Fig. 1. Vor Frue Kirke set fra Syd. Farvelagt Randtegning paa Kort over København af
G. Hoffman o. 1680. (Bymuseet).
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en ældste Efterretning om Vor Frue Kirke er et Brev, som Ærkebiskop Absalon
udstedte i Havn 1185 og beseglede sammesteds 1187. Dette Brev er kun bevaret
i en Afskrift fra 1473, hvori de oprindelige Aarstal er urigtigt gengivne. Det stadfæstede,
at Sognemændene i Havn skænkede en Trediedel af deres Korntiende til den hellige
Marias Kirke til Bygning og Udsmykning af Guds Hus1. Sandsynligvis betegner denne
Gave Tidspunktet for Kirkens Grundlæggelse. Endnu 1193 synes Staden ikke at have
haft mere end een Kirke2, vistnok S. Clemens, der 1473 var ene om at protestere mod
Ordningen med Korntienden3.
Vor Frue Kirke har sikkert fra første Færd været bestemt til andet og mere end en
almindelig Sognekirke, den blev ialfald hurtigt Kollegiatkirke (Filialdomkirke) og fik
et Kollegiatkapitel. Peder Sunesøn, Absalons Efterfølger paa Roskilde Bispestol, nævnes
i Frue Kirkes Gavebog som Kirkens Grundlægger (fundator) og Kapitlets Indstifter
(institutor)4. Ifølge et Udsagn fra den sidste Roskildebisp, Joachim Rønnov, skal Peder
Sunesøn have henlagt 6 Kirker i Byen og dens Omegn under Vor Frue Kirke5. Om
denne Tradition er fuldt korrekt, lader sig ikke afgøre, men Kirketallet stemmer med
Forholdene et Aarhundrede senere; ifølge et Dokument fra 1313 var de udenbys Kirker
Amager, Brønshøj og Rødovre6.
1208 testamenterede Bispens Broder, Laurens Sunesøn, Gods i Nordsjælland til Vor
Frue Kirke7, og 1209 nævnes Kapitlets Dekan, som hed Absalon, og Kannikerne8.
1*
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Samtidig med at Præbendernes og Kannikebordets Gods øgedes, voksede Kapitelsbrødrenes Antal fra oprindeligt 6, til de, fra 1422, var 13 i Tal9. Kapitlets Medlemmer
fulgte ikke Klosterregler, men levede i Residenser, hvorefter Kannikestræderne endnu
bar Navn. Kapitelshuset laa ved Kirkens Sydside. Foruden Kannikerne, deres Korvi
karer og Kirkens lavere Embedsmænd opstod et særligt Præsteskab til Forrettelse af
Altertjenesten, de evige Vikarer, hvoraf den første nævnes 135710. De blev samlet i et
særligt Kapitel, det »lille Kapitel« (capitulum minus), hvis Kapitelshus nævnes 149911
som liggende Nord-Vest for S. Peders Kirkegaard.
Kapitlets Sigil med en Fremstilling af Bebudelsen er fra 1300-Aarenes Begyndelse
og brugtes endnu paa Frederik II’s Tid (Fig. 4). Det mindre Dekan-Sigil, hvor en
knælende Dekan er fremstillet under Bebudelsesscenen, er ligesaa gammelt, men kendes
ogsaa i en lidt yngre Efterligning12.
Kirkens Kapeller omtales i det følgende under Bygningshistorien (Side 24), Altrene
under Inventarbeskrivelsen (Side 34).
Hele Middelalderen igennem var Vor Frue Kirke underlagt Biskoppen og Domka
pitlet i Roskilde og havde endog ikke til alle Tider Ret til paa egen Haand at styre sine
Ejendomme13. I Tiden op mod Reformationen knyttedes den intimt til Københavns
Universitet uden dog at slippe sin Forbindelse med Domskolen, der nævnes første Gang
124714. Med Christian Ill’s Erobring af København var Kapitlets Dage talte, og ved et
Brev af 10. December 1538 overlod Kongen Præbendegodset til Helligaandshuset, dog
først efterhaanden som Prælater og Kanniker døde15.
Universitetet benyttede efter Reformationen Kapitelshuset som Forsamlingssal og
Auditorium16, og ved den nye Universitetsfundats 1539 blev Vor Frue Kirke Universitetskirke og underlagt Konsistorium17. Den var dog stadig Sognekirke, endog med ud
videde Sognegrænser, idet en Del af de samtidig nedlagte S. Peders og S. Clemens’
Sogne blev lagt ind under den, og derfor kom Kirkens Bestyrelse til at bestaa af een
Repræsentant for Universitetet og een Borger. Ordningen gav langt ned i Tiden Anled
ning til Strid, særlig angaaende Præstevalgene. 1804 voksede Sognets Omraade yder
ligere, idet en Del af den nedbrændte S. Nicolai Kirkes Sogn blev lagt ind under Vor
Frue Kirke. Konsistorium bevarede Patronatet indtil 1. April 1917, hvorefter Over
tilsynet varetages af Biskoppen og Københavns Overpræsident. Samtidig overgik Kir
ken til Selveje. Vor Frue Kirke blev ved Sjællands Stifts Deling 1922 Hovedkirke i
det nyoprettede Københavns Stift og 1924 Domkirke.
Kirkens Indvielsesdag var i den ældre Middelalder den 14. September, men den blev
fra 1375 fejret 1. Søndag efter Kristi Legems Fest18. Indvielsesaaret nævnes ikke, og
om Byggearbejder i Kirkens første Aartier haves ingen Oplysninger. Om dens Skæbne
i den følgende Tid meddeler Indskriften paa et forlængst forsvundet Tympanon (Fig. 5),
at den 1316 blev genopbygget efter fire Gange at have været hærget af Ild (anno
mcccxvi reedificabatur ista ecclesia prius quater per incendium devastata). To af disse
Brande staar sikkert i Forbindelse med Krigsbegivenhederne 1249 og 1259. En tredie
er optegnet i Kirkens Mindebog: I Herrens Aar 1314, S. Kristine Nat (24. Juli), blev
S. Marias Kirke i Havn ødelagt af Ildebrand19. Endelig har der formodentlig engang
været en Vaadeild, som ikke kan tidsfæstes. Senere i Middelalderen synes Kirken at have
undgaaet større Ødelæggelser. 1362 og 1368 blev Dele af Staden hærget og brændt af
Lybækkerne, men der tales ved disse Lejligheder ikke om Kirken. En Bybrand 10. Juli
1386 ødelagde 4 af Kirkens bedste Klokker20, men synes ikke at have berørt selve Kirke
bygningen, der fraregnet Om- og Tilbygninger stod nogenlunde urørt til den store Ilde
brand 1728. 1419 trængte Kirken haardt til en ydre Istandsættelse og opnaaede i den
Anledning et paveligt Afladsbrev; det samme gentog sig 143321. I 1555 maatte Uni
versitetet som Kirkeejer bekoste en stor Reparation.
Under Københavns Brand 20.—23. Oktober 1728 havde man allerede den første Dag
for at standse Ilden sprængt Ejendommen »Blasen« paa Hjørnet af GI. Torv og Nørre-
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Fig. 2. Vor Frue Kirkes Sogn 1944. 1:10 000.

gade med det Resultat, at Gnisterne fængede i Vor Frues Spir, og hele Kirken nedbrændte
med Undtagelse af Korpartiet og S. Rochi Kapel, hvor Hvælvingerne holdt22.
Med stor Energi gik man straks igang med at forfatte Genrejsningsprojekter. Kon
gerne Frederik IV og Christian VI viste Sagen megen Interesse, men den højtidelige
Indvielse kunde først finde Sted den 30. April 1738. Kirken stod dog endnu under Stil
ladser, og Taarn og Sidekapeller var ufuldendte. De hidtil udførte Arbejder havde kostet
133.836 Rdlr.23. Først 1744 kunde Spiret afleveres; men Konsistorium var ængstelig
for de store Vedligeholdelsesudgifter, man med god Grund imødesaa, og den endelige
Overtagelse skete først 1756 paa kongelig Befaling, efter at en større Reparation var
gennemført. Ialt kostede Kirkens Fuldførelse 218.000 Rdlr.24.
1791—95 gennemgik Kirkens altfor høje Spir under Ledelse af Professor Peter Meyn
med Bygmester Guione som Konduktør en Hovedreparation for o. 70.000 Rdlr. Courant.
Den 5. September 1807, paa Københavns Bombardements 3. Dag, satte en Brand
raket sig fast i Vor Frue Kirkes Spir, der snart stod i lys Lue. Fra Spiret bredte Ilden
sig til Kirkens Tagværk, og Dagen efter var kun de røgsværtede Mure tilbage. Et For
slag om straks at lægge et nyt Tag paa blev afvist af Stadsbygmester Meyn, og paa
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Overbygningsdirektør C. F. Hansens Forslag besluttede man sig til helt at ombygge
Kirken i Tidens Stil. Grundstenen til det nye Alter blev nedlagt den 1. November 1817
af Frederik VI, og Indvielsen fandt Sted den 7. Juli 1829. Nybygningen havde ved den
endelige Aflevering i 1832 kostet 200.887 Rdlr.25. 1819 blev de første Aftaler truffet
med Thorvaldsen om Kirkens skulpturelle Udsmykning, men først 1840 blev den sidste
Figur opstillet. En større Reparation i 1903 beløb sig til o. 120.000 Kr., og endelig
kostede en Istandsættelse 1921—28 o. 450.000 Kr.
I Aarene 1910—13 var der stort Røre om Vor Frue Kirkes Taarn, idet Brygger Carl
Jacobsen tilbød at skænke Kirken et Spir (Fig. 3), der var tænkt som en Rekonstruk
tion af det høje Barokspir. Efter voldsomme Diskussioner blev Sagen henlagt ved Carl
Jacobsens Død, men den vakte Interessen for C. F. Hansens Arbejder og gav Stødet
til en Nyvurdering af hans Kunst26. Fra Tiden forud herfor foreligger et Forslag fra
Professor Amberg, der er interessant ved at vise, at man fandt det ønskeligt at udsmykke
Kirkens store Flader og rene Linier med Ornamenter i en Slags græsk Stil (Fig. 3).
Som Københavns Hovedkirke var Vor Frue ofte Skueplads for vigtige Begivenheder.
Saaledes blev Margrete af Danmark 1363 her viet til Kong Haakon af Norge, hvilket
indledede de to Rigers næsten firehundredeaarige Forening. Da København først i 1400Aarene blev kongelig Residens, fik Vor Frue en uofficiel Rang som Landets Hovedkirke,
hvor Kroningshøjtidelighederne fandt Sted. Efter Universitetets Oprettelse blev dets
Rektorvalg og Doktorpromotioner og andre akademiske Højtideligheder afholdt her.
I den bevægede Reformationstid var Vor Frue Kirke naturligt nok Katolicismens
Højborg i København. Kirkens Præsteskab forsvarede ivrigt den gamle Lære, og Vor
Frue Kirke var den sidste, hvor der læstes katolsk Messe. Ophidselsen i den efterhaanden helt lutheranske By gav sig 3. Juledag 1530 Udslag i Billedstormen i Vor Frue
Kirke, som først om Aftenen blev standset ved Hans Tavsens personlige Indgriben.
Derefter var Kirken lukket næsten et Aar, indtil Rigsraadet befalede dens Genaabning
som katolsk Kirke. Den var dog nu dybt forarmet, særlig ved de underlagte Sogne
kirkers Løsrivelse og ved Frederik I’s Paabud om Aflevering af Kirkeskatte. 1533 fore
gik i Kapitelshuset den berømte Disput mellem Biskop Joakim Rønnov og Hans Tavsen.
Under Grevefejdens Uroligheder satte Lutheranerne sig 2. Juli 1534 i Besiddelse af
Kirken, og de beholdt den, til Stænderrigsdagen 1536 indførte den evangeliske Lære i
hele Landet. 1568 blev Gudstjenesten i Vor Frue Kirke gjort til Mønster for hele den
danske Kirke27, og Vor Frue var dermed anerkendt som den nye Læres Hovedkirke.
12. August 1537 blev Christian III og Dronning Dorothea kronet i Vor Frue Kirke
af Bugenhagen, der ogsaa her samme Aar indviede de 7 første lutherske Superintenden
ter. Gennem Renaissancetiden var Kirken stadig Ramme om Kongehusets Højtidelig
heder og blev samtidig mere og mere brugt som Gravkirke for Landets bedste Mænd.
Før de store Festligheder blev Kirken rengjort og malet, og bagefter var der store Reg
ninger paa Reparationer af Vinduer, som vel er blevet slaaet ind af den skuelystne
Mængde paa Kirkegaarden (Rgsk.).
I det daglige blev Kirken foruden til Gudstjeneste anvendt paa forskellig Vis. Køben
havns Præster fik et Kapel overladt til Konventhus28, og adelige Brevkister blev depo
neret i Kirken29. Dele af Universitetsbiblioteket var i S. Rochi Kapel, hvor ogsaa de
officielle Boghandlere til forskellige Tider havde deres Bod, indtil det i 1658 vakte For
argelse og blev afskaffet30. I det Hele har der nok rørt sig et livligt verdsligt Liv i Kirken,
saa Præsten i sin Opvækkelsesprædiken, »Ødelæggelsens Vederstyggelighed«, efter Branden
1728 kunde tale om »hvad Kiv og Klammer, hvad Sladren og Dasken, hvad Spadsering
og Latter er der vel passeret i Vor Frue Kirkes værende Gudstjeneste«31. Endelig kan det
nævnes, at fra Taarnet vogtede Stadens Kurer fra gammel Tid over Byen, og i et
Taarnkammer holdt Taarnblæseren til. Byens berømte Stormklokke var oprindeligt
skænket Borgerne af Frederik II; den blev flere Gange omstøbt, indtil den 1705 var
kommen op paa en Vægt af 4.408 kg og havde faaet Indskriften: »Kongens Klokke er

KØBENHAVNS DOMKIRKE

7

Fig. 3. Projekter til Forskønnelse af Vor Frue Kirke. Til venstre af H. C. Amberg 1879 (Kirkens
Arkiv), til hojre Model af Vor Frue Kirke med det projekterede Carl Jacobsenske Spir.

mit Navn, Kongen til Ære og Byen til Gavn«. Da den sammen med de andre Klokker
var ødelagt 1728, blev den 1747 erstattet med en ny »Kongens Klokke«, der vejede
5.600 kg. Den gik til Grunde 1807.
Til Opførelsen af det middelalderlige Spir er knyttet det bekendte Sagn, at Me
steren, der var halt, kom i Trætte med sin Mestersvend, som ansaa sig for at være
lige saa god som Mesteren. Da Spiret var rejst, lod Mesteren lægge en Bjælke ud fra
Toppen og gik selv ud til Enden af Bjælken og huggede en Økse fast. Da Svenden
derefter skulde hente den ind igen, blev han svimmel og styrtede ned. Sagnet, der er
et Vandre-Sagn, gengives i Forbindelse med Vor Frue Kirke første Gang hos Hvitfeldt32.
Efter Branden i 1807 opgives det at have været en temmelig almindelig Tro blandt
Københavnerne, at der ikke ved Genopbygningen maatte sættes Spir paa Kirken, idet
vi Danske ikke her maatte bygge noget nyt, før vi havde nedskudt et af Fjendens33.
I 1944 blev der ved Udgravning til Bunkers fundet forskellige Bygningsrester paa
Frue Plads, den gamle Kirkegaard Nord for Kirken. De bestod af to KampestensFundamenter i nord-sydlig Retning, vinkelret paa Kirkens Længde-Akse. Det vest
ligste blev truffet udfor Skibets nordvestre Hjørne i en Afstand af o. 10 m Nord for
dette. Det blev afdækket i en Længde af 3,5 m og var 1 m bredt; det laa 1,4 m under
nuværende Terræn. Det østligste Fundament laa i en Afstand af 3 m fra Kor-Muren.
Det var o. 4 m langt, 1,5 m bredt og laa i en Dybde af 2,1 m under den nuværende
Brolægning. Ved Vestsiden af dette meget spredt liggende Fundament var der et ind-
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vendigt Hjørne, udført som en Skalmuring af Kridtsten. De to Fundamenter, der
havde en indbyrdes Afstand af o. 48 m, stammede sikkert ikke fra samme Bygning
og lader sig næppe sætte i Forbindelse med noget ellers kendt Byggeforetagende.
Paa Kirkegaarden omkring Kirken blev ikke begravet efter 1807. Allerede 1546 var
udenfor Nørreport anlagt en fælles københavnsk Kirkegaard, der senere fik et Begra
velseskapel af Bindingsværk. Her blev 1628 indviet en lille, grundmuret Kirke med
Taarn og Spir, som var opført for Vor Frue Kirkes Midler. Den blev nedrevet 30 Aar
efter i Anledning af Københavns Belejring. Kirkegaarden laa omtrent hvor Linnésgade
nu er. I Lighed med de andre Bykirker fik Vor Frue en Annekskirkegaard under
Pesten i 1711, og i 1760 indviedes for Bykirkerne i Fællesskab Assistenskirkegaarden
paa Nørrebro, som flere Gange er udvidet. Indtil 1879 blev Sogneinddelingen paa
denne Kirkegaard opretholdt. Dens Monumenter vil ikke blive beskrevet her.

Fig. 4. Kollegiatkapitlets Segl fra 1300-Aarenes Begyndelse.
(Bj. Kornerup: Vor Frue Kirkes og Menigheds Historie).

Fig. 5. Tympanon med Indskrift fra 1316 (Træsnit i Resen: Inscriptiones Haffnienses 1668).
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irken ligger ved Nørregade, der gaar fra Stadens gamle Torv til Nørre
port og alle Dage har været en af Byens Hovedfærdselslinier. Stedet er
det højestbeliggende i den gamle By, og Vor Frue er allerede derved markeret
som Byens Hovedkirke. Orienteringen er betinget af den ældgamle Nørre
gades Retning og afviger derfor kraftigt til Nord.
Kirkegaarden har i Middelalderen været lidt større end det Areal, der nu
dækkes af Frue Plads og Dyrkøb. Paa de tre Sider har Kirkegaarden været
begrænset af Bebyggelse, kun mod Nørregade har der været en Kirkegaardsmur. Ved Jordarbejder (1906 og 1938) har man iagttaget Dele af den som en
o. 1,5 m tyk Munkestensmur under Rester af yngre Murværk (se Bygningshistorie 1728—1807)34. Den har Retning fra Hjørnet af Konsistoriumsbygningen
mod
Nørregade-Dyrkøb-Hjørnet
umiddelbart
foran
den
nuværende
Kirkes Trappe og noget skraat i Forhold til Kirken. Muren staar paa et Fun
dament af Kridtsten, der har Overkanten o. 1 m under nuværende Kørebane35.
Resens Byprospekt 1674 (Fig. 8) viser Muren med en Port i den nordre Ende,
hvor den stødte til Universitetets Bygninger, en Portal lige ud for Kirkens
Vestindgang og en større Aabning ved Vinhuset Dyrkøb. I Sydsidens Hus
række var der lige overfor Skovbogade en Indkørsel til Kirkegaarden, mens
de østre Hjørner ved Skindergade og St. Kannikestræde var lukket med
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Porte. Fiolstræde var i Middelalderen ikke ført igennem til Kirkegaarden,
men paa Resens Tid var der ogsaa her en Port. Kirkeriste foran alle Porte
har forhindret Dyr i at trænge ind paa Kirkegaarden36. Vanskeligst har det
været at holde Gæssene ude (Rgsk. 1576).
Vor Frue Kirkegaard var sikkert fra gammel Tid Samlingsplads for Kø
benhavnerne. 1642 klagede Christian IV over, at Kirketjenesten blev for
styrret af »legen, stimen och andre uskickellighed«37.
Paa Kirkegaarden har der staaet et Hellig Løsens Kapel, hvorfra der 1540
blev taget »gamle och brødne glarvindue«38. Det er muligvis det samme Kapel,
som 1521 omtales under Navnet »Capella Salvatoris«39. Ved Nørregade laa et
Bindingsværkshus, »Kalkhuset«, antagelig et Materialskur, der blev nedrevet
1580 (Rgsk. 1562, 1567, 1580). Paa Renaissancetiden var der brolagte Fortove
rundt om Kirken og over Kirkegaarden (Rgsk.). Kirkegaarden blev holdt ren
af Rakkeren (Rgsk. 1554), og der blev saavel kørt Skarn bort (Rgsk. 1556)
som kørt frisk Jord paa (Rgsk. 1556, 1581).
Kirkegaarden udvidedes 1699 ved at nogle Huse i Dyrkøb blev nedrevet
og Grundene lagt til Vor Frue Kirkegaard til Kirkens Sikkerhed og Kirkegaardens »zirlige Indrettelse«40; men allerede kort efter Reformationen havde
Byens Kirker i Fællesskab paa Kongens Befaling oprettet en ny Kirkegaard
uden for Byen41. Under den store Pest i 1711 var dette dog ikke nok, og der
blev rundt om i Byen anlagt interimistiske Begravelsespladser, hvoraf Vor
Frues — kaldet »Linden« — laa i Karréen mellem Fiolstræde og Peder Hvidfeldtsstræde. Den blev sidste Gang brugt til Begravelse 1760.

MIDDELALDEREN
Den romanske Kirke, bygget o. 1200, synes at have haft Kridt til Bygge
materiale. Ved Udgravningen af det gotiske Kapitelshus er fundet en Del øksehugne Kridtstenskvadre, deriblandt nogle med krum Façade-Side svarende til
en Radius paa o. 1,75 m. Der er saaledes overvejende Sandsynlighed for, at
den romanske Kirke har haft Apsis, der i Størrelse svarer temmelig nøje til
Apsiderne paa Sjællands romanske Landsbykirker af Kridt. Dersom Kvadrene
stammer fra en Hoved-Apsis, har Kirken saaledes ikke været større end en
almindelig Landsbykirke, men udelukket er det ikke, at Vor Frue i Lighed
med andre Hovedkirker fra Valdemartiden har haft en rigere Plan med SideApsider. Til Sammenligning tjener, at Lund Domkirkes Hoved-Apsis i Kryp
ten har en Radius paa o. 5,5 m, mens f. Eks. Side-Apsiderne paa S. Bendts
Kirke i Ringsted maaler o. 2,35 m. Endvidere foreligger fra Udgravningen
en Kridtstenskvader, hvis Kileform anviser den Plads i et Buestik; Spænd
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vidden kan med tilnærmelsesvis Nøjagtighed ansættes til o. 1 m. Kvadren
har Rundhjørne og hører med sin lille Radius næppe hjemme i en Døraabning, men snarere i en Arkadebue, som netop med Rundhjørne kendes
f. Eks. fra Store Hedinge Kirke. Den middelalderlige Vejbane mellem Torvet
og Kirken har flere Gange været repareret med Kridtstensskærver, øjensyn
ligt Affald fra Kvadertilvirkning42.
En Kridtsten, tildannet med affasede Hjørner, der er fundet i flere Eksem
plarer (Fig. 6, 1), synes mærkeligt nok at angive, at der fra første Færd har

Fig. 6. Romanske Profilsten 1:10.
1. Ribbesten af Kridt fundet indsat i yngre Murværk i Kapitelshuset. 2. Ribbesten af Tegl fun
det samme Sted. 3. Ribbesten fundet i Grunden Raadhusstræde 13, antagelig stammende fra Vor
Frue Kirke.

været Hvælv i Kirken. Trods den store Bredde, 21 cm, er det antagelig Ribbe
sten. Det samme Ribbeprofil (i Tegl) findes i Roskilde Domkirkes Koromgangs
øverste Stokværk. En Ribbesten af Tegl, der er fundet ved Kapitelhuset, har
Trekløver-Profil af senromansk Form (Fig. 6, 2) og maa tilhøre et Hvælv,
der er ældre end Ombygningen 1316.
Af denne ældste Stenkirke er saa vidt vides intet bevaret, med mindre det
har været dens Fundamenter, der i Baroktiden flere Steder i Skibet har ligget
i Vejen for Indretning af dybe Grave43.
Selv om det saaledes kun er spinkle Oplysninger, vi har om dens Plan og
Opbygning, er vi ikke helt uden Kendskab til dens Udsmykning. Et Træsnit
fra 1668 viser nemlig et Tympanon-Felt, der sad over Kirkens Norddør til
1728 (Fig. 5). Det er Inskriptionen (S. 4) med dens Omtale af fire Brande
og Genopførelsen i 1316, der har foranlediget Træsnittets Udførelse og ikke
den ornamentale Udsmykning, som dog er af stor Interesse, naar Talen er
om den ældste Bygning. Det er utænkeligt, at det halvrunde Tympanon-Felt
af Natursten (desværre kendes Materialet ikke) skulde være udført til den
gotiske Murstenskirke fra 1316, og det maa derfor være en Rest fra den første
Kirke, der atter er anvendt ved Genopførelsen og forsynet med den fortæl
lende Indskrift udenom den romanske Udsmykning: De fire Evangelisttegn
omkring Korslammet. Træsnittet giver intet Holdepunkt for en stilistisk Vur
dering af Relieffet udover netop dets Indhold, der viser Slægtskab med Dom
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kirkebygningen i Lund, som over søndre Sideskibsportal har en TympanonUdsmykning udført af lombardiske Stenhuggere efter ganske samme Skema44.
Ellers kendes dette ikke fra dansk Grund, og det er fristende at sætte Sammen
stillingen København—Lund i Forbindelse med Ærkebisp Absalon, der var
Herre i begge Byer indtil 1191, eller hans Ven og Efterfølger paa det sjæl
landske Bispesæde, Lundekanniken Peder Sunesøn. Der har været rig Lejlig
hed til at lade sjællandske Mestre efterligne de skønne Forbilleder i Lund.

Fig. 7. Den gotiske Vor Frue Kirke. Efter J. F. Ramus’ Projekt til Kirkens Genopførelse 1731
(sml. Bygningshistorie 1728—1807), idet Taarn og andre Tilbygninger er udeladt.

Den gotiske Kirke var bevaret indtil Branden 1728, hvorefter den blev ned
brudt med Undtagelse af Korpartiet og Daabskapellet, der først forsvandt
ved C. F. Hansens Fornyelse af Kirken. Den kendes fra en Række Københavns-Prospekter fra Slutningen af 1500’erne til Begyndelsen af 1700’erne,
Opmaalings- og Genrejsningsprojekter fra 1731 og enkelte fundne Arkitekturfragmenter. Endelig er der ved Gravning af Varmekanaler i den nuværende
Kirkes Koromgang fundet Murværk fra de middelalderlige Østkapeller, og en
arkæologisk Gravning har blottet Dele af Kapitelshuset paa Sydsiden.
Efter Genopførelsen i 1316 bestod Kirken af Skib med Sideskibe, Tværskib
med Tagrytter og Kor med tre-sidet Østgavl og omsluttet af en Krans af
5 polygonale Østkapeller (Fig. 7). Kirken var o. 69,5 m lang og o. 23,2 m
bred. Tagryggen laa i samme Højde over Skib, Kor og Korsarme. Under en
af de genfundne Østkapellers ydre Stræbepiller ligger en Granitsokkel med
groft tilhugget, hulkantet Profil, og efter det overliggende Murværk at dømme
har Kirken været bygget af røde Munkesten, af Format 27,5—28 × 12—12,5 ×
8—8,5 cm, i Munkeskifte. Til Detailler har der været anvendt Kridtsten.
Kirken har haft Murstensgulv, efter Reformationen flere Gange repareret,
tildels med halve Sten (Rgsk. 1563, 1578). Ved Sydsiden blev der tilbygget
et Kapitelshus i 2 Stokværk og en Række Kapeller, og endelig blev i Middel-

BYGNINGSHISTORIE INDTIL 1728

13

Fig. 8. Vor Frue Kirke og dens Omgivelser 1674. (Forstørret Udsnit af P. Resens Byprospekt).

alderens Slutning rejst et svært Vesttaarn med Sidekapeller. Resens Kort
(Fig. 8) synes at vise, at Kirkens Nordside har staaet nogenlunde uændret
igennem hele Middelalderen og Renaissancen.
Den smukke Plan har megen Lighed med S. Peders Kirkes i Malmø. Og
saa Hovedmaalene er ensartede. Vor Frue er lidt længere, men Bredden er
nøjagtig den samme. Planformen i Korpartiet med den omløbende Krans
af polygonale Kapeller har sit Udspring i fransk Gotik. Den er dog ikke
direkte overført, men synes at være vandret via Nederlandene til Mariakirken
i Lybæk, hvis gotiske Korombygning var færdig 1291, og derfra videre til en
Kreds af Kirker omkring Østersøen. Sammen med Cistercienserkirken i Do
beran ved Rostock danner de to danske Kirker dog en særlig Gruppe, bl. a.
ved at Arkaderækkerne er ført igennem over Tværskibet. Hverken i Doberan
eller København er der paavist Sprængbuer.
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Fig. 9. Gotiske Kor-Kapeller, 1:200. Fundne (sammen med Rester af Gravkældre fra Baroktiden)
under nuværende Kor-Omgang. Opmaalt af Chr. Borch 1925.

Kor-Kapellernes Ydermure har hver for sig dannet de tre Sider af en regel
mæssig 8-Kant med o. 3,1 m Sidelængde. Kirken har haft sin største Bredde
maalt over de to vestligste Kor-Kapeller, der sprang kraftigt frem for Side
skibene. De fundne Rester bestaar af en væsentlig Del af de tre midterste Ka
peller (Fig. 9—12); det nordre og søndre Kapel blev helt ødelagt ved Anlægget
af Kirkens første Varmeværk. Murene staar nu i en Højde af 1,5 m over Kir
kens oprindelige Gulv paa et næsten lige saa højt Fundament bestaaende af
skiftende Lag af Kampesten og Murbrokker i Kalkmørtel over en Pakning
af raa Grundsten. Kapellerne har, som det ogsaa ses paa gamle Afbildninger,
haft Stræbepiller paa Ydersiden i baade indad- og udadgaaende Hjørner.
Paa et Kobberstik af Frederik II’s Kroning 1559 ses en Del af et Kor-Kapels
Yderside (Fig. 23). Efter dette var Stræbepillerne i halv Højde trukket lidt
ind og afsluttet, før de naaede Gesimsen. Lidt under de stavværksdelte Vinduer
laa et Profilbaand. Pillerne i de indadgaaende Hjørner har muligvis fra Begyn
delsen baaret Sprængbuer op mod Højkorets Overmure, saaledes som det
kendes fra den nærbeslægtede S. Peders Kirke i Malmø, men de findes ikke paa
de gamle Billeder, og deres Eksistens vil næppe nogensinde kunne bevises.
Granitsokkelen paa Ydersiden er fjernet — med Undtagelse af den (S. 12)
omtalte Kvader under en af Stræbepillerne — og spores kun som Aftryk i
det bagved liggende Murværk. Kapellerne har været overdækket af 6-ribbede
Hvælv, hvis Vægpiller er bevaret (Fig. 10, 11 og 12). Pillerne paa Hjørnerne
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S. B. 1925

Fig. 10. Pille i indre Hjørne i Kor-Kapel.

Fig. 11. Hjørnepille mod Kor-Omgangen.

mellem Kapellerne staar
paa en 7 Skifter høj Sok
kel, nederst en Murblok
paa 3 Skifter, derover 3
Skifter, som følger Pillens
Profil, men er muret med
almindelige
Munkesten
med affasede Hjørner, og
øverst som Overgang til
Vægpillens
Formsten
et
nu meget forvitret Skifte
Fig. 12. Profil af Hjørnepille mod Kor-Omgangen, 1:10.
med Profil af attisk Ka
rakter. Pillen derover bestaar af en trekoblet Rundstav flankeret af tre-delte
Profiler med tilspidset Midtled. I Kapellernes indvendige Hjørner staar trekoblede Rundstave paa tilsvarende Sokler. Løst i Fylden er fundet et Kridtstenskapitæl svarende til de trekoblede Stave og dekoreret med Blade i kraftigt
Relief af gotisk Karakter (Fig. 13). Det har sikkert dannet Bue-Vederlag over
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Fig. 13. Kridtstenskapitæl fra Hjørnepille mod Kor-Omgangen.

S. B. 1943

en trekoblet Vægpille, men behøver ikke at have siddet i Kapellerne. I Stil
og Teknik har det mange Lighedspunkter med en Serie Kridtstenskapitæler,
der er skaaret til Odense Graabrødrekirke o. 1300.
De ved Gravningen fundne Ribbesten svarer ikke ganske til Vægpillernes
Profil. En enkelt Ribbesten har Spor af Kalkdekoration (Fig. 15, 3). Ka
pellerne har haft store Vinduer med profilerede False og muret Stavværk
(Fig. 15, 8- 1 1 ) . Disse Vinduesdetailler kendes dog kun fra løst fundne Formsten,
og det er ikke udelukket, at de — ligesom andre fundne, rigere profilerede,
højgotiske Formsten — kan have haft deres Plads andetsteds i Kirken. Af
den ydre Udsmykning er fundet Brudstykker af en Firkløverfrise (Fig. 14),
som i lidt finere Udførelse kendes fra andre Bygninger, f. Eks. S. Peder i
Malmø og Vordingborg Slot. De bevarede Kor-Kapellers Pilleprofiler er af af
gjort unggotisk Karakter. De er meget enklere end de tilsvarende Led i
S. Peders Kirke i Malmø, hvis Datering til 1319 maa anses for ret sikker45, og
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Fig. 14. Firkløverfrise 1:10. Rekonstrueret efter Formsten (Fig. 15,5).

de virker ældre end Profilerne i Vestenden af S. Knuds Kirke i Odense, der
er udformet før 1301. Man tør da ikke udelukke den Mulighed, at Vor Frue
Kirkes Kor-Kapeller staar som en Rest af en Kirke fra sidste Halvdel af
1200-Aarene. Dette Parti skulde i saa Fald have undgaaet Branden i 1314,
ganske som vi véd, det skete i 1728.

Fig. 15. Formsten, fundne ved Udgravning af Kor-Kapeller og Kapitelshus, 1:10.
Øverste Række: Ribbesten (1—4) og Sten fra Firkløverfrise (5); anden Række: halv(?)-runde
Piller (6—7) og Sten fra Stavværksvinduer (8—41); tredie og fjerde Række: forskellige Profilsten
(12—21). Profilerne yderst til venstre i de tre nederste Rækker er glaserede.
København.
2
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Højkoret har været forholdsvis lille, kun paa 2 smalle Fag med højtsiddende
Hvælvinger sluttende op mod den tre-sidede Østgavl. Det vestlige Fag laa
udenfor Kapel-Kransen og var kun dækket af et lille Sideskibsfag, muligvis
med en Dør til det fri46. Koret har været hævet et Par Trin over Tvær
skibet og har haft aabne Arkadebuer ud mod Kapel-Kransen.
Tværskibet sprang ikke frem for Sideskibenes Murflugter og har ikke gjort
sig meget gældende i Planen. Som omtalt er det en karakteristisk Ejen
dommelighed for den Gruppe Kirker, hvortil Vor Frue hører, at Skibets
Arkadepillerækker
fortsætter
over
Tværskibet.
Derved
kan
Korsskæringen
deles i to Fag Hvælv ganske Mage til Midtskibets, men Arkadebuerne har
her været løftet til Vejrs som Gjordbuer ind mod Korsarmenes Dobbelt-Hvælv,
hvis Højde er markeret af Tværskibsgavlenes mægtige Tvilling-Vinduer (se
Fig. 8). Anbringelsen af de høje, fritstaaende, profilerede Piller i Tværskibet
er et udpræget gotisk Træk, der har været af prægtig Virkning. Tværskibsgavlen har under Vinduerne haft en Portal. Paa v. Wijcks Stik (Fig. 16)
vises Gavlkammen med stigende Fialer, og samme Sted er Tagrytteren over
Korsskæringen afbildet. Denne er dog helt fornyet i Renaissancetiden, men
vist i den middelalderlige Form, som vi iøvrigt ikke kender. 1555 blev der
brugt 1 Td. Beg til det lille Spir paa Kirken (Rgsk.).
Skibet var tre-delt, men med Midtskibets af store, spidsbuede Vinduer gen
nembrudte Mure højt hævet over Sideskibenes Pulttage. Denne Del af Kirken
virker meget tilforladelig paa v. Wijcks Afbildning, selvom Sideskibstagene
ikke ses, og de stavsværksdelte Højkirkevinduer derfor er blevet for høje.
Fagdelingen er markeret af svære Støttepiller, og under Gesimsen er antydet
en Buefrise. Baade i Nord og Syd har der været Indgange; over den nordre
sad det (S. 11) omtalte Tympanon; ved den vestligste Syddør har der været
en Afbildning af Kapitlets Segl i en Stilform svarende til Begyndelsen af
1300’erne, altsaa samtidig med Genopførelsen. Oplysningen, der skyldes Resen47,
er ret ubestemt, og der vides intet om Materiale eller Anbringelsesmaade. Det
samme gælder Universitetets Segl, der, ligeledes efter Resen, fandtes ved den
østre Syddør. Det maa være opsat efter 1539, da Kirken blev Universitetets.
Skibet var delt i 6 Fag, hvis Hvælv var kvadratiske i Sideskibene og rekt
angulære i Midtskibet, og Midtskibet var næsten dobbelt saa bredt som Side
skibene, idet disses indvendige Maal var nøjagtigt Halvdelen af Afstanden
mellem Arkadepillernes Ydersider. Mellem Sideskibenes store Vinduer har
staaet svære, udvendige Stræbepiller, der paa en Opmaaling af J. F. Ramus
angives at være o. 125 × 130 cm i Plan (NMA). At Vinduerne har været
stavværksdelte, fremgaar af Reparationsregninger fra 1569 (Rgsk.).
Den oprindelige taarnløse Vestgavl og dens Udstyr kender vi intet til, men
den har næppe savnet en Portal.
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Fig. 16. Vor Frue Kirke set fra Syd-Øst 1611. (Udsnit af J. v. Wijks Byprospekt).
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Udvidelser og Byggearbejder.
For Kollegiatkirken har et Kapitelshus været nødvendigt til Afholdelse af
fortrolige Møder48. Det blev bygget som en Udløberfløj paa Søndre Korsarms
Østhjørne og ses paa v. Wijcks Prospekt (Fig. 16) som en 2 Stokværk høj
Bygning med gotisk Blændingsgavl. Kapitelssalen har antagelig været i øver-

Fig. 17. Kapitelshusets udgravede Fundamenter 1:150. Øverst Snit, nederst Plan.

ste Etage, hvor der senere blev Universitets-Lektorium49. Kapitelshuset næv
nes første Gang 147250, men maa være meget ældre.
Ogsaa et Sakristi har været nødvendigt til Opbevaring af Kirkens Kostbar
heder. Sakristiet nævnes første Gang 144151. Det fremgaar ikke af Diplo
merne, om det har været en selvstændig Bygning, men da det i Følge sin Natur
maa være et aflukket Rum, vil det vanskeligt have kunnet finde Plads inden
for den gotiske Kirkes snævre Rammer. 1596 foreslog Bispen, at Prædikan
terne kunde holde deres Konvent i Sakristiet52, og hvis det er den Ordning,
der fastlægges 1605 ved Præsternes Lejemaal af »et Kapel liggende inde i
Kirken neden ved Trappen som Opgangen er til det lille Lektorium medicorum«53, kan det næppe være andet end et Rum i Kapitelshusets nederste Stok
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værk. Dette synes ogsaa at fremgaa af, at hvor Sakristiet nævnes
i Regnskaberne, er det de fleste
Steder ved Overstregning rettet til
Kapitelshuset. Ogsaa i Roskilde
Domkirke var Sakristiet indrettet
i Kapitelshuset.
Den Del af Kapitelshusets Fun
damenter, der ligger udenfor den
nuværende Kirke, blev afdækket
ved en Udgravning i 1942. Det
omfatter kun de yderste 8,75 m af
den o. 13 m brede Fløj (Fig. 17).
Vestmuren er bedst bevaret. Den
har haft en Tykkelse af 1,12 m
H. Langberg 1942
bygget af Munkesten i MunkeFig. 18. Kapitelshusets Granitsokkel paa Vestsiden.
skifte paa en udvendig Skraakantsokkel af Granit over en Syld af svære Kampesten (Fig. 18). Paa Inder
siden har den haft 1½-Stens Spareblændinger. Skraakantsoklen er kun be
varet ved Sammenskæringen mellem Vestmuren og den nuværende Kirkes
Mur, hvis Granitsokkels Overkant — der er Nullinie for de nedenfor meddelte
Dybdemaal — ligger 2,08 m over gammel Terrænhøjde. Murene har iøvrigt
været opført dels af Munkesten, dels af Kridtstenskvadre fra den romanske
Kirke. De gaar ned til en Dybde af 2,35 m, men er blevet undermuret yder
ligere i o. 1 m Dybde, da Kapitelshuset i Baroktiden blev indrettet til Grav
kældre. Østmuren er næsten helt forsvundet; Sokkelsten med Hulkant fra en
dobbelt Hjørnepilaster ligger paa Syd-Øst-Hjørnet. Den synes at tilhøre det
barokke Ligkapel og ses paa Billeder af Kirken efter Branden 1807.
Indenfor Kapitelshusets Mure er fundet flere Skeletter i sædvanlig middel
alderlig Stilling. Østrummet er i Baroktiden delt op i Gravkamre, hvoraf det
østligste og yngste er ført ned til en Dybde af 5,5 m.
I den vestre Del af Kapitelshuset ligger i ca. 3 m Dybde et bredt Funda
ment af smaa Kampesten i Øst-Vest.
Kapitelshuset har været delt i et bredere Østrum og et smallere Vestrum
ved en 97 cm tyk Mur. Vestrummet har været overhvælvet med 3 Fag, paa
Skillevæggen sidder Rester af en 5,5 cm bred Gjordbue, pæreformet med
snævrere Hals med en ½-Stens Ribbe paa hver Side. Muligvis er det kun
det allernederste af Gjordbuen, der har været saa smal, højere oppe kan den
have udviklet sig til Trekløverform. Østrummet har antagelig haft 4 Hvælv
baaret af en Centralsøjle (Fig. 19), idet der umiddelbart op mod den nu
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Aa. R. 1 9 4 2

Fig. 19. Kapitelshusets Centralsøjle af Granit.

værende Kirkes Sydmur er bevaret en Rest af en Granitsøjle bestaaende af
en noget uregelmæssig, klokkeformet Base og en Søjletromle, 46 cm i Dia
meter. Basen har ikke været synlig over Gulvet.
Baade ved sin Beliggenhed ved Søndre Korsarm og ved den Ruminddeling,
de udgravede Fundamenter antyder, minder Vor Frues Kapitelshus meget om
den tilsvarende Bygning paa dets nære paarørende, Roskilde Domkirke54.
Ogsaa i Roskilde ligger vestligst et smalt, 3-Fags Rum; det har 2 Stokværk
under et Pulttag. En lignende Ordning var meget vel tænkelig ved Vor Frue,
saa meget mere som Hoffmans Tegning (Fig. 1) synes at vise en Tagflade paa
Siden af Kapitelshuset. I Roskilde Kapitelshus’ meget indviklede Bygningshistorie, der synes at tage sin Begyndelse i sidste Halvdel af 1200-Aarene,
indgaar ligeledes en Midtsøjle af Granit.
Det gennem hele Middelalderen stadig forøgede Antal af Altre medførte
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Indretningen af en lang Række Kapeller, hvoraf de fleste har fundet Plads
i Sideskibenes enkelte Fag. Før 1354 grundlagdes et S. Laurentii Kapel øst
ligt i Søndre Korsarm55. Enkelte Kapelstiftelser har dog været saa runde
lige, at man har kunnet opføre særlige Bygninger. Paa Kirkens Sydside har
der saaledes ligget 4 sammenbyggede Kapeller, der ses paa Kortet fra 1730
(Fig. 20), og hvis Façader er temmelig godt kendt fra den farvelagte Randtegning
paa Byplanen fra o. 1680 (Fig. 1). Tegneren har ikke været bygningskyndig,
og han har gjort Kapellerne saa høje, at de dækker Højkirkevinduerne, hvilket
virker urimeligt og, hvad vi fra v. Wijcks Stik véd, er forkert. Hans Rede
gørelse for de 4 kamtakkede Gavle og deres forskelligartede Blændingsdekoration gør derimod et meget troværdigt Indtryk. Gavlene har haft den sentmiddelalderlige, fra Roskilde Stift velkendte, rige Variation af Rund- og Høj
blændinger. Kapelrækken var taktfast inddelt af svære Støttepiller og med et
stort Vindue til hvert Rum. De 4 Kapeller er sandsynligvis stiftet for S. Catha
rine (før 1377)56, Hellig Trekonger (1438)57, Trinitatis (1463)58 og Vor Frue
(eksisterede 1340)59. Dette sidste er muligvis det østligste, idet Kirkens
Gravbog [1698] omtaler, at S. Rochi Kapel — som vi fra anden Side véd laa
i Søndre Sideskibs østligste Fag og som blev stiftet i Aaret 1500 af Kan
toren Anders Friis60 — fandtes mellem Vor Frue Kapel og S. Laurentii Kapel
i Søndre Korsarm61.
Taarn og Taarnkap eller.
Om den romanske Vor Frue Kirke har haft Taarn eller Taarne, véd vi ikke,
men den 1316 opbyggede gotiske Kirke har staaet taarnløs indtil Middel
alderens sidste Tid, dog med et lille Rytterspir over Korsskæringen. Naar Vor
Frue Kirkes Mindebog 1386 nævner, at Kirken mistede sine 4 bedste Klok
ker under en Bybrand62, betyder det sikkert, at Klokkerne har hængt i en
tømret Klokkestabel paa Kirkegaarden, idet der ikke omtales nogen Brand
skade paa Kirkebygningen.
Først o. 1483 tog man fat paa Opførelsen af det vældige Vesttaarn, der i
over 200 Aar skulde blive Byens Pryd og Stolthed, men den økonomiske For
valtnings Smertensbarn63. Taarnets Grundflade maalte 14,4 m i Nord-Syd og
13,7 m fra Øst til Vest, dets Højde fra Jorden til første Stjernes Loft, d. v. s.
Spirkonstruktionens Begyndelse, iflg. Ole Rømers Maalinger64, 37,66 m. Taarnet
var i Nord og Syd flankeret af halvtagsdækkede Taarnkapeller, der gav Vest
fronten den fornødne Bredde; i det nordre Kapel var et Alter viet til »de fire
ogtyve Oldere« og Kristi Forklarelses Hæder65, i det søndre Vor Herres fem
Vunders Alter66. Taarnets og Spirets Opførelse har belastet Kirkens Bygge
fond over Evne, og for at komme ud af Gælden maatte Kirken sælge af sine
Grundejendomme67; men man har intet sparet, saaledes ses 200 Mark at være
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Fig. 21. Vor Frue Kirke fra Vest 1587. Udbygningen paa Sydsiden er næppe Kapitelshuset, men
snarere en fortegnet Fremstilling af Skibet med Tagrytteren. (Udsnit af Braunius’ Byprospekt).

gaaet til Betaling for Kobber til Spirtækningen68. Om Spirets Afbinding be
retter Hvitfeldt69, at den paabegyndtes 1514 paa S. Mathæi Aften, og at »perpendiculum eller æqvilibrium«, som Spiret blev samlet efter, var saa lang, at
den naaede fra Degnegaarden (paa Hjørnet af Fiolstræde og Kannikestræde)
til Kirkeristen ved Skolen (Hjørnet mellem Dyrkøb og Skindergade). Det maa
være en betydelig Overdrivelse, idet denne Afstand er nær 90 m, men det er
interessant at lære Afbindingspladsen at kende. Spiret var hurtigt rejst, og
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1515, Mandagen næst før Kyndelmisse, blev øverst i Spidsen af Spiret under
en Bjælke henlagt en Relikvieskat bestaaende af: betydelige Dele af Armen
af det hellige Kors, af Skulderbladet af en af de 11.000 Jomfruer, af Knogler
af de 11.000 Jomfruer, en anselig Del af S. Dorothea, af S. Johannes Døbe
rens Hoved, af S. Leodegarius, af den Fane, som Engelen overleverede S. Oluf,
Norges Konge, da han laa og sov paa det Sted, hvor han indgik i Herligheden
efter at have lidt Martyrdøden; nogle unavngivne Stykker, et viet Agnus
Dei, af Renselsens Lys, en Palmegren, hellig Røgelse m. m.70.
Det middelalderlige Taarn kendes ganske godt fra Braunius’ Byprospekt
1587 (Fig. 21) og v. Wijcks fra 1611 (Fig. 16). Vestfronten havde over en
Portal et mægtigt, spidsbuet, stavværksdelt Vindue flankeret af Taarnkapellernes mindre Vinduer under Halvgavlenes fialeprydede Kamtakker. Overstokværket havde i Syd (og Nord) et tvedelt, spidsbuet Vindue med en Høj
blænding under en Cirkelblænding paa hver Side; mod Vest ses kun en lav
Glug — eller maaske et Ur — mellem Blændingsfriser. Skilt fra Overstokværket ved en konsol(?)baaret Bæltegesims fulgte Klokkestokværket, der til alle
Sider havde den samme Inddeling som den underliggende Sydside. Taarngesimsen synes at have haft en Buefrise. Det høje, 8-kantede Spir havde ved Foden
fire smaa Hjørnetaarne, der ogsaa var spirprydede og i højeste Grad bidrog
til Taarnets festlige Virkning. Hovedspiret afsluttedes af en Knap, der blæste
ned allerede 11. Marts 151571. I Syd (og Nord?) har ved Vesthjørnet staaet et
Trappehus. Hvornaar Taarnet fik Ur, vides ikke, men 1555 var Sejermageren
i Arbejde, og 1561—62 blev Uret fornyet (Rgsk.), hvorpaa alle Byens Klok
kere 1562 fik Ordre til at stille deres Sejerværker efter Vor Frues72.

FRA R E F O R M A T I O N E N T I L 1 7 2 8
Da Universitetet efter Reformationen overtog Vor Frue, var den anselig
nok til i Realiteten at være Landets Hovedkirke, og man kunde i de følgende
to Hundrede Aar indskrænke sig til Reparationer af det bestaaende. Hertil
kom de faa Ændringer, den nye Kirkeordning medførte, særlig Inddragnin
gen af Kapellerne, der dels blev lagt til Kirkens ikke for rigelige, nyttige
Gulvareal, dels blev brugt paa anden Maade. Saaledes fik 1543 Christoffer
Snedker 11 ½ Mk. i Arbejdsløn for 23 Dage »han gjorde det leberi (Bibliotek)
udi S. Rochi Kapel og et Skillerum mellem Kirken og samme Kapel«, hvor
efter der blev gjort en Laas med 2 Nøgler til Kapellet73. Det var Universi
tetets Bogsamling, der fik Plads her, indtil den 1554 blev flyttet til Universi
tetsbygningen. Det er foran nævnt, at Kapitelssalen blev indrettet til Lektorium. 1553 blev opstillet 2 nye Træskillerum paa begge Sider ved Koret; den
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ret betydelige Omkostning, 48 Mk., gør det sandsynligt, at det er Kor-Om
gangen, der er blevet adskilt fra Koret, hvor før Korstolene har staaet (Rgsk.).
Samme Aar blev Vor Frue Kirkes Tag repareret med nogle Tagsten, der blev
taget af S. Clemens Kirke (Rgsk.), og i de følgende Aar omtales flere Gange
Anskaffelse af Tagsten; men Kirken har dog delvis været blytækket.
1555 blev Kirken underkastet en Hovedreparation, der varede fra o. 25. April
til 8. Sept. og kostede 2604 Mk. (Rgsk.). Der arbejdede en Murerformand og
4 Murersvende foruden Tømmermænd, Kalkslaaere og Understrygere, og Kir
ken gav 9 Td. Øl til 18 Mk. »paa det at de skulde være stedse paa Arbejdet
og villige og ikke vige fra Kirkens Arbejde«. Murerformanden fik 3 Mk. og
Svendene ½ Dlr. Der blev købt Jernankre og Kiler af Jern samt Flintesten
til at drive Hvælvingen sammen med, og der blev kørt Kalk og 2 Læs Sten
fra S. Clemens. Tagrytteren over Korsskæringen blev fornyet med Kirkens
eget Tømmer, og Hvælv og Piller blev malet og dekoreret74.
En løst fundet Ribbesten (sml. S. 16) har svage Spor af Kalkmaleri, og i 1668
var der ved Orgelet malet gamle danske Adelsvaaben; men det kan ikke af
gøres, om de var gotiske eller senere. Regnskabet for 1555 oplyser, at Jørgen
Maler fik 15 Mark »for det han arbejdede paa Kirken og malede Hvælvingen«;
Rasmus Maler og Laurens Maler fik 103 Mrk.; Rasmus Maler desuden 6 Mk.
for den Malning, han malede paa Pillerne i Kirken. — 1654 siges, at »den store
Hvelffnings Malning, som den ene Buge den anden udi Arbeyde oc Munster
icke liig er, hvorfore de som sig paa Konsten forstaar, og med Fliid det acter,
meget forundrer. Samme Malning er giort Aar 1555«75.
1559 skænkede Universitetet 100 Mk. til Kirkens Bygning og laante den
desuden 290 Mk. til Reparationsarbejder paa Taarn og Spir, hvor Tømrere
og Murere var beskæftiget for 1 Mk. om Dagen pr. Mand. Denne høje Ar
bejdsløn faar af Kirkeværgen i Regnskaberne en udførlig Motivering, der giver
et interessant Indblik i Datidens Arbejdsforhold. Aarsagen dertil var, at »de be
klagede dem for den svære Opgang og Nedgang og sammeledes for Livsfare i
Taarnet at arbejde; og for saadan Frygts og Fares Skyld lovede jeg fornævnte
Tømmermænd og Murermestre at ville skaffe dem Brædder, Deller og andet
Tømmer til Lad at gaa og staa op paa, at hver skulde tage sig vare for Skade.
Og ydermere sagde jeg til dem med saadanne skarpe Forord: at dersom nogle
af dem (det Gud forbyde) faldt ned og dermed kom om Halsen, da skulde
han derfor ingen anden Opretning faa for sin Død og Skade, uden hans Dag
løn skulde lægges paa hans Bryst og dermed gaa fra hannem; og ingen skulde
være forpligtet den Dødes Venner noget ydermere at svare til hans Død og
Skade i nogen Maade, end som nu sagt er. Men dersom nogen ellers af ond
Forsyn faldt ned og slog sig og skadte dog intet til Livet, da skulde han hjæl
pes til Bartskæreren« (Rgsk.). Hele Arbejdet kostede 1678 Mk., deraf 358 Mk.
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til Kobber og 426 Mk. til andre Materialer. Det kasserede Kobber blev solgt
for 110 Mk. (Rgsk.). 10 Aar senere blev Kirkens nordre Side blytækket mel
lem Korskirken og Taarnet, og der blev lagt 3 nye Vandrender paa Vor Frue
Kapel (Rgsk.). De forskelligartede Tagdækningsmaterialer har irriteret Chri
stoffer Valkendorf, der 1584 beordrede Kirkeværgerne til at tække med Kobber,
hvor der laa Tagsten tilforn, hvilket ogsaa blev paabegyndt76. I den Anled
ning blev 970 Tagsten solgt, hvilket svarer til ca. 55 m2 Tagflade, hvad der,
Spild taget i Betragtning, passer med, at der blev lagt 2105,5 kg Kobber paa
Taget dækkende 85 m2. Kirken viste stor Omhu ved Indkøb af Tækkekob
beret og kasserede den første Leverance (Rgsk. 1583).
Det er øjensynligt, at man med det himmelstræbende Spir har overskredet
det forsvarliges Grænse (Fig. 22). Den slanke Spids virkede som en Lynfanger,
og 1573 og 1585 hører vi om Lynnedslag, den sidste Gang blev en Bjælke
splintret, Sejerværket ødelagt og Taarnkammeret antændt77. Værre var dog,
at ingen Tagdækning kunde holde tæt under de voldsomme Svingninger, Spi
ret var udsat for i Stormvejr. I Foraaret 1595 meddelte Bispen forhaabningsfuldt i Konsistorium, at »en kunstig Bygmester er kommet, som byder til at
rette og hjælpe Vor Frue Spir«78, og Christian IV gik ind for Arbejdet med
500 Dlr.79. 1605 bevilgede Konsistorium, at »Støllen« (Klokkegalgen) blev
belagt med Jern og Jernbolte, saa ingen Skade maatte ske paa Klokkerne
eller Muren80, efter at Kongen først skal have været oppe for at se, hvad der
kunde gøres81. En stor Reparation, som muligvis ligefrem var en Ombygning,
blev under Didrik Frii Bygmesters Ledelse82 paabegyndt 1610 og afsluttet
1613, da man satte Aarstallet paa Fløjstangen83. Efter en Beskrivelse fra
165484 skulde Spiret være 100 sjællandske Alen højt foruden Fløjstangens 14
Alen, eller ialt o. 71,5 m, hvilket staar i meget godt Forhold til den for de
4 Smaaspir opgivne Højde paa 28 Alen, o. 17,5 m, men alle Tallene maa dog
være noget overdrevne.
I 1600-Aarenes første Halvdel var Stormen haard ved Kirkens Spir. 1616
vedtog Konsistorium, at »den liden Spir«, der var nedblæst, skulde rejses igen85.
Det er sikkert Tagrytteren, det drejer sig om. Denne fik 1640 en ny Fløjstang,
som Smeden Berthel Fröling satte sit Navn og Aarstal paa, men den blæste
ned allerede 1644 »tillige med Hanen og Knappen tæt ovenved Kronen«. Først
1694 lod Kirkeværgen Kronen med Stumpen og Stangen nedtage og omgøre
hos Smeden Valentin Wulff. I Stedet for Knappen blev gjort et 2 Alen højt
Zirat af Jernværk og i Stedet for Hanen en Fløj med C 5 og Aarstallet 1694.
Maleren Povel de Vendt fik for Guld og Arbejdsløn 100 Rdl.
I Tagrytteren har hængt en Klokke, og omkring Spiret har der været
8 smaa, blytækte »Spitzer«, der blev malet med Kobberfarve86. 1577 var Hoved
spirets Fodtaarne blevet »fæstede« (Rgsk.), men i Januarstormen 1628 blæste
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Fig. 22. Vor Frue Kirkes Taarne 1:1000.
1. Det middelalderlige Taarn efter Opmaalinger fra 1600-Aarenes Slutning. 2. Baroktaarnet efter
Major Wahls Opmaaling. 3. C. F. Hansens Taarn.

et af dem ned, og derefter blev de 3 andre fjernede87, men ellers synes det
store Spir at have klaret sig Aarhundredet igennem, dog fik det nogle —
senere forgyldte — Kanonkugler af Carl Gustavs som Minde om Belejringen88.
Fra 1695 har vi en vidtløftig Beskrivelse af en Reparation af Fløjstangen89.
Hanen, som var brøstfældig paa Gængerne og Skinnerne, blev nedtaget og
forsynet med nye Gænger og Skinner af Kobber. Liljen, Hanen, Knappen og
Kronen blev forgyldt med slagen Guld å 2 Mk. Bogen, og Stangen og Kronen
indvendig blev strøget med Kobberfarve. Povel de Vendt fik for Guld og Ar
bejdsløn 300 Rdl., og Sejldugen, som han sad i, kostede desuden 30 Rdl.
Det samme kostede Stilladset, og hertil kom desuden Blytækkerens Arbejds
løn. Efter en samtidigt foretaget Opmaaling skulde Fløjstangen være 9,54 m,

30

VOR FRUE KIRKE. KØBENHAVNS DOMKIRKE

Spiret 54,92 m og det murede Taarn 38,02 m, ialt 102,48 m. Kort efter blev
Stangen brudt af ved Roden, og Ole Rømer giver en Række Højdemaal90,
der som nedenstaaende Opstilling viser, stemmer nogenlunde overens med
Maalingerne fra 1695. Maalene er omsat i Meter.
1695

Ole Rømer
fra Jorden til første Stjernes Loft......................................
46,77
til 7. Stjerne 6 Gange 12 Alen 10 Tommer ..
fra 7. Stjerne til Bruddet er ungefær, som det
ej kan nu maales ......................................................... 11,92
fra Bruddet til Kronen......................................................
Kronens Højde.................................................................
fra Kronen til Knoppen....................................................
Knoppens Højde..............................................................
fra Knoppen til Hanen.....................................................
Hanen i Knoppen.............................................................
fra Hanen til Korsene.......................................................
Korset..............................................................................
fra Korset til Liljen..........................................................
Liljen og øverste Blad......................................................
ialt...

2,20
1,05
1,44
0,81
1,73
0,55
1,41
0,63
0,84
0,50

37,66

Muren.......................

38,02

58,69

fra Krone til Mur

54,92

......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................

0,75
1.41
1,26
1,67
0.58
1,41
0,63
0,84

8,55

11,16
107,51

101,49

Ole Rømers Maal paa selve Spiret virker mindre tilforladelige end 1695Maalingen, men til Gengæld synes den at mangle et Par Maal paa Fløjstangen.
Taarnets Silhuet tegnet op efter Maalelisterne ses paa Fig. 22 sammenlignet
med Baroktaarnet og det nuværende Taarn.
I Renaissancetiden synes Kirkens Portaler at være ombygget; Hans Steenvinkel gav 1633 Tegning til en Portal, der skulde opsættes det følgende Aar,
men om den kom længere end paa Papiret, vides ikke91. Over Norddøren blev
sammen med Aarstallet 1683 anbragt Inskriptionen: Jeg glæder mig ved det,
som er mig sagt, at vi skulde gaa ind i Herrens Hus92. Iøvrigt indskrænkede
Arbejderne sig til almindelig Vedligeholdelse, der dog i 1631 har været saa
omfattende, at man kunde holde Festtale i Anledning af Kirkens Istandsæt
telse93; 1639 befalede Christian IV de Højlærde at holde Syn paa de forgangne
Aars Byggearbejder og hvorledes Kirken var holden ved Magt94. Endelig lod
Frederik IV 1709 udlevere »nogle Jernankre til en brusten Pilles Bestyrkelse
ved Vor Frue Kirke, da intet Jern nu om Stunder hos Købmændene her i
Staden skal være at bekomme ...«93.

Fig. 23. Frederik II.s Kroning 1559 i Vor Frue Kirkes Kor.
(Udsnit af Kobberstik i Gaspar Ens: Rerum Danicarum Frid. II Historia. 1593).
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VICTOR HERMANSEN

Kirkens rige Inventar fra Middelalder og Nyere Tid indtil Branden i 1728
er fuldstændigt forsvundet — med Undtagelse af eet eneste Stykke, en
Pengetavle (S. 46) fra 1716, som opbevares i Kirken, men som forøvrigt ikke
engang med Sikkerhed kan henføres hertil, da den ikke bærer noget Kirke
navn. Naar man ikke desto mindre véd ret god Besked med det ældre Kirke
udstyr, skyldes det et Par Billeder fra 1500’ernes Slutning, men navnlig de
udførlige Oplysninger i Litteraturen og i Kirkens Regnskaber.
†Alterbord. 1559 blev Alteret, sikkert i Anledning af Frederik II.s Kroning,
forhøjet af Jørgen Murmester (Rgsk.). 1625 blev der anskaffet polerede Fliser
og en stor Sten til Alteret1.
†Alter klæder. 1567—68 blev det røde Fløjls Alterklæde til Højalteret for
længet med de fire Alen rødt Fløjl, som Kirken fik ved Frederik II.s Kroning,
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og 1572—73 blev der købt et Stykke Fløjl til at bøde Alterklædet med (Rgsk.).
1572—73 syede Oluf Skrædder to Alterklæder af Fløjl (Rgsk.). 1579—80 le
verede Jens Væver 3½ Alen Klæde til Alteret. 1628 laante Kirken det gamle
Alterklæde til Den nye Kirke udenfor Nørreport2.
†Alterdug. 1563—64 købtes 6 Alen Lærred, som blev syet til en Alterdug,
og 1572—73 købtes et Stykke Lærred til at gøre en Alterdug af (Rgsk.).
†Altertavler. Den middelalderlige Højaltertavle har formodentlig haft en
Fremstilling af Kirkens Værnehelgen Jomfru Maria, og det kan derfor antages,
at det var til dette »Jomfru Marias Billede i Vor Frue Kirke«, Møntmester i
Malmø Henrik Dringelbergs Datter Dorothea 8. Nov. 1511 skænkede et
»Seppel«, som hun havde købt af Bertelt Halle, samt sit Guldkors, to Guld
kæder og 50 Guldringe. S. Marthe Dag (17. Okt.) 1530 »efter Natsang« indfandt
Raadmændene Jens Pedersen, kaldet Kammersvend, og Mester Hans Vinke
sig i Kirkens Sakristihus og begærede paa Husfru Kirstine Henrik Dringelbergs,
Borgerske i Malmøs Vegne, at den forgyldte Sølvkrone eller »Seppel«, som
afdøde Dorothea Dringelbergs havde givet, blev udleveret til dem »for denne
Tids Lejlighed«. Sølvkronen holdt 75 Lod 1 Kvintin »vel vejet«. De forplig
tede sig til, naar »Kirken kom til sig igen og maatte nyde sit eget«, at tilbage
levere den, men hvis dette ikke skete, skulde den forblive hos Giverindens
rette Arvinger, og paa disse Vilkaar udleverede Kapitlet Sølvkronen3.
3.
Juledag 1530 skete Billedstormen i Vor Frue Kirke, men det siges ud
trykkeligt, at Højalteret forblev uskadt, idet Byfogeden, ikke uden Livsfare,
beskyttede det, men alle de øvrige Altre blev vanhelligede. En Tradition,
optegnet af Etatsraad H. D. Monrad i 1700’erne, fortæller, at »Vor Frue
Kirke i Kjøbenhavn er uden Tvivl indviet til Ære for Maria spasmatica
eller den daanende Maria. Før Ildebranden [1728] stod paa Altertavlen et
Mesterstykke, som forestillede hende i den Positur. Sal. Reenberg [Sogne
præst Morten Reenberg 1660—1736] har sagt min Fader [Sognepræst i Aagerup, Frederik Monrad], at det Stykke blev bevaret af Byfogden ved Vagt,
da Borgerne i C. 3tii Tid stormede paa Kirken«4.
Denne Altertavle har vistnok gjort Tjeneste til 1554, da Hans Snedker fik
Betaling for at skille den Tavle ad, som stod i Kapellet, og sætte »hende«
paa Alteret i Koret (Rgsk.). Paa Kobberstik af Frederik II.s Kroning 20. Aug.
1559 (Fig. 23) fremtræder Højaltertavlen som et rektangulært Storstykke,
med malet Fremstilling af Kristus paa Korset, kronet af en Baldakin, hvor
over et tredelt Topstykke med Figurer i tre spidsbuede Felter5. Det er vistnok
disse, som omtales 1562—63, da Verner, Kgl. Maj. Maler, fik 30 Mark paa
Regnskab for »de Tavler over Alteret, han skulde male« (Rgsk.).
Denne Tavle blev i 1569 afløst af en ny Højaltertavle, som paa Stikket af
Christian IV.s Kroning 1596 (Fig. 24) bestaar af rektangulært Storstykke og
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Fig. 24. Christian IV.s Kroning 1596 i Vor Frue Kirkes Kor.
(Udsnit af samtidigt Kobberstik).

tilsvarende Sidefløje, og over Midtfeltet et halvrundt Topstykke med Fod- og
Topspir; i Midtfeltet ses en Krucifiksgruppe; Sidefelterne har Figurfremstil
linger6. Arbejdet med denne Tavle varede fra 28. Marts til 14. Juli 1569 og
kostede 487½ Mark 2½ Skilling 1 Album, 110 gamle og 100 nye Daler. Den
13.
Juli afregnede Kirkeværgen med Mikkel Snedker og hans Staldbrødre,
Mestersvenden Hans og Ambrosius, om, hvormange Søgnedage hver af dem
havde arbejdet »paa den nye Højaltertavle, Kgl. Maj. Stole og andet Arbejde,
som Mikkel Snedker gjorde i Kirken paa de lange Stole, Kirkedøre, som var
brudne og sønderslagne, og andetsteds i Kirken, hvor Behov gjordes«. En
Blokkedrejer svarvede en Pille til Tavlen; et Fyrretræ blev købt til Piller
under Tavlen; Mikkel Snedker leverede to Linde-Brædder, som kom i Tavlen;
et Vognskud blev savskaaret og af en Snedker udskaaret og siden sat paa
begge Sider paa Tavlen; samme Snedker malede dem ogsaa. To ØIkars-Baand
kom til Himlen paa Tavlen. Højaltertavlen og Kgl. Maj. Stole blev lavet i
Kapitelshuset; to Karle hjalp Snedkrene »een Dag med at udsætte og med at
København.

3
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vinde den nye Tavle og Kongens Stole ud af Kapitelshuset og ned paa Jorden«
og senere murede tre Karle »de Jern igen i det Vindue, som den nye Tavle
og Stolene blev udtagne« igennem. Mikkel Snedker, Hans Mestersvend, Ludvig
og Henrik Snedkersvende brugte syv Dage til at »samle og tilhobesætte« den
nye Tavle med det Tømmer, som dertil hørte. Mester Hans Maler i Kødmangergaden malede Højaltertavlen og udstafferede »hende« med Guld og Sølv, og
fik herfor i 1569 200 Daler og Aaret efter yderligere 25 gamle Daler, som
Dr. Knoppert og Mester Lauritz havde lovet ham. 1569 skar og syede Jens
Skrædder et Forhæng til at hænge for den nye Højaltertavle (Rgsk.). 6. Okt.
1624 vedtog Konsistorium, at denne Tavle skulde overføres til Den nye Kirke,
som blev bygget udenfor Nørreport7.
Samme Aar, 11. Dec. 1624, sluttede Konsistorium nemlig Kontrakt med
Hans Billedsnider om en ny Altertavle, som han skulde gøre, for 1000 Daler
og 100 Slettedaler til Foræring, efter den Afridsning, som samtidig blev paa
skrevet. Den 13. Sept. 1625 blev det overladt den af Professorerne, som var
blevet i Byen, medens de andre paa Grund af Pesten opholdt sig i Roskilde,
at forhandle med Maleren om Tavlens Staffering, og den 14. Okt. anmodede
han om, at fire af Professorerne vilde bese Altertavlen, for at han kunde fare
fort med Malningen, men fik det Svar, at han kunde tage nogle af Byens
bedste Borgere dertil8.
1634 siges Tavlen at være smukt udskaaret og forgyldt, 1654 omtales den
som den »meget forgyldte, kostelige oc høyberømmelig udskaarne og med
halffslaget fiint Guld forgyldte Altertavle«, og 1724 kalder Erik Pontoppidan
den »sehr altfränkisch und starck vergüldet«. Den gik tilgrunde i 1728 ved
Kirkens Brand9. Afbildninger af denne Tavle kendes ikke.
Hans Billedsnider er identisk med Billedskæreren Hans Holst, som først
boede i Køge og 1624 flyttede til København. 1619—1623 skar han Prædike
stolen i Køge Kirke, 1624 gjorde han Prædikestolene i Universitetets Landsby
kirker: Ganløse (Smørum Herred) og Sæby (Løve Herred)10.
†Sognealteret11, som stod i Nedre Kor og hørte under Kollegiatkapitlet, var
antagelig identisk med Hellig Kors Alter, som nævnes 1462.
†Sidealtre12. Kirken har haft mindst 43 Sidealtre, som findes omtalt i middel
alderlige og senere Kilder. Ordnet efter Tidsfølgen, i hvilken de enten var
stiftet eller første Gang nævnt, var det:
1. S. Cecilies Alter, stiftet 1283 af Jon Jonsen Litle og hans Datter Cecilie.
2. S. Katrines Alter, i S. Katrines Kapel, stiftet i Tiden 1328—1341 af
Hr. Johannes Svenson.
3. De hellige tolv Apostles Alter, stiftet 1346 af Borgeren Godekinus de
Unna og Hustru Katrine. 1501 nævnes, at det stod ved »Løvekarret«
(antagelig et Vievandskar).
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4. S. Laurentii Alter, i S. Laurentii Kapel ved Søndre Kirkedør, stiftet af
Dekanen Boecius, død 1354.
5. S. Peders Alter, ved den nørre Indgangsdør til Koret, nævnt 1374, men
1377 kaldet Hellig Legems Alter.
6. S. Jacobi (S. Jeps) Alter, midt i Kirken tæt ved Koret (juxta chorum),
nævnt 1377.
7. S. Andreas Alter, stiftet af Væbner Anders Syundessen, død 1390. Sml. S. 37.
8. Johannes Døberens og S. Birgittes Alter, stiftet af Ridderen Johannes
Møltike, død 1399.
9. S. Theobalds Alter, sikkert stiftet ved Aar 1409 af Dekanen Jacob Clemmensen, som døde foran Alteret 1414.
10. S. Margretes Alter, nævnt 1416, og 1497 overladt til Universitetet.
11. S. Barbare Alter, stiftet o. 1420 af Ridderen Mogens Gøje.
12. S. Olufs og S. Gertruds Alter, paa Sydsiden i Vor Frue Kapel, stiftet 1423
af Raadmand Lavrids Nielsen Vinnere.
13. S. Trinitatis Alter, stiftet som Kapitels-Alter 1424 af Ridderen Anders
Jensen Lunge.
14. S. Mikkels Alter, stiftet af Borgeren Jens Ebbesen, stadfæstet 1442.
15. S. Antonii og Apostelen Paulus’ Alter, nævnt 1433.
16. S. Markus’ og S. Lukas’ Evangelisters Alter eller Skomager-Alter, stiftet
1434 af Kanniken Hans Kortsen.
17. Helligtrekongers Alter, i Helligtrekongers Kapel, nævnt 1438, norden for
Højalteret 1442.
18. S. Jørgens (Georgii) Alter, nævnt 1442. Sml. S. 37.
19. S. Anne Alter, nævnt 1462.
20. S. Josts eller de fire Læreres Alter, i Krogen mellem S. Anne og S. Jacobi
Altre, stiftet 1462 af Dekanen M. Jesper Henriksen.
21. S. Trinitatis Alter, i S. Trinitatis Kapel sønden for S. Knud Konges Alter,
stiftet som Vikarie-Alter 1463 af Væbneren Jep Klavsen (Godov).
22. S. Knud Konges Alter, ved Kirkens søndre Side, nævnt 1464.
23. S. Marie Magdalene Alter, paa Kirkens Nordside ved Taarnet, stiftet kort
før 1464, genindviet 1509. Ved Kirkens Relikviefest blev Relikvierne
(sml. S. 37) fremstillet paa dette Alter.
24. Sjæle-Alter, nævnt 1469.
25. S. Dionysii Alter, nævnt 1472, vistnok stiftet af Dekanen Dr. Erik Nielsen
Rosenkrands (sml. S. 37). Hertil laa Vedligeholdelsen af Ild-Panden (S. 51).
26. S. Christoffers Alter, ved den søndre Side af Kirken, nævnt 1472, gen
indviet 1509.
27.
Vor Frues Medlidenheds Alter, Jomfru Maries Alter midt paa Gulvet
standendes, nævnt 1482.
3*
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28. S. Johannes Evangelistes Alter, Kalente-Alter, nævnt 1482.
29. De hellige 24 Oldefædres Alter, paa nørre Side i Taarnet, stiftet 1483 af
Kanniken Hans Clausen Haniin.
30. De hellige fem Vunders Alter, i Taarnet paa den søndre Side, nævnt 1491.
31. S. Peders Alter i Højkoret, paa den nørre Siden nede ved Højalteret,
stiftet 1491 af Rigshofmester Povl Laxmand; det kaldtes ogsaa Universi
tetets Alter. Sml. S. 37.
32. S. Lucii Alter, i Vor Frue Kapel, nævnt 1495. Sml. S. 37.
33. S. Eligii Alter, nævnt 1496, Laugsalter for Guldsmede og Smede.
34. Herrens Opstandelses Alter, stiftet af Biskop Niels Skave, død 1500.
35. S. Rochi Alter, i S. Rochi Kapel, stiftet 1500 af Kantor M. Anders Friis.
36. S. Sebastiani Alter, nævnt 1504.
37. Allehelgens Alter, »hos Fonten«, stiftet 1512 af Præsten Peder Pedersen
Toller.
38. S. Kong Eriks Alter, nævnt 1514.
39. S. Gregors Alter, indenfor den nørre Kirkedør, stiftet i Tiden 1519—1530.
40. S. Sørens Alter, nævnt 1528.
41. S. Niniani Alter, nævnt 1529, stiftet af skotske Borgere i København.
42. S. Knud Hertugs Alter, ved Siden af Koret (circa chorum), nævnt o. 1530.
43. S. Sebaldi Alter, nævnt 1533.
Ved Billedstormen 3. Juledag 1530 blev alle Kirkens Helgenbilleder »væltet
ned, sønderhugget med Økser, bespyttet, tildelt Næsestyvere og bespottet«.
Det har sikkert været Sidealtrenes Udsmykning, som paa denne Maade er
blevet ødelagt, men enkelte Dele undgik dog denne Skæbne13.
†Sidealtertavle. 1583 blev et »Stykke af en gammel Tavle, som havde staaet
paa et Alter« solgt for 3 Mark til Lennert Snedker (Rgsk.). 1597 fik Professor
Anders Krag af Konsistorium Tilladelse til at sælge »den Tavle i Kirken«
(sikkert ogsaa en gammel Altertavle), dog først efter at Snedkere og Malere
havde vurderet den14. Sml. Epitafium †3.
†Bære-Alter. 1449 tillod Biskop Oluf Daa, at Kapitlet havde et Altare
portatile paa Markederne i Dragør15.
†Altersølv. Kalk. 1571—72 blev Mester Poul Kapellans Kalk bødet. 1581
lod Mester Oluf en Kalk bøde hos Guldsmeden. 1582 fik Guldsmeden 8 Mark
og 2 Lod Sølv for at omgøre en Kalk (Rgsk.).
†Vinkander. 1575—76 gjorde Gertrud Kandestøbers en Vinkande af Tin paa
6½ Pot for 4½ Mark 6 Skilling. 1576—77 blev en lille Vinkande bødet (Rgsk.).
Ved Testamente af 1675 skænkede Licentiat Johannes Höpner en Sølv-Vinkande til Alteret; den vejede 150 Lod 3 Kvintin og kostede med Arbejdsløn
87 Rdl. 5 Mark 2 Skilling16.
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1531 udstedte Borgmester og Raad en Kvittering for »de Clenodia udi Solf,
som Kalente Laget her tilhører«, som de havde modtaget til »nu straks udi
vor store Nød og Trang at bruge til Kjøbenhavns Stads mærkelige store Nytte
og Behov«. Det bestod af: en Bulle med Laag, vejende 33 Lod, en lille Sølvstob med en »Trumper« paa Laaget, vejende 12½ Lod ½ Kvintin, en stor
Sølvstob med S. Hans’ Billede paa Laaget, vejende 3½ Lødemark 1 Lod,
den store sorte »Skal«, vejende med »Skalen« 20 Lod, den lille sorte »Skal«,
vejende med »Skalen« 14 Lod ½ Kvintin, de fire Sølvstobe uden Laag og
Fod, vejende 85 Lod ½ Kvintin, den Sølvstob med Fod og et Mærke paa
Foden, vejende 21 Lod ½ Kvintin, den Stob med Fod »og staar K 1 paa«,
vejende 25 Lod, den lille Sølvstob vejende 7 Lod ½ Kvintin. Tilsammen
vejede det, foruden de to Stobe med »Skalerne«, 241 Lod ½ Kvintin Sølv.17
Af de Kalke, som »udgaves i Grevens Tid«, blev fire Kalke reserveret til alle
Altrene, nemlig Dionysii Kalk, sølvforgyldt, paa 36 Lod 1 Kvintin, Lucii
Kalk, sølvforgyldt, paa 35 Lod, Georgii Kalk, paa 33 ½ Lod, og Andree Kalk,
»som ikke kom tilstede«18.
Til S. Peders Alter (S. 36) skænkede dets Stifter, Rigshofmester Povl Laxmand 1491: Kalk og Disk, Messerede og andre Ornamenter19.
†Berettelsestøj. Sølvflaske »at gaa til sygt Folk med« blev anskaffet 1553;
den vejede 10½ Lod Sølv og kostede med Sølv og Arbejdsløn 19 Mark. 1578—79
leverede Claus Guldsmed (for 5 Mark) en lille Sølvflaske til Mester Rasmus
Katholms Behov, naar han beretter Folket. 1565—66 købtes to Flasker (for
1 Mark), som Kapellanen fik at gaa til sygt Folk med (Rgsk.).
†Relikvieskrin. I den sentmiddelalderlige Fortegnelse over Kirkens Reli
kvier, som angiver den Orden, i hvilken de paa Relikviefesten var opstillet
fra Højre til Venstre paa S. Marie Magdalene Alter (sml. S. 35), opføres ogsaa
de Relikviegemmer, de blev opbevaret i. Det var: et gammelt stort Kors,
et Kar (amphora) af Glas, et Kar (vasa) med Jomfru Marias Bebudelse, et
aflangt Glas forgyldt med et Kors foroven, et Billede af Den hellige Jomfru
med en rund Krystal, et nyt hvidt Sølv-Æg, et hvidt forgyldt Æg, en ny
Sølv-Æske med forgyldt Kors foroven, S. Antonii Taarn med en Krystal og en
Klokke, en Fæstning af Elfenben forgyldt med to Krystaller i Midten, en SølvHaand, en sort Nød med Dødens Billede foroven, et nyt Sølv-Hus med et
Bispebillede foroven, en sort Nød helt forgyldt, et lille Sølv-Hus med S. Blasii
Billede foroven, en sort Nød forsølvet med en Frugt foroven, et lille Skib
(liburnus) helt forsølvet og nyt, et stort Græskar forgyldt og brudt paa Midten,
et lille Græskar helt forgyldt, et lille Græskar kaldet Nap forgyldt rundtom,
et lille Hus af Elfenben med et forgyldt Kors foroven, et nyt forgyldt Kors,
et nyt Billede af Jomfru Maria, et nyt Billede af S. Lucius, et nyt Billede
af Maria Magdalena, en Monstrans med Krystal og med en Torn, et hvidt
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Æg med en Pelikan, en forgyldt Monstrans med to Billeder foroven, en GlasÆske forgyldt med to Klokker og Kors foroven, et nyt Treenigheds-Billede,
et nyt Billede af Den hellige Jomfru forgyldt undtagen Fodstykket, en Sølv
stjerne, en Stad kaldet København (ciuitas dicta Köpnehaffn), et forgyldt
Taarn med et langt Glas og med en hængende Tand, et gammelt Billede af
Maria Magdalena, en sort Nød forgyldt med Krystaller rundtom, et Skib
med A, et Skib med B, et Kobber-Skrin, en Sølv-Flaske foroven forgyldt,
en sort Nød forsølvet med U i Foden, et Sølv-Kors med Krystal i Midten,
et lille Kors med fem Krystaller, et stort Skrin, som kaldes Sanctuarium20.
Af Relikvie-Skatten »laante« Biskop Joakim Rønnow 1529 to Sølv-Hoveder
til at betale Kongen med for de Palliepenge, han var denne skyldig; og 1530
laante Borgerskabet af Klenodierne 600 Lod Sølv til Byens Befæstning21.
†Messerede. 1248 bortførte Lybækkerne fra Stadens Kirker: Relikvier, Bøger,
Privilegier og Altrenes Prydelser22, men hvad de enkelte Kirker mistede,
siges ikke.
1552
udgik til Domkapitlet i Roskilde et Kongebrev om at udlevere til
Vor Frue Kirkes Værger de Messeklæder og Ornamenter, som Hr. Jep Heye
skulde have udtaget af Vor Frue Kirkes Sakristi23, og samme Aar var Kirke
værgerne Laurids Madsen og Mads Skriver to Gange i Roskilde om de »Orna
menter og Breve« (Rgsk.). 1554 fik Kirkeværgen Laurids Madsen Bøssestøber
udbetalt 30 Mark, som han selvtredje tærede med Heste og Vogn, da han
var i Odense og forhvervede det Brev til de Kanniker i Roskilde, førend »vi«
fik den Kiste med de Breve og Ornamenter (Rgsk.).
1568—69 solgte Kirkeværgen for 24 Mark et gammelt Messerede, som til
hørte Kirken, til Fru Sofie af Sandby i Skaane (Rgsk.).
†Messehagel. 1556 fik Kirken for Peder Godskes Begravelse 10 Daler og
5 Alen Fløjl, som kom til en Hagel (Rgsk.); sml. Gravsten †7. 1576—77
bødede Hans Skrædder to Hageler (Rgsk.).
†Messesærke. 1563—64 købtes to Stykker hollandsk Lærred, 1564—65 blev
de syet til to Messesærke, men først 1567—68 fik den Sømmerske, som syede
de Røklin eller Messesærke, sin Betaling (Rgsk.). 1570—71 købtes et Stykke
hollandsk Lærred, som Mester Hans Thommesen udtog til to Røklin, men
der blev efter hans Befaling syet tre deraf (Rgsk.). 1572—73 blev der syet to
Messesærke, to Haandklæder, tre Poser og to Korporal’er.
†Kalk-Poser. 1564—65 blev der købt 1 Alen Lærred, som Sogneherren fik
til en Pose til Kalken, og 1 Alen, som Hr. Morten fik til lignende Brug (Rgsk.).
†Alterbøger. 1554 fik Sogneherren en Bog med Epistler og Kollekter i, som
gjaldt l½ Mark. 1572—73 købtes en Gradual med Dupper at bruge i Koret.
1582 blev en Salmebog og Gradual gjort paany af Caspar Bogbinder for Høre
ren i Kirken (Rgsk.).
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†Alterstager. 1572—73 betalte Kirkeværgen »de Drenge af Skolen«, som satte
Kobberstagerne sammen i Koret og hjalp at fly dem op mod Højtiden (Rgsk.).
1628 laante Kirken de smaa Lysestager paa Alteret til Den nye Kirke uden
for Nørreport24.
†Femarmet Stage i Koret. 1654 omtales, at der paa Gulvet i Koret stod en
meget stor Messing-Stage, hvorpaa der kunde sættes fem store Vokslys, og
antagelig har det været en sentmiddelalderlig Stage svarende til den bevarede
i Ribe Domkirke. 1565—66 blev den store Lysestage, som var sønderslagen,
sammenloddet; 1571—72 blev den store Krone, som stod midt i Koret, skuret;
1576—77 blev den store Lysestage i Kirken skuret (Rgsk.). 1698 siges den
store Messingstage i Nedre Kor at staa paa en gammel Gravsten. Professor
Dr. Peder Capeteyn, Christian III.s Læge, død 1557, gav 100 Speciedaler,
hvoraf Renten skulde anvendes til Lys paa den store Stage i Koret25.
†Font. Den middelalderlige Font, nævnt 1512 (S. 36), har antagelig gjort
Tjeneste til 1622, men iøvrigt vides intet om den. Det er vistnok denne Font,
som blev brugt ved Christian IV.s Daab 2. Juni 1577. Kirkeregnskabet for
dette Aar oplyser, at der i den Anledning (»mod Kongens Barsel«) baade
blev kalket og malet omkring Fonten og i Kirken, og det følgende Aars Regn
skab, at der betaltes 37 Mark for at istandsætte de Vinduer i Kirken, som
blev udslaget, »da den unge Herre blev kristnet«.
1616 forhandledes der i Konsistorium om at bestille en ny Font med sit
Tilbehør, 1619 meddeltes Kanslerens Samtykke til, at Kirkeværgerne lod gøre
en smuk Font, men først 13. Jan. 1621 sluttede Universitetets Rektor Cort
Aslaksen, Sjællands Biskop Hans Resen og Kirkeværgen Mester Hans Jensen
Kontrakt med Kgl. Maj. Bøssestøber Roluff Borkersen i København. Han
paatog sig at gøre Fonten af godt, fint, purt Messing »med udlagte Historier
kunsteligt og artige omkring, den øverste Part uden om Fonten med fire
Evangelister, fire Løver under, og alt andet som dertil hørte« efter det Projekt,
som han havde vist. For hvert Pund Messing med Materie og Arbejdsløn
skulde han have 1 Daler samt 30 Daler Kurant til at bekoste Historierne
udskaaret hos Snedkerne eller Billedskærerne. Til at købe Materie fik han
330 Daler Kurant og han lovede at gøre sin Flid, at Fonten kunde blive færdig
til Paaske næstkommende »eller ved det Pas«. I Nov. 1621 blev der forespurgt
i Konsistorium, om ikke de Billeder, som var støbt paa den nye Font, skulde
omstøbes, men nærmere er ikke oplyst herom. I Febr.—Maj 1622 fik Roluff
Borkersen sin Betaling 588 Daler 4 Mark, og i Konsistorium blev det vedtaget,
at otte Borgere skulde udtale sig om, hvor Fonten bekvemmeligst kunde
sættes, og at Svendene, som havde arbejdet paa Fonten, fik 12 halve Kroner
til Drikkepenge. I Maj 1622 blev det bestemt, at Fonten skulde sættes paa
det Sted, hvor Salomon Sartor stod med sin Boglade, og at Vinduet dér skulde
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forlænges saa langt ned, at det blev lige med de andre26. Fonten stod i S. Lau
rentii Kapel ved den søndre Kirkedør og blev efter Branden 1728, hvor den
blev reddet lige før »Døbe-Korets« Hvælving styrtede ned, midlertidigt over
ført til Nikolaj Kirke. Efter Kirkens Genopbygning blev den atter taget i
Brug i Vor Frue Kirke, men den gik tilgrunde 180727. Jonge siger i 1783
at: »Den bæres af fire Engle[!] som staae paa en Fod, der hviler paa fire
Løver, alt af støbt Metal. Paa denne Døbe-Funt læses: »Deo & Pietati,
S. Rectore Acad. Magnif. Claudio Plumio, J. U. D. Johan Resenio, S. Theol.
Doet. & Episcopo, Templi Procuratore M. Joh. Alano. Anno MDCXXII.
erectum. Dernest disse to bibelske Sprog paa Latin, nemlig: Luc. II. Gloria.
In. Excelsis. Deo. Et. In. Terra. Pax. Hominibus. Bona. Voluntas. og Marc.
XVI. Qui Crediderit & Baptizatus fuerit, Salvus erit, Qui non Crediderit,
Condemnabitur. Disse tre Inscriptioner staae i tre smaa Runddele, og alt er
med store Bogstaver.«
†Fontelukkelse. Allerede den gamle Font synes at have staaet i en Fontelukkelse, da der 1564—65 blev anskaffet »en Nøgle til Fonten« (Rgsk.). I
Oktober 1622 begærede Snedkerne for det Panel, som skulde sættes under
Vinduet »i Fonten« (Fontens Kapel), 30 Daler Kurant, og en Foræring over
de 300 Daler Kurant. Billedsniderne Lauritz Krøger og Engelbrecht (Chastensen)28 blev udnævnt til at vurdere Snedker- og Billedsniderarbejdet, om det
var mere værd end de 300 Daler efter Kontrakten. Samme Maaned blev det
bevilget Kirkeværgerne, at de maatte betale den Billedsnider, som havde
gjort det Træværk omkring den nye Font, de 252 Daler Kurant, som fire
andre Billedsnidere havde vurderet det til29. Ved Testamente af 1675 bestemte
Johannes Höpner, at der i Daabs-Koret skulde opsættes Messing-Piller med
Snedkerværk; Pillerne alene kostede 114 Rdl.30.
†Daabsfade. Juni 1623 vedtog Konsistorium, at der skulde gøres et Bækken
af godt engelsk Tin til den nye Font31. Daabsfad af støbt Sølv blev skænket
1691, »af prægtig hævet Arbeide«, vejende 200 Lod. Indvendig paa Randen
stod i en »Rundeel«: »Vas Hoc Argenteum, Quod in Usum Sacri Baptismatis
Morti Jam Vicinus Voverat Anno MDCXCI. D. viii Maji, Rectore Magnifico
Dno. Oligero Jacobæo, Dedicabat Anni ejusdem D. xxv. Novembris, Rectore
Dno. Hectore Gothofredo Masio. Episcopo Dno. Johanne Baggero, Procura
tore Templi Paulo Vindingio. Pastore Ecclesiæ M. Johanne Adolpho Bornemanno. Laurentius Tott, Uxore Conscia Barbara Muus, Petri Filia. Amoris
Futurum Pignus, Quo Hane Divæ Virginis Ædem Prosequitur.« I en anden
»Runddeel« lige over for stod med latinske Bogstaver: »I dette Bad er Livsens
Flood. Ved Aandens Kraft og Jesu Blod. Som Begge Vandet rører. Den Gamle
Adam Druknes Her. Den Nye Opkommer Reen og Skier. Som Herren Selv
Tilhører. O! Jesu Mild, Vor Siæles Haab. Som Vilde ved Din egen Daab Vor
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Daab sin Hæder Gifve. Lad Hver en Siæl der skiden var Og renses skal i dette
Kar, Et Ærens Kar forblifve. J. E. Schmidt.« Midt imellem disse Indskrifter
var i »en lille Runddeel« en Gengivelse af Kapitlets Segl, og lige over for i et
tilsvarende Felt Universitetets Segl. I Bunden af Fadet stod: »Denne Er Min
Elskelige Søn«. Alle Indskrifter var »indgravne med lutter initiale Bogstaver«.
Klokkeren reddede Sølvdaabsfadet 1728, men det gik tilgrunde 180732.
†»Løvekarreh, nævnt 1501, har sikkert været et Vievands-Kar (S. 34).
†Korgitter. 1565—66 købtes to Jern, som kom i det »Spinder« (Splinter
d. v. s. Gitterværk), som stod ved Koret, og 1567—68 blev »Splinteret« paa
den søndre Side ved Koret flyttet (Rgsk.).
†Korpanel. 1584 gjorde Jørgen Snedker to Tavler i et Panel i Koret (Rgsk.).
†Prædikestol. Ved Christian III.s Kroning i Vor Frue Kirke 1537 blev der
holdt en dansk Prædiken fra Prædikestolen, som sikkert var førreformatorisk33. Den evangeliske Prædikant, som i 1530 fik Lov til at prædike i Vor
Frue Kirke, kan ogsaa have talt fra denne, ligesom den Kannik, der besad
det af Biskop Lage Urne i 1522 oprettede Præbende med Forpligtelse til
undertiden at prædike for Folket, kan have bejent sig af den34. Det er sik
kert denne Prædikestol, som Kirkeværgen i 1567 lod indsætte i Den nye Kirke
udenfor Nørreport. Ved Snedkrene Niels, Kasper og Mads fik han den vurderet,
og de ansatte den til en Værdi af 12 Daler35, »saaledes som den nu var«.
1575—77 fik Kirken en ny Prædikestol. Lennert Snedker fik 1575—76 be
talt Fortæring og Vognleje for at »fare til Helsingør at se den Prædikestol«,
hvilket næppe kan betyde andet end, at han har skullet tage Prædikestolen
i S. OJai Kirke til Forbillede. Den var den første Høj-Renaissance Prædikestol
herhjemme, et Arbejde fra 1567 af Jesper Snedker (Jasper Mathiessen)36,
der var den førende Snedker i Helsingør og den ledende Kraft i det saakaldte
»Kronborg-Værksted«. 1575—76 fik Lennert ogsaa 6 gode Daler til at købe
Guld for til Prædikestolen, og det følgende Aar fik han til Prædikestolen først
20 gode Daler, senere 30 gamle Dalere og endelig 20 gode Daler, medens Sned
kersvendene fik 4 Mark i Drikkepenge for at gøre Prædikestolen. Til Maleren
fik Lennert desuden 14 Daler. 1578—79 skænkede Christoffer Valkendorf
12 Daler til Hjælp til den nye Prædikestol »i denne Vor Frue Kirke« (Rgsk.).
1625
overlod Konsistorium til Professor Plum, der var blevet i Byen under
Pesten, at føre Forhandlinger om en ny Prædikestol, men nærmere synes ikke
at foreligge herom. 1654 siges Prædikestolen at være »kostelig forgyldt oc
udskaaret«37.
†Stoleværk. 1484 holdt Kong Hans Retterting i Vor Frue Kirke i »Rathstolene« (Raadsstolene)38.
1555 købtes Materiale til Siddebænke og Bunde i Stolene, endvidere til
Knapper ovenpaa Stolene, samt Hængsler (til Døre). Niels Snedker og Mikkel
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Snedker arbejdede selvsyvende i 6 Dage, selvsjette i 15 Dage paa Borgmester og
Raads Stole, Hans Mortensen udskar Kongens, Dronningens og Stadens Vaaben paa Stolene, Mikkel Snedker udskar tre Piller, som kom »for paa Stolene«.
1557 gjorde Niels Snedker selvanden i 6 Uger: de nye Stole ved Søndre
Kirkedør, som Orgelmesteren gaar op til Orgelværket; endvidere fornyede
og forbedrede han de gamle Raadsstole og de andre gamle Skriftestole bag ved
Koret. Claus Klejnsmed leverede 4 Par Hængsler til de nye Stole ved den
øverste søndre Kirkedør.
1564—65 fik Mikkel Snedker 62 Mark Klippinge for de Højlærdes Stole i
Kirken at lade gøre efter Kontrakt; Jørgen Bilefelt leverede Hængslerne dertil.
Samme Aar istandsatte Niels Snedker de lange Stole i Kirken og 1567—68 de
Stole ved Fonten, de Stole midt paa Gulvet, medens Frederik Klejnsmed leverede
Hængsler til de Stole i Koret.
1567—68 istandsatte Mikkel Snedker »Doktor Niels’ Stok [Niels Hemmingsens] i Koret og Frederik Klejnsmed gjorde i samme Stol Fødder, som stod
under Sæderne, naar man slog dem ned, og to Kroge til at stille dem op med
igen, samt to Par Hængsler.
1568—69 blev der lagt fire store nye Halmmaatter i Borgmesters og Raads
Stole, og Niels Snedker bødede en af de lange Stole, som blev søndertraadt,
da Hans Johansen blev begravet. Sml. S. 56.
1570—71 gjorde Mikkel Snedker en ny Stol i Koret, som Herrerne skulde
sidde i [ved Dronning Sophies Kroning 21. Juli 1572], endvidere forbedrede
han en Stol og gjorde en Fodskammel dertil til Dronningens Behov, samt
omgjorde den Stol, Kapellanen stod i, efter Johan Friis’ Begravelse. Sml. S. 56.
1577—78 istandsatte Oluf Snedker efter Kanslerens Befaling Doktorstolene
og Poul Snedker istandsatte den anden Doktorstol.
1577—78 fik Kirken nyt Stoleværk. Mandag 1. Dec. 1577 blev der givet Niels
Snedker en enken Daler paa Haanden, da de begyndte at arbejde i Kirken
med de Stole, og i samme Maaned ryddede to Karle Stedet for Snedkrene
[dvs. dér hvor de skulde staa og arbejde]. Fra 8. Dec. 1577 til 2. Marts 1578
blev de nye Stolestader opbygget i Vor Frue Kirke baade paa søndre og nørre
Side midt paa Gulvet og paa den nørre Side næst Muren [d. v. s. i Midtskib og
nordre Sideskib]. Arbejdet udførtes af Hans Snedker, Lennert, Poul, Willads,
Knud, Oluf, Jørgen, Lauritz og Troels Snedker, alle selvanden, og den sam
lede Bekostning var 843½ Daler. Stolestaderne var lukkede, idet der blandt
Udgifterne opføres 103 Par nye Hængsler til Stolene samt 8 Par gamle, som
blev istandsat. De gamle Stole blev vurderet af Snedkrene, og Sognemændene
fik Erstatning udbetalt for dem. Blandt disse tidligere Stole nævnes: Niels
Skrivers Stol, som tilforn kaldtes Arnt Hackis Stol [Arild Hacke nævnes
1514 som Raadmand]39, Niels Skrivers, Maren Philips og Peder Hansens Stole
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mellem Pillen og Prædikestolen; paa den nørre Side først Doktor Hans Frandsens to Stole; fire Stole, som stod paa een Fod; Doktor Niels Hemmingsens Stol.
1578 blev nye Stolestader opbygget paa den søndre Side næst Muren [d. v. s.
i Søndre Sideskib] samt nogle i Kapellet. Arbejdet udførtes af Snedkrene
Hans, Poul og Anders og kostede 141 Daler. De gamle Stole, som Snedkrene
vurderede og Sognemændene fik Betaling for, var: fra søndre og østre Kirke
dør, de tre første undtaget, 11 Stole, inden Kapeldøren 13 Stole samt 2 Stole,
som var Peder Hansens og Peder Skrivers. Den samlede Udgift paa alle de
nye Stolestader var 1017 Daler (Rgsk.).
Af Registeret over Stolestadepenge, indført i Kirkeregnskabet 1577—78, fremgaar det yderligere, at Stolene paa den søndre Side midt paa Gulvet var »for
ordineret« Mændene og bestod af følgende, regnet fra den østre Ende: Den første
halve Stol op til Doktorstolene, den 2.—4. hele Stol, 2 halve Stole for den anden
Pille næst Koret, den 1. hele Stol op til den anden Pille, den 2.—4. hele Stol (af
hvilke Bagerne fik Nr. 2 i Stedet for de Stolestader, de tilforn havde haft i Kir
ken), 2 halve Stole for den Pille tvært over for Prædikestolen, den 1. hele Stol
næst op til samme Pille, den 2.—4. Stol, 2 halve Stole for den Pille for Rente
mesterens Stol, den nederste hele Stol næst for Rentemesterens Stol, den 1. hele
Stol næst neden Borgmesters og Raads Stol, den 2.—5., det 1. Stade ved den
Pille som Rentemesterens staar, det 2., den 1. halve Stol næst den Pille bag Rentemesterens op til Raadmandsstolene ud til den søndre Side, den 2.—4., det 5. Stade
bag samme Stol. Paa den søndre Side næst Muren [d. v. s. i Sideskibet] fandtes,
ligeledes regnet fra Øst: Nr. 1—26, hvoraf Nr. 12—13 tilkom Skomagerne, Nr. 24—
25 Christopher Valkendorf, »Skrædderstolene« (Nr. 1—5) tilkom Skræddernes Laug.
I Kapellet var, regnet fra den østre Ende: Nr. 1—13, samt 2 lange Stole. Kvin
dernes Stader paa den nørre Side midt paa Gulvet var: »Brudestolen«, den 1. hele
Stol op til Doktorstolen, den 2. hele Stol, den næste Stol næst for den anden
Pille, den 1. halve Stol for den anden Pille fra Koret, den 2. halve Stol, den
1. hele Stol næst den anden Pille, den 2.—4. Stol næst op op til Prædikestolen,
den 1.—2. halve Stol under Prædikestolen, den 1.—2. Stol op til Trappen, den
3.—4., hvoraf Christopher Valkendorf havde den halve Stol ud til den nørre Side
Side og den anden halve Stol var ud til Gulvet, den halve Stol for den Pille næst
for Blokken, den nederste hele Stol for Blokken, den 1. Stol neden Blokken, den
halve Stol neden Blokken fra Pillen, den 3.—6. neden Blokken.
Paa den nørre Side næst Muren [d. v. s. i Sideskibet], var, regnet fra den østre
Ende: Nr. 1—22 og neden for den anden nørre Dør Nr. 1—17.

Hele Indtægten af Stolestaderne var 900 Daler, idet Mester Gert Bøsse
støber og Mester Rudolf Arkelimester for deres Umage med de nye Klokker
(sml. S. 49) fik hver et Stade uden Vederlag (Rgsk.).
1583 flyttede to Karle den Stol, som stod paa Peder Oxes Grav, ned i
Kirken bag Koret og satte en anden op igen bag Alteret. Samtidig fik Jørgen
Snedker Materiale til og Løn for et Sæde, som blev gjort i Rentemesters Stol,
hvor hans Piger staar (Rgsk.).
1698 nævnes: Brudgomsstolen og Brudestolen i den store eller midterste
Gang, Kongens Stol i den store Gang, de Fattiges Forstanderes og Præsternes
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Stole, som er de første Rækker Mandsstole i den smalle Mandsgang op imod
Koret ved den søndre Side, Skrædderstolen i Korsgangen40. I Nedre Kor stod
ved den nordre Side: Skolebørnenes Stole, ved den søndre Side: Disciplenes
Stol41. I Korets Omgang ved den nordre Side stod Daabsstolen42.
†Korstole. De middelalderlige Korstole med alle deres Udskæringer (uniuersa
subselliorum tabulata) blev ødelagt ved Billedstormen 3. Juledag 153043.
†Skriftestol. 1575—76 blev en Skriftestol solgt for 15 Mark til Glostrup
Kirke (Rgsk.). 1698 stod i Højkoret Sognepræstens Skriftestol over Johan
Friis’ Ligsten, Øverste Kapellans Skriftestol delvis paa Peder Oxes Ligsten,
Nederste Kapellans delvis paa Otto Ruds Ligsten44.
†Klokkerens Stol stod 1698 i Højkoret delvis paa Peder Winstrups Ligsten45.
†Bogstole. 1559—60 gjorde Niels Snedker en Bogstol i Kirken, 1584 gjorde
Jørgen Snedker en anden (Rgsk.).
†Panelværk i S. Rochi Kapel. Snedker Niels Hansen, død 1677, fik frit
Lejersted (Gravsten †117 a), fordi han gjorde Panelværket uden Betaling46.
†Skabe. 1597 købte Borgmester Oluf Madsen et Skab i Sakristiet, som Kirken
ikke havde Behov47. 1583 gjorde Jørgen Snedker et Laag til et Skab, som
stod bag Koret (Rgsk.).
†Døre. 1559 gjorde Laurids Maler Kirkedørene brune i Anledning af Fre
derik II.s Kroning. 1569—70 overstrøg Søren Maler atter Kirkedørene med
brun Farve (Rgsk.).
†Opslagstavler. 1569 købtes tre Tavler til at hænge paa Kirkedørene til at
sætte Kgl. Maj. Breve paa, samt tre smaa Laase til at hænge for samme Tav
ler (Rgsk.). Det drejer sig antagelig om Sideskibenes to vestlige Døre og
Taarnportalen; Dørene ved Koret har næppe været tilgængelige for Menig
heden.
†Pulpiturer. 1560—61 drog Kirkeværgen Laurids Madsen Bøssestøber og
Oluf Hammer med førstnævntes egne Heste og Vogn til Esrom for at bese,
hvad der kunde tjene til Vor Frue Kirkes Behov af det Panel, som Kongen
havde skænket. 47 af Klosterets Bønder agede hver et Læs Tømmer hid til
Frue Kirke og desuden lejede Kirkeværgen 5 Bøndervogne. Niels Snedker og
Mikkel Snedker nedtog Koret i Esrom, Oluf Andersen Tømmermand nedtog
Tømmerværket i 14 Dage og sendte det til København; til at beslaa det smaa
Paneltømmer med, da det blev ført til København, købtes 4 Bundter Hyssing.
Efter Kontrakt samlede og opsatte Niels Snedker og Mikkel Snedker Pul
pituret i Vor Frue Kirke, medens Mads Barcki murede (i 12½ Dag) paa
begge Sider op til Koret og i Pillerne, hvor Bjælkerne til Pulpituret blev ind
lagt (Rgsk.). 1576—77 gjorde Lennert Snedker en Dør af sit eget Tømmer paa
Pulpituret (Rgsk.).
1595 blev det befalet, at Sangerpulpituret (»det Pulpitum, hvor Cantores
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stod«) skulde nedtages, da det deformerede Kirken, og i dets Sted skulde der
sættes et Epitafium. Senere i samme Aar klagede Skolens Rektor over, at
Studenterne ikke vilde unde ham Rum paa Pulpituret (»in pulpito cum Musica«), men fik Paalæg om at staa nede i Koret48.
1616 lod Fru Mette Hardenberg, Enke efter Kansler Chr. Friis til Borreby,
paa sin egen Bekostning (141 Rdl.) opsætte et Pulpitur paa Nordsiden mellem
de to øverste Piller fra Koret paa Kvindesiden, og fik derfor Lov til at nyde
det frit i sin Levetid. 1618 solgte Mette Rosenkrantz Pulpituret til Kirken49,
og 1623 blev det meddelt Konsistorium, at Christian IV. vilde lade sine to
Børn, som var hos Mester Jens Dinesen Jersin, staa i det Pulpitur50.
1625 blev de øverste Pulpiturer i Koret for den nye Altertavles Skyld (S. 34.)
belagt med et ringe Panel af Fyr. 1654 omtales stafferede Pulpiturer i Koret51.
1626 vedtog Konsistorium at lade gøre et nyt Pulpitur, hvortil Borgerskabet
lovede henved 1000 Daler. »Afridsning« blev forevist Professorerne, der dog
ønskede, at Kongens Vaaben kom til at staa over Universitetets og at der
blev gjort et stærkt Jern-Tralværk udenfor, hvor Professorerne skulde staa52.
Pulpiturer »neden i Kirken«, hvor Musikanterne stod ved Frederik III.s
Kroning 1648, nævnes 165453. 1698 omtales det lille Pulpitur paa den søndre
Kirkemur i Tværgangen ved Korets vestre Ende54.
†Orgel. At Kirken har haft et middelalderligt Orgel, turde fremgaa af, at der
1488 nævnes en evig Vikar Anders Orghemester, og at der ved Christian III.s
Kroning 1537 blev spillet paa Orgel, men nærmere kendes ikke hertil55.1560—61
istandsatte Søren Orgelmager i 12 Uger Orgelværket, 1567—68 renoverede og
forbedrede Hr. Jørgen Orgelmester selvanden i 3 Uger og 3 Dage Orgelværket;
Piberne blev loddet med Tin, og Messing anvendtes til Tungerne i Piberne.
1568—69 istandsatte Mester Willem Orgelværket og 1576—77 bødede Chri
sten Bogbinder Orgelbælgene. 1583 bødede Jørgen Orgelmester Piberne paa
Orgelværket og »kom nogle Stemmer paa Gang, som ikke lød tilforn« (Rgsk.).
Paa Stikket af Christian IV.s Kroning 1596 ses et Orgelværk anbragt i Korets
sydøstre Hjørne (Fig. 24). Atter i 1618 blev Orgelværket istandsat (for 465 Rdl.)
og 1623 blev det fæstet med Jernankre, da det havde »udgivet sig saare og
stod paa Fald«56.
1625 fik Kirkeværgen, Professor Claus Plum, Brev paa frit Lejersted (sml.
Gravsten †68), da han »til Guds Ære og Musikkens Hjælp« skænkede et godt
og fuldfærdigt Positiv til 120 Speciedaler, som Organisten lovede at forfærdige
saaledes, at det kunde stemme ind med Orgelværket, ligesom han lovede i
sin Livstid at »forskaffe en, som skulde slaa derpaa«57.
19. Dec. 1690 blev et nyt Orgelværk færdigt, bygget med overmaade Bekost
ning og »med Hensyn til Størrelse var faa i hele Verden dets Lige«. Nogle af
Orgelpiberne var saa store, »at en fuldkommen stor Mand kunde staae inden
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i een af dem«, og »dets Lyd og Klang var saa overmaade sterk, at Kirke-Muren
rystede derved, hvorudover Organisten sielden torde bruge det med alle sine
Orgelpiber«. Det blev ødelagt ved Branden 172858.'
†Kirkeblok. 1558 siges Tavlepenge at blive udtaget af Kirkens Blok (Rgsk.),
og af Stolestaderegisteret 1577—78 (S. 43) ses det, at Blokken stod vestligt
i Midtskibet blandt Kvindestolene. 1583 blev der opsat en ny Blok i Kirken,
tilhugget af eet Træ, beslaaet med Jernbaand og forsynet med to Hængelaase.
Rasmus Maler bestrøg den og to Karle gravede og satte den i Jorden (Rgsk.).
En jernbunden Blok blev 1623 lavet til Tugthustavlens Penge. 1698 nævnes
Blokken i Korets Omgang ved den nordre Side59.
†Pengetavler. Af Kirkens Regnskab 1520—1521 fremgaar, at der i dette
Aar indkom i de to Tavler, Tabula b. Marie virginis og Tabula Sancti Salvatoris, 107 og 22 Mark60. 1623 blev, efter Christian IV.s Brev af 30. Maj, for
uden de tre Tavler, som fandtes i Kirken, en fjerde indrettet til Kollekt til
Tugthuset i København.
Pengetavle med profileret Bagbrædt, rødmalet, med forgyldte Versaler:
»Søe Quest Huus Tavle — A° 1716«. Den er det eneste Stykke Inventar,
som er bevaret fra Tiden før 1728. Sml. S. 31.
†Billeder. 1604 tilbød Manderup Parsberg at bekoste Anbringelsen af to
Billeder, af Luther og Melanchton, paa hver Side i Koret.
Før Branden 1728 var der under Taarnet ophængt et Maleri (Fig. 25), fore
stillende en bemandet Tremaster ved en Strandbred med Bolværk; i Bag
grunden ses en Bygning og Bjerge. Indskriftfeltet forneden er tomt. Rammen
afsluttes foroven med en Trekant-Gavl61.
†Lysekroner. 1. 1601. »Anno Domini 1601 disse Crone hebbe ick Marie
Matzdochter Weddel S. Frandtzois Jostens Wip Nagelatener Widwe in unser
leven Frowen Kercken in die ehre Gottes gegeben och Thor gedencknis meiner
Seeligen Mandtz. Gott vorlehne em ein frölicke Upstandinge sampt alle Vromme
Christen Amen«62. Sml. Epitafium †13, S. 56.
2. 1618. »Anno 1618 den 15. Febr. haffver Erlig Gudfryctige Qvinde Dorothe
Doctors skiencket oc giffvet denne Crone til Vor Frue Kircke Gud til Ære
oc Kircken til Gaffn oc beste at henge offver hendis Salige Hosbonde Doctor
Anders Lemwigh oc hendis kiere Brødre ligge begraffne«63. Sml. S. 58.
3.
1635. »Anno 1635 haffver Erlig oc Welagt Mand Christen Pederssøn
med sin Hustro Maren Svendsdatter foræret denne Crone til denne Kircke«64.
1654 nævnes, at der hang to skønne Messing-Kroner i den store brede Gang,
men hvilke af de tre nys omtalte kan ikke afgøres65.
4. Skænket af Niels Nielsen og Hustru Elline, Enke efter Chr. Jensen (sml.
Gravsten †92). De satte desuden 50 Rdl. paa Rente til Lys og Rengøring66.
5. Skænket, sikkert i 1690’erne, af Islands Købmand Ludvig Bertelsen og
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Hustru, Datter af Murme
ster Jens Andersen. Op
hængt over deres Grav
mellem
Daabs-Koret
og
67
S. Rochi Kapel .
6. Skænket, af Brygger
og Kirkeværge Søren Sø
rensen
Lewischou.
Op
hængt over hans Grav
(sml. Gravsten †175) i Ko
rets Omgang ved nordre
Side68.
7. Skænket af Joachim
Philip Barstorph til »Lystrupgaard« [ɔ: Lystager].
Ophængt over Graven i
S. Rochi Kapel69.
†Lyse-Arme. Iver Povlsen, Borgmester, ansøgte
10. Febr. 1610 om og fik
Lov til at lade opsætte en
Tavle i Kirken over sine
Børns Begravelse og love
de til Gengæld at skænke
Kirken en [Lyse-] Arm eller
anden hæderlig Amindel
se70. 1622 gav Christen
Andersen og Maren Lauritzdatter en Messing-Arm,
anbragt under deres Epi
Fig. 25. †Maleri (pictura), ophængt »under Taarnet«.
tafium († 34). 1623 blev
Tegning i Resens Atlas.
det vedtaget, at Kirken
skulde bekoste en Messing-Arm ud mod Kvindernes Stader71. 1654 omtales,
at der paa alle Pillerne i den store brede Gang saavelsom paa Væggene i de
andre Gange (d. v. s. i Midt- og Sideskibe) var store Messing-Arme. De fleste
var skænket af Jacob Bastian Otken, død 1654 (sml. Gravsten †75)72. 3. Maj
1618 testamenterede Universitetets-Foged Niels Pedersen til Vor Frue Kirke
100 Daler for sit Lejersted og 200 til Lys »at holde vedlige med at brænde
fra Martini og til Dagen længes igen, saa at det kan være noget hæderligt
i Kirken«73. 1626 gav Daniel Buntmager 100 Dlr. til Lys i Kirken74.

48

VOR FRUE KIRKE. KØBENHAVNS DOMKIRKE

†Faner. Christian I. lod fem erobrede svenske Faner ophænge i Vor Frue
Kirke75, og senere lod Frederik II. ophænge »alle de mange Faner«, som han »med
Stormer Haand erøbrid udi sin siu Aars Feyde imellem Danmarck oc Sverrig«
(1563—1570)76. 1579—80 fik »den store Karl« selvanden 12 Skilling for at fæste
(gøre fast) »Fennikerne« i Kirken og atter 1581 blev Fenniker fæstet (Rgsk.).
Ved Christian IV.s Kroning (1596) blev Fanerne nedtaget, men siden blev »alle
de Faner, Cornette og Fennicker«, som Christian IV. »rædeligen oc med be
væbnet Haand, til Land oc Vand, mandeligen fra de Svendske erobrede« i Kalmarkrigen (1611—13) ophængt i Kirken. Senere lod Christian IV. alle disse
»Faner, Standarter med flere gamle Trophæer« overføre til Tøjhuset77. I
S. Rochi Kapel hang fire Rytterfaner, som var erobret i Ditmarsken (1559)78.
Ved Axel Urups Monument i Koromgangen (sml. Epitafium 73) var ad
skillige Faner, som han havde taget fra Svenskerne.
†Sejerværk. 1555 istandsatte Sejermageren Registret til Klokken. 1559—60
færdiggjorde Mester Hans Klejnsmed Registret til den nye Klokke (S. 49) fra
Sejerværket og op i Taarnet med Hammer og anden Jernfang. 1561—62 fik
Jacob Sejermester, Klokker i Lund, efter Kontrakt 40 Daler for Værket af
ny at berede; Niels Snedker flyttede Sejerværksskiven; Murmesteren murede
Hullet igen ved Sejerværket; en Sejerværks-Klokke paa 4 ½ Pund blev leveret
for 4½ Mark 5 Skilling, og Jacob Sejermester fik 5 Mark til Vognleje og
Færgeløn, da han førte Værket hid, og 1 Mark for Akseler, som de Hamre,
der slog paa begge Klokkerne, sad paa. 1579—80 istandsatte Poul Sejermager
Sejerværket saaledes, at Hammeren faldt ret ned paa den store nye Klokke.
1583
nedtog Claus Sejermagersvend den store Kvarterklokke i Kirken og
hængte en anden op igen, som Kirkeværgen fik af Mester Gert (Rgsk.). Paa
Stikket fra 1596 (Fig. 24) ses en Sejersværks-Skive paa Væggen.
†Sangværk. 1621 forhandledes der i Konsistorium om Indrettelsen af et
»Sjungværk« paa Vor Frue Kirke, og man vedtog at skrive til Amsterdam eller
Hamborg herom, men nærmere kendes ikke til Resultatet. Fra Klokkerstøber
Rolluf Borkersen foreligger et Overslag over de Klokker, som manglede paa
Vor Frue Taarn til »Syngværket«78.
†Klokker. 1362 bortførte Lybækkerne Kirkeklokkerne79. Ved Branden 1386
mistede Kirken fire af sine bedste Klokker (S. 4), men de er sikkert snart
blevet erstattet af andre. Ved Branden 172880 smeltede de store Klokker i
Vor Frue-Taarn i den »skrækkelige Hede, saa at Malmen flød ned ad Murene«,
ligesom de smaa Klokker i Tagrytteren gik tilgrunde. Om disse Klokker
har vi derfor kun Efterretninger fra Resens Beskrivelse (1668) og fra Regnskabsnotitser o. l., men det fremgaar heraf, at de fleste af dem ofte var blevet
omstøbt eller fornyet i Tidens Løb.
1553 nævnes Knuds-Klokken, som antagelig er den samme som den lille
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Fig. 26. Hovedskibet med Lysekroner og Lysearme.
(Udsnit af Fuchs Stik i Masius’ Ligprædiken over Chr. Gyldenløve 1709).

Klokke, der hang i Taarnet og som 1559—60 blev solgt til Lolland; den vejede
2½ Skippund 3 Lispund [424 kg] (Rgsk.).
1559—60 leverede Kirkeværgen, Mester Laurids Madsen Bøssestøber en ny
Klokke for 1010 Mark; den vejede 5 Skippund 1 Lispund [808 kg] og blev
ophængt i Taarnet (Rgsk.).
1564—65 nævnes: Vægterklokken, Den gamle Sogneklokke, Den nye Klokke
og Den Klokke, de ringer 10 med; 1574—75 blev Knebelen i Bys Klokke
istandsat (Rgsk.).
1579—80 fik Kirken tre af Klokkerne omstøbt hos Mester Gert, Kgl. Maj.
Bøssestøber, og maatte betale for de 4 Lpd. 12 Pd. [38 kg] Kobber, hvor
med Klokkerne blev forøget. Den første nye Klokke kaldtes Anna og vejede
4 Skippd. 9 Lpd. [712 kg]; den gamle Klokkes Vægt var 4 Skippd. 16 Lpd.
12 Pd. [774 kg]. Den anden Klokke, som brugtes til Kvarter-Klokke, vejede
3 Skippd. 12 Lpd. 8 Pd. [580 kg]; den gamle Klokkes Vægt var 2 Skippd.
19 Lispd. [472 kg]. Den tredje nye Klokke kaldtes Marie og vejede 8 Skippd.
16 Lpd. 8 Pd. [1412 kg]; den gamle Klokkes Vægt var 8 Skippd. 17 Lpd.
8 Pd. [1420 kg]. Desuden skænkede Kongen den store Klokke til Kirken og
1581—82 betalte Kirkeværgen 10 Daler i Drikkepenge i Kongens Kancelli for
et Brev vedrørende denne Klokke. Mester Gert fik et Stolestade i Kirken,
fordi han laante Kirken sit Redskab til at vinde Klokkerne ned og op med,
ligesom Mester Rudolf Arkelimester fik et Stolestade (sml. S. 43) for sin
Umage med Klokkerne (Rgsk.).
Ved Gavebrev af 26. Okt. 1581 til Borgmester og Raad i København skæn
kede Frederik II. dem den i Vor Frue Kirke hængende saakaldte Kongens
Klokke, som han for nogen Tid siden havde bevilget dem at maatte faa til
København.
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Brug, og forbød samtidig, at den blev benyttet til at ringe for Lig med, med
mindre der blev betalt 10 gamle Daler til Kirkens Bedste81.
I Kirkens Taarn hang følgende fem Klokker, hvis Indskrifter her gengives
efter Resens Læsning 1668.
1. Kongens Klokke. »Anno 1646 was Claus vom Dam dem i Salvatoris
Miden namen gegeven als men M.V. vant beskreven in XXVII Jahr na ons
Herren dødt. Koning Frederich den Anden gaf Borgemester oc Raad her i
Kiøbenhafn denne Klocke. Kongens Klocke er mit Naven Kongen til Ære
oc Byen til Gaven Anno 1581. Campanam hanc sub Frid. I. Anno M D xxvii
primum fusam & Anno M D LXXXI. In pios usus a Friderico Secundo donatam post fatalem pulsum Anno MDCXLVI fundi denuo & turri suæ templi
Academici qvarta parte auctiorem restitui curavit Rex Daniæ Augustissimus
Christianus IV«82.
8. Okt. 1703 blev Kongens Klokke opført i Vor Frue Taarn; den vejede
20 Skippd. 4 Lpd. [3232 kg]. Paa den ene Side stod støbt dette Rim: Kongens
Klokke er mit Navn, Kongen til Ære og Byen til Gavn. Paa den anden Side:
»Ao 1527 Blev denne Klokke under Kong Friderik den Første støbt. Ao 1581
af Kong Friderik den Anden foræret til Byen. Ao 1646 under Kong Christian
den Fierde forbedret og omstøbt. Ao 1703 under Kong Friderik den Fierde
igien omstøbt«83.
1. Okt. 1705 blev den store Stormklokke, som nylig (26. Aug.) var blevet
omstøbt paa Gjethuset og forøget, saa at den nu vejede 27 Skippd. 11 Lpd.
[4408 kg], med stor Møje opvundet og paa sit Sted indhængt i Vor Frue
Kirke-Taarn84. Slutningen af Indskriften lød nu: »Anno 1705 under Kong
Friderich den Fierde omstøbt paa Giet-Huuset«. Overskriften oven omkring
Klokken var denne: »Me fecit Friederic Holstman« og Gloria in excelsis Deo«85.
Paa Kirkens Vegne ansøgte Professor P. Vinding, om Kongen vilde skænke
en ny Klokke-Aksel, da en saadan »ikke er at bekomme i den ganske Stad for
Penge og Betaling«; paa Bremerholm fandtes derimod et Stykke Egetømmer,
13
Fod langt, 28 Tommer tykt og bredt, som var »bekvemt og dygtigt« til
Klokken, som nu »formedelst uformodentlig Tilfælde skulde omstøbes« og
antoges »at blive Eders Kongelige Majestæt til Fornøjelse, Kirken til en stor
Zirat og Byen til Berømmelse«. Kongen bevilgede Ansøgningen86.
2. Frimands Klokke. »Annus signatur M. D. dum Iota loqvatur/ Baptizata
pie Matris campana Mariæ / Nomine Fiti fusa fidei virtutibus usa / Ejus nunc
Janus fieri dedit Christianus— — — —vere sumtibus cernit«87.
3. Vagtklokken. »Anno 1651 heft mich gegaten Claus van Dam in Kopen
hagen / und sein domals Kierckvatter gewesen H. Magister Jacob Finke / und
H. Hans Terckelsen«88.
4. Tolvklokken. Indskriftens første Del gengives paa to Maader af Resen; i
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Inscriptiones Haffnienses: »Anna ben ig Ghenaempt hut Jonsten aus heblaempt
VVJJ«, i Resens Atlas: »Anna ben ich benaemt hut Jousten ausbeblamt
Wi«. Det øvrige af Indskriften er derimod enslydende i Resens Gengivelser:
»twee geloopen van eender Moedere M.VCXLV.«89
5. Pinken. »Cantor Hafniensis Junii Sub Tempore Mensis / Maria Qvi Me
Conflavit M.Ɔ.CV Qviq; Locavit,« og »Veni cum pace«90.
I Tagrytteren hang følgende tre Klokker, hvis Indskrifter ligeledes gen
gives efter Resens Læsning 1668.
6. Fem-Klokken. »Si Deus pro nobis qvis contra nos. Her. Lauritz til Lockerups Kircke Anno Domini 1574. D. N. G.«91.
7.
Seks-Klokken. »Verbum Domini manet in æternum. Borchard Giesse
m[e] f[ecit] Anno 1611«92.
8. Pinken. »Veni cum pace. Michael Laurentius fecit«93.
1555 anskaffedes den Klokke, som de ringer 10 og 5 med, for 160 Mark;
den vejede 16 Lispund [124 kg] og blev ophængt i et nyt »Skæreværk« i det
lille Spir (Rgsk.).
†Klokkestol. 1559—60 blev Klokkerne (S. 49) flyttet fra det gamle »Skære
værk« over i et nyt (Rgsk.).
†Grav-Spade, med Sølvknap, formet som en lille Ligkiste; paa den ene Side:
»Thi Døden er Syndsens Sold« Rom. 6, 23; paa den anden Side: »Er Foræret
til Vor Frue Kirke af Christen Nielsen Stiern. Anno 1711«94.
†Ildkar. 1584 istandsatte Anders Kedelsmed en lille Kedel af Kobber, som
brugtes i Kirken med Kul og Ild bag Alteret (Rgsk.).
†Ild-Pande. Til S. Dionysii Alter hørte Forpligtelsen at vedligeholde en
Pande med Ild »til fattige Folk og Peblinge at varme dem ved«. Den var ind
stiftet af Dekanen Dr. Erik Nielsen Rosenkrands (nævnt 1481—1504), der
maaske ogsaa var Alterets Stifter. 1595 meddelte Skolens Rektor, at Borger
skabet ønskede Ildpanden flyttet ind i Skolen, men Konsistorium vilde be
tænke sig herpaa. I 1607 blev Ildpanden afskaffet paa Grund af den For
styrrelse og Støj, som opstod, naar Almuen under Gudstjenesten trængte sig
om den95.

4*

Fig. 27. Rasmus Vindings og Thomas Bartholins Epitafier (†58, †59) i S. Rochi Kapel.
Tegning 1673 i Holger Jacobæus’ Rejsebog.
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VICTOR HERMANSEN

ravminderne har delt Skæbne med Inventaret, saaledes at der af Kirkens
rige Udsmykning med Epitafier, Gravmæler og Ligsten ikke er bevaret eet
eneste gammelt Stykke paa sin oprindelige Plads. Ved Jordarbejder i og om
kring Kirken samt ude i Byen er der Tid efter anden dukket kummerlige
Rester frem af den fordums Herlighed, og disse Fragmenter er da enten blevet
anbragt i Sideskibene eller paa Rotunde-Loftet.
Langt de fleste Begravelser i Kirken fik Plads i lukkede Gravkamre under
Gulvet. Det var enten ganske smaa Rum, overdækkede af Ligstenene, eller
hvælvede Krypter med Døre og »Luftrør« (d. v. s. Ventiler), og før Branden
1728 var Kirkens Gulv saa gennemhullet, at det ved Genopførelsen viste sig
vanskeligt at stole paa Stabiliteten af Fundamenterne for Piller og Mure.
Antagelig vil man endnu kunne støde paa gamle Gravkamre i hele Kirkens
Grund.
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Hvor dristigt man undergravede Kirkens Fundamenter, saas ved Under
søgelsen af Korkapellerne i 1925 (Fig. 9). Spinkle Halvstens Hvælvingskapper
skærer ligefrem ind under de middelalderlige Mure. Og ved Udgravningen af
Kapitelshusets Fundamenter (Fig. 17) viste det sig, at de middelalderlige Gulve
var bortgravet og Niveauet sænket o. 1 m samtidig med, at Murene var undermuret. Derefter var henlagt et Lergulv. Det østre af de tre Rum var udgravet
til en Dybde af over 3 m og udforet med Helstens Mur, der har baaret et
ribbeløst Krydshvælv, hvoraf kun det nederste af Fligene var bevaret. I Øst
har der været et smiget Vindue op til Kirkegaarden, i Nord en Luge, hvis
Stabelhængsler endnu sad paa Plads, men som var gjort lavere med et plumpt
spidsbuet Stik, inden den endelig var blevet muret til. Nord- og Sydmuren
havde, i to Højder, smalle Slidser, hvori der maa have ligget Jernstænger,
som har baaret Kisterne. Midt paa Øst- og Vestvæggen var der Huller for en
Drager. Gulvet var lagt af Mursten med tre opstaaende Ribber svarende til
Jernstængerne. Paa Sydvæggen var der Bærejern fra en Tavle. Gravrummet
var helt fyldt. Næsten op til de øverste Fyldlag blev der mellem Murbrokkerne
fundet løstliggende Menneskeknogler og Stumper af Marmor fra Epitafier.
Henved 1 m over Bunden blev Lagene mere muldagtige, men indeholdt
stadig foruden løse Knogler en Del Kistesøm, deriblandt et med det Borch’ske
Vaaben og et med en staaende Due. Ved Gulvet laa Ligene nogenlunde urørt,
men stærkt sammenpresset af Fyldmasserne. De har ligget i Kister i begge
Retninger. I Nordøst-Hjørnet laa en Kisteplade over Bolle Lemwig, og ved
Sydøst-Hjørnet et Kaarde-Fæste og Rester af en Klinge.
Hovedkilderne til vor Viden om de talrige Gravminder, som fandtes i Vor
Frue Kirke før 1728, er følgende. Peder Hansen Resen: Inscriptiones Haffnienses (1668). Holger Jacobæus’ Rejsebog 1671—1692, udg. af Vilhelm Maar
(1910). Resens Atlas (1688), Haandskrift (Uldall. Fol. 186. I.) i Kgl. Bibliotek.
Vor Frue Kirkes Gravbog, anlagt af Klokker Rosenkilde [1698], offentliggjort
af Holger Malling i Personalhistorisk Tidsskrift 8. R. V. S. 267—289, VI. S. 127
—160 (1926—27). Erik Pontoppidan: Marmora Danica. I. (1739). Lauritz de
Thurah: Den danske Vitruvius. I I I . [1750’erne]. Haandskrift (Gl. kgl. Saml.
Fol. 728) i Kgl. Bibliotek. N. Jonge: Kiøbenhavns Beskrivelse. I. (1783).
Af Pladshensyn gengives de personalhistoriske Oplysninger her kun i Regest-Form, saaledes at man ved Hjælp af dem kan identificere de paagældende
Personer. Om de yderligere Personalia henvises til de Værker, hvori Grav
skrifterne er trykt. Efter hvert Gravminde er angivet, hvor man kan finde
det omtalt.
Af Pladshensyn er ogsaa Beskrivelsen af de i Teksten gengivne Afbildninger
indskrænket til det nødtørftigste.
Gravminderne vil blive behandlet i Rækkefølgen: Epitafier, Gravsten, Kister
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og Kisteplader, Sarkofager, Kirkegaardsmonumenter og Grave. Indenfor hver
Gruppe nævnes de bevarede Stykker sammen med forsvundne (markeret ved †)
i kronologisk Orden. Om Gravstenene gælder det sikkert, at adskillige af dem
har været ældre og har tilhørt andre end dem, de i Gravbogen angives at ligge
over, men da det til Raadighed staaende Materiale ikke tillader en nærmere
Fastsættelse heraf, er Stenene nævnt under de Navne, Gravbogen opgiver.

EPITAFIER
†l ) Johan Oxe [død 1534] og Hustru Mette Oxe, død 1536 (Fig. 28). Dansk
Indskrift over Mette Oxe, Hr. Johan Oxes Hustru til Nielstrup, Datter af Mo
gens Oxe [Fejl f o r : Gøje] til Krencherop, Moder til 5 Sønner og 7 Døtre, død
i København 1536. Trætavle med 8 + 8 Anevaaben og Fremstilling af Ægte
parret, hun i Enkedragt, og deres Børn, knælende foran Kristi Opstandelse.
Gravbogen [1698] siger, at det var et gammelt Træ-Epitafium, som stod paa
Pillen ved Brudgomsstolen i Midtskibet. Sml. Gravsten †4.
Resen: Inscript. Haffn. S. 82. Resens Atlas. I. S. 14. Pers. Ts. 8. R. VI, 134. Vitruv.
III. 2. PI. LI, 4. Jonge S. 192. Bj. Kornerup S. 240, Fig. 55.

†2) Peter Capeteyn (Capitaneus), Dr. med., Christian III.s Livlæge, død
1557. Latinsk Indskrift med Ære-Vers af Antonius Baldersleben. Af Træ, med
Vaaben. I Nedre Kor. Sml. Gravsten †6.
Resen: Inscript. Haffn. S. 47. Holger Jacobæus Rejsebog S. 39. Jonge S. 214 f.

†3) 1559 (1551). Jørgen Podebusk til Kragerup, og Efterleverske Ermegaard
Bille (Fig. 29). Trefløjet Trætavle (omdannet sengotisk Sidealtertavle?) med
Treenigheden og paa Fløjene Ægteparrets fædrene og mødrene Anevaaben.
I Midtskibet paa en af de nordre Piller. Gravbogen [1698] siger, at det var en
lille gammel Trætavle. Sml. Gravsten †l 5 .
Resen: Inscript. Haffn. S. 77. Resens Atlas. I. S. 181. Pers. Ts. 8. R. VI, 135. Vitruv.
III. 2. PI. LI, 2—3. Jonge S. 199.

†4) Christian Torkildsen Morsing, Dr. med., Universitetets Rektor, død
27. Juli 1560 (Fig. 30). Latinsk versificeret Indskrift. Trætavle med Fremstil
ling af Kristus mellem to Personer, den ene spedalsk. I Midtskibet.
Resen: Inscript. Haffn. S. 76. Resens Atlas. I S. 150. Pontoppidan: Marmora Danica.
I. S. 78. Vitruv. III. 2. S. 439. Jonge S. 224.

†5) Jacob Bording, Christian III.s og Frederik II.s Livlæge,
werpen, død i København 5. Sept. 1560, 50 Aar gl. Latinsk Indskrift.

født

i

Ant

Resen: Inscript. Haffn. S. 110, der meddeler, at Epitafiet ikke fandtes mere. Nath.
Chytreus: Variorum in Europa itinerum Deliciæ. 1594. S. 580 f.

†6) Otte Rud, Admiral, saaret 7. Juli 1565 i et Slag med Svenskerne, død
af Pest i svensk Fangenskab paa Borgen Svarensøe 11. Okt. 1565, efter Freds
slutningen begravet i Vor Frue Kirke. Juli 1560 [!], og Hustru Pernille Oxe,
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Fig. 28. Epitafium (†1) over Johan
Oxe og Mette Oxe.
Tegning i Resens Atlas.

død □ 15□ (Fig. 31). Latinsk Indskrift. Trætavle med 8 + 8 Anevaaben og
Fremstilling af Kristi Opstandelse, foran hvilken Ægteparret med deres Børn
knæler. I Koret, paa Nordsiden. Sml. Gravsten †20 og Sarkofag †1.
Resen: Inscript. Haffn. S. 8 f. Resens Atlas. I. S. 165. Pers. Ts. 8. R. V, 268. Vitruv.
III. 2. Pl. LI, 1. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 48 f. Jonge S. 193. Vilh. Lo
renzen S. 53, Fig. 12. — Otte Rud blev begravet i Vor Frue Kirke 18. Juli 1571.

†7) Christine Hansdatter, død 3. Nov. 1565, og Søn Arild, død 6. Nov. 1561.
Rejst af hendes Ægtefælle Borgmester Arild Hake. Dansk Indskrift med Trøste
vers. Af Træ. I Koromgangen.
Resen: Inscript. Haffn. S. 56.

†8) Evert Bille til Ravnholt, død »i Kastrop paa Amage« 1. Aug. 1567, og
Efterleverske Vibeke Podebusk, død □. Dansk Indskrift. Af Træ med
Vaaben og Billede. I Koromgangen.
Resen: Inscript. Haffn. S. 53.
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†9) Johan Friis til Hesselager, Kansler, død i Køge 5. Dec. 1570, begravet
14 Dage efter i Vor Frue Kirke. Latinsk Indskrift. Af Alabast med Vaaben
og Billede. Sat af Arvingerne over deres Farbroder. I Koret, paa Sydsiden.
Sml. Gravsten †19.
Resen: Inscript. Haffn. S. 14 f. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 14. Jonge S. 194.
Kirkehist. Saml. 2. R. V, 359. — Sml. foran S. 42.

†10) 1571. Hans Johansen [Lindenov] til Fobeslet [Fovslet], død i Køben
havn 27. Sept., begravet 10. Okt. 1568, og Efterleverske Rigborg [Tinhuus],
død paa Fobeslet 2. Juni, begravet 7. Sept. 1572 (Fig. 32). I Underskriften
under Tegningen er hendes Navn af Resen blevet fejllæst som »Ingebor til
Egehus«. Dansk Indskrift. Trætavle med 8 + 8 Anevaaben, et rundt Felt med
Aarstallet 1571, og Ægteparret, hun i Enkedragt. I Midtskibet.
Resen: Inscript. Haffn. S. 81 (hvor kun Begyndelsen af Indskriften er gengivet).
Resens Atlas. I. S. 182. Vitruv. III. 2. Pl. XLVII, 2. — Sml. foran S. 42.

†11) Hans Thomesen, Sognepræst, [Salmedigter], død 22. Sept. 1573. Latinsk
Indskrift. Af Træ. I S. Rochi Kapel.
Resen: Inscript. Haffn. S. 104. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 78. Jonge S. 230.

†12) Peder Oxe til Gisselfeld, Rigshofmester, død paa »Friderichsborg, then
Mandag nest for Simonis og Judæ Dag, som var den 23. Octobris Formiddag,
der Klocken var imellem 11 och 12« 1575. Dansk Indskrift. Trætavle, foroven
med 4 Vaaben (Fig. 33). I Koret, paa Nordsiden. Sml. Gravsten †23.
Resen: Inscript. Haffn. S. 5ff. Resens Atlas. I. S. 163. Vitruv. III. 2. S. 457. Jonge
S. 192. Hist. Ts. 5. R. V, 417. Danmarks Kirker. Sorø Amt. S. 596.

†13) Didrich von Nyes, død 1575, og Maren Madsdatter (Fig. 34). Maleriet
viste øverst Kristus opvækker Lazarus, nederst Ægteparret og deres Børn.
Indskriften nævnte ogsaa Hendrik Christoffersen, død 1583, Frantz Jostsen
Wippe, død 1599, Arild Didrichsen, død 1578, og Maren Didrichsdatter, død
1576. I S. Rochi Kapel. Sml. Lysekrone †1, S. 46.
Resens Atlas. I. S. 190. O. Nielsen: Kbh. Hist. og Beskriv. IV, 121 f.

†14) Frands Villumsen [Tolder], Kannik i Lund, død 22. Marts 1575. Versi
ficeret, latinsk Indskrift af Chr. Machabæus Alpinas. Af Træ. Over Indgangen
til det af ham til Universitetet skænkede Bibliotek i S. Rochi Kapel.
Resen: Inscript. Haffn. S. 52. H. F. Rørdam: Kjøbenhavns Universitets Historie
1537—1621. II. S. 71 ff., 591. J. L. Wolf: Encomion. 1654. S. 337.

†15) Hans Filipsen de Prato (Johannes Pratensis), Dr.
død 1. Juni 1576. Latinsk Indskrift af Dr. med. Peder Sørensen. Af Træ. I
S. Rochi Kapel. Sml. Gravsten †24.

med.,

Professor,

Resen: Inscript. Haffn. S. 103. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 77 f. Jonge S. 228.

†16) Laurits Villadsen, Rektor ved Vor Frue Skole, Mag., død 23. Sept.
1576, 42 Aar gl. Latinsk Vers af Chr. Machabæus Alpinas. I S. Rochi Kapel.
Resen: Inscript. Haffn. S. 106.
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Fig. 29. Epitafium (†3) over Jørgen
Podebusk og Ermegaard Bille, og
(†17) over Albert Oxe og Sidsel Urne.
Tegning i Besens Atlas.

†17) Albert Oxe til Nielstrup, død 7. Sept. 1577 i Hillerød ved Frederiks
borg (Fig. 29). Opsat af Enken Sidsel Urne til Boserup. Latinsk Indskrift.
Trætavle med 8 + 8 Anevaaben og Fremstilling af Ægteparret, hun i Enke
dragt, knælende i et Kirkerum, hvis Altertavle forestiller Kristi Opstandelse.
I Midtskibet, paa en af de nordre Piller. Gravbogen [1698] omtaler det som
et gammelt Træ-Epitafium. Sml. Gravsten †26.
Resen: Inscript. Haffn. S. 77. Resens Atlas. I. S. 181. Pontoppidan: Marmora Danica.
I. S. 54. Vitruv. III. 2. Pl. LI, 2—3. Pers. Ts. 8. R. VI, 135. Jonge S. 192.

†18) Frederik Barnekow, død 6. Sept. 1570, 19 Aar gl., og hans Broder
Morten, død 23. Nov. 1577, 23 Aar gl., begravet sammen med Eskil Oxe til
Løgismose (Fig. 35). Latinsk Indskrift. Trætavle med 32 Anevaaben og Frem
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stilling af Brødrene knælende foran
paa en af de søndre Piller. Sml. Gravsten †25.

en

Korsfæstelsesgruppe.

I

Midtskibet,

Resen: Inscript. Haffn. S. 81 f. Resens Atlas I. S. 183. Pers. Ts. 8. R. VI, 135. Vitruv.
III. 2. Pl. XLVII, 3. Jonge S. 199. — Eskil Oxe blev begravet 19. Dec. 1563 (Danske
Samlinger 2. R. II, 188).

†19) Cathrine Hasebard, Datter af Lægen Jacob Hasebard og Abigael Loir,
gift med Biskop, Dr. theol. Povl Madsen, død 18. Sept. 1578, begravet i Fa
derens Grav. Latinsk Indskrift. Tavle, af Træ, opsat af hendes Broder Dr. med.
Jacob Hasebard. I Koromgangen.
Resen: Inscript. Haffn. S. 51. Jonge S. 180.

†20) Hans Frandsen, Dr. med., Professor, død 4. Juli 1584, 52 Aar gl.
Latinsk Indskrift. Af Træ med Billede og Vaaben, opsat af Hustruen Marine
Lauritsdatter. I Midtskibet. Sml. Epitafium †41.
Resen: Inscript. Haffn. S. 76. Jonge S. 217.

†21) Johannes Machabæus Alpinas, født i Skotland, flygtet til Tyskland
for Religionens Skyld, indkaldt til Danmark af Christian III., Professor i
Teologi, død 5. Dec. 1557, og Hustru Agnete Machison [Matthewson], død
26. Febr. [Fejl for: 27. Jan.] 1589, 86 Aar gl. Latinsk Indskrift. Af Træ med
Billeder, opsat af Sønnen Christian Mac Alpin. I Koromgangen.
Resen: Inscript. Haffn. S. 49. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 74. Jonge S. 203.
H. F. Rørdam: Kjøbenhavns Universitets Historie 1537—1621. I. S. 587—97, IV. S. 359.

†22) Jørgen Brahe til Tostrup, død i København 21. Juni 1565, og Hustru
Inger Oxe, død 1592 (Fig. 36). Dansk Indskrift. Trætavle med 32 Anevaaben
og Fremstilling af Ægteparret, hun i Enkedragt. I Midtskibet.
Resen: Inscript. Haffn. S. 83. Resens Atlas. I. S. 183. Vitruv. III. 2. Pl. XLVII, 4.
Jonge S. 192.

†23) Christoffer Valkendorf til Glorup, Rigshofmester, død i København
17. Jan. 1601. Latinsk Indskrift. Af Alabast, opsat af ham selv i levende Live.
I Koret, paa Nordsiden. Sml. Gravsten †40, Kisteplade 4.
Resen: Inscript. Haffn. S. 8. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 48. Jonge S. 192.

†24) Andreas Lemvig, Dr. med., Professor, død 3. Maj 1603, 67 Aar gl.
Latinsk Indskrift. Ære-Vers forfattet af hans Ven og Kollega Nicolaus Theophilus. Af Træ. I Koromgangen. Sml. S. 46.
Resen: Inscript. Haffn. S. 45. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 73. Jonge S. 223.

†25) Jacob Madsen (Aarhus), Prof. theol. [død 1586] og Andreas Lemvig,
Prof. med. [død 1603]. Latinsk Indskrift. Af Træ med Billeder, opsat af Doro
thea Lemvig, Jac. Madsens Halvsøster. I Koromgangen. Sml. Gravsten †42.
Resen: Inscript. Haffn. S. 47. Jonge S. 224.

†26) Peder Sørensen, Dr. phil. & med., Frederik II.s og Christian IV.s Liv
læge, Kannik i Roskilde, Prof. med., død 29. Juli 1602, 62 Aar gl., med Hustru
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Fig. 30. Epitafium (†4) over Chri
stian Torkildsen Morsing.
Tegning i Resens Atlas.

Drude Thorsmede, død 21. Sept. 1610, 43 Aar gl. og Børnene: Sofie, død
3. Sept. 1594, Bodil, død 22. Sept. 1596, Reinhold, død 21. Okt. 1597, Søren,
død 11. Sept. 1602, Jens, død 3. Jan. 1603, alle døde i spæd Alder. En gift
Datter Giesa, død ved en Fødsel 2. Juli 1603, 18 Aar 8 Mdr. 2 Dage gl., var
begravet i Helligaandskirken. Latinsk Indskrift. Af Sten, med Vaaben. I
S. Rochi Kapel. Sml. Epitafium †30.
Resen: Inscript. Haffn. S. 104 f. Jonge S. 226.

†26a) 1609. Karen Peder Knudsens, født 1574, død 1607.
O. Nielsen: Kbh. Hist. og Beskriv. IV, 122.

†27) Knud Bjeske, Professor [død 29. Juli 1612]. Latinsk Indskrift. Opsat
af Holger Rosenkrantz. Af Sten. I Koromgangen. Sml. Gravsten †43.
Resen: Inscript. Haffn. S. 54 f. Jonge S. 213. H. F. Rørdam: Kjøbenhavns Universi
tets Historie 1537—1621. III. S. 631—34.
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†28) Peder Jensen Winstrup, Dr. theol., Sjællands Biskop, født 18. Marts
1549, død 24. Juni 1614. Opsat af hans Hustru Anna Eisenberg. Latinsk Ind
skrift. Af Alabast, med Statue. I Koret, paa Sydsiden. Sml. Gravsten †44.
Resen: Inscript. Haffn. S. 13. Pers. Ts. 8. R. V, 268. Pontoppidan: Marmora Danica.
I. S. 61. Jonge S. 180.

†29) Søster Ivers, gift med Prof. Thomas Fincke, Moder til 3 Sønner og
6 Døtre, død 25. Juni 1614. Opsat af Ægtemanden. Latinsk Indskrift. Af Sten,
med Vaaben. I S. Rochi Kapel.
Resen: Inscript. Haffn. S. 100. Jonge S. 216.

†30) 1615. Peder Sørensen, Livlæge, Kannik. Latinsk
Vers. Tavle, opsat i Nov. 1615. Udenfor Koret. Sml. Epitafium †26.

Indskrift,

med

Ære-

Resen: Inscript. Haffn. S. 92. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 76. Jonge S. 227.

†31) 1618. Christen Hammer, Renteskriver, død 1. Jan. 1609. Opsat af Enken
Anna Mortensdatter og hendes anden Mand Jacob Mikkelsen. Latinsk Ind
skrift. Af Sten. I Midtskibet, paa en af de søndre Piller.
Resen: Inscript. Haffn. S. 80. Pers. Ts. 8. R. VI, 137. Jonge S. 229.

†32) Søren Sørensen, Skriver paa Helsingborg Slot, født 1575, død 23. Dec.
1618, og Hustru Inger, Datter af Jens Schytte, Raadmand i København, og
Gertrud Jørgensdatter, født i København 9. Marts 1588, død 16 □. Latinsk
Indskrift. I Midtskibet, paa en af de nordre Piller. Sml. Gravsten †46.
Resen: Inscript. Haffn. S. 78. Pers. Ts. 8. R. VI, 136.

†33) 1621. Claus Olsen, kgl. Proviantforvalter, født i Haderslev 1556, død
i København 26. Juni 1619. Opsat af Enken Ingeborg Pedersdatter. Latinsk
Indskrift med Vers. Af Sten. Udenfor Koret.
Resen: Inscript. Haffn. S. 91. Jonge S. 229 f.

†34) 1622. Christen Andersen og Hustru Marine Lauritzdatter
Tavle bekostet af dem selv over deres Begravelsessted. Sml. †Lysearm S. 47.

(Fig.

38).

O. Nielsen: Kbh. Hist. og Beskriv. IV, 122. Kbh. Diplomatarium V, 63; VI, 55, 168.

†35) Iver Povelsen, Borgmester, død 18. Febr. 1622, og Hustru Karen
Peder Muncksdatter, »som fødde hannem 13 Børn paa 20 Aarstid«; 8 var døde
før Faderen. Opsat af Enken »med sine kiere Børen«. Dansk Indskrift og latinsk
Vers. Af Sten, med Vaaben og Billede. I Midtskibet. Sml. Gravsten †48.
Resen: Inscript. Haffn. S. 79.

36)
Cort Aslaksen, Prof. theol., født i Bergen 1569, død i København 1624.
Latinsk Indskrift. Opsat af Hustruen Barbara Olufsdatter. Af Sten, med Sta
tue. I Koromgangen. Indskriftpladen, af sort Kalksten 85 × 75 cm, med
Versaler findes i Nationalmuseet. Sml. Gravsten †50.
Resen: Inscript. Haffn. S. 50. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 74. Jonge S. 203.
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Fig. 31. Epitafium (†6) over Otte
Rud og Pernille Oxe.
Tegning i Resens Atlas.

†37) 1625. Christian Friis til Borreby, Kongens Kansler, død i Oslo 29. Juli
1616, og Hustru Mette Hardenberg, død 15. Juni 1617. Latinsk Indskrift af
Palle Rosenkrantz, der opsatte Epitafiet. Af Sten, med Vaaben. I Koret, paa
Sydsiden. Et andet fandtes i Koromgangen. Sml. Kisteplade 6 og 7.
Resen: Inscript. Haffn. S. 15 ff.; S. 51. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 50. Jonge
S. 194 f. En latinsk Indskrift over Chr. Friis, forfattet af Willichius Westhovius, er
trykt Resen: Inscript. Haffn. S. 17 f. Jonge S. 195 f.,

†38) Marie Jensdatter Schytte, født 1589, død 1626. Opsat af hendes
Mand Lauritz Hansen, Byfoged og Raadmand, født 1574, død 1628. Latinsk
Indskrift. Af Sten, med Billede. I Midtskibet, paa en af de søndre Piller.
Resen: Inscript. Haffn. S. 81. Pers. Ts. 8. R. VI, 136.
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†39) Dorothea Fincke, død 1628, og tre Døtre: Søster, Anna, Dorothea,
Opsat af Ægtemanden Ole Worm. Latinsk Indskrift. Af Sten, med Vaaben
og Billede. I S. Rochi Kapel. Sml. Gravsten †54.
Resen: Inscript. Haffn. S. 98.

†40) Caspar Bartholin, Dr. med. & theol., Professor, død i Sorø 13. Juli 1629.
Latinsk Indskrift. Opsat af Enken Anna Fincke med 6 Sønner og 1 Datter. Af
Sten, med Vaaben og Billede. I Koret, paa Nordsiden. Sml. Gravsten †55.
Resen: Inscript. Haffn. S. 12. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 71. Jonge S. 205.

†41) 1632. Hans Frandsen, død 1584. Dr. Claus Plum fornyede 1632 Mindes
mærket over sin Farbroder. Latinsk Indskrift med Vers. Af Træ. I Midtskibet.
Resen: Inscript. Haffn. S. 83. Jonge S. 218. — Sml. Epitafium †20.
†42) Niels Pedersen, Dr. theol. & phil., Professor, død 4. Okt. 1634, 34 Aar
gl. Opsat af Enken Medea Winstrup. Latinsk Indskrift. Af Sten, med Billede
og Vaaben. I Midtskibet. Sml. Gravsten †58.
Resen: Inscript. Haffn. S. 76 f. Jonge S. 230.

†43) 1638. Christian Longomontanus, Professor. Opsat af ham selv for sig,
sine Børn og især sin Hustru Dorthe Bartholin [død 1637]. Latinsk Indskrift.
Af Sten, med Vaaben og Billeder. I Koromgangen. Sml. Gravsten †60.
Resen: Inscript. Haffn. S. 48. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 78. Jonge S. 221.
Thurah: Hafnia Hodierna. S. 245.

†44) Hans Rasmussen Brochmand, Professor, død 10. Okt. 1638, 44 Aar gl.
Opsat af Hustruen Drude Fincke med 2 Sønner og 4 Døtre. Latinsk Indskrift.
Af Sten, med Vaaben og Billede. I Koret, paa Sydsiden. Sml. Gravsten †62.
Resen: Inscript. Haffn. S. 24. Jonge S. 206.

†45) Hans Poulsen Resen, Sjællands Biskop, født 2. Febr. 1561, død 19.
Sept. 1638. Opsat af hans anden Hustru Anna Eisenberg, Sønnen Hans Resen
og Datteren Anna, Niels Paaskes. Latinsk Indskrift. Af Sten, med Vaaben og
Billede. I Koret, paa Nordsiden mellem to Piller. Sml. Gravsten †63.
Resen: Inscript. Haffn. S. 7. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 62. Jonge S. 181.

†46) Anna Mortensdatter, død 26. Aug. 1642, 64 Aar 9 Mdr. gl. Opsat af
Ægtemanden Borgmester Jacob Mikkelsen, [død 25. Aug. 1644, 67 Aar gl.].
Latinsk Indskrift. Af Sten med Billede. I Koromgangen. Sml. Gravsten †66.
Resen: Inscript. Haffn. S. 55. Jonge S. 233.

†46a) Jens Hesselberg, død 1644, og Hustru
1641. Tavle opsat af hans Broder Peder Hesselberg.

Maren

Christensdatter,

død

O. Nielsen: Kbh. Hist. og Beskriv. IV, 121.

47) Jørgen Vind, Rigsadmiral, haardt saaret i Slaget paa Kolberger-Heide,
død [17. Juli] 1644, 51 Aar og 6 Maaneder gl., og Hustru Ingeborg Ulfstand.
Latinsk Indskrift. Sort Marmortavle, 109 × 92 cm (Fig. 39) med Versaler, om-

GRAVMINDER INDTIL 1728. EPITAFIER

63

Fig. 32. Epitafium (†10) over Hans
Johansen Lindenov og Rigborg Tinhuus.
Tegning i Resens Atlas.

givet af Ægteparrets 16 + 16 reliefhugne, malede og forgyldte Ane-Vaaben.
I Koromgangen. Nu opsat i Nordre Sideskib. Sml. Kisteplade †9, †13.
Resen: Inscript. Haffn. S. 70. Pers. Ts. 8. R. V, 277. Vitruv. III. 2. S. 471 ff. Vilh.
Lorenzen S. 59, Fig. 14.

†48) Niels Schandorph, Dr. theol., Professor, død 1. Nov. 1645. Opsat af
Enken Helvig Paludan. Latinsk Indskrift. Af Sten, med Vaaben og Billede.
I Koret, paa Sydsiden. Sml. Gravsten †67.
Resen: Inscript. Haffn. S. 25. Jonge S. 234.

†49) 1647. Jesper Rasmussen Brochmand, Biskop, og Hustru Sille Balchenburg. Opsat af Ægteparret over sig selv og tre afdøde Børn; [han døde 1652,
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Fig. 33. Epitafium (†12) over Peder
Oxe.
Tegning i Resens Atlas.

hun 1661]. Latinsk Indskrift. Af Sten, med Vaaben og Billede. I Øverste Kor,
paa Sydsiden, mellem to Piller. Sml. Gravsten †71.
Resen: Inscript. Haffn. S. 14. Pers. Ts. 8. R. VI, 159. Jonge S. 182 f. Thurah: Hafnia
Hodierna. S. 243.

†50) 1650. Claus Plum, Professor juris. Opsat af Enken Kirstine Cortsdatter og Børn. Latinsk Indskrift. Af Sten med Vaaben og Billede. I Midtskibet.
Resen: Inscript. Haffn. S. 82. Jonge S. 229. — Sml. Gravsten †68.
†51) Philip Julius Bornemann, Kancellisekretær, død 9. Aug. 1652, og
Hustru, Hedevig Zoëga. Latinsk Indskrift. I Midtskibet.
Resen: Inscript. Haffn. S. 78. Jonge S. 212.

†52) Thomas Fincke, Dr. med. & phil., Professor, død 24. April 1653, 96 Aar
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Fig. 34. Epitafium (†13) over Didrich
von Nyes og Maren Madsdatter.
Tegning i Resens Atlas.

gl. Latinsk Indskrift. Af Sten, med Vaaben og Billede. I S. Rochi Kapel.
Sml. Gravsten †61.
Resen: Inscript. Haffn. S. 99. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 77. Jonge S. 215.

†53) Over en norsk Student. Epitafiet, »som en Bonde i Norge hafver skaaret ud med en Knif«, hang under Taarnet. Sml. Gravsten †152.
Holger Jacobæus Rejsebog S. 40. Pers. Ts. 8. R. VI, 152.

†54) Bruno Jacobi, Oculist og Kirurg, født i Oldersheimb i Ostfrislandt,
priviligeret 1642 i Odense, 1653 i København. Opsat af ham for sig selv, sine
Hustruer, Børn og Arvinger. Tysk Indskrift med Vers. Udenfor Koret.
Resen: Inscript. Haffn. S. 88 f.

†55) Christen Thomsen Sehested, Kongens Kansler, død 1657, senere be
gravet i Aarhus Domkirke. Latinske Indskrifter af Rasmus Hansen Brochmand og Johannes Faber. I Koret, paa Sydsiden.
Resen: Inscript. Haffn. S. 19—24. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 50 ff. Jonge
S. 196 ff. Vitruv. III. 2. S. 464—67.
5
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Fig. 35. Epitafium (†18) over Frede
rik og Morten Barnekow.
Tegning i Resens Atlas.

†56) 1657. Hans Hansen Resen, Dr. theol., Professor, Sjællands Biskop,
død Palmesøndag 1653, 56 Aar gl., og Hustru Thale Winstrup, død 1653,
49 Aar gl. Opsat af deres Sønner og Døtre 1657. Latinsk Indskrift. Sten-Mo
nument med Vaaben og »hans Effigies«. I Koret, paa Nordsiden. Sml. Grav
sten †78, Kisteplade †17 og †18.
Resen: Inscript. Haffn. S. 10. Jonge S. 183.

†57) Søren Pedersen Kallundborg (Calinburg), Professor, født 23. Okt. 1607,
død 25. Nov. 1657, og Hustru Kirsten Jespersdatter Buckmand, født 27. Jan.
1614, død 20. Maj 1659. Opsat af Børnene Jesper, Peter og Bodil. Latinsk
Indskrift. Af Sten med Vaaben og Billeder. I Koromgangen. Sml. Gravsten †77.
Resen: Inscript. Haffn. S. 53. Jonge S. 231.

†58) 1661. Rasmus Poulsen Vinding, Professor, Kirkeværge. Latinsk Vers.
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Fig. 36. Epitafium (†22) over Jørgen
Brahe og Inger Oxe.
Tegning i Resens Atlas.

Opsat af ham selv. Af Sten. I S. Rochi Kapel (Fig. 27). Sml. Epitaf †63.
Resen: Inscript. Haffn. S. 93 f. Holger Jacobæus Rejsebog S. 40 f. Jonge S. 210 f.

†59) 1663. Thomas Bartholin, Professor i Medicin, den første, der fandt
Lymfekarrene. Opsat af ham selv. Latinsk Indskrift. Af Sten. I S. Rochi Ka
pel (Fig. 27). Sml. Gravsten †125.
Resen: Inscript. Haffn. S. 93. Holger Jacobæus Rejsebog S. 40 f. Jonge S. 207.

†60) 1663. Laurits Mortensen Scavenius, Dr. theol., Professor, Sjællands
Biskop, født 1589, død 1655, og Hustru Else Pedersdatter, født 1601, død
1653. Opsat af Børnene Peder, Morten og Else. Latinsk Indskrift. Af Sten.
I Koret, paa Nordsiden. Sml. Gravsten †76, Kisteplade †19 og †21.
Resen: Inscript. Haffn. S. 11. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 64. Jonge S. 185.

†61) 1664. Thomas Jensen Bang, Professor, død 1661. Opsat af Enken Else
5*
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Fig. 37. †Epitafium, uden Navn.
Tegning i Resens Atlas.

Didriksdatter [Bartskier] og seks efterlevende Børn. Latinsk Indskrift. Af Sten,
med Vaaben og Billede. I Koromgangen. Sml. Gravsten †81, Kisteplade †24.
Resen: Inscript. Haffn. S. 44. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 72. Jonge S. 204.

†62) 1666. Hans Jørgensen Mule, Assessor [død 1669] og Hustru Maren
Jørgensdatter Brod, samt Sønnerne Vichmann og Holger. Latinsk Indskrift.
Udenfor Koret. Hans Mule gav 300 Rdl. for Vedligeholdelsen af sit Epitafium
og for at Begravelsen ikke maatte aabnes for andre.
Resen: Inscript. Haffn. S. 88. Pers. Ts. 5. R. VI, 15; 8. R. VI, 146.

†63) 1666. Rasmus Poulsen Vinding, Professor. Opsat af ham selv. Latinsk
Indskrift (af Eugenius, Biskop af Toledo, Opusc. XII). Af Træ. I S. Rochi
Kapel. Sml. Epitaf †58 og Gravsten †86, †133.
Resen: Inscript. Haffn. S. 93f. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 82f. Jonge S. 210 f.

GRAVMINDER INDTIL 17.28 EPITAFIER

69

Fig. 38. Epitafium (†37) over Chri
sten Andersen og Marine Lauritsdatter.
Tegning i Resens Atlas.

†64) 1667. Rasmus Bartholin, Professor. Opsat af ham selv. Latinsk Ind
skrift. I S. Rochi Kapel. Sml. Gravsten †171.
Resen: Inscript. Haffn. S. 96. Jonge S. 206.

†65) Erik Olufsen Torm, født 1607, Professor, Præst ved Vor Frue, Provst,
død 2. Juni 1667. Latinsk Indskrift. I Koromgangen. Epitafiet blev ødelagt
ved Branden 1728 og fornyet 1762. Sml. Gravsten †85.
Resen: Inscript. Haffn. S. 68 f. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 75. Jonge S. 172 f.

†66) Johan Povisch, død 1668, 24 Aar gl. Latinsk Indskrift af hans Ven
Ove Rosenkrantz.
Vitruv. III. 2. S. 475.

†67) Hans Svane, Ærkebiskop, død 26. Juli 1668, 63 Aar gl. Opsat af Enken
Marie Fuiren. Latinsk Indskrift. I det øverste Kor. Sml. Gravsten †89.
Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 64 f. Jonge S. 186 f.
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Aa. R. 1944

Fig. 39. Epitafium (Nr. 47) over Jørgen Vind og Ingeborg Ulfstand.

†68) Jacob Fincke, Professor, født 1592, død 1663, og
Tetens. Latinsk Indskrift. 1668 siges Mindesmærket at skulle opsættes i
S. Rochi Kapel.

Hustru

Margrethe

Resen: Inscript. Haffn. S. 101 f. Jonge S. 216 f.

†69) 1669. Barbara Clemensdatter, Datter af Erik Clemensen, Kannik i
Lund, og Anna Resen, født 24. Dec. 1625, død 4. Dec. 1668. Opsat af Ægte
manden, Professor Hans Zoëga, og den eneste efterlevende Søn, Hans Adolf
Zoëga 1669. Latinsk Indskrift.
Vitruv. III. 2. S. 454 f. Pers. Ts. 8. R. VI, 130.

†70) Bodil Brochmand, død 16. Dec. 1670. Opsat af Ægtemanden, Professor
Matthias Foss. Latinsk Indskrift.
Vitruv. III. 2. S. 455.

†71) 1671. Hans Wandal, Dr. theol., Professor, Sjællands Biskop, <død 1675>,
og Hustru Anna Cathrine Winstrup, <død 1678>. Opsat af ham selv 1671 ved

GRAVMINDER INDTIL 1728. EPITAFIER

Fig. 40. Axel Urups Monument (†73). Tegning i Danske Vitruvius III.
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Winstrups Mindesmærke
Kor. Sml. Gravsten †106.

(Epitafium

†28).

Latinsk

Indskrift.

I

det

øverste

Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 65. Jonge S. 187.

72) 1671. Matthias Foss, Professor i Theologi, og hans Broder Jens Foss,
Dr. phil. & med. Opsat af og for dem selv. Sml. Gravsten †96.
Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 69. Jonge S. 219.

†73) 1673. Axel Urup, [Rigsraad, død 1671], og Hustru Sidsel Grubbe,
[død 1691]. Latinsk versificeret Indskrift. Opsat af Enken 1673. Det portal
formede Monument (Fig. 40) havde i Fodstykket et Relief med Kampscener
og til Siderne herfor to Figurer af Athene og Mars. Midtfeltet udfyldtes af et
ovalt Skriftfelt i en Ramme med 16 Par Ane-Vaaben, og ved Foden af det
laa Axel Urups rustningsklædte Skikkelse. Over Gesimsen var et TrekantTopstykke med Krigs-Emblemer, flankeret af Vaaben-Kartoucher (Urup og
Grubbe) med Genier som Skjoldholdere. Monumentet var af Marmor og stod
i Koromgangen indenfor Jernværket ved den nordre Side. Det overlevede
Branden 1728, men blev ødelagt 1807. — Sml. S. 48 og Gravsten †95.
Bevaret er Indskrift-Stenen, af sort Marmor, 42 × 68 cm, med Versaler.
Et Brudstykke af et Rytterkamp-Relief i hvidt Marmor, 50 × 77 cm, er
antagelig ogsaa fra Urups Monument (Fodstykket). I Søndre Sideskib.
Vitruv. III. 2. S. 467—70, 526. Pl. XLVI. Holger Jacobæus’ Rejsebog S. 39. Pon
toppidan: Marmora Danica. I. S. 57. Jonge S. 191. Pers. Ts. 8. R. V, 280. Vilh. Lo
renzen: Vor Frue Kirke S. 63, Fig. 15, S. 65, Fig. 16 (Rytterkamp-Relieffet). Thurah:
Hafnia Hodierna. S. 244.

†74) Peder Hansen Resen, Professor, Præsident i København [født 1625,
død 1688]. Epitafiet var prydet med fire Alabaster-Billeder af Retfærdighed,
Klogskab, Styrke og Maadehold. Udenfor Koret. Sml. Gravsten 144.
Holger Jacobæus Rejsebog (1673). S. 39. Vitruv. III. 2. S. 415 ff.

†75) Johannes Höpner, Licentiat, død 22. Juni 1675. Latinsk
Epitafiet, i Daabs-Koret, kostede 514 Rdl. Sml. S. 36, 40; Gravsten †109 a.

Indskrift.

Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 79. Jonge S. 222. Pers. Ts. 8. R. VI, 132.

†76) Else Nielsdatter, gift med Jens Bircherod, Moder til 9 Børn, død 1678.
Latinsk Indskrift.
Vitruv. III. 2. S. 456.

†77) Holger Vind, Kansler, død 5. Juni 1683, og Hustru Margrethe Gedde.
Latinsk Indskrift. Gravbogen [1698] siger, at det var et skønt Kobber-Epita
fium, opsat i Omgangen lige overfor Kapeldøren. Ægteparrets Vaaben var
malet uden paa Begravelsesdøren i Kirkens Kapel.
Pers. Ts. 8. R. VI, 128. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 59. Jonge S. 201.

†78) Diderich Fuiren, Baron til Fuirendal, død 13. Aug.
Enken Margrethe Elers. Latinsk Indskrift af Biskop Thura. I den sydøstre

1686.

Opsat

af
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Fig. 41. Cort Adelers Monument (†80). Af Thomas Quellinus. Tegning i Danske Vitruvius III.
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Ende af Kirkens Kapel med hvide og sorte Alabaster-Fliser i Gulvet. Ud til
Kapellet var en dobbelt Jerndør med et kostbart Monument opsat og hvidt
Marmor uden omkring. Sml. Sarkofag †3.
Pers. Ts. 8. R. VI, 128. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 59 f. Jonge S. 201.

†79) Ole Borch, Professor i Medicin og Filologi, født 7. April 1626, død
1690. Latinsk Indskrift. Sml. Kisteplade †35.
Thurah: Hafnia Hodierna. S. 248. Vilh. Lorenzen: Vor Frue Kirke. S. 79, Fig. 23.

†80. O. 1693. Cort Adeler, Generaladmiral, død 1675. Latinsk Indskrift.
Monumentet (Fig. 41) var bygget uden om Nedgangen til Begravelsen og
skyldtes Thomas Quellinus. Til Siderne for Døren stod to legemstore tyrkiske
»Slaver«, lænkede til Baggrunden, »hvilke forestille denne Admirals tappre
Forhold og store Fordele over den tyrkiske Nation« (Jonge), og over Døren
var et Relief af hans Skib Sct. Jørgen i Kamp med flere tyrkiske Skibe. Paa
Underbygningens Gesims hvilede Cort Adeler, omgivet af Krigs-Emblemer,
og bag ham stod »Fama«, som holdt Laurbærkrandsen over hans Hoved og
udbasunede hans Ry. En vinget Genius holdt hans Hjelm. Herover fandtes
et rektangulært Indskriftfelt, kronet af en Sarkofag. Af sort, hvidt og flammet
Marmor. Arvingerne erhvervede først i 1685 Begravelsesstedet, som tidligere
havde tilhørt Rentemester Henrik Müller, og 1693 bevilgede Konsistorium
Plads til Epitafiet. Ved denne Tid maa det være sat i Arbejde eller gjort fær
dig. Det stod i Koromgangen uden for Jernværket ved den søndre Side, og
blev stærkt beskadiget ved Branden i 1728. 1761 blev det istandsat af S. C.
Stanley. 1807 blev det ødelagt. Det var 16 Alen højt, 8 Alen bredt. Sml.
Kisteplade 34.
Vitruv. III. 2. S. 496 f. Pl. XLIX. Pers. Ts. 8. R. V, 288. Pontoppidan: Marmora
Danica. I. S. 58. Jonge S. 176. V. Thorlacius-Ussing: Billedhuggeren Thomas Quelli
nus. S. 40—43, Fig. 19. Vilh. Lorenzen S. 70, Fig. 18.

†81. Hans Bagger, Biskop, død 1693. Latinsk Indskrift og
Kingo. Monumentet (Fig. 43) var bygget uden om Nedgangen
og kronedes af en Sarkofag med Indskrift-Tavle. Det fandtes
indenfor Jernværket i den østre Side. Ved Branden 1728 blev
Epitafiet ødelagt, ved Branden 1807 gik det helt tilgrunde.

dansk Vers af
til Begravelsen
i Koromgangen
det øverste af

Vitruv. III. 2. S. 366—71, Pl. XLIV. Pers. Ts. 8. R. V, 277. Pontoppidan: Marmora
Danica. I. S. 66. Jonge S. 187 f. Vilh. Lorenzen S. 75, Fig. 21. Adresseavisen 1764,
Nr. 86. Thurah: Hafnia Hodierna. S. 245.

†82. O. 1695. Ulrik Frederik Gyldenløve, Greve af Laurvig, Statholder i
Norge, Generalfeltmarskal, død 1704. Latinsk Indskrift. Epitafiet (Fig. 42) var
udført af Thomas Quellinus, som efter Kontrakt af 1689 skulde have 11.000
Gylden og fri Bolig for at udføre det. Det er antagelig blevet færdigt o. 1695.
Det hvide Marmor kom fra Amsterdam i 1689, det sorte fra Namur i 1690.
Monumentet bestod af et Midtparti og to stærkt fremspringende Fløje. Midt-
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Fig. 42. Ulrik Frederik Gyldenløves Epitafium (†82). Af Thomas Quellinus.
Tegning i Danske Vitruvius III.

partiets Underdel dannedes af en Sarkofag, paa hvis Laag Døden hvilede,
optaget af at skrive Gyldenløves Titler og Data i sin Bog. Herover fandtes
hans halvt knælende Skikkelse og en Løve med hans Vaaben, begge paa Bag
grund af et Draperi, som foroven kronedes af hans Vaabenskjold, med to
Elefanter som Skjoldholdere. I Fløjenes Fodstykker var der Relieffer af et
Søslag og en Parade, og i Nicherne allegoriske Figurer af Troskaben og Be-
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Fig. 43 Foroven: Hans Baggers Monument (†81). Forneden: Henrik Bornemanns Monument (†83),
af Thomas Quellinus. Tegning i Danske Vitruvius III.
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Fig. 43 a. Henrik Bornemanns Buste. Af Thomas Quellinus.

rømmeisen. Materialet var hvidt, sort, rødt og rødflammet Marmor. Ved Bran
den 1728 blev det stærkt beskadiget, 1758 blev det istandsat af Stanley, 1807
gik det tilgrunde. I Gravbogen [1698] siges, at det fandtes indenfor Jernværket
paa den søndre Side under Taarnet. Adgangen til den murede Begravelse var
ad en meget stor Trappe uden for Kirken ved Taarndøren med en stor og
kostelig Udbygning over af Mur- og Stenhuggerarbejde. Gulvet var »et dejligt
Flisegulv af sort og hvidt Alabaster« og »Graven var indhegnet med skønne
Jern-Partisaner, hvorover var sat Jerngitterværk«. »Det overmaade kostbare
og meget rare Monument og Epitafium, som var opsat paa Muren over Gra
ven inde i Kirken« naaede helt op under Hvælvingen. Efter Jonge var det
Gyldenløveske Kapel, »som til Taarnet er anbygt«, under Taarnet paa den
højre Side af Indgangen til Kirken. Til Rengøring og Vedligeholdelse af sin
Begravelse og Epitafium henlagde Gyldenløve i 1700 en aarlig Sum af 20 Rdl.
Sml. Sarkofag †2.
Vitruv. III. 2. S. 494. Pl. XLVIII. Pers. Ts. 8. R. VI, 156. Pontoppidan: Marmora
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Danica. I. S. 56. Jonge S. 169 f. V. Thorlacius-Ussing: Billedhuggeren Thomas Quel
linus. S. 36—40, Fig. 17 (Vitruvius’ Tegning). Vilh. Lorenzen S. 67, Fig. 17 (Vitru
vius’ Tegning). Fra Arkiv og Museum. 2. R. I, 26.

†83. O. 1700. Henrik Bornemann, Biskop, død 1710. Latinsk Indskrift.
Monumentet (Fig. 43) skyldtes Thomas Quellinus og var bygget udenom Ned
gangen til Begravelsen. Over Døren var Indskrift-Tavlen, kronet af hans
Vaaben, og til Siderne herfor, flankeret af Pilastre, var hans to Hustruers
Vaaben og Navnetræk: Susanne Worm (død 1674) og Anna Würger (død
1698). I den brudte Volut-Gavls Midte var hans Portræt-Buste anbragt. Af
Marmor. I Koromgangen indenfor Jernværket paa den søndre Side. Mindes
mærket forblev næsten uskadt ved Branden 1728, men blev ødelagt 1807. —
Sml. Gravsten †186. Bevaret er hans Portræt-Buste (Fig. 43 a) nu opstillet i
Nordre Sidegang, restaureret 1861 af Stein, endvidere Kuglen fra Topstykket,
et laurbærkrandset Dødningehoved, og tre Englehoveder.
Vitruv. III. 2. S. 371 ff., Pl. XLIV. Pers. Ts. 8. R. V, 276. Pontoppidan: Marmora Da
nica. I. S. 67. Jonge S. 189. V. Thorlacius-Ussing: Billedhuggeren Thomas Quellinus.
S. 43—45, Fig. 16 og 18 (Englehoveder), 20 (Vitruvius’ Tegning), 21 (Busten). Vilh.
Lorenzen Fig. 11 (Englehoved), 19 (Vitruvius’ Tegning), 20 (Busten).

†84) 1708. Johannes Pedersen Dorschæus, Sognepræst ved Vor Frue Kirke,
død 19. Nov. 1706. Latinsk Indskrift. Opsat af Enken Dorothea Anchersen.
I Gangen bag Koret (Fig. 44). Bevaret er Indskrift-Tavlen, af sort Marmor,
75 × 60 cm, oprullet for Enderne. Nu i Kor-Omgangen. Sml. Gravsten †183.
Vitruv. III. 2. S. 425 ff. Pl. XLIII, 3. Bj. Kornerup S. 274, Fig. 66 (Indskrift-Tavlen).
Thurah: Hafnia Hodierna. S. 243 f.

†85) Johan Jacob Hirschnach, født 27. Dec. 1644, Vicekommandant i Kø
benhavn, død 1709, og Hustru Marie Wandal, født 28. Juni 1659, død □.
Latinsk Indskrift. »Et smukt Epitafium med Decorationer« opsat ved Biskop
Wandals Begravelse i Korets Omgang (Nr. †71). Kirken havde Forpligtelse
til een Gang om Aaret at lade Epitafiet afstøve. Det blev ødelagt ved Branden
1728, men Plader og Dekorationer herfra fandtes senere i Familiens Eje.
Pers. Ts. 8. R. V, 273. Jonge S. 235. Hofmans Fundationer. X. 1765. S. 381 f.

†86. 1724. H. P. Kaarup, Brygger. Paa Muren mellem Kvindestolene i Kors
gangen.
Pers. Ts. 8. R. VI, 151.

GRAVSTEN
†1) Niels Wider, Væbner, død 15. Juli 1425. Latinsk Indskrift: »Anno ab incarnationis D(omi)ni MCDXXV diversionis Apostolorum obiit Nicolaus Nider [!]
Armiger, Orate pro eo«. I Koromgangen.
Resen: Inscript. Haffn. S. 59. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 48. Jonge S. 192.
Repertorium Nr. 7232, 7501.
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Fig. 44. Johannes Dorschæus’ Epi
tafium ((† 84).
Tegning i Vitruv. III.

†2) Uden Navn. Gravbogen [1698] nævner »en gammel hvid Sten med Døden
i fuld Corpus derpaa udhuggen og Munkebogstaver samt Aarstal 1500«.
I Koromgangen udenfor Jernværket ved søndre Side.
Pers. Ts. 8. R. V, 288.

†3) Jørgen Rosengaard, død 14. April 1532, uskyldigt dræbt af sin egen
Broder Jens. Latinsk Indskrift med Munkebogstaver: »Hic sepultus est Nobilis
Vir Georgius Rosengaard qvi a Proprio Fratre suo Joanne innocenter occisus
... in Pace reqviescat. Anno Dni 1532 Dies vero obitus erat Decimus qvartus
Aprilis.« Gravbogen [1698] siger, at det var en meget gammel, søndret, hvid
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Sten, som vel for sin Ældes Skyld maa blive uforandret liggende i Kirken.
I S. Rochi Kapel.
Resen: Inscript. Haffn. S. 97. Pers. Ts. 8. R. VI, 130. Pontoppidan: Marmora Danica
I. S. 53. Jonge S. 199.

†4) Johan Oxe til Nielstrup [død 1534]. Stor hvid Sten. I den midterste
Gang. Sml. Epitafium †1.
Pers. Ts. 8. R. VI, 134.

†5) Melchior Rantzau, død 1539. »Anno 1539. Do starf Selige Melchior
Rantzow unde was Kö. May. To Dennemarck Raath und Holstens Marchale
dem Gott Gnade.« Latinsk Ære-Vers. Graa Sten. I Koret.
Chytræus: Var. in Europa itin. Deliciæ. 1594. S. 579 f. Resen: Inscript. Haffn. S. 30.
Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 52. Jonge S. 198. Pers. Ts. 8. R. V, 269.

†6) Figursten over Peter Capeteyn (Capitaneus), Kongens Livlæge, død
6. Jan. 1557. Tysk Indskrift. Hvid Sten. I Nedre Kor ind under Disciplenes
Stol. Sml. Epitafium †2.
Resen: Inscript. Haffn. S. 33. Pers. Ts. 8. R. V, 271. Jonge S. 215.

†7) Peder Godske til Lidemark, kgl. Befalingsmand
og Len i 20 Aar, død 8. April 1557. Dansk Indskrift. I Midtskibet.

paa

Københavns

Slot

Resen: Inscript. Haffn. S. 85. Jonge S. 109. Andreas Musculus: Hosedjævelen udg.
af Lis Jacobsen. Kbh. 1920. S. 54. — Sml. †Messehagel S. 38.

†8) Niels Parsberg [død 1556, og Hustru Sidsel Andersdatter
1566]. Stor hvid Sten med 2 udhugne Corporibus paa. I Nedre Kor.

Bille,

død

Pers. Ts. 8. R. V, 271.

†9) Otto Hvitfeld til Berridsgaard, en ædelbaaren, højst lovende Yngling,
død under sine Studier i København Lørdagen før 17. Søndag efter Trin.
[30. Sept.] 1559. Latinsk Indskrift. Hvid Sten. I Nedre Kor, paa Sydsiden.
Resen: Inscript. Haffn. S. 36. Pers. Ts. 8. R. V, 271.

†10) Figursten over Peder Palladius fra Ribe, Dr. theol., Professor, Super
intendent over Sjælland, død 3. Jan. 1560, 57 Aar gl. (Fig. 46). Latinsk Ind
skrift. I Højkoret. Gravbogen [1698] omtaler, at Gravstenen var sønderslaaet.
Af Stenen er bevaret Brudstykker af det nedre venstre Hjørne med en Del
af Figuren og af Indskriften (Fig. 45). Gotlandsk Kalksten. Fundet 1918 ved
Grundgravning paa Hjørnet af St. Kongensgade og Kongens Nytorv. Nu i
Nationalmuseet. Sml. Gravsten †63.
Nath. Chytræus: Var. in Europa itin. Deliciæ. 1594. S. 581. Resen: Inscript.
Haffn. S. 32. Resens Atlas. I. S. 106. Pers. Ts. 8. R. V, 269. Pontoppidan: Marmora
Danica. I. S. 61. Vitruv. III. 2. S. 352, Pl. XLIII, 1. Jonge S. 179. — Brudstykkerne
har Museumsnummer D 9625; sml. Gravsten †18, 23, 77 a. — 1566—67 betalte Kirken
6 Mark for Ligstenen, der blev lagt paa sal. Dr. Petri Palladii Grav (Rgsk.). H. F Rør
dam: Kbhs. Univ. Hist. 1537—1621. IV. S. 153, 149.
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Fig. 45. Brudstykker af Peder Palladius’ Gravsten (†10).
†11)

Figursten over Jesper Brochmand, tre Kongers Kancellisekretær, død
11. Nov. 1562 (Fig. 47). Latinsk Indskrift. Hvid Sten. I Højkoret, paa Sydsiden.
Resen: Inscript. Haffn. S. 26. Resens Atlas. I. S. 154. Pontoppidan: Marmora Danica.
I. S. 71. Vitruv. III. Pl. XLIII, 4. Jonge S. 206. Pers. Ts. 8. R. V, 268.
†12) Figursten over Corfits Ulfeldt til Kogsbølle og Selsø, død 12. Marts,
begravet 28. Marts 1563 (Fig. 48). Latinsk Indskrift. Stor, bred, hvidbrun Sten.
I Højkoret, paa Sydsiden.

Resen: Inscript. Haffn. S. 31. Resens Atlas. I. S. 176. Pers. Ts. 8. R. V, 269. Pon
toppidan: Marmora Danica. I. S. 53. Vitruv. III. 2. S. 477, Pl. XLV, 3. Jonge S. 198.
†13)

1563. Sebastian Schwendi, kgl. Sekretær, med Hustru Anna Sculten
og to Børn. Stenen lagt 1563. Andreas og Margrethe Schwendi fornyede den i
1632. Latinsk Indskrift. Stor hvid Sten. I Tværgangen ved Korets vestre Ende.
Resen: Inscript. Haffn. S. 84 f. Pers. Ts. 8. R. V, 285.

†14) Figursten over Anne Sparre, død 1. Aug. 1564 (Fig. 49). Lagt af hendes
Mand, Ridder Mogens Gyldenstierne til Stiernholm, [død 9. Okt. 1569].
Latinsk Indskrift. Stor hvid Sten. I Højkoret, paa Sydsiden.
Resen: Inscript. Haffn. S. 28. Resens Atlas. I. S. 178. Pers. Ts. 8. R. V, 268. Vitruv.
III. Pl. XLVII, 1.
6
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†15) Figursten over Jørgen Podebusk [død 1564 paa Helsingborg Slot,
begravet s. A. i Vor Frue Kirke] og Hustru Ermegaard Bille. Blaa Sten med
to Figurer. I den midterste Gang. Sml. Epitafium †3.
Pers. Ts. 8. R. VI, 135.

†16) Peter Sønnichsen (Sonnichius), en Yngling fra Flensborg, død i Kø
benhavn 4. Okt. 1567. Lagt af hans Broder Jørgen. Latinsk Indskrift med
Ære-Vers. I S. Rochi Kapel.
Resen: Inscript. Haffn. S. 109.

†17) Mads Knudsen, Kapellan ved Vor Frue, død 29. Juli 1568, 48 Aar gl.,
med tre Børn, Bodil, Dorothea og Knud, og Hustru Mette Nielsdatter, død
□ . Latinsk Indskrift. I Koromgangen.
Resen: Inscript. Haffn. S. 59. Jonge S. 232. H. F. Rørdam: Kjøbenhavns Univer
sitets Historie 1537—1621. IV. S. 153.

†18) Figursten over Hans Albertsen, Sjællands Biskop, død 25. Maj 1569,
næsten 44 Aar gl. (Fig. 50). Lagt af hans Enke Cathrine. Latinsk Indskrift.
Graa Sten. I Højkoret, paa Sydsiden.
Bevaret er nogle smaa Brudstykker af Gravstenen, dels Dele af VersalIndskriften, dels af Bueslaget med Skriftsted (Job. 19,25) i Fraktur. Fundet
sammesteds som Nr. †10.
Resen: Inscript. Haffn. S. 30. Resens Atlas. I. S. 109. Pers. Ts. 8. R. V, 269. Pon
toppidan: Marmora Danica. I. S. 61. Vitruv. III. 2. S. 352, Pl. XLIII, 2. Jonge S. 179.
Brudstykkerne har Museumsnummer D 9626—27.

†19) Johan Friis, Kansler, død 1570. Latinsk Indskrift. Blaa Sten med støbt
Messingplade. I Højkoret, paa Sydsiden, ind under Sognepræstens Skriftestol.
Sml. Epitafium †9.
Resen: Inscript. Haffn. S. 32. Pers. Ts. 8. R. V, 269. Pontoppidan: Marmora Danica.
I. S. 49. Jonge S. 194.

†20) Otte Rud til Møgelkjær, Admiral, død i Sverige 11. Okt. 1565, og
Hustru Pernille Oxe, død 15 □. Dansk Indskrift. Glat, blaa Sten. I Højkoret,
paa Sydsiden, ind under den nederste Kapellans Skriftestol. Sml. Epitafium
†6 og Sarkofag †1.
Resen: Inscript. Haffn. S. 33. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 48. Pers. Ts. 8. R.
V, 268. Jonge S. 194.

†21) Elisabeth Hasebard, død 22. Febr. 1575, knap 24 Aar gl. Lagt af
Ægtemanden Rasmus Katholm, Præst ved Vor Frue. Latinsk Indskrift. I Kor
omgangen, indenfor Jernværket paa søndre Side.
Resen: Inscript. Haffn. S. 65. Pers. Ts. 8. R. V, 273. Jonge S. 233.

†22) Figursten over Niels Ulfstand til Barsebæk, død paa Amager 5. Okt.
1575, og Hustru Margrethe Skave, død sammesteds 6. Okt. 1575, begge be
gravet 16. Nov. 1575. Dansk Indskrift. Hvid Sten. I Højkoret, paa Sydsiden.
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Fig. 46. Peder Palladius’ Gravsten (†10).

Fig. 47. Jesper Brochmands Gravsten (†11).
Tegninger i Resens Atlas.

Paa Resens Tegning (Fig. 52) er Underskrifterne til denne og Peder Oxes Sten
vistnok blevet forbyttet.
Resen: Inscript. Haffn. S. 25. Resens Atlas. I. S. 175. Pers. Ts. 8. R. V, 268. Vitruv.
III. Pl. XLV. 2. Jonge S. 200.

†23) Figursten over Peder Oxe til Gisselfeld, Rigshofmester, død paa Frede
riksborg 24. Okt. 1575, og Hustru Mette Rosenkrantz af Vallø, død □ 15□.
Dansk Indskrift. Stor blaa Sten (Fig. 52). I Højkoret, nord for Alteret, lig
gende ind under den øverste Kapellans Skriftestol. Sml. Epitafium †12.
Bevaret er adskillige Brudstykker af Gravstenen af gotlandsk Kalksten
(Fig. 51). Af Indramningen, som ikke er gengivet paa Resens Tegning (sml.
ovenfor om den mulige Forbytning med †22), findes Rester af den højre Søjle
og af højre og venstre Vaabenrækker. Af Figurerne er bevaret Peder Oxes
Hoved, en Del af den rustningsklædte Krop, venstre Haand om Sværdgrebet,
noget af Hjelmen ved hans Fod, samt af Mette Rosenkrantz en Del af Kroppen,
iført foldet Kjole, og Armene, iført snævre Ærmer med pibede Haandlinninger.
Af Versalindskriften forneden findes kun enkelte Ord, men de svarer til Resens
6*
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Gengivelse. Fundet sammesteds som Nr. †10. — Mette Rosenkrantz døde
14. Maj 1588 og blev begravet i Skarholt Sognekirke. Sml. Kisteplade Nr. 1.
Resen: Inscript. Haffn. S. 29. Resens Atlas. I. S. 163. Pers. Ts. 8. R. V, 267. Vitruv.
III. 2. S. 456, Pl. XLIII, 5. — Brudstykkerne har Museumsnummer D 9624.

†24) Hans Filipsen de Prato, Professor i Medicin, død 1. Juni 1576. Latinsk
Indskrift. I Daabs-Koret eller S. Laurentii Kapel. Sml. Epitafium †15.
Resen: Inscript. Haffn. S. 107. Jonge S. 228. Pers. Ts. 8. R. VI, 132.

†25) Figursten over Brødrene Frederik Barnekow [død 1570] og
Barnekow [død 1577]. Stor hvid Sten. I den midterste Gang. Sml. Epitafium †18.

Morten

Pers. Ts. 8. R. VI, 135.

†26) Figursten over Albert Oxe til Nielstrup [død 1577] og Hustru. Stor
hvid Sten. I den midterste Gang. Sml. Epitafium †17.
Pers. Ts. 8. R. VI, 135.

†27) 1578. Dorothea Mikkels Datter, død 18. Aug. 1578, 11 Aar gl., og
Hans Olufsøn, død 21. Sept. 1578, 13 Aar gl. Dansk, rimet Indskrift. I Kor
omgangen.
Resen: Inscript. Haffn. S. 64.

†28) Elisabeth Gelliusdatter, død 27. Okt. 1580, 49 Aar gl. Stenen lagt af
hendes Mand, Professor Johannes Sascerides, død 27. Febr. 1594, 68 Aar gl.
Latinsk Indskrift. Stor, graa, udhuggen Sten. I Koromgangen indenfor Jern
værket paa den østre Side.
Resen: Inscript. Haffn. S. 60. Pers. Ts. 8. R. V, 278.

†29) Figursten over Jørgen Rud til Enggaard (Fig. 54), »som bleff hasteligen ihielslagen i Kiøbenhaffn aff hans egen Moders Søsters Søn den 30. Junii
Aar 1584.« I Koret paa Sydsiden. Sml. Kisteplade †2.
Resen: Inscript. Haffn. S. 29. Resens Atlas. I. S. 164. Pontoppidan: Marmora Danica.
I. S. 52. Vitruv. III. 2. S. 458, Pl. XLV, 1. Jonge S. 200.

†30) Figursten over Mogens Gøje til Skørringe, født 12. Marts 1570, død
[2.]. Juni 1586. Dansk Indskrift. Lille, brun Sten med hans udhugne Corpus
paa (Fig. 55). I Højkoret, paa Sydsiden.
Resen: Inscript. Haffn. S. 32. Resens Atlas. I. S. 177. Vitruv. III. 2. S. 478, Pl. XLV, 4.
Pers. Ts. 8. R. V, 269.

†31) Nikkel Druckenbrodt, kgl. Sekretær, død 6. Dec. 1587, 54 Aar gl.
Stenen lagt af hans Enke Anna og eneste Datter Dorothea. Latinsk Indskrift.
I Koromgangen.
Resen: Inscript. Haffn. S. 62. Jonge S. 228.

†32) Povl Madsen, Dr. theol., Professor, Biskop, død 30. Okt. 1590, 63 Aar
gl. Latinsk Indskrift. Blaa Sten, med Vaaben og de fire Evangelister i støbt
Messing, lagt af Arvingerne over deres Farbroder. I Koret, paa Sydsiden.
Resen: Inscript. Haffn. S. 28. Pers. Ts. 8. R. V, 268. Pontoppidan: Marmora Danica.
I. S. 61. Jonge S. 180.
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Fig. 48. Corfits Ulfelds Gravsten († 12). Tegning i Resens Atlas.

†33) Dorothea Hasebard, Moder til 8 Børn, død 3. Nov. 1590, 34 Aar gl.
Stenen lagt af hendes Mand, Desiderius Johannes Foss, Præst ved Vor Frue.
Latinsk Indskrift. I Koromgangen.
Resen: Inscript. Haffn. S. 65. Jonge S. 233.

†34) Laurits Pedersen,
skrift. I S. Rochi Kapel.

død

i

Frederiksborg

17.

Marts

1592.

Latinsk

Ind

Resen: Inscript. Haffn. S. 108.

†35) Christen Mikkelsen, Professor, død 12. Sept. 1592, 43 Aar gl. Stenen
lagt af hans Enke Margrethe Hansdatter. Latinsk Indskrift. I Koromgangen.
Resen: Inscript. Haffn. S. 63. Jonge S. 231.

†36) Thomas Jæger, Søn af Hans Thomesen, Præst ved Vor Frue, død 23.
Jan. 1597, 27 Aar gl. Latinsk Indskrift. Stenen lagt af hans Broder og Søstre.
I Koromgangen.
Resen: Inscript. Haffn. S. 66.

†37) Barbara Paludan, Enke efter Lægen Johan Paludan i Lybæk, død i
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Danmark, 68 Aar gl. Stenen lagt af Svigersønnen Christoffer Knoff og Datte
ren Barbara. Latinsk Indskrift. I S. Rochi Kapel.
Resen: Inscript. Haffn. S. 107.

†38) Marine Esbensdatter, gift med Biskop Peder Winstrup, død 10. Sept.
15□, og deres to Døtre. Dansk Indskrift. I Midtskibet.
Resen: Inscript. Haffn. S. 84. Jonge S. 181. — Hun døde 6. Sept. 1598.

†39) Jens Rasmussøn Studenter,
Dansk og latinsk Indskrift. Brun
paa den østre Side.

født »udi Lenno«, død 15. Dec. 1600.
Sten. I Koromgangen indenfor Jernværket

Resen: Inscript. Haffn. S. 59. Pers. Ts. 8. R. V, 277.

†40) Christoffer Valkendorf, Rigshofmester, død 17. Jan. 1601. Latinsk Ind
skrift. Blaa Sten med Vaaben og Indskrift af støbt Messing. I Højkoret. Sml.
Epitafium †23, Kisteplade 4.
Resen: Inscript. Haffn. S. 28. Pers. Ts. 8. R. V, 268. Jonge S. 193.

†41) Jacob Hasebard, Kgl. Livlæge, død 3. Sept. 1607, og Hustru Kirstine
Nielsdatter Paaske, død 30. April 1648. Dansk Indskrift. Lille, blaa Sten.
I Koromgangen indenfor Jernværket paa den søndre Side.
Resen: Inscript. Haffn. S. 66. Pers. Ts. 8. R. V, 273.

†42) 1610. Jacob Madsen Aarhus, Dr. theol., Professor, død 15. Juli 1586,
48 Aar gl., og hans Svoger Anders Lemvig, Professor i Medicin, død 3. Maj
1603, 67 Aar gl. Stenen lagt 1. Aug. 1610 af sidstnævntes Hustru Dorthe.
Latinsk Indskrift. Blaaagtig Sten. I Koromgangen. Sml. Epitafium †25.
Resen: Inscript. Haffn. S. 56. Pers. Ts. 8. R. V, 283.

†43) Knud Bjeske,
Sml. Epitafium †27.

Professor,

død

1612.

Latinsk

Indskrift.

I

Koromgangen.

Resen: Inscript. Haffn. S. 64. Jonge S. 214.

†44) Peder Winstrup, Sjællands Biskop, død 1614, og Hustru Anna Eisen
berg, død 27. Maj 1646, 71 Aar gl. Latinsk Indskrift. Brun udhuggen Sten
med deres Vaaben. I Højkoret ind under Klokkerens Stol. Sml. Epitafium †28.
Resen: Inscript. Haffn. S. 50. Jonge S. 180. Pers. Ts. 8. R. V, 268.

†45) Elline Mortensdatter, død 24. Maj 1615. Stenen lagt af hendes anden
Mand Professor Hans Alan. Latinsk Indskrift. Søndret, brun Sten. I Kor
omgangen indenfor Jernværket paa den østre Side.
Resen: Inscript. Haffn. S. 60. Jonge S. 204. Pers. Ts. 8. R. V, 277.

†45a) Jørgen
til Pillen.

Fynbo.

Graa

Sten.

Mellem

Kvindestolene

i

Pers. Ts. 8. R. VI, 150. Hofman: Fundationer. X. S. 233.

†46) Figursten over Søren Sørensen, Skriver paa Helsingborg Slot (død
1618), og Hustru. Hvid Sten. I den midterste Gang. Sml. Epitafium †32.
Pers. Ts. 8. R. VI, 135.

Korsgangen

op
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Fig. 50. Biskop Hans Albertsen og Hustrus
Fig. 49. Mogens Gyldenstjernes og Anna Spar
Gravsten (†18).
res Gravsten (†14).
Tegninger i Resens Atlas.

†47) Søster (Sostrata) Worm, død 26. Maj 1619, 2 Aar 6 Mdr. gl. Latinsk
Indskrift. I S. Rochi Kapel.
Resen: Inscript. Haffn. S. 109.

†48) Figursten over Iver Povelsen, Borgmester, død 18. Febr. 1622, 55 Aar
gl., og 2. Hustru Karen Pedersdatter Munck, død 10. April 1650, »med 9 af
deris salige kiere Børn«. Blaaagtig Sten med begges »Corporibus«. Dansk Ind
skrift. I Midtskibet. Sml. Epitafium †35.
Resen: Inscript. Haffn. S. 86. Pers. Ts. 8. R. VI, 137 f.

†49) Oluf Madsen, Borgmester og Raadmand i 28 Aar, død [1. Febr. 1608],
58 Aar gl., og Hustru Elisabeth Jørgensdatter, død 1. Okt. 1623, 71 Aar gl.
Dansk Indskrift. Udenfor Koret.
Resen: Inscript. Haffn. S. 89.

†49a) 1623. Hans Northuus, Berider. Sml. Gravsten -f 135.
†50) Cort Aslaksen, Professor i Filosofi og Theologi i 17 Aar, født i Bergen
1569, død 7. Febr. 1624. Stenen bekostet af Hustruen Barbara Olufsdatter og
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deres to overlevende Børn. Dansk Indskrift. Stor udhuggen graa Sten. I Kor
omgangen indenfor Jernværket paa den søndre Side. Sml. Epitafium †36.
Resen: Inscript. Haffn. S. 61. Pers. Ts. 8. R. V, 276. Jonge S. 203.

†51) Inger Sørensdatter (Ingertha Severinia), født 1569, død 7. Aug. 1624.
Stenen lagt af hendes Mand, Gunde Jensen, Kongens Skriver, Kannik og
Vikar i Lund. Latinsk Indskrift. I Koromgangen.
Resen: Inscript. Haffn. S. 63.

†52) [Maren Nielsdatter], Hr. Niels Hermandsens Hustru,
Forsløf«, død i København 1. Marts 1626, 75 Aar gl. I Midtskibet.

som

»boede

udi

Resen: Inscript. Haffn. S. 85.

†53) Margrethe Fuiren, død 19. Marts 1628. Stenen lagt af hendes Mand,
Professor Jens Dinesen Jersin. Latinsk Indskrift. I Koromgangen.
Resen: Inscript. Haffn. S. 57. Jonge S. 234.

†54) Dorothea Fincke, Ole Worms Hustru, død 162[8], 32 Aar gl., og deres
Børn: Søster, død 1619, Anna, død 1622, Dorothea, død 1628, Anna, død 1632,
og Vilhelm, død 1632. Latinsk Indskrift. Brun Sten. I S. Rochi Kapel. Sml.
Epitafium †39.
Resen: Inscript. Haffn. S. 108 f. Pers. Ts. 8. R. VI, 132.

†55) Caspar Bartholin, Professor, Dr. theol., med.
Latinsk Indskrift. Blaa Sten. I Nedre Kor. Sml. Epitafium †40.

&

phil.,

[død

1629].

Resen: Inscript. Haffn. S. 34. Jonge S. 205.

†56) 1631. Peter Gelstrup, [Professor], død 9. Sept. 1630, 49 Aar gl. Stenen
lagt 4. Aug. 1631 af hans Enke Elisabeth Pedersdatter. Latinsk Indskrift.
I Koromgangen indenfor Jernværket paa den søndre Side.
Resen: Inscript. Haffn. S. 61. Pers. Ts. 8. R. V, 276. Jonge S. 220.

†57) 1632. Wolfgang Rhuman, Professor, og hans Hustruer: Dorothea
Hansdatter, Bodil Hansdatter, og Dorothea Jensdatter »med begge deres
Børn«. [Han døde af Pest 4. Juli 1637], Dansk Indskrift. Brun Sten. I Midt
skibet tæt nord ved Siden ind under Brudestolen.
Resen: Inscript. Haffn. S. 85. Pers. Ts. 8. R. VI, 134.

†58. Niels Pedersen, Dr. theol. & phil. [død 1634], med Sønnerne Peter og
Niels. Latinsk Indskrift. Stor blaa Sten. I Midtskibet. Sml. Epitafium †42.
Resen: Inscript. Haffn. S. 86. Pers. Ts. 8. R. VI, 134. Jonge S. 230.

†59) Christen Jensen, Slotspræst, født 24. Jan. 1596, død i Frederiksborg
10. Jan. 1635. Stenen lagt af hans Enke Else Hansdatter. Latinsk Indskrift.
Stor, blaa udhuggen Sten, renoveret af hans Dattersøn Assessor Chr. Mule.
I Koromgangen indenfor Jernværket paa den søndre Side.
Resen: Inscript. Haffn. S. 62. Pers. Ts. 8. R. V, 275. Jonge S. 232.

†60) Christen Sørensen Longomontanus, Professor, og Hustru Dorothea
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Fig. 51. Brudstykker af Peder Oxes og Mette Rosenkranz’ Gravsten (†23).
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Bartholin, død [20. Jan. 1637], 48 Aar gl., og to Sønner. Latinsk Indskrift.
Blaaagtig Sten. I Koromgangen indenfor Jernværket paa den nordre Side.
Sml. Epitafium †43.
Resen: Inscript. Haffn. S. 58. Pers. Ts. 8. R. V, 281. Jonge S. 221.

†61) 1637. Thomas Finckes Hustru: Søster Ivers [død 1614]
Drude, Birgitte, Ivar og Thomas. Stenen lagt af Ægtemanden
1637. Latinsk Indskrift. Brun Sten. I S. Rochi Kapel. Sml. Epitafium †52.

og Børnene
og Faderen

Resen: Inscript. Haffn. S. 106. Jonge S. 216. Pers. Ts. 8. R. VI, 133.

†62) Hans Rasmussen Brochmand, Professor, død 1638. Stor blaa Sten.
I Nedre Kor ind under Disciplenes søndre Stol. Sml. Epitafium †44, Kiste
plade †8.
Pers. Ts. 8. R. V, 270.

†63) Hans Povlsen Resen, Biskop, død 1638 Blaa Sten. I Højkoret. Sml.
Epitafium †45. — Han blev nedsat i Peder Palladius’ Grav (sml. Gravsten †10).
Pers. Ts. 8. R. V, 269.

†64) Mikkel Sørensøn, Raadmand, død 25. Maj 1641, og
Nielsdatter, død 16 □, og deres Børn. Dansk Indskrift. I S. Rochi Kapel.

Hustru

Mette

Resen: Inscript. Haffn. S. 98.

†65)
Bartholomæus
Haagensen,
Sten. Mellem Kvindestolene i Korsgangen.

Proviantskriver,

[død

1643].

Blaaagtig

Pers. Ts. 8. R. VI, 151.

†66) Jacob Mikkelsen, Øverste Borgmester, død 1644, og Hustru Anne
Mortensdaatter, død 1642. Dansk Indskrift. Søndret blaa Sten. I Korom
gangen indenfor Jernværket paa den søndre Side. Sml. Epitafium †46.
Brudstykke af graa Kalksten, 55 × 80 cm, med Versaler, nu opsat i Søndre
Sideskib.
Resen: Inscript. Haffn. S. 63. Jonge S. 233. Pers. Ts. 8. R. V, 273 f.

†66a) Hans Ulrik Gyldenløve [død 30. Jan. 1645] og Birgitte [d. v. s. Regitse]
Grubbe. Brun Sten. I Højkoret ved den nordre Side af Alteret. Sml. Kiste
plade †10.
Pers. Ts. 8. R. V, 267.

†67) Niels Poulsen Schandorph, død 1. Nov. 1645, Præst
Kirke. »Slet blaa Sten og nu brun«. I Nedre Kor. Sml. Epitafium †48.

ved

Vor

Frue

Pers. Ts. 8. R. V, 271.

†68) Claus Plum, Professor, død 16. Marts 1649. Stor blaa Sten. I den
midterste Gang i den anden Kiste-Længde ud fra det store Kors Døre fra
midt paa Gulvet og ind under Brudgoms-Stolen. Sml. Epitafium †50 og
†Positiv, S. 45.
Pers. Ts. 8. R. VI, 133.

GRAVMINDER INDTIL 1728. GRAVSTEN

Fig. 52. Peder Oxes og Mette Rosenkrantz’
Gravsten (†23).
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Fig. 53. Niels Ulfstands og Margrethe Skaves
Gravsten (†22).

Tegninger i Resens Atlas, hvor Underskrifterne dog synes at være forbyttede.

†69) Jørgen From, Professor, død 19. Aug. 1651, 46 Aar gl. Latinsk Ind
skrift. Glat brunagtig Sten. I Tværgangen ved Korets vestre Ende, udenfor
Kordøren. Sml. Kisteplade †12.
Resen: Inscript. Haffn. S. 87. Pers. Ts. 8. R. V, 285. Jonge S. 217.

†70) 1651. Spædbørnene Christian og Benedicte. Stenen lagt af Forældrene
Hans Chr. Alb. P. Hetting og Anna Christensdatter 1651. Latinsk Indskrift.
I Midtskibet.
Resen: Inscript. Haffn. S. 86.

†71) Jesper Rasmussen Brochmand, Sjællands Biskop, død 1652, og Hustru
Sille Balchenburg, død 1661. Latinsk Indskrift. Kostbar, stor, blaa Sten med
støbt Messing paa overalt. I Højkoret, paa Sydsiden. Sml. Epitafium †49.
Brudstykke af Stenen findes paa Koromgangens Loft.
Resen: Inscript. Haffn. S. 26 f. Pers. Ts. 8. R. V, 268; VI, 159. Jonge S. 182. Jacobæus
Rejsebog (1673), S. 38.

†72) Jens Rasmussen Broberg, theologisk Student, Søn af Rasmus Nielsen,

92

VOR FRUE KIRKE. KØBENHAVNS DOMKIRKE

Raadmand i Aarhus, og Hustru Magdalene, død i København 6. Aug. 1652,
22 Aar gl. Latinsk Indskrift. I Midtskibet.
Resen: Inscript. Haffn. S. 86.

†73) Bjørn Bentzen, begravet 10. Sept. 1652, og Hustru Helene, begravet
18.
Maj 1683. Stor, bred, graa Sten. I Koromgangen indenfor
paa den nordre Side.

Jernværket

Pers. Ts. 8. R. V, 280.

†73a) Peder Munch, Comminister, død 1654. Brun Sten. I Korets Omgang
udenfor Jernværket ved den søndre Side tæt op til Kormuren.
Pers. Ts. 8. R. V, 287.

†74) Poul Sørensen, Klokker ved Vor Frue, begravet 8. Aug. 1654. Sondret
brun Sten. Under Taarnet, hvor den smalle Kvindegang slipper.
Pers. Ts. 8. R. VI, 152.

†75) Jacob Bastian Otken, begravet 22. Aug. 1654. Brun Sten. I den smalle
Mandsgang'. Sml. †Lysearme, S. 47.
Pers. Ts. 8. R. VI, 141.

†76) Laurits Mortensen Scavenius, Sjællands Biskop, død 1655. Glat blaaagtig Sten. I Nedre Kor ved den nordre Side ind under Skolebørnenes Stol
og ved Trappen op til Højkoret. Sml. Epitafium †60, Kisteplade †21.
Pers. Ts. 8. R. V, 269; VI, 159.

†77) Søren Pedersen Kallundborg, Professor, [død 1657], og Hustru Chri
stine Casparsdatter Bechman. Latinsk Indskrift. Brun Sten. I Koromgangen
indenfor Jernværket paa den søndre Side. Sml. Epitafium †57.
Resen: Inscript. Haffn. S. 66. Pers. Ts. 8. R. V, 272. Jonge S. 231.

77a) Ulrik Christian Gyldenløve, Generalløjtnant, død under Københavns
Belejring 11. Dec. 1658. Brudstykker af brunrød Kalksten med dansk VersalIndskrift og med et stærkt forhugget Gyldenløve-Vaaben samt Frederik III.s
kronede Navnetræk. Sml. Kisteplade †22.
Stykkerne blev fundet sammesteds som Nr. †10 og har Museumsnummer D 9628.
†78) 1660. Hans Hansøn Resen, Dr. theol., Professor, Sjællands Biskop,
død 1653. Latinsk og dansk Indskrift, forfattet S. Hansdag 1660 af Sønnen
Peder Resen. Stor blaa Sten. I Nedre Kor, paa Sydsiden. Sml. Epitafium †56,
Kisteplade †17.
Resen: Inscript. Haffn. S. 34 f. Pers. Ts. 8. R. V, 270. Pontoppidan: Marmora Danica.
I. S. 63. Jonge S. 183 f.

†79) Anthonius Bager,
I den smalle Mandsgang.
Pers. Ts. 8. R. VI, 141.

[død

1659].

Brun

Sten

med

udhugget

Hvedebrød.
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Fig. 54. Jorgen Ruds Gravsten (†29).

Fig. 55. Mogens Gøjes Gravsten (†30).
Tegninger i Resens Atlas.

†80) Willum Trellund, Skoleholder, begravet 6. Aug. 1661. Lille hvidbrun
Sten. I den store Gang.
Pers. Ts. 8. R. VI, 138.

†81) Thomas Jensen Bang, Professor, død 27. Okt. 1661. Latinsk Ind
skrift. I Koret, paa Sydsiden. Sml. Epitafium †61, Kisteplade †24.
Resen: Inscript. Haffn. S. 42. Jonge S. 205.

†82) Albert Bartholin, Rektor i Frederiksborg, født 1620, død i Køben
havn 1663. Latinsk Indskrift. Udenfor Koret. Sml. Kisteplade †23.
Resen: Inscript. Haffn. S. 90. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 76. Jonge S. 207.

†83) Peter Ostenfeld, død 13. Jan. 1665. »Hans Broder og Arving købte
denne Jord af Kirken.« Latinsk Indskrift. I Koromgangen.
Resen: Inscript. Haffn. S. 57.

†84) Chr. Steenbuch, Professor, [død 1665]. Stor blaa Sten. I Koromgangen
indenfor Jernværket paa den østre Side. Sml. Kisteplade †28.
Pers. Ts. 8. R. V, 277.
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†85) 1665. Erik Olufsen Torm, Præst ved Vor Frue Kirke, død 1667, med
Hustru Søster Worm og deres Børn. Stor, bred Sten. I Koromgangen uden
for Jernværket ved nordre Side. Sml. Epitafium †65, Kisteplade †31.
Resen: Inscript. Haffn. S. 67. Pers. Ts. 8. R. V, 283.

†86) 1667. Rasmus Poulsen Vinding, med Hustruer Margrethe Fincke og
Ingeborg, Jacob Madsens Datter, samt Børnene Povl, Margrethe, Anna, Jacob,
Povl, Jacob, Johanne og Margrethe. Latinsk Indskrift. I S. Rochi Kapel.
Sml. Epitafium †63, Gravsten †133.
Resen: Inscript. Haffn. S. 97. Jonge S. 210. Pers. Ts. 8. R. VI, 129.

†87) Niels Rasmussen, Brygger, og Hustru Anne, død 1667. Lille brun og
en anden hvidagtig Sten. I Koromgangen udenfor Jernværket ved nordre Side.
Pers. Ts. 8. R. V, 282.

†88) Ahasverus Payngk, Livlæge, død 1667. Brun Sten. I den smalle Kvinde
gang. Sml. Kisteplade †30.
Pers. Ts. 8. R. VI, 145.

†89) Hans Svane, Ærkebiskop, død 1668. Slet blaa Sten og lille hvid Sten.
I Nedre Kor. Sml. Epitafium †67, Kisteplade †32.
Pers. Ts. 8. R. V, 272.

†90) Svend Andersen Lowman, Brygger, begravet 2. April 1668. Brun Sten.
I den smalle Kvindegang overfor den nederste Tværgang op til Pillen.
Pers. Ts. 8. R. VI, 149.

†91) Ole Larssen, Brygger. Blaa Sten. I Koromgangen udenfor Jernværket
ved nordre Side, ved Siden af den yderste nordre Korspille. Skøde af 3. Jan.
1668.
Pers. Ts. 8. R. V, 284.

†92) Christen Jensen, Slagter, begravet 25. April 1682, og Hustru Ellen,
begravet 23. Sept. 1669. Gammel hvid Sten. Imellem Kvindestolene i Kors
gangen. Sml. †Lysekrone Nr. 4, S. 46.
Pers. Ts. 8. R. VI, 150.

†93) Jens Dolmer, Mag., død 1670, med Hustru
skrift. Brun Sten. I den smalle Kvindegang, op mod Koret.

og

Børn.

Latinsk

Ind

Resen: Inscript. Haffn. S. 89. Pers. Ts. 8. R. VI, 145.

†94) Jacob Schriver Vagtmesters Hustru, begravet 6. Nov. 1670. Hvid Sten.
Under Taarnet, hvor den smalle Kvindegang slipper.
Pers. Ts. 8. R. VI, 153.

†95) Axel Urup, begravet 23. Juli 1671. Graa Sten. I Koromgangen inden
for Jernværket paa den nordre Side. »Tillige med ham blev alle hans Vaaben
og Insignia i Graven nedlagt, saasom han var den allersidste af Navnet i
Mandslinien.« Sml. Epitafium †73.
Pers. Ts. 8. R. V, 280. Vitruv. III. 2. S. 468.
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†96) Jens Foss, Kammer- og Kancelliraad, [død 1687], og hans Broder
Matthias Foss, Biskop i Aalborg, [død 1683]. Stor blaa Sten. I Koromgangen
indenfor Jernværket paa østre Side. Sml. Epitafium †72.
Pers. Ts. 8. R. V, 277.

†97) Johan Rasmussen Falster, Klokker, død 1672. Stor brun Sten. Under
Taarnet.
Pers. Ts. 8. R. VI, 155.

†98) Jens Mouritsøn, Byfoged, død 1672. Brun Sten. I Tværgangen ind
under det lille Pulpitur, som sidder paa den søndre Kirkemur ved Korets
vestre Ende.
Pers. Ts. 8. R. V, 286.

†99) Mogens Crone, Brygger, med Hustru Maren Jacobsdatter, død 1673,
og hendes anden Mand Brygger Christian Beverlin, død 1692. Stor hvid Sten.
Under Taarnet, sønden ved Siden af den søndre Taarnpille.
Pers. Ts. 8. R. VI, 155.

†100) Jørgen Hansen, Renteskriver, død 1673. Brun Sten. I den store Gang.
Pers. Ts. 8. R. VI, 138.

†101) Knud Olsen, Vinhandler,
Stor brun Sten. I den smalle Mandsgang.

og

Hustru

Gertrud

Jensdatter,

død

1673.

Pers. Ts. 8. R. VI, 139.

fl02) Jens Nielsen, Brygger, død 1669, og Laurits Nielsen, Brygger, død
1674. Stor brun Sten med støbt Messingplade paa og en Rad Fliser rundt
omkring. I Koromgangen udenfor Jernværket ved den nordre Side.
Pers. Ts. 8. R. V, 284.

†103) Henrich Kock, Bager, død 1674. Stor hvid Sten. I den smalle Kvinde
gang.
Pers. Ts. 8. R. VI, 148.

†104) Anders Hansen, Brygger,
Stor blaa Sten. I den midterste Gang.

død

1674,

og

Hustru

Karen

Jensdatter.

Pers. Ts. 8. R. VI, 136.

†105) Jørgen Nafnesen, borgerlig Kirkeværge, død 1674, og
Sten med »nogle Corporibus« paa. Imellem Kvindestolene i Korsgangen.

Hustru.

Graa

Pers. Ts. 8. R. VI, 151.

†106) Hans Wandal, Sjællands Biskop, død 1. Maj 1675. Latinsk Indskrift.
I Øverste Kor. Sml. Epitafium †71.
Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 65. Jonge S. 187.

†107) Vitus Bering, kgl. Historiograf, død 20. Maj 1675. Latinsk Indskrift.
Brun Sten. I S. Rochi Kapel.
Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 85. Jonge S. 211 f. Pers. Ts. 8. R. VI, 131.
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†108) Johan Clausen Bilefeld, Brygger,
deres Navne paa. I den smalle Mandsgang.

og

Hustru,

død

1675.

Sten

med

Pers. Ts. 8. R. VI, 143.

109) ... ne Rasmusdatter, [død] August 1675. Brudstykke af rødlig Kalk
sten, 70 × 75 cm, med Hjørnefelter med Blomst. Dansk Indskrift. Versaler.
Opsat i Søndre Sideskib.
†l09a) Johannes Höpner, Licentiat, Legatstifter,
I Daabs-Koret eller Laurentii Kapel. Sml. Epitafium †75.

død

1675.

Brun

Sten.

Pers. Ts. 8. R. VI, 132. Kirken paatog sig at vedligeholde Epitafium og Gravsten
og at Gravhvælvingen ikke maatte aabnes.

†110) Anne Pedersdatter, død 1676. Lille hvid og søndret brun Sten. Under
Taarnet, hvor den smalle Kvindegang slipper.
Pers. Ts. 8. R. VI, 153.

†111) Peder Olsen, Murmester
Sten. I den smalle Mandsgang.

i

»Paradis«,

død

1676.

Lille,

søndret,

blaa

Pers. Ts. 8. R. VI, 142.

†112) J e ns S chul t og Pe de r Sc hul t, død 1676. Bl a a agt ig S te n. I den s m alle
Kvindegang.
Pers. Ts. 8. R. VI, 148.

†113) Jørgen Witzleben, Professor, død 1676. Hvid og brun Sten. I S. Rochi
Kapel. Sml. Kisteplade †33.
Pers. Ts. 8. R. VI, 130.

†113a) Jens Andersen Wulf, Stenhugger, død 1677. Tre Rader Fliser med
hans Navn paa den midterste. Mellem Daabs-Koret og S. Rochi Kapel.
Pers. Ts. 8. R. VI, 143 f.

†114) Peder Thuesen, Købmand, død 1689, og Hustru Inger, død 1677.
Stor blaaagtig Sten med en Rad Fliser. Mellem Daabs-Koret og S. Rochi
Kapel.
Pers. Ts. 8. R. VI, 143.

†115) Bent Nielsøn, Brygger, død 1677, og Hustru Karen Regelsdatter,
død 1676. Blaaagtig Sten. I den smalle Kvindegang fra midt under de stak
kede Kvindestole.
Pers. Ts. 8. R. VI, 149.

†116) 1677. Jens Pedersen Durop, død 1680, og Hustru Bente Poulsdatter,
død 1699. Gammel graa Sten, med deres Navne paa, købt 1677. Mellem Kvinde
stolene i Korsgangen.
Pers. Ts. 8. R. VI, 151; sml. S. 153, hvor der under Taarnet omtales en arvelig,
dobbelt Muldgrav med en brun Sten, ogsaa tilhørende Jens Pedersen Durop.

†117) Jens Hvid, Brygger [død 1653], og David Mathiesen, Brygger, død
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1677. Dobbeltgrav med to Sten, en brun og en hvid. I Koromgangen udenfor
Jernværket ved den nordre Side ind under Trappen.
Pers. Ts. 8. R. V, 284.

†117a) Niels Hansen, Snedker, død 1677. Brun Sten. Under Taarnet, inde
i det store Vindfang. Sml. S. 44.
Pers. Ts. 8. R. VI, 154.

†118) Claus Jacobsen, begravet Dec. 1677, Vinhandler Johan Daniel Klein,
begravet 30. April 1690, Køkkeninspektør Peder Castensen, begravet 15. Maj
1709, og Sidse Jensdatter, begravet 7. Maj 1696, m. fl. Skøde af 1. Jan. 1678.
Stor brun Sten. I den smalle Kvindegang.
Pers. Ts. 8. R. VI, 147.

†119) Simon Krick, Urtekræmmer, død 1679, og Hustru Lisbeth, død 1691.
Brun Sten ind under Stolene. I S. Rochi Kapel.
Pers. Ts. 8. R. VI, 130.

†120) Jørgen Hansen Ogelbye, Hørkræmmer, død 1679. Stor brun Sten.
I den smalle Kvindegang norden ved Siden fra midt under de stakkede Kvinde
stole.
Pers. Ts. 8. R. VI, 147.

†121) Strange Trøner, død 1669, og Hustru, død 1677. Lille, gammel, hvid
Sten. I Tværgangen ved Korets vestre Ende.
Pers. Ts. 8. R. V, 285.

†122) Bjørn Jacobsen,
smalle Kvindegang.

Raadmand,

død

1679.

Gammel

hvid

Sten.

I

den

Pers. Ts. 8. R. VI, 146.

†123) Søren Lauritsen Bergendahl, Kapellan ved Kirken,
huggen graa Sten. I Koromgangen indenfor Jernværket paa nordre Side.

død

1680.

Ud

Pers. Ts. 8. R. V, 279.

124) 1680. Peder Jørgensen Quærmlose og Hustru Trine Jørgensdatter.
Stenen bekostet af dem for sig og deres Arvinger. Dansk Indskrift med Ver
saler. Graa Kalksten, 77 × 147 cm. Opsat i Søndre Sidegang.
†125) Thomas Bartholin [død 1680], med Hustru Else Christoffersdatter,
5 Sønner og 4 Døtre. Latinsk Indskrift. I S. Rochi Kapel. Sml. Epitafium †59.
Resen: Inscript. Haffn. S. 96. Jonge S. 207. Pers. Ts. 8. R. VI, 130.

†126) Jacob Sidenborg, Sekretær, død 1680. Brun Sten. I den smalle
Mandsgang.
Pers. Ts. 8. R. VI, 144.

†127) Mikkel Claussøn, Byskriver, død 1682. Stor brun Sten. I Koromgangen
udenfor Jernværket ved søndre Side.
Pers. Ts. 8. R. V, 288.
7
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†128) Jørgen Hansen, Professor, død 1682. Gammel hvid Sten. I Korom
gangen udenfor Jernværket ved søndre Side.
Pers. Ts. 8. R. V, 287.

†129) Diderik Rasmussen, Hørkræmmer, død 1682. Bred, blaaagtig Sten.
I Koromgangen udenfor Jernværket ved søndre Side for den søndre Korsdør
op til Pillen mellem Svanes og Resens Epitafier.
Pers. Ts. 8. R. V, 287.

†130) Jens Pedersøn, Brygger,
indenfor Jernværket paa den østre Side.

død

1683.

Blaaagtig

Sten.

I

Koromgangen

1684.

Blaaagtig

Pers. Ts. 8. R. V, 278.

†131) Hans Knudsen, død 1693, og Hustru,
Under Taarnet, hvor den smalle Kvindegang slipper.

død

Sten.

Pers. Ts. 8. R. VI, 153.

†132) Ludvig Hansteen,
Tværgang ved Koret.

Isenkræmmer,

død

1684.

Hvid

Sten.

I

nederste

Pers. Ts. 8. R. VI, 142.

†133) Rasmus Poulsen Vinding, død 4. Sept. 1684.
I S. Rochi Kapel paa søndre Side. Sml. Epitafium †63, Gravsten †86.

Latinsk

Indskrift.

Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 82. Pers. Ts. 8. R. VI, 129. Jonge S. 210.

†134) Anders Gudmand, Brygger. Muret Grav, fuldført 1684,
udhuggen brun Sten. I Koromgangen indenfor Jernværket paa søndre Side.

med

stor

Pers. Ts. 8. R. V, 275.

†135) Richard Hansen Northuus, Mag., Medtjener ved Kirken, død 1686.
Brun Sten, som hans Fader Berider Hans Northuus havde købt af Kirken
1623. Under Taarnet, ved Taarndøren. Sml. Gravsten †49a.
Pers. Ts. 8. R. VI, 155.

†136) Niels Andersen Urbimontanus [Byberg], 4. Klasses Kollega, begravet
»ungefæhr« 1686. Lille brun Sten. Under Taarnet, hvor den smalle Kvinde
gang slipper.
Pers. Ts. 8. R. VI, 153. — Han levede dog endnu 1690 (H. Ehrencron-Müller: For
fatter Lexikon. II, 173).

†137) Lauritz Tott, Klokker ved Vor Frue. Skøde paa Graven
1687. Stor, tyk, brun Sten med støbt Messingplade. I den smalle Mandsgang.

1683

og

Pers. Ts. 8. R. VI, 144.

†138) Jørgen Gregersen, Brygger og Overformynder, død 1687. Stor brun
Sten. I den smalle Kvindegang, norden ved Siden fra midt under de stakkede
Kvindestole.
Pers. Ts. 8. R. VI, 149.
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†139) Jonathan Lauritzen Hind Urtekræmmers
to Børn. Brun Sten. Imellem Kvindestolene i Korsgangen.

1.

Hustru,

død

1687,

og

Pers. Ts. 8. R. VI, 151.

†140) Bent Svendsen, Brygger, død 1687. Hvid Sten. I den smalle Mandsgang.
Pers. Ts. 8. R. VI, 141.

†141) Johan Ernst »fra Landet«, død 1687. Søndret brun Sten under Taarnet.
Pers. Ts. 8. R. VI, 154.

†142) Niels Berthelsen, Øltapper, død 1687. Brun Sten. I den smalle Mands
gang, ved den anden Pille fra Koret.
Pers. Ts. 8. R. VI, 141.

†143) Jonas Nielsen Thue, Brygger. Søndret hvid Sten. I den store Gang,
fra midt under »Lille Kvindestole«, næst ved den store Taarnpille.
Pers. Ts. 8. R. VI, 138.

144) Peder Hansen Resen, Professor og Præsident i København, [død
1688]. Latinsk Indskrift af V. Bering. Versaler. Sort Kalksten, 148 × 96 cm.
Opsat i Koromgangen. Sml. Epitaf †74.
Pontoppidan: Marmora Danica. I, 83—84. Jonge S. 225—26. Vilh. Lorenzen: Vor
Frue Kirke. S. 55, Fig. 14.

†145) Thomas Jensen,
smalle Mandsgang.

Brygger,

død

1688.

Hvidagtig

søndret

Sten.

I

den

Pers. Ts. 8. R. VI, 140.

†146) Valentin Merchel,
Sten. Under Taarnet.

Byskriverens

Fuldmægtig,

død

1689.

Lille,

brun

Pers. Ts. 8. R. VI, 156.

†147) Christen Nielsen Resen, Tømmermester, død 1692, og Jesper Ras
mussen Warberg, Brændevinsbrænder, død 1697. Brun Sten. I Daabs-Koret
eller S. Laurentii Kapel.
Pers. Ts. 8. R. VI, 133.

†148) Christen Poulsen Aalborg, Grovsmed,
Hestesko paa. Under Taarnet ind under Pulpiturtrappen.

død

1692.

Brun

Sten

med

Taarnet

lige

Pers. Ts. 8. R. VI, 155.

†149) Hjortshøj, Foged paa Færøerne, død 1692. Brun Sten. Under Taarnet.
Pers. Ts. 8. R. VI, 155.

†150) Hans Hegesen,
for den gamle Taarndør.

Skipper,

død

1692.

Brun

Sten.

Under

Pers. Ts. 8. R. VI, 155.

†151) 1692. Arv Mikkelsen Edelberg Bryggers to Hustruer, hans Formand
i Ægteskab, og Børn. Blaaagtig Sten. Under Taarnet, hvor den smalle Kvinde
gang slipper.
Pers. Ts. 8. R. VI, 153 f., V. 281.
7*
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†152) Hans Nielsen Glud, Student, død 1693. Søndret brun Sten. Under
Taarnet, hvor den smalle Kvindegang slipper. Stenen laa tidligere over en
norsk Student, over hvem der ogsaa var et Epitafium (†53).
Pers. Ts. 8. R. VI, 152.

†153) Christen Povelsen, Isenkræmmer, død 1703,
1693. Brun Sten. Mellem Daabs-Koret og S. Rochi Kapel.

og

Hustru

Maren,

død

Pers. Ts. 8. R. VI, 143.

†154) Hans Justesen Røer, død 1670, Hans Stampe, Raadmand, død 1694,
og deres Hustru Bodil Nielsdatter, død 1699. Stor brun Sten. I den smalle
Kvindegang.
Pers. Ts. 8. R. VI, 146.

†155) Hans Jacobsen
nederste Tværgang.

Mantix,

Købmand,

død

1694.

Blaaagtig

Sten.

I

den

Pers. Ts. 8. R. VI, 136.

†156) Mathis Schielderup, 4. Klasses Kollega, død 1695. Brun Sten. Under
Taarnet, noget ind under den nordre Pille.
Pers. Ts. 8. R. VI, 153.

†157) Jens Hersløv Købmands Hustru Maren Børgesdatter
1695. Søndret Brunsten. Mellem Kvindestolene i Korsgangen.

Knade,

død

Pers. Ts. 8. R. VI, 150.

†158) David Kobah, Remsnider,
Søndret Sten. I den nederste Tværgang.

død

1703,

og

hans

Hustru,

død

1695.

Pers. Ts. 8. R. VI, 136.

†159) Henrich Holst, Handelsmand og Procurator. Skøde af 22. Sept. 1695.
Stor, blaa Sten. I den nederste Tværgang.
Pers. Ts. 8. R. VI, 137.

†160. Ambiørn Haagensen, Brygger, død 1695. Lille
smalle Mandsgang fra midt paa Gulvet og ind under Skrædderstolen.

brun

Sten.

I

den

Pers. Ts. 8. R. VI, 144.

†161) Lauritz Bartholomæisen Hansten Hørkræmmers to Hustruer, Mar
grethe Nielsdatter, død 1690, og den anden, død 1695. Brun Sten. I Neder
ste Tværgang ved Koret sønden ved Siden og saa midt ud for Skrædderstolen
i Korsgangen.
Pers. Ts. 8. R. VI, 143.

†162) Jens Christensen, Økonom,
Graa Sten. I den smalle Mandsgang.

død

1696,

og

Hustru

Karen,

død

1696.

Pers. Ts. 8. R. VI, 140.

†163) Jens Andersen,
Koret og S. Rochi Kapel.
Pers. Ts. 8. R. VI, 143.

Murmester,

død

1696.

Brun

Sten.

Mellem

Daabs-
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†164) Jens Bentsen, Brygger og Stadskaptajn, død 1727, og Hustru Bente,
død 1696. Stor blaa Sten. Imellem Kvindestolene i Korsgangen.
Pers. Ts. 8. R. VI, 150.

†165) Lars Sørensen, Skipper, død 1700, og Hustru, død 1697. Stor brun
Sten. Under Taarnet mellem begge Pillerne.
Pers. Ts. 8. R. VI, 156.

†166) Thor Andersen, Brygger, indsat i Kapellet 9. Okt. 1688, begravet her
31. Marts 1697, og Brygger Andreas Børgesen Nyegaard, begravet 5. Maj 1697.
Stor blaa Sten. I den smalle Kvindegang, op mod Koret. Til Minde om at
Stenen forblev uskadt ved Branden 1728, lod Arvingerne derefter indhugge
paa Stenen: »Da hver en Grav blev ødelagt (Aar 1728 den 21. Oct.) Og Manges
Been opbrændte, Holdt Gud paa mine Bene Vagt, At intet Ondt dem hændte.
Til Tegn i Tiden det skal staae Iblandt Guds Vunderverker; At Han derfor
kan Æren faae, Naar Folk min Tavle merker.«
Pers. Ts. 8. R. VI, 145. Jonge S. 167.

†167) Rasmus Byssing Økonoms Hustru,
en Rad Fliser ved Siden. I den smalle Mandsgang.

død

1698.

Skæv

hvid

Sten

med

Pers. Ts. 8. R. VI, 140.

†168) Jacob Mantix, Ungkarl, fra Holsten, død 1698. Søndret
med en Mands Corpus derpaa udhugget. Mellem Kvindestolene i Korsgangen.

Graasten

Pers. Ts. 8. R. VI, 150.

†169) 1698. Ebbe Levensen, Vinhandler. Lille brun Sten med et Vinfad
udhugget derpaa og Vinklaser i Hjørnerne. Over Graven laa 12 nummererede
Fliser. I Korets Omgang indenfor Jernværket paa søndre Side.
Bevaret er den nederste Del af Stenen, 82 × 98 cm, med et Felt, hvori en
Tønde, og en Hjørnecirkel med Kranium. Rød Kalksten. Opsat i Søndre
Sideskib.
Pers. Ts. 8. R. V, 274.

†170) Johannes Adolph Bornemann, Sognepræst ved Vor Frue
1698. Graa Sten. I Koromgangen indenfor Jernværket paa den søndre Side.

Kirke,

død

Pers. Ts. 8. R. V, 276.

†171) Rasmus Bartholin, Professor, død 1698. Stor blaa Sten. I S. Rochi
Kapel. Sml. Epitafium †64.
Pers. Ts. 8. R. VI, 130.

†172) Søren Nielsen Møller, Raadmand. Lille, gammel, udhuggen graa Sten
med hans og Hustrus Kirsten Hansdatters Navne. Graven opmuret 1698 paa
Kirkens Bekostning. I Koromgangen indenfor Jernværket paa nordre Side.
Pers. Ts. 8. R. V, 280.

†173)

Peder

Foss,

Rektor

ved

Vor

Frue

Skole,

[død

1698].

Graven

var
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fire

Rader

Fliser.

I

Korets

Omgang

indenfor

Jernværket

paa

Pers. Ts. 8. R. V, 282.

†174) Holger Jacobæus, Professor, død 1701. Stor hvidbrun Sten. I DaabsKoret eller S. Laurentii Kapel.
Pers. Ts. 8. R. VI, 132.

†175) Søren Sørensen Lewischou, Brygger og Kirkeværge, død 1701. Stor
hvidgraa Sten. I Koromgangen indenfor Jernværket paa den nordre Side.
Sml. †Lysekrone Nr. 6, S. 47.
Pers. Ts. 8. R. V, 281.

†176) Niels Olsen,
Mandsgang op til Pillen.

Brygger,

død

1702.

Søndret

brun

Sten.

I

den

smalle

Pers. Ts. 8. R. VI, 142.

†177) Christopher Lauritsen, Bager, fra
Hvidsten. Mellem Kvindestolene i Korsgangen.

Sct.

Pederstræde,

død

1703.

Lille

Pers. Ts. 8. R. VI, 150.

†178) Christen Mariager, Præst ved Vor Frue, død 1706, og to af hans
Børn. Brun Sten og en anden mindre brun Sten. I Koromgangen udenfor
Jernværket ved søndre Side.
Pers. Ts. 8. R. V, 287.

†179) Just Høg, Universitetsbogtrykker,
Hvid Sten. I Daabs-Koret eller S. Laurentii Kapel.

død

1706,

og

Christen

Wering.

Pers. Ts. 8. R. VI, 132.

†180) Niels Jacobsen Sietting, Brygger og Vice-Raadmand, død 1706.
To Sten, den ene med hans eget, den anden med hans Faders og Farfaders
Navne paa. I Daabs-Koret eller S. Laurentii Kapel ved Døren paa Hvæl
vingen.
Pers. Ts. 8. R. VI, 131.

†181) Christopher
smalle Mandsgang.

Schlicktkrull,

Bager,

død

1707.

Hvidblaa

Sten.

I

den

Pers. Ts. 8. R. VI, 142.

†182) Bent Lauritzen, Brygger, død
død 1711. Brun Sten. I den smalle Mandsgang.

1707,

og

Hustru

Maren

Nielsdatter,

Pers. Ts. 8. R. VI, 142.

†183) 1708. Johannes Pedersen Dorschæus, Sognepræst, død 1706. Latinsk
Indskrift. Under Epitafium †84. I Korets Omgang indenfor Jernværket paa
den østre Side. Lagt af Enken Dorothea Anchersen.
Vitruv. III. 2. S. 427 f. Pers. Ts. 8. R. V, 278.
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†184) Hans Olsen, Brygger, fra Vestergade, død 1708, og Hustru, død 1701.
Lille hvid Sten. I den smalle Mandsgang.
Pers. Ts. 8. R. VI, 141.

†184a) Jacob Arvedsen Edelberg, Brygger og Stadskaptajn. Ny blaa Sten.
I Koromgangen paa nordre Side. Graven opmuret 1698, Skøde af 1705.
Pers. Ts. 8. R. V, 281.

†185) Søren Rasmussen Hjortshøj, Handelsmand,
I Koromgangen indenfor Jernværket paa den søndre Side.

død

1709.

Stor

Sten.

Pers. Ts. 8. R. V, 276.

†186) Henrik Bornemann, Sjællands Biskop, død 31. Dec. 1710. Blaaagtig
Sten med to deri udhugne Vaaben af Alabast, og en stor brun Sten udhugget
paa Gravhvælvingen. I Korets Omgang indenfor Jernværket paa den søndre
Side. Sml. Epitafium †83.
Pers. Ts. 8. R. V, 276.

†187) Peter Lemwig, Justits- og Commerceraad, Assessor i Højesteret, død
25. Sept. 1710. Stenen lagt af Enken Maren Worm. Dansk Indskrift med
Versaler. Brudstykker af sort Kalksten, 85 × 65 cm. I Søndre Sideskib.
†188) Peder Hansen Schiønning, Brygger, død 1711.
store Gang fra midt paa Gulvet ind under de lange Kvindestole.

Brun

Sten.

I

den

Pers. Ts. 8. R. VI, 138.

†189) Hans Ebbesen, Studiosus, død 1711,
I Koromgangen udenfor Jernværket ved nordre Side.

28

Aar

gl.

Lille

brun

Sten.

Pers. Ts. 8. R. V, 283.

†190) [Jørgen] Rasch, Professor, [død 1714]. Lille smal graaagtig Sten med
de fire Evangelister i Hjørnerne. I Tværgangen ved Korets vestre Ende.
Pers. Ts. 8. R. V, 286.

†191) Mathias Pedersen Ramshart, Islands Købmand og Stadskaptajn,
død 1719. Udhuggen Brunsten. I den store Gang fra midt paa Gulvet ind
under Mandsstolene.
Pers. Ts. 8. R. VI, 138.

†192) Eiler Stuhr, Urtekræmmer og Stadskaptajn, død 1720. Stor brun
Sten. I den smalle Kvindegang neden for Prædikestolsdøren fra midt under
de store Stole.
Pers. Ts. 8. R. VI, 148.

†193) Hans Stüve, Købmand og Stadskaptajn,
I Koromgangen indenfor Jernværket paa den østre Side.
Pers. Ts. 8. R. V, 278.

død

1728.

Stor

hvid

Sten.
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KISTER OG KISTEPLADER
1) Rosenkrantz-Vaaben, nu 18 cm højt, af forgyldt Sølv, forneden med
Aarstallet 1575. Derunder nyt Skriftbaand: Fru Mette Rosenkrandtz. Fra
Peder Oxes Kiste. Sml. Gravsten †23. Fundet 1814 i de murede Begravelser
under Koret, afgivet til Oldsagskommissionen (Mus. Nr. 932), i 1870 atter
afgivet til Kirken. Opsat i Nordre Sideskib.
Bj. Kornerup. S. 243, Fig. 58. Dagbladet, 25. Nov. 1870.

†2) Jørgen Rud til Enggaard, »som bleff ihielslagen her i Kiøbenhaffn den
Søndag nest for S. Michels Dag, som var den 27. Septemb. Anno 1584«. Dansk
Indskrift. I Koret paa Sydsiden. Sml. Gravsten †29.
Resen: Inscript. Haffn. S. 44.

†3) Peder Rud til Fugelsang, »hastig ihielstucken ved Frederichsborg
Christen Hansen til Nørgaard i Laaland« 1592. Dansk Indskrift. I Koret.

aff

Resen: Inscript. Haffn. S. 43. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 53. Jonge S. 200.

4) Christoffer Valkendorf, Rigshofmester, død i København 17. Jan. 1601.
Dansk Indskrift med Versaler. Rektangulær, forgyldt Kobberplade med Kartoucheramme, 25 × 34,5 cm (Fig. 56). Fundet 1814 i de murede Begravelser
under Koret, afgivet til Oldsagskommissionen (Mus. Nr. 932), i 1870 atter
afgivet til Kirken. Opsat i Nordre Sideskib. Sml. Gravsten †40. I denne Grav
blev desforuden fundet 2 smaa firkantede og et større Vaaben, et Kors itubrudt hvorpaa M G R S 1569, samt et Navnetræk, som ikke ses at være af
givet til Oldsagskommissionen.
Indberetning i Nationalmuseets Arkiv.

†5) Pernille Rud, født paa Wiszborg Slot paa Gulland 1556, gift med Friderich Qvitzou til Qvitzousholm, død i København 21. Juni 1608. Dansk Ind
skrift. I Koret.
Resen: Inscript. Haffn. S. 43. Jonge S. 200.

6) Christian Friis til Borreby, Kansler, død 29. Juli 1616 paa Herredagen i
»Opslog«. Dansk Indskrift med Versaler. Rektangulær, forgyldt Kobberplade,
19,5 × 48 cm, med gennembrudt Ornament-Kant (Fig. 57). Fundet 1814 i de
murede Begravelser under Koret tilligemed den til Epitafiet (†37) hørende
*Kaarde, afgivet til Oldsagskommissionen (Mus. Nr. 932), i 1870 atter afgivet
til Kirken. Opsat i Nordre Sideskib. Et Friis-Vaaben, 31 cm højt, stammer
sikkert ogsaa herfra (Fig. 58).
I de tre Gravsteder (Nr. 1, 4, 6—7) blev tillige fundet tre Blykister, som
vejede 2 Skippund 5 Lispund og som blev solgt for Metalværdien.
Bj. Kornerup. S. 242, Fig. 57. Indberetning i Nationalmuseets Arkiv.

7) Mette Hardenberg til Skjoldemose, Enke efter Chr. Friis, død paa Borreby

105

GRAVMINDER INDTIL 1728. KISTEPLADER

Fig. 56. Kisteplade (Nr. 4) over Christoffer Valkendorf.

15. Juni 1617. Dansk Indskrift med Versaler. Pladen svarer ganske til og er
fundet sammen med Nr. 6 (Fig. 57).
†8) Hans Rasmussen Brochmand,
Indskrift. I Koret. Sml. Gravsten †62.

Professor,

født

1594,

død

1638.

Latinsk

Resen: Inscript. Haffn. S. 36—37.

†9) Jørgen Wind til Gunderup, Admiral, Befalingsmand paa Dragsholm
Slot, født 7. Juli 1593, død i København 17. Juli 1644 af et Skudsaar, han
fik 1. Juli i et Søslag med den svenske Flaade. Dansk Indskrift. I Kor
omgangen. Sml. Epitaf 47.
Resen: Inscript. Haffn. S. 70. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 53. Jonge S. 199.

†10) Hans Ulrik Gyldenløve til Vindingegaard,
borg og Frederiksborg, født paa Kronborg Slot 10.
steds 31. Jan. 1645. Dansk Indskrift. I Højkoret i
nordre Side af Alteret med en Dør til Omgangen
†66a.

Befalingsmand paa Kron
Marts 1615, død samme
en muret Grav ved den
bag Koret. Sml. Gravsten

Resen: Inscript. Haffn. S. 75. Pontoppidan: Marmora Danica. I. S. 56. Jonge S. 169.
Pers. Ts. 8. R. V, 267.

†11) Esbern Nielsen Halveg, Dr. med., død 29. Jan. 1648, 69 Aar gl. Latinsk
Indskrift. I Koromgangen.
Resen: Inscript. Haffn. S. 67 f.
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Fig. 57. Kisteplader over Christian Friis (Nr. 6) og Mette Hardenberg (Nr. 7).

†12 ) Jørgen From, Professor, død 1651. Latinsk Indskrift. Midt i Kirken.
Sml. Gravsten †69.
Resen: Inscript. Haffn. S. 87.

†13) Ingeborg Ulfstand, født paa Hickeberig 16. Maj 1598, gift med Jørgen
Wind, død paa Ellinge i Skaane 2. Aug. 1652. Dansk Indskrift. I Korom
gangen. Sml. Epitaf 47.
Resen: Inscript. Haffn. S. 70 f. Jonge S. 199 f.

†14 ) Morten Povlsen
Koret paa Sydsiden.

Grum,

Slotspræst,

død

1652.

Latinsk

Indskrift.

I

Resen: Inscript. Haffn. S. 37. Jonge S. 232.

†15) Anna Svane, Datter af Hans Svane og Maria Fuiren, født 16. Marts
1643, død 1652. Latinsk Indskrift.
†16) Søster (Sostrata) Svane, Datter af Hans Svane og Maria Fuiren, født
10. Dec. 1648, død 27. Aug. 1652. Latinsk Indskrift.
Begge begravet i Ærkebiskop Hans Svanes murede Grav i Nedre Kor,
med Dør ud til den søndre Omgang. Sml. Gravsten †89, Kisteplade †32.
Resen: Inscript. Haffn. S. 41 f. Pers. Ts. 8. R. V, 272.
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Fig. 58. Friis-Vaaben (Nr. 6).

Fig. 59. Worm-Vaaben (Nr. 20).

†17) Hans Hansen Resen, Biskop, død 3. April 1653. Latinsk Indskrift og
dansk Indskrift. I Koret. Sml. Epitafium †56, Gravsten †78.
Resen: Inscript. Haffn. S. 37 f, 38 ff.

†18) Thale Winstrup, Enke efter Hans Hansen Resen, død 17. April 1653
»Dagen effter hans Ligbegengelse«. Dansk Indskrift. I Koret. Sml. Epitafium
†56.
Resen: Inscript. Haffn. S. 40 f. Pers. Ts. 8. R. V, 270.

†19) Else Pedersdatter, født 1601, gift med Biskop Lauritz Mortensen
Scavenius, Moder til 15 Børn, død 5. Juni 1653. Dansk Indskrift. I Koret.
Sml. Epitafium †60.
Resen: Inscript. Haffn. S. 43.

20) Ole Worm, død 1654. Vaabenskjold, 29 cm højt. Opsat i Nordre Side
skib (Fig. 59).
Bj. Kornerup. S. 243, Fig. 58.

†21) Lauritz Mortensen Scavenius, Sjællands
Latinsk Indskrift. I Koret. Sml. Epitaf †60, Gravsten †76.

Biskop,

død

3.

Juli

1655.

Resen: Inscript. Haffn. S. 42.

†22) Ulrik Christian Gyldenløve, General-Lieutenant over Militien, Oberst
til Hest og Fods og Befalingsmand til Skanderborg, født 7. April 1630, død
under Københavns Belejring 11. Dec. 1658. Dansk og latinsk Indskrift. I Kor
omgangen. Sml. Gravsten 77 a.
Resen: Inscript. Haffn. S. 71 f. Jonge S. 167 ff. Thura (Vitruv. III. 2. S. 481) be
mærker hertil: »Med de i Begyndelsen af Inscriptionen staaende Ord, Funus serius
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elatum, haves Hensigt til den, samme Tid i Kiøbenhavn nyligen opkomne Sædvane
at begrave Store og anseelige Folkes Liig om Aftenen.«

†23) Albert Bartholin, Rektor
I Kirkens 2. Part. Sml. Gravsten †82.

i

Frederiksborg,

død

1661.

Latinsk

Indskrift.

Resen: Inscript. Haffn. S. 90—91.

†24) Thomas Jensen Bang, Professor, død 1661. Latinsk Indskrift. I Koret.
Sml. Epitaf †61, Gravsten†81.
Resen: Inscript. Haffn. S. 42.

†25) Sigvard Urne til Kaarup, Kongens Raad, Rigens Staldmester, Befa
lingsmand paa Dragsholm Slot, født 14. April 1601, død 16. Febr. 1661. Dansk
Indskrift. I Koromgangen.
Resen: Inscript. Haffn. S. 71. Jonge S. 200.

†26) Dorthe Sehested,
Indskrift. I Koromgangen.

gift

med

Marqvard

Rodsteen,

død

1664.

Dansk

Resen: Inscript. Haffn. S. 71.

†27) Frederik Friis, født 15. Okt. 1663, Søn af Mogens Friis og Anne Marie
Offenberg, død i København 29. Aug. 1665. Dansk Indskrift. I Koromgangen.
Resen: Inscript. Haffn. S. 75.

†28) Christen Steenbuch,
omgangen. Sml. Gravsten †84.

Professor,

død

1665.

Latinsk

Indskrift.

I

Kor

Resen: Inscript. Haffn. S. 69.

†29) Hans Jørgensen From, »dræbt paa Studiigaarden af en liden Steen paa
den Dag, da de unge Studenter skulle indskrives« 1. Juli 1666. Latinsk Ind
skrift. I Midtskibet.
Resen: Inscript. Haffn. S. 87 f. Pontoppidan: Marmora Danica I, 76. Jonge S. 217.

†30) Ahasverus Payngk, Livlæge, død 1667. Latinsk
Christine Tidemandsdatter. I Kirkens 2. Part. Sml. Gravsten †88.

Indskrift

af

Enken

Resen: Inscript. Haffn. S. 90. Jonge S. 228.

†31) Erik Olufsen Torm, Sognepræst til Vor Frue, død 1667. Latinsk Ind
skrift med Vers af P. N. Mehrn. I Koromgangen. Sml. Gravsten †85.
Resen: Inscript. Haffn. S. 68 f.

†32) Hans Svane, Ærkebiskop,
Gravsten †89, Kisteplade 15 og 16.

død

1668.

Latinsk

Indskrift.

I

Koret.

Sml.

Febr.

1674.

Resen: Inscript. Haffn. S. 430.

†33) Jacob Faber, Sognepræst ved Vor Frue Kirke,
I Dr. Witzlebens Grav i S. Rochi Kapel. Sml. Gravsten †113.

død

20.

Adresseavisen 1764, Nr. 84. Pers. Ts. 8. R. VI, 130.

34) Cort Sivertsen Adeler. Nyt Vaaben og Plade med Indskrift : »Søhelten
Cort Sivertsen Adeler, født i Brevig i Norge d. 16. Decbr. 1622, død i Kjøben-
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Fig. 60. Christian Gyldenløves Kiste.
(Kobberstik, af Andreas Reinhardt, i Masius’ Ligprædiken 1709).

havn d. 5. Novbr. 1675. Hans Sarkophag og Monument i Frue Kirke øde
lagdes 1807. Levningerne ere nedlagte her.« Opsat 1870 i Nordre Sideskib.
Et lille Stykke blaat Fløjl, nogle smaa forbrændte Knogler, et Stykke for
kullet Træ, et Stykke smeltet Bly og en lille Stump blaa Fajance blev i sin
Tid forærede til Museet af Lægen Wendt, der selv havde taget dem i Kir
kens Ruiner straks efter Bombardementet. De blev nedlagt i en Blykapsel,
der blev indmuret tæt ved Tavlen. Sml. Epitaf †80.
Dagbladet, 25. Nov. 1870. Indberetning i Nationalmuseets Arkiv.

†35) Ole Borch, Professor, født 1626, død 1690. Latinsk Indskrift. I Kirkens
Kapel. Fra hans Kiste blev ved Kapitelshusets Udgravning i 1942 fundet et
Vaaben-Søm (S. 53). Sml. Epitafium †79.
Vitruv. III. 2. S. 417 f. Pers. Ts. 8. R. VI, 127.

†36) Christian Gyldenløve, General-Feltmarskal, død 16. Juli 1703. Kisten
(Fig. 60) var af Kobber med forgyldte Messing-Ornamenter og -Lister og
hvilede paa fire forgyldte Løver. Paa de to Langsider var Gyldenløves Vaaben,
omgivet af Mars og Pallas, paa Hoved-Enden hans Portræt-Buste, paa Fod-
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Enden hans Navnetræk. Paa Hjørnerne var der Dyde-Figurer og paa Laaget
fandtes et Krucifiks over et Dødninge-Hoved samt en Fama-Figur, som holdt
Indskriftpladen med Gravskriften. 1734 blev Kisten overført til Petri Kirke,
hvor Dele af Udsmykningen er bevaret.
Masius: Traur-Rede, welche bey des Hochgeb. Herrn Christian Güldenleu
begängnis Anno 1703 d. 6. Sept. gehalten worden. Kbh. 1709. Pers. Ts. 8. R. VI, 152.
L. Bobé: Die deutsche St. Petri Gemeinde zu Kopenhagen. Kbh. 1925. S. 233, 231
(Afbildning af Resterne af Kisten). Fra Arkiv og Museum. 2. R. I, 32 f.

Leich

37) Bolle Pedersøn Lemwig, Søn af Justitsraad Peder Lemwig og Maren
Worm, født 31. Aug. 1705, død 19. Febr. 1707. Dansk Indskrift. Messing
plade. Fundet ved Udgravningen af Kapitelshuset 1942. Sml. S. 53.
38)
Sophie Amalie Moth, Grevinde Samsø, død 1719. Forsølvet,
Vaabenskjold, 31 × 2 4 cm, samt nyt Skriftbaand. Opsat i Nordre Sideskib.

ovalt

Pers. Ts. 8. R. VI, 152.

39) *Kristus-Figur, af forgyldt Bronze, 16,5 cm
fra et Kistelaags-Krucifiks, blev 1892 afgivet til
D 2641). Giverens Fader havde ligget som Soldat
her deltaget i Oprydningen af en Kirke, udentvivl
siddet paa et Metalkors, der bar Indskriften I N R I 1565.

høj, der sikkert stammer
Nationalmuseet (Mus. Nr.
i København 1814—17 og
Vor Frue. Figuren havde

SARKOFAGER
†1) Otte Rud, Admiral, død 1565, begravet her 1571. Den 13. Juli 1576
skrev Kongen til de Højlærde og Kirkens Værger, at han havde tilskrevet
Fru Pernille, Otte Ruds Efterleverske, at hun skulde lade nedtage den op
højede Begravelse, hun havde ladet sætte over sin Mand i Vor Frue Kirke
»paa det Sted, som vi og andre fremfarne Konger havde haft vort Sted, naar
nogen kongelig Kroning eller Ceremoni er sket eller skal ske, hvormed baade
samme Stole ere forsatte og andre er givet et ondt Exempel med slig Begravelse
at efterfølge«. Da Kongen havde erfaret, at hun endnu ikke var begyndt at
lade den nedtage, skønt »vi for hendes mangfoldig Begjæring saa meget haver
derudi bevilget, at samme Begravelse maatte blive udi sig selv, dog at den
skulde udflyttes og nedersænkes paa et andet Sted, saa at den ligger lige ved
Jorden og ved andre, der ere begravne, at Stolen kommer at staa, som den
stod«, skal de sørge for, at hans Vilje sker, hvis hun ikke selv inden dette og
S. Jacobi Dag førstkommende (25. Juli) kommer til Byen og lader Begravelsen
afskaffe. Kongen havde nemlig »ladet gjøre en Skik og Ordning, at ingen af
Adelen her udi Riget maa lade dennem gjøre nogen Begravelse over Jorden
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Fig. 61. Frue Kirke og Kirkegaard samt (foroven tilhøjre) Pestkirkegaarden »Linden« med Ind
gang fra Fiolstræde. Geddes Kort 1757.

paa Fyrsters og Herrers Vis, som nyligen for en Tid er optagen (dvs. begyndt).«
Sml. Epitafium †6 og Gravsten †20.
H. F. Rørdam:
Ts. 5. R. V, 416 f.

Kjøbenhavns

Universitets

Historie

1537—1621.

II.

S.

728

f.

Hist.

†2) Ulrik Frederik Gyldenløve, General-Feltmarskal, død 1704. Øvre Halvdel
af svagt hvælvet Sarkofag-Laag, af sort Marmor, nu 92 × 90 cm med svagt
fordybet, forgyldt latinsk Versal-Indskrift. Nu i Søndre Sideskib. Sml.
Epitaf †82.
Jonge S. 169.

†3) Diderich Fuiren, Baron til Fuirendal, død 1686, og Hustru Margrethe
Elers, død 1708. Dobbelt-Sarkofag af Marmor, med latinsk Indskrift af Biskop
L. Thurah. Sml. Epitafium †78. To Alliance-Vaaben, af hvidt Marmor, er
bevaret i Søndre Sideskib.
Vitruv. III. 2. S. 497 ff. Pontoppidan: Marmora Danica I. S. 60.

†4) Friderikke Louise Comtesse Danneskiold-Laurvig, født 1714, død 1715.
Brudstykke af Sarkofag-Laag af hvidt Marmor med tysk Indskrift. Nu i
Søndre Sideskib.
†5)

Ulrik

Christian

Gyldenløve,

Generaladmiral,

død

1719.

Hans

Broder
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sønner og Arvinger, Greverne Christian og Frederik Danneskiold-Samsøe, slut
tede 1721 Kontrakt med Oberstløjtnant Montagne Lillienskiold, som paatog
sig for 1800 Rdl. at levere i 1722 »een Marmor Liigkiste til Hans Høj Excel
lence Hr. General Admiral Gulden Lewes Liig« af »aller beste Slags nordsche
Sort hvid- og sort-aaret Marmor, med hvide Marmor-Ornamenter«. De beva
rede og approberede Tegninger til Sarkofagen skyldes Diederich Gercken, men
af forskellige Grunde blev Arbejdet ikke udført af ham. I 1726 blev der bestilt
en anden Sarkofag hos Joh. Christoph. Heimbrod.
O. Andrup: Om Generaladmiral Ulrik Christian Gyldenløves Gravmæle. Fra Arkiv
og Museum. 2. R. I. S. 26—33. Pers. Ts. 8. R. VI, 152.

†6) Conradine Christiane Friis, død 1723, Christian Danneskiold-Samsøes
første Hustru. Marmor-Sarkofag udført af Johan Christoph Heimbrod og op
stillet 1728.
Fra Arkiv og Museum. 2. R. I, 30.

GRAVE
Romansk Kridtstens-Grav. Ved Udgravning til Bunkers paa Frue Plads
fremkom der i August Maaned 1944 en romansk Grav, liggende o. 11 m nord
for Kirken udfor det vestligste Vindu. Overkanten af Graven var 2,45 m under
nuværende Niveau. Graven var sat af Kridtstens-Kvadre uden Brug af Mørtel;
Bunden bestod af Ler. Der var et særligt Hoved-Rum, der sikkert har været
dækket med en flad Overligger, hvorimod Kant-Stenene i selve Kisten havde
en indvendig, 5 cm bred, o. 3 cm dyb Fals foroven, i hvilken den tagformede
Overdækning med Kridtstens-Flager havde været anbragt. To af disse var
bevaret. Gravens Indhold var blevet forstyrret allerede i gammel Tid. Kun
Vest-Enden af Graven blev fremdraget og efter Undersøgelsen blev den fjernet.

Under Pesten i 1711 fik Vor Frue Kirke en indensogns Assistens-Kirkegaard.
Universitetet købte den 12. August 1711 en gammel Beværtnings-Have,
»Linden «, i Fiolstræde Nr. 34, og allerede den følgende Dag blev Stedet indviet
til Kirkegaard og taget i Brug. Den første, som blev begravet her, var en af
Kirkens Præster, Laurids Sandager, der var død samme Dags Morgen. Kirken
bekostede †Ligstenen over ham. I August Maaned blev her begravet 418, i
September 673, i Oktober 186 og i November 30 Lig. Kirkegaarden (Fig. 61)
blev nedlagt i 1760.

Fig. 62. Vor Frue Kirke. Maleri i Nationalmuseet af Rach og Eegberg. 1749.

BYGNINGSHISTORIE 1728—1807
ved

CHRISTIAN ELLING

K

irkegaarden henlaa efter Branden 1728 i mange Aar som en Byggeplads,
men efterhaanden som Genopførelsen af Kirken skred frem, rejste Ønsket
sig om at faa Kirkegaarden bragt i Orden og passende indhegnet. Ud mod
Nørregade havde hidtil staaet en Mur, og i Februar 1737 erklærede Bygningskommissionen, under hvis Ledelse Arbejdet var henlagt, at en ny skulde byg
ges her; den øvrige Indhegning skulde bestaa af Stakitværk1.
I Løbet af Efteraaret 1737 blev Kirkegaarden ryddet2, men først i Juni
1738 blev indhentet foreløbige Overslag over Muren og Stakittet3. Græn
serne for Kirkegaarden blev fastlagt i August; ud mod Nørregade fulgte
man Gadens Byggelinie, og mellem Universitetet og Kirken blev Gaden ud
stukket i 7—8 Alens Bredde4 (Fig. 62). Paa højeste Sted lagde man megen
Vægt paa at give Muren ud mod Nørregade et værdigt Udseende. En Teg8
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Fig. 63. Kirkegaardsmurens Hovedportal mod Nørregade. Formentlig tegnet af Krieger 1739.

ning til denne, der formentlig skyldes J. C. Krieger, blev approberet af
Christian VI den 7. August 1739 (Fig. 63 og 65).
Med Billedhuggeren D. Gercken blev der 22. Januar 1740 sluttet Kontrakt
om Udførelsen af Billedhuggerarbejdet5. I Overslaget specificeres bl. a. de to
Portaler, den ene udfor Kirkens Hovedport, den anden som særlig Indkørsel
for Kongen, endvidere 8 store Piller »med Urner eller Vaser« og 92 smaa
Piller »med Urner«. Arbejdet trak i Langdrag, fordi man maatte have Pladsen
nogenlunde ryddet for de Byggematerialier, der tjente til Spirets Rejsning, og
først i Juli 1742 kunde Tømrermester J. C. Kreysig tage fat paa Stakitværket
(fuldført 1746 af Tømrermester Peder Hosling)6. Den store Mur mod Nørre
gade blev sidst færdig, Gercken afsluttede sit Billedhuggerarbejde 1746; ved
samme Tid forfærdigedes to dobbelte Jernporte af Kleinsmedene Gert Caspersen og O. G. Printzler7, og der blev sluttet Kontrakt med Malermester Niels

Fig. 64. Medaille, med Frue Kirke i Baggrunden, udført af Urtekræmmer H. J. Lyngbye i Anledning
af hans 4½ Maaned gamle Datters Død 2. Febr. 1794. Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.
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Fig. 65. Kirkegaardsmurens Indkørselsport ved Dyrkøb. Udsnit af samme Tegning som Fig. 63.

Winge om Maling og Forgyldning af Stenhuggerarbejdet8. De sidste Reg
ninger blev anvist9 11 Aar efter, at de forberedende Arbejder var paabegyndt.
Stakitværket er paa senere Stik10 afbildet anderledes end paa Rach og
Eegbergs Maleri (Fig. 62) og stemmer ikke overens med Angivelsen paa Geddes
Plan fra 1757. En Omlægning har antagelig fundet Sted omkring 1760.
Kirkebygningen, der 1728 stod tilbage, da Branden var slukket, har frem
budt et sørgeligt Syn. Spiret og overhovedet alt Træværket var brændt, og
i Midtskibet var Hvælvene styrtet ned; men selv om man indsaa, at det vilde
blive en omstændelig Reparation, og at en Del af de skørnede Murtinder maatte
brydes ned, har man ikke fra første Færd forstaaet, hvor omfattende Øde
læggelsen var. Ilden havde hærget grueligt, og den gamle Kirke havde til
med før Branden været i uforsvarlig Stand. Fundamenterne var undergravede,
og Taarnet, der allerede ved en tidligere Lejlighed var blevet afstivet med
en ekstra Pille, havde slaaet en Revne, der efter Branden var blevet endnu
større. Men alle disse Mangler opdagede man først senere. Det var en Selv
følge, at Frue Kirke, Hovedstadens vigtigste, skulde genopføres, og det vides,
at allerede 2 Maaneder efter Branden har Overlandbygmester J. C. Krieger
beskrevet Taarnets Beskaffenhed, Højde etc.11 og den 23. December 1728
indleveret et Overslag over, hvad Kirkens Istandsættelse vilde koste12. I den
forløbne Tid havde han undersøgt Kirken og ladet de fornødne Tegninger
og Overslag udfærdige.
Som det i Omtalen af Spiret skal godtgøres, havde Kongen paa dette Tids
punkt bestemt, »at en Lanterne alene skulde opsættes paa Vor Frue Kirke«;
naar der ikke paatænktes et højt Spir, har det da nok været af økonomiske
8*
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Grunde. Da hele Genopbygningen ifølge Kriegers første Overslag kun vilde
beløbe sig til 18,511 Rdl., og vi til Sammenligning kan nævne, at et højt Spir
som det, der havde været før Branden, i Maj 1730 ansættes til med Kobber
tækning at ville koste 14,995 Rdl.13, ses det af den ringe Istandsættelsessum,
Krieger opgiver, at der i December 1728 kun har været Tale om meget enkle
Foranstaltninger. Uden Tvivl har man paa dette Tidspunkt villet nøjes med
at reparere Mure og Hvælv, give Kirke og Kapeller nye Tage og saa endelig
afslutte Taarnet med den allerede omtalte Lanterne.
I et senere Brev fortæller Geheimeraad Vincents Lerche og Biskop Chr.
Worm, at de havde gjort Forestillinger vedrørende Lanternen paa dette
Tidspunkt, saa det tør formodes, at disse Herrer sammen med Krieger har
haft Kirkens Skæbne i Hænderne fra allerførste Færd, og de beholdt stort
set denne Stilling til 1731, dog ændret i 1730 ved, at J. C. Ernst den 16. Juni
efter Kongens Ordre fik overdraget Inspektion over Kirkens Opførelse efter
de da eksisterende Tegninger14.
Imidlertid forlod man hurtig den første Istandsættelsesplan. Allerede i
Marts 1729 forelaa et andet fuldt gennemarbejdet Udkast, hvortil en Række
navngivne Haandværkere leverede Overslag, men af hvilke kun Tømrermester
Kreysigs er bevaret15. Da imidlertid en endnu eksisterende Tegning kan be
vises at høre til dette Overslag16, vil denne Fase af Bygningshistorien meget
godt kunne belyses. Den var overordentlig vigtig (Fig. 66).
Man vilde nu forhøje Kirkens tidligere lave Sideskibe, saaledes at Midt
skib og Sideskibe blev lige høje, og der dannedes en Hallekirke af en ganske
anden storslaaet Karakter. 16 høje, ottekantede Piller skulde nu erstatte
Midtskibets Mure og bære Hvælvene over det store Rum.
Denne vigtige Ændring i Byggeplanen — der maa karakteriseres som den
mest betydningsfulde overhovedet i Projekteringshistorien — fastholdtes i den
følgende Tid, og den endelige Kirke blev da ogsaa opført i Overensstemmelse
hermed, saaledes at Kirkerummet altsaa allerede i Marts 1729 har faaet sin
endelige Form paa Papiret, den Form, som først flere Aar senere kunde blive
virkeliggjort, saadan som vi kender den fra Stikket i »Danske Atlas« (Fig. 83).
Det blev paa Grundlag af disse ændrede Planer, at der nu sluttedes nye Kon
trakter med Haandværkerne.
Det fremgaar af Kontrakten med Kreysig, at Kirken, bortset fra denne
Forandring, i det væsentligste skulde genopføres med de mange forskellig
artede Kapeller, som den før Branden havde haft, og at man endnu holdt
fast ved Lanternen i Stedet for et Spir.
Den 16. September ønskede Frederik IV oplyst, om man ikke kunde op
føre Kirken billigere. Overslag paa Byggeriet indbragtes da samlet den
19. Februar 1730; de approberedes alle den 28. Februar. De samlede Udgifter

BYGNINGSHISTORIE 1728-1807

117

Fig. 66. Længdesnit i sondre Sideskib tegn et af J. G. Kreysig, paategnet af Krieger 1729 og forsynet
med Lerches og Worms Segl.

ved Istandsættelsen af Frue Kirke vilde efter den medfølgende Extrakt beløbe
sig til 44,853 Rdl., d. v. s. det tredobbelte af, hvad man hidtil havde tænkt17.
Kongen bad da Worm og Lerche om, at de »saasnart Aarsens Tiid det
nogenledes tillader, seer derhen, at med Arbejdet bliver gjort Begyndelse«18.
Det var Murermester Abraham Stoy, Tømrermester Kreysig og Stenhugger
D. Gercken, der havde faaet det væsentligste Arbejde. Af Kontrakterne fra
Februar 1730 fremgaar det, at man — bortset fra Spiret — stadig holdt sig
til de Planer, der allerede forelaa i Marts 1729. Ikke blot Koret, men ogsaa
Taarnets store Murmasse skulde indgaa i den nye Kirkebygning, mens Midt
skibets Mure og en Del uholdbart andre Steder maatte rives ned.
Da det hele nu var kommet igang, stødte pludselig nye Vanskeligheder til.
Det var galt med de gamle Fundamenter under Sideskibenes Ydermure.
Nu skulde de bære Mure, der var lige saa høje som det gamle Midtskib; men
da man konstaterede, at der før i Tiden havde været »udhugget i Grunden
for at gøre Gravene des videre«, og at de aabne Grave flere Steder gik ad
skillige Alen dybere end Fundamenterne, fandt Worm og Lerche, at det »at
rejse Muure høyere end de tilforne vare paa saa slet en Grund vilde være
uforsvarligt«19. J. C. Ernst, der allerede den 16. Juni 1730 havde faaet over
draget Inspektionen over Byggeriet, fik da af Kongen Ordre til at besigtige
Grunden. Efter hans Skøn maatte Kirkens Langmure indtil Koret nedbrydes
til under Vinduerne, ligeledes de indvendige Piller og endnu siddende Hvælv.
Med Hensyn til Genopførelsen ytrede han Ønske om, »at de Stræbepiller, der
ikke staar i Symmetri med Kirkens indvendige Piller og ikke kvadrerer med
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Fig. 67. Vor Frue Kirke, set fra Syd. J. F. Ramus’ Projekt, approberet 10. August 1731.
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Fig. 68. Tværsnit af Skibet visende Hallekirken med firkantede Pilasterpiller og de ydre Sideskibe.
Tegnet af J. G. Kreysig.

Fig. 69. J. F. Ramus’ Plan fra 1731. Det middelalderlige Kor er bevaret, men Sydsidens Kapeller
er erstattet af et ydre Sideskib, og et lignende er tilbygget paa Nordsiden D—D.

disse«, maa blive fornyet efter en regulær Fordeling. Endvidere fremsatte
Ernst
den
interessante
Programudtalelse,
»at
de
indvendige
ottekantede
Søjler med deres Piedestaler skal opføres helt af nyt efter Tegningen i Lighed
med dem, der staar i Trinitatis Kirke«, og at de nye Hvælv skal mures efter
»Façon« af dem i Frelsers Kirke paa Christianshavn20.
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Der blev da sluttet Kontrakt med
Murermester Abraham Stoy om nye
Fundamenter, godkendt af Frederik IV
den 1. August 173021.
I Oktober s. A. styrtede imidlertid
det gamle Taarn ned. Da Byggesagen
trak i Langdrag, bl. a. paa Grund af
Kompetancestridigheder
mellem
Byg
mestrene indbyrdes og mellem dem og
de tilsynsførende Herrer, tabte den nye
Konge,
Christian
VI,
Taalmodigheden
og greb energisk ind. For at sætte Fart
i Sagen nedsatte han i Marts 1731 en
ny
handledygtig
Bygningskommission,
der fremtidigt skulde lede Genopførelsen
af alle offentlige Bygninger i København,
deriblandt Frue Kirke i første Række,
alt under Konseillets Overtilsyn22. Den
mest arkitekturkyndige i Kommissionen
var Kancelliraad J. F. Ramus, Profes
sor i Matematik ved Universitetet.
Der blev nu udarbejdet nye Tegnin
ger, men de holdt sig tæt til Kriegers,
idet dog Ramus foreslog at erstatte Side
kapellerne med to Tilbygninger langs
Kirkens Sider, hvilket vilde blive »til
mere Regularitet som og Kirken til
mere Nytte«. Dette Projekt, der er be
varet (Fig. 67 og 69), blev approberet af
Kongen den 10. August 173123.
Fig. 70. Sydsidens Portal. Forstørret Udsnit
Nedbrydningen af de gamle Mure og
af Stikket i »Danske Vitruvius«. (Sml. S. 129).
Fundamenternes Fornyelse blev gen
nemført af Abraham Stoy, og Grundstenen til den ny Kirke blev nedlagt
den 11. September 1731 af Kongen selv24.
Genopbygningen af den store Kirke kunde nu for Alvor skride frem. I Be
gyndelsen holdt man sig strængt til den approberede Tegning, og de første
Forslag om Ændringer tilbagevistes resolut af Kommissionen. Kreysig var
allerede langt fremme med Afbindingen af Tagværkets Tømmer, og dette
tilhuggedes efter den gamle Tegning. Men da nu Murermestrene Lars Erichsen
og Ole Larsen skulde rejse de nye Piller efter den regulerede Plan, kom man
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i en vanskelig Situation; Kommissionen
besluttede saa den 30. September 1731,
at Pillerne alligevel ikke skulde opføres
efter Tegningen, men »efter Tømmer
mandens Inddeling og Afbinding«25.
Pillerne blev heller ikke otte-kantede,
som de ses paa Tegningen fra 1729
(Fig. 66), og som de fandtes i Trinitatis
Kirke, der tidligere var anvist Haandværkerne som Forbillede. Man forlod den
gamle Form til Fordel for en moderne
Pille, indkapslet i Pilastre, en Pille, »der
efter den der vedtagne Smag giver en
artig Anseelse«26 (Fig. 68 og 83).
Allerede i September 1732 var Murer
arbejdet saa vidt færdigt, at Tømrerne
kunde begynde med Tagets Rejsning27.
Tømrermester Kreysig gennemførte nu
en Ændring af Sparværket i Overens
stemmelse med den approberede Teg
ning, saaledes at Kirkens store Tag blev
afvalmet mod Koret, og den Gavl, som
Krieger her havde tænkt sig opført (sml.
Fig. 66), bortfaldt. Tegningen til denne
Ændring er bevaret28.
Man gjorde, hvad man kunde, for at
faa Kirken under Tag inden Vinteren.
I Oktober var det lille Spir over Koret
blytækt29, de lave Kapeller, der var
kommet extra til ved Ramus’ Forslag,
Fig. 71. Den projekterede Sydportal. Forstør
ret Udsnit af J. F. Ramus’ Projekt. (Sml.
stod opførte, og i November var Tag
S. 118).
stenene leveret. Det lille Spirs Knap og
Fløj blev forgyldt og malet og saa ud, som vi kender det fra senere Billeder.
En Række Tegninger til det er bevaret fra Tømrermester Kreysigs Haand
(Fig. 81), men det opførtes ikke meget forskelligt fra den Tagrytter, der ses
paa den approberede Tegning fra 1731. Det fik en noget rigere Opdeling, blev
gjort slankere og maaske trukket lidt mere i Højden.
I 1730 havde Murerne givet Overslag over nye Korhvælv med »Ri[bb]er og
Hovedbuer«, men i December 1732 eftersaa Arkitekten sammen med Murer
mesteren, »hvorledes Gevelfterne ved det gamle Chor kand conserveres«30, og den
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17. Marts 1733 blev det bestemt for den øvrige Kirkes Vedkommende, at
Hvælvene ikke skulde mures med skarpe Grater, men med Ribber31, saadan
som det ses paa Stikket i »Danske Atlas« (Fig. 83). Man holdt sig med andre
Ord til det i Kriegers Tid anviste Forbillede, Frelsers Kirke paa Christians
havn. De nye Hvælvinger blev slaaet i Løbet af 1733, og selve Kirkerummet
var da færdigt. Som det vil fremgaa af det følgende (S. 128), er det dog muligt,
at de gamle Korhvælv blev taget ned.
De næste Aar gik med Arbejde paa Taarnet og Indretning af Kirkerummet.
Først i September 1736 blev der sluttet Akkord med D. Gercken om de to
Portaler henholdsvis paa Kirkens nordre og søndre Side32. Sandsynligvis er
den i »Danske Vitruvius« gengivne Portal (Fig. 70) nogenlunde identisk med
Tegningen fra 1736, i alle Tilfælde er den vidt forskellig fra det Portalanlæg,
der er antydet paa den i 1731 approberede Tegning (Fig. 71), hvor man over
Døraabningen ser en Gengivelse af Universitetets Segl med Christian III i
Kongeskrud over det dansk-norske Vaaben anbragt i en Kartouche mellem
store, kraftige Festons.
Den approberede Tegning fra 1731, som — bortset fra Kapellerne — hviler
paa Overlandbygmester Kriegers Tegninger, fremstiller nærmest en gotisk
Kirke. Krieger, der besad en for sin Tid ualmindelig Evne til at arbejde i
og forstaa andre Tiders arkitektoniske Formsprog, har med Hensyn til de
gotiske Rester — først og fremmest Koret — villet genopføre Kirken som
en gotisk Hallekirke. Naar han hævede Sideskibene og udformede en Kirke
bygning, der nærmest kan sammenlignes med Trinitatis Kirke — hvortil
ogsaa Krieger efter eget Udsagn har leveret Tegningerne ved Genopbyg
ningen — saa kunde han gøre det, uden at den gotiske Karakter gik tabt.
Han havde tænkt sig at anvende spidsbuede Vinduer, som de endnu fandtes
i Koret, og disse fastholdtes i den Tegning, Ramus udarbejdede i 1731, men
under Opførelsen ændredes de til rundbuede, Stræbepillerne førtes helt op til
Gesimsen, og Ramus’ lave Kapelrækker fik ioniske Pilastre (Fig. 70 og 71)33.
Taarnet havde man allerede i den tidligste Projekteringsperiode, umiddel
bart efter Branden 1728, vedtaget at genopføre, men det skulde blot krones af
en lav Kuppel med en Lanterne, kranset af en Vægtergang, altsaa en lignende
»slet Opsats« som den, der ved samme Tid blev opsat paa Helligaandskirkens
Taarn34. Frederik IV ønskede imidlertid et højere og mere anseligt Spir paa
Hovedstadens største og fornemste Kirke. De kommitterede ved Kirkebygningen
(Worm og Lerche) lod følgelig J. C. Krieger udarbejde et Projekt, der mulig
vis er identisk med en endnu bevaret Tegning med to Varianter, af hvilke
den ene (Fig. 72) viser et ganske simpelt, slankt Pyramidespir af Tømmer,
ca. 100 Alen højt, nærmest en Rekonstruktion af det gotiske Spir, medens
den anden (Fig. 73) foreslaar et Spir, hvis nederste Del er formet som et buget,
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Fig. 72.

Fig. 73.

Fig. 72. Spirforslag i middelalderlig Form med Frederik
Fig. 73. Variant af Spirforslaget Fig. 72.
Fig. 74. Lerches Spir, som det blev opført, noget omarbejdet af Thura.
Fig. 75. Thuras ikke approberede Forslag til Spirets Forkortning.

Fig. 75.

Fig. 74.
IV’

Initialer

i

Fløjen.

bærende Led med Kviste til alle 4 Sider. Forst derover rejser den gotiske,
otte-kantede Spids sig.
J. C. Krieger, der ikke kunde føle sig tilfredsstillet ved denne nødtørftige
Løsning, forelagde saa i Juli 1729 et Projekt til et Spir af 100 Alens Højde,
opført fra øverst til nederst af Bremersten, den øverste Part (41 Alen høj)
formet som en Pyramide35. Tegningen synes ikke at være bevaret. Efter at
have indhentet forskellige Erklæringer fra sagkyndige, bl. a. fra Generalbyg
mester J. C. Ernst om dette i konstruktiv Henseende øjensynlig meget dri-
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stige Projekt, indstillede de kommitterede den 4. September 1729 til Kongen36,
at Pyramiden blev rejst i Tømmerværk, beklædt med Kobber, og at kun den
nedre Part blev bygget af Sten, dette Kompromis approberedes den 16. s. M.37,
hvorefter de behørige Kontrakter blev sluttet med Bygningshaandværkerne
(D. Gercken for Stenhuggerarbejdet, Kreysig for Tømrerarbejdet)38.
Ved en derpaa følgende Undersøgelse af Taarnets Murværk viste det sig
imidlertid, at en allerede forhaandenværende Revne var blevet betydeligt
udvidet, ligesom Fundamenterne skønnedes at være utilstrækkelige 39. Efter
en Konference med de kommitterede maatte Krieger, hvis Dispositioner blev
stærkt kritiserede, frafalde sit storartede Spirprojekt40. Man maatte da gaa
tilbage til det allerede foreliggende, simple Projekt, som Kongen paa Trods
af de kommitteredes Betænkeligheder (fremsat i Forestilling af 18. Maj 1730)41
befalede udført. Kreysig begyndte da Tilhugningen af Tømmeret efter den
i Juni samme Aar godkendte Tegning42, og Arbejdet herpaa fortsattes ind
i Christian VI’s første Regeringsaar.
Taarnmurene naaede hurtigt en betydelig Højde, og Arbejdet gik rask fra
Haanden; for rask, thi Natten mellem den 13. og 14. August 1733 styrtede
Taarnet atter sammen og knuste i Faldet de nybyggede Hvælv. En Besigtigelseskommission lagde Ansvaret paa Murermestrene, der havde anvendt
for tynde Skalmure og for frisk Fyldkalk43. Man maatte nu tage Taarnspørgsmaalet op fra Grunden. Kongen overdrog i Foraaret 1734 Inspektionen
over Taarnets Genopførelse til Stadsbygmester N. Banner Mathiesen og be
falede Generalløjtnant Scheel og Oberst E. D. Häusser (fra 1735 Generalbyg
mester) som særlig sagkyndige at bistaa ham44. Som et Resultat af disse
Arkitekters fælles Arbejde forelagde Banner Mathiesen den 9. Juni 1734
Kirkens Bygningskommission en Tegning (Fig. 76), efter hvilken Taarnet blev
genopført45. Den adskilte sig især fra Projektet af 1731 derved, at Ydermurene
var forsynede med Afsatser svarende til de indvendige Etagedelinger, en i
æstetisk Henseende betydelig Forbedring, der formentlig maa tillægges Häus
ser. Byggearbejdet gik saa i Gang; de arme Murermestre skulde gøre Arbejdet
om for egen Regning, men dog i et langsommere Tempo, idet Stilladserne
kun maatte hæves 15 Alen om Aaret. 1738 besluttede man at forhøje Taar
net med 4 Alen46; den store Hovedgesims under Vægtergangen, forfærdiget af
Gercken, blev opsat i 1742, og hele Taarnet var fuldendt 1743, opmuret af
nyt fra Grunden47.
Da Taarnbygningen nærmede sig sin Afslutning, blev Spirproblemet bræn
dende. Formelt set stod Projektet til det tarvelige, ottekantede Tømmerspir
stadig ved Magt, men efterhaanden som det mægtige Taarn gik i Vejret,
mistede det de sidste Rester af sin Autoritet. Christian VI, der nu umuligt
kunde akceptere det, havde ønsket at lade Generalbygmester Häusser levere
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Fig. 76. Banner Matthiesens Arbejdstegning til Taarnet 1734.

et nyt og i barok Forstand moderne Projekt, men til almindelig Overraskelse
tilstillede han i April 1739 de kommitterede en Tegning til Spiret af Overceremonimester Vincents Lerche48. Dette Udkast, hvis meget rige Dekora
tion i de følgende Aar blev en Del reduceret49, var ikke noget originalt Ar
bejde, men en ret nøje Gentagelse af et Spirudkast til St. Martin’s-in-theFields i London, publiceret i James Gibbs: »A Book of Architecture« (1728)50.
Den 29. April 1740 blev »Overdirektionen« ved Spirets Opførelse lagt i Lerches
Hænder51. Paa Grund af Svaghed afgav han i April 1742 Ledelsen til Lauritz
de Thura52, der vel snart efter blev Medlem af Kirkebygningskommissionen53,
men dog fik Tilhold om ved Spirets Opførelse »i alt at betjene sig af Lerches
Anvisninger«. Dog lykkedes det ham i 1743 at faa det overdimensionerede
Spirs Højde reduceret med 10 Alen54 (Fig. 74).
Taarnets prægtige Hovedportal blev udført i Bremer-Sandsten af D. Ger
cken efter en Kontrakt med vedføjede Tegninger, sluttet den 17. Maj 1743
med L. de Thura55. Den synes opsat 174756, men først i August 1749 fik
Gercken de sidste Penge for Arbejdet57. Portalen blev publiceret i »Danske
Vitruvius« I (Fig. 77) Efter Thuras Ordre leverede Snedker Jacob Bals en
stor, rigt skulpteret Rokoko-Dobbeltdør til Hovedportalen. Snedkerens Ori-

126

VOR FRUE KIRKE. KØBENHAVNS DOMKIRKE

Fig. 77. Taarnportalen efter »Danske Vitruvius«.

ginaltegning er bevaret (Fig. 78)58; den viser en Dør, der i Højden svarer
til Døraabningen paa Stikket i »Danske Vitruvius«, men er noget bredere.
Endelig var Spiret færdigt i December 1744, idet Tækningen med Kobber
blev fortsat ind i 174559. Alle Pilastrenes Kapitæler samt Vaser og andre
skulpturelle Detailler var udført i Træ af Gercken og beklædt med Kobber60;
Kronerne og Kuglerne paa den enorme Fløjstang skyldtes Kobbersmed
J. Hövinghoff61.
Den færdige Barok-Kirke bar tydeligt Præg af sin indviklede Bygningshistorie. Snart stræbte man efter at vise den yderste Sparsommelighed, snart
ønskede man at fremhæve Byens Hovedkirke ved overdaadig Pragtudfoldelse.
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Fig. 78. Snedkermester Jacob Bals Tegning til Hoveddøren.

Dygtige Kunstneres alvorlige Arbejder blev sat ved Siden af det vildeste
Dilettanteri, og tekniske Krav blev tilsidesat ved kongelige Magtbud. Det er
da intet Under, at Resultatet, som vi kender det fra talrige, samtidige Billeder,
ikke kan kaldes ubetinget vellykket (Fig. 62, 79 og 83).
Branden i 1728 skaanede foruden S. Rochi Kapel, som dog blev nedrevet,
hele det middelalderlige Kor, der indgik som et fast Led i samtlige Genopføringsprojekter, og hvis Stilformer øvede Indflydelse paa Detaillerne i de
første Forslag, men efterhaanden blev underkendt i den sejge Forvandlings
proces fra Gotik til Barok, som Kirken under Opførelsen var underkastet.
De middelalderlige Former faldt ikke i Tidens Smag, og formodentlig har
man kun modstræbende ladet sig lede af de Fornuftgrunde, der talte for at
bevare det gamle Murværk. I hvor vid Udstrækning dette er sket, kan vi
nu ikke bedømme i Detailler.
Det er saaledes ikke sikkert, at Højkorets Hvælv blev bevaret til Trods
for, at de paa et temmelig sent Tidspunkt under Genopførelsen blev synet
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af Haandværkerne, som skulde fremsætte en Udtalelse om deres Restaurering
(se S. 121). Sammenligner man nemlig Projekterne, viser det sig, at Hoved
gesimsen paa Skibet efterhaanden er hævet ca. 4 m i Forhold til Ramus’
Projekt, og Højkorets Gesims fulgte med. Samtidig maa Stikkene over Høj
korets Vinduer været løftede og gjort rundbuede, saaledes som alle Afbild
ninger viser dem (undtagen Interiøret i »Danske Atlas«). Det er meget tvivl
somt, om dette har kunnet lade sig gøre, hvis de middelalderlige Hvælv blev
siddende. Naar Thura paa Planen i »Danske Vitruvius« (Fig. 80) ikke viser
nogen Signatur for Hvælv i Højkoret, er det maaske en Tilkendegivelse af,
at der enten ingen Hvælv har været, eller at de har været bygget af Brædder
ligesom Helligaandskirkens. Paa Kreysigs Snit af Koret (Fig. 81) er intet
Hvælv vist, hvilket maaske kan skyldes, at det er en Tømrertegning, der kun
tager Sigte paa at vise Tagrytterens Konstruktion; men da den af Bjælker
baarne Rytter staar midt over et Fag (se ogsaa Fig. 79), altsaa hvor den
eventuelle Hvælving har været højest, vil en Sammenligning med Snittet i
Skibet (Fig. 68) vise, at hvis Koret har haft Hvælv, der havde Toppen under
Bjælkelag og Muroverkant, maatte de ligge lavere end Skibets Hvælvinger,
hvad der er mindre sandsynligt.
Gaar man ud fra, at Højkoret ikke har haft murede Hvælvinger, bliver
det forstaaeligt, at de høje Mure ikke er støttet af udvendige Piller. Det er
maaske endog sandsynligt, at Højkorets Overmure har været taget helt ned;
de glatte, pilleløse Murflader har ikke gotisk Karakter og er ikke i Overens
stemmelse med ældre Billeder (Fig. 16 og 21). Ligeledes maa Koromgangens
meget flade, kobberdækkede Taghældning antages at skyldes en Fornyelse62.
Derimod er Koromgangens Mure sikkert de middelalderlige, og deres pro
filerede, spidsbuede Vinduer skiller sig paa Billederne af Kirken efter Bom
bardementet tydeligt ud fra de rundbuede Barok-Vinduer (Fig. 82). Ogsaa
Korkapellernes aftrappede Støttepiller er de gamle, og Koret havde saaledes
i det Ydre trods alt bevaret sit middelalderlige Præg. De middelalderlige
Vinduers Stavværk synes at være erstattet af Jernstel svarende til Kirkens øv
rige Vinduer, der blev bestilt i »Grev Lauerwigs« Jernværk63. I Murfoden
var indsat nogle Ventilhuller til de underjordiske Gravkamre, og en Tegning
af Eckersberg64 viser under Østvinduet en lille Døraabning, antagelig en Ned
gang til et Gravkammer, der godt kan være ældre end 1728. I det nordøstre
Kapel førte en lille Præstedør ind til Koromgangen. Den omtales som en
Dobbeltdør med Flammelister paa Indersiden65.
Det afvalmede Tag over Højkoret, hvis Konstruktion vi kender fra Kreysigs
Snit (Fig. 81), er et Vinkeltag, og det er saaledes betydelig fladere end det
middelalderlige. Det har foruden den noget umotiverede Tagrytter faaet en
grimt anbragt Kvist mod Øst.
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Fig. 79-80. Sydside og Plan af Vor Frue Kirke. Efter »Danske Vitruvius« 1746.
9
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Fig. 81. Tagrytteren over Koret; tegnet af J. G. Kreysig.

Paa det Sted paa Sydsiden, hvor det middelalderlige Kapitelshus stod, og
med delvis Genanvendelse af dets Murværk, var rejst en lille Udbygning med
afvalmet Pulttag over Mure, der kun var ca. 3 m høje. Den paa Opstalten i
»Danske Vitruvius« (Fig. 79) viste Midtpilaster, genfindes ikke paa den til
hørende Plan, hvor der midt paa Muren er anbragt et Vindue. Derimod er
de dobbelte Hjørnepilastre konstateret ved Udgravning (Fig. 17); de har
Hulkehlsokkel af Granit. Det er utvivlsomt dette Hus, der ofte omtales som
Kirkens Kapel, hvor Kisterne blev henstillet, til de — undertiden efter lang
Tids Forløb — kunde føres til Slægtens Gravhvælving. Thuras Plan (Fig. 80)
viser, at det indvendigt var delt op i tre smaa, hvælvede Rum, hvoraf de to
østre stod i Forbindelse med et større Rum dækket af to Hvælv i Hjørnet
op mod Koromgangen. Paa Tegningerne af Ruinen efter Bombardementet
ses en stor Bue fra dette Rum ud til Kapellet svarende til, at C. F. Hansens
Plan af den gamle Kirke (Fig. 93) viser alle de nævnte Rum samt det østligste af ydre Sideskib slaaet sammen til eet stort Kapel kun med en enkelt
fritstaaende Pille til at bære den store Bue og med alle Aabninger ind til
Kirken paa een nær tilmuret. Denne Ændring er muligvis en Følge af For-
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Fig. 82. Vor Frue Kirke efter Bombardementet 1807. Tegning af N. I. Bredal 1809.
9*
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ordningen af 22. Februar 1805, der afskaffede de aabne Begravelser i Kir
kerne og paabød Indretningen af et Ligkapel forsvarligt adskilt fra Kirken.
Det smalle yderste søndre Sideskib var fagvis inddelt ved slanke ioniske
Pilastre. At Sideskibet var beregnet til Gravkapeller, fremgaar tydeligt af de
to Ventilhuller, der er vist under hvert Vindue. I det midterste Fag var rejst
en Pragtportal (Fig. 70) markeret ved en Trekantgavl over Gesimsen. Dør
fløjene var 3-Fyldings Dobbeltdøre, hvorover der var »engelske Rammer« med
store og smaa Ruder (Rgsk.). »Højkirkens« kolossale Mure var støttet af svære
Stræbepiller af middelalderlig Form, og Udstrækningen af den vældige Tag
flade af sorte, glaserede Teglsten blev fremhævet af Smaakviste i to Etager.
Kirkens Nordside har — fraregnet Ligkapellet — været ganske som Sydsiden.
Taarnet var paa begge Sider flankeret af Kapeller med dobbelte Hjørnepilastre. Det var Kirkens fornemste Gravkapeller, taget i Brug af Gyldenløve
og Danneskiold.
Kirkens Hovedindgang var gennem Vestsidens Pragtportal med udskaarne
Dørfløje (se S. 125) ind til det fladloftede Taarnrum, hvor en af Lerche tegnet
og Tømrermester J. M. Meyer udført65 dobbeltløbet Baroktrappe førte op til
Orgelpulpitur og Taarnets øvre Stokværk. Taarnrummet aabnede sig med
6 m høje Buer ind til Taarnkapellerne, og derfra førte igen mindre, rundbuede
Døre ind til Sideskibene. Planen viser endvidere en Dør fra Taarnrummet
til Midtskibet; den maa paa Grund af Trappereposen have været lav, ikke
over 2,5 m. Mærkeligt nok er den ikke vist paa Wahls Snit (Fig. 84).
Selve Langkirken med sine tre lige høje Skibe var et imponerende Rum
(Fig. 83). 14 firkantede Pilasterpiller af 13,8 m Højde og de tilsvarende Halv
piller ved Væggene bar Hvælvene, hvis Toppunkter laa 19 m over Gulvet.
Disse ægte Barokpiller, »der efter den vedtagne Smag giver en artig Anseelse«,
havde rigt profilerede Sokler af mere end Mandshøjde og kraftige Kapitæler,
men Halvpillernes Profiler løb af paa de ganske glatte Vægge, som for oven
var gennembrudt af vældige Vinduer og for neden havde store Bueaabninger
ud til de ydre Sideskibe, der igen havde Vinduer til det fri, og Væggene har
saaledes gjort sig meget lidt gældende. Pontoppidan, der iøvrigt ikke er til
freds med Kirkens Arkitektur66, indrømmer dog, at de mange Vinduer »give
gandske fuldkommelig Lysning, og det Perspectiv, der falder igiennem den
gandske Arcade, er eet af de længste og herligste, som jeg mindes at have
seet i nogen Kirke«. Lysvirkningen maa imidlertid have været noget dæmpet
af Pulpiturerne i Sideskibene, der med Undtagelse af Kongestolen da ogsaa
er udeladt paa Thuras Plan (Fig. 80) og paa Interiøret i »Danske Atlas« (Fig. 83).
Bag en Dobbeltdør, hvorover en Opsats med 3 Knapper67, førte fra ydre
søndre Sideskib en Trappe op til Kongestolen; Trappens Stejlhed blev for
øvrigt kritiseret, da Kongen besaa Kirken i Begyndelsen af 1738, og den maatte
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Fig. 83. Vor Frue Kirkes Indre set mod Øst. Efter »Danske Atlas«. 1764.

ændres (se S. 142). Til de andre Pulpiturer førte Trapper op midt i de indre
Sideskibe, efter Thuras Ordre ombyggedes de 1746—47 af Snedker Kock68.
I Midtskibet var de 2 østligste Fag adskilt fra Skibet ved et Messing-Tralværk, og det gamle Højkors Gulv var hævet eet Trin over Skibets. Fra Sideskibene førte Trapper paa 5—6 Trin ned til den middelalderlige Koromgang,
der saaledes nogenlunde havde bevaret det oprindelige Gulvniveau, mens
Gulvet i den nye Del af Kirken var hævet.
Taarnet (Fig. 84) havde over Indgangsforhallen tre Mellemstokværk med
store, rundbuede Vinduer til tre Sider, derover Klokkestokværket med rund
buede, rudeløse Glamhuller; paa Østsiden levnede Skibets Tagryg dog kun
Plads til en halvrund Glug. Derover fulgte Urstokværket, der paa alle fire
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Sider havde en lille, oval Glug paa hver Side af Urskiven. Øverst i Taarnet
laa Vægterstokværket, med to smalle Vinduer til hver Side og desuden mod
Øst en Dør ud til Vægtergangen. Her oppe skiftedes fire Vægtere til at holde
Brandvagt over Byen og skulde i Ildebrandstilfælde om Dagen udhænge et
rødt Flag over Rækværket i Retning mod Ilden, om Natten en Lygte69.
Det kobberdækkede Spir beskrives udførligt af Jonge70, der angiver Vægtene
af Fløjstangens tre Kroner og andre Detailler. Han opgiver med Stolthed dets
Højde til 382 Fod, og Pontoppidan skriver, at der »findes i gandske Europa,
ikke mange, uden maaskee det i Strasborg eller Antwerpen, som ligne dets
Høyde, men ikke dets Anseelighed«. Men det forvoldte sine Elskere en lang
Række Skuffelser.
Det viste sig snart, at Spirets Konstruktion var mangelfuld. Ustandselige
Reparationer paafulgte. I 1754 fandt Thura det paakrævet at foreslaa en
Reduktion paa ikke mindre end 22 Alen af Spiret, hvorved den øverste Pyra
mide og Fløjstangen vilde blive erstattet med en barok Opsats, øverst prydet
med en Kongekrone71. Men hans Tegning (Fig. 75) blev ikke godkendt af
Frederik V, der kun kunde tiltræde ubetydelige Ændringer. Blot 6 Alen blev
kappet af Fløjstangen.
I en Række Aar fortsattes nu den tærende Ødelæggelse af Spiret, til det
endelig i 1788 var helt galt. Man turde nu ikke vente meget længere72. Hele
Sagen blev undersøgt, og den 8. April 1790 blev nedsat en Kommission, der
indtil Februar 1796 forestod den store Ombygning, som viste sig nødvendig.
Professor Peter Meyn førte Overopsynet, med Bygmester Guione som Kon
duktør. Under dette Arbejde stod det »frygtelige Taarn« fra øverst til nederst
omgivet af vældige Stilladser, og kun dette reddede det fra Flammerne, da
Byen brændte i 1795. Stilladserne »kunde rigtig nok meget lettere antændes
end Spiret selv, men derimod kunde Taarnet nu ved Hjælp af disse besættes
med tilstrækkelig Mandskab og paa alle Sider bevogtes, hvilket ellers ikke
havde været mueligt«, skrev Rawert73. Men mange Aar fik det istandsatte
Spir ikke Lov at staa. Ligesaa straalende et Vartegn det var over det 18. Aarhundredes København, ligesaa fristende et Maal var det for Kanonerne under
Bombardementet 1807. Natten til den 5. September stod Spiret i lys Lue,
og om Morgenen et Kvarter i fem styrtede det ned74.
Da den store Oprydning i Brandtomten begyndte i 1811, blev enkelte Dele
af den middelalderlige Koromgangs Undermure bevaret, som foran omtalt
(S. 14 ff.), ligesom Taarnet i alt væsentligt blev staaende, men iøvrigt blev
hele Barok-Kirken nedrevet til Grunden. Formodentlig vil man dog overalt
i Kirkens Gulv kunne finde barokke Gravhvælvinger i Lighed med den, der
er udgravet i Forbindelse med Undersøgelsen af Kapitelshusets Fundamenter
(Fig. 17 og 85). Den fylder den østlige Trediedel af Kapitelshuset, og dens
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Fig. 84. Frue Kirkes Taarn, opmaalt af Tømrermester, Major Wahl.
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Fig. 85. Gravhvælving i Kapitelshusets Grund.

Gulv er sænket til ea. 5 m under nuværende Fortov. Fra Kirken har der været
Adgang til Hvælvingen gennem en lav Aabning, som antagelig har været
muret til mellem hver Gravlæggelse, mod Øst har der været en lille Kælder
glug. Rummet har været dækket af en Tøndehvælving med Stikkapper over
Muraabningerne. Pladsen har været godt udnyttet, idet smalle Slidser i Murene
viser, at der har været indlagt 2 Bjælkelag, sikkert af Jern, saaledes at Kisterne
har staaet i 3 Lag, det nederste hævet paa murede Ribber i Murstensgulvet.

S. R. 1944

Fig. 86. Kalk, Vinkande og Oblatæske 1736—37.
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VICTOR HERMANSEN

K

un en ringe Del af Vor Frue Kirkes Inventar blev reddet under Branden
1728 og genanvendt i den nye Kirke. I alt væsentligt maatte der anskaffes
nyt Udstyr, som atter blev ødelagt i 1807, men som udførlige Regnskaber
og samtidige Beskrivelser har bevaret Kendskabet til.
†Alterbord.

Om dets Materiale er intet oplyst, men det har antagelig været
en simpel Opbygning af Træ (sml. Fig. 87).
†Alterklæde. 1737 fik Dorthe Catharine Dyre Syløn for et Fløjls-Bordtæppe,
udstafferet med Galoner, til Alteret1.
†Alterduge.

To »Bordduge« af Lærred med Kniplinger blev syet 1737 af
Dorthe Catharine Dyre2.
†Altertavle.
Allerede 11. Januar 1729 paatog Hofbilledhugger Johan Fre
derik Ehbisch sig for den Sum af 4000 Rdl. at lave nye Altertavler og Prædikestole til de fire afbrændte Kirker: Vor Frue, S. Petri, Helligaands og Trini
tatis. I 1731 var Arbejdet færdigt i S. Petri og Trinitatis, i 1732 forærede
Kongen Slotskirkens Alter og Prædikestol til Helligaands-Kirken, hvorfor
Ehbischs Arbejde her bortfaldt, men først 10. Januar 1738 fik han udbetalt
den sidste Rate for Arbejdet til Vor Frue Kirke3.
Altertavlen, der var 16 Alen høj og hvis Opbygning iøvrigt fremgaar af
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Stikket i Danske Vitruvius (Fig. 87), var formet »efter Bygningskunstens
Regler« og bestod af et fremspringende Midtfelt og to tilbagevigende Side
partier, flankeret af glatte korintiske Søjler. Tavlen hvilede paa en Under
bygning, i hvilken Alterbordet var indpasset, og havde herover et Fodstykke
med volutsvungne, bladværksprydede Knægte. Over Midtfeltets brudte Bue
var anbragt en kronet Kartouche, med Kongens Spejlmonogram (C 6), støttet
af to Smaa-Engle. Til Siderne stod mellem Søjlerne legemsstore Figurer af
Maria og Johannes, flankeret af Flamme-Vaser. Over det brudte Topfelt,
med Volutter og Flamme-Vaser, var et Topstykke med den opstandende
Kristus, omgivet af Skyer med Engle og en Straaleglorie. Midtfeltets Maleri
forestillede Hyrdernes Tilbedelse og var malet af Peter Tanke4. Snedker
arbejdet skyldtes Chr. Holfelt. Træværket var malet som Marmor, Orna
menterne rigt forgyldte5.
Altersølv. Kalk, af forgyldt kbh. Prøvesølv 1736, 26,5 cm høj (Fig. 86),
med sekstunget Fod, seks-delt Knop, smaa Skaft-Led over og under Knoppen.
Mestermærke for O. F. Wilcken 1732 (Bøje Nr. 351).
Disk, med graveret Cirkel-Kors paa Randen. Udslidt Mærke, for O. F.Wilcken 1737. (Bøje Nr. 349).
Oblatæske af kbh. Prøvesølv 1737, ottesidet, 17,2 × 13,5 × 10 cm (Fig. 86),
hvilende paa fire flade Kuglefødder; paa Laaget en støbt Krucifiks-Figur paa
et graveret Kors. Under Bunden indprikket Skriveskrift: »Wor Frue Kircke
Tilhörende«. Mestermærke for O. F. Wilcken 1732 (Bøje Nr. 351).
Vinkande af kbh. Prøvesølv 1736, 34,5 cm høj (Fig. 86). Gækken har en
støbt Maske. Mestermærke for O. F. Wilcken 1732 (Bøje Nr. 351).
Jonge opgiver, at Kalken vejede 36 Lod 2 Kvint, Disken 19 Lod 1 Kv.,
Kanden 132 Lod, Oblatæsken 54 Lod 2 Kv., og siger, at Kalken, Æsken og
Kanden under Bunden bar Indskriften: »Vor Frue Kirke tilhørende«6. Kun
Oblatæsken har imidlertid denne Indskrift.
3.
Juni 1737 fik Guldsmed Borris (Bøje Nr. 356—357) 100 Rdl. 8 Sk., som
han endnu havde tilgode for Ornamenter, -Kalk, Disk, Kande og Skrin, efter
Afkortning for de af ham annammede 312 Lod Prøvesølv (= 182 Rdl.). Or
namenterne blev mod Kvittering leveret til Kirkens Klokker7.
Ske, af Sølv, 17,4 cm lang, med sihullet Blad, Skaft med snoet Midtparti
og flad Ende, hvorpaa graveret en Due. Utydeligt Mærke, vistnok for P. J.
Griis, kbh. Mester 1755—1787, hvis Værksted fortsattes til 1819 (Bøje Nr. 502).
Sygekalke, to ens, kbh. Provesølv 179(0-erne), 9 cm høje, med oval Fod,
hvori Oblat-Gemme med Laag, oval Knop med Perlestav paa Midten, oval
Kumme. Mestermærke for A. Holm (Bøje Nr. 601).
†Alterstager.
Et Par Alterstager blev leveret 1737 af Rotgeter (Gørtler)
Hans Jacob Knudsen8.
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Fig. 87. †Altertavle af J. F. Ehbisch. Efter Stik i »Danske Vitruvius« 1746.

blev 1737 syet af Dorthe Catharine Dyre9.
†Alterskranke,
af firsidet Plan. Knæfaldet var beklædt med Ruslæder10.
To Bispe-Kaaber af Sølvbrokade, kantede med Sølvkniplinger, fra 1700’erne.
†Font. Den gamle Malm-Font fra 1622 blev, som omtalt (S. 39—40), reddet
i 1728, og paany taget i Brug efter Kirkens Genopbygning11. Den havde
sin Plads paa Nordsiden ved Kapellerne Nr. 7 og 812.
†Fad. Af Sølv fra 1691 (S. 40) blev fortsat anvendt, men ødelagdes 1807.
†Fontelukkelse. 1736 bestemtes det, at »Daaben« (dvs. Fontegitteret) skulde
være af Egetræ som i Trinitatis Kirke13.
†Messeklæder
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†Korgitter. Koret adskiltes fra Kirken ved et lavt Tralværk. I »Brystgelænderet for Koret« var der en Dobbelt-Dør og 18 store Messingbalustre leveret
1737 af Rotgeter (Gørtler) Hans Jacob Knudsen14.
†Prædikestol. Opbygningen fremgaar af Stikket i Danske Vitruvius (Fig. 88).
Stolen blev baaret af en Støtte, formet som et Palmetræ, i hvis Krone Underbaldakinen hvilede. Paa selve Stolens Postament var anbragt siddende Fi
gurer af de fire Evangelister med Bøger og Penne i Hænderne, og i Musling
skaller foroven i Storfelterne, indbyrdes forbundne ved Guirlander, fandtes
Hovederne af de tilsvarende Evangelistsymboler. Under Lydhimlens For
kant hang udskaarne Guirlander og paa dens Overside hvilede til Siderne to
Kvindefigurer, hver støttende sig til en Jord-Klode; den ene holdt et SolBillede i Haanden, den anden (Troen) holdt Palmegren og Kalk. Mellem dem
knælede en Kristus-Figur, pegende paa Korset, som han holdt i sin løftede
Haand. Paa Postamentet for denne Figur fandtes oprindelig et Billede af en
Engel, men efter Dronning Sophie Magdalenes mundtlige Ordre blev dette
erstattet af Kongens og hendes eget Navnetræk. Mellem de to Spejlmono
grammer (C 6, S M) var Kongemagtens Symboler: Scepter, Sværd og Krone.
Stolen var af Eg og udførtes samtidig med Altertavlen (s. d.) af Ehbisch
og Holfelt. Træværket var marmormalet, Ziraterne forgyldte, Figurerne hvidmalede og Palmetræet grønmalet15.
Efter Kongens Befaling søgte man ved Prøveopstillinger af en interimistisk
Prædikestol at finde den mest hensigtsmæssige Plads16. Resultatet blev, at
den rigtige Prædikestol, efter Kongens Ordre af 12. Juni 1739, kom til at staa
ved Midtskibets nordre Pille Nr. 3 fra Vest (Fig. 83)17.
†Knæle-Skammel i Prædikestolen blev anskaffet 173818.
†Sand-Ur, til Prædikestolen, leveret 1738 af Nicolai Westphalen19.
†Stoleværk. 1732 fik Snedkrene Jochum Kock og Christoffer Quist Besked
om at skaffe sig Forraad af det nødvendige Tømmer til Stolene og modtog
samtidig en Tegning, hvorefter de skulde udarbejde deres Overslag20. 1733
blev der sluttet Kontrakt med Christoffer Quist, Jochum Kock, Chr. Holfelt,
Søren Pedersen, Niels Barchman, Chr. Wolter, Erik Olsen21 om at levere
Stolene paa Gulvet, nemlig 69 lange Stole paa begge Sider i den brede Gang
(Midtergangen), hver med 2 Døre, og 35 korte Stole, hver med 1 Dør, som
dels stødte op til 10 lukkede Stole dels til Pillerne. De fleste af de 10 lukkede
Stole havde 2 Døre hver, og deres Forpaneler var med udkelede Fyldinger,
Columner og Gesimser, Vindues-Rammer og Listeværk. Omkring Pillerne og
paa Væggene var der Panel. I August 1736 ønskede Kongen, at der ogsaa
skulde indsættes Stole for Menigheden i de ved Siderne af Kirken anlagte
Kapeller22, men i Januar 1737 tilbagekaldte han denne Fordring23. Snedkrene
lovede i Oktober 1737 at være færdige med alt Arbejde paa Stolene i Løbet
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Fig. 88. †Prædikestol af J. F. Ehbisch. Efter Stik i »Danske Vitruvius« 1746.

af otte Dage, og i Maj 1738 fik de deres Betaling24. Billedhuggerarbejdet
paa Stolene udførtes af Billedhugger Erich Warnheim25.
†Korstole. 1733 paatog Snedkrene sig ogsaa til Brug for Skolen at lave
4 lange Stole i Koret. Hver Stol var af Eg, 10 Alen lang, med 2 eller 3 Døre
i hver, Skillerum, Bænke, Bogbrædder og Gulv26. De kaldes ogsaa »de to
store Degnestole i Koret«27.
†Bispestol, i Sakristiet, med Ruslæders-Bænke28.
†Skriftestole. 1738 blev anskaffet 4 Skriftestole, hver med 2 Knæfald og
1 Skammel29. Den øverste Kapellans Skriftestol stod i Højkoret30.
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†Kongestolen. Snedkerarbejdet blev udført 1736 af de samme Mestre, som
er nævnt under Stoleværket, samt Jacob Leverentz, for en Betaling af 200 Rdl.
efter forelagt Tegning og Overslag af 173431. Den bestod af et Brystværk
»med sin Runding med Postament, Columner og Gesimser« og havde dobbelte
engelske Vindues-Rammer32. Oprindelig var den anbragt mellem de to Piller
over den søndre Indgang, men efter Kongens eget Ønske33 blev den straks
(1736) flyttet hen mellem de to næste Piller ned ad mod Taarnet, saaledes
at den kom nærmere Prædikestolen (Fig. 80, 83). Ehbisch leverede »Billed
huggerarbejdet«34. 1737 besigtede og godkendte Hausser Arbejdet og foreslog,
at der blev opsat en Kakelovn i Stolen35. 1738 fik Plattenslager Rasmus
Hansen36 74 Rdl. for Ovnen, som havde 4 Messingpiller, og samme Aar le
verede Urban Fribert 5 Fag optrukne Gardiner af rødt »Cinæ Ruld Taft« med
brede og smalle Kamelhaarsfrynser, Lidser og Kvaster af rødt Kamel, smaa
fortinnede Ringe og Tinskruer, endvidere en Arm-Pude rundt om Vinduerne,
bestaaende af 5 Stykker, af rødt Lybsklærred, overtrukket med rødt Fløjl37.
Loftet i Stolen blev samtidig betrukket med Sejldug, malet af Malerne Milan
og Getreuers Enke. Motivet var taget fra Johannes Aabenbaring 1. Kap.38.
I Marts 1738 havde Kongen39 »befundet, at Trappen til Kongestolen havde
for korte Trin, og dertil føjet, at de to øverste Reposer hver kunde gøres et
Trin kortere, saa Trappetrinene kunde blive noget bredere«, og denne For
andring blev omgaaende foretaget af Tømmermester Kreysig40. I Konge
stolen stod 12 Stole med Gyldenlæder og 2 med Betræk af Tapetmager-Arbejde,
leveret 1738 af Chr. Kjer41. Til den anden Stol, Kongen sad i, laantes42 1738
hos Præsident Brøer to Stykker Tapet, et til Gulvet i den store Stol og et
til den anden paa Gulvet, endvidere et Fløjls-Tæppe, som blev hængt udenom
Stolen, og af Holmens Kirke 4 Arm-Hynder.
†Døre sml. S. 126, 128 og 132.
†Pulpiturer.
Allerede 1730 sluttedes der Kontrakt med Tømmermester
Kreysig om Tømmerarbejdet ved Pulpiturerne43, men først 1735 forelagdes
et specificeret Overslag44. Herefter skulde det store Pulpitur paa den søndre
Side (i Midtskibet) indrettes med 12 lukkede Stole, med Panel fortil med
Fyldinger, Postamenter, Columner og Gesimser samt Vinduesrammer. Bryst
værket ud til Kapellerne langs Gangen (Sideskibet) var 65 Alen langt, ud
vendigt 2½ Alen højt, indvendigt 2 Alen, og paa begge Sider beklædt med
sammenstemmet Panel. Under Pulpituret var der ogsaa Panelværk. Til dette
Pulpitur førte to Trapper. Paa den nordre Side ved Koret skulde der ind
rettes 9 tilsvarende lukkede Stole45. Brystværket langs Gangen her var
28 Alen langt og af samme Arbejde som det søndre. Hertil førte een Trappe.
Ved Taarnet skulde der være et Pulpitur med 6 lukkede Stole. De 27 lukkede
Stole skulde hver koste 27 Rdl. Kreysig sluttede Kontrakt om Tømmerar
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bejdet 8. Maj 1736 og lovede det færdigt i Løbet af 2 Maaneder. Samme Dag
paatog Snedkrene Quist, Leverentz, Kock, Holfelt, Søren Pedersen, Erik
Olsen, Chr. Woller og Niels Barchman sig at forfærdige de 27 lukkede Stole
efter Tegningen, iberegnet det aabne Galleri for begge Ender af Pulpiturerne
mod Koret46. Haandværkerne lovede at være færdige til September Maaneds
Udgang 173647. Malerarbejdet blev leveret af Milan og Getreuers Enke efter
et forevist Projekt48.
Da Kantoren og Stadsmusikanterne mente, at det var nødvendigt at faa
Pulpiturer paa begge Sider af Orgelet49, udarbejdede Kreysig i Oktober 1737
et Overslag over 2 aabne Gallerier ved Orgelværket ovenover de andre Pulpi
turer50 og lovede Arbejdet færdigt inden 8 Dage. Pulpituret under Orgelet
havde foran »krum udskaarne og udstukne Gesimser forkrøbt med udkelet
Fyldinger«. Orgelets Brystgalleri paa begge Sider af Positivet havde krumme
udstukne Fyldinger og Gesimser. Over Koret var der paa hver Side 2 Pulpi
turer fra den ene Pille til den anden, med Trappe ned til Kirken51.
1746—47 blev efter Thuras Ordre Pulpiturtrapperne paa begge Sider ned
brudt samt alt Panelværket under Pulpiturerne forandret, dels med gammelt
dels med nyt Materiale, af Snedker Jochum Kock52.
†Orgel. 1733 paatog Orgelbygger Lambert Daniel Kastens sig at bygge et
nyt Orgel efter indleveret Tegning og Disposition. Det skulde være paa
50 klingende Stemmer og 3120 Piber og koste 6200 Rdl., idet han selv le
verede Materialerne til Værket og bekostede Snedker- og Billedhuggerarbejdet.
Billedværket skulde være af smukt hvidt Lindetræ. »Choret«, hvorpaa Orgel
værket skulde ligge, samt Brystværk og Tømmerarbejde, hvorved det skulde
sættes fast og hvor Bælgene skulde hvile, besørgedes derimod af Kirken.
Han lovede, at Værket skulde være færdigt 1735 med de 20 Stemmer, saa at
der kunde spilles paa det, og hele Arbejdet være afsluttet i Løbet af 3½—4 Aar.
1738 krævede Kongen, at det Portræt, som stod paa »det Zirat ved Orgelet«,
blev fjernet, og at der i Stedet for paa dets Plads eller andetsteds skulde
opsættes Kongens og Dronningens Navnetræk, overfor hinanden hver for sig
og med Krone over, i saa god Tid, at det kunde være færdigt til Indvielsen,
ligesom man skulde sørge for, at hele Orgelet blev færdigt. Da Kongens Ciffer
allerede fandtes øverst paa Orgelet, fik Kasten Besked om at sætte noget
andet, f. Eks. et Perspektiv af blinde Piber, paa Portrættets Plads53.
1738
klagede Organist Botzen over, at Orgelet ikke stod i rette Toner54,
men Kasten indsendte i 1742 Attest fra Organisterne Sparkier og Fosie
om, at Orgelet i Følge Kontrakten var i ganske upaaklagelig Stand saavel
med Hensyn til Arbejdet som til Stemmernes lige Fordeling, og at han derfor
som en ærekær Mand havde opfyldt sin Aftale55. Den sidste Rate af hans
Betaling blev derefter anvist56.
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†Ly sekroner. 1. 1669. Skænket af Joachim Philip Barstorph til Lystager og
hans Hustru Bente Urne. Til Rengøring af Kronen og til Lys gav de et Legat
paa 125 Speciedaler. Kronen hang over deres Grav i S. Rochi Kapel og undgik
Ødelæggelsen i 1728. Sml. S. 4757.
2. 1738. Af Messing, med 16 Arme. Skænket af Karen Hansen, Enke efter
Svineslagter Rasmus Hansen. Den kostede 130 Rdl. foruden 1 Skippund
12 Lispund 2 Pund Messing, som Kirken selv ejede58.
3. 1750. Af Messing, med 8 Arme. Skænket af Madame Munck, Enke efter
Brygger Anders Munck59.
4. 1751. Af Messing, med 30 Arme. Skænket af Tobaksspinder Niels Chri
stensen Tromp kort før sin Død. Den hang i Midtskibet ved Orgelværket60.
†Lyse-Arme.
1752 skænkede Brændevinsbrænder Niels Bertelsens Enke to
Lyse-Arme af Messing, opsat i Koret61.
†Lampet af Messing, med 3 Arme, opsat ved Prædikestolen, med Indskriften:
»Hvad Ilden haver fortæret, haver Gud igen beskæret«62.
†Sangværket fra S. Nicolai Kirke blev 1744 nyopstillet i Vor Frue af Orga
nist Breitendich, som oprindelig ved Reskript af 7. Jan. 1736 havde faaet
Tilladelse til at indrette det i S. Nicolai Kirke63. »Paa dette Sangverk ligesom
paa et Klaver, bliver af Kirkens Organist spillet en Time eller to ved Ligbegængelser i Staden, naar det af Vedkommende forlanges for Betaling«. I
sine Epistler (No. 96, 151, 291) klager Holberg over, at »en saa langvarig
Kimen kand nok bringe en studerende Person udaf Humeur, endskiønt han
er mindre delicat end jeg er«. Werlauff kunde endnu 1858 mindes »dets melan
kolske Toner«64.
†Taarnurværk. Ved Kontrakt af 15. Marts 173265 paatog Urmager Peter
Mathiesen sig at levere et nyt Urværk med fire Urskiver uden paa Taarnet
og een inde i Kirken, men først i 1749 var det færdigt66. Under Arbejdets
Udførelse blev det i 1747 bestemt, at Uret skulde indrettes saaledes, at det
slog fuld Slag ved Kvartererne og repeterede ved Timerne67.
†Spir-Klokker. 1736 sluttedes der Kontrakt med Klokkestøber Heinrich
Tessin om Støbning af to smaa Klokker til det lille Spir. De skulde ufejlbarlig
være færdige midt i Oktober 1736 og kunne udholde Prøveringning i 24 Timer
i 3 Dage. Han skulde have 140 Rdl. for dem68. 1738 fik han sin sidste Rate,
og samme Aar fik Tømrermester Kreysig69 Betaling for Klokkestolen i det
lille Spir og for at opføre og ophænge Klokkerne her.
†Taarn-Klokkerne. 1738 forespurgte Murmestrene, hvor Klokkerne skulde
hænge, for hvis de skulde anbringes i Taarnets 5. Etage, var den kun 8 Alen
høj, og Klokkestolene behøvede 10 Alen70. Det vedtoges, at de skulde hænge
mellem 4. og 5. Bjælkelag, og at denne Etage skulde være paa 10 Alen.
1739 henvendte man sig til Tessin og bad ham udarbejde et Overslag paa
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4 Klokker, den største paa 28 Skippund og de andre efter Proportion mindre,
indrettede »efter en god Harmoni«. Materialet af de gamle Klokker vilde
række til en paa 28, en paa 16, en paa 8 og en paa 4 Skippund. Ved kgl. Re
skript af 3. April 1739 bestemtes det, at de fire Klokker skulde indrettes
»efter Musiquen«, og at Nr. 2 skulde være paa 22 Skippund71. Da Tessin er
klærede, at han nok kunde støbe Klokker med en skikkelig Harmoni, men
ikke, som forlangt, »efter Musiquen«, blev det 28. Maj 1743 overdraget Getmester, Kaptajn Holtzmann at støbe de 4 Klokker: No. 1. paa 35 Skippund i
Tone e, No. 2. paa 20 Skippund i Tone g, No. 3. paa 10 Skippund i Tone h,
og No. 4. paa 4 Skippund i Tone e. De skulde stemme med Residence-Slottets
Klokker72. 1747 aflagde han det endelige Regnskab, attesteret af Thura og
Breitendich. Klokkerne, der var støbt i Gethuset paa Kongens Nytorv73,
blev den 15. August 1747 hejset op i Taarnet af Holmens Folk og Matroser74.
Prøveringningen begyndte i Kongens Paahør den 4. Oktober fra Kl. 12 til 1
om Middagen, men først Nytaarsdag 1748 begyndte Klokkerne at gøre Tje
neste ved Kirken. De af Professor Chr. Thestrup forfattede Indskrifter lød75:
1. 1747. »Kongens Klokke«, i daglig Tale »Storm-Klokken«76: »Denne Kon
gens Klokke, i steden for den forrige af samme Navn, som med Kirken udi
Byens ulykkelige Brand forgik Aar 1728; først støbt Aar 1527, under Kong
FRIDERICH I. og skænket til Gudelig Brug af Kong FRIDERICH II. Aar
1581; siden, da den brast, blev omstøbt og igien given Kirken en fierde Deel
større af Kong CHRISTIAN IV. Aar 1646, er nu endelig Aar 1747 ved den
Stormægtigste og Allernaadigste Konges CHRISTIAN den Siettes store Gav
mildhed og Gudelige Forsorg, tillige med denne Hoved-Kirkes og Taarnets
prægtige Bygning, end meget ypperligere og en tredie Deel større af nye
støbt og given til Kirkens Høitids- og Storm-Klokke, med 5 andre mindre
Klokker. Gud give dem Lykke og Beskiermelse til sin Kirkes bestandige Brug!
Kongens Klokke er mit Navn, GUD til Ære og Folket til Gavn. Støbt 1747,
i den Stormægtigste Monarch Kong FRIDERICH den Femtes første glorværdigste Regierings-Aar.« Paa Klokkesiden var ogsaa det kongelige Vaaben.
Tvm. 220 cm. Vægt 6011 kg. Den »ringes allene paa høye Fæster og opfylder
Luften med en Klang, som sielden høres«77.
2. 1747. »Søndags-Klokken«78: »Aar 1746 gav den gudfrygtige og aller
naadigste Konge, Christian den Siette mig som anden Klokke, af nye støbt med
fem andre, til at samle Folket til Gudstienesten udi den efter Byens Brand af
nye opbygte Frue Kirke, kaldet Søndags-Klokke.« Tvm. 173 cm. Vægt 1899 kg.
3. 1746. »Vagt-Klokken«79: »Denne Tredie Klokke, som med fem Andre er
ved den store Monark Kong Christian den Siettes landsfaderlige Forsorg og
Godhed Aar 1746 af nye støbt, er given denne Byens Hoved-Kirke, som af
Jomfrue Maria fordum er kaldet: Frue Kirke, til en Vagt-Klokke.« Tvm.
10
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157 cm. Vægt 1689 kg. »Hver Aften ringes med denne Klokke til Portens
Lukkelse i et Qvarteer, førend Stadens Porte tillukkes.«
4.
1746. »Tolv-Klokken«80: »Af sex Klokker, som ved den Fromme og
Allernaadigste Konges Christian den Siettes christelige Omhue for Guds Kirke
ere af nye støbte, og Aar 1746 skiænkede til Guds Tieneste og denne HovedKirkes Prydelse, er denne Middags Bede-Klokke den Fierde, kaldet TolvKlokken«. Tvm. 105 cm. Vægt 694,5 kg. »Med denne ringes, saasnart Klokken
er slagen Tolv om Middagen.«
Alle fire Klokker bar desuden Indskriften: »Me Fecit Johann Barthold Holtzmann, Hafniæ. Soli Deo Gloria«.
1749 meddelte Thura, at »Søndags-Klokken« havde taget Skade81, og efter
Ringningen i 1768 maatte den og de to andre smaa Klokker omstøbes82. De
blev ophængt i Taarnet den 17. Januar 1769 og prøveringet alle tre paa een
Gang den 4., 6., 7. og 9. Februar. De bar Indskrifterne:
2. 1768. »Af sex Klokker, som høisalig Kong Christian den Siette lod støbe
og forære til vor Frue Kirke i Aaret 1746, er denne den Anden og kaldes Søndags-Klokken. Den kom siden til Skade og maatte omstøbes, hvilket skedte
i Aaret 1768«. Vægt 1982 kg.
3.
1768. »Vor Frue Kirkes tredie Klokke: Vagt-Klokken kaldet, blev i
Aaret 1746 given af høisalig Kong Christian den Siette og da støbt af Capitain
Johann Barthold Holtzmann i Kiøbenhavn, men kom siden saaledes til Skade,
at den endelig i Aaret 1768 maatte omstøbes«. Vægt 1678 kg.
4. 1768. »Vor Frue Kirkes fierde Klokke, som kaldes Middags-Bede-Klokke
eller Tolv-Klokke, blev i Aaret 1746 skienket af høisalig Kong Christian den
Siette, og da støbt af Capitain Joh. Barth. Holtzmann i Kiøbenhavn; men
kom siden saaledes til Skade, at den endelig i Aaret 1768 maatte omstøbes«.
Vægt 723 kg.
Alle tre Klokker bar desuden Indskriften: »Me Fecit Michael Carl Troschel,
Königl. Hof-Glockengieszer zu Copenhagen. Soli Deo Gloria«.
†Spade til Jordpaakastelse, fra 1711, sml. S. 51.
GRAVMINDERNE fra den gamle Kirke blev næsten alle ødelagt ved Bran
den 1728, og kun nogle ganske faa, i Koromgangen og i S. Rochi Kapel, blev
bevaret. I Løbet af 1700’erne blev enkelte af dem repareret og nye Grav
minder blev ogsaa opsat, men man naaede aldrig op paa noget større Tal, da
man nu bekæmpede Gravlæggelserne i selve Kirkerne og ved Reskript af
22. Februar 1805 helt forbød dem. 1807 gik alle ældre Gravminder tilgrunde.
†Epitafier (sml. S. 52—78) fra Tiden efter 1728:
†87) Morten Reenberg, Mag., Sognepræst til Vor Frue Kirke, Provst, død
23. Februar 1736. Latinsk Indskrift. Sort Sten, med indhugne forgyldte Bog-
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Fig. 89. Mindetavle over Stiftsprovst Erik Olufsen Torm og Politimester Erik Torm.
Tegning af Wiedewelt.

Fig. 90. Mindetavle over Ole Romer, hans Hu
stru og hendes 2. Mand, Thomas Bartholin.
Tegning af Wiedewelt.

staver, indsat »uden paa Kirkens Muur« ved den østlige Side. »Hans Liig
blev først indsat i et af Frue Kirkes Capelier, dernæst nedsat i en Grav paa
Kirkegaarden, som efter hans Anordning i levende Live blev gravet nie Alen
dyb, muuret paa alle fire Sider og derover slaget en Hvelving«.
Vitruv. III. S. 428—30; Marmora Dan. I. S. 8(>; Jonge S. 235.

†88) Jens Bing, Etatsraad, Dr. med., født 1681, død 10. Okt. 1751. Latinsk
Indskrift med forgyldte Bogstaver indhugget i en stor Marmortavle, opsat
paa en af Pillerne ved Opgangen til Koret. Universitetet lod Gravmælet sætte
over ham, da han havde testamenteret en betydelig Del af sin Formue hertil.
Vitruv. III. S. 439—40. Jonge S. 171.

10*
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†89) 1762. Erik Olufsen Torm, Stiftsprovst, død 1667, og hans Dattersøn,
Politimester Erik Torm. Til Erstatning for det Epitafium, som blev ødelagt
ved Branden 1728 (sml. S. 69, Nr. 65), lod Erik Torm d. y. bekoste et nyt,
der blev opsat paa Kirkens Nordside næst ved Daaben. Det bestod af en
Indskrift-Tavle af sort Marmor, hvorover to ovale Portræt-Medailloner af
hvidt italiensk Marmor. Dansk Indskrift med indhugne forgyldte »romerske
antique Qvadrat-Bogstaver«. Monumentet var af Wiedewelt, hvis Udkast
hertil er bevaret (Fig. 89).
Kunstakademiets
avisen 1763. Nr. 91.

Bibliotek.

Haandtegningssamlingen.

Jonge

S.

173—174.

Adresse

†90) 1763. Georg Friderich Franck de Frankenau, Professor, Dr. med.,
Assessor i Højesteret, født 1669, død 7. Maj 1732. Latinsk Indskrift med ind
hugne forgyldte Bogstaver. Monumentet, der var bekostet af Sønnerne Johan
Ernst og Frederik Christian, bestod af en Indskrift-Tavle af sort Marmor,
hvorover hans Portræt »en Medaillon« af hvidt italiensk Marmor. Det var
udført af Wiedewelt og anbragt paa en Sydpille ved Alteret.
Jonge S. 171—172.

91) 1764. Elisa Magdalene Bartholin, født 1680, død 9. Juli 1763, og hendes
to Ægtefæller Ole Rømer (død 1710) og Thomas Bartholin (død 1737). Latinsk
Indskrift forfattet af Bolle Willum Luxdorph. Monumentet, der var bekostet
af hendes Arving Caspar Christopher Bartholin og udført af Wiedewelt efter
det foreliggende approberede Udkast (Fig. 90), var »opsat paa den søndre
Side af Kirken over en Dør, som paa begge Sider er decoreret, og hvorigiennem
er Gang til nogle lukte Stole«. Materialet var norsk Marmor, men selve Ud
smykningen foroven af italiensk. Paa dennes Fodstykke var anbragt tre ovale
Portræt-Medailloner, flankeret af to Vaser, og herover fandtes et rundbuet
Indskrift-Felt mellem Relief-Figurer forestillende »Hengivenhed« og »Gudsfrygt«;
øverst sad det Bartholinske Vaaben. Monumentets Højde fra Gulvet var
390 cm. Ifølge Kirkens Ligbog blev Ole Rømers Lig den 8. Okt. 1710 »nedsat
i EstatzRaad Caspar Bartholins arvelig murede Begravelse i Kirken i Rochi
Capel«. Af Indskrift-Feltet er nogle Brudstykker opsat i Søndre Sideskib.
Kunstakademiets
Bibliotek.
Haandtegningssamlingen.
C
12
(»Begravelses-Monumenter, inventerede og i Marmor udførte af Joanne Wiedewelt«); der findes to Udkast.
Jonge S. 171. Eiler Nystrøm: Luxdorphs Dagbøger. I. S. 195, 202, 231. Victor Hermansen: Hvor er Ole Rømers Grav? (Berlingske Aftenavis 25. Sept. 1944).

†92) Jens Jacob Hegelund, født 1711, død 18. Marts 1773, Stiftsprovst. Lang
latinsk Indskrift. Det »zirlige« Epitafium, af hvidt italiensk Marmor, med hans
Brystbillede, var opsat over Arvingernes Ejendoms Begravelse.
Jonge S. 178—179.

†93) Peder Holm, Professor og Dr. theol., født 1706, død 4. Juni 1777. Latinsk

INVENTAR OG GRAVMINDER 1728-1807

Fig. 91. Det Holsteinske Kapel. Tegning i Vitruvius III.
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Indskrift med forgyldte Bogstaver i en stor hvid Marmor-Tavle, hvorover
hans »Effigies med Præstekrave og Paryk paa, meget net og zirlig udhuggen
i italiensk Marmor«. Monumentet, der var bekostet af hans Universal-Arving
og Søstersøn Wilhelm Knust, Overgraver ved Kirken, sad paa en af Pillerne
ved den venstre Side af Hovedopgangen til Koret.
Jonge S. 175.

†Sarkofag over Frederik Svane, død 1730, Søn af Ærkebiskop Hans Svane.
Sarkofagen var af norsk Marmor og forfærdiget af Didrik Gercken.
Fra Arkiv og Museum. 2. R. I. S. 31.

Det Holstein-Ledreborgske Kapel. Ved Skøde 1725 erhvervede Gehejmeraad
Johan Georg v. Holstein »den store Begravelse« i Korets Omgang ved den
nordre Side, men efter Branden 1728 mageskiftede hans Søn Johan Ludvig
v. Holstein dette Sted med et Kapel »næst ved Daaben« paa Kirkens Nord
side (dvs. Kapellerne Nr. 7—8). Indgangen til Kapellet (Fig. 91) var formet
som en Portal-Opbygning, i hvis Topstykke fandtes en Portræt-Medaillon af
J. G. v. Holstein og hans første Hustru. I Kapellet stod følgende fem Kister
af sort Marmor med Ornamenter i hvidt: Johan Georg v. Holstein (1662—
1730) og hans to Hustruer: Ida Frederikke Bülow (1677—1725) og Charlotte
Amalie Plessen (1685—1740); Johan Ludvig Holstein (1694—1763) og Hustru:
Hedevig Vind (1707—1756).
Fra I. F. Bülows Sarkofag stammer sikkert Rester af to Kartoucher i hvidt
Marmor, nu i Søndre Sideskib, den ene med Spejlmonogram: I(da) Frede
rikke) J(oachime) B(ülow), den anden med Bülow-Vaaben. Antagelig er det
sorte Marmor, som C. F. Hansen skænkede til Forfærdigelse af Monumentet
over Tordenskjold i Holmens Kirke, ogsaa Rester af disse Sarkofager.
Pers. hist. Ts. 8. R. V. S. 284, VI. S. 158. Vitruvius. III. 2. S. 500—504. Jonge
S. 170. L. Bobé: Bremerholms Kirke. Kbh. 1920. S. 122.

Detaille af Udsmykning fra Gravmæle, fundet ved Udgravning af Kapitelshuset.

Fig. 92. Frue Plads med Kirken efter C. F. Hansens Projekt.
Tegnet af C. F. Christensen o. 1825.

BYGNINGS HISTORIE EFTER 1807
ved

JØRN RUBOW

D

en nuværende Vor Frue Kirkes Bygningshistorie begyndte, da Kronprins
Frederik befalede Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler at
lade Kirkens Ruiner bese af Overbygningsdirektør C. F. Hansen, saaledes at
han kunde udarbejde Plan og Overslag til Bygningens bedste og hensigtsmæssigste Istandsættelse. Forud herfor laa en Del Overvejelser og Forslag
til Ruinens midlertidige Bevaring, bl. a. af Tømmermester Wahl, og Udta
lelser af Stadsbygmester Peter Meyn, der gik imod Kirkens egentlige Restau
rering1. Muligvis havde Meyn selv tænkt at faa tildelt Genopbygningen, men
hans Død 1808 gjorde, at man definitivt valgte C. F. Hansen, hvis Talent
og Arbejdskraft var vel kendt fra de store Opgaver, han arbejdede med.
C. F. Hansen spildte ikke Tiden, men afgav allerede 21. Jan. 1808 sin fore
løbige Betænkning2, og han var straks klar over, hvorledes Opgaven burde løses.
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Fig. 93. C. F. Hansens Forslag indtegnet over Barokkirkens Plan.
Approberet 14. Juni 1811.

Han indrømmer saaledes, »at Kirken har en meget god Form i det Hele,
og at Taarnets Form lod sig med nogen Forandring indrette saaledes, at det
uden Spir fuldkommen kunde passe til dens Decoration i den bedre Kunst
smag, hvorimod Spiret ikke kunde undværes, naar Kirken skulde istandsættes
efter sin forrige Skikkelse.« Hermed ebber egentlig Indrømmelserne ud, og
Arkitekten hævder, »at Kirkens indvortes Udseende vilde vinde meget, naar
de nuværende Gevälfter borttoges og Pillerne nedbrødes for at give den mel
lemste Hovedgang mere Bredde, og at opnaa, at Taleren fra alle Sider bedre
kunde sees — derved kunde Gevälfter og Tag faa en meget simplere og til
Vedligeholdelsen i Tiden mindre kostbar Indretning.«
Med Hensyn til det Ydre hedder det, stadig i Hansens Betænkning, »at da
Façaden til Nørregade saavel i Henseende til Beliggenhed som efter Kirkens
Konstruktion bestandig bliver dens Hovedfaçade, saa var denne efter sin
nuværende Form lettest at omarbejde i førbemeldte Øjemed; men Siderne
som ere mindre tilsyne, maatte for at undgaa en for stor Forandring, i det
væsentligste beholde den Stil de nu have.«
Saa langt er Beretningen jo stadig overordentlig rationel i sin Argumenta
tion, men nu kommer Kunstneren op i Arkitekten og det hedder videre:
»at vel kunde ved at istandsætte Kirken i samme Smag, som den forhen havde,
eller ved at give den en og anden Forandring, hvorved den blev en ulykkelig
Mellemting i Arkitekturen, maaskee spares ⅓ af hvad der vilde medgaa, naar
Kirken omformedes i ædlere og bedre Stil; men da Efterslægten ikke kunde
agte paa Besparelsesgrunde, men alene vilde bedømme Bygningen, som den
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Fig. 94. Forslag til Façade mod Syd, dateret 1810, approberet 14. Juni 1811.

stod for Øjnene, saa syntes der ikke at burde sees paa nogen meere Bekost
ning, naar et saa vigtigt Arbejde kunde blive bedre udført.«
Denne Udtalelse blev af Universitets-Direktionen forelagt Kongen, som
under 30. Dec. 1808 bifaldt, at Overbygningsdirektør C. F. Hansen fik aldeles
frie Hænder i Henseende til Valget af arkitektonisk Stil2. Kunstneren havde
saaledes opnaaet, hvad han ønskede, og kunde under 19. Nov. 1810 indsende
sine Tegninger til Universitetet3, ledsaget af nogle Kommentarer4, der først
og fremmest gjaldt Taarn og Spir, det Punkt hvor den projekterede Bygning
stærkest afveg fra det overleverede, en Afvigelse saa radikal, at den endnu
100 Aar efter gav Stof til lidenskabelig Diskussion. C. F. Hansen polemi
serede først i Almindelighed mod de høje Spir, som han hævdede er Lev
ninger fra den »gothiske« Arkitektur. Derefter fortsætter han: »(de) have sjælden
en taalelig Form, ere i mange Henseender farlige for en By og tjene i det
højeste kun til at underrette den Rejsende om at han nærmer sig en stor Stad.
Hos Grækerne og Romerne i Konstens skjønne Dage vare Taarne en ukjendt
Bygningsziir; hvor de opførtes som Signaler, vare de simple af massiv Mur,
firkantede eller runde.«
Som det ses, havde Hansen ikke meget tilovers for Taarne, end sige Spir,
men han kunde dog tænke sig at give Kirken et lavt solidt Taarn, naar nu
engang Murene fandtes og den almindelige Opinion var mod en taarnløs
Kirke. Han forelagde derfor to Projekter, eet meget lig det endelige og eet
højere, forsynet med et octogonalt Led og afsluttet med en Kuppel. Dog
lod han ingen Tvivl mulig, om at han foretrak det lavere Taarn. —
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Argumentationen lyder saaledes: »(det gamle Taarns solide Murværk) gav
mig den første Idé til Tegningen Nr. 1 (Fig. 97), hvorefter fra Vægtergangens
Højde de 4 Hjørner blive brækkede saaledes, at den anden Etage danner en
Ottekant; paa sammes Gevølfter opføres en tredje rund Etage med en Kuppel;
det hele Taarn bekom herefter en Højde af 110 Alen. Paa denne Maade troede
jeg, ej uheldigt, at have forenet Oldtidens rene Smag med Nutidens Skikke.
Taarnet efter Tegningen Nr. 2 (Fig. 96) bestaar kun af een Etage, der blev
aldeles opført af den gamle Grundvold paa den forreste og bageste Side med
trende Aabninger øverst, og et fladt Tag fra alle Sider; den hele Højde blev
herefter 90 Alen. Iblandt mange flere Ideer, der ved at komponere Taarnet
tilbød sig, blev disse tvende mig de kæreste, og jeg tør ikke nægte, at efter
ofte igjentagen Beskuelse og den strængeste Kritik, beholdt dette sidste for
mig, som Kunstner, Fortrinet, efterdi dets Simplicitet forbinder det heldigere
med Hovedfaçaden, i Særdeleshed da Taarnets Mur staar i lige Flade med
den og er en Continuation af samme. Taarnet er kun til, fordi Sædvanen
byder, at vore Templer skulle være forsynede med Taarne, men den store
Portal paa Façadens Midte udgjør en af Bygningens væsentlige og mest iøjne
faldende Decorationer, og jeg frygter, at det høiere Taarn vilde, ved at drage
Opmærksomheden til sig, uretfærdig dominere over det i lodret Linie, neden
under staaende, midterste Partie; stod det i nogen Frastand fra HovedFaçaden vilde dette ej saa meget være Tilfældet. Hertil kommer, at endskjøndt
jeg tør smigre mig med, at hvert enkelt Parti af det højere Taarn er i god
Smag, saa danner det Hele, dets forandrede Form uagtet, dog mere et Taarn,
der regner sig fra den gothiske Tidsalder, det andet derimod vedligeholder
renere den valgte græske Stil, hvorpaa Kirkens Composition, for saavidt Af
benyttelsen af de gamle Rudera tillader det, saavel udvendig som indvendig,
grunder sig. Ikke heller har jeg ladet uanmærket, at Udførelsen af det simplere
Taarn, hvis bestemte Højde ligefrem fortsætter paa staaende Mure, er meget
lettere at opføre end det højere, hvortil der, for hver nye Etage paa de gamle
Fundamenter, med største Accuratesse og Forsigtighed skal slaaes nye Buer,
altsaa og i meget kortere Tid at opføre end hint, efterdi hver Etages Buer
fordrer eet Aar at sætte sig, forinden man derpaa med Sikkerhed kan bygge
og endeligen betydeligen mindre bekosteligt, da Forskjellen sikkerligen kan
anslaaes til 16 à 20 000 Rdl. Vel lader den erfarne Konstner sig ikke afskrække
ved Udførelsens større Besværlighed, ej heller bør han opoffre Tidsalderens
og sin Reputation for en altfor stræng Oekonomi; dog har det i mine mange
og vidtløftige Kompositioner altid været mig en saare behagelig Tanke at
kunne forene Skjønhed med Styrke og begge Deele med saa liden Udgift
som muligt.
Efter forestaaende Grunde maaskee den høje Direction (d. v. s. Universi-
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Fig. 95. Tagplan, dateret 1810, approberet 14. Juni 1811.

tetets) med mig maatte være enig i, at det simplere Taarn har overvejende
Fordeele for det pragtfuldere; men da jeg ikke kan vide, hvorvidt dette, der
rigtig nok har det Fortrin at kunne sees i længere Frastand og ved første Øje
kast meget imponerer, maatte vinde Allerhøieste Bifald, saa har jeg saa meget
mere anset det for min allerunderdanigste Pligt udførligen at angive Grundene
for denne min individuelle Meening, i øvrigt indstillende Valget til højere
Forgodtbefindende.«
Inden denne Plan blev forelagt Kongen, sendtes den til Behandling i Danske
Cancelli med Forslag om Nedsættelse af en Kommission, som i Lighed med
hvad der var Tilfældet ved Arbejdet paa Christiansborg og Raad- og Dom
huset havde, hvad man kaldte umiddelbar Forestilling til Hans Majestæt.
Medlemmerne skulde være, foruden Overbygningsdirektøren, et Medlem af
Danske Kancelli, et af Universitetets Direktion og et af Consistorium. Man
maa stadig huske paa, at Universitetet var Kirkens Patron.
Alt dette gik glat gennem Kancelliet, og Planen med ialt 10 Tegninger blev
forelagt Kongen, der under 4. Juni 1811 resolverede saaledes: »Vi haver for
synet de allerunderdanigst forelagte 10 Stk. Tegninger, efter hvilke Frue
Kirke her i Staden igjen skal opføres, med vor allerhøjeste Approbation;
ligesom vi allernaadigst have approberet den under Nr. 2 indsendte Tegning
til et Taarn for bemeldte Kirke, hvis Gjenopførelse iøvrigt bliver at overdrage
til Overbygningsdirektør etc., Hansens, Overopsyn og Bestyrelse.« Ogsaa
Forslaget om en Commission vandt Bifald, og den kom til at bestaa af Conferensraad Ove Malling, Departementschef i Danske Cancelli Justitsraad Lassen,
Frue Kirkes Curator, Theologen, Professor C. F. Hornemann, foruden natur
ligvis C. F. Hansen5.
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Arkitekten kunde have Grund til at være tilfreds og var det sikkert ikke
mindst over, at det lave Taarn var blevet foretrukket. I det store og hele
blev derefter Kirken opført efter de approberede Tegninger (Fig. 93—97),
dog med visse Ændringer i Tagkonstruktionen, der medførte en klarere Over
gang til Korets Halvkuppel.
Interiøret derimod stemmer mindre med C. F. Hansens Tegning, først og
fremmest fordi han havde regnet med en renere Rumvirkning uden fritstaaende Statuer og med en malet Altertavle bag Prædikestolen midt i Koret
i Stedet for Thorvaldsens Christusfigur og Daabsengel (Fig. 112).
Bygningshistorien fra Kongens Approbation i 1811 til Indvielsen 1. Pinse
dag, d. 7. Juni 1829 er i alle Enkeltheder klarlagt i Kommissionens, og det
vil i Realiteten sige C. F. Hansens egen, Beretning om Sagen med alle dens
praktiske og æstetiske Problemer6. Den har følgende Ordlyd:

ALLERUNDERDANIGST BERETNING
ANGAAENDE

FRUE KIRKES GJENOPFØRELSE

Ved allerhøieste Rescript af 21. Junii 1811 til senere afdøde Geheimestatsminister Ove Malling af ligeledes nu ved Døden afgangne Professor Dr. Theologiæ Claus Frees Hornemann i Forening med Undertegnede, behagede det
Deres Majestæt, ved allernaadigst at tilkjendegive, at den afbrændte Frue
Kirke her i Staden igjen skulde opføres, og at de af mig, Hansen, affattede,
af Directionen for Universitetet af de lærde Skoler allerunderdanigst forelagte,
Tegninger til Kirken og det dertil hørende Taarn vare forsynede med aller
høieste Approbation, at paalægge os at sammentræde i en Commission for
at bestyre de bemeldte Kirkes Opførelse i Almindelighed vedkommende Sager,
saaledes at vi i disse Forhandlinger skulde have umiddelbar Forestilling til
Deres Majestæt selv. Overopsynet med og Bestyrelsen af Bygningsarbeidet
behagede det Deres Majestæt allernaadigst at overdrage til Undertegnede
Hansen.
I de approberede Tegninger har Deres Majestæt paa Commissionens aller
underdanigste Forestillinger allernaadigst bifaldet nogle Modificationer. Saa
ledes blev det ved allerhøieste Resolution af 18 Februarii 1817 allernaadigst
bestemt, at der ovenpaa Kirkens Taarn maatte anbringes et forgyldt Kors
af Kobber, hvilken Decoration ikke i den første Tegning var optaget. Til
Alterets Prydelse var det fra Begyndelsen af paatænkt at anbringe en malet
Altertavle, forfærdiget af en af Fædrelandets bedste Konstnere, og der var
ogsaa herom indledet Underhandling med Historiemaler Professor Lund, som
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til Commissionen havde indleveret Skizze til Maleriet; men da det befandtes,
at en mangefarvet Altertavle maaskee vilde forstyrre den Rolighed, som
Kirkens ene Farve vilde udbrede, udbad Commissionen sig i allerunderdanigst
Forestilling af 12 April 1820 Deres Majestæts Bestemmelse for, om der i Frue
Kirkes Alter skulde anbringes enten et Malerie udført i det Store efter Pro
fessor Lunds Skizze, eller en af Etatsraad Thorvaldsen udarbeidet ChristusFigur i overnaturlig Størrelse, som da skulde opstilles i en i Alteret indrettet
Niche. Ved allerhøieste Resolution af 22 April 1820 behagede det Deres Maje
stæt allernaadigst at foretrække den sidste Decoration, hvorhos Commis
sionen dog blev bemyndiget til at udbetale Professor Lund 400 Rbd. Sølvmynt for den af ham udarbejdede sidste Skizze. For den første Skizze havde
han i 1815 erholdt 600 Rbd. Sedler.
I de allernaadigst approberede Tegninger var Prædikestolen anbragt foran
i Choret paa en Forhøining lige for Alteret, saaledes som den nu er udført
i Christiansborg-Slotskirke, hvorved man ikke alene søgte at opnaae større
Skjønhed i Symmetrien, men ogsaa antog, at Talen fra dette Sted lige godt
skulde høres til begge Sider af Kirken saavel i de nedre som i de øvre Stole.
Da der imidlertid af nogle af Præsterne yttredes Tvivl om, hvorvidt det sidste
Øjemed vilde opnaaes, indbød Commissionen Biskop Münter samt begge
Kirkens Præster, Stiftsprovst Clausen og nuværende Confessionarius Mynster
til en Samling i Kirken selv, hvor da saavel paa det Sted, hvor Prædikestolen
i de første Tegninger var bestemt, som i de foreløbige Prøve-Udbygninger
paa begge Sider, af hvilke Prøve-Udbygninger den ene var anbragt nogle
Alen høiere end den anden, blev af bemeldte Geistlige gjort Forsøg med at
tale. Man erfarede da, at ihvorvel en nogenlunde tydelig Stemme lod sig fra
Prædikestolen foran Alteret høre paa de forskellige Steder i Kirken var Talen
fra Siderne dog tydeligere. Dette var især Tilfældet fra den Prøve-Udbygning,
som var anbragt i den største Høide, men da det af de tilstedeværende Gejst
lige blev bemærket, at denne Høide maaske kunde afstedkomme Svindel for
en aldrende Mand, foretrak de det Sted, hvor den lavere Prøve-Udbygning
var sat. I Henhold hertil blev affattet Tegning til en Prædikestol at anbringe
i den mellemste Arcade paa Kirkens nordre Side, hvilken Tegning det be
hagede Deres Majestæt paa Commissionens allerunderdanigste Forestilling,
ved allerhøieste Resolution af 27 Martii 1827 at approbere. — Ved samme
allerhøieste Resolution blev ogsaa den af Commissionen allerunderdanigst
forelagte Tegning til en Stol for Deres Majestæt og det kongelige Huus, ind
rettet lige overfor Prædikestolen, allernaadigst approberet. Der var endelig,
i Overeensstemmelse med de approberede Tegninger, i Pillerne paa begge
Sider af det indre af Kirkebygningen indrettet Nicher for de 12 Apostlers
Figurer i naturlig Størrelse, hvilke Etatsraad Thorvaldsen under sit Ophold
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her i Aaret 1819 havde lovet under sin Overbestyrelse at lade udføre i sit
Attelier i Rom. Da imidlertid Gibsafstøbningerne af disse Figurer ankom
hertil i Aaret 1828, befandtes de at være meget større end de efter det Thor
valdsen meddeelte Maal af Nicherne skulde være, og de kunde saaledes ikke
anbringes i disse. Paa Commissionens allerunderdanigste Forestilling blev det
derfor ved allerhøieste Resolution af 3 Juni 1828 allernaadigst tilladt, at
Nicherne maatte tilmures og Figurerne derimod anbringes paa Sandstens
Piedestaler uden for de Piller, i hvis Nicher de skulde have været opstillede.
Skjøndt Bygningsarbeidet var i Aaret 1829 saavidt fremmet, at Kirken
samme Aar 1ste Pintsedag blev indviet og taget i Brug til den offentlige Guds
tjeneste, fandt Commissionen sig dog pligtig til fremdeles at vedblive sine
Functioner, eftersom endnu nogle Arbeider, hvis Foretagelse dog ikke kunde
hindre Kirkens Benyttelse til Gudstjeneste, endnu stode tilbage. Men da der
nu til Kirkebygningens Fuldførelse ikkun mangle nogle af de Prydelser, der
ventes fra Etatsraad Thorvaldsen, troer Commissionen ikke længere at burde
udsætte sin allerunderdanigste Beretning angaaende Bygningsarbeidets Frem
gang fra Begyndelsen af og indtil dets Fuldførelse, samt angaaende de Res
sourcer, som dertil have været allernaadigst bevilgede, og de Omkostninger,
som i det Hele ere medgaaede m. v.

A. Angaaende Bygningsarbeidets Fremgang.
I de første 1½ Aar fra Junii 1811 til ultim. Decbr. 1812 blev Kirkegaarden
rundt om indhegnet med Plankeværk, i Taarnet Bjelkelagene, saavidt som
Murens Høide nu staar, afbundet og indlagt, Stillage-Afbindingen begyndt,
de fleste af Gevølvterne i Kirken saavelsom det udvendige Portal borttaget
og endeel af det bagerste Chor nedbrudt, de udbrudte Sten rensede, Grunden
til de indvendige nye Hovedmure udgravet og det nye Fundament udlagt,
tilligemed andre herved forefaldende Arbeider.
I Aaret 1813 blev den afbundne Stillage fra den øverste Deel af Taarnet
reist og den ene Side af Muren ned til Gesimset afbrudt, Stillagen indvendig
i Kirken reist til første Etages Høide, Fundamentet til det store Hovedportal
udført til Overkanten af Jordens Høide. Indvendig i Kirken bleve Arkaderne
med deres Sandsteens Sokkel og Kompfer-Gesims saavel ved Indgangen som
de tvende lange Sider, opførte indtil Baandet, hvorpaa den øverste Facade
staaer; de tvende Bjelkelag til Gallerierne bleve for det meste indlagte.
I Aarene 1814 og 1815 blev den underste Deel af Gesimset paa Taarnet
under Vægtergangen forfærdiget og forsat, Taarnets hele Høide fra Vægtergangen til Taget opført, de 4 store Dørkarmer af Stenhugger-Arbeide forsat
og Taget paa Taarnet reist; det forrige Chor blev afbrudt og Fundamentet
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lagt, hvorpaa det nye igjen blev opført indtil den halve Høide; Fundamentet
under Alteret blev lagt; Sandsteens-Sokler rundt omkring paa de ydre Mure
forsat og Murene opførte og istandsatte til Cordon-Gesimsets Høide; af Tøm
merforbindingen til Kirkens Tag var ved Udgangen af Aaret 1815 mere end det
halve færdigt. Bygningsarbeidets hurtigere Fremgang i disse Aar hindredes
deels ved den Langsomhed, hvormed den ved Placaten af 22 Oct. 1813 aller
naadigst paabudne Afgift af Kirketiender indkom, deels ved Vanskeligheden i
at tilveiebringe den Mængde af Materialer, især af Muursteen, som behøvedes.
Saavel ved Hjælp af de efterhaanden indkomne Restancer af bemeldte
Afgift, som ved Salg af Kirkens fra Universitets-Quæsturen udleverede Obli
gationer, og i Særdeleshed ved den af Deres Majestæt ved allerhøieste Reso
lution af 8 April 1817, paa Forestilling fra Finansdeputationen, allernaadigst
skjænkede Sum 200,000 Rbd. Sedler, blev det Commissionen muligt at fort
sætte Bygningsarbejdet med saadan Kraft, at Kirken ved Udgangen af Aaret
1817 kunde saavidt det Væsentligste angik, ansees for at være rejst af sine
Ruiner, idet samtlige Mure, Taarnets medberegnede, da vare fuldeligen op
førte, Taget reist og dets Sider dækkede med Steen, alle Side-Vinduer for
færdigede og indsatte samt den indvendige Form antydet ved Forskaling,
Colonner o. s. v. — Det var ogsaa i ovennævnte Aar nemlig 1ste November
1817 den 2den Høitidsdag under Jubelfesten til Erindring om Reformationen,
at Deres Majestæt behagede Selv at lægge Grundstenen til Kirkens Alter,
hvilken høitidelige Handling, der gik umiddelbart foran den academiske
Høitidelighed i Trinitatis Kirke, foretages efter et allernaadigst approberet
Ceremonial saaledes:
Grundstens-Ceremonien.
1. Efterat Deres Majestæt i Procession var ankommen til Kirkebygningens
Hovedindgang fra Nørregade modtoges De der af Bygningskommissionens
Medlemmer, som ledsagede Deres Majestæt derfra op i Choret saaledes, at
de gik forrest og derefter Overhofmarskallen umiddelbar foran Deres Majestæt.
2. Den Kongelige Suite, som i Processionen til Kirken var foran for Deres
Majestæt, stillede sig i 2 Rader paa Siderne af Opgangen til Choret, een Rad
paa hver Side, saaledes at de øverste i Rangen stode nærmest Choret.
3. Forud vare borgerlige Militaire opstillede ved begge Sider af bemeldte
Opgang. Foran dem tog Deres Majestæts Suite Plads, bag dem vare Tilskuere,
for hvilke ogsaa var indrettet Plads paa Galleriet ved Colonnerne.
4. Foran Middelpunktet af den murede Bue, som indslutter Choret mod
Østen var hensat en Stol for Deres Majestæt.
5.
I Kredsen langs bemeldte Bue havde før Deres Majestæts Ankomst
stillet sig de Cancelliets og Universitetsdirektionens Medlemmer, de Stadens
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Fig. 96. Forslag til Façade mod Vest med den lave Taarnafslutning, dateret 1810,
approberet 14. Juni 1811.
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Fig. 97. Forslag til Fa ade mod Øst, dateret 1810, approberet 14. Juni 1811.
Det ikke approberede Taarnprojekt indtegnet.
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Gejstlige og de Universitetets Professorer og andre academiske Lærere, som
ikke i Anledning af Høitideligheden havde anden Plads eller Forretning.
6.
Idet Deres Majestæt indtraadte igjennem Hovedindgangen, istemmedes
af Mands-Stemmer, accompagnerte af blæsende Instrumenter, Luthers Psalme:
Vor Gud han er saa fast en Borg. Medens Deres Majestæt begav Sig op til
Choret, blev saaledes det første Vers afsunget, og, efter at Deres Majestæt
havde sat Sig, det andet.
7.
Efter Slutningen af 2det Vers fremtraadte nu afdøde Geheimestatsminister Malling, som Formand for Universitetsdirectionen og Bygningscommissionen, og holdt en kort Tale, ved Slutningen af hvilken Deres Majestæt
indbødes til at lægge Grundstenen.
8.
Derefter nærmede sig Bygningskommissionens Medlemmer til Deres
Majestæt forat assistere ved Grundstenens Lægning og at overlevere det,
som dertil behøvedes. I Forveien var lagt Halvdelen af en udhulet Sandsteen,
hvori Deres Majestæt nedlagde en Guldplade med Indskrift samt de 2de Jubel
festens Medailler, hvorefter de tildækkedes med den anden Halvdeel. Derpaa
lagde Deres Majestæt den første Muursten i Forening med hvilken et Stykke
Muur siden opførtes.
9. Efterat Deres Majestæt havde forladt Stedet, hvor Stenen var lagt, og
igjen havde indtaget Sit Sæde, fremtraadte nu afdøde Professor Dr. Hornemann, som Universitetets Rector og tillige som Commissionens Medlem og
holdt en kort Slutningstale.
10. Efter at Talen var endt udførtes de 2de sidste Vers af ovenmeldte
Psalme, hvorefter Deres Majestæt begav Sig tilbage ud af Kirken, Overhofmarskallen nærmest og Bygningscommissionens Medlemmer længere foran
Deres Majestæt.
Da endeel af den i det foregaaende ommeldte allernaadigst skjænkede Sum
endnu havdes i Behold og Commissionen derfor af det Laan paa 300,000
Rbd. Sølv, som den ved allerhøiste Resolution af 12 Mai 1819 var bleven
bemyndiget til at optage, og til hvis Forrentning og Afbetaling nye Resourcer
vare aabnede, havde i Aaret 1819 optagen en Trediedeel eller 100,000 Rbd.
Sølv, kunde der endnu i de paafølgende Aar arbeides med Kraft. I Aarene
1818, 1819, 1820 og 1821 blev saaledes Kobbertækningen paa Kuppelen og
det flade Tag fuldført, Taarnet pudset, Uhrskiverne opsatte, Taarnstellagen
nedtagen, det store doriske Portal ved Indgangen til Kirken forfærdiget og
forsat, og Frontonen dækket med Kobber samt Stellagen nedtagen; Gesimsen
af Steen paa Choret forsat og pudset og Hovedgesimsen paa Kirkens Sider
trukne af Steen; de udvendige Døre, samt Steengesimserne om Sidedørene
og Døren til Pantheon forfærdigede; alle Tagvinduer opsatte og tækkede
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Fig. 98. Længdesnit i Kirken, efter G. F. Hetsch’s Udgave af C. F. Hansens Bygninger 1847.

med Bly, og Jernrammerne til det indfaldende Lys henlagte; hele Gevølvten
med sine Cassetter røret og pudset, ligeledes den store Niche i Choret; alle
Colonnerne med Capitæler pudsede, hele Hovedgesimsen rundt om i Kirken
trukken og decoreret med de til Ordenen henhørende Ornamenter; alle Lof
terne i Coridorerne med deres Gesimser gibsede; alle Arcader samt Væggene
rundt om i Kirken pudsede og ornerede; Ballusterne mellem Colonnerne og
Grillerne i det mellemste Pulpitur opsatte; Gulvene i alle Coridorerne lagte,
den store Stellage, som i 1818 blev opsat indvendig i Kirken nedtagen; Trap
perne op til Choret af Bornholmer-Steen lagte; begge Hoveddøre i Choret for
færdigede; de fire Hovedtrapper, der føre til Pulpiturerne forfærdigede og
opsatte; det midterste Gulv i Kirken lagt med Muursteen, Platfonden over
det for Orgelet bestemte Rum, og den store Bue sammesteds forskalet og gibset, endelig var ogsaa en stor Deel af Orgelarbeidet udført.
Endnu i Aarene 1822 og 1823 kunde Arbeidet, ved Hjælp af den liden Be
holdning, som havdes fra de foregaaende Aar, i Forbindelse med hvad af
Klubafgiften7 og det befalede Bidrag fra Frue Kirkes egne Indtægter kunde
blive tilovers, efter at Renterne af det fra Sorøe Academie modtagne Laan
vare præsterede, dog gaae nogenlunde fremad; men i Aarene 1824 og 1825,
11*

164

VOR FRUE KIRKE. KØBENHAVNS DOMKIRKE

da der alene kunde disponeres over det ubetydelige Overskud, der blev til
bage fra ovennævnte til Rentebetaling bestemte Indtægter, maatte man for
det meste indskrænke sig til Vedligeholdelse af det paabegyndte men for en
stor Deel endnu ikke fuldførte Arbeide. Den i Aaret 1825 allernaadigst paabudne Collect, hvis Udbytte for største Deel indkom i 1826 samt de i 11te
December Termin s. a. og den første Halvdeel af 1828 optagne nye Laan paa
ialt 100,000 Rbd. Sølv gave Midler ihænde til igjen med Kraft at fortsætte
og endeligen at fuldføre Bygningsarbeidet, hvilket dog endnu i Aarene 1826
og 1827 leed noget Ophold derved, at Orgelbyggerne for at kunne fremme
Arbeidet paa Kirkens Orgel og foretage dettes Stemning behøvede Roe i det
indre af Kirken.
I Aaret 1822 og følgende Aar bleve saaledes samtlige ved Udgangen af
1821 endnu tilbagestaaende Arbeider fuldførte. Kirkens og Taarnets Udvortes
blev afpudset; i Taarnet bleve Gulve og Trapper gjennem alle Etager lagte;
Kamre med Tilbehør indrettede for Taarnvagten, som i Aaret 1828 henflyttedes fra Petri- til Frue Taarn, Taarnuhret fuldført og opsat, Klokkestolene
opsatte og samtlige 4 Klokker ophængte. Af disse 4 Klokker ere de 2de største,
den ene paa 24 S ¶ s, den anden paa 12 S ¶ s Vægt, efter forud afsluttet Con
tract støbte paa Frederiksværk8. Under den førend Contractens Afslutning
førte Brevvexling med Værkets Administration, gjorde samme opmærksom
paa, at den i den sildigere Tid anvendte nye Ringemaade med faststaaende
Klokke og bevægelig Knebel, syntes at anbefale sig fremfor den sædvanlige
ved Klokkens Svingning, baade fordi Bygningen ved den førstnævnte Ringe
maade lider mindre og fordi Ringningen kan foretages af en eneste Mand,
istedet for at en Mængde Folk udfordres til at bringe en større Klokke i Sving
ning; og der tilføiedes endvidere, at Klokkens Lyd ved Ringningen efter den
nye Methode vilde blive ligesaa god og stærk som efter den ældre. Commis
sionen indhentede herom Etatsraad, Professor Ørsteds Betænkning, og da
han med Bestemthed erklærede sig for den nye Ringningsmaade, er den blevet
anvendt ved samtlige Kirkens Klokker; dog ere Klokkestolene givne saadan
Indretning og Styrke, at de ved en Forandring i deres Stilling kunne ringes
paa den sædvanlige Maade ved Svingning, hvis dette i Tiden maatte fore
trækkes. Endvidere bleve de udvendige Steentrapper saavel for Portalet som
for de øvrige Kirkens Døre lagte, og de manglende Døre indsatte; Gulvet
i Vestibulen lagt med gullandske Fliser; Trinene fra Vestibulen og til Hoved
trapperne anbragte; Gelænderet paa disse Trapper fuldført; Stolene i alle
Kirkens tre Etager afdeelte og de fornødne Egestole paa Kirkegulvet hen
satte; Kirkegulvet lagt med Muursteen, ovenpaa hvilke igen lagdes brændte
Fliser og paa Gulvet i de bagerste Corridorer med gullandske Fliser, og Gulvet
i Choret med hvide Marmor-Fliser, de for Apostelfigurerne indrettede Nicher
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Fig. 99. Tværsnit i Skibet, efter G. F. Hetsch’s Udgave af C. F. Hansens Bygninger 1847.
Til venstre set mod Indgangen, til højre set mod Alteret.

tilmurede og Figurerne anbragte paa Sandsteens Piedestaler samt Basrelief
ferne over dem udførte; Prædikestolen med sine Orneringer fuldført og den
dertil hørende Trappe anbragt; den for Deres Majestæt bestemte Stol ind
rettet og decoreret; Ballustraden foran Choret opført, Alteret med sine Decorationer og Inscriptioner fuldført, og den modtagne Gibsafstøbning af den
Christusfigur, der kan ventes i Marmor fra Etatsraad Thorvaldsens Haand,
opsat i Alterets Niche; Alterbordet opsat, Gulvet lagt, og Gelænderet derom
kring samt Knæleskammelen anbragt, de tvende Værelser ved Siden af Choret
indrettede til Skriftestole, og en tredie Skriftestol anbragt bag Alteret, en
Døbefond af Træe hensat i Midten af Choret for midlertidig at benyttes indtil
den Døbefond af Marmor, som man haaber at erholde fra Etatsraad Thor
valdsen, kan træde i Stedet; alt Malerarbeide i Kirken udført; den til Pan
theon bestemte Plads bag Choret fuldført saa vidt som for Tiden ansaaes
nødvendigt samt Orgelarbeidet tilendebragt. Desuden var Kirkegaarden i
Aaret 1823 udgravet og planeret, hvilket Arbeide blev udført efter en med
Defensions-Commissionen
truffen
Overenskomst,
hvorved
betydelig
Bespa
relse i Udgifter vandtes.
Da Kirken i Aaret 1829 var saavidt fuldført, at den kunde tages i Brug for
Gudstjenesten, blev den ifølge Deres Majestæts allerhøieste Resolution af
12te Mai 1829 høitideligen indviet 1ste Pintsedag s. A. ved hvilken Leilighed
blev fulgt understaaende af Deres Majestæt paa det Kongelige Danske Cancellies allerunderdanigste Forestilling, under 27 Mai allernaadigst approberede
Ceremoniel:
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Indvielsen.
1. Der blev ringet 3 Gange med alle Stadens Klokker, nemlig første Gang
Kl. 11, anden Gang Kl. 11½, tredie Gang Kl. 11¾, de tvende første Gange
½ Quarteer, men tredie Gang indtil Deres Majestæts høie Ankomst til Kirken.
2. I Timen mellem 11 og 12 samledes Professorerne og Kjøbenhavns Mini
sterium bag Alteret og gik ud paa deres Pladser paa begge Sider af Alteret
kort forinden Deres Majestæts Ankomst. Præsterne vare iførte deres Messe
skjorter.
3. Ved Indgangen til Kirken modtoges Deres Majestæt af Rector, Decani,
Procurator Templi, Biskoppen og Kirkens Præster, og førtes til den kongelige
Stol.
4. Ved Deres Majestæts Indtrædelse i Kirken begyndte Orgelet at præ
ludere.
5. Kirkeindvielses-Psalmen No. 543: Ei Huus, ei Land etc, istemmedes.
6.
Under denne Psalme modtoge Biskoppen og Stiftsprovsten Kalken,
Disken og Bibelen i et af de til Skriftestole indrettede Værelser og førte samme
til Alteret.
7.
Efterat Sangen var endt, holdt Stiftsprovsten sin Intimationstale fra
Prædikestolen.
8. Psalmen No. 193: Jesu, Herre! lad Dit Rige etc, istemmedes.
9. En Cantate, forfattet af Commissionens Formand senere afdøde Geheimestatsminister Malling, og sat i Musik af Kirkens Organist Professor Weyse,
udførtes af det Kongelige Capel og de Kongelige Sangere og Sangerinder.
10.
Biskoppen holdt sin Indvielsestale. Efterat »Amen« var fiirstemmigen
afsjunget lyste han Velsignelsen og forlod derpaa Alteret.
11. Lovpsalmen No. 12 blev sjungen: Lovsynger Herren, den Stærke, den
Gode, den Vise, etc.
12. Stiftsprovsten messede Collecten om Ordet og Velsignelsen.
13. Psalmen No. 190: Vor Gud han er saa fast en Borg, etc. blev sjungen.
14. Cantor læste i Chordøren.
15. Der postluderedes af Orgelet, medens Deres Majestæt forlod Kirken.
Efterat Kirken saaledes var høitideligen indviet og taget til Brug for Guds
tjenesten ere, i Anledning af Kirkens Præsters derom til det Kongelige Danske
Cancellie indgivne Andragende, følgende Forandringer i dens Indre foretagne:
Løse Bænke ere fremsatte paa Kirkegulvet til Afbenyttelse for dem, der
ikke have leiet Stolestader.
Balustraderne foran de tvende aflukkede Stole i nederste Etage nærmest
ved Orgelet ere borttagne, og Stolene indrettedes til Gjennemgange fra de
ydre Sidegange til den midterste Gang.
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I Skriftestolen paa den søndre Side er anbragt en Dør (svarende til Døren
i den nordre Skriftestol), hvorved den er sat i directe Forbindelse med den
ydre Sidegang paa samme Side. For at forebygge Træk og Larm fra Gaden
ved Aabningen af Hoveddøren under Orgelet, ere Døre anbragte i de til Taarnbygningen stødende tvende Kamre, ved hvilke Døre med fornødne Trappe
trin de ydre Sider ere satte i Forbindelse med Vestibulen, og som saaledes
tjene til Indgang i Vestsiden.
Da Gulvet mellem Knæfaldet og Alterbordet ønskedes forhøiet omtrent
3 Tommer, er den attraaede Høide tilvejebragt ved et ovenpaa det ældre
Gulv henlagt Interimsgulv, der igen kan borttages, hvis saadant i Tiden maatte
ønskes.
Endelig er ogsaa, efter et senere yttret Ønske, aabnet en Adgang fra den
ydre Sidegang paa nordre Side til den midterste Deel af Kirken igjennem den
næstøverste Stol i nederste Etage paa samme Side. Hvad derimod angik en
af Kirkens Præster i fornævnte Andragende tillige fremsat Begjæring, at
Knæefaldet foran Alteret maatte rykkes længer ud, for derved at skaffe Plads
til flere Communicanter samt at Prædikestolen maatte rykkes omtrent 2 Alen
længer frem i Kirken og hæves 2 Alen, for at Menigheden derved kunde blive
istand til bedre at høre og forstaae Prædikenen, da troede Commissionen ikke
at burde give sit Samtykke til disse Forandringers Foretagelse og fremsatte
i sin over Sagen til Cancelliet afgivne Betænkning Grunden hvorfor. Den
gjorde til den Ende opmærksom paa, deels at Knæfaldet ikke nu uden megen
Vanskelighed og betydelig Bekostning kunde rykkes længer ud, eftersom da
ogsaa nødvendigt de til Alteret førende Marmortrin ligeledes maatte rykkes
ud, forat Knæleskamlen ikke skulde komme for nær ved disse Trin og Communicanterne saaledes, ved at gaae tilbage, fra Alteret, staae [i] Fare for at
falde, deels at den attraaede Udvidelse ei heller syntes saa aldeles nødvendig,
da den nuværende Knæleskammel, der endog er større end den, som havdes
i den afbrændte Frue Kirke, og større end de, som haves i de fleste andre af
Byens Kirker, vistnok vil være tilstrækkelig for de sædvanlige Communioner
og den alligevel ikke kunde gives en saadan Størrelse, at den ved store Com
munioner kunde paa eengang modtage samtlige Communicanter. Med Hensyn
til Prædikestolen blev af Commissionen bemærket, at den efter Kirkens
Præsters eget Ønske og efter Deres Majestæts allerhøiste Resolution af 27
Marts 1827 — saaledes som Commissionen i det foregaaende har allerunder
danigst forklaret — havde erholdt den Plads, hvor den nu er opsat, at den
ved at hæves 2 Alen vilde naae en Høide, som tidligere af Kirkens Præster
selv var funden utilraadelig, især fordi en aldrende Mand i saadan Høide let
kunde faa et Anfald af Svindel; at den i saadan Høide ikke vilde kunne for
synes med nogen Himmel, hvilket imidlertid var fundet nødvendigt; samt
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endelig at Prædikestolens forandrede Plads ogsaa vilde medføre en Forandring
i dens Form, hvilket vilde have til Følge ikke alene at de derved allerede
anvendte betydelige Omkostninger vare spildte, men ogsaa at nye betydelige
Udgifter maatte anvendes, hvad der syntes saameget mere betænkeligt som
det ikke kunde ansees for givet, at Forandringen vilde have den tilsigtede
Virkning.
I sidstafvigte Aar var Kirken i Overensstemmelse med allerhøieste Resolu
tion af 21 Mai s. a. forsynet med et brolagt Fortoug med tilhørende Rende-
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steen af Steenkister, ligesom ogsaa Kirkepladsen udenfor det brolagte For
toug er belagt med Gruus og Strandsand.
Hvad der endnu staaer tilbage er nogle af de af Etatsraad Thorvaldsens
Arbeider, der ere bestemte for Kirken, saasom Christus-Figuren i Marmor,
Døbefonden, Basrelief i Frontespidsen over Kirkens Hovedportal, Basrelief
over Hovedindgangen bag Colonnerne, samt Figurerne af de 4 Evangelister
ved samme Hovedportal. Det er Commissionen bekendt, at Døbefonden er
fuldført, og at Christusfiguren ogsaa snart kan ventes færdig, ligesom Com
missionen ogsaa er underrettet om, at der er gjort et heldigt Forsøg med at
brænde nogle af de til Basrelieffet over Portalens Frontespidse hørende Figurer
i Leer, i hvilken Materiale det fornemmelig vil være hensigtsmæssigt at an
bringe dette Kunstværk paa bemeldte Sted. Det maa imidlertid formodes,
at endnu nogen Tid vil medgaa inden ovenmeldte Kunstværker kunne haves
her paa Stedet, og Commissionen har derfor troet ikke derefter at burde ud
sætte sin allerunderdanigste Beretning.
Som Conducteur ved Bygningsarbeidet var i de første 3 Aar antaget Archi
tect Koch, hvis Løn ved allerhøieste Resolution af 17 Juni 1814 blev bestemt
til 150 Rbd. Sølv aarlig saa længe han tillige nød Indtægt i Egenskab af Con
ducteur ved Metropolitanskolens nye Bygning, som da var under Arbeide.
Efter hans Bortrejse antoges J. H. Koch (nuværende Etatsraad og Hofbyg
mester) som ogsaa vedblev at nyde samme Løn, da han tillige var Conducteur
ved det nye Raad- og Domhuus, men efterat denne sidste Bygning var fuld
ført, og Kochs Arbejde og Indtægter som Conducteur ved samme saaledes
var ophørt, blev hans Løn i Egenskab af Conducteur ved Kirkens Bygningsarbeide ved allerhøieste Resolution af 16 August 1816 forhøiet til 400 Rbd.
Sølv aarlig fra 1ste Januar s. A. at regne. — Da Bygningsarbejdet i Aarene
1817, 1818 og 1819 fortsattes med fordoblet Anstrengelse blev Isaac Hansen
antaget til i Forening med Koch at gjøre Tjeneste som Conducteur, hvorfor
han nød en Godgjørelse af 2 Rbd. Sedler daglig, indtil sidstnævnte, ved Ud
gangen af Aaret 1817, tiltraadte med Kongelig Understøttelse en Udenlands
rejse, fra hvilken Tid Hansen alene var Conducteur med den reglementerede
Gage, 400 Rbd. Sølv aarlig, og da han i Aaret 1828 blev ansat som Conducteur
ved Christiansborg-Slotsbygning og senere som Slotsforvalter, antoges Thiele
mann som Conducteur ved Kirkebygningen; men da denne er en yngre Mand,
maatte Commissionen ansee det for tilraadeligt, at Slotsforvalter Hansen, der
har flere Aars Erfaring, fremdeles vedblive tillige at føre noget Tilsyn med
Bygningsarbeidet, og Conducteurgagen blev derfor deelt saaledes, at Thiele
mann erholdt 300 Rbd. Sølv aarlig og Hansen 100 Rbd. Sølv.«
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Som Symbol paa Byggearbejdets Fuldendelse blev Taarnuhret sat i Gang
d. 6. Juni 1829, altsaa Dagen før Indvielsen. Nogen større Begejstring for
C. F. Hansens Bygning spores ikke i Samtiden. Til Gengæld var Glæden over
Thorvaldsens Figurer almindelig, saa at man paa den Konto indrømmede
Kirken en vis Existensberettigelse. Historikeren Peder Hjort fører i 1831 en
fiktiv Samtale med »en fremmed Rejsende«9, der finder Raad- og Domhuset
»vel forstået«, men kun har lidet tilovers for Kirken, undtagen set i Maaneskin.
Dog er han klar over, at »man maa bedømme en Konstner som Hansen for
sigtig; han tænker ved sit Arbejde. Jeg ser nu vel, at Etasjerne i Kirken svarer
til dem i Skolebygningen.« Stor og mærkværdig, d. v. s. hvad vi nu kalder
bemærkelsesværdig, er den højeste Anerkendelse, han kan svinge sig op til,
og den almindelige Bedømmelse var heller ikke for velvillig, som man kan ane
af følgende Strofer, der skal skyldes Komponisten Weyse
I Kirken man Præsten ej kan forstaa,
De Klokker saa sagtelig ringe,
Uhret i Taarnet vil ikke gaa,
Orglet vil ikke klinge,
Men Kirken er smuk, og er man derinde,
Saa glemmer man, at den er bygget af Pinde10.
Den sidste Linie hentyder til, at Søjlerne i det Indre og Hvælvingen er af
Træ, noget man i Tidens Løb har været meget kritisk overfor. C. F. Hansen
har nu næppe set saa dogmatisk paa Spørgsmaalet, for ham var det væsent
lige at faa Rummet saa stort som muligt og dækket med et Tøndehvælv,
uden at Sidefaçaderne blev opdelte af Stræbepiller, og hertil var den an
vendte Trækonstruktion den eneste egnede11. C. F. Hansen var vel Klassicist,
men han brugte de klassiske Elementer til selvstændig kunstnerisk Skaben
og brød sig ikke om historisk Korrekthed. Det er derfor ogsaa forfejlet, naar
man har angrebet Søjlefronten mod Nørregade som disproportioneret efter
»Reglerne«, skønt det er klart, at den er proportioneret rigtigt, baade efter
sin Virkning i Façaden og i sin Korrespondance med Korrundingen. C. F.
Hansen var Kunstner, ikke Genskaber af klassisk Arkitektur, og under denne
Forudsætning maa hans Værk betragtes, ellers forstaar man ikke den Kraft
og Rigdom, der er i en Bygning som Vor Frue Kirke.
Ikke mange Aar efter at Kirkens Bygningshistorie afsluttedes, begynder
hvad man kan kalde dens Reparationshistorie.
Allerede 1839 blev det ydre underkastet en Reparation, hvori var includeret
Oliemaling af de Partier, der i første Omgang ikke var bestemt dertil12. Det
maa formodentlig være Portalen mod Nørregade, hvor Søjlernes nederste
Tromler er Marmor, medens Resten er Murværk. 10 Aar efter var det igen galt,
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denne Gang med Taarnet, som man mente maatte pudses om, helst med
Cement. I en Erklæring, som herom blev indhentet hos Hofbygmesteren
J. H. Koch, der havde været Konduktør ved Opførelsen13, blev det antaget,
at Kalkpuds, selv om det overmaledes med Oliefarve, ikke var af særdeles
Varighed paa Mure, der var meget udsatte for Veirliget, og at der ved den
forestaaende fuldstændige Cementering vilde i Tidens Løb opnaaes en For
mindskning af den aarlige Udgift til Kirkens Vedligeholdelse.
Det vigtigste Arbejde ved Kirken udførtes dog efter at der i Foraaret 1854
under Biskop Martensens Ordination var faldet et Stykke af Hvælvingens
Gibsbeklædning ned14. Uheldet synes at have vakt stor Forskrækkelse og
førte til længere Forhandlinger om Fornyelse af hele Loftet ved at anbringe
paanaglede Trækassetter i Stedet for de oprindelige af Gibs, som var fast
gjort med Staaltraad og Rør. Resultatet blev, at Consistorium efter et af den
akademiske
Værge
udarbejdet
Forslag
fra
Bygningsinspecteuren
Professor
Chr. Hansen indstillede til Ministeriet, at Loftets Gibsbeklædning maatte
blive ombyttet med en malet Træbeklædning af samme Form som Gibsloftet
og at dertil maatte anvendes 12 000 Rdl. af Kirkens extraordinære Bygningsfond15. Ministeriets Tilladelse er dateret 18. Marts 1860, medens Chr. Hansen
allerede ved Skrivelse af 17. Febr. 1858 faar tilstaaet et aarligt Honorar af
100 Rdl. Ved kgl. Resolution af 18. Febr. 1858 gives Tilladelse til at anbringe
2 Trapper af 12 Alens Højde og 2 Alen 12 Tommers Diameter fra Kirkens
Sidegange til Pulpituret16. Paa samme Tid bliver der indlagt Gaslys i Kirken
for 5589 Rdl. og det følgende Aar et Varmeapparat efter Plan af Mr. Bacon.
Endvidere blev et særligt Apparat anbragt til Opvarmning af de tre Skrifte
stole (d. v. s. Rummene, der støder op til Koret.)
Alle disse Arbejder nødvendiggjorde en omfattende Reparation af det
Indre, og her benyttede Chr. Hansen Lejligheden til radikalt at ændre Farveholdningen til en kraftig Polychromi: Gule, kvadermalede Vægge, Søjlerne
paamalet
Kanellurer
med
Umbra,
Architraven
zinnoberrød,
ultramarinblaa
og
okkergul,
Hvælvingens
Kassetter
ultramarinblaa
med
hvide,
malede
Stjerner. Desuden tilføjede han Buernes endnu bevarede hvide Archivolter,
en pinlig Forringelse af C. F. Hansens klare og skarptskaarne Arkitektur, der
ved første Lejlighed bør gøres god igen (sml. Fig. 119).
Med større Glæde betragter man endnu Resultaterne af Omlægningen af
Pladsen mellem Kirken og Universitetet. Den foretoges i 1850’erne efter
Tegning af M. G. Bindesbøll, der i Regnskabsaaret 1851—52 ses at have faaet
50 Rdl. for sine Tegninger m. v.17 — formodentlig til den nuværende Mønster
brolægning — et Arbejde, der afsluttedes med nogle Forandringer af Trapperne
paa de to Langsider, Plantning af Træer og Afspærringen af Frue Plads med
Stenborner og Jærnkæder i 1857—58.
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Fig. 103. Kirken set fra Syd-Vest.
Efter G. F. Hetsch’s Udgave af C. F. Hansens Bygninger 1847.
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Derefter sker der ingen Ændringer i det ydre, før de to nuværende Indgange
i 1903 aabnes i Siderne af Hovedtrapperummene, hvor der oprindeligt var to
Vinduer. Ogsaa dette er en Svækkelse, fordi de bryder Muren paa en slap og
uartikuleret Maade, men navnlig fordi Adgangen til Kirken forkludres, tænkt
som den var frontalt, ind mellem de svære Søjler og med den ganske bevidste
Kontrast mellem det mørke Forrum og den befriende Udsigt gennem de tre
Buer til det store, lyse, hvælvede Kirkerum.
Samtiden var i det store og hele tilfreds med disse Ændringer, men at der
har været enkelte misfornøjede ses bl. a. af et lille polemisk betonet Skrift
af Arkitekten V. Klein fra 186118. Heri drages til Felts mod en Hr. F., der
i Dagbladets Nr. 84 har protesteret mod den Chr. Hansenske Polychromi, og
C. F. Hansen faar at vide, at Kirken trængte til Farve, men at han ikke selv
turde afhjælpe denne Mangel, undtagen paa Alteret. Derimod prises Chri
stian Hansen, der har givet hele Kirken »et let Farveanstrøg, som har mildnet
baade dens frastødende Charakteer og enkelte af dens plumpeste Former!«
I samme Retning gaar en lang Artikel om Kirkens Bygningshistorie af
Arkæologen og Filologen Prof. J. L. Ussing19. Den fremkom i Anledning af
Hovedreparationen i Aaret 1903 og er et hæftigt Forsvar for Chr. Hansen
mod dem, der mente, at nu var Lejligheden kommet til at føre Kirken tilbage
til sin oprindelige Skikkelse. Ogsaa han glæder sig over, at der blev bragt
lidt mere Liv og Varme ind i den kolde, hvide Bygning.
Brygger Carl Jacobsen tilbød i 1910 at bekoste en Rekonstruktion af
Barokspiret opsat paa Taarnet, men lykkeligvis blev dette Indgreb i C. F.
Hansens Værk afværget (Fig. 3). En Frugt af den offentlige Drøftelse af Spir
projektet var forøvrigt, navnlig ved C. M. Smidts Skrift, en ny Værdsættelse
af C. F. Hansens Arkitektur, som kom til at spille en betydningsfuld Rolle
for vor Bygningskunst omkring 1920. Martin Borch har som Kirkens Ar
kitekt erstattet de malede Stjerner i Hvælvets Kassetter med udskaarne, og
hans Efterfølger Christen Borch har ved Restaureringen 1920—21 gjort den
gule Farve noget lettere, ligesom han senere har gjort Loftets blaa lysere. I
1924 blev Taarnet grundigt repareret og var længe omgivet af et vældigt
Stillads, medens Vægtergangens bornholmske Sandsten fornyedes. Desuden
blev det saakaldte Pantheon-Rum bag Koret restaureret og Kassetteloftet
forsynet med Glasplader, saaledes at Lyset fra de cirkelrunde Vinduer kan
trænge ned her, hvor Tavler med Inskriptioner om Kirkens Historie var
opsat 1920—21. Trapperne til Pulpiturerne i Sidegangenes Østender er for
nyet efter Tegning af Christen Borch i 1925, samtidigt med at Kirken fik
nyt Varmeanlæg, i 1927 har han indrettet et Ligkapel i det nordvestre Hjørne,
der er smykket med to Kandelabre og en Afstøbning af Thorvaldsens Relief:
Natten.
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Fig. 103. Kirken set fra Nord-Øst. Efter G. F. Hetsch’s Udgave af C. F. Hansens Bygninger 1847.

Frue Kirke, Københavns Hovedkirke, er en af Byens ejendommeligste
Bygninger. Allerede set paa Afstand vidner det svære, firkantede Taarn med
det gyldne Kors over det lave irgrønne Pyramidetag om en her til Lands
usædvanlig Arkitektur.
Kirken, der ligger paa et mod Øst skraanende Terræn, er nu omgivet af
brolagte og asfalterede Pladser og Gader med enkelte Trægrupper og Træ
rækker, men uden Spor af den gamle Kirkegaard eller dens Indhegning.
Kirken bestaar af Skib og Kor i een samlet, vældig Bygningsblok, der i
Øst har en stor Korrunding, hvis ydre Omgangs Mur dækker Konturen af
den middelalderlige Koromgang paa samme Maade, som Skibets Ydermure
staar paa Barokkirkens Fundamenter (Fig. 93). I Vest er det gamle Taarn
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genanvendt i den nye Kirke, men Taarnkapellerne er udvidet, saaledes at
deres Langmure endog har et lille Fremspring for Skibets. De er af C. F.
Hansen indrettet til Trappehuse.
Skib og Korrunding har Sokkel af kvaderhuggen Granit, paa Korrundingen
med en svag Hulkant, paa Skibet, hvor den ligger 1½ Kvaderskifte højere,
med en lille Skraakant. Paa Skibet ligger desuden over Granitsoklen et Skifte
Sandstenskvadre med et lille, retkantet Fremspring. »Taarnkapellerne« har
Sokkel helt af Nexø-Sandsten, tildels i meget store Kvadre, som løber af bag
Vestfrontens Trin. Murfladerne er pudset med rød Mørtel, der er fremstillet
af pulveriseret Mursten og Mørtel fra det kgl. Kalkværk i Terkelskoven ved
Farum; paa Korrunding og Skib er nederste Stokværk delt med Kvader
fuger, som for oven løber af paa en bred Bæltegesims af Bremersandsten.
Korrundingens betydelige Højde er i det ydre neddæmpet ved den brede
Omgangs forholdsvis lave Mur (Fig. 103); Samspillet mellem disse to koncen
triske Halvcylindre er et af Kirkens interessanteste Virkemidler. Omgangens
Understokværk har — foruden et Par senere indsatte Kælderglugger — som
eneste Muraabning en stor Midtportal over en 8 Trin høj, rød Sandstenstrappe. Portalindfatningen, der ikke følger Murens Krumning, har skraa Sider
og staar paa en rød Sandstenssokkel. Den er afdækket af en Gavltrekant.
Selve Døren er indfattet af profileret og slebet Bremersandsten. Omgangens
Overstokværk har 7 cirkelrunde Vinduer; dens meget enkle Sandstensgesims
bæres af svejfede Konsoller. Herfra fører et lavt, kobberdækket KeglestubTag op mod den egentlige Korrundings ganske glatte Mur, hvis pudsede Tandsnitsgesims krones af en Attika af rød Sandsten. Korrundingens kobberdækkede Halvkuppel løber af paa Skibets trapez-formede Østgavl, arkitektonisk
set et af Kirkens svageste Punkter, der da ogsaa — som Projekterne viser
— har voldt Arkitekten adskillige Bryderier.
Kirkens Langsider er ganske ens. Understokværket har en Række kvadra
tiske Vinduer, 4 paa hver Side af Midtportalen, hvis 5 røde Sandstenstrin fører
op til en kraftig Portalindfatning af Rustikkvadre (Fig. 105), hvoraf de nederste
er af Sandsten. Portalen afsluttes med en stærkt fremspringende, dorisk Tre
kantgavl. I Overmuren sidder i hver Side 9 høje, rundbuede Vinduer, der
er ganske glatte og uden Indfatning. Den pudsede Tandsnitsgesims fort
sætter Korrundingens. Skibets skraa Tagflader, der næsten er skjult bag
Attika’en, er tegldækkede. Den øverste, næsten flade Del af Taget, som rummer
de store Ovenlys, er dækket med Kobber.
Trappehusene springer kun 15 cm frem for Langmurene, men gør sig trods
dette meget kraftigt gældende ved de store, glatpudsede Flader, som hverken
har Bæltegesims eller Kvaderfuger. Understokværket har i ny Tid i Nord og
Syd som Erstatning for et kvadratisk Vindue med profileret Indfatning

Fig. 104. Vor Frue Kirke. Planer 1:300. Øverst Pulpitur-Stokværk

derst Gulvplan. Efter G. F. Hetsch’s Udgave af C. F. Hansens Bygninger.
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Fig. 105. Nordsidens Midtportal.

(Fig. 102) faaet en Dør, der er til Skade baade for Virkningen af Façaden og
for Planens Klarhed. Ved samme Lejlighed er paa hver Side af Døren indsat
en hæslig, lille Glug til de indenfor indrettede Smaarum. Overstokværket
har bevaret sit store, rektangulære Vindue, hvis profilerede Sandstensindfatning har kvadratiske Konsoller under Saalbænk-Enderne og for oven en
Gesims over en høj Frise.
Vestfronten mod Nørregade er Kirkens Hovedfaçade (Fig. 92). Det ses af
de bevarede Udkast, at C. F. Hansen allerede fra Begyndelsen har regnet
med den store Søjlefront, mens selve Kirkegavlen først efterhaanden har
vundet den Klarhed og Enkelhed, der udmærker den, ved at projekterede
12
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Fig. 106. Kirkens Hovedportal. Efter G. F. Hetsch’s Udgave af C. F. Hansens Bygninger 1847.

Sidedøre og Nicher bag Søjlerne er faldet bort, Nicherne dog først da det
viste sig, at Thorvaldsen ikke fik udført de dertil bestemte Figurer. De svære,
pudsede, doriske Søjler staar paa de traditionelle tre Trin (Krepis) og har
lave, men smukt formede Kapitæler, der — ligesom hele Overbygningen —
er af Bremersandsten. Søjlernes nederste Tromler siges at være af Marmor.
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Fig. 107. Den indre Forhal. Efter G. F. Hetsch’s Udgave af C. F. Hansens Bygninger 1847.

Søjlerne bærer Arkitrav og Triglyf-Frise under en Trekantgavl, som danner
en meget spinkel Ramme om Thorvaldsens Gavlgruppe. Over Søjlefronten,
der har kasettedelt Loft og Kobber-Tag, er Arkitraven hævet som en Sokkel
for Taarnet. Bag Søjlerne er Kirkemuren kvaderfuget, og her er Kirkens
Hovedindgang under Thorvaldsens Relief-Frise: Indtoget i Jerusalem. Ind
gangsportalen er med sin meget fint profilerede og smukt udførte Sandstensindfatning saa rigt udstyret, som C. F. Hansens strænge Stil paa nogen Maade
kan tillade (Fig. 106). Den staar i en ejendommelig, men sikkert fuldt bevidst
Kontrast til den barske, doriske Søjlefront.
Kirkens Indre. C. F. Hansen overtog fra Barok-Kirken det svære Taarn,
hvis Understokværk til alle fire Sider havde store, rundbuede Aabninger,
som nu blev omformede efter den nye Smags Krav, saaledes at den østre og
den vestre, hvorigennem Hovedadgangen til Kirken førte, blev indrettet til
smaa Vindfang med Nicher i Væggene og fladt Kasetteloft. Sideaabningerne
ud til Taarnkapellerne blev noget udvidet, og Taarnmurenes Masse accen
tueredes ved de enkle Linier og ringe Dybde i Buelofternes Kasetter. Kun
indirekte gennem disse Arkader kommer der Lys til det kvadratiske Taarnrum, der er prydet med toskanske Pilastre og Gesims med Guttæ og Tand12*
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Fig. 108. Skriftestolsdørenes Gavlkonsol. Efter
Hetsch’s Udgave af C. F. Hansens Bygninger 1847.

G.

F.

snit under det som een stor Kasette med joniske Profileringer ud
formede Loft. Gulvet i Taarnrum
met er ligesom i de tilstødende
Trapperum lagt af Terrazzo, men
har vistnok oprindeligt haft en lig
nende Belægning af Ølandsfliser
som den, der endnu findes i østre
Døraabning. Den mod Kirken ven
dende Side af denne er indfattet
i en Pragtportal med konsolbaaret
Gesims over en ornamenteret Fri
se, alt af Træ.
Portalen fører ind til den indre
Forhal, der er et af Kirkens inter
essanteste Rum. Den smalle Hal
er mørk, men aabner sig med tre
Arkadebuer mod det store, lyse
Hovedskib (Fig. 107). Det er sær
ligt dette Perspektiv, der hæver
Vor Frue Kirke op i Arkitektu
rens Mesterklasse. Arkaderne har
retkantede Sokler af Sandsten, kanellerede Vederlagsbaand og under
Buerne Kasetter med Æggestave,
alt sammen Motiver, der gaar igen
i Kirkerummet. I hver af Forhal
lens smalle Endevægge mod Nord
og Syd er en bred, rund Niche
fra Gulv til Loft. Som C. F. Han
sens Tegning viser, var det Tan
ken, at der her skulde have staaet
en stor Figur, som imidlertid aldrig
blev udført. To smaa, rundbuede
Nicher i Vestvæggen er ligeledes
tomme (sml. S. 212). En Æggestav
danner Gesims i Hallen under det
kasettedelte Loft.
Det egentlige Kirkerum maaler
o. 40,65 X 15,45 m og har fra Gul-
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Fig. 109. Skibets Hovedgesims.

vet til Toppen af Tøndehvælvingen en Højde af 24 m (Fig. 101). Understokværkets Langvægge fortsætter Forhallens Buearkader. De har ligeledes Sandstenssokkel og Vederlagsbaand paa meget brede Piller, der oprindeligt havde
rundbuede Nicher, som C. F. Hansen havde beregnet for Thorvaldsens Apostel
figurer. Buernes profilerede Archivolter er en senere Tilføjelse af tvivlsom
Værdi. Under hver Bue er indskudt et Pulpitur, hvis Jernrækværk har Haandlisten i Buens Vederlagshøjde. Dette Pulpitur er skilt fra den ydre Korridor
ved en Væg af Træ og Glas. Det samme gælder de underliggende Stole, der
ind mod Kirkerummet har Balustrader med drejede Balustre. Paa Skibets
tre Vægge ligger en Stukfrise af »løbende Hund« og Palmetter.
Overstokværkets Balustrade deles ved svære, rektangulære Plinter, som
bærer de 6.35 m høje, doriske Søjler, to for hvert Arkadefag, med glat Skaft
og en lille Bladkrans under Kapitælet (Fig. 109). Bag denne Søjlerække aabner
Pulpituret sig med høje, rundbuede Arkader ud til den ydre Korridor, hvis
store, rundbuede Vinduer er Kirkens vigtigste Lyskilde. Som Kirkens øvrige
Arkader har Buernes Undersider Kasetter med Æggestave langs Kanterne.
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Midt paa Sydsidens Pulpitur er afskilret en Kongestol, hvis Bagvæg har
Pilastre med Æggestavskapitæler under den krenellerede Liste. Arkadebuen
er her lukket med en Mur, hvori sidder en Træportal med konsolbaaret Gesims
og derover et kronet Rigsvaaben omgivet af Akantusløv. Kongestolens Bag
væg er malet med Rødt, Hvidt og Guld. De store Søjler bærer en regelret,
dorisk Gesims med kraftig Udladning (Fig. 109) som Vederlag for det halv
cylindriske, tøndehvælvede Loft, hvis Kasetter oprindelig var af Stuk, men
er fornyede i Træ og har faaet en forgyldt Stjerne i den blaamalede Bund.
For at forøge Lysmængden er Overbygningen over de tre store Ovenlys i
nyere Tid gjort lavere.
Kirken har ikke noget egentligt Kor, men Langvæggenes Arkader standser
ved et fremspringende Fag, der i Understokværket har en smuk Sandstensportal med konsolbaaret Trekantgavl (Fig. 108) ind til en »Skriftestol« i hver
Side. I Overstokværket findes et tilsvarende Rum, der staar i Forbindelse med
Kirken ved en glat, rektangulær Aabning med Balustrade. Derover sidder et
firkantet Ornamentfelt af Gibs med festonbærende Putti modelleret af Thor
valdsen. Over dette »Korfag« ligger Tøndehvælvingen lidt lavere end Skibets
og har Kasetter med afskaarne Hjørner og Rosetter.
Korrundingens Væg er ganske glat fra Gulvet til Thorvaldsens KorsegangsFrise under Gesimsen. Dens Kvartkuglehvælv har rudestillede Kasetter og
et nu lukket Ovenlys i Toppen. Korgulvet er af Marmorfliser, mens den øvrige
Kirke har Gulv af Teglstensfliser. Trappen op til Koret er af Nexøsandsten.
I Kirkens Vestende løber Overstokværkets Inddeling igennem med en
Søjle over hver af de to Arkadepiller. Her er Orgelet opstillet over Forhallen,
og øverst aabner en bred Bue med ornamenteret Underside sig ind mod Kirkens
Tøndehvælving (Fig. 110). Kirkens Undervægge er nu gulmalede i to Toner;
iøvrigt er den malet hvid-graa undtagen, som ovenfor nævnt, i Kongestolen
og Hvælvingens Kasetter.
Skriftestolene paa hver Side af Korfaget er meget enkle Rum med Tand
snitgesims. De staar i Forbindelse med Koromgangen ved Døre, der paa
Ydersiden er udformet i den strængeste C. F. Hansen-Stil. Iøvrigt er Kor
omgangens Vægge baade i Under- og Overstokværk glatte og har ikke faaet
den af Arkitekten projekterede Udsmykning (Fig. 98). Understokværket faar
nu Lys gennem Glas lagt i Kasetteloftet. En Dør i Midtaxen fører dels ind
til det bag Alteret indrettede Præsteværelse, dels ad en Trappe ned til den
i 1925 udgravede Varmekælder, hvor Resterne af de gotiske Korkapeller ses
(S. 14).
Langsidernes ydre Korridorer har først og fremmest til Opgave at give
Bygningen den Bredde, som Tagkonstruktionen over det høje, tøndehvælvede
Loft fordrer, men de indebærer desuden, at Kirken kunde faa det smukke,
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Fig. 110. Skibets Hvælving, set fra Galleriet over Orgelet.

halvt indirekte Lys mellem Overstokværkets høje, hvide Søjler. Understokværkets Korridor var fra Begyndelsen slet ikke tænkt tilgængelig for Menig
heden; man skulde komme ind i Kirken enten ad Hovedportalen i Vest eller
gennem Langsidernes Midtportaler og krydse Korridorerne i et lille Rum, der
til begge Sider var afsondret ved Døre. Korridorerne er derfor meget enkle
i Udstyret, men har dog en trukket Gesims ligesom Gangen bag Mellempul
pituret og Overstokværkets lyse Korridor. Opgangen til Pulpiturerne er dels
de oprindelige, store Trapper i Vest og dels de senere indbyggede Trapper i
Korridorernes østre Ende.
I Trapperummene paa Siderne af Taarnet er senere afsondret et Par Smaarum, i Syd et Vagtlokale, i Nord et Ligkapel. I hver Side er indrettet to ens
artede, treløbede Trapper mellem firkantede Piller med kanelleret Gesimsbaand. Den foroven kvadratiske Trappelysning er omgivet af et Rækværk
med smaa, toskanske Træbalustre over en Æggestavsgesims. Trapperummet
har Konsolgesims med tre Draaber under hver Konsol.
Taarnet. Efter Branden i 1807 stod Vesttaarnets svære Mure i alt væsentligt
bevaret, og noget modstræbende kunde C. F. Hansen lade det indgaa i sin
nye Kirkebygning (sml. Fig. 22). Endnu i Vægtergangsstokværket kan derfor
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det barokke Murværks store, røde Sten konstateres, mens det øverste Stok
værk ligger over det gamle Taarns Gesimshøjde og derfor er muret af nyt.
Alle Stokværk har flade Bjælkelofter.
Fra begge Trapperummene fører Døre ind til Taarnets 1. Stokværk, der
i hver Side har en stor, rundbuet Niche. I Vestsiden sidder en Glug ind til
Rummet under Søjlefrontens Tag. 2. Stokværk har sit Gulv i Højde med
Kirkens Gesims. I alle fire Sider ses dybe, rundbuede Nicher, hvoraf den
nordre og søndre har Dør ud til Lofterne over Trapperummene. Her viser
den store, runde Murbues to-Stens Stik sig i det barokke Murværk; ovenover
skimtes en mindre, tilmuret Glug, der i Modsætning til den store, rundbuede
Aabning ikke genfindes paa Afbildninger af Barok-Kirken (Fig. 62). Paa begge
Sider ses tæt ved Taarnets Østhjørner Fortandinger efter ca. 45 cm tykke
Mure, utvivlsomt Barok-Kirkens Sideskibsgavle. I 3. Stokværk staar de rund
buede Aabninger, hvoraf den østre har ført ind til Midtskibets Loft, bevarede
som Nicher, i Vest er den øverste Del af Aabningen blot lukket med en Glas
dør, med en svær Sandstensbalustrade udenfor. Ved Foden af 4. Stokværk,
Klokkestokværket, havde allerede det barokke Taarn en Tilbagetrækning af
Muren, som C. F. Hansen har bevaret og afdækket med et Skifte Sandsten.
Stokværket har til alle fire Sider rundbuede Nicher, hvori er indrettet et
stort, rundbuet Glamhul, udvendigt flankeret af doriske Søjler, hvis nederste
30 cm af Skaftet samt Kapitæl og Abakus er af Bremersandsten. Mellem
Søjlerne staar et Jernrækværk. Gulvet udenfor Rækværket er lagt af Nexøsandsten, indenfor af Ølandsfliser. 5. Stokværk har til hver Side lave Blæn
dinger, hvori Urskiverne sidder ligesom paa det gamle Taarn. Paa hver Side
af Urskiverne er indvendigt bevaret en lille rundbuet Blænding med en Cirkel
glug, som ogsaa vises paa Afbildinger af Barok-Taarnet (Fig. 82). De mangler
dog paa Vestsiden, der i Stedet for paa Indersiden har en oval Blænding paa
Højkant midt i Nichen. I 6. Stokværk, Vægtergangsstokværket, har C. F.
Hansen til hver Side udhugget en stor, retkantet Dør, der udvendigt er formet
som en Portal med Karmsten og konsolbaaret Trekantgavl, alt af KunstSten. Vægtergangen bæres af svære, svejfede Konsoller af norsk Marmor,
som ved Reparationsarbejder har vist sig at være udhugget i tidligere anvendt
Materiale, hvis Ornamentik er gemt ind i Muren. Vægtergangen er omgivet af
et Jernrækværk; dens Gulv er nu af Skiferplader, der har erstattet en Belæg
ning af Nexø-Sandsten. Over Dørene skimtes indvendigt til alle fire Sider
Spor af et stort, vistnok højt fladbuet Stik, der ikke kendes fra det gamle
Taarn. 7. og øverste Stokværk har i Øst og Vest tre rektangulære Aabninger,
skærende op i Taarnets Hovedgesims, som er fornyet i Granit. Gesimsen har
under Tagudhænget et kraftigt udformet Tandsnit. Paa Taarnets lave, kobberdækkede Pyramidetag staar det store, lueforgyldte Kobberkors.

Fig. 111. Kapitæl paa Alteropbygningen.

Aa. Rl. 1943
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VICTOR HERMANSEN

Alterbord. Ved Reformationsfesten den 1. November 1817 nedlag'de Frederik
den Sjette Grundstenen til Alteret. I en udhulet Sandsten anbragtes
Jubelfestens Medailler og en Guldplade med Indskriften: »Aar efter Christi
Byrd 1817 feiredes det tredie Aarhundredes Jubelfest, til Minde om den ved
Dr. Morten Luther forkyndte evangeliske Lære. Paa Festens anden Dag, den
1ste November, lagde Danmarks Konge, Frederik den Siette, Grundstenen
til Alteret for Vor Frue Kirke, efter at Kirkens Mure, ved Kongens priselige
Omhue, vare opreiste fra det Gruus, hvortil liendtligt Overfald havde ned
styrtet dem«1.
Alterklæde med Kongens kronede Navn, Laurbærkrands, og Aarstal i Guld
broderi, leveret 1829 af Madame Hjelm2.
Altertavle. Efter C. F. Hansens første Plan skulde Altertavlen have været
en korintisk Portal, kronet af et Kors, støttet af to knælende Engle, og om
fattende et Maleri, hvortil Historiemaler J. G. Lund indleverede to Skitser
forestillende Korsfæstelsen (Fig. 112). Ved Anbringelsen af Thorvaldsens Kri-
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Fig. 112. Altertavle og Prædikestol efter C. F. Hansens Projekt.

stus-Figur (S. 218) blev Søjlerne anvendt i den nuværende Portal-Ramme
(Fig. 111, 122), men Gesimsen og Trekantgavlen gjort glatte, ligesom KorsGruppen blev udeladt. 1828 leverede og opsatte Gørtler K. P. Dalhoff et Kors
med Ornamenter og Mellemstykke, 58 »Snirkler med Tulper«, 4 Hjørnepal
metter og 2 Endestykker3.
Altersølv. Foruden det ældre Altersølv: Kalk, Disk, Kande og Oblatæske
(S. 138) findes en Kopi af Kalken, udført af Anton Michelsen 1923, og to ens
Kalke af kbh. Prøvesølv 1930 med Mestermærke for K. C. Hermann.
Alterstager. Ved Kirkens Indvielse var Alterstagerne et Par ægteforgyldte
Kandelabre, leveret af K. P. Dalhoff3, men de blev 1858 afløst af de nuvæ
rende, 112 cm høje, balusterformede Malmstager (Fig. 113) udført af Billed
hugger C. C. Peters.
Kandelabre. Efter C. F. Hansens Plan skulde der foran Alteret have været
opstillet to Kandelabre, som Thorvaldsen havde paataget sig at udføre i
Marmor efter en tilsendt Tegning, men da de ikke var sat i Arbejde 1828,
lod Kommissionen Gørtler K. P. Dalhoff udføre fire Kandelabre, 5½ Alen
høje, støbt af fin Messing og ferniserede. De var »bestemt til ved enkelte høj
tidelige Lejligheder at brænde Blus paa«4 (Fig. 114).
Døbefont. Ved Indvielsen 1829 var Fonten kun en midlertidig Træ-Font
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(1839 afgivet til Citadelskirken),
men fra Thorvaldsen forelaa der
Tilsagn om, at han vilde skænke en
Font af Marmor. Dens Plads blev
midt for Alteret, dér hvor Præ
dikestolen oprindelig skulde have
staaet. Den 24. Marts 1839 blev
Thorvaldsens
Døbefont
(»DaabsEngelen« S. 218) indviet af Stifts
provst Tryde »med skjønne beteg
nende Ord«. Det første Barn, der
blev døbt her, var Billedhuggeren
Freunds
Datter,
og
Thorvaldsen
selv stod Fadder5.
Kor-Skranke. 1827 leverede Gørtler J. C. Løchtes Enke 82 store
Messing-Balustre
til
Rækværket
omkring Alteret6. 1829 leverede
Gørtler K. P. Dalhoff 2 Kordøre
af ferniseret Messing og 10 ægteforgyldte Balustre7. Det maa for
mentlig være til Korskranken, hvor
der nu sidder Messing-Gitre i Mahogni-Laager.
Prædikestol. Oprindelig var det
planlagt, at Prædikestolen skulde
staa paa Gulvet, midt i den halv
runde Kor-Skranke8, men da Kir
kens Præster udtalte sig mod den
ne Anbringelse, blev det 1827 ved
Aa, RI. 1943
taget at bygge den paa Skibets
Fig. 113. Alterstage af C. C. Peters.
Nordside i den midterste Arkade
(jfr. S. 157 og 168). Den fik derved sin Plads overfor Kongestolen og ved at
indsættes i selve Buen formentes den »mindst at skade det arkitektoniske«.
Opbygningen fremgaar af Fig. 115.
Stolestader. 1828 leverede P. Kretz 22 dobbelte Kirkestole af Eg9.
Orgel. Kirkens første Orgel, bygget 1819—1828 af Hans Frederik Oppenhagen, maatte allerede 1833—1835 helt fornyes af Marcussen & Reuter, Aaben
raa. 1901 blev det ombygget af C. J. Starup og 1928 fornyet af Th. Frobenius
& Co., Kongens Lyngby10.
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Fattigblokke. 1840 blev Kirkens
to Fattigblokke opsat i Skibets
vestligste Fag: mod Syd Caritas,
mod Nord Barnet med Skyts-En
gelen, begge af Thorvaldsen, se
S. 216 (Fig. 126 og 127).
Lyse-Arme. 1830 leverede Gørtler Joh. Evens 56 Lyse-Arme af
Malm til Stolene, 2 til Prædike
stolen, 2 til Orgelet (jfr. Fig. 119).
Da der blev indlagt Gas i Kirken,
tegnede og leverede J. B. Dalhoff
Gaslampetterne til Stoleværket paa
Gulvet11.
Taarnur, leveret af Mechanicus
Johannes Friis. Det blev sat i Gang
den 6. Juni 1829, Dagen før Kir
kens Indvielse. Til Slagklokke køb
tes en Klokke paa 6 Skippund 13
Lispund 7 Pund, som var støbt paa
Brandkommissionens
Bekostning
og overladt til Vor Frue Kirke i
181412.
Det nuværende Urværk er le
veret af Bertram Larsen.
Klokker 13 . 1. 1828. »Stormklok
ken« (»Festklokken«). Versaler mel
lem Akantusbladrækker: »Støbt af
Søren Hansen Hornhaver paa Fre
deriksværk 1828«. Paa Klokkelege
V. H. 1943
met indstemmet »F og W D 1 Nbr«,
Fig. 114. Kandelaber af K. P. Dalhoff.
dvs. Frederik og Wilhelmine den
1. November (Dagen for Frederik den Syvendes Formæling). Tvm. 194 cm.
Vægt 4025 kg. 1904 blev Ophængningen ændret saaledes, at Klokken nu kan
ringes af een Mand; oprindelig skulde der otte dertil.
2. 1876. »Søndagsklokken«. Versaler (paa Slagringen): »Støbt i Anker Heegaards Etablissement paa Frederiksværk 1876«. (Paa Klokkesiden): »Laudo
Deum, plebem voco, congrego clerum« (»Jeg priser Gud, kalder paa Folket,
samler Gejstligheden«). Klokken var oprindelig støbt af Søren Hansen Horn
haver 1827. Tvm. 161 cm. Vægt 2133,5 kg.
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Fig. 115. Prædikestolen. Tegning af C. F. Hansen i Kirkens Arkiv.

3.
1699. »Middagsklokken«. Versaler mellem Bladranker: »Gloria in excelsis Deo. Friderich Holtzmann Hafniæ me fecit Anno 1699« (»Ære være Gud
i det Høje. Frederik Holtzmann i København gjorde mig i Aaret 1699«). Paa
Klokkelegemet Christian den Femtes Brystbillede og Monogram. Tvm. 123 cm.
Klokken maa være skænket til Kirken efter Branden ligesom den følgende.
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V. H. 1943

Fig. 116. Mindesmærke over Biskop Frederik Münter af H. E. Freund.

4. 1490. »Niklokken«. Minuskler: »Anno d(omi)ni mcdxc Veni sancte spiri
tus hielp maria oc sancte klemet hielp sancte anna« (»I Herrens Aar 1490.
Kom Hellig Aand. Hjælp Maria og Sct. Clemens. Hjælp Sct. Anna«). Foran
Marias Navn er et Aftryk af et rundt Spænde. Efter Annas Navn er Klokke
støberen Oluf Kegges Segl aftrykt. Tvm. 110 cm. Klokken stammer fra Ant
vorskov Klosterkirke,
der
blev nedbrudt
1744.
Konferensraad Constantin
Bruun til Antvorskov skænkede 1817 Klokken til Vor Frue Kirke14.
De to Klokker fra Frederiksværk kostede ialt 8147 Rdl., men heraf havde
Kirken leveret Metal for 3041 Rdl., deriblandt en Døbefont (sml. S. 39—40,
139) og en Figur15.
Grauminder.
94) 1834. Frederik Münter (1761—1830), Sjællands Biskop. Latinsk Ind
skrift, ifølge hvilken Mindesmærket er rejst af Stiftets Præster. Det er af
hvidt Marmor, 228 cm højt, formet som et græsk Gravmæle med palmet-
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V. H. 1943

Fig. 117. Mindesmærke over Professor Jens Møller af H. E. Freund.

smykket Trekantgavl. Midtfeltet bærer Bispens siddende Portrætfigur (Fig.
116) i temmelig højt Relief. Af H. E. Freund. Signatur paa Bogskrinet. I
Nordre Sideskib.
Udkast til Mindesmærket (Kunstakademiets Bibliotek. Haandtegningssamling G 38).
Originalmodel i Gips, i Aalborg Museum. Th. Oppermann: Billedhuggeren H. E. Freund.
Kbh. 1916. S. 126—128, 163 No. 80.

95) 1838. Jens Møller (1772—1833), Professor i Theologi. Dansk Indskrift,
ifølge hvilken Mindesmærket er »sat af erkiendtlige Landsmænd«. Det er af
hvidt Marmor, 116 cm højt, og har over Indskrift-Feltet et Relief (Fig. 117)
af en siddende Figur: Eusebia (Fromheden). Af H. E. Freund. Signatur bag
Bogskrinet. I Nordre Sideskib.
Udkast
til
Mindesmærket
(Kunstakademiets
Bibliotek.
Haandtegningssamlingen
C 38). Originalmodel i Gips, i Aalborg Museum. Th. Oppermann: Billedhuggeren H. E.
Freund. Kbh. 1916. S. 128—129, 167 No. 118.

96)
1856. Jacob Peter Mynster (1775—1854), Sjællands Biskop.
Indskrift og latinsk Sentens (In hoc signo vinces). Over et Fodstykke af graat

Dansk
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V. H. 1943

Fig. 118. Udsnit af Mindesmærke over Biskop J. P. Mynster af J. A. Jerichau.

Marmor,
hvorpaa
Indskriften,
findes
et
trapezformet,
foroven
tresidet-afdækket Billedfelt med staaende Portræt-Figur af hvidt Marmor i højt Relief.
Biskoppen er iført Embødsdragt, holder en Bog i venstre Haand og løfter
højre velsignende (Fig. 118). Af J. A. Jerichau. I Nordre Sideskib.
Vilh. Lorenzen: Vor Frue Kirke. Kbh. 1927. S. 148 Fig. 72. Sophus Michaëlis: Billed
huggeren Jens Adolph Jerichau. Kbh. 1906. S. 83.

97)
1867. Just Henrik Paulli (1809—1865), Stiftsprovst. Dansk Indskrift.
Mindesmærket, af hvidt Marmor, er formet som en antik Stele med en Portræt-Medaillon hvorover en staaende Relieffigur af Troen med Kors og Kalk.
Af H. W. Bissen. I Nordre Sideskib.
Vilh. Lorenzen: Vor Frue Kirke. Kbh. 1927. S. 149. Fig. 73. Haavard Rostrup:
H. W. Bissen. Kbh. 1945. I S. 420 Nr. 635.

98)
1911. N.
I Nordre Sideskib.

E.

Balle

(1783—1808),

Sjællands

Biskop.

Portræt-Medaillon.

Fig. 119. »Scene i Frue Kirke ved Indførelsen af Thorvaldsens Christusstatue i Marmor« (gennem
Sydsidens Midtportal). Efter Maleri af N. Simonsen, udstillet paa Charlottenborg 1835.

THORVALDSEN OG VOR FRUE KIRKE
ved

SIGURD SCHULTZ

C

F. Hansen havde Brug for Thorvaldsens Bistand flere Steder — Christians. borg, Slotskirken, Raad- og Domhuset, Frue Kirke — og gjorde rask
væk Bestillinger uden egentlig Evne til at gennemføre dem paa forsvarlig
Maade som Følge af Datidens vanskelige økonomiske Forhold. Naar Frue
Kirke fik en Særstilling, skyldes det, at Thorvaldsen satte sin Vilje ind paa
at gennemføre og forme denne Opgave efter sit Ønske. Han indsaa, at han
havde Forholdene i sin Magt, naar han selv tog den økonomiske Risiko og
delvis arbejdede paa egen Bekostning, og han løste Opgaven i en plastisk
Monumentalstil, væsensforskellig fra C. F. Hansens arkitektoniske Tanke, saa13
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ledes at den færdige Kirke næsten mere blev hans, Billedhuggerens, end den
blev Arkitektens.
Det tidligste, man kender til Thorvaldsens Tilknytning til Frue Kirke, er
to Breve fra Stadsbygmester Peder Malling, der i sine ganske unge Dage
havde været C. F. Hansens Konduktør ved Christiansborg og Raad- og Dom
huset, og fra Arkæologen Professor P. O. Brøndsted. De hører til den Strøm
af Opfordringer, hvormed man søgte at formaa Thorvaldsen til at vende hjem
fra Rom. I det ene nævner Malling den 20. November 1815, at »interessante
Opgaver til Slottet, Raad- og Domhuset og Frue Kirke vente Dem.« I det
andet siger Brøndsted direkte den 2. December samme Aar: »Lycurg og Solon
som Ziir for Domhuset, 12 Apostle til Frue Kirke etc. synes mig dog værdige
Gienstande for Din Konst.« Thorvaldsen blev imidlertid ved med at udskyde
Hjemrejsen. Dels bandt Virksomheden ham i Rom — han havde Forpligtelser
over for modtagne Bestillinger, og nye Opgaver strømmede stadig ind til
ham. Dels har han utvivlsomt lagt sig de Formaninger paa Sinde, hvorom
Brøndsted minder ham i det samme Brev med de Ord, at han ved deres Møde
i Rom 1813 »slet ikke opmuntrede Dig til paa ubestemte, halve Forslag og
usikkre Løfter at forlade Dine Værksteder, Din skiønne Virksomhed og det
herlige Roma.« Hvor berettiget denne Advarsel var, kunde Thorvaldsen se
alene af den Omstændighed, at da den nye Billedhugger H. E. Freund ind
fandt sig hos ham i Rom Foraaret 1818, anbefalet af Akademiets Præses,
Prins Christian Frederik, af C. F. Hansen og Brøndsted, saa mødte han med
et Tilsagn om Bestillingen paa de tolv Apostle. Kuriøst nok medbragte han
i sin Taske et Brev til Thorvaldsen fra Forfatteren, Professor L. Kruse,
skrevet den 1. Januar 1818, med Opfordring til at komme hjem, bl. a. under
Henvisning til Frue Kirkes Apostle — »disse ønskede man vel fra Deres
Haand«, bemærker Kruse. Men Freund var saa sikker i sin Sag, at han tog
fat paa Skitserne til dem endnu samme Aar. Foraaret 1819 stod tre af dem
færdige i det lille Atelier, som Thorvaldsen havde overladt Freund. Medens
Thorvaldsen opholdt sig i Kobenhavn, blev den første af dem, Thaddæus,
modelleret i fuld Størrelse.
C. F. Hansen havde oprindelig tænkt sig at udstyre det store Kirkerum med
en malet Altertavle og de tolv Apostle, indsatte i Nicher i de brede Murpiller
mellem Buerne. Den projekterede Størrelse af Figurerne har man angivet
derigennem, at Freund udførte sin Thaddæus i en Højde af 85 Tommer. Det
nærmere Program for Kirkens Udsmykning udformedes imidlertid først, efter
at Thorvaldsen var kommet tilbage Oktober 1819 paa sin første Hjemrejse
og havde taget Opgaven i sine Hænder. I sin første Skikkelse foreligger den
i et Møde, Thorvaldsen havde med Kommissionen for Vor Frue Kirkes Genopbyggelse, saaledes refereret i Kommissionens »Deliberationsprotokol«:
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»Efter Indbydelse til Her Professor Thorvaldsen havde Commissionen den
Fornøjelse at modtage ham i dets Møde den 8de Novbr 1819. Her Professoren
havde den forekommende Godhed at tilbyde, at ville efter Commissionens
yttrede Ønske være betænkt paa at udarbeide for Frue Kirke en basrelieff
i Frisen bag Colonnerne [foran Hovedindgangen] og en anden i Frontonen.
Til den første foreslog han Christi Vandring til sin Lidelse paa Golgatha,
den anden Johannes som prædiker for forsamlet Folk i Ørken; hvortil Com
missionen gav dets fuldkomne Bifald, henstillende dog aldeles til Her Pro
fessoren, i fald han siden maatte hellere foredrage nogen anden Gjenstand,
han da dertil maatte have fuldkommen frit Valg. Med Her Professoren om
talte Commissionen endvidere Statuerne af de 4 Evangelister udvendigen
under den underste basrelieff, og de 12 Apostler inden i Kirken samt basreliefferne en medaillion over samme. Her Professoren gav Løfte om at ville
ved den danske Pensionair Freund, som arbeider i hans attelier i Rom, samt
andre der studerende Kunstnere, lade disse Statuer sammesteds forfærdige
under hans Bestyrelse og Opsyn.«
Var det end — som det med al Tydelighed fremgaar af de følgende Aartiers Korrespondance mellem København og Rom — C. F. Hansen, der be
stemte Udsmykningens Omfang gennem de Nicher til Figurer og Relieffer,
han havde projekteret i Bygningen, saa valgte Thorvaldsen selv de Emner,
der skulde fremstilles, og han føjede snart betydningsfulde Udvidelser til
Planen.
Thorvaldsens Ændringer.
Thorvaldsens første Indgreb gjaldt Hovedpunktet i Kirkens Udstyrelse.
Allerede den 6. Januar 1820 vedtog Kirkekommissionen at undersøge Mulig
heden af, at den Christus-Figur, som Slotsbygningskommissionen i sit til
svarende Velkomst-Møde med Thorvaldsen den 24. November 1819 havde be
stilt i italiensk Marmor til Slotskirken, »hellere anbragtes i Frue Kirke, hvor
den fortrinligen vilde være passende« — »hvilken Mening Professor Thorvaldsen
ved at besee Frue Kirke indvendig ogsaa mundtlig havde udladt sig med.« I
Forestillingen til Kongen fremhæves udtrykkelig, at »Etatsraad Thorvaldsen
har givet den første Idee til at anbringe en Christus Figur i Stedet for Malerie
i Alteret.« Forslaget vandt straks Kongens Bifald, skønt man maatte bevilge
Maleren J. L. Lund 400 Rdl. som Godtgørelse for en Skitse, han efter lang
varig Forberedelse havde udført til den oprindelig paatænkte Altertavle.
Af de officielle »Deliberationsprotokoller« maa man faa det Indtryk, at
Bestillingen paa Christus-Statuen simpelt hen overflyttedes fra Slotskirken til
Frue Kirke. Men saaledes var det ikke. J. M. Thiele forklarer i sin Thorvaldsen-Biografi, at Meningen var to Exemplarer af samme Statue, Marmor i
13*
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Fig. 120. Christi Daab. Marmorrelief i nordre Skriftestol.

Slotskirken og Gibs i Frue Kirke. Han paastaar, at Thorvaldsen ønskede
Marmorstatuen anbragt i Frue Kirke og inden sin Afrejse 1820 beskæftigede
sig med at finde paa noget andet til Slotskirken. Hvordan det nu forholder
sig hermed, saa fastholdt Thorvaldsen lige til det sidste Bestillingen under
den Form, der ifølge Thiele var den oprindelige Aftale, og han udførte den
saaledes. Frue Kirke fik 1828 et Gibsexemplar af Christus-Statuen sammen
med Gibsexemplarer af Apostlene. Da Marmorexemplaret hjemsendtes med
Korvetten »Galathea«, og Prins Christian Frederik den 15. November 1833
meddelte Thorvaldsen, at Figuren var »henbragt i Frue Kirke, men endnu
ei udpakket eller opstilt«, saa bemærker Thorvaldsen i et Brev til Jonas Collin
28. August 1834: »Ikke heller er det mig klart, hvorledes dette Arbeide kommer
til Frue Kirke, da det oprindelig var bestemt for Slotskirken.« Spørgsmaalet
løstes først i 1838 derved, at Universitetet dette Aar søgte og den 17. No
vember fik kgl. Resolution for, at Marmorfiguren overlodes Frue Kirke mod
en Betaling af 16.000 Rdl., hvorefter H. E. Freund stillede den op, saaledes
at den var paa Plads til Pinsedag 1839.
Det næste vigtige Punkt, som Thorvaldsen ændrede, var Apostlenes Op
stilling. Han kunde ikke lide Nicher — Skulpturer skulde staa frit. Da Sta
tuerne kom til København i Gibs-Afstøbninger 1828 og man vilde stille dem
op i Frue Kirke, viste det sig, at de var for store til Nicherne. Særlig meget
kan det ikke have været. Medens Freunds Thaddæus maalte 85 Tommer,
svinger Thorvaldsens Apostle mellem 89 og 93½ Tommer, men det var til
strækkeligt til, at man i København straks besluttede at tilmure Nicherne
og stille Statuerne paa Sokler foran Murpillerne. Samtiden har enstemmig
beskyldt Thorvaldsen for at have gjort Fejlen med Vilje. Thiele siger i sin
Biografi, at »det var den almindelige Mening, baade i Rom og i København«.
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Fig. 121. Nadverens Indstiftelse. Marmorrelief i sondre Skriftestol.

Ludvig Bødtcher, der under sit Ophold i Rom en Tid var Thorvaldsens for
trolige Sekretær, noterede i nogle Optegnelser fra 1825—26, at Thorvaldsen
over for ham yttrede »lidt Misfornøjelse over, at Apostlene ikke komme til
at staa frit, hver paa sin Piedestal, hvad der efter hans Mening vilde tage
sig ulige bedre ud end deres Standpunkt i Nischerne, som altid trykke Figuren
og berøve denne noget af den frie Virkning; tillige bemærkede han, at Nischen
er et Produkt af den allerede forfaldne Kunst.« Dr. Zeuthen, Sognepræst i
Fredericia, paastaar endog i sine Erindringer om et Ophold i Rom 1833—34,
at Thorvaldsen ved et Middagsselskab »i ypperlig Stemning« direkte skal have
fortalt,
»hvorledes
Architekt
Hansen
vilde
have
Statuerne
underordnede
Architekturen og derfor gjorde Nischer til dem, for at de ikke skulde træde
frem som selvstændige Kunstværker, men hvorledes Thorvaldsen narrede ham,
idet han gjorde Statuerne større end Maalet paa Nischerne.« Ligeledes har
Pastor C. J. Brandt fortalt Martin Hammerich, at Thorvaldsen i et Selskab
i København September 1838, hvor Brandt var til Stede, paa det direkte
Spørgsmaal, om det var med Vilje, han havde gjort Apostlene for store,
svarede: »Ja vist var det! jeg vilde ikke have dem staaende i Skilderhuse.«
Selv erklærede Thorvaldsen i sit Brev til Kirkekommissionen den 5. Februar
1829, at han ikke kunde begribe, at Apostlene ikke passede til Nischerne,
»thi Hovedet staar i Centrummet af Cirklerne i Nicherne, som de har haft
den Godhed at oversende mig, saa at Maalet ikke maa være rigtigt. Jeg troer
det om saa mere, da ogsaa Freund har feilet med sin Thaddeus, som er af
samme Størrelse med mine Apostler. Men det fornøier mig, at denne For
andring er nu blevet nødvendig, som er upaatvivlelig en fordeelagtig, at man
seer Figurerne fra alle Sider, som ved Ansigter af flere Punkter udgiør en betydeligere Dekoration for Kirken.«
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»Af egen Længsel efter den vanlige Beskæftigelse og under saamegen Til
skyndelse udenfra« (Thiele) begyndte Thorvaldsen allerede under sit Ophold
hjemme, i Januar 1820, at modellere to Relieffer til Frue Kirkes Kor, fore
stillende Christi Daab og Nadverens Indstiftelse. Det laa uden for Aftalerne,
men der var afsat Murfordybninger til dem over Dørene til et paatænkt Daabskapel og til Skriftestolen. Det blev de første Arbejder fra Thorvaldsens Haand,
man ret fik at se hjemme, da de stod i hans Atelier paa Charlottenborg. En
Kreds af velstaaende Mænd med Grev A. W. Moltke og Etatsraad N. A. Holten
i Spidsen indsamlede 4000 Specier til deres Udførelse i Marmor. Reliefferne
kom dog aldrig til at sidde efter Bestemmelsen. Skønt Thorvaldsen hjemsendte Marmorexemplarerne 1833, blev disse først opsat 1844 og inden i de
paagældende Rum, ikke over Indgangene.
Ganske paa eget Initiativ og uden at spørge nogen derom modellerede
Thorvaldsen en Døbefont i Form af en staaende Engel med en Muslingeskal,
tænkt som en Gave fra ham til Kirken. Den tyske Maler Schnorr von Carolsfeld fortæller i et Brev fra Rom den 2. August 1823, at han har set den i Thor
valdsens Atelier, og Thiele bekræfter, at den stod færdig inden Aarets Ud
gang. Denne Statue tilfredsstillede imidlertid ikke Thorvaldsen, ifølge Thiele,
fordi protestantiske Venner skulde have gjort ham opmærksom paa, at den
havde en vis Lighed med nogle katolske Vievandsbeholdere. Derfor model
lerede han 1827 eller 1828 den knælende Engel med Muslingeskallen. Dette
Skridt kan dog ogsaa staa i Forbindelse med den hjemme trufne Bestemmelse,
at Figuren skulde have Plads i Koret. I sit Brev den 7. Maj 1827 havde C. F.
Hansen spurgt efter den, fordi han havde Brug for en Døbefont til Kirkens
forestaaende Aabning, og en passant sagt Thorvaldsen Besked herom. Det
vilde jo virke uheldigt, om baade Christus og den staaende Engel anbragtes
i Koret. Den staaende Engel havde Lord Lucan desuden straks bestilt i Marmor,
saa at Thorvaldsen paa det Punkt var holdt skadesløs.
Hvad Udsmykningens øvrige Led angaar, blev Frontonens Fremstilling
af Johannes, der prædiker i Ørkenen, bestilt som et »Basrelief« i Lighed
med, hvad der var Tilfældet paa Christiansborg og Raadhuset. Allerede den
27. Marts 1821 skrev Prins Christian Frederik fra Rom til C. F. Hansen om
Frontonen, som Thorvaldsen »ønskede udført med saadanne fristaaende Figu
rer.« Dette maa være en Disposition, som Thorvaldsen har foretaget paa egen
Haand. Det er, som om man ikke vil vedkende sig de fritstaaende Figurer i
København — man bliver længe ved at tale om »Basrelieffen« i Korresponcancen med Thorvaldsen —, og da Spørgsmaalet bliver, om Gruppen skal
udføres i brændt Ler eller Bronze, kommer der en vis Ængstelse over for det
teknisk forsvarlige til Orde i C. F. Hansens Breve 24. November 1826 og 7. Maj
1827. Det maa være »overmaade tyndt Metal, da ellers vilde Udladningen
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Fig. 122. Vor Frue Kirkes Kor.
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af det doriske Gesims ei kunne bære den Masse af Metal«, siger han i det ene,
og i det andet, hvor han endelig har maattet bekvemme sig til at anerkende
Figurerne, bemærker han, at han har »overlagt nøiere«, hvorledes de kan
befæstes, »saa Lasten ei kom til at trykke paa Gesimsen«. Det er tydeligt en
my og dristig Virkning, Thorvaldsen her indførte.
Nogen Uklarhed hersker der med Hensyn til de to Friser, som Thorvaldsen
udførte til Frue Kirke. I 1819 havde man planlagt en Frise paa Façaden bag
Hovedportalens Søjler, og Thorvaldsen havde foreslaaet Gangen til Golgatha
som Emne. Den naaede imidlertid ikke at komme til Behandling før efter
Hjemkomsten i 1838. I sit Brev til Universitetet den 16. Oktober d. A. siger
Thorvaldsen, at han nu vil tage fat paa denne Frise og levere den i brændt
Der, men snart maa der være foretaget en Ændring. Thiele, hvis Skildring
af Thorvaldsens sidste Aar er noget usikker, har en Beretning om, at Arkitekten G. F. Hetsch, C. F. Hansens Svigersøn, efter at Christus-Figuren i
Marmor var sat paa Plads til Pinsefesten 1839, havde »fundet nogen Tomhed
i Omgivelsen« og foreslaaet anbragt en Frise »i Nichens øverste Parti« til at
bøde herpaa — Emnet maatte være Jesu Lidelse. Denne Tanke skal Thor
valdsen have grebet og straks iværksat uden Hensyn til, at det var en Ud
videlse af Planen uden for alle Aftaler. Hvad der er foregaaet, synes ikke at
lade sig dokumentere. Med Sikkerhed kan det fastslaas, at Thorvaldsen model
lerede Skitserne til begge Friser paa Nysø i sidste Del af Aaret 1839. Han
arbejdede paa Gangen til Golgatha i August og September. Skønt denne
Frise blev anbragt i Korrundingen, imod den oprindelige Bestemmelse, siger
H. C. Andersen endnu i Breve fra Nysø til Jonas og Henriette Collin 16. og
27. August 1839, at den er til »Frue Kirkes Forhal«. Kort efter gik Thorvaldsen
i Gang med Indtoget i Jerusalem, et helt nyt Emne, der passede bedre til
Pladsen
under
Hovedportalen.
Bevarede
Brudstykker
af
Lermodellen
er
daterede 19. November 1839, og Skitsen skal være blevet færdig inden Jul.
I de første Maaneder af det folgende Aar sattes begge Friser i Arbejde i stort
Maal.
H. E. Freund og Frue Kirke.
Synderlig Forestilling om den kunstneriske Udsmykning af de monumentale
Bygværker, der var under Arbejde, kan Myndighederne i København ikke
have haft. Myndighederne var Slotsbygningskommissionen og den i 1811
nedsatte Kommission for Frue Kirkes Genopbyggelse — det vil i begge Til
fælde sige C. F. Hansen. Det ser ud til, at C. F. Hansen i det væsentlige har
indskrænket sig til rent arkitektonisk at bestemme, hvor Arkitekturens Flader
skulde brydes eller accentueres af plastisk Udsmykning, og til at afsætte
Nicher og Murblindinger i dette Øjemed. Derefter experimenterede man sig
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Fig. 123. Johannes prædiker i Ørkenen. Bronzegruppe over Vestfronten.

saa smaat frem med mere tilfældige Idéer, løse Aftaler og halve Løfter. Dette
er blevet bebrejdet C. F. Hansen, men uforstaaeligt er det ikke. Man savnede
en betydelig Billedhugger, hvem man turde betro de store Opgaver. Der
kom ikke Gang i Sagerne, før Thorvaldsen vendte hjem og paatog sig den
Del, han kunde magte af det overordentlig omfattende Program.
Ulykken var imidlertid, at Thorvaldsens Hjemkomst trak længe ud. Med
sin taktiske Klogskab vilde han kun vende hjem som en fri Mand, der ikke
kunde fanges i nogen Afhængighed til de hjemlige Forhold, og heri havde
han sikkert Ret. Lige fra Baron Schubarts Besøg i Danmark 1811 lød der
stadig kraftigere Opfordringer til ham om at komme tilbage, men han blev
ved at udsætte, til han fandt Omstændighederne gunstige eller bydende. Da
han endelig kom 1819 og fik Lyst til i særlig Grad at hellige sig Frue Kirke,
var der allerede truffet et Par halve Dispositioner, der stillede sig hindrende,
og hvoraf det ene er blevet et mørkt Punkt i dansk Kunsthistorie.
For det første havde man allerede i god Tid henvendt sig til Historiemaleren
J. L. Lund, der blev Professor ved Akademiet 1818 og var Thorvaldsens Rejse
fælle paa Hjemturen Aaret efter, om en Altertavle og modtaget en foreløbig
Skitse. Januar 1820 præsenterede J. L. Lund et nyt og endeligt Kompositionsudkast, udarbejdet, efter at han havde »nu ved sit fiiraarige Ophold i
Italien studeret de beste Mesterværker af saadanne religiøse Gjenstande.«
Denne Vanskelighed løstes forholdsvis let og smertefrit ved en kongelig Re
solution af 22. April s. A., der bevilgede Lund 400 Rbd. rede Sølv for Udkastet
og lovede, at »Hans Majestæt forbeholder sig at overdrage ham andet passende
Arbeide i sin Konst«.
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Fig. 124. Indtoget i Jerusalem. Gibsrelief bag Hovedportalen. Efter Skitse i Thorvaldsens Museum.

Værre var det, at H. E. Freund, som tidligere nævnt, rejste til Rom 1818
med et eller andet Tilsagn om Apostel-Figurerne, skønt man dog utvivlsomt
havde tiltænkt Thorvaldsen denne Opgave — der kan næppe være Tvivl om,
at Peder Malling og P. O. Brøndsted har haft Holdepunkter for deres Ud
talelser i 1815, og at deres Breve dengang i det hele taget har været skrevet
i Forstaaelse med den ledende Kreds i København. Det synes umuligt nu
at konstatere, af hvad Art det — formodentlig mere eller mindre usikre og
mundtlige — Tilsagn, man gav Freund, har været. De eneste Holdepunkter,
man har, er, at denne Sag under Thorvaldsens Forhandlinger i København
aabenbart er blevet særlig behandlet i Slotsbygningskommissionen, mærkelig
nok ikke i Kirkekommissionen, hvem den vel især maatte vedrøre, og at
det fra Bygnings-Myndighedernes Side aldrig er blevet benægtet, at de havde
en Forpligtelse over for Freund. Givet er det imidlertid, at han selv troede
fuldt og fast paa at have modtaget en virkelig Bestilling, og at han i sine Forhaabninger havde gjort denne til et Kardinalpunkt i sin fremtidige kunst
neriske Karriere og Udvikling.
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Fig. 125. Christi Gang til Golgata. Gibsrelief i Korrundingen. Efter Skitse i Thorvaldsens Museum.

For Thorvaldsen maa hele dette Spørgsmaal have været overordentlig
pinligt. Under hans Fraværelse var Freund en af hans betroede Mænd i Rom,
han havde før Afrejsen set ham udføre Skitserne til tre Apostel-Figurer i et
af sine egne Atelierer, og under Forhandlingerne i København modtog han
Brev fra Freund om, at denne var begyndt at udføre en af dem i stort Maal.
Thorvaldsen behandlede da ogsaa Forholdet til Freund med stor Alvor. I
Mødet med Slotsbygningskommissionen den 24. November 1819 gav han
Freund »et meget fordeelagtigt Vidnesbyrd«. Ikke blot sikrede han sig begge
Kommissioners Tilsagn om, at Freund skulde bistaa ved Udførelsen af de
tolv Apostle, men han »yttrede det Ønske, at det maatte blive overdraget
denne unge Kunstner at forfærdige nogle Arbeider til de nye Bygninger, der
kunde bære hans Navn«. Dette var Slotsbygningskommissionen »aldeles
bereedvillig at opfylde«, og den »formeente, efter Overlæg med Etatsraaden
[ɔ: Thorvaldsen], at det ville være et passende og ønskeligt Arbeide for Freund
at forfærdige Figurerne med tilhørende basrelieffs til de store Trapper i det
nye Slot« — det tilføjes i Kommissionens »Deliberationsprotokol«: »Overbyg-
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nings Directeuren tilbød at levere Maal af Nicherne hvori disse Figurer skulde
placeres og Underretning om Belysningen«. Endvidere betingede Thorvaldsen
sig skriftlig Bekræftelse paa »Commissionens Beslutning angaaende Freund
for ved sin Tilbagekomst til Rom derom at underrette den unge Kunstner«.
Dette skete ogsaa ved Slotsbygningskommissionens Skrivelse til ham den
27. December 1819.
Hvor svært det faldt Thorvaldsen at skulle trænge Freund til Side over for
Frue Kirke, fremgaar af det Brev, han lod Maleren Chr. Fædder Høyer, der
i sine Romeraar 1806—11 havde været hans Fortrolige og Sekretær, skrive
til Freund paa sine Vegne den 15. Februar 1820. »Det første Thorvaldsen kom
hertil«, hedder det heri, »viiste Etatsraad Hansen ham strax om i sine Byg
ninger, for at give ham Idee om alt hvad der burde giøres. Han mødte der
efter i Slotsbygnings
saa og i Commissionen for Frue Kirke;
Frue Kirke skal være færdig om to Aar, det iler altsaa med Arbeiderne, man
vil at Thorvaldsen skal giøre alt; Han har svaret: at han ikke kunde paatage «
sig noget, paa anden Maade end at lade det forfærdige ved andre under sin
Opsigt i Rom og at han ikke ville berøve Freund de Arbeider der var lovet
ham; følgeligen at han ikke ville paatage sig Apostlerne til Frue Kierke, før
end at han først er forsikret om at Freund er dermed tilfreds ved at erstattes
paa anden Maade; Dertil blev svaret: til Slottet skal der giøres en Mængde
Grupper og Statuer, følgeligen Freund bliver beskieftiget, detsuden er ham
ikke bestemt lovet Apostlerne, og da det til Frue Kirke skal giøres strax,
er det Commissionens Ønske at Thorvaldsen begiønder disse Ting; Med alt
dette har Thrvsln: ikke herpaa villet give noget bestemt Svar, forinden at
De har meddeelt ham Deres venskabelige Formeening; Thorvaldsen veed ikke
at kunne handle anderledes; Han udbeder sig Deres Svar og haaber De er
tilfreds ham«. For at give Freund »et Bevis paa at han med varme har talt
Deres Sag«, meddeler Høyer den Passus, der omhandler Freund i Slotsbyg
ningskommissionens Brev af 27. December 1819.
Penneførerens naive Fremstilling maa man naturligvis holde Thorvaldsen
til Gode. Men Brevet tegner ikke desto mindre Billedet af en Mand, der havde
ondt ved at sige Nej. Vi faar her i det mindste en praktisk Grund for, at
det var de hjemlige Myndigheder saa meget om at gøre at faa Thorvaldsen
til at overtage Opgaven — den, at Kirken nu skulde være færdig paa to
Aar, og at man aabenbart troede, han var i Stand til at gennemføre den
omfattende Udsmykning paa saa kort Tid. Det maa heller ikke overses, at
om man havde holdt Løfterne over for Freund med Hensyn til Christians
borg, saa havde denne haft samme storstilede Mulighed for at faa sit Navn
knyttet til Slottet som Thorvaldsen fik sit til Frue Kirke.
Med det Resultat, der var opnaaet i Slotsbygningskommissionen, stillede
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Fig. 127. Fattigblokken.

Thorvaldsen sig endnu ikke tilfreds. Medens han opholdt sig i København,
var Prins Christian Frederik paa sin store Udenlandsrejse naaet til Rom,
hvor han traf Freund og fattede Godhed for ham. I et Brev den 6. Januar
1820
fortalte Prinsen om Freunds Arbejde med Apostelfiguren og tilføjede:
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»De sørger vel for, at han faaer en bestemt Bestilling i saa Henseende, førend
De forlader Kiøbenhavn, at han ei skal anvende sin Tid forgieves paa Arbeidet
for Metropolitan Kirken«. Denne Interesse var Thorvaldsen ikke sen til at
udnytte, da han selv naaede tilbage til Rom den 16. December 1820, med
det Resultat, at Prins Christian Frederik allerede den 23. December skrev
til C. F. Hansen: »Det ligger mig meget paa Hierte, at den Sag med Freund
afgiøres, thi før begynder Thorvaldsen ikke sin Christus eller Apostlene til
Frue Kirke. Naar man seer Freunds Apostelfigur, saa kunde man med god
Samvittighed raade til at lade ham udføre Apostlene i Thorvaldsens Attelier
under dennes Øine, men eftersom denne Sag er afgiort, saa maae De endeligen ret snart give ham Bestilling paa andre Figurer i stedet for disse, thi
som sagt Thorvaldsen venter herefter for ej at tage Brødet af Munden paa
sin Elev, som man siger«. Det gjorde forønsket Virkning. C. F. Hansens Svar
den 26. Januar 1821 lod intet tilbage at ønske. »Det bedrøver mig«, skrev han
om Thorvaldsen, »at han for det første ei vil tænke paa Christus og hans
Disciple. Naar blot Freund staar iveien, da skal denne hans Følsomhed for
sin Eleve let blive hævet«. Derefter fulgte Anvisning paa konkrete Opgaver
til Freund, fire Evangelister til Nicher i Slotskirken, om hvilke C. F. Hansen
havde
talt
med
Kongen
og
Slotsbygningskommissionens
Medlemmer,
to
Nichefigurer til Marmortrappen paa Christiansborg og som yderligere Mulig
heder to og tyve andre Nicher paa Kongens og Dronningens Trapper samme
steds, altsammen Figurer i stort Format og ledsaget af de fornødne MaalAngivelser. Af dette Brev fik Thorvaldsen en Udskrift, officielt overleveret
gennem Prinsens Kabinetssekretær. Dermed burde dette Spørgsmaal have
været bragt i Orden. At der aldrig kom videre ud af disse nye Bestillinger,
er en anden Sag, som man ikke kan lægge Thorvaldsen til Last.

Arbejdets Gennemførelse.
De Ønsker, man nærede i København med Hensyn til Thorvaldsens Bi
stand, var saa omfattende, at han umulig vilde kunne overkomme dem per
sonlig, navnlig da ikke, naar hans Hu stod til selv at ville overtage Frue Kirkes
Udsmykning fra Ende til anden. Det viste sig forøvrigt ogsaa, at det oversteg
Landets økonomiske Kræfter — det endelige Resultat naaedes kun ved Thor
valdsens Gavmildhed. Han var fuldt klar over Omfanget af den ArbejdsByrde, han paatog sig, og sikrede sig Hjemmel for at anvende Hjælpere.
Saa snart Thorvaldsen var tilbage i Rom, tog han fat paa Frue Kirke og
gik med voldsom Energi løs paa Hovedsagen: Christus, Fronton-Gruppen og
Apostlene. Disse Bestillinger krævede Udvidelse af hans Virksomhed og bidrog
væsentlig til, at hans Atelierer i de kommende Aar blev en af Byens Turist-

THORVALDSEN OG VOR FRUE KIRKE

Fig. 128. Christus.
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Fig. 129. Bartholomæus.

Fig. 130. Thomas.

Attraktioner. Fremgangsmaaden var den, at Thorvaldsen selv modellerede
Udkast, som derefter blev overgivet de yngre Kunstnere, der arbejdede i hans
Værksteder som Medhjælpere og Elever, til Udførelse i det store Maal under
hans daglige Tilsyn og personlige Indgreb i Modelleringen. Et skolet Øje vil
nok kunne se Medhjælperens Haand i Enkeltheder her og der, men man maa
ikke af den Grund tage fejl af hans Andel i Værket. Intet viser vel bedre
Thorvaldsens administrative Begavelse end, at han i den Grad, som Tilfældet
var, kunde faa Medhjælperne til at gaa ind i sin Stil og arbejde efter sin egen
plastiske Opfattelse. Man ser da ogsaa, at naar samtidige Kritikere vilde fra
tage hans Apostel-Statuer deres kunstneriske Originalværdi, bemærkede han
uforstyrrelig: »Jeg mener dog, at der er Noget i dem, som hører mig selv til«,
og om hans Deltagelse i Udførelsen vidner den Omstændighed, at han fratog
den unge Billedhugger, hvem Paulus var overdraget, Arbejdet, da han var
utilfreds med det, og modellerede hele Statuen med egen Haand.
I Virkeligheden blev Modellerne til Hovedfigurerne udført overraskende
hurtigt. Skønt Christus-Statuen fik en længere og interessant Udviklings
historie, inden den var fastlagt, var den allerede Juli 1821 saa vidt, at man
kunde begynde at lægge Stativet til den store Figur op, og den 22. August
rapporterer Arkitekt J. H. Koch til C. F. Hansen, at Thorvaldsen modellerer
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Fig. 131. Jacob den yngre.

Fig. 132. Philip.

paa den. Arbejdet blev sinket af Sygdom, men den 5. Januar 1822 skriver
Koch, at Thorvaldsen arbeider »meget ivrigt« paa Figuren, og endnu samme
Maaned blev den færdig ifølge Thiele.
Efterhaanden som Skitserne forelaa fra Thorvaldsens Haand, blev ogsaa
Apostelfigurerne sat i Værk. Man begyndte Juni 1821, siger Thiele. Koch
meddeler hjem den 18. April, at Thorvaldsen har modelleret Petrus, Paulus
og Johannes »i smaat Maal«, og den 14. Juli, at Petrus og Paulus er næsten
færdige i virkelig Størrelse. I Begyndelsen af 1827 stod hele Rækken rede
til Hjemsendelse i Gibs. Dette var dog kun en foreløbig Klaring. Af den første
Johannes-Figur, som han havde kasseret 1823, utilfreds med sin egen Kon
ception, havde han i sidste Øjeblik gjort en Thaddæus for at kunne præstere
hele Rækken komplet til Frue Kirkes Indvielse i 1829. Senere bestemte han
sig imidlertid for at udskyde baade denne Thaddæus og Andreas. Under sit
sidste Ophold i Rom udførte han — efter hvad Thiele meddeler — nye Skitser
til dem December 1841, og i Løbet af det følgende Foraar blev de begge ud
ført i deres endelige Skikkelse.
Fronton-Gruppen synes Thorvaldsen at have haft ondt ved at komme i
Gang med. Arkitekt Kochs Indberetning til C. F. Hansen den 7. November
1821 indeholder følgende ualmindelig talende Passus herom: »Jeg har, for
14
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Fig. 133. Matthæus.

Fig. 134. Paulus.

troelig at opfylde Deres Anmodning idelig forsøgt at faae ham til at componere denne, men ieg har, uagtet han ey er af de ubøyelige, ey kundet formaae ham hertil — han siger, han kan umulig paatage sig dette Arbeide, da
han har saameget under Hænder; han mener, hvis det fandt Deres Bifald,
man skulde give Freund en Bestilling paa at udføre dette Arbeide i brændt
Ler«. Thiele paastaar dog, at Skitserne allerede i November blev uddelt til
de udvalgte Elever, der skulde modellere de store Figurer. Den 5. Januar
1822 hedder det i et Brev fra Koch til Kabinetssekretær D. G. Adler, at der
er begyndt paa Frontonen i Fjerdedels Størrelse — hvordan det nu skal forstaas —, og den 5. August s. A. fra Paris til Prins Christian Frederik, at »hid
til 4 Figurer, gandske herlige, bleve færdige i Modellerne«. Hermed kan nok
stemme Thieles Beretning om, at da Thorvaldsen Efteraaret 1822 havde ind
rettet sit saakaldte »store Studio« i en Staldbygning ved Palazzo Barberini,
samledes de store, færdige Modeller fra de forskellige Atelierer her i Oktober
Maaned og blev for første Gang sammenstillede i Komposition. Der blev kort
sagt arbejdet med feberagtig Energi. I Løbet af ca. 11 Maaneder skulde altsaa
hele denne Gavlgruppe være baade konciperet af Thorvaldsen og fuldført i
virkelig Størrelse af ham og hans Hjælpere!
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Fig. 136. Johannes.

Fig. 135. Petrus.

Opgivne Projekter.
Frue Kirkes Udsmykning var saa omfattende en Opgave, at det ikke lyk
kedes Thorvaldsen at gennemføre den i det projekterede Omfang ved Siden
af de mange andre store Opgaver, som han løste. Tvende Kandelabrer, der
skulde staa ved Altret, og som man kun kender fra C. F. Hansens Rykker
breve 24. November 1826 og 7. Maj 1827, blev uventet afbestilte 30. De
cember 1828 — af Thorvaldsens Svar erfares, at han har maattet lade denne
Annullering gaa videre til Carrara. Dette var kun en Bagatel og forsaavidt
ikke Thorvaldsens Skyld, at den bortfaldt. Derimod hørte det med i det op
rindelige Projekt, at der til fire Nicher paa Façaden under Frisen og bag
Hovedindgangens Søjlestilling skulde leveres fire Evangelist-Statuer. Da to
af Evangelisterne jo allerede forekom i Apostelrækken, foreslog Thorvaldsen
1827 hellere at vælge to Sibyller og to Profeter som Repræsentanter for Spaadommene om Christi Komme, men C. F. Hansen svarede, at »Sibyller vil
vores Geistlighed ei kiendes ved«, og anbefalede de fire store Profeter — de
kunde have en Højde af 3 Alen og 18 Tommer. Herved blev det. Efter sin
Hjemkomst tilbød Thorvaldsen Universitetet den 16. Oktober 1838 at levere
disse Statuer, det fik kgl. Resolution paa Bestillingen og afgav den skriftlig
til Thorvaldsen den 24. December. Endnu 1842 nævnede Thorvaldsen det i
14*
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Fig. 137. Jacob den ældre.

Fig. 138. Andreas.

et Brev til Christian V I I I som sin Hensigt at ville modellere de lire Profeter,
men han kom aldrig saa vidt.
Noget bedre gik det paa et andet Punkt, forsaavidt som der i alt Fald
kom et Par smukke Udkast ud af det — skønt det drejede sig om en Bestil
ling af yngre Dato. I det ofte citerede Brev af 7. Maj 1827 henledte C. F.
Hansen Thorvaldsens Opmærksomhed paa to Nicher, der endnu findes i den
indre Forhal, paa hver Side af Indgangsdøren: »I disse var det efter min
uforgribelige Mening passende at sætte Luther og Melanchton«. Begge Statuer
indbefattedes i Brevvekslingen med Universitetet 1838, men heller ikke dem
naaede Thorvaldsen at udføre i sin høje Alder.
Efter Thorvaldsens Død opgav man paa Forslag af H. N. Clausen baade
de to Reformatorer og de fire Profeter og lod i Stedet H. V. Bissen og J. A.
Jerichau udføre Statuerne af Moses og David, der stilledes paa Sokler foran
Façaden paa begge Sider af Portalen. Det er et Spørgsmaal, om det ikke
nærmest var til Gavn for Helheden, at disse to Led bortfaldt i Udsmykningen.
Selv om vi ikke vil undvære Bissens og Jerichaus prægtige Statuer, er det
ikke engang sikkert, at de — paa det Sted, hvor de staar — arkitektonisk
set tjener Kirken til Fordel.
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Fig. 140. Simon Zelotes.

Fig. 139. Judas Thaddæus.

Thorvaldsens Offervilje.
Det er blevet et klassisk Træk i Thorvaldsens Historie og lidt af en Legende,
at han var langsom i sine Leveringer og havde ondt ved at tage en Beslut
ning. Saa rigtigt dette end i mange Tilfælde er, maa man dog ikke glemme,
at han virkelig havde meget Arbejde mellem Hænder og fra alle Sider blev
bestormet med Bestillinger og Ønsker om det ene og det andet, som altsammen
krævede Tid og Arbejde. Det har ogsaa sat sine Spor i Frue Kirke. Der var
en Aarrække i Trediverne, hvor han egentlig ikke rørte Kirkens Opgaver, og
beklageligt er det unægtelig, at han aldrig fik taget sig sammen til egen
hændig at give Christus-Statuen den sidste Retouche i Marmoret. Men netop i
Tilfældet Frue Kirke har han imidlertid arbejdet med en Energi og i afgørende
Øjeblikke med en Beslutsomhed, der ikke forliges helt vel med Legenden.
Dette Storværk var heller ikke kommet i Stand uden en vidtstrakt Gav
mildhed fra hans Side. Til Kirkens Indvielse 1829 leverede han Christus og
de tolv Apostle i Gibs for Omkostningerne ved deres Støbning, 300 Scudi
for Christus og 200 for hver Apostel. Da man i København syntes at ville
slaa sig til Taals med disse Afstøbninger, fordi man ikke havde Penge til
Marmor-Udførelsen, satte han uden videre Apostel-Statuerne i Arbejde i
Carrara for egen Regning — hjemme fik man det kun at vide gennem Arki-
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tekt F. F. Friis, der vendte tilbage fra Studierejse ved Nytaarstid 1832. Saa
først kom der Liv i dette Spørgsmaal. Det løstes derved, at Thorvaldsen
Oktober 1838 overlod Kirken de ti dengang færdige Marmorstatuer for 2000
Rdl. pr. Stk. (til Sammenligning tjener, at han som omtalt fik 16.000 Rdl.
for Christus-Statuen). Endvidere betegner Thorvaldsen i sit Brev den 16. April
1834 den Betaling for Fronton-Gruppen af 4.000 Specier eller 8.000 Rdl.,
som Konsistorium fik kgl. Resolution for i 1838, som »ikkun mit eget Udlæg«.
Adskillige Samtidige har haft meget at udsætte paa Thorvaldsen for hans
Mistroiskhed og Forsigtighed i Pengesager, og han maatte faa Skinnet imod
sig paa Grund af den Paaholdenhed, han sædvanlig viste med Hensyn til
sine personlige Fornødenheder. Men heller ikke paa dette Punkt savnede han
store Linier. Hans Holdning over for Frue Kirke maatte — for at benytte
Høyens Udtryk — ubetinget være »et Begplaster paa alle de Munde, som
snakke om Thorvaldsens Gjerrighed«.

Thorvaldsens Værker i Frue Kirke.
Johannes Døberen, som prædiker for forsamlet Folk i Ørkenen. Gavlgruppe
i Hovedportalens Fronton. Bronze (Fig. 123). Bestaar af følgende enkelte Fi
gurer og Grupper:
I Midten Johannes, staaende paa et Klippestykke, iført Kamelhaars Kofte
og en vid Kappe, med en korsformet Hyrdestav i venstre Haand. Modelleret
af den ældre Bienaimé1.
Til venstre følger:
En yngre Mand i Eftertanke, med venstre Ben sat op paa et Klippestykke
og Hovedet støttet til venstre Haand. Han bærer sin Kappe lagt over højre
Arm. Modelleret af den yngre Bienaimé.
En Gruppe af en Fader med sin voksne Søn. Modelleret af Giuseppe Pacetti
(1782—1839).
En knælende Moder med sit Barn, der klynger sig til hendes Skuldre. Mo
delleret af Carlesi.
En gammel Skriftklog, siddende paa en Sten. Modelleret af Joseph Her
mann (1800—69).
Yderst i Frontonens Spids ligger udstrakt en ung Mand, der støtter Hovedet
i venstre Haand. Modelleret af en af Brødrene Bienaimé.
Til højre følger:
En halvvoksen Dreng. Han har aftaget sin Kappe, som han bærer over
venstre Arm, og er rede til Daaben. Modelleret af Giuseppe Tenerani (f. 1793).
En hovmodig Farisæer, for et Øjeblik standset i sin Gang. Modelleret af
Giuseppe Pacetti.
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En Jæger, som vender tilbage fra Jagten med sin Hund. Modelleret af
Pietro Marchetti.
To Børn, en Dreng og en Pige, optagne af Jægerens Hund. Pigen sagdes
i sin Tid at være Portræt af Thorvaldsens Datter Elisa, f. 7. Marts 1813,
senere gift med Oberst, Kammerherre Fritz Paulsen. Modellerede af Tacca.
Børnenes Moder med et tredie, mindre Barn foran sig. Hovedet er et Por
træt af Vittoria Caldoni fra Albano, en berømt Skønhed, som mange Kunst
nere portrætterede, og af hvem ogsaa Thorvaldsen udførte en Buste. Model
leret af Carlesi.
I Fontonens Spids en Hyrde, siddende i strakt Stilling med venstre Knæ
løftet og hvilende paa højre Arm. Han vender Hovedet ret ligegyldigt mod
Taleren. Modelleret af Giuseppe Tenerani.
Gruppen blev bestilt November 1819. Modellerne udførtes i Tidsrummet
fra November 1821 til Oktober 1822 med Bistand af den Række Elever og
Medhjælpere, hvis Navne er nævnt ovenfor. Desuden blev der udført to Sta
tuer af en staaende romersk Kriger og en siddende Jøde (begge i Thorvaldsens
Museum), som imidlertid blev udskudt af Kompositionen. I Breve udtalte
Thorvaldsen om Figurerne 1827: »Disse var min Mening at burde støbes i
Bronze, da det er den eneste Materie, som kan udholde at staae i fri Luft
i vort Clima, og som kan støbes saa tyndt og ved Stænger fra Ryggen af Fi
gurerne befæstes i Muren, saa de næsten kunne bære sig selv, uden at give
nogen Tyngde paa Gesimsen«, og 1829: »De behøver heller ikke at overarbeides, da Modellerne ere saa vel udarbeidede«. Øjensynlig fordi Kirkekom
missionen af økonomiske Grunde foretrak det, blev Figurerne dog udført i
brændt Ler og hjemsendt med Korvetten Galathea 1833. Gruppen blev sat
paa Plads i Kirkens Fronton af H. E. Freund og afsløret paa Thorvaldsens
Fødselsdag den 19. November 1838.
Dette Brændtlers Exemplar blev malet med en Terracotta-Farve til Be
skyttelse mod Vejrliget og Baggrunden bag Figurerne med en mørk Farve.
I 1878 nedtoges det (nu i Aalborg Museum) og erstattedes med et MarmorExemplar, udført af en Række Billedhuggere, som Kunstakademiet havde
udpeget. Da ogsaa det led Skade ved Vejrets Indflydelse og tillige ved uheldig
Rensning, blev det nedtaget (Figurerne nu opstillet i St. Markus Kirken i
Aalborg i restaureret og overarbejdet Stand, med Undtagelse af Jægeren,
der gik til Grunde). Det nuværende Bronze-Exemplar opstilledes 1928 og af
sløredes 4. November.
Christi Indtog i Jerusalem. Relief-Frise paa Façaden bag Hovedportalen.
Gibs (Fig. 124).
Frisen blev bestilt November 1819, dog med Gangen til Golgatha som
Emne. Den endelige Bestilling ordnedes ved Universitetets Indstilling og den
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kgl. Resolution af 17. November 1838. Uden at de nærmere Omstændigheder
kendes, blev Emnet imidlertid ændret til Christi Indtog i Jerusalem, og den
færdige Frise blev ikke udført i brændt Ler, som det havde været Hensigten.
Thorvaldsen modellerede Skitsen paa Nysø i Slutningen af 1839. Den blev
udført i virkelig Størrelse af H. E. Freunds Elever 1840 under Ledelse af
Freund, efter dennes Død af Thorvaldsen, og samme Aar bragt paa Plads
paa Kirkens Façade.
Caritas eller Den kristelige Kærlighed; Relief over Skoleblokken, Marmor.
Barnets Skytsengel; Relief over Fattigblokken, Marmor. Anbragt paa Skibets
Langvægge, henholdsvis nordre og søndre, op til Vestvæggen. Begge ind
fattet i en Ramme af blaaligt Marmor og opsat 1840 (Fig. 126 og 127).
Caritas blev modelleret i Rom 1810. Da en forhenværende Toldkasserer,
Hans Henrik Gunnerus, som sad i norsk Gældsfængsel, 1822 bønfaldt Thor
valdsen om et lille Arbejde fra hans Haand, for at han ved Salget af det kunde
udfries af Fængslet, lod Thorvaldsen dette Relief udføre i Marmor som Gave
til ham. Det hjemsendtes 1825. I Mellemtiden var Gunnerus afgaaet ved
Døden. Relieffet solgtes til Fordel for hans Efterladte, blev købt af Kirke
kommissionen, der lod det opsætte over Fattigblokken.
Barnets Skytsengel modellerede Thorvaldsen i København 1838 som Pen
dant til Caritas. Det var det første Arbejde efter hans Hjemkomst.
De tolv Apostle. Marmorstatuer i Kirkens Skib.
Ved nordre Langvæg, fra Indgangen hen til Koret:
Bartholomæus. Kniven i hans højre Haand hentyder til hans Martyrdød.
Modelleret af Carlesi (Fig. 129).
Thomas. Vinklen i hans venstre Haand symboliserer Tvivleren, der ikke
tror, før han har maalt. Modelleret af Giuseppe Tenerani (Fig. 130).
Jakob den yngre, Alphæus’ Søn. Støtter Hænderne paa en Vandringsstav;
karakteriseret som den, der af Udseende lignede Jesus. Modelleret af den
yngre Bienaimé (Fig. 131).
Philip. I højre Haand et Rørkors. Modelleret af Ferdinand Pettrich (1798—
1872) (Fig. 132).
Matthæus. Som Evangelist udstyret med Skrivetavle og Griffel. Ved hans
højre Side Englen, der er hans Symbol. Pungen ved hans Fod antyder hans
Fortid som Tolder. Modelleret af en af Brødrene Bienaimé, »formodentlig
den yngre« (Thiele) (Fig. 133).
Paulus. Fremstillet talende med venstre Haand hvilende paa et Sværd, der
henviser til hans Martyrdød. Modelleret af Thorvaldsen selv (Fig. 134).
Ved søndre Langvæg, fra Koret hen mod Indgangen:
Petrus. Holder i højre Haand to Nøgler, hentydende til Christi Ord til
ham. Modelleret af den ældre Bienaimé (Fig. 135).
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Johannes. Holder Skrivetavle og Griffel i Hænderne. Ved venstre Fod
Ørnen, hans Evangelist-Symbol. Modelleret af Pietro Marchetti (Fig. 136).
Jacob den ældre, Zebedæus’ Søn. Fremstillet som Vandringsmand med Stav
og en Hat hængende paa Ryggen. Modelleret af Pietro Marchetti (Fig. 137).
Andreas. Støtter sig med højre Arm til det x-formede Kors, hvorpaa han
skal have lidt Martyrdøden. Modelleret i Rom 1842 af Pietro Galli (1804—77)
og Thorvaldsen selv (Fig. 138).
Judas Thaddæus. Med foldede Hænder og en Hellebard hvilende i den
venstre Arm. Modellen udført i Rom 1842 af Thorvaldsen personlig, kun med
Bistand af Baronesse Stampe, i Løbet af 14 Dage, heri indbefattet den rent
haandværksmæssige Oplægning af Stativet (Fig. 139).
Simon Zelotes. Holder i de korslagte Hænder en Sav som Hentydning til
sit Martyrium. Modelleret af Emil Wolff (1802—79) (Fig. 140).
De tolv Apostle blev bestilt November 1819 under Thorvaldsens Ophold i
København. Meget snart efter sin Tilbagekomst til Rom tog Thorvaldsen fat
paa Skitserne dertil, og Juni 1821 sattes de første af Modellerne i Arbejde.
I Begyndelsen af 1827 stod alle tolv Modeller færdige i Gibs. Afstøbninger
af dem hjemsendtes med dansk Skib fra Livorno næste Aar, ankom til Kø
benhavn Maj 1828 og var bragt paa Plads i Kirken ved dens Indvielse 7. Juni
1829. Af disse Modeller udskød Thorvaldsen senere Andreas og Judas Thad
dæus, som ikke tilfredsstillede ham.
Omtrent paa samme Tidspunkt, i 1829 og følgende Aar, sendte Thorvald
sen de ti Apostel-Figurer til Carrara for at lade dem udføre i Marmor for
egen Regning3. Fregatten Bellona bragte dem til Danmark 1835. Ved Skrivelse
af 16. Oktober 1838 til Universitetet overlod Thorvaldsen disse Marmorstatuer
til Kirken, og under H. E. Freunds Ledelse blev de opstillet i Kirken, saa
ledes at de var paa Plads Pinsedag 1839.
December 1841 modellerede Thorvaldsen nye Skitser til Apostlene Andreas
og Judas Thaddæus under sit sidste Ophold i Rom. Modellerne udførtes
1842, og 1848 var begge Statuer afleverede til Kirken i Marmor.
Tolv Medaillon-Relieffer i Muren over Apostel-Statuerne, mellem Murpillens
Kapitælbaand og den afsluttende Ornamentfrise foroven. Alle ens, cirkel
runde, Gibs. Et Englehoved, baaret af fire Vinger, omgivet af en Æggestav.
Opsat 1828. Disse Medailloner udelades almindeligvis ved Omtalen af Thor
valdsens Værker i Kirken, men maa formentlig være de »Basrelieffer en me
daillon«, som Kirkekommissionen bestilte November 1819 (sml. Fig. 119).
Christus. Statue over Alteret. Marmor. Opstillet i et Tabernakel, hvis Niche
er malet rød (oprindelig forgyldt). Paa Soklen med Messingbogstaver i to
Linier: KOMMER TIL MIG MATTH. XI. 28 (Fig. 128).
Slotsbygningskommissionen bestilte Statuen i Marmor til Slotskirken No

218

VOR FRUE KIRKE. KØBENHAVNS DOMKIRKE

vember 1819, og ved kgl. Resolution April 1820 bevilgedes der Kirkekommisstonen Tilladelse til, at den maatte opstilles i Frue Kirke, som det synes:
i Gibs. Modellen udførtes med Bistand af Pietro Tenerani Juli 1821 til Januar
1822. En Afstøbning sendtes til København 1828 sammen med ApostelFigurerne og opstilledes i Frue Kirke. Statuen blev sat i Arbejde i Carrara
1827 og fuldført i Marmor af Pietro Bienaimé August 1828 saa vidt, at kun
Thorvaldsens afsluttende Retouche manglede. Efter Thorvaldsens Ordrer blev
der dog endnu foretaget forskellige Rettelser inden Afleveringen4. Den blev
hjemsendt med Korvetten Galathea 1833 og bragt hen i Frue Kirke. Efter
at Konsistorium ved kgl. Resolution af 17. November 1838 havde faaet Til
ladelse til at overtage Statuen for 16.000 Rdl., opstillede H. E. Freund den
i Kirken til Pinsedag 1839.
Daabens Engel. Kirkens Døbefont, Statue i Koret. Marmor. En knælende
Engel med en stor Muslingeskal i sine udstrakte Arme (Fig. 141).
Som paatænkt Gave til Frue Kirke havde Thorvaldsen 1823 modelleret en
lignende Engel, men staaende. Senere ændrede han Motivet til den knælende
Engel. Dette rygtedes i København og bevirkede, at Kirkekommissionen
den 8. Juli 1828 gav Bestilling paa en Døbefont med følgende Bemærkning:
»Man har nogen Underretning om, at Hr. Etatsraaden skal have indrettet
en Døbefundt saaledes, at en knælende Engel, mesterligen udarbejdet, bærer
Døbefadet«. En Afstøbning af denne Figur blev ifølge Thorvaldsens Brev af
5.
Februar 1829 sendt til København. Korvetten Galathea hjemførte Fonten
i Marmor 1833. Den indviedes Pinsedag 1839.
Christi Gang til Golgatha. Relief-Frise i Korrundingen. Gibs (Fig. 125).
En Frise til Façaden bag Hovedportalen med Gangen til Golgatha som
Emne aftaltes allerede November 1819. Denne Plan fulgte Thorvaldsen endnu
1838, da det resterende i Kirkens Udsmykning ordnedes. Arkitekten G. F.
Hetsch skal imidlertid, efter at Christus-Statuen var stillet paa Plads 1839,
have foreslaaet anbragt en Frise i Korrundingen. Thorvaldsen ændrede da
Emnet for Hovedportalens Frise og modellerede i Tiden omkring AugustSeptember 1839 Skitsen til Gangen til Golgatha paa Nysø. Under hans egen
Ledelse blev den udført i virkelig Størrelse og sat op i Kirken af Gotthilf
Borup (d. 1879) og A. J. Kolberg (1817—69) 1840.
Tre svævende Engle med en Guirlande. To Rosetter fylder Mellemrummene
mellem Figurerne. Gibs. Opsat i to Exemplarer i Koret højt over Indgangs
dørene til de to Skriftestole.
Christi Daab og Nadverens Indstiftelse. Relieffer i henholdsvis nordre og
søndre Skriftestol. Marmor (Fig. 120 og 121).
Først paa Aaret 1820 modellerede Thorvaldsen de to Relieffer i København.
Den nordre Skriftestol var paa det Tidspunkt udset til Daabskapel, og Re-
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liefferne tænktes anbragt i Koret over Indgangsdørene til de to Rum. Straks
efter indsamledes paa privat Initiativ 4000 Specier til Relieffernes Udførelse
i Marmor. Afstøbninger sendtes til Thorvaldsen i Rom 1822, men synes ikke
at være kommet ham i Hænde. 1827 blev Modellerne sendt til ham, og Kor
vetten Galathea hjemførte 1833 de endelige Marmor-Exemplarer, der blev
sat op i Kirken 1844.
Skulpturer af andre Billedhuggere.
Frue Kirkes Udsmykning afsluttedes med, at man til Opstilling foran
Vestfaçaden bestilte to Kolossalstatuer af Bronze, Moses af H. V. Bissen og
David af J. A. Jerichau. Moses opstilledes paa Hovedportalens Nordside 1859,
David paa dens Sydside 1860.
Paa Frue Kirkeplads staar tre Portrætbuster af Bronze paa røde Granit
sokler langs Kirkens Façade, nemlig (regnet fra Vest) Biskop H. L. Martensen
(1888) og Biskop J. P. Mynster (1875), begge af Th. Stein, og Komponisten
C. E. F. Weyse (opstillet 1866) af H. V. Bissen.
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seum. Kbh. 1848.
Side 3 —30. Aage Roussell: Historik og Bygningshistorie indtil 1728. 1 Kbh. Dipl. IV, 1.
Kbh. Dipl. I, 3. 3 Kbh. Dipl. IV, 112. 4 Kbh. Dipl. II, 17. 5 Huitfeld: Dan
marks Riges Krønicke 1652, 1334. 6 Kbh. Dipl. I, 66. 7 Kbh. Dipl. II, 6. 8 S. R. D.
V, 493. 9 E. Werlauff: Univ. Hist., Kbh. 1850, 88. 10 Kbh. Dipl. IV, 12. 11 Kbh.
Dipl. III, 24. 12 Henry Petersen: Danske gejstlige Sigiller, Kbh. 1886, 27 Tavle XIX.
13
Rørdam: Kirker og Klostre, 80. 14 Rørdam: Kirker og Klostre, 82 f.; Ramsing:
Kbh. Hist. II, 107. 15 Rørdam: Kirker og Klostre, 80; Hofman: Fundationer X,
149. 16 Rørdam: Kirker og Klostre, 90. 17 Rørdam: Kbh. Univ. Hist. I, 79. 18 Kbh.
Dipl. I, 92. 19 Kbh. Dipl. II, 14. 20 Kbh. Dipl. II, 13. 21 Acta Pont. II, 283;
III,
48. 22 Se herom Side 115 f. 23 Trap: Danmark 1929 I, 233 . 24 Carl Bruun:
Kjøbenhavn II 1890, 664. 25 Vilh. Lorenzen, 126. 26 C. M. Smidt: C. F. Han
sens Bygninger og Vurderingen af dem. Ts. f. Industri 1911, 125—55. 27 Kancelliets
Brevbøger 1566—70, 278. 28 Kirkehist. Sml. 2 R. V, 95. 29 Kbh. Dipl. IV, 757.
30 Bj. Kornerup, 245. 31 Ny kgl. Saml. 4. No. 2086; Kirkehist. Saml. 3 R. III, 781.
32
Huitfeld: Danmarks Riges Krønicke 1652, 1 103. 33 Dansk Folkemindesaml. 1904/42:
Kamp, Bl. 245, No. E. 34 Udfor Dyrkøb No. 7 er fundet Grave (H. N. Rosenkjær:
Fra det underjordiske København 1906, 33). En romansk Grav af Kridtsten med snævert
Hovedleje er fundet 1836, formodentligt paa Vor Frue Kirkegaards Grund (Brev i
NM.); Hist. Medd. Kbh. II, 56. 35 Opmaaling i NM. 36 Kbh. Dipl. III, 602; VI,
82; Ramsing: Kbh. Hist. III, 101. 37 Kbh. Dipl. III, 231. 38 Kbh. Dipl. IV, 514.
39 Rørdam: Kirker og Klostre, 163. 40 Kbh. Dipl. VII, 570. 41 Kbh. Dipl. I, 422.
2
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42
Hist. Medd. Kbh. II, 54. 43 Pershist. Td. 8. R. VI, 139. 44 E. Wrangel: Lunds
Domkyrkas Konsthistoria 1923, 238; O. Rydbeck: Lunds Domkyrkas Byggnadshistoria,
1923, 108. 45 Th. Wåhlin: Malmö St. Petri Kyrka 1919, 8. 46 Kbh. Dipl. IV, 14.
47 Resen: Inscript. Haffn. 4. 48 Rørdam: Kirker og Klostre, 90. 49 Kbh. Dipl. IV,
750. 50 Kbh. Dipl. IV, 111. 51 Kbh. Dipl. II, 70. 52 Kirkehist. Saml. 2. R. V, 95.
53
Rørdam: Univ. Hist. IV, 557. 54 C. M. Smidt: Roskilde Domkirkes ældste Tilbyg
ning, Aarb. nord. Oldk. og Hist. 1923, 83 ff. 55 Rørdam: Kirker og Klostre, 162;
Pershist. Ts. 8. R. VI, 131 ff. 56 Kbh. Dipl. II, 15. 57 Kbh. Dipl. II, 66; IV, 124.
58 Kbh. Dipl. IV, 90, 101. 59 Kbh. Dipl. IV, 6, 93, 424 . 60 Rørdam: Kirker og
Klostre, 162; Pershist. Ts. 8. R. VI, S. 143. 61 Pershist. Ts. 8. R. VI, 129 ff. 62 Kbh.
Dipl. II, 13. 63 Kbh. Dipl. IV, 190. 64 Ole Rømers Adversaria 1910, 21. 65 Kbh
Dipl. II, 154; IV, 190. 66 Kbh. Dipl. IV, 345; VI, 9. 67 Kbh. Dipl. II, 153, 209;
IV,
367. 68 Kbh. Dipl. IV, 356. 69 Huitfeld: Danmarks Riges Krønicke 1652, 1103.
70 S. R. D. VIII, 267. 71 H. Svanning: Christian II, 1658, 84. 72 Kbh. Dipl. I,
431. 73 Danske Mag. 3. R. VI, 11. 74 Rørdam: Kbh. Univ. Hist. IV, 122—23.
75 Wolf: Encomion, 162; efter Langebek (Excerpter No. 43. Kgl. Bibl.) var paa Kor
hvælvet bl. a. afbildet et Rettersted med Økse. De kalkmalede Adelsvaaben har sikkert
været sengotiske. Blandt dem var der nemlig et Vaaben, som efter Resens Opgivelse
næsten var identisk med et, der fandtes sammen med en Indskrift fra 1512 i Bispegaarden. Vaabenet tilhørte sikkert Kantor Anders Friis, død 1526. Resen: Inscript. Haffn.
S. 248; Rørdam: Kirker og Klostre Tab. I. 4, S. 119—121. 76 Kbh. Dipl. I, 542.
77
Kirkehist. Saml. 5. R. I, 550; O. Nielsen: Kbh. Hist. og Beskr. 1885 IV, 53. 78 Kirhist. Saml. 2. R. V, 69. 79 Kbh. Dipl. II, 486. 80 Kirkehist. Saml. 4. R. IV, 523.
81 N. P. Slange: Christian IV’s Hist. 1749, 26. 82 Kirkehist. Saml. 3. R. I, 396.
83
Hist. Medd. Kbh. IV, 436. 84 Wolf: Encomion, 338. 85 Kirkehist. Saml. 3. R.
I, 404. 86 Hist. Medd. Kbh. IV, 437. 87 Wolf: Encomion, 338; O. Nielsen: Kbh.
Hist. og Beskr. IV, 55. 88 Jonge, 152. 89 Hist. Medd. Kbh. IV, 436. 90 Ole Rø
mers Adversaria 1910, 21. 91 Bj. Kornerup, 28. 92 Ibid. 93 Th. Bang: Nupera
divina beneficia ergo Daniam et domum dei in ea dicta a Thoma Bangio Haunia in
templo divæ virginis 9. Jun. MDCXXXI. Hafn. Jvf. Kirkehist. Saml. 3. R. V, 209.
94 Kbh. Dipl. V, 220. 95 Kbh. Dipl. VIII, 94.
Side 31 —51. Victor Hermansen: Inventar indtil 1728. 1 Kirkehist. Saml. 3. R. I.
S. 457. 2 Kirkehist. Saml. 2. R. I. S. 364. 3 Kbh. Dipl. IV. No. 312, 427. — Erik
Person: Några anteckningar om Malmösläkten Dringenberg. (Malmö Fornminnesförenings Årsskrift. 1934. S. 91—106). 4 Rørdam: Hist. Kildeskrifter I. S. 78. — Bj.
Kornerup. S. 212. — Pershist. Ts. 3. R. II. S. 90. 5 W. Mollerup: Danmarks gl.
Hovedstad. 1912. S. 5. 6 Dennemärckische Krönung ... Franckfurt a/O. 1597. 7 Kir
kehist. Saml. 3. R. I. S. 454. — Wolf: Encomion. S. 381 f. 8 Kirkehist. Saml. 2. R.
I.
S. 359; 3. R. I. S. 454, 457—458. 9 Det store Bilager. Memoirer og Breve. XX.
S. 32. — Wolf: Encomion. S. 162. — Pontoppidan: Memoria Hafniæ. S. 10. 10 C. A.
Jensen i Fra det gamle Kjøge. 1928. S. 88. — V. Hermansen i Beretning om det 11.
danske Hjemstavnsstævne i Kalundborg 1933. S. 95. 11 Bj. Kornerup. S. 178. 12 Rør
dam: Kirker og Klostre. S. 163—208. — Ramsing. II. S. 78—101. — Bj. Kornerup.
S. 184—185. 13 Rørdam: Hist. Kildeskr. I. S. 77 f. 14 Kirkehist. Saml. 2. R. V. S. 98.
15 Rørdam: Kirker og Klostre. S. 50; Tillæg S. 48. 16 Jonge. S. 222. 17 Rørdam:
Kirker og Klostre. Tillæg S. 195—197. 18 Rørdam: Kirker og Klostre. Tillæg S. 209.
19 Rørdam: Kirker og Klostre. Tillæg S. 105. 20 S. R. D. VIII. S. 260—267. — Bj.
Kornerup. S. 186—187. 21 Rørdam: Kirker og Klostre. S. 31. — Bj. Kornerup. S. 214.
22 Rørdam: Kirker og Klostre. S. 12. 23 Kanc. Brevbøger 21. Sept. 1552. 24 Kirke
hist. Saml. 2. R. I. S. 364. 25 Wolf: Encomion. S. 162. — Pershist. Ts. 8. R. V. S.
270—271. 26 Kirkehist. Saml. 3. R. I. S. 404, 407, 421—423. — Univ. Arkiv. No.
574 (RA). 27 Sml. S. 139, 190. — Resen: Inscript. Haffn. S. 112. — Rørdam: Kirker
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og Klostre. S. 162. — Pershist. Ts. 8. R. VI. S. 129, 131. — Kirkehist. Saml. 3. R. I.
S. 404, 407, 422; 6. R. I. S. 240. — Jonge. S. 156, 165. 28 DK. Præstø Amt. S. 1076
—77. 29 Kirkehist. Saml. 3. R. I. S. 423. 30 Sml. Epitafium †75; Gravsten †109a.
— Jonge. S. 222. — Hofman: Fundationer. IX. S. 77—81. 31 Kirkehist. Saml. 3. R.
1. S. 446. 32 Sml. S. 139. — Kirkehist. Saml. 6. R. I. S. 240. — Jonge. S. 165—166.
33
Kirkehist. Saml. 6. R. II. S. 356 . 34 Bj. Kornerup. S. 199, 204, 2 1 0. 35 Rørdam:
Univ. Hist. IV. S. 153, 213. 36 C. A. Jensen: Snedkere og Billedsnidere. S. 58—60.
37 Kirkehist. Saml. 3. R. I. S. 457. — Wolf: Encomion. S. 162. 38 Repertorium. 2. R.
No. 5576. 39 Rørdam: Kirker og Klostre. S. 381. 40 Pershist. Ts. 8. R. VI. S. 133,
134, 137, 139, 143. 41 Rørdam: Hist. Kildeskrifter. I. S. 78. 42 Pershist. Ts. 8. R.
V. S. 269—271. 43 Pershist. Ts. 8. R. V. S. 284. 44 Pershist. Ts. 8. R. V. S. 267—269.
45 Pershist. Ts. 8. R. V. S. 268. 46 Pershist. Ts. 8. R. VI. S. 154. 47 Kirkehist. Saml.
2. R. V. S. 98. 48 Kirkehist. Saml. 2. R. V. S. 75, 78. 49 Univ. Arkiv. No. 574 (RA).
50 Kirkehist. Saml. 3. R. I. S. 446. 51 Kirkehist. Saml. 3. R. I. S. 457. — Wolf: En
comion. S. 162, 306. 52 Kirkehist. Saml. 3. R. I. S. 464. 53 Wolf: Encomion. S. 306.
54 Pershist. Ts. 8. R. V. S. 286. 55 Rørdam: Kirker og Klostre. S. 193; Tillæg S. 98.
— Kirkehist. Saml. 6. R. II. S. 314, 321, 355. 56 Kirkehist. Saml. 3. R. I. S. 403—405,
447. — Niels Friis: Johan Lorentz, Christian den Fjerdes Orgelbygger. (Dansk Musik
tidsskrift. 20. Aarg. 1945. S. 104—108). Det er antagelig denne Orgelbygger, som 1621
og 1624 forbedrede eller fornyede Orglet i Vor Frue Kirke. 57 Kirkehist. Saml. 3. R.
I. S. 456, 485. 58 Da. Mag'. III. S. 310. — Pontoppidan: Memoria Hafniæ. S. 10. —
Jonge. S. 153. — Niels Friis: Orgelbygning i Danmark efter Christian den Fjerde. (Dansk
Musiktidsskrift. 19. Aarg. 1944. S. 169—176, 189—196). Orglet i Vor Frue Kirke blev
bygget 1686—1688 af Brødrene Johan Petersen Botzen og Peter Petersen Botzen i
Stedet for det gamle, som blev skænket til Vor Frelsers Kirke paa Christianshavn.
Værkets Disposition paa 45 Stemmer er gengivet anf. Arb. S. 172. Ifølge velvillig Med
delelse fra Redaktør Niels Friis havde Værket imidlertid 47 Stemmer. Acta Consistorii
(RA) oplyser nemlig under 21. Aug. 1688, at det blev bevilget »at der endnu maatte
bekostes efter Orgelbyggerens Memorial de tvende store og rare Stemmer udi det nye
anlagte Orgelværk i Vor Frue Kirke, saasom det ej bliver malet eller stafferet og derfor
kan forfærdiges for det samme Qvantum, som man i Begyndelsen har gjort Overslag
paa, nemlig 10.000 Rdl.«. 59 Pershist. Ts. 8. R. V. S. 283. — Kirkehist. Saml. 3. R.
I. S. 44 6 . 60 Rørdam: Kirker og Klostre. S. 30. — Kirkehist. Saml. 3. R. I. S. 445—
446. 61 Kirkehist. Saml. 3. R. I. S. 391. — †Maleri (Fig. 25) lod Resen stikke i Kobber,
se: Kall. Fol. 37 (Kgl. Bibl.). — Rørdam: Kirker og Klostre. S. 378. 62 Resen: Inscript. Haffn. S. 112. — Jonge S. 151. 63 Resen: Inscript. Haffn. S. 112. — Jonge S. 151.
64 Resen: Inscript. Haffn. S. 112. — Jonge S. 151. 65 Wolf: Encomion. S. 162. 66 Jonge
S. 151. 67 Pershist. Ts. 8. R. VI. S. 143. 68 Pershist. Ts. 8. R. V. S. 281. 69 Sml.
S. 144. — Pershist. Ts. 8. R. VI. S. 131. 70 Kirkehist. Saml. 3. R. I. S. 395. 71 Kirke
hist. Saml. 3. R. I. S. 448. 72 Wolf: Encomion. S. 162. — Jonge S. 150. — Pershist.
Ts. 8. R. VI. S. 141. 73 Kirkehist. Saml. 3. R. I. S. 475. — Jonge S. 151. 74 Jonge
S. 151. 75 S. R. D. I. S. 144. 76 Wolf: Encomion. S. 336—337. 77 Jonge S. 152.
78
(†Sangværk). — Kirkehist. Saml. 3. R. I. S. 418. — D. Kanc. Indkomne Breve
ca. 1621 (RA). — (†Faner) Wolf: Encomion. S. 336—337. 79 Rørdam: Kirker og
Klostre. S. 13. 80 Kirkehist. Saml. 6. R. I. S. 238. 81 Kanc. Brevbøger. 82 Resen:
Inscript. Haffn. S. 113. Slutningen af 1646-Indskriften (sml. S. 145): Denne Klokke,
som først blev støbt under Frederik I i Aaret 1527 og som i Aaret 1581 blev skænket
til from Brug af Frederik II, lod Danmarks Konge den saare ophøjede Christian IV
i
Aaret 1646 støbe paany efter [at den var ødelagt ved] et skæbnesvangert Slag og,
forøget med en Fjerdedel, igen anbringe i sin Universitetskirkes Taarn. — Kirkehist.
Saml. 3. R. IV. S. 269. 83 Bircherods Dagbøger. S. 430—431. — Kiøbenhavns Post
rytter Oct. 1703. — Ole Rømers Adversaria Kbh. 1910. S. 22, viser en Tegning til en
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Klokke, 8 Kvarter 6 Tommer høj, 11 Kvarter 4 Tommer i Mundings-Tværmaal. Bronze
støber Lauritz Rasmussen har paa Grundlag af disse Maal godhedsfuldt beregnet Klok
kens Vægt til ca. 3670 kg, men da Angivelserne er for lidet detaillerede, kan Vægten
godt have været fra ca. 3000 til ca. 4000 kg. Tegningen kan, ogsaa efter sin Plads i
Manuskriptet, derfor antages at være til Omstøbningen af »Kongens Klokke« i Vor
Frue Kirke. 84 Bircherods Dagbøger. S. 478—479. 85 Nye Tidender, October 1705.
86
Krigskancelliet. Protokol over kgl. udfærdigede Sager 1705. No. 847 (RA). Velvilligst meddelt af Oberst O. Kyhl. 87 Resen: Inscript. Haffn. S. 113. — Resens
Atlas. Uldall. Fol. 186. I. S. 200—201 (Kgl. Bibl.). 88 Resen: Inscript. Haffn. S. 114.
»I Aaret 1651 har Claus van Dam i København støbt mig og var paa den Tid Kirke
værger Hr. Magister Jacob Fincke og Hr. Hans Terckelsen«. H. Matzen: Kjøbenhavns
Universitets Retshistorie 1479—1879. I. Kbh. 1879. S. 232. — Kirkehist. Saml. 3. R.
IV. S. 270. 89 Resen: Inscript. Haffn. S. 114. — Resens Atlas. Uldall. Fol. 186. I.
S. 201 (Kgl. Bibl.). Den nederlandske eller nederrhinske Indskrift lader sig, ifølge vel
villig Meddelelse fra Professor Dr. L. L. Hammerich, kun delvis tolke. »Anna kaldes
jeg« ... »Vi to stammer fra een Moder« (?) 1545«. 90 Resen: Inscript. Haffn. S. 114.
— Resens Atlas. Uldall. Fol. 186. I. S. 201 (Kgl. Bibl.). »Kantoren i København lod
mig støbe i Juni Maaned [1515] og anbringe her«. Indskriften er typisk middelalderlig
og Aarstallet, der af Resen er læst som 1615, maa derfor antages at have været MDXV:
1515. Anders Friis var Kantor (sml. Note 75). 91 Resen: Inscript. Haffn. S. 114.
»Hvis Gud er for os, hvem kan da være mod os?« 92 Resen: Inscript. Haffn. S. 115.
»Herrens Ord bliver i Evighed. Borchard [Gelb]giesse[r] gjorde mig i Aaret 1611«. Kirke
hist. Saml. 3. R. IV. S. 257. 93 Resen: Inscript. Haffn. S. 115. »Kom med Fred. Michael
Laurentius gjorde [mig]«. Antagelig er Michael en Fejllæsning for Magister og Klokken
et Værk af den i Skaane (?) virksomme Klokkestøber Magister Lavrinsius, af hvem der
kendes Arbejder 1460—1470. Uldall: Danm. Kirkeklokker. S. XXIII, 176—177. 93 Re
sen: Inscript. Haffn. S. 115. 94 Sml. S. 146. — Jonge S. 236. 95 Rørdam: Kirker
og Klostre. S. 103—105, 167—168; Tillæg S. 204, 213—214. — Kirkehist. Saml. 2. R.
V. S. 78. — Resens Atlas. Uldall. Fol. 186. I, 195 (Kgl. Bibl.).
Side 113 —136. Christian Elling: Bygningshistorie 1728 —1807. (Fremstillingen S. 123
—34 skyldes Redaktionen). 1 Bygn. Komm. Kopibog 23. Febr. 1737. 2 Bygn. Komm.
Forh. Prot. B, 8. 3 Bygn. Komm. Forh. Prot. B, 15. 4 Bygn. Komm. Forh. Prot.
B, 17. 5 Reg. Litr. A, 354; Bilag No. 795, Gerckens Overslag 20. Jan. og Kontrakt
7.
Maj 1740. 6 Bygn. Komm. Forh. Prot. B, 42, 62 (sml. 59). 7 Bygn. Komm.
Forh. Prot. 7. Juni 1746. 8 Bygn. Komm. Kopibog 13. Aug. 1746; Bygn. Komm.
Forh. Prot. B, 64. 9 Bygn. Komm. Kopibog 20. Nov. 1747, anvist i April 1748 til
Maleren Henrik Bruun. 10 Danske Atlas II, 120. 11 Sjæll. Tegn. 18. Aug. 1729
No. 472, Kriegers Indlæg 16. Aug. 12 L. og W. Litr. C No. 1. 13 Indlæg til Sjæll.
Tegn. 8. Juni 1730 No. 232. 14 Sjæll. Tegn. 6. Maj 1730, 792 med Indlæg, 16. Juni
1730, 732. 15 L. og W. Litr. B No. 2, Litr. D No. 19. 16 Bilag til Registraturbog
Litr. A, Læg med Tegn. 17 Indlæg til Sjæll. Miss. 28. Febr. 1730 No. 70; Extrakt
19. Febr. 18 Sjæll. Tegn. No. 70 28. Febr. 1730. 19 Indlæg til Sjæll. Miss. 289—91
1730. 20 L. og W. Litr. D No. 32. 21 Sjæll. Tegn. 22 Bygn. Komm. Forh. Prot.
A,
1—4. Som Medlemmer nævnes Cancelliraad J. F. Ramus, Biskop Christen Worm,
Stadshauptmand Fieldsted, Assessor i Højesteret Enevold Falsen og 2 Repræsentanter
for Universitetet. 23 Bygn. Komm. Forh. Prot. A, 60 f. 24 Bygn. Komm. Forh.
Prot. A, 29. 25 Bygn. Komm. Forh. Prot. A, 29. 26 Danske Atlas II, 121. 27 Bygn.
Komm. Forh. Prot. A, 59. 28 Bygn. Komm. Forh. Prot. A, 63, 65; Reg. Litr. A,
330, Bilag 742. 29 Bygn. Komm. Forh. Prot. A, 51, 71, 86; Reg. Litr. A, 331; Bilag
No. 744. 30 Bygn. Komm. Bilag No. 721; Forh. Prot. A, 41. 31 Bygn. Komm.
Forh. Prot. A, 71. 32 Bygn. Komm. Forh. Prot. B, 2, 16. 33 Danske Atlas II, 119.
34
Indlæg til Sjæll. Miss. 31. Maj 1730 No. 224; L. og W. Litr. D No. 19. 35 Indlæg
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til Sjæll. Teg. 18. Aug. 1729 No. 472. 36 Indlæg til Sjæll. Miss. 16. Sept. 1729 No.
480. 37 Sjæll. Miss. 16. Sept. 1729. 38 Sjæll. Miss. 28. Febr. 1730 No. 70 med Ind
læg. 39 L. og W. Litr. D, 27. 40 Indlæg til Sjæll. Miss. 11. Maj og 8. Juni 1730 No.
232 Litr. D. 41 Indlæg til Sjæll. Miss. 31. Maj 1730 No. 224. 42 Sjæll. Miss. 8. Juni
1730 No. 232; Indlæg til Sjæll. Miss. 8. Juni 1730 No. 232; L. og W. Litr. D, 28.
43 Bygn. Komm. Forh. Prot. A, 79 f., 91 f., 122. 44 Bygn. Komm. Forh. Prot. A,
95 f. 45 Bygn. Komm. Forh. Prot. A, 102. 46 Bygn. Komm. Forh. Prot. B, 18—21.
47 Bygn. Komm. Kopibog 15. Aug. 1743. 48 Bygn. Komm. Forh. Prot. B, 24. 49 Ind
læg til Sjæll. Miss. 29. April 1740 No. 261—66. 50 F. Levy i »Architekten« XVI, 167
—75. 51 Bygn. Komm. Forh. Prot. B, 32. 52 Bygn. Komm. Forh. Prot. B, 41.
53 Bygn. Komm. Forh. Prot. B, 3. Aug. 1741. 54 Bygn. Komm. Forh. Prot. B, 52.
55 Bygn. Komm. Reg. Litr. B, 57, Kontrakt i Bygn. Komm. Bilag No. 62 (Tegn. mgl.).
56
Bygn. Komm. Kopibog 31. Okt. 1747. 57 Bygn. Komm. Reg. Litr. B, 48. 58 Bygn.
Komm. Reg. Litr. B, 76 Bilag No. 120 (med Tegn.). 59 Bygn. Komm. Forh. Prot.
B,
58. 60 Bygn. Komm. Kopibog 13. Juni 1743. 61 Bygn. Komm. Reg. Litr. B,
No. 62. 62 Bygn. Komm. Forh. Prot. A, 51. 63 Bygn. Komm. Forh. Prot. A, 75.
64 Se Bj. Kornerup, 37 Fig. 16. 65 Bygn. Komm. Bilag No. 764. 66 Danske Atlas
II,
121. 67 Bygn. Komm. Bilag No. 764. 68 Bygn. Komm. Bilag No. 119, 121.
69 Jonge, 163. 70 Jonge, 159. 71 Sjæll. Miss. 1754 No. 398—99 (med 2 Tegn.).
72
F. Levy i »Architekten« XVI. 73 J. H. Rawert: Udførlig Beretning om den Plan,
der blev lagt og udført i Anledning af den store Ildebrand i Kjøbenhavn 1795; Kbh.
1800.
Side 137 —150. Victor Hermansen: Inventar og Gravminder 1728 —1807. Med Hensyn
til de i det følgende citerede Bilag henvises til Oversigten S. 220. 1 Bilag No. 706.
2
Bilag No. 704, 706. 3 Partikulærkassens Bygningsregnskab 1729 No. 295; 1730
No. 274—276; 1731 No. 299; 1734 S. 76; 1736 S. 47; 1738 S. 39. 4 Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 1828. No. 56. 5 Vitruv. I. S. 67. — Jonge S. 164. — Vilh.
Lorenzen S. 98—99. — Bilag No. 765. Forh. Prot. A. 1733, 11. Nov.; 1736, 11. Juni,
16. Juli, 1. Aug.; Forh. Prot. B 1737, 25. Jan., 8. Juli, 12. Aug., 15. Okt., 7. Nov.
6 Jonge S. 164. 7 Forh. Prot. A 1736, 23. Juli; B 1737, 3. Juni. 8 Bilag No.
808. 9 Bilag No. 704—706. 10 Bilag No. 724 (Remsnider Didrik Andersen).
11 Sml. S. 190. — Vitruv. III. 2. S. 522—523. 12 Pers. Ts. 8. R. VI. S. 158—159.
13 Forh. Prot. A. 1736, 23. Juli. 14 Pontoppidan: Danske Atlas. II. S. 121. — Jonge
5. 164. — Bilag No. 807—808. 15 Vitruv. I. S. 68. — Jonge S. 166. — Bilag No.
765. Forh. Prot. A. 1736, 11. Juni, 16. Juli, 1. Aug.; Forh. Prot. B 1737, 25. Jan.,
8. Juli, 12. Aug., 15. Okt., 7. Nov.; 1738, 2. Apr., 9. Maj. 16 Forh. Prot. B 1738,
12., 14. Nov., 12. Dec.; 1739, 20. Febr., 16. Apr. 17 Forh. Prot. B 1739, 18. Sept.
18 Bilag No. 724. 19 Bilag No. 707. 20 Forh. Prot. A 1732, 21. Apr. 21 Bilag No.
759. — Forh. Prot. A 1733, 17. Marts, 20. Juli; 1735, 1. Sept.; 1736, 4. Apr., 11., 28.
Juni. — Registraturbog Litr. A S. 338. 22 Forh. Prot. A 1736, 18. Aug.; B 1736,
8. Sept. 23 Forh. Prot. B 1737, 22. Febr. 24 Forh. Prot. B 1736, 5. Dec.; 1737,
15. Okt. — Bilag No. 761. 25 Forh. Prot. B 1737, 12. Apr. — Bilag No. 802—803.
26 Bilag No. 759, 809. — Forh. Prot. A 1736, 7. Maj. 27 Bilag No. 761. 28 Bilag.
No. 724. 29 Bilag No. 724. 30 Pers. Ts. 8. R. V. S. 267. 31 Bilag No. 760. — Forh;
Prot. A 1736, 7. Maj. 32 Bilag No. 801. 33 Forh. Prot. A 1736, 13. Aug., 18. Aug..
B 1736, 8. Sept., 1738, 31. Jan. — Bilag No. 748, 764. 34 Forh. Prot. A 1736, 11,
Juni, 28. Juni, 1. Aug.; B 1737, 3. Dec. 35 Forh. Prot. B 1737, 15. Okt., 3. Dec.,
19. Dec. 36 Bilag 722, 809. 37 Bilag 701—702. 38 Forh. Prot. B 1738, 31. Jan.,
17. Febr. — Bilag No. 752. 39 Forh. Prot. B 1738, 17. Marts. 40 Bilag No. 748.
751. — Forh. Prot. B 1738, 14. Nov. 41 Forh. Prot. B 1738, 9. Maj. 42 Bilag No,
701. 43 Registraturbog Litr. A S. 322. 44 Bilag No. 760. — Forh. Prot. A 1734,
6. Aug., 4. Okt.; 1735, 1. Sept. 45 Bilag No. 747, 761. — Forh. Prot. A 1735, 3. Okt.
15

226

VOR FRUE KIRKE. KØBENHAVNS DOMKIRKE

16. Nov.; 1736, 4. Apr., 7. Maj. 46 Bilag 760—761. — Forh. Prot. A 1736, 7. Maj.
Bilag No. 800. — Forh. Prot. A 1736, 11. Juni. 48 Forh. Prot. A 1736, 16. Juli;
B 1737, 12. April, 5. Okt. 49 Forh. Prot. B 1737, 15. Okt. 50 Bilag No. 752. 51 Bilag
No. 761—762, 800. 52 Bilag B No. 119, 121. 53 Forh. Prot. A 1732, 5. Aug.; 1733,
24. Marts; 1734, 23. Juli, 6. Aug., 3. Sept.; 1735, 6., 11., 22. Juni, 14. Juli, 3. Aug.,
15. Aug., 16. Nov.; B 1737, 12. Apr., 12. Aug., 5. Okt.; 1738, 2., 15. Apr. — Registraturbog Litra A, S. 361. — Bilag No. 812. — Om Orgelets Disposition se: Niels Friis, Orgelbygning i Danmark efter Christian den Fjerde (Dansk Musiktidsskrift. 19. Aarg. 1944
S. 175—176). 54 Forh. Prot. B 1738, 27. Maj. 55 Forh. Prot. B 1742, 11. Dec.
56 Forh. Prot. B 1742, 29. Juni, 1., 11., 18. Dec. 57 Jonge S. 151. — Pers. Ts. 8. R.
VI. S. 131. 58 Jonge S. 167. 59 Jonge S. 167. 60 Jonge S. 167. — Pers. Ts. 8. R.
VI. S. 158. 61 Jonge S. 167. 62 Vilh. Lorenzen S. 100. 63 Jonge S. 163. — Werlauff: Antegnelser til Holbergs Komedier. Kbh. 1858. S. 37—39. — Forh. Prot. B 1742,
3. Aug.; 1744, 14. Maj, 10. Okt.; 1745, 24., 28. Apr. 64 Villads Christensen: Nicolai
Kirkes Sangværk (Hist. Medd. Kbh. 1. R. II. S. 474—488). — Angul Hammerich:
Klokkespillet i København af 1736 (Fra Arkiv og Museum 1. R. V. S. 172—184). 65 Forh.
Prot. A 1732, 21. Marts. 66 Bilag No. 810—811. — Forh. Prot. 1738, 18. Juli, 29.
Aug.; 1743, 24. Jan., 22. Febr. 67 Forh. Prot. B 1741, 22. Dec.; 1746, 27. Maj, 21.
Okt.; 1747, 31. Okt.; 1749, 12. Marts. 68 Bilag No. 805—806. — Forh. Prot. A 1736,
16. Juli, 13. Aug. 69 Bilag No. 752. — Jonge S. 163. 70 Forh. Prot. B 1738, 27.
Juni; 1739, 29. Jan., 20. Febr., 3. Marts. 71 Forh. Prot. B 1739, 10. Apr., 12. Maj.
72 Bilag No. 135—136. — Forh. Prot. B 1739, 14. Aug.; 1743, 24. Jan.; 1745, 5. Juni.
73
Jonge S. 160. — Forh. Prot. B 1747, 20. Nov. 74 Jonge S. 162. 75 Jonge S. 162.
Kirkehist. Saml. 3. R. IV. S. 183. 76 Vitruv. I. S. 66. — Jonge S. 160—161. 77 Pontoppidan: Danske Atlas. II. S. 122. 78 Jonge S. 161. 79 Jonge S. 161. 80 Jonge
S. 162. 81 Forh. Prot. B 1749, 8. Marts. — Bilag B No. 136. 82 Jonge S. 162—163.
S. 151—184. Jørn Rubow: Bygningshistorie efter 1807 (S. 175—184 skyldes Redak
tionen). 1 Danske Kancelli, Den kgl. Direktion for Universitetet og de lærde Skoler.
(RA) Indlæg til Forestilling No. 264/1811: 1. Kronprinsens Befaling af 11. Jan. 1808
til Universitetsdirektionen om at lade Kirkens Ruiner bese af Overbygningsdirektør
C. F. Hansen. 2. Tømmermester Wahls 4. Forslag 3. Nov. 1807 til Kirkens foreløbige
Bevaring. 3. Meyns Svar af 18. December 1807 paa det af Consistoriet stillede Spørgsmaal om Nytten af et Interimstag som det i Wahls Forslag projekterede. 2 Danske
Kancelli. Den kgl. Direktion for Universitetet og de lærde Skoler (RA). Forestillingsprotokol for Aaret 1809 No. 155: C. F. Hansens foreløbige Betænkning paategnet Kon
gens Resolution af 30. December 1808. 3 Universitetets Arkiv No. 635 (RA). C. F.
Hansens Tegninger til Frue Kirke 1810—1829. 4 Danske Kancelli. Den kgl. Direktion
for Universitetet og de lærde Skoler (RA). Indlæg til Forestilling No. 264/1811; heri
den citerede Forklaring til Tegningerne, dateret 19. November 1810. 5 Danske Kancelli.
Den kgl. Direktion for Universitetet og de lærde Skoler (RA). Forestillingsprotokol
for Aaret 1811, No. 264, med den kgl. Approbation af Tegningerne deriblandt den
under Punkt 2 foreslaaede lave Taarntype, samt Forslaget om Nedsættelsen af en Com
mission til Byggesagernes Administrering. 6 Universitetets Arkiv No. 602 (RA). Kgl.
Reskript og Resolutioner. Frue Kirkes Opførelse vedkommende 1811—1832. C. F. Han
sens Beretning er dateret og signeret 4. Okt. 1832. 7 Holger Hansen: Klubskatten af
1819. »Fortid og Nutid«. VI. 1926—27. S. 74—76. Fr. Thaarup: Vor Frue (Kirke) korte
lig beskreven Kbhvn. 1833. 8 Universitetets Arkiv No. 607 (RA). Frue Kirkes Com
missions Copiebog. Litra B 1820—29 Fol. 84. No. 28: Kontrakt af 3. Okt. 1826 om
Klokkernes Støbning. — Om Transporten fra Frederiksværk af den største se: Ursin:
Magazin for Kunstnere og Haandværkere 1829 No. 153—154. 9 [Peder Hjort:] Vor
Frue Kirke i Kjøbenhavn, et Brev fra en Indvaaner i Byen til Udgiveren. Kjøbenhavnsposten 1831. No. 147—149. Optrykt i Peder Hjort: Kritiske Bidrag til nyere dansk
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Tænkemaades og Dannelses Historie. Konsthistorisk Afdeling. Kbhvn. 1854. S. 169—192.
10 H. O. G. Ellinger i Nationaltidende. 18. November 1913. 11 D. Gilly: Ueber Erfin
dung, Construction und Vortheile der Bohlen-Däcker. Berlin 1797. 12 Danske Kan
celli. Den kgl. Direktion for Universitetet og de lærde Skoler (RA). Forestillingsprotokol for Aaret 1839. No. 1963: Andragende fra Konsistorium til det Danske Kancelli
om Tilladelse til »en meget tiltrængt Hovedreparation af Frue Kirke«, kalkuleret til
5.251 Rdr. 35 Sk.; forsynet med kgl. Approbation af 19. Juli 1839. 13 Universitetets
Arkiv No. 85 (RA). Acta Consistorii XXXIV Fol. 43. No. 364: Ministeriet for Kirkeog Undervisningsvæsenet meddeler Konsistorium, at Afpudsningen af »Frue Kirkes
Taarnydre med fuldstændig Cementering« er approberet ved kgl. Resolution af 24. Juni
1849. 14 Berlingske Tidende 6. Juni 1854. 15 Universitetets Arkiv No. 85 (RA). Acta
Consistorii XXXVII Fol. 106. No. 164; Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæse
net meddeler Konsistorium, at Gipsafpudsningens Udskiftning med en malet Træbeklædning er blevet bifaldet ved kgl. Resolution af 18. Marts 1860. 16 Universitetets
Arkiv No. 85 (RA). Acta Consistorii XXXVII Fol. 126. No. 1219: Ministeriet for Kirkeog Undervisningsvæsenet meddeler Konsistorium, at Anbringelsen af »de 2 Forbindelsestrapper fra Kirkens Sidegang ved Choret til Pulpituret« er bevilget ved kgl. Reso
lution af 18. Febr. 1858. 17 Tagetagen A. Reol 95 til venstre. Universitets-Kvæsturen.
Frue Kirkes Kassebog 1851—52, S. 4. Herunder: »2. Januar 1852: Bygningsinsp.
Bindesbøll Honorar: 50 Rdl.« (RA). 18 V. Klein: Et Par Ord om Vor Frue Kirkes
Decoration og om Kirkers Decoration overhovedet. Tilegnet d’Hrr. Præster og Kirke
ejere. Kbhvn. 1861. 19 J. L. Ussing i Nationaltidende 13. Juni 1903.
Side 185 —192. Victor Hermansen: Inventar og Gravminder efter 1807. 1 Vor Frue
Kirke i Kjøbenhavn før og efter Branden i Aaret 1807. Kbh. 1818. S. 19. — Den ved
Grundstens-Nedlæggelsen benyttede Sølv-Ske og -Murhammer samt Mahogni-Murerbrædt
findes i Københavns Bymuseum (Mus. No. 1923: 28—30). Murskeen bærer Indskriften:
»Frederik VI Nedlagde i höytidelig Forsamling Grundstenen til Frue Kirkes Alter,
hvorved brugtes denne Hammer og Murskee. Deltagerne i Handlingen vare: Geheimeconferensr: O: Malling, Etatsr: Hansen, Etatsr: Lassen, Rect: magn: Hornemand,
Olderm: for Mur-Lauget Capt: Kurtzhals, og Murmester Blom, Reformationsfæstens
3de Jubelaar, d: 1te Novbr: 1817«. Paa Murhammeren staar: »Brugt af Frederik VI,
da han lagde Grundstenen til Frue Kirkes Alter d: 1te Novbr: 1817«. 2 Univ. Ark.
No. 642, Bilag 127, 5 (15. Juni 1829). 3 Metalarbejde ved Altertavle: Univ. Ark.
No. 642. Bilag 6 (20. Jan. 1827), 24 (28. Marts 1827), 50 (18. Maj 1827), 59 (1. Juni
1827), 67 (16. Juni 1827), 77 (29. Juni 1827), 84 (7. Juli 1827), 85, 7 b (2. Aug. 1828).
—
N. Dalhoff: Jørgen Balthasar Dalhoff. Kbh. 1915—16. S. 111. Alterstager: Univ.
Ark. No. 642. Bilag 85, 7 a (11. Juli 1828). 4 Univ. Ark. No. 642, Bilag 114 (24. Maj
1829), 161 (15. Juni 1829). Dalhoff. S. 147—148. 5 Univ. Ark. No. 642. V. Hermansen:
Københavns gamle Kirker. 1932. S. 290. 6 Univ. Ark. No. 642. Bilag 61 (29. Maj
1827), 137, 16 (3. Okt. 1827). 7 Univ. Ark. No. 642. Bilag 85, 7 c (4. Jan. 1829).
8 Grundplan i Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn før og efter Branden i Aaret 1807. Kbh.
1819. 9 Univ. Ark. No. 642, Bilag 36 (14. Apr.—17. Nov. 1827), 85, 8 (1. Dec. 1828).
10 Niels Friis: Orgelbygning i Danmark efter Christian den Fjerde. (Dansk Musiktids
skrift. 19. Aarg. 1944. S. 191, 194—195). 11 Univ. Ark. No. 642, Bilag 160 L (19.
Jan. 1830). — Dalhoff. S. 321. 12 Magazin for Kunstnere og Haandværkere. II. 1828.
S. 116; IV. 1829. S. 285—291. 13 Univ. Ark. No. 642, Bilag 151 (12. Marts 1829).
14 Danmarks Kirker. Sorø Amt. S. 618. 15 Univ. Ark. No. 642, Bilag 151.
Side 193 —220: Sigurd Schultz: Thorvaldsen og Vor Frue Kirke. 1 Det har vist sig van
skeligt at identificere nogle af Thorvaldsens Medhjælpere. De tilgængelige Kilder sav
ner helt Oplysninger om Carlesi, for andre kendes ikke Fødsels- og (eller) Dødsaar,
Tacca kan være enten Bernardo Tacca (den ældre), der (iflg. Thieme-Beckers Allge
meines Künstlerlexikon) drog til Rom 1822 som Stipendiat fra Akademiet i Carrara
15*
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og døde kort efter sin Hjemkomst til Carrara ca. 1825, eller Giovanni Tacca (1803—
31), der 1821—22 var C. Finellis Elev i Rom — hvis det ikke er en tredie af samme
Navn. Kedeligst er det dog, at man ikke med Sikkerhed kan udpege de to Brødre
Bienaimé, den ældre og den yngre. Thiele, der konsekvent nøjes med disse Betegnelser,
nævner lejlighedsvis tre Billedhuggere af dette Navn: 1) Giovanni Bienaimé, der kom
til Thorvaldsen 1818, og som »i alle de følgende Aar, ligesom Freund, hørte blandt hans
nærmeste Venner, og, hvad Studiernes Interesse angik, havde hans særdeles Fortrolig
hed«; 2) Luigi Bienaimé (1795—1878), der hos Thieme-Becker nævnes som »zunächst
Gehilfe, später Atelierleiter Thorvaldsens« og senere havde en fremtrædende Position
i romerske Kunstnerkredse; 3) Pietro Bienaimé, »en Broder til Thorvaldsens Eleve«,
der havde »sine Studier« i Carrara. Af Breve i Thorvaldsens Arkiv fremgaar, at Luigi
og Pietro i alt Fald var Brødre og Luigi formentlig den ældre af de to. 2 Chr. Freund,
Otto Evens, Aug. Saabye, Th. Stein, C. Hartmann, Edv. Bentzen, Lauritz Prior, C. C.
Olsen, C. C. Peters, Vilh. Bissen, Th. Thielemann. 3 I sine Breve til Thorvaldsen med
deler Pietro Bienaimé den 29. Marts 1829 (fra Carrara), at Statuen af St. Peter er i
Arbejde, og den 1. December 1831, at Peter og Paulus er færdige og sendt med Skib
til Rom. 4 Den 22. September 1828 attesterer Pietro Bienaimé i et Brev til Thor
valdsen, at Billedhuggeren Andrea Bardi har brugt 27 Dage til at eftergaa Haar, An
sigt, Torso, Arme og Foldekast paa Christus-Statuen. Af et andet Brev, dateret 28. Ja
nuar 1833, fremgaar, at Thorvaldsen har været paa et kort Besøg i Carrara og givet
Bienaimé Besked om at hugge Folderne bedre. Som Statuen staar i Kirken, kan den
ikke simpelt hen være uden afsluttende Retouche (hvad dens Udseende iøvrigt heller
ikke tyder paa). Den maa betragtes som fuldt gennemført og sanktioneret af Thorvald
sen, selv om Thorvaldsen ikke personlig lagde sidste Haand paa Marmorhugningen.

S. Petri kirke o. 1900.

Poulsen fot.

SANKT PETRI KIRKE
ved

JAN STEENBERG

I

e n afstand af kun et hundrede skridt fra domkirken ligger Petri kirke, ligesom Vor
Frue tæt ud mod en af byens gamle hovedfærdselsårer. Denne beliggenhed er mærke
lig og må stå i forbindelse med Københavns ældste sogneinddeling, hvis oprindelse er
helt ukendt. Petri kirke, eller som den i middelalderen hed — S. Peders kirke, omtales
første gang i 1304, men den må være ældre. I et testamente fra dette år skænker præ
sten Hinze Bagge en halv mark til præsten ved S. Peders kirke og 2 øre til degnen1,
hvilket viser, at kirken var i funktion. Indirekte har man kunnet slutte, at der 1193 kun
fandtes een sognekirke i byen, og da formentlig S. Clemens (se s. 3). S. Nicolai kirke
nævnes ved 1200'rnes midte, og der er grund til at tro, at Københavns fire sognekirker
dengang var bygget og havde fået deres sognegrænser udstukket.
Det sogn, der betjentes af S. Peders kirke, havde sin ostgrænse ved Nørregade; syd
grænsen fulgte Gammeltorv og Vestergade til Lars Bjørnstræde, op langs denne gade til
nuværende Studiestræde og videre vestpå ad dette til volden; vest- og nordgrænsen dan
nedes af voldlinien. Desuden hørte der et landsogn dertil. I de omfangsrige og om stor
historisk sans vidnende kronikker, som de kirkeældste i den tid, da kirken var blevet
overtaget af den tyske menighed i København, har nedskrevet i store folianter (Hauptprotocollen A-F), omtales et større landsogn, som bl.a. skulle bestå af landsbyerne Solbjerg, Valby og Vigerslev. Men denne meddelelse kan næppe godkendes. Efter alt at
dømme hørte uden for volden kun landsbyen Serridslev til S. Peders kirkes sogn; den
blev ødelagt ved Københavns belejring 15232.
Som så ofte ved købstadkirker er værnehelgenens navn bevaret lige til nutiden. Efter
at kirken 1585 blev overtaget af byens tyske menighed, nævnes værnehelgenen oftest i
den latiniserede form, S. Petri tyske kirke. I ældre tider brugte man hyppigere den dan
ske form, som endnu er bevaret i S. Pedersstræde, den gamle færdselsåre, der i 700 år
har løbet langs kirkegårdens søndre hegnsmur.
Om kirkens skæbne i middelalderen har man kun spredte oplysninger. En ildebrand,
der 2. juli 1386 hærgede København og bl.a. angreb Vor Frue kirke, ramte også S. Peders
kirke, der skal være opbrændt med sine to klokker3. Om den måtte bygges helt af ny
efter katastrofen, vides ikke. S. Peders kirke var dengang fattig på gods; Roskildebis
pens jordebog over København 1377 optegner ikke en eneste ejendomsgård i kirkens
besiddelse. 1445, 1453 og 1466 udstedtes afladsbreve til fordel for kirkens byggefond;
der lovedes heri 40 dages aflad for alle dem, der overværede gudstjenesten i S. Peders
kirke, eller som på anden måde gavnede kirken ved at give den årlige indkomster, fast
ejendom, lysestager, prydelser, kalke, bøger o. m. a.4. I slutningen af 1400'erne fik
kirken da også en del ejendomsgårde ved gave og testamente. Før denne tid synes kir
ken kun at have ejet een gård, en curia, beliggende på Nørregade, første gang omtalt 14245.
Fra midten af 1400'rne har kirken været annekteret Vor Frue, således at en af kannikerne dèr til stadighed har været sognepræst ved S. Peder; 11. feb. 1454 nævnes således
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Hans Hanyn, »kannik i Vor Frue kirke i København og kirkeherre ved S. Peders kirke
sammesteds«. Sognepræstens præbende var da kirkens tiende, 10 pund korn og herlig
heden af 2 gårde i Glostrup, der i alt ydede 3 pund korn6.
Der har for reformationen været tre altre i kirken. Foruden hovedaltret, viet S. Peder,
var der to sidealtre; det kunne ikke godt være mindre, og det hænger naturligvis sammen
med kirkens beskedne godsmængde. De tre altre omtales gentagne gange i datidens gave
breve. 1484 skænkede to brødre, kanniken Mikkel Madsen og borgeren Knud Madsen,
en gård i Nørregade til S. Peders alter mod ydelse af sjælemesse, en evig årtid med een
vigilie og tre messer hvert år og siden en evig messe hver søndag for S. Peders alter7.
Et sidealter, viet Vor Frue, er bevidnet ved et gavebrev af 6. maj 1493, hvorved præsten
Jens Pedersen skøder en ejendom »norden ved Gamle Rådhusstræde« (dvs. Studiestræde)
«til Vor Frue alter i forskrevne sancti Peders kirke«8. Et andet sidealter var viet til
apostelen Paulus; den 18. aug. 1511 skødede borgmester Mogens Saxen til S. Peders
kirke en vejrmølle vest for København »til sancte Povels alter i sancti Petri kirke«9.
Apostelen Peder var tillige vognmagerlavets værnehelgen; derfor skulle dette lav hvert
år på S. Peders dag »hos midsommer« (29. juni), samt så ofte oldermanden beordrede
det, holde messe for S. Peders alter og sjælemesse for lavets døde søskende10.
Da universitetet oprettedes, holdt dette hvert år 31. juli en messe i S. Peders kirke;
lignende universitetsmesser holdtes i byens andre sognekirker på andre tider af året11.
Der har altså næppe været nogen særlig forbindelse mellem S. Peders kirke og universi
tetet, selv om dette havde apostelen Peders billede i sit segl.
Ved reformationen kom S. Peders kirke til kronen og blev derefter nedlagt som sogne
kirke. Dens jordegods blev henlagt under Vor Frue som erstatning for, at denne kirke
havde måttet afstå 103 byejendomme til universitetet12. Desuden blev det gamle S.
Peders sogn indlemmet i Vor Frue. Efter at al kirkelig virksomhed således var ophørt i
S. Peders kirke13, må inventaret formentlig være gået til grunde, og bygningen blev
1537 taget i brug som kanon- og klokkestøberi. På kirkegården byggedes huse for kgl.
bestillingsmænd; kongens bøssestøber fik et hus der, hvor siden 1858 den tyske pige
skoles bygning har ligget. Bøssestøberne ved S. Peder nævnes gentagne gange i den
kommende tid, således i dokumenter fra 1554 og 156414.
Der kom dog en tid, da man atter tænkte på at anvende bygningen i kirkeligt øjemed.
Den 18. marts 1574 skrev Frederik II. fra Frederiksborg til statholderen på Københavns
slot, Morten Venstermand, at »vi er til sinds nu igen at lade holde tjeneste udi S. Peders
kirke i vor købstad København ..., hvorfor nogen af de huse og våninger, som er sat
derom ved kirkegården, og som vore tjenere har indehaft, skal afbrydes«15. Tanken var,
at kirken skulle tages i brug af den tyske menighed i byen. Der kom dog til at gå 10 år,
inden det lysnede for S. Peder. I mellemtiden holdtes der tysk gudstjeneste i S. Clara
klosterkirke (ved nuv. Møntergade). I 1585 byttedes der omsider gårde, støberiet flyt
tede til S. Clara, og den tyske menighed fik overladt S. Peder. Kongens bygmester, Hans
von Steenwinkel (den ældre), fik ordre til at istandsætte den gamle kirkebygning; hvor
hurtigt arbejdet gik fra hånden, vides ikke. Endnu 1588 synes Steenwinkel at have været
i virksomhed16.
Menigheden rykkede åbenbart straks efter overtagelsen 1585 ind i Petri kirke (se dog
nedenfor s. 248), og præsten overtog bøssestøberens bolig ved kirkegårdens sydvest
hjørne17. Forholdene var beskedne og menigheden lille. 1623 skrev Christian af Anhalt
i sin rejsedagbog, at kirken ingen billeder havde, hverken på alteret eller andetsteds18.
Alligevel blev 17. århundrede en stor tid for den tyske menighed. Religionskrigene i
Europa førte mange flygtninge hertil; allerede i 1620'rne, da Christian IV. ville oprette
et silkevæveri i København, tænkte han at knytte de indkaldte arbejdere til Petri kirke,
hvor en større udvidelse derfor blev planlagt. Først i næste tiår kom udvidelsen af kir
ken, den såkaldte »korskirke«, til udførelse; det skete i årene 1631 og 163419. Også Frede
rik III. og vel navnlig dronning Sophie Amalie, viste Petri kirke stor interesse og deltog
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Fig. 1. S. Petri. Ydre, set fra øst.
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ofte i gudstjenesten20. Den nære forbindelse mellem kongehuset og den tyske kirke blev
nok så fast derved, at Frederik III.s rådgiver i disse år, Christoffer Gabel, både var med
lem af menigheden og kirkens patron. Hans søn, Frederik Gabel, har senere meddelt, at
en af de betydningsfulde aftaler, som blev taget mellem Christoffer Gabel, Hans Nansen
og Hans Svane, fandt sted i selve Petri kirke »im dritten Stuhl vom Chor ab zu rechnen«21.
I slutningen af århundredet, da den berømte prædikant og salmedigter Johannes
Lassenius var kirkens præst, påtænkte man endnu en gang en større udvidelse, denne
gang ved at fjerne det middelalderlige kor og trække kirken helt ud til Nørregade; man
nøjedes dog 1691 med en mere moderat udvidelse af nordre korsarm. De to store begra-
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velseskapeller, som 1658 og 1680 byggedes ved kirken, øgede dens berømmelse. At det
regnedes for fint at have gravsted i Petri kirke, kan ses i Holbergs »Barselstuen«. Hol
bergs egen vært, sukkerbageren Jacop Gelskirchen i Købmagergade, blev med hele sin
familie gravsat på Petri urtegård22.
Den tyske kirkes og menigheds administration blev i løbet af 17. århundrede fastlagt
i en række privilegier fra 1623, 1641 og 1678, af hvilke de sidste er de fyldigste23. På
kongens vegne var den øverste inspektion overdraget patronen; menigheden kunne blandt
de fornemste ministre udpege en række emner, hvorefter kongen foretog det endelige
valg. Blandt de mange berømte mænd, der i tidens løb har været kirkens patroner, kan
nævnes (foruden den lige omtalte Christoffer Gabel) Corfitz Ulfeldt, Griffenfeldt, begge
Bernstorfferne og grev Ernst Schimmelmann. Den daglige ledelse af kirken var over
draget kollegiet, der bestod af to ældste og to kirkeværger (de sidste kaldet »Vorstehere«,
forstandere). De ældste valgtes på livstid, værgerne på fire år ad gangen; det var den
tyske menigheds medlemmer, der havde valgretten. Til særlig varetagelse af kirkens
kapitalindtægter i form af legater, testamenter, stiftelser o.lign., udnævntes fire kura
torer. Denne ordning bestod i 200 år og ændredes først ved nye statutter af 13. dec.
1880. Herefter varetages kirkens midler af et kirkekollegium på fem medlemmer, der
vælges af menigheden, og som selv vælger deres formand24.
I trit med menighedens vækst og kirkens gentagne udvidelser fulgte en støt stigning
i antallet af de ejendomme, som kirken rådede over. I afsnittet om Petri kirkegård (s.
287) tages de fleste af disse ejendomserhvervelser op; de førte til, at et samlet areal
mellem Nørregade, S. Pedersstræde og Larslejstræde nu hørte kirken til. I peståret 1711
købte kirken nyt areal hinsides Larslejstræde for der at anlægge en fattigkirkegård, som
var i brug, til den nye Assistenskirkegård uden for Nørreport i 1760 blev anlagt. Siden
solgtes en del af disse grunde bort, men endnu i dag ligger en del af kirkens ejendomme
her på vestsiden af Larslejstræde. At Petri kirke i sin velmagtstid også ejede »Godtkøb«
på hjørnet af Nørregade og S. Pedersstræde25 med tilhørende naboejendomme, hvori der
bl.a. var drengeskole, nævnes her for fuldstændighedens skyld. Universitet og Frue
kirke havde fået en forholdsvis godsrig nabo.
Københavns brand oktober 1728 ramte også Petri kirke hårdt og blev overhovedet
den største katastrofe i den tyske menigheds historie. Hovedprotokollen optegnede på
tabslisten: kirken med alle zirater og ornamenter, de to præstegårde, Godtkøb, præsteenkernes hus, kantors hus, begge graverhuse, bælgetræderens hus samt et par boder ved
fattigkirkegården i Larslejstræde; mens det store, nye kapel slap uden større skader,
nedbrændte det gamle kapel nærmest ved kirken. Tør man tro protokollens ord, var
ruinen fuldkommen. Selv det, der kunne og burde reddes, f. eks. kirkens altersølv og
messeklæder, der opbevaredes i et skab bag alteret, blev opbrændt, vistnok fordi kan
toren blev konfus. Alt inventar, ja, endog kisterne i gravhvælvingerne under kirkegul
vet, fortæredes af luerne26. Protokollens ord skal dog tages med forbehold. Rigtigt er
det, at alt inventaret brændte, men hvælvingerne holdt, og kirkens ydre mure med det
faste tårn stod endnu.
Menigheden samledes derefter i Holmens kirke, første gang 14. nov. 1728 (med præ
diken over teksten Matth. kap. 24 om ødelæggelsens vederstyggelighed). Altergang, bryl
lup og dåb afholdtes i det bevarede kapel ved Petri, hvor alter med knæfald indrettedes.
Genopførelsen de følgende år lededes af J. C. Ernst, men også J. C. Krieger medvirkede;
begge var kongens embedsmænd, og det var kongen, der sørgede for, at kirken gennem
brandstyrmidlerne fik penge til genopførelsen, dog på betingelse af, at kollegiet af kir
kens egne midler genopførte præsteresidenserne og kirkebetjentenes boliger samt tilveje
bragte nyt inventar; ganske særlig nævnes stolestader, orgel, klokker og tårnur. Ved
rørende forhøjelsen af klokketårnet og opførelsen af et lavt spir, henvises til de bygningshistoriske afsnit (s. 300). Det beskedne spir var menigheden en torn i øjet, og først
senere fik man en pragtfuldere afløser. De samlede byggearbejder var afsluttet 1731, og
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kirken genindviedes 2. sept. dette år27. Samtidig opførtes de forskellige tjenesteboliger,
og 1737 fik kirken sit første plejehus for menighedens fattige; det lå ved pestkirkegår
den hinsides Larslejstræde; udvidet 175428. De sidste byggearbejder omfattede det gamle
kapel, der genrejstes 1739—40, helt i stil med det næsten 60 år ældre store kapel.
Menigheden fik sit ønske fra 1730 om et skønnere spir opfyldt på en anden måde,
end man havde tænkt sig. Boye Junges barokspir, der nu er en af hovedstadens fineste
prydelser, blev trumfet igennem ved et ønske fra kongens side og efter en langt kost
barere plan, end menigheden havde tænkt sig. Hvorledes kongen først godkendte Eigtveds projekt, men derefter antog Boye Junges, kan nærmere læses i de bygningshistoriske afsnit (s. 308 f.). Menigheden selv måtte skaffe udveje og lå endda efter spirets rejs
ning 1756—57 i proces med bygmesteren. Først ved Højesterets dom 29. april 1760
(dommen var overvejende til fordel for Boye Junge) endtes den ubehagelige sag, og først
da udleverede Boye Junge nøglerne til tårnet29.
1763—72 var Johan H. E. Bernstorff den tyske kirkes patron; i årene 1785—97 var
patronatet overdraget brodersønnen Andreas Peter Bernstorff. Disse tyskfødte, indfly
delsesrige mænds betydning for den tyske menigheds trivsel var selvsagt meget stor.
På den samme tid var dr. Balthasar Münter præst ved Petri kirke, 1766—93, og knyt
tede i disse år nære forbindelser med Københavns adelige familier af tysk herkomst,
foruden Bernstorfferne også Reventlow, Stolberg, Schimmelmann og Baudissin. Da den
meget skarpe kurs under Struensee satte ind i dansk politik, var kredsen om dr. Münter
trofast mod den styrtede Bernstorff; i sine »Ungdomserindringer« antyder Frederikke
Brun, at de første planer til Struensees fald blev udklækket i dr. Münters præstebolig30;
hvis dette er rigtigt, har Petri kirke da for anden gang spillet en rolle i den danske ene
vældes historie.
Bombardementet 1807 ramte Petri kirke ganske hårdt, om end andre bygninger som
nabokirken Vor Frue fik en langt frygteligere medfart. Petri kirke brændte ikke; men
den skal dog være ramt af 110 bomber og utallige brandraketter. Mange af hvælvingerne
både i kirken og kapellerne blev gennemhullet, og i kirkens indre blev både alter, præ
dikestol og meget andet inventar fuldstændig splintret. Efter samtidiges udsagn blev en
katastrofe dog undgået ved overgraveren Jakob Jørgensens åndsnærværelse31. Men
trods dette, og selv om Boye Junges høje spir holdt stand, var kirken dog ubrugelig, og
menigheden måtte i en årrække holde sine gudstjenester i Helliggejst. Først da den lang
varige krig var slut, kunne man tænke på at udbedre skaderne.
Foruden ved bombardementet led kirken store økonomiske tab ved den danske stats
bankerot 1813. Der var derfor i 1814 tale om at øge Petri kirkes tyske menighed ved at
slutte den sammen med andre tysktalende menigheder i København; det drejede sig
først om Frederikskirkens menighed på Christianshavn, dernæst om den tyske Garnisonsmenighed, begge med et ret beskedent medlemstal. Tanken blev af Danske Kan
celli gennem biskop Münter ventileret over for Petri kirkes patron, grev Ernst Schimmelmann, som videresendte sagen til kirkekollegiet. Dette indkaldte menigheden til
møde om sagen 16. maj 1814, hvor der viste sig stemning for en sammenslutning af de
tre menigheder, men da man i så fald måtte benytte den velbevarede Frederikskirke på
Christianshavn, mødte planen efterhånden voksende modstand. Ved et nyt møde mel
lem kollegiet og menigheden 5. sept. 1814, var den kirkeældste Alexander Mommsen
ordfører for den enstemmige beslutning, at Petri menighed skulle blive ved sin gamle
kirke. Sammenslutningen blev da opgivet, og kollegiet udnævnte en bygningskommission. Allerede 19. juli 1816 kunne kirken på ny tages i brug, om end mange ydre og indre
skader endnu skulle udbedres32.
Hidtil havde tilstedeværelsen af en tysktalende menighed i København været en
ganske naturlig foreteelse. Kongens ministre og kollegiernes embedsmænd var dengang
for en del af tysk (holstensk) herkomst, og det tyske sprog hørtes ofte på byens gader.
Med den hastigt voksende nationale og skandinaviske følelse i 1830'rne blev sagen en
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anden. Modsætningen til tyskheden blev skarpere og skarpere og nåede til krisepunktet
1848. Den tyske præst ved Petri kirke var dengang dr. J. C. G. Johannsen, som næppe
havde megen forståelse for dansk tankegang, og som i de kritiske martsdage følte sig
stærkt truet af den ophidsede københavnske menneskemængde. Den stærke antityske
stemning førte også til en stor nedgang i menighedens medlemstal.
For Petri kirke blev tiden omkring århundredets midte en krisetid. I krigsåret 1864
blev indenrigsministeren F. F. von Tillisch af kirkekollegiet med tilsidesættelse af me
nighedens privilegerede forslagsret gjort til kirkens patron, skønt man kendte hans
skarpe pro-danske administration af hertugdømmerne. Krisen kom til udbrud efter den
unødvendig kostbare kirkereparation 1865, ved hvilken lejlighed en del af de opsparede
legatmidler gik tabt33. Uroen standsede først, da Christian IX. den 13. dec. 1880 bekræf
tede Petri kirkes nye privilegier, hvorved kollegiets sammensætning ændredes og menig
hedens medbestemmelsesret i kirkens verdslige forhold på ny blev anerkendt. Senere,
den 22. april 1902, stadfæstede Frederik VIII. en ændring i privilegierne, hvorefter me
nigheden fik ret til at vælge tillidsmænd, de såkaldte eligerede. Den anden verdenskrig
med den tyske besættelse berørte for så vidt ikke menigheden, men forholdene efter kri
gen førte til en nyordning, der blev stadfæstet af Frederik IX. 29. okt. 1951; herefter
består kirkekollegiet af fem medlemmer til varetagelse af kirkens økonomiske interesser;
ved siden heraf står kirkerådet, bestående af sognepræsten og tolv af menigheden valgte
medlemmer; det er rådets opgave at vælge kollegiet og varetage menighedens rent
kirkelige interesser34.

Fig. 2. S. Petri kirkes segl. Fra et brev 1750. LA.

DEN MIDDELALDERLIGE KIRKE
Petri kirkes mure er der mange forskellige bestanddele, lag, indskud og til
føjelser fra mange tidsaldre, men næppe noget minde om den ældste S.
Peders kirke, der grundlagdes som en almindelig københavnsk sognekirke en
gang i 1200'rne. Stammen i den nuværende bygning er en enskibet gotisk teglstenskirke fra midten af 15. århundrede35. At der i dennes mure skulle gemme
sig rester af en endnu ældre kirke, nemlig den der første gang omtales i præsten
Hinze Bagges testamente fra 1304 (se ovenfor s. 231), er næppe tænkeligt; man
har da heller aldrig iagttaget noget. Måske en undersøgelse af ældre lag under
kirkens gulv kunne give oplysninger. En sådan tilbundsgående undersøgelse
har aldrig fundet sted og ville på forhånd synes formålsløs, da kirkens gulv i
århundreder har været brugt til talrige og dybe begravelser. Allerede på den
ældste grundplan af kirken fra 1673 (fig. 14) ses det, at hele det disponible
areal er kulegravet, for at man kunne skaffe plads til den hastigt voksende
tyske menighed, og også i middelalderen må kirkegulvet have været et efter
tragtet begravelsessted.
Af den brand, der 1386 hærgede S. Peders kirke, kan man derfor ikke vente
at finde spor. Om man derefter rejste en ny kirke, og om denne nybygning er
den samme, som endnu eksisterer, er ikke ganske sikkert. Det gotiske kor, som
med sin stejle, knækkede gavl vender ud mod Nørregade, er bygget efter en
plan, som næppe hører hjemme i 1300'rne. Derimod er der mere grund til at
fæste lid til, at de afladsbreve, der udstedtes til fordel for kirkens byggefond
1445 og 1453, også tog direkte sigte på en nybygning, og at den gotiske kirke
bygning, som endnu er kærnen i S. Petri kirke, blev bygget i tiden omkring
1400'rnes midte.
Ad andre veje kan vi få et fingerpeg i samme retning. Det store tårn er også
senmiddelalderligt, men yngre end skibet (se s. 243). 1499 nævnes det et par
gange, bl. a. i omtalen af det lille stræde (det senere Pædagogistræde), der løb
fra Larslejstræde hen mod S. Peders kirkes tårn36; det var altså i det mindste
påbegyndt 1499. Selve kirkebygningen er da ældre, og dens datering til o.
1450 er den sandsynligste.
Den sengotiske kirkebygning bestod således af skib og kor i eet, polygonalt
afsluttet mod øst (fig. 1), et senere opført tårn; desuden har kirken antagelig
haft våbenhus og sakristi.
Kirken er enskibet og dækket af fem smalle krydshvælvinger, der er opført
samtidig med murene (fig. 3). Ud for hvælvingernes gjordbuer har der både
mod nord og syd været ydre støttepiller; en del af disse er endnu bevaret, mens
andre forsvandt, da man i 1630'rne opførte de to korsarme. Korslutningen har
radiært stillede støttepiller. Overalt, hvor man kan se det oprindelige mur-
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Fig. 3. S. Petri. Plan 1:300. Målt af Henrik Gemsøe, Fritz Riemann og Gertrud Galster 1945.
Kunstakademiets Samling af Arkitekturtegninger.
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værk, er støttepillerne i forbandt med skibets mure. Stenstørrelsen i den ældre
kirke kan måles i koret; den er her 27× 1 2 × 9 cm; 10 skifter er 100,05 cm.
Kirken har ingen synlig sokkel. Terrænet uden om kirken er dog i tidens løb
hævet en del; en prøvegravning foretaget for en menneskealder siden viste
syldsten godt 1 m dybere end nuværende niveau37.
I de partier af koret, der går fri af korsarmene, er der et højt spidsbuet vin
due i hvert fag. Sådan må det også have været i de andre dele af kirken. Hvor-

Fig. 4—5. S. Petri. 4. Langsnit, set mod syd. 5 a-c. Planer af tårnets tre nedre stokværk. 1:300.
Målt af Tove Bojesen, tegnet af Curt von Jessen 1954—55.
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Fig. 6. S. Petri. Sydfacade. 1:300. Målt af Mogens Schaltz, Jens Willadsen og Erik Lynge 1945.
Kunstakademiets Samling af Arkitekturtegninger.

dan forholdene har været ved vestgavlen, vides ikke. Største delen af gavlen
blev nedbrudt ved tårnets opførelse; der blev dengang fra det hvælvede tårn
rum ind mod kirken åbnet en spidsbuet arkade, som helt må have opslugt et
eventuelt vestvindue. Vinduesindfatningerne er dobbeltfalsede med rundede
kanter; de er for en del ommurede i ny tid, idet nogle af vinduerne, der var
tilmurede i 1700'rne, er genåbnet ved reparationen 1815—2238 (nogle af dem
atter tilmuret fra 1865 til 1918) og derefter genåbnet, da nye glasmalerier
indsattes; fra gammel tid er korets østvindue helt lukket — som blænding for
oven, men tilmuret i ydre murflugt forneden, 16 skifter over sålbænk. Stenene
bærer 1600'rnes præg (22,5×12×6,5 cm).
Kirkens gamle portaler er helt forsvundet, opslugt af de to store korsarme.
Vi ved derfor heller ikke, om den middelalderlige kirke havde noget våbenhus.
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Fig. 7. S. Petri. Vestfacade. 1:300. Målt af N.Albretsen, K. Clemmensen, G. Kindt og E. Jensen 1945.
Kunstakademiets Samling af Arkitekturtegninger.

Har det været der, lå det uden tvivl ud for den søndre indgang til skibet, men
noget synligt spor har det ikke efterladt. I korets søndre mure er der derimod
spor af døråbninger, der dog næppe kan være oprindelige; murværket er gan
ske vist stærkt fornyet og skalmuret, men dørene har dog været der, een i
hvert af de fag, der går fri af søndre korsarm. Den østre har ført fra koret ind
i det 1865 forsvundne gamle sakristi39, den vestre var en af de mange løn
døre, der førte ind til standspersoners lukkede stolestader. Fra det nuværende
kor fører en dør ind til det o. 1730 opførte, men 1865 stærkt ændrede, nye
sakristi, og også den dør er af nyere dato.
I tre af støttepillerne ved koret er der een sten dybe nicher, formentlig til
helgenfigurer. Nicherne er syv skifter høje fra sålbænk til buernes vederlagshøjde. Sålbænken har yderst et skråt fald af bindere på fladen, der rager ud
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over murflugten. Nicherne er spidsbuede med stik af rulskifte under et binder
skifte. Begge de østlige piller ved kormuren samt den nordøstlige har sådanne
nicher, men ikke den sydvestlige, som er stærkt ommuret i ny tid, og som måske
oprindelig har haft en lignende niche40. Støttepillerne er bygget i to afsæt, idet
der fra ca. 4 m over nuværende niveau er et kraftigt tilbagespring. Dette
gælder også det middelalderlige skibs støttepiller, hvoraf nogle endnu ses.
Fra den gamle urtegård ved koret kan man se de to piller, der senere er ind
gået i nordre og søndre korsarms østmur. Også de tilsvarende støttepiller mod
vest spores; den sydvestlige ses fra kirkegården, den nordvestre fra det indre
af et trappehus fra 1600'rne mellem tårn og nordre korsarms vestmur. Om den
middelalderlige kirkes vestgavl i begge hjørnerne tillige har haft støttepiller
pegende mod vest, kan ikke mere afgøres; det senere tilbyggede tårn har ud
slettet alle spor.
Kirkens gotiske gesims eksisterer endnu. Den går fri af alle fremspring og
ligger over støttepillernes toppunkt. Den er en frise af to savsnit med mellem
liggende løberskifte og kan spores fra begge vesthjørner (over korsarmenes
hvælvinger) og hele koret rundt. Ved skibets gamle nordvesthjørne, der er
bevaret under et 1631 opført trappetårn (se nedenfor under tårnet s. 252), ses
forholdene særlig tydeligt. Frisen holder op et stykke før den lodrette stød
fuge, der markerer nordvesthjørnet. Det kan ikke mere ses, om frisen også
fandtes på vestgavlen.
Korgavlen fik sin nuværende afdækning 1692 (se nedenfor s. 259). Det har
været en blændingsgavl med knækkede sider, antagelig kamtakket (fig. 11),
af samme opbygning som kendes fra Store Fuglede og Holmstrup kirker i
Holbæk amt. Slangerup kirke fra 1589 har det samme skema, der antagelig
er lånt fra Petri kirke, se nedenfor s. 249.
I den middelalderlige S. Peders kirke har østsidens smalle og høje midtfag
fået tre højblændinger, mens de to skråt afskårne sidefag hver fik fire. Øst
sidens blændinger gik tidligere ned til den for hele gavlfeltet fælles sålbænk,
men deres bund blev 1692 løftet 3—4 skifter. Sålbænken fik da klassisk formet
sandstensprofil og pillerne mellem blændingerne blev samtidig omdannet til
klassiske pilastre. Trods denne camouflering er det let at øjne murværkets
oprindelige, sengotiske karakter. Midtblændingens bund er mønstermuret i
siksak (fig. 1).
I det indre dækkes skibet af fem krydshvælvinger, der som nævnt er sam
tidige med kirkens mure. Korslutningen dækkes af en seksdelt hvælving. De
spidse skjoldbuer har rundede profilled. Gjordbuerne er runde og let fladtrykte;
de løber ned på konsoller, der formentlig alle i deres nuværende form er fra
senere tid (mulig fra istandsættelsen 1865). I koret bæres ribberne af søjlestave, der med et kapitæl af samme form som skibets konsoller er føjet sam-
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Fig. 8. S. Petri. Sondre trappetårn (s. 244).

men med skjoldbuernes og vinduesindfatningernes rundede profilled. — Hvæl
vingerne er stærkt medtaget af ødelæggelserne 1728 og 1807, men er dog stort
set endnu de gamle sengotiske. Korhvælvet omtales 1728 som helt ødelagt.
Tilføjelser. Det sengotiske tårn er, som flere gange omtalt, yngre end selve
kirken. Sammenstødet mellem de to bygningsdele ses nu bedst på nordsiden
bag det 1631 tilføjede trappehus, hvor dele af vestgavlens nordvesthjørne (se
ovenfor s. 242) i skibets gesimshøjde endnu er synlige. Nedenunder er derimod
vestgavlen hugget bort; den tiloversblevne stump af gesimsen hviler således
på tårnmuren, der er ført hen til skibets nordvestre støttepille, og danner ind
mod tårnets krydsskifte en lodret stødfuge. Hele fremgangsmåden og mur
værkets karakter viser, at skibet er ældre end tårnet.
I et skøde af 29. marts 1499 afstod Henning Olufsen en gård, han havde
lejet af kirken »på en Sancti Petri gårds og boligs vegne, liggendes på forskrevne
Sancti Petri kirkegård vesten for tårnet«. Det er første gang, kirkens tårn om
tales41, og det kan næppe dengang være fuldført (jfr. s. 237).
Tårnet er i de partier, der ligger under vægtergangen, delt i fire stokværk
(fig. 4—9). De forskellige stokværk repræsenterer tre byggeperioder. Skifte
gangen er så at sige sat på hovedet. Underste stokværk (fig. 5 a), der selvsagt er
ældst, er muret i krydsskifte, altså det forbandt, der ellers anvendtes i renæs
sancen. Ovenover er et typisk sengotisk mellemstokværk i munkeskiftet (fig. 5 b),
altså det vanlige middelalderlige forbandt. Derover igen er der to klokkestok-
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værk fra renæssancen, og de er atter muret i krydsskifte (fig. 5 c). Disse to øvre
stokværk, hvor indtil branden 1728 kirkens klokker var ophængt, er opført af
den ældre Steenwinkel i 1580'erne.
Det nederste stokværks mærkelige krydsskifte, opført på en tid, hvor dette
forbandt ellers ikke var kendt herhjemme, må rimeligvis skyldes påvirkning
udefra. Fænomenet er (af C. A. Jensen) blevet forklaret ved henvisning til
Nederlandene42, hvor der lejlighedsvis på bygninger fra slutningen af 1400'rne
kan iagttages krydsskifte; det gælder også Nordtyskland. — I nederste stok
værk af Petri kirke er stenstørrelsen 26,5×12,5×9 cm; 10 skifter = 103 cm.
Tårnet, der er af kvadratisk grundplan og lige så bredt som skibet, hviler
ikke på nogen synlig sokkel; men terrænet uden om det er dog hævet ikke så
lidt i tidens løb; fra døren i tårnets sydside går man således 3 trin ned til tårn
rummets gulv. Materialet er røde munkesten, afstribede med kridtstensbånd,
hvoraf der i alt er fire, som alle synes stærkt fornyede. På sydsiden findes tæt
ved sydvestre hjørne et fremspringende trappetårn, polygonformet og nederst
med de fem sider af ottekanten, længere oppe tresidet (fig. 8). Alle kridtstensbåndene løber langs nord- og vestsiden. På sydsiden tager de trappetårnet
med, men standser derefter. Sydsidens murværk er dog i tidens løb så stærkt
fornyet, at der næppe er meget tilbage af det gamle.
Til tårnrummet er der nu adgang gennem en smal dør mod syd. Den er dog
næppe oprindelig, er desuden ommuret i ny tid; men den findes angivet på
Thurahs plan i Danske Vitruvius (fig. 42)43. En nu tilmuret, meget lav dør
åbning med kurvehanksbue og skråfasede indfatninger sidder midt på tårnets
vestmur. Også den findes angivet som dør på Thurahs plan, men er dog næppe
ældre end slutningen af 1500'rne. Den måde, hvorpå kridtstensbåndene over
skæres af portalens indfatningssten, synes tydeligt at røbe den som et senere
indsnit i det ældre murværk. — Endnu en dør findes i underste stokværk,
nemlig i tårntrappens sydøstre side, og selv om også den findes hos Thurah,
er heller ikke den oprindelig, hvad der senere skal vises.
Underste stokværks mure kan følges omkring 11 m op, bedst på nordsiden,
hvor murværket står renest. På syd- og vestsiden, hvor terrænet ligger lidt
lavere, findes springet i murværket fra krydsskifte til munkeskifte lidt højere
oppe over niveau. På østsiden, der kan ses over skibets loft, er der anvendt
mange tilhugne kridtkvadre i tårnmuren, hvis øvre afslutning markeres af et
vandnæseprofil. Muligt har et sådant profil også været at finde på de andre
sider, men er i alle tilfælde helt forsvundet.
Opdelingen af murene i det underste stokværk er forskellig til alle sider.
Tårnrummet har formodentlig kun haft eet vindue, som nu delvis tilmuret
sidder i vestmuren. Vinduet har haft rige profilsten i karmene. På nord- og
sydsiden sidder høje, smalle nicher, der efter murværkets hele karakter næppe
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er tænkt som vinduer. Mod øst ind mod
kirken ses sporene af en stor spidsbuet
arkade, der næsten fuldstændig dækkes af
orgelpulpituret.
Rummet dækkes af en krydshvælving,
som dog tilhører næste byggeperiode. Skel
let i murværket mellem første og anden
byggeperiode ligger i vinduesbuernes og
nichebuernes
vederlagshøjde,
således
at
hele den øvre afslutning af rummet må
have stået ufærdig i nogen tid.
I det ydre har dette afsnit af tårnet haft
en udpræget blændingsarkitektur. På nord
siden er alle blændingerne udfyldt og til
muret i ydre murflugt. Der er een bredere
midtblænding,
flankeret af to smallere
sideblændinger, hvoraf den østre næsten
dækkes af det 1631 opførte trappehus.
Mellem de to vestre blændinger ses en ud
fyldt rundblænding. På vestsiden er for
holdene anderledes (fig.9). Over den senere
gennembrudte, nu atter tilmurede, vest
portal sidder det store spidsbuede, rigt
profilerede vindue med to slanke, dobbeltfalsede og spidsbuede blændinger ved si
derne. Den oprindelige, fine opdeling af
murfladen er dog brudt; da man 1865 ind
skød et lavt loft over skriftestolen (»die
Beichte«), der siden 1816 var indrettet i
tårnrummet, blev det store vindues øvre
del muret til, mens det samtidig blev for
længet nedad ved gennemskæring af mur
værket over vestdøren. — På sydsiden har
blændingsarkitekturen
måttet
affinde
sig
med trappetårnet, hvis nærværelse ikke
tillader den samme frie udfoldelse som på
nordsiden. Mellem trappetårn og sydvest
hjørne er der kun plads til en smal, nu
helt udfyldt, spidsbuet blænding. På trap
petårnets skråsider er der ligeledes smalle,
Danmarks Kirker, København
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Fig. 9. S. Petri, set fra kirkeskolens gård i
Larslejstræde ca. 1900.
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spidsbuede og nu tilmurede blændinger. På tårnmuren øst for trappetårnet
findes der atter en tilmuret højblænding, mod øst flankeret af en cirkelblænding.
Til trappetårnet var der fra begyndelsen ikke adgang udefra. Man kom der
til fra kirkens indre. Den nuværende ydre dør fra kirkegården ind til vindel
trappen er vel gammel og findes f.eks. indtegnet på Thurahs plan (fig. 42),
men er dog gennembrudt på et nu ukendt tidspunkt. Den oprindelige adgangs
dør sidder i tårnmuren med adgang fra det gamle tårnrum (fig. 5). En lav,
fladbuet portal har været lukket af en dørfløj, der kunne åbnes ind mod trappe
tårnet. Et langt bomhul beregnet på en skydebom viser, at man inde i trappe
tårnets underste rum har kunnet stænge for adgangen fra kirken til klokke
tårnets øvre stokværk. Fra døråbningen fører en fladbuet gang mod sydøst
hen til vindeltrappens trin. Trappetårnets ydre er i nyere tid skalmuret, så
vidt vides 1865; også i det indre ved indgangen fra kirken er murværket flikket. — Vindeltrappen til de øvre stokværk er muret om en slank spindel. Lof
tet har fladbuer i afsæt. Trinene er muret af munkesten, men er indtil en højde
af ca. 3 m over nuværende niveau (ca. 4 m over tårnrummets indre gulvhøjde)
dækket med træbeklædning. Hvor træbeklædningen holder op, sidder i tårn
muren en oprindelig dør med fladbuet øvre afslutning. Døren er tilmuret med
gammelt murværk, men må i middelalderen have været i funktion. Ad denne
dør må der have været adgang til et pulpitur, formodentlig med et orgel. Or
ganister nævnes lejlighedsvis i det middelalderlige København. I 1458 boede
på Gammeltorv, altså netop i S. Peders sogn, en orgelmester Bernt Schmachthagen44; om han også var kirkens organist, vides ikke, og der er heller ikke
direkte meddelelser om noget orgel i kirken. I det mindste i 1600'rne var ad
gangen til orgelet ad tårntrappen; 1688 blev den murede trappe, der førte op
til orgelet, beklædt med brædder, fordi trinnene var helt opslidt45, og det lig
ger i sagens natur, at der næppe kan være tale om nogen anden trappe end
den her omhandlede. — Trappetårnet får dagslys fra lysspalter i sydmuren,
smalle udad, men bredere indad. På det nederste glughuls indfatningssten er
indridset adskillige navne og årstal, de ældste fra 1660'erne.
Anden byggeperiode omfattede tårnets mellemstokværk. Det er muret af
munkesten i munkeskifte. Denne byggeperiode må også have omfattet fuld
endelsen af nederste stokværk, idet skjoldbuernes og vestvinduets øverste lag
rager op i de partier, der er i munkeskifte. Krydshvælvingen kan altså først
høre denne tid til; nogen større pause mellem de to byggeperioder behøver
der ikke at have været.
Mellemstokværkets højde omfatter i alt 5—6 m, men dets ydre mure er ført
lidt højere op end de indre. Der er syv lysåbninger i alt, een på sydsiden (trappe
tårnet optager den plads, der ellers skulle tilfalde den anden) og to på hver af
de andre sider. Lysåbningerne er fladbuede, men sidder i spidsbuede spejl. De
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Fig. 10. S. Petri. Udsnit af Braunius' byprospekt 1587. Petri kirke til venstre, Vor Frue kirke til
højre. Jfr. nedenfor s. 249.

to mod øst går fri af skibets tag; imellem dem er der en fladbuet, dobbeltfalset
åbning ind til skibets tagrum, dog senere tilmuret. Lysåbningerne, der selv er
smalle og små, sidder indvendig i større og bredere, fladbuede nicher, hvis sål
bænk ligger helt nede ved lommerne af tårnrummets krydshvælving. Nicher
nes fladbuer er bygget i afsæt, sådan at den yderste bues toppunkt ligger fem
skifter over den indres. En sådan opbygning er temmelig meningsløs, da lys
forhindres i at komme ind. Den virkelige forklaring synes da også at være den,
at mellemstokværket ikke blev fuldført, før Steenwinkel i 1580'erne byggede
de to øvre klokkestokværk. De øvre skifter i mellemstokværkets indre er over
vejende i krydsskifte, og den nordre lysniche på vestsiden er undtagelsesvis
foroven afsluttet med en rundbue. Alt tyder da på, at Petri kirkes tårn stod
ufuldendt ved reformationstiden. Et midlertidigt tag må have dækket torsoen,
men trappegavle kan der ikke have været.
Adgangen til mellemstokværket er ad en fladbuet dør, der ganske svarer til
den, der længere nede førte ind til det formodede orgelpulpitur. Følger man
tårntrappen længere op til det punkt, hvor det middelalderlige murværk hører
op og renæssancens murværk begynder, ser man et dybt bomhul, der fra vin
deltrappens mur er ført nordpå ind i søndre tårnmur. Et bomhul, der nøje
svarer til dette, ses i vindeltrappens sydmur; det har løbet durk og er senere
tilmuret i lysåbningen. En bom har altså engang været stukket ind her og er
17*
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senere trukket ud igen — til hvilket brug? Sagtens har murerne, der i 1500tallets slut byggede klokkestokværkene, haft brug for den slags bomhuller til
deres stilladser; men der er også den mulighed, at bommen har været brugt
til at fastgøre et låg over vindeltrappen, der lige så fuldt som det mellemste
tårnrum trængte til at dækkes i alle de år, der gik, inden bygningen blev fuldført.
†Sakristi. Ved korets sydside lå der i 1600'rne et sakristi, som efter alt at
dømme var af senmiddelalderlig oprindelse. Vi kender dets grundplan fra Thu
rahs Danske Vitruvius, og det er yderligere afsat på planen af 1673 (fig. 14).
Hvordan dets øvre opstalt har været, synes at fremgå af et stik i Petri kirkes
tyske salmebog (fig. 11); her er det, utvivlsomt i overensstemmelse med de
oprindelige forhold, gengivet med kamtakket gavl. Dets østmur er knækket,
fordi den har skullet slutte sig til den radiært stillede støttepille ved korets
sydøsthjørne. I slutningen af 1600'rne blev dette sakristi omdannet til forhal,
undertiden kaldet våbenhus, og et nyt sakristi blev da opført (se derom s. 256).
Der kom til at gå det meste af et århundrede efter tårnets påbegyndelse,
inden det kom under tag. Ved reformationen havde man stadig, som anført,
kun de to underste stokværk; og derefter nedlagdes kirken som sognekirke,
bygningen tilfaldt kronen og omdannedes til bøsse- og klokkestøberi46. Tan
ken om at bruge den gamle kirkebygning til gudstjenester dukkede dog senere
op. 1585 gjorde Frederik II. alvor af spørgsmålet. Kirken blev overladt til den
tyske menighed, og Hans van Steenwinkel blev sat til at restaurere bygningen.
Han byggede en kirkegårdsmur (se derom s. 289) og skulle endvidere forhøje
tårnet47. Dette sidste udtryk er hentet fra datidens rentemesterregnskaber.
Ordene skal selvsagt forstås derhen, at tårnet nu omsider skulle fuldføres med
rejsningen af det klokkestokværk, det havde savnet, siden det blev påbegyndt
et århundrede tidligere.
Steenwinkel gav tårnet en øvre afslutning i senmiddelalderlig stil. Tårnet
fik glamhuller, blændinger og saddeltag med kamtakker (eller afdækninger
som dem, vi kender fra Slangerup) og kom til at ligne en normal, dansk køb
stad- eller landsbykirke fra 1400'rne. For at give tårnet en større rejsning
byggede Steenwinkel to klokkestokværk, adskilt ved et loft af svære bjælker,
der dog er fornyet efter branden 1728. Skønt den ydre opdeling af murene
med dobbelte glamhuller ikke helt harmonerer med stokværkdelingen, er de
to øvre etager i tårnet dog i een støbning, udført på samme tid. Det ydre trappe
tårn blev på samme måde ført til tops. En rundbuet dør fører således ind til
gulvet i underste klokkestokværk. Til det næste stokværks gulv er der ikke nu
–
og har der aldrig været — nogen dør. Derimod fortsætter vindeltrappen
videre op, og i højde med de øvre glamhullers vederlag slutter den for her at
sende en smal korridor på skrå ind gennem murlivet. Trappen må indtil denne
højde være fra 1580'erne. Dørindfatningen og den skrå korridor er derimod
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omsat, formentlig efter branden 1728, der
ellers ikke har berørt selve det murede tårn.
Da døren efter alt at dømme altid har væ
ret her, må den have ført ind til stiger, der
gav adgang til tårnets tagrum.
Det underste klokkestokværk har haft
tætstillede,
spidsbuede
tvillingglamhuller
i
rundbuet, dobbeltfalset spejl. Kun mod øst
og vest er de åbne, endda kun med små,
firkantede glugger, idet resten af lysåbnin
gen er tilmuret. Nordsidens glamhuller er
helt tilmurede. Mod syd har der aldrig væ
ret glamhuller; i det ydre ses dog en rund
buet, nu helt udfyldt blænding, som sidder
forskubbet mod øst for tårnets midte af
hensyn til trappetårnet. I det indre sidder
tvillingglamhullerne i nicher, der har smige
sider, og hvis inderste trediedel dækkes af
en rundbue, der rager op over loftsbjæl
kerne. Nicherne har forneden en høj, mu
ret bænk.
Andet klokkestokværk er opbygget på
samme måde som det underste. Der er dog
ingen
spidsbuede
tvillingglamhuller,
men
kun enkle, rundbuede lysåbninger med høj
bænk. Stokværket har haft lysåbninger til Fig. 11. S . Petri i slutningen af 17. århun
alle sider. De er tilmuret mod nord og syd drede. Stik i kirkens Gesangbuch (s. 250).
(hvilken sidste er forskubbet mod øst af hensyn til trappetårnet), har små,
firkantede glugger mod øst, mens der mod vest i 1865 åbnedes et større rund
vindue. — I det ydre havde andet klokkestokværk rundbuet lysåbning i mid
ten, flankeret af to rundblændinger; kun på sydsiden, stadig på grund af
trappetårnets tilstedeværelse, er der brud på denne opstilling: vestre rundblændning mangler, og vinduet er, som nys nævnt, forskubbet et stykke
mod øst.
Hvordan Steenwinkel i enkeltheder opbyggede tårnets øvre afslutning, ved
vi nu ikke noget om. Det eneste kendte billede er fra Braunius Teatrum urbium
(fig. 10); stikket er fra 1587 og viser S. Petri kirketårn med saddeltag; om bil
ledets pålidelighed kan der næppe være tvivl, idet Steenwinkel umiddelbart
efter arbejdet med Petri kirke drog til Slangerup48, hvor han også forhøjede
et middelalderligt klokketårn på denne måde. Sandsynligvis har gavlene været
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afdækket med den blanding af kamtakker og renæssanceornamentik, der ken
des fra Slangerup kirke.
Ret længe fik Steenwinkels tårn ikke lov at stå urørt. Christian IV. gav 1609
ordre til at sætte spir på kirken. Bygmesteren Dirk Frij udførte denne spir
bygning i løbet af næste år49. Steenwinkels gavle må være taget ned, og oven
på øverste klokkestokværk rejstes et 54 alen højt, slankt spir. Det var skifertækt, ottesidet, men havde nederst ved overgangen til det firkantede tårn et
lille knæk udad. Da det ældre tårn fra 1585 ikke var brøstfældigt på det tids
punkt, må tanken med dette smukke, men unyttige spir altså være den, at
den tyske kirke ikke måtte stå tilbage for Vor Frue og Nicolai.
Øverst på spiret anbragtes en fløjstang med knop og derover en forgyldt
engel. Den store jernstang, der bar engelen, knækkede under et stormvejr,
umiddelbart efter den var opsat, og måtte fornyes50. Engelfiguren ses på Jan
van Wijcks prospekt over København 1611. Fløjstangen blev atter fornyet
163151. En vejrhane som topfigur på spiret omtales første gang 169152 og kan
ses på det stik af kirken, der er anbragt i kirkens tyske salmebog fra 1692
(fig. 11). Siden da har Petri kirke altid haft vejrhane.

Fig. 12. S. Petri. Søndre korsarm, opfort 1634 (s. 254).

J. S. 1954

BYGNINGSHI STORIE INDTIL BRANDEN 1728
pførelsen af Dirk Frij's høje spir blev på een gang afslutningen af den mid
delalderlige kirkebygning og indledningen til noget nyt. En storhedstid
for den tyske menighed i København begyndte omtrent på samme tid, som det
nye, statelige spir var rejst. I 1620'rne indkaldte Christian IV. silkevævere til
sin hovedstad for der at grundlægge en større virksomhed. De indvandrede
fremmede arbejdere blev henvist til S. Petri kirke, der da efter denne øgning
af menigheden måtte blive for lille. 1623, den 5. sept., udstedte kongen et
privilegium for den tyske kirke; netop med henblik på den kommende stig
ning i menighedens medlemstal omtaler han her, at de nye folk ved »manufak
turerne«, hvad enten det var silke-, uld-, linned- eller andet væveri, skulle have
deres stolestader »udi dend nye Bygning, Korskirken kaldet, som til samme
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tyske Kirke skal opsættes«53. Realiseringen af Christian IV.s industrielle pla
ner gik ikke glat, og korskirken blev ikke bygget ved den lejlighed. Men ret
længe blev byggeplanerne ikke udskudt, 1631 dukker de op på ny, og samme
år føres de ud i livet54.
Petri kirkes første større udvidelse blev en 20 m bred og 10 m dyb (altså hen
holdsvis 30 og 15 alen) korsarm, der blev lagt mod nord ud for den middel
alderlige kirkes tre vestligste fag. Af denne bygning er flankemurene mod øst
og vest i behold, mens muren mod nord delvis opslugtes af udvidelsen 1691;
hele den nordlige gavltrekant er taget ned. Det bedste indtryk af denne byg
ning får man ved at betragte den 1634 fuldførte søndre korsarm, der ganske
har været dannet efter den nordre korsarms forbillede.
Bygningen hvilede på en sokkel af hugne granitkvadre, der dog mange ste
der er forsvundet; bedst bevaret er soklen under nordøstre støttepille. Materia
let er røde tegl, væsentlig af størrelse 2 5 ×1 2 ×6 cm; 10 skifter = 78 cm;
murene er dog stærkt omsatte i tidens løb. Foroven sidder en høj gesims, sam
mensat af fire lag profilsten; den stammer fra reparationen efter branden 1728.
Korsarmen, der i det indre er overhvælvet med tre fag, har i overensstem
melse hermed haft støttepiller. Den nordøstlige og nordvestlige står nu midt
på de lange flankemure mod øst og vest, efter at nordre korsarm blev fordoblet
ved udvidelsen 1691. Støttepillerne er i to afsæt; den gennemløbende gesims
ovenover går fri af alle pillerne. På den 1691 nedbrudte (eller gennembrudte)
nordgavl har der været fire støttepiller i alt til forstærkning af de tre hvælvin
ger. Kun de to i hjørnerne skimtes endnu, fordi de er indgået som led i yder
muren fra 1691. Korsarmen må oprindelig have haft fem vinduer, to på kort
siderne, tre på langsiderne mod nord, men kun de to første er bevaret. De er
store, brede og svagt spidsbuede, karmene er falsede, til dels med afrundede
kanter. Sandsynligvis har der i midtfaget mod nord været en portal af samme
art som den, der få år senere åbnede adgang til den nye sydfløj; en udtalelse
i kirkeværgens regnskab fra 1668 kunne tyde derpå: en brolægger har på nord
siden omlagt stenbroen ved indgangen til kirken55.
Samtidig med korsarmen opførtes et trappetårn i hjørnet mellem det store
tårn og korsarmens vestmur. Det har knækket hjørne, små kurvehanksfor
mede vinduer og samme gesims som den øvrige nybygning, med hvilket trappe
tårnet er i een støbning. Forneden sidder en i ny tid ommuret dør, dog i op
rindeligt leje. I trappetårnets indre er der nu — og har vistnok altid været —
en trævindeltrappe. Den har oprindelig ført op til en døråbning, anbragt i
korsarmens vestmur; denne dør, der nu er tilmuret, står som niche i kirke
muren; den har kurvehanksbue, er 115 cm bred og 250 cm høj og sidder om
trent 3 m over nuværende niveau. Det er givet, at døren har ført ind til et
pulpitur, der må have skåret nordre korsarms vestvindue midt over. Skriftlige
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Fig. 13. S. Petri. Interiør, set mod nord.

L. L. 1954

vidnesbyrd om pulpitur i nordre korsarm har man først for året 1675, da der
omtales et nyt pulpitur for kvinderne, altså formentlig i nordfløjen56.
Efter denne første ombygning i 1631 kom kirken til at fremtræde toskibet.
De middelalderlige mure i skibet blev gennembrudt og resterne deraf ommuret
til fritstående piller, til støtte både for de sengotiske kirkehvælv og for de nye
i korsarmen. Skjold- og gjordbuer i den nye afdeling af kirken blev rundbuede,
dog mod øst og vest noget fladtrykte. Ribberne blev svære og rigt profilerede
med bred, tilspidset midtstav. Buerne løber ned på pilastre med klassisk for
met kapitæl.
Omkostningerne til dette byggeri måtte kirken selv påtage sig. Der kom dog
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støtte fra indflydelsesrige kredse. Kongen gav store mængder af byggemateria
ler, og hans tre sønner, Christian, Frederik og Ulrik gav tilsammen 400 rigs
daler. Kirken iværksatte en indsamling, der efter kollegiets kronik skal have
indbragt 2085 rigsdaler57. Mulig har man fra første færd ikke blot tænkt på
nordre korsarm, men også den søndre, der synes planlagt samtidig, om end
først opført et par år senere; i hvert fald får Petri kirke næste år, 1632, kon
gens tilladelse til at optage et lån på 4—500 speciedaler i de sjællandske kir
ker, netop på grund af byggeudgifter58. Den, der havde hele sliddet med at
skaffe de mange penge til veje, var David Mohr, kirkens værge fra 1624 til
1633. Til belønning for alt dette, hedder det i kirkens begravelsesprotokol59,
fik han bevilget frit gravsted i kirken »i den brede gang, der fører til koret«.
Den søndre korsarm (fig. 12) opførtes 163460. Den er i alle hovedtræk helt i
overensstemmelse med den få år i forvejen opførte nordre korsarm, og der er
da kun grund til at tro, at hele den store udvidelse af kirken er sket efter en
samlet plan, der blot af praktiske grunde realiseredes med nogle års mellem
rum. Hvem arkitekten var, er der ingen efterretninger om; det ligger nær at
sammenligne den med andre københavnske kirker fra samme tid, f.eks. Sankt
Anna Rotunda eller Trinitatis. Denne sidste har gotiserende træk, endda stær
kere end Petri, med tendens mod en meget nøgtern arkitektur. Man kunne af
den grund nok tænke sig den yngre Steenwinkel som Petri kirkes arkitekt i
1630'rne, men noget fast holdepunkt for denne antagelse gives næppe.
Der er da i den søndre korsarm tre hvælvingsfag med store, let tilspidsede
vinduer og ydre støttepiller, der ikke når helt op til frisen, alt som en tro gen
givelse af nordre korsarm. Stenstørrelsen er utvivlsomt den samme; målt på
østsiden, hvor dele af det oprindelige murværk endnu er bevaret, viser det:
24×12 ×6 cm; 10 skifter = 76 cm. Murene er dog stærkt omsat; på sydsiden
synes murværket fornyet i 1800'rne, mulig ved den store reparation 1865, mens
vestsidens murværk er skalmuret tidligere, med små, grå sten, enten efter
branden 1728 eller ved opførelsen af Boye Junges store spir. Det stærkt flik
kede murværk har fået sit lappede præg på grund af de mange seperatindgange,
der i tidens løb er brudt igennem for at skabe adgang til lukkede herskabs
stole. På østsiden har der været to trappehuse (se Thurahs plan fig. 42); trap
pen nærmest koret var kongens seperatindgang til hans stol, der var anbragt
i pulpiturhøjde på hjørnet mellem det gamle kor og den søndre korsarm; et
andet trappetårn stod syd for vinduet og har givet adgang til det store pulpi
tur ved korsarmens sydvæg. En lignende opgang til pulpituret har der været
på vestmuren; den tilmurede døråbning ses endnu i samme højde som den til
svarende dør i nordre korsarms vestmur. Alle disse tre trappetårne må for
modes at være oprindelige. Det stærkt fornyede murværk har dog udslettet
de fleste spor; de blev alle taget ned ved den store reparation 1865—66.
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Fig. 14. S. Petri. Grundplan fra 1673 med indtegnede, nummererede begravelser (LA.).
bygningen som en korskirke med lige store korsarme. Karel van Manders grav nr. 63 ses i sydfløjen
nederst til højre.

Billedet

viser
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I sydmuren har der altid været en portal. Man må tænke sig, at der i mid
delalderen her har ligget et †våbenhus, der da var kirkens hovedindgang. Fra
1634 har der været en arkitektonisk udsmykket portal i gavlens midtfelt; den
nuværende er udført af Didrik Gercken og stammer fra byggearbejderne efter
den store brand 1728. Et billede fra Petri kirkes salmebog 1692 (fig. 11) synes
at vise et vindfang med saddeltag eller et lille våbenhus med svajet renæssance
gavl. Ovenover stod en statue af kirkens værnehelgen; figuren blev »anstrøget«
og portalens zirater (vel af sandsten) blev forgyldt 1693 i forbindelse med
andre store byggearbejder61, men der er dog kun grund til at tro, at portalen
i sin helhed stammede fra 1634.
Gavlen over sydfløjen er i sin nuværende skikkelse fra tiden efter branden
1728. Det flere gange nævnte billede fra 1692 viser en gavl med glatte kamme,
afdækket af sandstensbånd, med kuglebærende småtinder på skråliniens midte
og med en større figur på toptinden (S. Petrus?). Der er grund til at føre denne
opbygning af gavlen tilbage til 1634.
Et †sakristi havde som ovenfor s. 248 nævnt siden middelalderen ligget ved
korets sydøsthjørne. Det blev i 1600'rne oftere anvendt som begravelsessted.
Efter kirkens regnskabsbog blev Conrad Biermans hustru den 2. aug. 1669
gravsat »in der runden Capelle oder Sacristey beim Chor«62. Endnu 1671, den
4. jan., blev kirkens præst mag. Johs. Bremer bisat i sakristiet63, og på planen
fra 1673 (fig. 14) er denne grav da også indføjet såvel som den foregående.
Men umiddelbart derefter (1679) omtales der byggearbejder ved et sakristi,
der må være en hel nybygning. Der nævnes arbejde ved fundamentet, tilkørsel
af byggematerialer, blytækkerarbejde, og billedskæreren Henrik Alversen ud
fører en figur af S. Peder, der skal stå oven på sakristiets tag64. Kort efter af
hænder gehejmeråd Bierman v. Ehrenschild sit familiegravsted65 »i det gamle
sakristi«, der altså tydelig nok har fået en afløser. Dette nye sakristi lå i hjør
net mellem koret og nordre korsarm; der ligger det endnu, men både branden
1728 og senere reparationer har berøvet det hele den glans, som det åbenbart
fra første færd har haft.
Ved tårnets nordside lå før branden 1728 et benhus af bindingsværk, nærmere
omtalt nedenfor s. 297.
Hvorledes Petri kirke i løbet af 1600'rne gradvis øgede sin menighed og sin
navnkundighed, således som det er nævnt s. 232 f., er dens bygningshistorie på
denne tid et kraftigt vidnesbyrd om. Det viser sig i kapellerne, der bliver be
handlet særskilt nedenfor s. 271, det gælder også selve kirkegården, der gen
tagne gange måtte udvides (se s. 287 f.). Men først og fremmest viste det sig, at
den nys udvidede kirkebygning var for lille. En meget stor del af de menne
sker, der søgte Petri kirke og lod sig bisætte i dens kapeller, var næppe af tysk
herkomst. Det var lidt af en honnet ambition at have gravsted i den tyske
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Fig. 15. S. Petri. Nordre korsarm. 1:150. Bevaret fragment af projekt til kirkens udvidelse 1691.
Originaltegning i LA (s. 258).

kirke. En enkelt af kirkens præster synes i ualmindelig grad at have været
udstyret med evner til at kalde folk om sin prædikestol; det var Johannes
Lassenius, præst ved Petri kirke fra 1676 til 169266. Netop i denne periode
falder det store kapelbyggeri og kirkebygningens tredie store udvidelse.
I april 1687 indsendte kirkekollegiet til kongens approbation et forslag til
kirkens udvidelse. Planen må være dukket op ret pludseligt. I februar havde
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kirkestyrelsen overvejet en ombygning og udvidelse af boderne ud til Nørre
gade67; men den nye kommission til gadernes regulering havde umiddelbart
derefter krævet boderne helt fjernet. Da fremkom kirkens styrelse i april 1687
med en plan om at nedrive kirkens kor og erstatte det med en nybygning, der
skulle nå helt ud til Nørregade. Kongen approberede vel denne plan, men den
blev alligevel henlagt68. Først 1691 genoptog man tanken om en udvidelse af
kirkebygningen, men denne gang efter en mindre radikal plan, som blot gik
ud på en forlængelse af nordfløjen til dens dobbelte dybde. Bygmesteren var
vistnok Christoffer Groes, der til stadighed nævnes i kirkens regnskaber for
disse år. Det af Christian V. den 17. feb. 1691 approberede udkast er i behold
(fig. 15)69. Udvidelsen medførte, at det gamle, lange kapel, der lå på bygge
tomten nord for kirken, måtte gennembrydes, og de begravelser, der lå i den
sløjfede del af kapellet, måtte flyttes til det store kapel fra 1680'erne.
I hele sin opbygning med fordelingen af vinduerne og støttepillerne, sine
dimensioner og indre opdeling i hvælvingsfag er denne seneste udvidelse af
kirken ganske i overensstemmelse med sine to forgængere. Gavlen mod nord
er nu glat, men har dog mulig haft sandstensafdækninger ligesom søndre kors
arms gavl.
Arbejdet med rejsningen af den nye bygning gik rask. Grundstenen blev
nedlagt af kirkens patron, grev Conrad Reventlow; til stede var desuden kir
kens andenpræst, magister Bremer (dr. Lassenius var syg), kirkekollegiet og
endelig stadsbygmester Christoffer Groes70, der må anses for husets arkitekt.
Allerede 26. juni var der rejsegilde. Næste år, 1692, ses bygningen at være i brug.
Under den udvidede nordre korsarm anlagdes en hvælvet krypt 71, hvis eksi
stens nødvendiggjorde, at korsarmens gulv blev hævet et par trin (fig. 16—17).
Til en begyndelse strakte krypten sig kun under det midterste og vestligste
hvælvingsfag. Ad en lem i vestfagets gulv fører en muret trappe ned til midt
fagets krypt, der består af to hvælvingsfag med fladbuede grathvælvinger. Fra
det søndre fag i denne krypt fører en rundbuet døråbning ind til den afdeling,
der optager den søndre halvdel af vestfaget. Krypten blev i de kommende år
stærkt benyttet. April 1723 måtte den derfor udvides72 og omfattede derefter
yderligere to lave hvælvingsfag under korsarmens østfag. Adgangen til denne
nymurede krypt sker gennem en rundbuet dør i den ældre krypts nordligste
fag. I hele krypten er der indbygget trækkanaler, der bag skjoldbuerne er ført
op til fri luft. — Krypten blev til stadighed benyttet 1700'rne igennem. De
senest noterede begravelser er fra 1850'erne. Nu er der planer om at omdanne
den til urnehal.
Den nye nordre korsarm fik to portåbninger, en mod øst, formentlig dækket
af et †våbenhus, der af bygningskommissionen 1731 kaldtes en overdækket
gang ud til Nørregade73, og en mod vest; denne sidste blev dækket af en †til
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bygning, der dels skulle skaffe plads
til trappen op til pulpituret, dels
skulle skaffe adgang fra kirken til
det lange kapel. Af disse to porta
ler eksisterer den vestre endnu, blot
ændret i nyere tid; der kan endnu
spores en oprindelig ansats til kurvehanksbuen, der dannede porta
lens øvre afslutning. Den østre por
tal fører nu ud til den såkaldte
gamle urtegård; den sidder for
mentlig i oprindeligt leje, men er
ændret i ny tid til »tudorbue«. Det
våbenhus, der var ud for den østre
dør, og som ikke er gengivet på
planen i Danske Vitruvius, skønt
Fig. 16—17. S. Petri. Plan og snit af gravkrypten
det notorisk eksisterede på den tid,
under nordre korsarm. 1:300. Målt af Curt von Jes
blev så vidt vides nedrevet ved kir
sen 1955 (s. 258).
kens genrejsning 1815—21. At det
har fungeret som trappehus, kan ses af den tilmurede pulpiturdør, der sidder
højt oppe på muren over den nysnævnte østportal.
Det tilsvarende trappehus på vestsiden af korsarmen blev efter branden er
stattet med en nybygning fra 1730'rne. Den oprindelige adgang til pulpituret,
en 120 cm bred og 140 cm høj rundbuet dør, sidder endnu på sin gamle plads
i korsfløjens vestmur; skønt den er tilmuret siden 1816, dækkes den endnu af
en gammel fløj med pløjede planker i sildebensmønster. Døren, der nu kan ses
fra mellembygningens andet stokværk, svarer i sin placering og funktion gan
ske til den nysomtalte på korsarmens østmur. — Den mulighed, at de to længst
forsvundne trappehuse på Christoffer Groes' plan af 1691 er rester af det lange
kapel fra 1659, tør ikke helt afvises.
Byggeplanerne omfattede også en mindre omdannelse af korgavlen. Kirkens
kronik oplyser 1692: »I dette år er gavlen til urtårnet over koret ud mod Nørre
gade prydet med en frontispice og forfærdiget med stenhuggerarbejde«74. Ar
bejdet med et tårnur over korgavlen omtales hyppigt i regnskaberne; det er
forsvundet ved branden 1728. Derimod er den til klassisk barok omdannede
sengotiske korgavl (fig. 1) stadig i behold. Christoffer Groes, der døde 1693,
var vistnok arkitekt også for dette arbejde.
Om Petri kirke som helhed i tiden henimod den store brand 1728 er der
endnu et par træk at anføre. Alle indgangene, også de, der førte ind til de pri
vate stolestader, synes at have haft vindfang til afdæmpning af den idelige

260

S. PETRI KIRKE

træk, der hyppigt omtales i datidens kilder75. Taget var dækket af glaserede
tagsten, om end en enkelt regnskabspost omtaler kobber til den nye korsarms
tag. Spiret fik kobberbeklædning 1711 i stedet for skifer76. Murene var vistnok
allerede på denne tid pudsede og stod med rød kulør. Udgifter til brunrødt
omtales hyppigt i regnskaberne77 og da altid i forbindelse med ydre mur
behandling.

INVENTAR INDTIL 1728
Petri kirkes inventar har haft samme skæbne som Vor Frue kirkes. Det
brændte 1728. Også bombardementet 1807 anrettede store skader, om end
katastrofen var knap så omfattende her, og først den radikale restaurering af
kirkens indre 1865—66 udrangerede det meste af inventaret fra 1700'rne.
Disse katastrofer har dog ikke kunnet angribe kirkens middelalderlige udstyr,
der for længst var gået tabt, eftersom kirken ved reformationen ophørte med
at være et gudshus og toges i brug som bøssestøberi. Da den 1585 overtoges
af den tyske menighed, har det nok været nødvendigt at nyanskaffe det meste
inventar, om end kilderne fra den tid ikke har meget at fortælle. Som ovenfor
s. 232 meddelt har Christian af Anhalt i 1623 besøgt kirken; han kunne ved
den lejlighed bevidne, at den kun var sparsomt udstyret. Ved Petri kirke var
der da også senere en tradition om, at man ikke straks efter overtagelsen 1585
kunne forrette alle kirkelige handlinger; i 1605, hedder det i den kronik, der
påbegyndtes 1679, er man atter begyndt at døbe, kopulere og på alle prædikedage at samle kollekt og at bruge de øvrige kirkelige ceremonier1. Efter denne
beskedne begyndelse blev kirken dog i løbet af 1600'rne rigt forsynet med in
ventar; ganske vist er der af alt dette kun meget lidt tilbage, bl.a. en penge
blok fra o. 1680. Når vi alligevel har nogenlunde rede på, hvad der dengang
fandtes af inventar, skyldes det oplysninger i litteraturen og kirkens arkivalier.
†Alterborde. Højaltret, viet S. Peder (se s. 232), har naturligvis bestået af et
muret alterbord, men hverken dets nøjagtige placering eller udseende kendes.
Om kirkens to eneste sidealtre, Vor Frues og S. Pauli (se s. 232) har haft mu
rede borde eller været nicher, vides ikke, ligesom deres plads er ukendt.
†Alterbordsforhæng. 1674 omtales et fløjls alterbordsforhæng tillige med et
dertil hørende sardugs overtræk. Samme år skænkede Griffenfeld, dengang
kirkens patron, et violet fløjls alterklæde, smykket med frynser; repareret
1694 (rgsk.)2. I inventarlisten 1685 omtales et rødt fløjls forhæng med våben
og guldfrynser, skænket af Chr. Cassuben; siden 1684 henlagt i kirkens kiste.
1684 nævnes et brunviolet alterklæde (jfr. ndf.). Inventarlisten 1698 har for
uden Griffenfelds og Cassubens forhæng tillige et gammelt af blomstret fløjl3,
formodentlig det først omtalte; desuden et rødt med guldfrynser.
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†Alterdug. I 1684 nævner inventarlisten fire alterduge; i 1698 er der fem,
fire gamle og slidte og een ny, endnu ikke vasket. Den 10. april 1674 købte
kirken 32 alen linned og 9 alen kniplinger til en ny alterdug4. Efter kirkens
inventarliste af 1684 er en alterdug skænket til Petri kirke 1677 eller 1679 af
fru Agathe Høyer. 31. okt. 1684 anskaffede kirkeværgen Johan Jørgensen en
ny alterdug, vistnok en gave, idet han efter kronikken sendte den til kantor
gennem sin tjenestepige; den rakte helt ned til overkanten af det brunviolette
forhængs frynsebort5. 10. marts 1713 skænkedes der anonymt til kirken en
kunstfærdigt broderet alterdug. På alteret lå en seddel: »Dies wirdt aus gutem
Hertzen verehrt, Gott zu Ehren, der Kirchen zum Zirat«. — Samme år, den
30. april, nævnes en anden gave, en lignende, hvid alterdug »mit Vier Finger
breiten Spitzen«6.
†Altertavle. Christian af Anhalts ovenfor (s. 232) citerede udtalelse 1623 viser,
at der dengang ingen egentlige alterprydelser har været. I kronikken fra 1679
fortælles, at den kgl. faktor og silkekræmmer Steffen Rode 1628 skænkede kir
ken det alter, »som endnu står der«. At det har været en udskåret renæssance
tavle, synes at fremgå af de andre sparsomme efterretninger, der er os over
leverede: 1689 blev den stafferet og forgyldt, og hvad der af dens »Holtzschnitzwerck« på billederne var stødt itu, blev atter repareret7.
†Sidealtre. Den 6. maj 1493 skødede hr. Jens Pedersen præst en gård til Vor
Frue alter i S. Peders kirke. — 1511, den 18. august, skødede borgmester Mogens
Saxen en vejrmølle, beliggende mod vest tæt uden for byen, til S. Povels alter
i S. Peders kirke i København8. Andre efterretninger om sidealtre eksisterer
ikke. Ved reformationen og kirkens anvendelse til andet øjemed er de to her
omtalte forsvundet.
†Altersølv. Kalk. 1625 købtes en forgyldt sølvkalk, som kostede 15 rdl.9. 1
hovedprotokollernes inventarlister fra slutningen af 1600'rne nævnes flere
kalke. Inventarium fra 1685 omtaler blandt de ornamenter, der er kommet til
kirken efter præsten Hieronimus Bucks død 1673, to kalke, hvoraf den ene,
der var stor og havde disk, var skænket af Fr. Florentina »Krügerinn«; den
anden var anskaffet ved bytte den 19. marts 1684, se nedenfor. Inventarlisten
fra 1698 nævner fem kalke: den største kalk (»rarer Arbeit«), 3 pd. 4 lod, med
disk; den anden en forgyldt kalk, »som gemmes i den røde æske«, 1 pd. 31 lod,
med disk; den tredie var en forgyldt kalk, 2 pd. 6 lod; den fjerde ligeledes
forgyldt 1 pd. 7½ lod, med disk; den femte var den mindste, 9 lod (rimeligvis
en sygekalk).
Kalk. En lille, sølvforgyldt kalk fra 1684 (fig. 18), brugt som sygekalk, må
være identisk med den, der som ovenfor omtalt blev anskaffet 19. marts nævnte
år. Kirken tilbyttede sig den for en ældre kalk (mulig den fra 1625?); den er
det eneste stykke altersølv, der blev reddet ved branden 1728. Den har seksDanmarks Kirker, København
18
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tunget fod, standkant med ruder mellem lodrette streger. Konturlinier er ind
ridset langs fodens kanter og tunger. Glat, sekssidet skaft. Den ret store knop
har foroven og forneden tungeformede ornamenter med streget grund. Det
forholdsvis lille bæger er spidst. Kirkens værnehelgen er graveret på bægeret;
han bærer bog og nøgle; desuden er indridset årstallet 1684; vejer 11 lod, i alt
14,5 cm høj.
†Disk af rent guld nævnes i inventarlisterne 1685 og 1698; den var skænket
af kirkens præst mag. Bremer.
†Futteraler til kalkene. 1680 gjorde Urban Eckhorst bogbinder et kalk-futte
ral for dr. Lassenius. Ovenfor er omtalt kalken, der gemtes »i den røde æske«
(1698). 1712 reparerede Andreas Lymann bogbinder det futteral, som pastor
Mentzer (d. 1711) havde benyttet, og beklædte det indvendigt med rødt fløjl10.
†Oblatæsker. 17. aug. 1672 købte kirken en oblatæske for 2 rdl. I begge in
ventarlisterne fra 1685 og 1698 omtales to oblatæsker, den ene var stor og for
synet med våben11.
†Kander. 1651 forfærdigedes en sølvkande til alteret, vægt 118 lod (den
kostede 64 rdl.). Den blev omsmeltet til andet brug 167712. Inspector ved det
kgl. salthandelskompagni Fr. Poggenberg skænkede 22. marts 1676 til kirken
en stor sølvkande, der stod på alteret; omtales i inventarlisterne 1685 og 1698.
†Beretteisestøj. Sølvflaske, som dr. Dürkop førte med sig, når han berettede
de syge, blev 22. juni 1708 omgjort helt af ny, fordi den var utæt13.
†Messehageler. 1625 købtes en messehagel for 10 rdl. 1685 nævnes der fire
messehageler: en violbrun med gyldne spidser, skænket 24. dec. 1675 af Griffenfeld, repareret 170914; en rød med kors på ryggen skænket 22. dec. 1674
af hofperlestikker Henning Ermandinger; en gyldenstykkes, skænket pinsen
1684 af mag. Gerlach Siasius; en gammel, sort, der efter en notits i inventariet
1685 skænkedes til Lyngby kirke, men som 1698 endnu synes at være i Petri
kirke. Inventariet 1698 opregner de samme fire messehageler, også den gamle
sorte, men har forøget samlingen med en ny af rødt fløjl og spansk guld, for
varet i kisten.
†Alter stag er. 1668 anskaffedes to vadmelsposer til at opbevare de store alter
stager i15; stagerne har formodentlig været af malm og omtales i øvrigt ikke.
1690 skænkede generalløjtnant Pless to store sølvlysestager til alteret16; den
ene vejede 11 pd. 20 lod ren sølvvægt (jernstangen deri 45 lod), den anden
vejede 11 pd. 16 lod (jernstangen 46 lod).
†Alterskranke. 1667 blev forholdene ved alteret øjensynlig ændret. Pladsen
ved alterbordet blev belagt med alabaster-sten; der indrettedes knæfald be
trukket med ruslæder, og pladsen indrammedes af et jerngitterværk17. Næste
år, 1668, lod kirken gitterværket forgylde og polere18.
†Døbefont. Den middelalderlige kirkes font kendes ikke, heller ikke den font,
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der stod i den tyske kirke i den første tid.
1625 blev der opsat et nyt korgitter samt
et gitter foran døbefonten19. Hvor døbe
fonten har stået i den oprindelig eenskibede kirke, vides ikke, men i den senere
korskirke stod den ved vestvæggen i nor
dre korsarm, se grundplanen fra 1673
(fig. 14). Her stod fonten lige til branden
1728. På væggen oven over den hang 1693
et stort maleri, efter al sandsynlighed det
billede, som Karel van Mander 1653 skæn
kede kirken, forestillende Hagar og enge
len20. Nedenunder billedet var en særlig
fadderstol21.
1693
skænkede
Heinrich
Schupp og Hans Heinrich Nörck en ny
døbefont af messing anbragt på den gamle
fonts sted22. Efter kronikken var den nye
font
påbegyndt
af
Lorentz
Corbianus
snedker »som inventor«, Henrik Muhle
guldsmed og Henrik Lamore. Efter sam
me kilde blev tømmeret til dåben i juli
måned bragt til billedhuggeren, rimeligvis
L L. 1954
Chr. Nerger, og atter hentet derfra i au
Fig. 18. S. Petri. Kalk 1684 (s. 261).
gust. 21. dec. 1693 anbragtes ved dåben
en udskåret Johannes døberen, og de ligeledes udskårne festoner blev op
hængt23. Noget klart billede af døbefonten får man ikke deraf, men den har
været barok og i stil med den omtrent samtidige font i Vor Frelsers kirke på
Christianshavn. 1715 betaltes Jacob Coning og Jacob Rogge for arbejde med
at forgylde festonerne24.
†Dåbsfad. 1666 blev det store sølvdåbsbækken, der var skænket af rigshovmesteren (Peder Reedtz?), omgjort og forstørret af Jacob Kitzerau guldsmed25.
1668 købtes et læderfutteral dertil, sølvfadet blev betragtet som en kostbar
hed, der blev opbevaret i præstegården26. Kronikken beretter, at det efter mag.
Bremers død ved dennes søn Thomas blev afleveret til dr. Botsack, som der
efter havde det i forvaring27.
†Krucifiks. »1691 opstilledes det store krucifiks i gangen ved den anden pille
fra prædikestolen«, indkøbt af dr. Lassenius; om prædikestolens placering se
nedenfor.
†Korgitter. 1625 blev sprinkelværket foran koret forfærdiget samtidig med
døbefonten28; det fornyedes 1633 29. 1671 betaltes Hans Jürgen Rotgether
*18
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(bronzestøber) for 10 messingknopper og to ringe ved koret30. Et helt nyt kor
gitter med messingpiller og rammeværk af træ blev opstillet 168931; desuden
to messingsøjler ved portalen, mens selve kordørene først senere, uvist hvornår,
blev skaffet til veje32.
†Prædikestol. Om prædikestolens placering kan der oplyses følgende: 1693
købte Lorens Wiedesens arvinger et gravsted i kirkens midtergang nr. 19 »ved
prædikestolen«; det kan efter grundplanen af 1673 kun have været ud for den
østligste pille mod syd, hvor prædikestolen altså var anbragt33. På Christoffer
Groes' plan 1691 er prædikestol og døbefont foreslået anbragt ved hjørnet
mellem koret og nordre korsarm (fig. 15); man ved ikke, om flytningen er ble
vet gennemført. — 1677 blev der leveret violet plyds til prædikestolen, og
guldfrynsede draperier omtales hyppigt i de følgende år34. 1691 kom der rødt
fløjl med røde frynser, snore og guldspidser35. 1695 købtes carmoisin-rødt fløjl36,
som 1707 blev fjernet fra prædikestolen på grund af ælde. Den blev derefter
behængt med nyt »ægte carmoisin Ponso fløjl«; til hverdag var der derover
yderligere et betræk af fløjl37. Samme år, 1707, blev en lille bogstol på prædike
stolen på opfordring af kirkens tre præster flyttet fra den ene side hen til mid
ten af prædikestolen38. Om stolens udseende vides i øvrigt intet; den har sik
kert været et træskærerarbejde, der blev opmalet 1709. Formodentlig var den
ligesom altertavlen et renæssance-arbejde fra Christian IV.s tid.
†Stoleværk. Efter kgl. ordre 16. juli 1613 skulle stolestaderne udlejes for 2
mark om året39. 1626 beklædtes stolene med panel bagpå40. Skønt kirken gen
tagne gange blev udvidet i 1600'rne, og stolestaderne derfor ofte må være ble
vet forøgede, omtales der ikke nye stolestader før 1690, da mandsstolene i
den søndre gang blev forlænget til hen imod indgangen (udtrykket er ikke
ganske klart), men der tænkes formodentlig på søndre korsarm. Samtidig be
rettes det, at kvindestolene i den nordre gang er blevet ført »bis an der Ercken«,
d.v.s. den nye, nordre korsarmsudvidelse41. Billedskæreren var i arbejde her
det kommende år 1691 med gavlstykker til stolene i den nye bygning, og sam
tidig fik drejeren Michel Klaren 6 rdl. for de drejede piller på kvindestolene42.
Den slags drejede småpiller på stolenes ryglæn kendes fra Vor Frelsers kirke
på Christianshavn. 1692 var alle kvinde- og mandsstolene færdige43.
†Skriftestole, undertiden også kaldet præstestole, omtales første gang 162544.
Fra 1667 omtales de meget hyppigt, idet der til stadighed anskaffes grønt rask
til gardinstof i skriftestolene45. Efter grundplanen fra 1673 må de have været
placeret på nordsiden af koret, hvor der senere blev gennembrudt en indgang
til det o. 1680 nybyggede sakristi. Om deres udseende vides intet, men de har
formentlig været panelværks indelukker med gitterværk foroven; indvendig
var de behængt med grønne gardiner. 1676 købtes en stol til dr. Lassenius'
skriftestol46. 1691 anskaffedes måtter til begge skriftestolene samt til forstander-
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Fig. 19. Kirkekiste 1679. I kirkerådets modesal, Petersens jomfrukloster (s. 266).

stolen47. Endelig anskaffedes i 1711 to puder af ruslæder til begge skriftesto
lene48.
†Kirkeværgestol.
Sammen
med
præstestolene
forfærdigedes
kirkeværgens
49
stol i koret 1625 . Den var efter grundplanen 1673 anbragt ved korets søndre
væg lige over for præstestolene.
†Kongestolen kan med temmelig stor sikkerhed placeres i pulpiturhøjde på
hjørnet mellem koret og søndre korsarm. Begravelsesprotokollen fra 1742 op
lyser, at gravene nr. 10 og 13 lå foran koret og under kongens stol; skønt dette
er efter branden 1728, har man utvivlsomt opført kongestolen på dens gamle
sted, hvor den havde sit eget separate trappehus, og hvor den var anbragt
lige over for prædikestolen. Om dens udseende vides intet. 1677 fik den nye,
grønne tafts gardiner50. 1709 købtes ægte, forgyldte søm med kongens navn
og krone på51, og samme år udstoppedes og repareredes fem stole, ligesom
kongens egne stole blev malet og betrukket (rgsk.)52.
†Patronstol. Efter kirkens kronik flyttedes den 1692 fra koret hen under
orglet53. På grundplanen af 1673 findes ingen patronstol anført i koret, hvilket
sandsynligvis kan forklares derved, at den ligesom kongestolen har været i
andet stokværk.
†Herskabsstole. I Petri kirke er der i tidens løb navnlig siden Christian V.s
tid indrettet talrige såkaldte lukkede stole for standspersoner, ofte med sepa
ratindgang. 1682 fik Ulrik Frederik Gyldenløve i koret en stol, som han selv
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havde bekostet54. 1683 fik kongens kammertjener Herman Weybert stol under
tårnet for en indbetalingssum af 150 rdl. samt årlig afgift 8 rdl.55. Under kon
gens stol var der en lukket herskabsstol, som generalløjtnant Pless 1690 over
tog efter generalpostmester Poul von Klingenberg56. Samme år byggede kir
ken for geheimeråd Conrad Bierman von Ehrenschild en herskabsstol i den
søndre korsarms sydvestlige hjørne57. Ved udvidelsen af nordre korsarm blev
tre herskabsstole langs nordvæggen nedbrudt og 1692 genopbygget formentlig
ved den nye nordvæg; stolene tilhørte kancelliråd Conrad Hesse, den kirke
ældste Heinrich Schupp og biskop Hans Bagger58. 1693 indrettedes for første
gang en særlig magistratstol, uvist hvor; den var smykket med guld og med
Københavns udskårne våben59. Samme år fik branddirektør Gerding opført
en stol i nordre korsarms nordvesthjørne, tæt ved den nyindrettede indgang
til det gamle kapel, så at han i nødstilfælde kunne forlade kirken uden at
vække opmærksomhed60. 1713 omtales der en kavalerstol indvendig betruk
ket med rødt klæde, der måtte udbedres, fordi det var gennemhullet af rotte
bid61. Herskabsstolene har for det meste været lukket med vinduer, der atter
kunne dækkes med gardiner. 1709 betaltes for to store ruder fransk glas til
grev Ahlefeldt-Laurvigs stol (rgsk.), som 1713 blev betrukket med blåt klæde
(rgsk.); 1717 blev der fra stolen stjålet fire carmoisinrøde gardiner62. Samme
år blev der fra madam Wroes stol stjålet fire lange, grønne rasks gardiner63.
†Skab. 1690 anskaffedes et stort skab af 2 tommer egeplanker beslået med
jernplader til opbevaring af kirkens sølvtøj64. Ved branden 1728 blev et skab
bag alteret med alle kirkens kostbarheder helt fortæret af luerne; det er mulig
vis det samme som det først omtalte65.
Kiste. 1679. I kirkerådets mødesal i Petersens Jomfrukloster opbevares en
kiste (fig. 19) af egetræ 76 cm lang, 52 cm høj og o. 45 cm dyb; den er beslået
med svære ornamenterede jernbeslag; på siderne er der bærehåndtag, og på
det hvælvede låg står der sammenslynget O N, en nøgle, et sammenslynget
C J S og et N. På forsiden et jernbeslået årstal 1619. †Kiste. 1700 blev en ny
kirkekiste anskaffet; den har afløst en ældre og var lige som denne bemalet
med S. Peders billede og en hane66.
†Pulpiturer. I begge korsarme fandtes der pulpiturer, vistnok fra første be
gyndelse, selv om de først omtales senere; det mindevers, som Gotthard Braem
1649 lod skrive over broderen Johan Braem, var anbragt på et pulpitur i kir
ken. Et pulpitur i nordre korsarm blev opsat 1675 af stadsbygmesteren Chri
stoffer Groes og atter nedtaget 1691 og derefter flyttet hen til den nye nord
væg67. Det søndre pulpitur omtales bl.a. 1709 og 1712, men det er givet, at
det må være meget ældre. 1709 malede Fr. Übelacher begge pulpiturer68.
†Orgel. Det er sandsynligt, at kirken har haft et middelalderligt orgel. Oven
for s. 246 er det påvist, at den mellemste dør i trappetårnet på klokketårnets

INVENTAR INDTIL 1728

L. L. 1954

267

L. L. 1954

Fig. 20—21. S. Petri. Pengeblokke. 20, af jern (s. 267). 21, af eg (s. 268).

sydside sandsynligvis har ført ind dertil. De stærkt slidte trin, der i den mu
rede vindeltrappe førte op til orgelpulpituret, blev 1688 beklædt med træ69.
Det kan utvivlsomt kun være den her nævnte vindeltrappe, hvis trin den dag
i dag har træbeklædning op til den formodede orgeldør. Hvor orglet har sid
det, kan mulig oplyses. I 1600'rne har orglet været anbragt i den spidsbuede
arkade mellem tårn og skib. 1668 blev Theodor Lente, hvis grav vi kender,
begravet i tårnrummet »hinter der orgel«70. 1625 indkaldtes den første kendte
organist ved Petri kirke, Christian Kleen fra Slagelse71. Efter et kongebrev
1637 blev det gamle orgelværk, som havde stået i Kronborg slotskirke, udleveret
til Petri kirke72. Om det blev taget i brug vides ikke; 1639 omtales et nybygget
orgel, forfærdiget af Johannes Lorens73. 1672 akkorderede kirkens ældste og
værger med orgelbyggeren Peter Carstensen i Viborg om at udvide orgelet
med flere stemmer74. 1694 indgav organisten Johannes Petersen en ansøgning
om udvidelse af orgelet, der ikke havde været repareret i 23 år75.
Pengeblokke. 1) O. 1680. Ved den søndre hovedindgang står en kunstfærdig
udsmykket smedejernsblok (fig. 20) med gennembrudt arbejde, sindrig låse
mekanisme og kuglefødder; efter stilen o. 1680. — 1679 siges det i kronikken,
at hvad kirkeværgerne får inddrevet ved tavlerne, skal de lægge i den dertil
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bestemte kirkeblok; hvert fjerdingår skal de begge åbne blokken, og efter endt
afregning skal de aflevere den ene af de tre bloknøgler til en af kirkens ældste76.
2) Blok, af eg, jernbeslået, antagelig fra 1600'rne. Ved søndre indgang (fig. 21).
†Pengetavler omtales hyppigt i kirkens regnskaber. 1675 indkøbtes en lille
sølvklokke »so an die geqvetschte taffel gekommen« (d.v.s. kvæsthustavlen)77.
1679 fik kantoren løn for at gå med fredagstavlen78. 1709 opregnede kirkens
ældste i kronikken hele fem tavler, de to til Petri kirke selv, en til Vartov, en
til børnehuset og en til Helsingørs hospital79.
†Salmenummertavler. I kirken var der ophængt sortmalede tavler, hvorpå
kantoren med kridt skrev, hvilke salmer der skulle synges; hans gratiale for
dette lille arbejde omtales 1679 og 170880. Ny tavle anskaffedes 170981.
†Malerier. 1653 skænkede Karel van Mander et stort maleri til kirken, fore
stillende Hagar og engelen82; skønt det i kronikken siges at hænge på syd
siden, er det vistnok identisk med det billede, der 1693 hang over dåben (s. 263).
Lysekroner. 1) 1693, af messing, med 12 arme, hænger nu i koret. Indskrift
med versaler: »A(nno) 1693 Doctor Iohannes Lassenius«. (Bobé har fejlagtig
1692, formentlig fordi J. L. døde 1692; kronen er antagelig en dødegave fra
de efterladte til kirken).
2) 1711, med otte arme, hænger nu i søndre sideskibs vestfag. Indskrift med
versaler: »Christian Karstens. Angeneta Kreyers Ao 1711 d. 25. Aug.«.
3) 1713, med otte arme, i nordre sideskibs sydvestre fag. Indskrift: »Jockim
Wryde Sammit macker anno 1713«. — De tre bevarede lysekroner har tid
ligere indtil 1884 hængt i kapellet, se nedenfor s. 322.
†Lysekroner. Efter Wolffs udsagn havde kirken 1654 adskillige messinglyse
kroner83. En lille messingkrone til 19 rdl. og en større til 77 rdl. var ifølge kro
nikken indkøbt 162684. 1663 skænkede Frederik III. en lysekrone til kirken.
Den var oprindelig foræret af bryggersvendene i Hamborg til S. Catharinas
kirke i samme by. Da giverne senere var blevet fortrængt fra deres stolestader
i kirken, fjernede de kronen og solgte den til en jøde, der videresolgte den til
Frederik III.85. Den var vistnok den største af alle kronerne og var ophængt i
korsskæringen; 1711 nævnes kaptajn Munchs gravsted i nr. 27 »under den
store krone« (jfr. planen fig. 14)86. Også Holger Jacobæus nævner 1673 i sin
rejsedagbog den store lysekrone i kirken som noget særlig mærkeligt87. — 2.
juni 1669 blev der indkøbt majløv til at smykke lysekronerne med; 8. juni
1715 anføres en udgift på en rdl. »für Blumen zu die (!) Lichtkronen«88. — 1676
skænkede Hans Heitmann blikkenslager, boende i Færgestræde, en messing
krone til kirken89. — 1693 indkøbtes en messinglysekrone for 12 rdl.90. 1695
betaltes der fragtpenge for at få en lysekrone bragt fra vejerboden til kirken
(rgsk.)91. — 1708 har kirkens ældste, kancelliråd Lorenz Kreyer, foræret kir
ken en messinglysekrone, hvori der var otte dobbelte lysepiber, samt jernstang,

269

INVENTAR INDTIL 1728

L. L. 1954

Fig. 22. S. Petri. Lysekrone 1693, skænket af Johs. Lassenius.

kæde og zirat. Den var ophængt mellem Christoffer Gabels herskabsstol og
søndre pulpitur92.
†Ligbåre. 1676 fik billedskæreren Henrik Alversen 15 rdl. for en ligbåre93.
†Klokker. 1630 indsendtes ansøgning til kongen om tilladelse til at ophænge
klokker i tårnet; samtidig bad man kongen skænke noget metal til klokkerne,
idet menigheden selv ville betale støbningen. Begge dele blev bevilget, og de
to klokker, som blev anskaffet, bar følgende indskrift:
1) »Auss dem Feur bin ich geflossen, Felix Fux hat mich gegossen, Anno
1630. Diese Kloche liess giessen Johan Bram, Jørgen Petersen, David Mord,
Matthias Klowman nach Ihr Kön: May: Privilegium Anno 1630 den 18 Decemb: Bernhardus Meyer Pastor«94.
2) »Diese Kloche haben lassen Giessen die Vorsteher der Teutschen Kirchen
S. Petri, Johan Bram, Jørgen Petersen, David Moert, Michel Kruse, und ist
dazu vorehret von etlichen Christlichen Gesellen in Copenhagen Anno 1631.
Goes mich Hans Kemmer«95.
3) 1646 blev den næststørste klokke støbt af mester Claus von Dam (begr.
i kirken under den store krone); klokken vejede 12 skippd. 6 lpd. og kostede
980 rdl.96. Følgende indskrift læstes på den: »Diese S. Peters Kloch ist gegos
sen in Copenhagen Anno Christi 1646 den 4 Aug: von Meister Claus von Dam
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von Hamburg bürtig und ist damals Predigers gewesen zu der Teutschen Kir
chen D. Thomas Lindeman und M. Simon Hennings. Kirche Elteste und Vor
steher Goddert Bram, Marten Schultz, Just Stapel, Wichman Møller«97.
4) 1649 er den største klokke støbt også af mester Claus von Dam, dens kne
bel vejede alene 32 lpd.; for at få klokken støbt betaltes 400 rdl., for beslag
og stol 107 rdl. Kongen skænkede metallet98. Dens indskrift lød:
»Anno 1649 hat der Durchleuchtigster Hochgeborner Fürst und Herr König
Friederich der Dritte zu Gottes Ehre dieser Kloche gegossen der Teutschen
Kirchen S. Petri Allergnädigst vorehret, damals besagten Kirchen Prediger
Doctor Thomas Lindeman und M. Simon Hennings zu selben zeit wahre der
Kirchen Elteste und Vorsteher Gotthart Bram, Marten Schnitznicht Asserens
und Hans Herman Hinster. Judith 16. V. 17. Me fecit Claus von Dam. F. 3.
Dominus providebit«99.
1693, d. 28. marts, betaltes 162 rdl. til hr. geheimeråd Marcus Göye for to
†klokker, som vejede 3 skippd. 12 pd.100. Samme år betaltes seks mand for at
hente en klokke fra smeden og hjælpe den op i tårnet101. Michel Lorentz klokke
støber fik 1693 betaling for at støbe den nye †klokke i materialgården; til
støbningen leveredes bl.a. 4 pd. engelsk tin (rgsk.)102.
I november 1721 blev den næstmindste †klokke ophængt i tårnet; den
vejede 3 skippd. 14 lispd.103, og følgende indskrift læstes på den: »Anno 1721.
Haben die Hrn Kirchen Eltesten Rathsherr Nicolay Wroe, et Stadts Capitain
Christian Schupp, und beyde Vorstehere d'Hr. Thomas Saur et Ludwig Clare
diese Kloche von mir Hinrich Tessin giessen lassen«.
Samtlige klokker gik til grunde ved branden 1728.

Fig. 23. Kapellets vestfløj. Façade mod urtegården

J. S. 1953

KAPELLERNE
Som københavnsk sognekirke i middelalderen og som tysk menighedskirke
senere i tiden var Petri kirke et søgt begravelsessted. Deri er intet særlig
mærkeligt; både købstads- og landsbykirker landet over viser det samme. Da
Petri tyske menighed i 17. århundrede voksede stærkt, måtte det knibe med at
finde plads til nye grave i selve kirkebygningen. På grundplanen af 1673 (fig.
14), hvor alle begravelsessteder i kirken er optegnet, er der ikke mange ledige
pladser; og netop på den tid var behovet særlig stort. Man løste da problemet
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ved at opføre gravkapeller. Det skete i tre omgange fra 1648 til 1683, og des
uden nybyggedes det såkaldte gamle kapel i 1739.
I reglen var det en adelsmand, der ved sin sognekirke eller en nærliggende
købstadkirke bekostede opførelsen af et gravkapel; i større stil var de mange
kongelige kapeller ved Roskilde domkirke. Ved Petri kirke var det nye ikke
selve tanken, men udformningen. Man lagde en hel serie gravkapeller langs
kirkegårdens nordre skellinie. De var til at begynde med uden direkte forbin
delse med kirkebygningen og må formentlig have erstattet en nordre hegnsmur.
Bygherren var her kirkekollegiet, som efter at have bekostet udgifterne solgte
gravstederne til private; senere i tiden kunne kirkestyrelsen henvise til, at
den ikke ejede kapellerne, der måtte betragtes som privatejendom1.
Det store behov for at skaffe gravplads under kirkens tag havde som oven
for s. 258 vist også medført anlægget af den store krypt under nordre korsarm
(1691); også dette var en gammel tanke, som kort forinden havde fået en stor
stilet udformning i Christian IV.s mærkelige centralkirke Sankt Anna Rotunda.
På en lignende rationel måde er da en gammel tanke ført ud i livet ved Petri
kirkes kapeller. I stedet for stormænds tilfældige gravbygninger i kreds uden
om en gammel kirkes kærne er kapellerne her lagt på stribe efter en fælles plan.
Tanken blev da også optaget andetsteds og blev tydeligst kopieret af Johan
Conrad Ernst ved Holmens kirke.
Petri kirkes kollegium gjorde den første begyndelse til det senere så omfat
tende kapelbyggeri, da man 1648 købte et stykke jord langs kirkegårdens nor
dre grænseskel2. Kronikken melder, at man dette år købte en plads bag kirken,
»hvor nu kapellet er«. Den ejendom, som afstod arealet, var fra 1730 den ene
af kirkens præsteresidenser. Rimeligvis har man allerede da opført et mindre
kapel. Skønt kronikken først melder om byggeri ved det gamle kapel i året
1658—59, så rummer dog de senere tiders omhyggeligt førte begravelsesprotokoller oplysninger om bisættelser længere tilbage i tiden. Den store begravelsesprotokol blev oplagt 1742, men optog dog meddelelser om begravelser i kirken
fra 1625, og i det gamle kapel står opført bisættelser netop fra året 16483.
Dette formodede ældste kapel er da 10 år senere enten udvidet eller helt om
bygget, da kirkens kronik for dette år ganske kort melder, at mens Hans Mor
gener og Johan Drøge var kirkeværger, blev det lange kapel bygget 1658—594.
Det lange kapel. Kapellets oprindelige udseende er ukendt, kun udstræknin
gen er der mulighed for at fastslå. Det nåede mod vest hen til det nye kapel.
Sydmuren flugtede med det nye kapels sydmur. Det er usandsynligt, at det
har nået ud til Nørregade. Østgrænsen må vistnok sættes til lidt øst for nordre
korsarms østmur. Da denne korsarm blev udvidet 1691, måtte man nedbryde
et stykke af det lange kapel (se ovenfor s. 258), og et og andet tyder på, at
noget af kapellet blev stående øst for den udvidede korsarm, hvor det efter
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1807 nedrevne våben- og trappehus mulig var en sidste rest af kirkens ældre
kapel (ovenfor s. 258). I alle tilfælde gik det såkaldte lange kapel efter kirke
udvidelsen 1691 fra det store kapels østmur til nordre korsarms vestmur; ka
pellet var nu blevet landfast med kirken. Også om bygningens dybde er vi
nogenlunde orienteret. På Kriegers kort fra 1730 (fig. 35), der er noget sum
marisk og ikke kan regnes for en egentlig opmåling, er kapeldybden 8—9 alen.
Da krypterne under det nuværende lange kapel fra 1739 er overtaget fra for
gængeren, kan man deraf se, at kapellet netop må have haft en dybde på 9
alen. Dette mål har også den brede, hvælvede gang i sydfløjen på det tilstø
dende store kapel fra 1680, og det har selvsagt overtaget målet fra det ældre
kapel. Men også sydgangen i det ældre kapels afløser fra 1739 har dette mål.
Det ældste, for længst forsvundne kapel har således bestemt visse træk ved
rørende dimensionerne på sine to efterfølgere.
Det næste kapel, Petri kirke lod bygge, var det såkaldte store kapel, ofte også
kaldet det nye. På det sted, hvor det blev opført, lå i den senere middelalder
en større gård, som tilhørte Vor Frue kirke. Ved reformationen overgik den
til kronen og tilhørte fra 1544 Universitetet, der brugte den til professorresi
dens5. Sammen med ejendommen lige syd derfor skulle der oprettes et såkaldt
»pædagogium«, hvorom vi imidlertid ikke har helt sikre efterretninger, men
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Fig. 25. S. Petri. Kapeller. 1:600. Målt af P. Bendix Madsen, Johs. Find og F. Ponsaing 1945.
Kunstakademiets Samling af Arkitekturtegninger.

som dog har givet navn til en smøge, Pædagogistræde, der løb vestfra ind til
Petri kirketårn. Den sidste professor, der residerede her, var Jens Bircherod.
Han rømmede stedet, da kongen 5. juni 1680 havde stadfæstet et mageskifte
mellem Universitet og Petri kirke, hvorved den sidste fik residensen mod at
give Universitetet erstatning i en gård i Studiestræde6. Senere, i 1683, måtte
kirken købe en strimmel jord fra en naboejendom ud til Nørregade for at kunne
skaffe plads til den østre fløj, der var planlagt med nogenlunde retvinklet for
løb ind mod sydfløjen. Ejeren af den begærede jord, Karen, salig Andreas Han
sens efterleverske, holdt prisen højt, 4 rdl. pr. kvadratalen, ganske givet fordi
hun vidste, at kirken måtte have den jord for at fuldføre det projekterede
anlæg; kronikken bogfører ikke uden skadefryd, at Karens hus brændte næste
år, 16847.
Arbejde med opførelsen af det store, trefløjede anlæg må være begyndt hur
tigt efter grunderhvervelsen, selv om grundstenen først blev nedlagt det føl
gende år. Kirkens regnskaber har for 1680 noteret en række indkøb af byg
ningsmaterialer, der kun kan være bestemt for det nye kapel, bl. a. kan nævnes
købet af 70.000 hollandske muffer8. Grundstenen blev nedlagt af Thomas
Ocksen, den ene af de to kirkeældste, 25. april 16819. En mindetavle om denne
begivenhed blev indsat over arkaden ind til det gamle lange kapel.
Den har følgende ordlyd:
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Fig. 26. S. Petri. Urtegården med kapellet før opførelsen af telefonhuset på den nordlige del af
terrænet (s. 278).

Im Jahr Christi 1681 Haben die Kirchen / Eltisten, Curatores und Vorstehere zu St.
Petri / Thomas Ocksen, Heinrich Schupp, Andreas / Soeböttier, Johan Dröge, Lorentz
Kreyer / Nicolaus Boye, Peter Weinberg, diesen Platz / von der Uniuersitet allhier gekaufft, und / Kegenwertige Begräbnus Capell Nebst / Anliegenden Sogenanten Kraut
garten / Darauff Bawen und Einrichten Lassen. Gott Allein die Ehre.

Indskriften, med fordybet kursiv, er indridset på en sortmalet tavle, for
modentlig af kalksten i en forkrøbbet, stærkt profileret ramme. En anden
tavle, der skulle minde den indtrædende om dette hus' særlige bestemmelse,
blev 1740 indsat over hovedindgangen i en 1845 atter forsvunden frontispice;
nu sidder den ved sokkelen10.
Hvad der 1680—81 blev påbegyndt, var ganske åbenbart den brede sydfløj
(fig. 24, 25, 29) med to rækker hvælvinger, fem fag i hver række, og med gavl
mod øst (over det gamle kapel) og mod vest (ud til Larslejstræde, fig. 38). At
vestfløjen er føjet til lidt senere, ses af en stående fortanding i murværket lige
nord for vestgavlen. Pausen har næppe været lang og betyder ganske givet
ikke en ændring i den een gang lagte plan. At også østfløjen måtte vente lidt,
er meget troligt, skønt sammenstødet mellem de to bygningsdele efter senere
ommuringer ikke synes at have efterladt sig lignende spor; man mener i alle
tilfælde at kunne læse det ud af den omstændighed, at man først efter mellem
værendet med Karen Andreas Hansens i 1683 fik rådighed over det stykke jord,
der muliggjorde opførelsen af denne fløj, som altså tidligst kan være påbegyndt
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på den tid. Man har da, efter disse iagttagelser, bygget kapellet etapevis, føl
gende den gamle sædvane at bringe en fløj under tag, før man gik i gang med
den næste. I sommerhalvåret 1681 har man nået at bringe sydfløjen under tag.
Vestfløjens mure kan skønnes at være rejst sommeren 1682; og 1683 tog man
fat på østfløjen. Murmestersvendene får 28. maj dette år udbetalt løn for ar
bejde »ved den sidste fløj« 11 ; at det drejer sig om østfløjen, kan der næppe være
tvivl om. Håndværkerregnskaberne viser, at arbejdet var færdigt i 1683, og i
november traf kirkekollegiet de endelige bestemmelser om reglerne for frem
tidige begravelser her12. Allerede 20. november foretoges den første begravelse
i det nye kapel13.
Håndværkerne, der rejste dette bygværk, kendes næsten alle. Murmesteren
var Hans Friederich Fischer; tømrerarbejdet var overdraget Johan Ambjørnsen og Jeronimus Rachel, bistået af Christopher Brückner (de to sidste begra
vet i kapellets østfløj); Andreas Salling havde stenhuggerarbejdet14.
Bygherren var naturligvis kirkens kollegium; bag dette sporer man den
energiske førstepræst Johannes Lassenius, men man må heller ikke glemme de
to kirkeældste, Thomas Ocksen og Heinrich Schupp, under hvis kloge og for
sigtige ledelse det store byggearbejde blev udført. De har valgt deres grav
steder side om side i kapellets sydfløj ved indgangen til østfløjen, og deres store
epitafier ses endnu som pendanter, Schupps på vestvæggen, Ocksens på øst
væggen. Umiddelbart derefter, i østfløjens sydligste fag, hviler Johannes Las
senius, hvis epitafium (af Thomas Quellinus) under den store reparation 1865
flyttedes til kirken. Kapellets tre stiftere har således haft deres monumenter
samlede og synlige for den besøgende straks ved bygningens hovedindgang.
Hvem arkitekten var, siges ikke med bestemthed. Men Thomas Ocksen har
17. august 1681 på kirkens vegne som foræring skænket 24 rdl. til bygmesteren
Hans van Steenwinkel15, og man har deri set en angivelse af, at han også var
anlæggets arkitekt. Efter dette skulle da tre generationer af samme bygmester
slægt have arbejdet ved Petri kirke.
Sammen med kapellet hørte også den nye urtegård, der dels begrænses af
de tre fløje, dels af en hegnsmur, der kun i sin helhed er bevaret mod Larslejstræde. Urtegårdene behandles nærmere i forbindelse med Petri kirkegård (jfr.
fig. 37). Den nye urtegård er nu stærkt beklippet, efter at kirkestyrelsen 1901
og senere 1924 frasolgte den nordligste del til det nye telefonhus.
Sydfløjen (fig. 24) er omtrent 25 m lang og 10,7 m bred; bagsiden mod nord
er dog lidt længere, i alt 27 m, på grund af den skæve firkant, arkitekten har
måttet tilpasse sine bygninger efter. Højden fra sokkel til gesims er omtrent
6 m. Bygningen hviler på en sokkel af huggen granit, gennembrudt af luft
huller til de underjordiske begravelser under kapellets gulv. Den søndre façade
er leddelt i fem dobbeltfag, ganske svarende til bygningens indre opdeling i
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Fig. 27. S. Petri. Kapellets østfloj, detail af facaden mod urtegården (s. 278).

277

Hude 1911

lige så mange hvælvingsfag. Fagene adskilles ved pilastre med sandstensbaser
og -kapitæler. I pilastrenes to trediedels højde sidder en blændbue, som i det
ydre skal vise den indre skjoldbues kontur, og hvis stik er leddelt ved sandstensbosser. Under blændbuen er faget tvedelt ved mindre blændingsbuer af
ellipseform, båret af en pilaster med sandstenskapitæl i den halve højde mel
lem sokkel og gesims. I hvert af halvfagene er der ovalvinduer med faste, bly
indfattede ruder (utvivlsomt fornyet 1815). Svære stabler i det indre viser, at
der har været indvendige lemme af samme ovalform som vinduerne. Udvendig
er der under hvert vindue en lav, tunget blænding. Midt i hvert fag, over
dobbeltbuernes svikler, sidder en firpasblænding. I de store pilastres kapitæl
højde går et vandret profilbånd af sandsten langs hele façaden. Både dette og
de andre profiler af sandsten synes fornyet.
Adgangen fra kirkegården til kapellet sker ad en portal i det allerøstligste
halvfag; da døråbningen følger buens kurve, er den ellipseformet foroven. Den
nuværende dørfløj er nyere.
Kapellets lange hovedfaçade åbnede sig kun ud mod kirkegården, og denne
var fra omverdenen skærmet med høje mure. Hele vestgavlen og den tilstø
dende fløj, som vender med sin ene flankemur ud til Larslejstræde, viser en
lang, ubrudt murflugt uden vinduer (fig. 38). Sydfløjens høje og brede vest
gavl har strømskifter under glatte kamme og kuglebærende sandstensklodser i
vinkelspidserne. En fladrundbuet åbning med indvendig lem h ø j t oppe i gavlDanmarks Kirker, København
19
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Fig. 28. S. Petri. Kapellets østfløj. Interiør.
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trekanten er eneste hul i den ubrudte mur. Et par kroge ovenover synes at
tyde på, at der har været hejseværk, og at kapelloftet således kunne anvendes
til lagerrum.
Mens anlægget vender ryggen til gaden, åbner det sig indad mod den grønne
plads, der indrammes af de tre kapelfløje med tilstødende hegnsmure, den
såkaldte »Krautgarten« eller den nye urtegård, i modsætning til den gamle øst
for kirkens kor. Den lille særligt indhegnede kirkegård var som nævnt større
end nu; men tilbage er stadig en lille urtehave af udpræget klosteridyl.
Her ind mod denne have har alle kapellets fløje vinduer. Façaderne er alle op
bygget efter samme system som kapellets hovedfaçade mod syd. Dog er der
sparsommere med sandstensindfatninger og mere ren teglstensornamentik. Til
gengæld er der en rigere farvevirkning, idet murene oprindelig synes at have
været afstribede med røde bælter blandt lysere grå eller grågule (fig. 23 og 27).
Adgangen fra kapellet til urtegården sker ad en bred portal i østfløjens vest
mur (fig. 27), andet hvælvingsfag. Den stramme opdeling af murene i fag, der
atter opdeles i halvfag, er her opgivet; man har ønsket at gøre indgangen bre
dere end den mod syd. De to dørfløje med ovalvinduer og svært låsetøj er
samtidige med kapellet. Over døren sidder et udskåret dødningehoved.
Sidefløjenes gavle har afdækninger med strømskifter langs sidelinierne. Vest-
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Fig. 29. S. Petri. Kapellets sydfløj, interior set mod vest. Billedet er taget mellem 1901 og 1905 (s. 275).

fløjens nordgavl har i fodpunktet ud mod Larslej et kugleornament af sandsten;
ellers nøjes gavlene med små toptinder af sandsten. Som i hovedfløjens gavl er
der fladbuede glughuller, under en lille rundblænding og flankeret af oval
blændinger.
Et smallere ligkapel er samtidig med opførelsen af den øvrige bygning føjet
til østfløjens nordgavl. Det er bygget efter samme tvedelte fagsystem som det
øvrige kapel, men i mindre målestok. Et halvtag med fald mod vest dækker
den lave bygning; det er vel tvivlsomt, om denne ordning er oprindelig. Fra
ligkapellet udgår urtegårdens østre hegnsmur, der ikke synes at være i for
bandt med kapelmuren; der er kun bevaret to nicher i hegnsmuren og begyn
delsen til en tredie, som forsvinder ind i muren på det moderne telefonhus.
Da heller ikke hegnsmuren ud til Larslej er samtidig med vestfløjens yder
mur, må den samlede indhegning af urtegården være sket efter kapellets fuld
førelse 1683; hvor længe man ventede med at bygge muren, vides ikke. Den
ældste begravelse, der er noteret i kirkeværgens regnskabsbog, er fra 1691.
Muren var vel rejst på den tid. Den anden mur ved kirkegården ud til Larslej
19*
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blev først opført 1698; den svarer ganske til urtegårdens hegnsmur og må i
det hele taget ses i sammenhæng med denne.
Kun et par ændringer har fundet sted ved kapellet, endda kort efter opførel
sen, ellers står alt urørt. Lentes kapel for den nordre ende af vestre sidefløj,
opført 1703, var den ene ændring. Bygherren var gehejmeminister, stiftamt
mand Chr. von Lente, død 1725. Han har opført kapellet for egne midler, men
han har måttet binde sig til at gennemføre det een gang vedtagne mønster i
façadebehandlingen og at indordne det under det trefløjede anlægs fællesplan,
inden for hvilket det blev et modstykke til det lille ligkapel ved østfløjen;
først over gesimshøjde har Lentes (i øvrigt ukendte) arkitekt haft frie hænder.
Kapellet behandles i sin helhed nedenfor s. 284.
Den anden ændring kom 1711 med gennembrydningen af en ny køreport
tæt ved kapellets sydvesthjørne fra den nylig udvidede kirkegård ud til Lars
lejstræde, for at man her kunne få en lempeligere overgang over strædet til
den store pestkirkegård, som toges i brug 1711; dette punkt er nærmere be
handlet under kirkegårdene, se nedenfor s. 292.
I det indre er alle rum dækket af krydshvælvinger. Den brede sydfløj har to
rækker med fem fag i hver. Sidefløjene har hver en enkelt række med fire fag,
og hertil slutter sig de to små endekapeller ved nordgavlene, det oprindelige
ligkapel (nu Besties kapel) ved østfløjen og Lentes kapel ved vestfløjen. I syd
fløjens brede gang er fagene nærmest kvadratiske (eller rhombeformede, efter
som grundplanen er skæv) med en sidelinie på 8 alen (5,33 m), en dimension,
der synes overtaget fra det ældre, lange kapel, der forsvandt ved branden
1728. Langs ydervæggen mod syd er der firkantede piller med kapitælbånd til
optagelse af arkader og ribber; som i det ydre er faget tvedelt ved dobbelt
skjoldbue af ellipseform om de to ovalvinduer. Denne gennemførte overens
stemmelse mellem ydre og indre synes at vise, at der har foresvævet arkitekten
en tanke om en åben pillehal, hvor de tyndere ydermure med vinduerne blot
er som midlertidige indskud. Langs nordsiden i hovedfløjen er gjordbuepillerne
polygonformede, en halv ottekant. De svært profilerede ribber har i skærings
punktet et blomsterornament i stuk, der veksler fra fag til fag (fig. 33). Mens
sydfløjens yderste østre og vestre fag er gennemgangsled til sidefløjene, er der
ud for de tre midterste fag mod nord lagt en række kapeller, alle med tilgitrede
døre. Som overalt er fagene tvedelt, sådan at den fælles krydshvælving dækker
over to begravelser med hver sin indgang. Disse seks nordre begravelser, de
fornemste og dyreste i kirken, er skilt fra den brede sydgang ved indskudsmure, der er gennembrudt, dels ved de fladbuede døre med gitterværk, dels
ved en ovalglug foroven i fagets midterlinie. De to kapelhavldele er adskilt
fra hinanden ved gitterværk, der både i døråbningerne og i skillerummene er
af forskellig form og fra forskellige tider, opstillet efterhånden som der var
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Fig. 30. S. Petri. Det lange kapel. Interior.
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Fig. 31. S. Petri. Lentes kapel. Tegning 1701 i LA.

behov derfor. Kirken selv leverede kun rammen om begravelsen, de nøgne
mure; når salget af gravsted var gået i orden, kunne den private ejer ud
smykke sin andel af kapellet efter eget tykke.
Det stramme princip om fagenes tvedeling er kun afveget få steder, således
i sydfløjens vestligste og østligste fag, fordi de danner overgang til sidefløjene.
I det østlige gennemgangsfag står Ocksens og Schupps epitafier som vægtige
pendanter lige ved kapellets hovedindgang; ved vestgavlen, hvor Conrad Bier
mans gravsted med en større overbygning er indrettet, er ydervæggen leddelt
ved blændnicher, der ellers ikke forekommer i kapellet, og i gennemgangsfaget
lige herved har østmuren ind til von Plessens gravsted en ovalblænding med
ramme af rigt akantusløvværk. I begge sidefløjene derimod er tvedelingsprincippet atter anerkendt. Det ses tydeligst i vinduesrækken ind mod urtegården,
kun en smule tilsløret i vestfløjen ved den senere opstilling af et par epitafier,
der har medført tilmuring af de pågældende vinduer. Også de ganske vinduesløse vægge, østfløjens mod øst og vestfløjens mod vest, er tvedelte ved blind
arkader med ellipseformede buer, båret af vægfaste piller med kapitælbånd.
På forhånd skulle man tro, at denne konsekvente opdeling af bygningen
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Fig. 32. S. Petri. Sydfløj af kapel 1680. Isometrisk afbildning af krypterne.
Tegnet af Curt von Jessen 1955.

måtte være gennemført til bunds, også i de underjordiske katakomber. Sådan
er det også i sydfløjen, men mærkelig nok ikke i sidefløjene, hvor der til de
fire dobbeltfag svarer to rækker med ti begravelser i hver — ikke som man
skulle vente otte. De underjordiske krypter er her anlagt efter en anden måle
enhed end den, der gjaldt for selve bygningen. Forklaringen er den, at man
først indrettede begravelser i sidefløjene i takt med efterspørgslen; ingen af
gravstederne fra begyndelsen var udmurede, og man kunne uden videre ned
grave kisterne i jord. Undertiden hændte det, at gravejerne selv lod et grav
sted udmure som krypt; men det ses dog en enkelt gang i 1736, at kirkeværgen
udbetalte 21 rdl. til nogle arbejdsfolk for at udgrave jorden til nogle begra
velser i det nye kapel16 (der tænkes utvivlsomt på det holsteinske gravsted,
vestfløjen nr. 12).
Helt anderledes var det i den store sydfløj. De få krypter, der nu er tilgænge
lige, viser, at der er den nøjeste overensstemmelse mellem bygningens overog underjordiske arkitektur, og at hele kryptinddelingen tydelig nok stammer
fra kapellets opførelsestid. Der er fem dobbeltfag i alt. Hertil svarer ti tøndehvælvede krypter, der går fra nord til syd. Ved øst-vestgående spærremure er
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Fig. 33. S. Petri. Det store kapel fra 1682. Slutsten i sydfløjen.

de tøndehvælvede rum opdelt i mindre enheder, tre i alt. Bredest er den nordre
serie, der ligger neden under de to gennemgangsrum og de tre fornemme nord
kapeller, idet hvert rum er beregnet til at kunne tage fire sidestillede kister.
Smallest er den midterste række, der omfatter nr. 11, 14—21 samt nr. 24, og
som kun er beregnet på at tage to kister ved siden af hinanden, mens den syd
ligste serie (nr. 1—10) langs kapellets søndre væg gav plads til tre kister. Dyb
den af disse gravhuller er godt 4 m under kapellets gulvhøjde. Ved hjælp af
dragere, der efter behov kunne indstikkes i dertil konstruerede bomhuller,
kunne der indskydes mellemgulv i flere planer. Var der fuld belægning, stod
fire lag kister oven på hinanden, hvilket endnu er tilfældet med nr. 21.
De nord-sydgående tøndehvælvinger er alle afbrudt i deres forløb på tre
steder, nemlig der hvor de lodrette skakter fra lemmene i gulvet gav adgang
til krypten. Nu kan forholdet bedst studeres i nr. 15 og nr. 22; de fleste andre
steder er lemmene i ny tid erstattet med murstensgulv. I disse to gravsteder
ses det, at der i spærremurene ind til nabogravene var ovale trækhuller, lige
som der yderst til øst og vest i nr. 12, 13 og 22 var lodrette trækkanaler, der
endnu dækkes af riste i nr. 12 og 13, men som er tilmuret i 22 og her kun syn
lig fra kryptens indre.
Lentes kapel. I det samlede kompleks af kapeller fra 1680'erne er dette lille
kapel det eneste, der er senere tilføjet. Som ovenfor nævnt er det bygget som
pendant til det lille ligkapel for enden af østfløjen, men adskiller sig fra dette
ved en mere pompøs opbygning af de øvre partier.
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Fig. 34. S. Petri. Indgangsportal til Lentes kapel.

I kirkens arkiv bevares den her (fig. 31) gengivne tegning til kapellet; den
er udateret, men stammer formodentlig fra 1703, det år da den lille bygning
blev rejst. Arkitekten har ikke signeret tegningen. Steenwinkel var død to år
tidligere og har næppe i sit sidste leveår beskæftiget sig dermed. Hans efter
følger har været stærkt bundet af den givne façadedeling, som trofast er fulgt
på østsiden, mens nordsiden står glat (fig. 26). Bag den ukendte arkitekt spo
res kirkekollegiet, der har krævet den een gang vedtagne stil respekteret, skønt
den nu var forældet. Det gentog sig 1739 ved genopførelsen af det gamle kapel.
Lentes gavebrev, der lød på 2200 rdl., er dateret 25. juni 170317. Den store
kapital overgår til kirken, som forpligter sig til at opføre kapellet. Ifølge stiftelsesdokumentet skulle der bygges en underjordisk krypt så dyb, at der her
kunne sættes tre lig oven på hinanden. Gulvet derover skulle lægges med
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ølandske fliser og døren stænges med et gitterværk, alt at udføre efter en teg
ning, der omtales som bilag til skrivelsen, men som nu er forsvundet. I det
indre skulle kapellet være 11¾ fod bredt og 12 fod langt mellem murene, mens
højden blev anslået til 16 fod fra jorden til arkitravens overkant. Disse dispo
sitioner er næppe helt blevet gennemført. I stedet for de planlagte ølandske
sten kom der sorte og hvide marmorfliser på gulvet. Mulig er dette sket ved
Lentes egen indgriben. Han har bl.a. selv bekostet den smukke gitterdør af
smedejern18, skønt dette ellers efter kontrakten tilkom kollegiet. Den store
portal (fig. 34) ind til kapellet, hugget i sandsten med kraftigt forkrøbbede
profiler som den eneste arkitektoniske repræsentant for den gængse stil på
Frederik IV.s tid, er ikke omtalt i overenskomsten og kan vel også være beko
stet af Lente. Den store sum, der skulle udredes, forfaldt til udbetaling i to
rater. Den første betaltes straks ved indgåelsen af overenskomsten, den anden
skulle først præsteres, når Lente var i fuld besiddelse af kapellet; dette skete
20. februar 170419, på hvilken tid kapellet altså har været færdigbygget.
I det ydre ses, at man har benyttet den gamle hegnsmur uden om urtegården
til underlag for kapellets overbygning, der er adskilt fra det store kapels vestfløj ved en lodret stødfuge; kun et par steder har man søgt at bringe det nye
murværk i forbandt med det ældre ved indhugninger. Også i det indre ses der
mindelser om, at ydermuren har haft anden anvendelse tidligere. En fladrund
buet niche i vestvæggen på Lentes kapel er i virkeligheden intet andet end en
af nicherne i urtegårdens hegnsmur.

PETRI KIRKEGÅRD
en ældste kirkegård var mindre end den nuværende. I middelalderen be
grænsedes den ganske vist som nu af de to gamle færdselsårer, Nørregade
og S. Pedersstræde, men i begge gader kun et kortere stykke, og kirkegården
nåede ikke som nu ud til Larslejstræde. Oprindelig var hele den vestlige del af
arealet mellem S. Pedersstræde og Larslejstræde bebygget og på private hæn
der. Først efter at S. Peders sognekirke var blevet til S. Petri tyske kirke, blev
der lidt efter lidt brug for at beslaglægge de omliggende ejendomme. En af
disse ejendomme, der i tidens løb blev inddraget, Universitetets såkaldte Pædagogium, fordum de evige vikarers kapitelhus, har i 16. århundrede (se oven
for s. 274) givet navn til det lille stræde, der fra Larslej løb ind mod kirkens
tårn, og som oftest kaldtes Pædagogistræde1.
Man har enkelte holdepunkter for en nøjere bestemmelse af kirkegårdens
oprindelige område.
Det bedste hjælpemiddel er det kort, I. C. Krieger lod udarbejde i anled
ning af branden 1728, og som viser situationen før den store katastrofe (fig. 35).
Kortet viser ganske vist, at alle de grunde, der lå mellem tårnet og Larslej,
på den tid var inddraget, men langs begge hovedgaderne måler hegnsmuren
knap så meget som nu. I S. Pedersstræde optages den vestligste del af kirkens
areal af de to præsteresidenser, hvoraf den østligste nærmest kirken blev ryd
det efter branden og inddraget under kirkegården. Denne præstegårds øst
grænse er på grundplanen 98 alen fra hjørnet ved Nørregade og 65 alen fra
hjørnet ved Larslej, jfr. planen fra 1888 (fig. 36). Netop her kan der i vore
dage ses et tydeligt skel i hegnsmuren, som er ældre øst derfor, og som vest
derfor har en nyere mur opført efter den store brand. Her har vi altså kirke
gårdens gamle vestlige grænselinie. Ved Nørregade er det knap så let at fiksere
grænselinien, da Kriegers kort hverken her eller mod Larslej er helt korrekt.
Den store ejendomsgård, som kaldes hofpræstens, blev efter 1728 den anden
præstebolig ved Petri, og nu er det telefonhusets ejendom; den er hos Krieger
anbragt for tæt ved kirken. Kirkegården har i alt rådet over 60 alen hegnsmur
langs Nørregade hen til »Cantors bolig«. Også nordgrænsen kan bestemmes,
idet kapellet synes lagt i det gamle skel, sådan som det ovenfor s. 272 er om
talt; kun er det lidt tvivlsomt, hvor langt den nåede mod vest, idet kapellet
ganske givet har boret sig et stykke ind på nabogrunden. Forlænger man
grænseskellet i S. Pedersstræde langs præsteboligens østside videre mod nord,
får man i den nordlige flanke en samlet længde på omkring 95 alen. Det lille
indhug, der er i gadelinien ved kantorboligen, er omtalt i datidens arkivalier2
og blev udlignet efter 1728, da hegnsmuren blev ført videre til hofprædikan
tens bolig, mens de to mellemliggende grunde blev inddraget under kirkegården.

D
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Mens præsten oprindelig har boet i den bolig, der fordum tilhørte den konge
lige bøssestøber, og som Frederik III. i 1655 skænkede til den tyske kirke3, lå
en anden præstebolig hinsides Pædagogistræde længere mod nord; den erhver
vedes 1629, og nabogrunden mod nord, »de evige vikarers kapitelhus«, senere
Pædagogiet, kom 1634 i kirkens eje4. Hele dette område begyndte man at
rydde i 1690'erne, og først i 1698 rejstes hegnsmuren ud til Larslej5. Ved det
nordre skel var kirken også ivrig efter at erhverve jord. Her lå fra 1642 den
flere gange nævnte kantorbolig6, og i forlængelse af den det lange kapel, hvis
areal blev opkøbt 1648. Det store nye kapel lod sig først bygge efter erhver
velsen af den store professorresidens i 1680; det kom jo til at flugte med det
gamle kapel, men formentlig har dets mure gået på tværs af alle gamle grænse
skel, som nu ikke mere kan opspores. Kapelbyggeriet hører naturligt med til
kirkegårdsudvidelserne, idet den gamle urtegård ved kirkens kor fik et anseligt
sidestykke i den nye urtegård, der begrænsedes af det store kapels tre fløje og
strakte sig et godt stykke videre nordpå langs Larslejstræde. Til alt dette
føjede sig dernæst hjørnegrunden mellem Larslej og S. Pedersstræde, hvor J. C.
Ernst 1696 opførte en præstebolig7. Efter branden 1728 blev denne sidste resi
dens genopbygget, mens nabohuset — på Kriegers kort kaldet »Magister
Schreibers og Præste Enckens Residence« — på grund af dets farlige beliggen
hed så tæt ved kirken blev sløjfet og arealet inddraget under kirkegården. Ved
samme lejlighed sløjfede man også kantorhuset, købte tillige nabogrunden,
kaldet »Niels Prytz Huus«, og begge disse grundstykker indlemmedes i den
gamle urtegård8. Dermed var et meget stort sammenhængende areal beslag
lagt af Petri kirke og langt den største del af nyerhvervelserne båndlagt til be
gravelser, hvad enten de nu kaldtes kirkegård, urtegård eller kapeller.
På dette tidspunkt var S. Petri kirke altså velforsynet med kirkegårde, og
endda havde man 1711 i en nødsituation måttet købe yderligere jord andet
steds, så at det samlede begravelsesareal på det nærmeste blev fordoblet. Det
var under den store pest, der bortrev henved en trediedel af byens indbyggere.
Under en sådan paniksituation forslog det gamle område ikke. Hinsides Lars
lejstræde købte kirken da et af de ret store grønne områder, som Nørre Kvarter
endnu på den tid var velforsynet med9. Det areal, man erhvervede, var 1684
blevet tilskødet baron Diderich Fuiren; det skiftede ejere flere gange siden,
men beholdt navnet »Fuirens Have«, ligesom hovedalleen i den senere kirke
gård undertiden hed »Baronens Gang«10. Hen på efteråret 1711 bestemte kir
kekollegiet sig for at købe baronens have (ses på Geddes plan, fig. 37). Kirkens
førstepræst, dr. Dyrkop, indviede den nye gravplads den 19. sept. 1711, og
næste dag gravsattes her det første lig, en fattig tjenestedreng, der tjente hos
købmændene Lysius og Wriesberg, begge kendte medlemmer af den tyske
menighed11.
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Fig. 35—36. S. Petri. 35. Plan af kirken, kirkegården, præstegårde og kapeller. Vest
J. C. Krieger o. 1730. (LA) (s. 287). — 36. Situationsplan efter karré-planer af Kjøbenhavn, 1888,
nr. 53 (s. 289).
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Efter pestens tid fortsatte dette nye sted med at være almindelig fattig
kirkegård, som dog blev nedlagt 1760, da den store nye Assistenskirkegård på
Nørrebro blev taget i brug af alle hovedstadens sognekirker. Ved overenskomst
med Københavns magistrat 10. marts 1762 beholdt Petri kirke hele området,
men solgte den vestlige part 176512.
Kirkegårdens hegnsmure, der endnu er et så iøjnefaldende træk ved de tre
gader, der løber forbi Petri kirke, har trods deres egale udseende en ret sam
mensat historie. Fra den ældste tid har man dog hverken efterretninger om
eller arkæologiske spor af hegnsmure. Først da kirken 1585 blev overladt den
tyske menighed, kommer de første skriftlige meddelelser. Ved de omfattende
reparationsarbejder, der var nødvendige, efter at bygningen så mange år havde
været anvendt til støberi, fik Steenwinkel også ordre til at opføre en hegnsmur13. Hvor denne var, kan muligvis afgøres. Ud til Nørregade kan den næppe
have været, da der efter Christian IV.s udsagn her har været et stakitværk,
som 1613 blev erstattet af en række kramboder, der stod her lige til 168714.
Derimod er der grund til at søge Steenvinkels mur langs S. Pedersstræde.
I hegnsmuren langs dette stræde findes der rester af ældre murværk på en
strækning fra 37 til 65 m, regnet fra hjørnet af Nørregade eller lige vest for
den store køreport til den højere mur ved den ældste, 1728 forsvundne, præste
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bolig (se ovenfor s. 287). Muren er på denne strækning stærkt omsat i senere
tid, men de nederste 8—9 skrifter, uden synlig sokkel, er af meget store sten,
der ligner munkesten af størrelse, 27—29×14—15×8 cm. Muren ovenover er
af en anden stentype, hollandske »muffer« af størrelse 22×10×4,5 cm; 10 skif
ter = 59 cm. Tæt ved denne murflugts vestligste punkt ses indad mod kirke
gården en muret niche; enkelte træk tyder på, at der her er tale om en gang
låge, der senere er muret til. De nederste skifter af den store stentype kan
meget vel være fra Steenwinkels tid, selv om dette næppe kan bevises. De røde
sten er lagt i krydsskifte, og både dette stykke murværk samt det, der er føjet
til ovenpå, er ældre end dets naboer mod øst og vest.
Om den store køreport fra S. Pedersstræde (fig. 39) ind til kirkegården op
lyser kirkens kronik fra året 1680, at den på kongens befaling måtte ombygges
og gøres »en trediedel videre end tilforn«, for at man bedre kunne regulere indog udkørselen«; på denne tid, fortsætter kronikøren, var kirkegården ligere en
almindelig opkørt mark, fordi de store karrosser kørte gravene op, når de skulle
vende derinde15. Der ligger i disse ord, at man ikke har kunnet bruge en tid
ligere køreport i S. Pedersstræde. Boderne langs Nørregade synes at have hin
dret en indkørsel herfra. Så har der da ikke været andre indkørsler end fra
Larslej ad Pædagogistræde til kirkegården, hvor karrosserne altså måtte vende
og køre samme vej tilbage. Pædagogistræde var jo i funktion til 1690. — For
at undgå denne generende til- og frakørsel har man da på kongens befaling
ombygget en ældre, nu ganske ukendt, køreport i S. Pedersstræde, gjort ind
kørslen bredere og muret nye poster. Det er efter al sandsynlighed den samme
port, som står der endnu. De høje poster er muret af hollandske »muffer«
(22×10×4,5 cm; 10 skifter = 53 cm). Støtternes topstykker er barokke kug
ler af sandsten, ganske svarende til dem, der samtidig blev opsat på kapel
lets gavle.
Murværket viser på dette sted, at portalen er et indskud i en ældre murflugt,
yngre i alle tilfælde end den meget gamle mur mod vest, der lige er omtalt,
men ganske øjensynligt også yngre end det stykke af hegnsmuren, der ligger
mellem køreporten og hjørnet ved Nørregade. Den øvre del af denne mur samt
porten i det nu skråt afskårne hjørne er fra en hovedreparation, som afslut
tedes 1915; men de nederste partier er gamle, opført af små, røde sten i kryds
skifte (25×12×5 cm; 10 skifter = 66 cm). Formodentlig stammer dette stykke
mur fra 1670. Kronikken oplyser for dette år: »1670 ist die Kirchen nach der
S: Peters strasse umher verhöhet und aufgeführet worden«16. Med lidt god
vilje kan det fortolkes derhen, at strækningen vest for porten blev forhøjet og
strækningen øst derfor blev muret; men sikkert er det ikke. Også i det sidst
omtalte stykke af hegnsmuren er der en ganglåge. Den er nu tilmuret, men
på Cramers stik fra 1760 (fig. 51), der i øvrigt viser, at muren muligvis oprinde-
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Fig. 37. S. Petri. Kirken og kirkegårdene. Udsnit af Geddes kort 1757 (s. 292).

lig var meget lavere, end den er blevet efter senere ombygninger (1816 og
1915), står lågen åben. Efter tradition ved kirken hedder den »Kongens dør«.
Der er i det mindste den sandhed deri, at den lille låge har siddet lige ud for
den seperatindgang, kongen havde til sin stol i kirken.
Også langs Nørregade står en gammel hegnsmur, som blot i sine yderkanter,
dels mod S. Pedersstræde, dels mod telefonhuset, har fået nye porte i 191517.
Det mellemliggende, o. 35 m lange stykke, kan tidligst være fra 1687. I dette
år blev kramboderne fra 1613 nedrevet og en ny hegnsmur rejst. Inden dette
kunne ske, havde kirken gennem stadsbygmester Christoffer Groes indgående
forhandlinger med den af Ole Rømer ledede kommission for »gaderne, brolæg
ningen og vandvæsenet«. Det gjaldt om at regulere Nørregade, så at hegns
muren kom til at flugte med ejendommen Godtkøb på hjørnet af S. Peders
stræde. Som det er blevet omtalt i det bygningshistoriske afsnit (s. 258), var
det kirkestyrelsens tanke at lade kirken udvide lige til Nørregade; men selv
om dette forslag ikke blev gennemført, var det dog af vigtighed at få fastsat,
hvor langt kirkens grund gik; kongens resolution om dette spørgsmål kom 19.
april og 13. sept. 1687. »Den nye linie« var dermed fastlagt, og samme år lod
man efter alt at dømme den østre hegnsmur opføre i grænseskellet18. Mulig er
det den samme, som står der nu. Men den blev i alle tilfælde ombygget efter
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branden 1728 med to koreporte, omtrent hvor de nuværende fra 1915 findes.
Der er derfor grund til at tro, at hele hegnsmuren ombyggedes 1728; det helt
afgørende bevis har man næppe. Ved bombardementet 1807 blev muren en
del beskadiget, bl.a. synes nichen med Eigtveds gravsten at være ramt19, og
desuden ombyggedes begge køreportene. Men i sin helhed er muren dog urørt
og stammer formentlig fra o. 1730, såfremt den ikke skal føres tilbage til 1687.
Tilbage er murene ved Larslejstræde. Vi har ovenfor s. 279 berørt emnet,
idet den endnu eksisterende mur omkring den nye urtegård måtte ses i for
længelse af kapelbyggeriet i 1680'erne. Den er nu i hele sin længde og anselige
højde bevaret delvis urørt. Syd for kapellet opførtes 1698 det høje stykke
hegnsmur, der endnu afgrænser kirkegården mod vest. Opkøbet af grundene
med kirkegårdsudvidelsen for øje begyndte 169020. Det nye store kapel har
dog i rum tid stået med bebyggelse foran, inden arealet kunne fritlægges, og
først 1698 kunne hegnsmuren opføres. I 1696, havde J. C. Ernst opført den nye
præsteresidens på hjørnet af S. Peders og Larslejstræde; den brændte 1728.
Dette stykke hegnsmur, som er fast dateret ved kronikkens tydelige udsagn,
er ikke i forbandt med kapelmurene fra 1680. Det er bevaret på hele sit forløb
fra kapellet til den nye præstebolig. Muren hviler på en sokkel af hugne granit
kvadre, den er 38 m lang og 3,35 m høj. Ind mod kirkegården har den 11 nicher.
Gesimsen er ud til gaden et fremspringende savsnit under det udhængende tag
af teglsten. Materialet er hollandske muffer, 23×11×4 cm; 10 sk. = 53 cm. I
den i øvrigt ubrudte murlinie ud mod strædet er der en bred køreport tæt ved
kapellet, men denne gennemkørsel er ombygget og kan ikke være oprindelig.
Midtvejs mellem kapellet og præstegården ses den ældre port, nu tilmuret,
men med en oprindelig åbning på knap 1,85 m ud til strædet; den har udven
dig højde 2,97 m. Set indefra syner den lavere på grund af kirkegårdens op
fyldning; den øverste stabel til lågen sidder endnu på sin plads, den nederste
er formentlig gemt under opfyldningen. Døråbningen er muret til med samme
slags sten, som anvendtes til muren, og det er øjensynligt, at den kun har
været i funktion en kort tid. I året 1711, da pesten hærgede København, var
det som omtalt ovenfor s. 280 nødvendigt at udvide begravelsespladsen ved
køb af Fuirens have. Umiddelbart efter købet — således fortæller kronikken —
åbnede man en ny udgang fra den gamle kirkegård nær det store kapel; ved
den nye pestkirkegård kom der en port »ohngefehr gerade über vor der auf
unserem Kirchhofe gemachten neuen Pforte«21. Herefter er sagen klar. Den
oprindelige port, der næppe har været en køreport, men kun en ganglåge ind
til den sti, der erstattede det forsvundne Pædagogistræde, lukkedes 1711, og
den nye port åbnedes der, hvor den endnu er at finde. Man har altså inden for
kirkens styrelse ønsket en bekvem overfart mellem de to kirkegårde. På Ged
des kort 1757 (fig. 37) ses det, at planen så nogenlunde er gennemført.
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J. S. 1954

Fig. 38. S. Petri. Kapel og hegnsmur mod Larslejstræde.

J. S. 1954

Fig. 39. S. Petri. Hegnsmur med koreport mod
S. Pedersstræde.

Alle hegnsmure fra slutningen af 1600'rne og fremefter opførtes med relativ
stor højde og indvendige nicher. Undtagne er alene de hegnsmure ved S. Peders
stræde, som måtte formodes at være af ældre dato. Det er i overensstemmelse
hermed, at den nye mur ud for den 1728 sløjfede residens (Mag. Schreibers re
sidens på fig. 35) fik større højde og dybde og forsynedes med nicher.
Udadtil har alle hegnsmurene stået blanke. Mod Nørregade og Larslejstræde
har man ensartet gesimshøjde; kun køreportenes overbygninger rager op, ikke
blot nu efter gentagne ombygninger, men også tidligere. Således havde de to
porte til den gamle urtegård trekantgavle fra 1730 til 1807; til den nye urte
gård er der fra Larslejstræde en køreport, hvis vandrette overbygning når op
over gesimshøjde; den havde en mindre, for længst tilmuret ganglåge ved siden
og er nu, siden 1901, en af indgangene til telefonhuset22. Den 1711 gennem
brudte port til kirkegården er lavere og bryder ikke gesimshøjden. Ved S. Pe
dersstræde, hvor murflugten er af ældre herkomst og mindre egal, veksler ge
simshøjden. På strækningen her mellem porten fra 1680 og Nørregadehjørnet
har der tidligere været støttepiller, der 1709 yderligere forsynedes med afviser
sten23; de kendes fra ældre billeder (fig. 52), men har ikke efterladt sig synlige
spor i murværket.
Indadtil var murene kalkede røde eller mulig malet som rødt murværk.
Rester deraf ses endnu. Kirkens kronik melder fra 1709, at præsteresidensen
ind mod kirkegården (dvs. mag. Schreibers bolig) skal behandles med »Wasser
farbe ... die Wänder roth und weiss anstreichen zu lassen«. Mindre klart er
det, når kronikken tilføjer, at kirkegårdsmuren, som skal anstryges med samme
røde og hvide farve, ved S. Pedersstræde ind mod kirkegården skal anstryges
med rødt, gult og hvidt24.
På selve kirkegården omtales hyppigt stakitværker; de stod uden om selve
Danmarks Kirker, København
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Fig. 40. S. Petri, set fra Nørregade. Stik af Hans Quist i Danske Atlas II, 1764. Til venstre på billedet
ses kantorbolig og drengeskolen, til hojre for kirken ses den ene af præsteresidenserne (s. 287).

kirken, for den del til beskyttelse af indgangene til de mange herskabsstole.
På Cramers stik (fig. 52) kan man se stakitporten foran kongens separatind
gang. Desuden var der stakitter langs gangene på kirkegården, uden at vi dog
kender noget nærmere dertil25. Beplantning omtales siden 1693. I tiden der
efter ses det, at træerne var under stadig og kyndig røgt, de blev sat i futte
raler og måtte hyppigt beskæres; i 1710 fik kirkegårdsgartneren Joseph Staudt
betaling for at beskære 42 lindetræer rundt om kirken, en post der ofte nævnes
i de følgende år26.
Geddes kort over København viser som nævnt flere sådanne grønne pletter
i datidens Nørre Kvarter. Nu er Petri kirkegård med sine hegnsmure, kapeller
og urtegårde et af de få åndehuller i den indre by.

Fig. 41. S. Petri 1746, set fra Nørregade. Stik af Bartholomæus Roque.

EFTER DEN STORE RRAND 1728
nder den store brandkatastrofe 20.—22. oktober 1728 truedes Petri kirke
fra to sider. Ilden havde længe raset i største delen af S. Pedersstræde, og
ud på natten til den 21. oktober blev Nørregade ved en anden brand, der kun
indirekte stod i forbindelse med den første, lagt i aske. Alligevel havde man
ventet, at Petri kirke ville holde stand; men den undgik ikke sin skæbne. Efter
sigende kom der ild i en brændestabel, som stod op ad kirken, hvis hele bygning
torsdag morgen den 21. stod i lys lue. Ødelæggelsen var, efter den kirkeældste
Johan Clares beretning, fuldkommen; end ikke kisterne i gravkrypterne blev
skånet. Denne udtalelse skal dog tages med noget forbehold. Ganske vist
brændte det høje spir såvel som kirkens tagværk; en hvælving i koret og alle
tre hvælvinger i søndre korsarm styrtede ned, hvorefter alt inventaret blev
ødelagt, ligesom det gamle, lange kapel var så medtaget, at tomten måtte ryd
des. Men kirkens mure og de fleste hvælvinger holdt stand. Også det store, nye
kapel slap nogenlunde uskadt, om end tagværket brændte. Tilbage stod altså
kun de nøgne mure af en røgsværtet ruin1.
20*
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Ulykken blev endda større
end nødvendigt. I alt fald
beretter Johan Clare, at kan
toren Caspar Raupach under
den
almindelige
panikstem
ning ganske glemte at redde
kirkens
kostbarheder,
både
dens sølv og dens messeklæ
der, skønt de alle var forvaret
i et let tilgængeligt skab bag
alteret og i tide kunne være
bragt i sikkerhed2. Tabt var
også begge bibler, der gemtes
i sakristiet, samt alle vielsesog dåbsbøger. Johan Clare
selv reddede dog ud af sit
brændende hus tre kister fyldt
Fig. 42. S. Petri. Plan 1746. Efter Danske Vitruvius (s. 297 f).
med arkivalier. Det er derfor,
vi nu ejer de to værdifulde hovedbøger, Hauptprotocol A og B, der er en meget
fyldig kilde til menighedens ældre historie. En af de reddede kister må være den
fra 1679, omtalt ovenfor s. 266, hvor det også meddeltes, at kirkens fattigblok
fra 1680 af ukendte årsager ikke gik til grunde. Da de samlede skader omsider
kunne overskues, havde menigheden mistet »... unsere schöne St. Petri Kirche
mit allen seinen Zierathen und Kirchen-Ornamenten«, som Johan Clare skrev i
sin kronik; hertil kom tabet af tre præsteboliger (de to ved kirkegården samt
»Godtkøb« på hjørnet af S. Pedersstræde og Nørregade) og endvidere kanto
rens, graverens, præsteenkernes og bælgetræderens huse3.
Alle disse sidstnævnte ejendomme måtte menigheden selv genrejse. Men til
selve kirkebygningens genopførelse fik de kongens støtte gennem den alminde
lige brandkasse. I foråret 1729 var der under den store bygningskommission
nedsat et snævrere udvalg, bestående af gehejmeråd Vincents Lerche og biskop
Christen Worm med generalbygmester J. C. Ernst som bygningskyndig tilfor
ordnet til »de publiqve Bygningers Opførelse«. Petri kirke sorterede efter kgl.
reskript af 13. maj under dette udvalg, der hver lørdag eftermiddag klokken
godt 5 lovede at komme til stede for at se, hvor meget byggeriet var avanceret4.
Forberedelserne til genrejsningen var da allerede i gang. I december 1728
havde J. C. Krieger indhentet overslag hos de forskellige håndværkere. Mu
rerne skulle borthugge den øverste del af de ildskørnede mure i en dybde af en
alen under gesimshøjde og derefter fylde op med nyt murværk og nye gesims
sten5. Alle 17 stræbepiller blev synet. Et foreløbigt overslag blev gjort over
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Fig. 43. S. Petri 1746, set fra syd. Sydfaçade efter Danske Vitruvius.

kirkens hvælvinger, både de nedstyrtede og de øvrige, der havde holdt stand
over for det brændende og nedstyrtende tømmer, men som alligevel trængte
til at repareres. Det nye sakristi nord for koret var temmelig spoleret og måtte
næsten helt fornyes; det gamle sakristi syd for koret mistede formodentlig ved
denne lejlighed sin kamtakkede gavl og stod for fremtiden med valmtag. Et
»benhus« ved tårnet, hidtil af bindingsværk, blev nu genopført af grundmur på
sin gamle plads og ses gengivet på grundplanen i »Danske Vitruvius« (fig. 42).
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Tårnet skulle repareres indvendigt, da det gamle træværk var brændt. Man
tænkte dengang næppe på at forhøje dets murværk, men ønskede — så vidt
det kan ses af de forskellige overslag og kontrakter — at lade det beholde sine
40 alens højde (til nuværende vægtergang) og derover at sætte et spir. Om
dette først projekterede spir akkorderede Krieger med håndværkerne 28. de
cember 17286; efter beskrivelsen har det i hovedtræk svaret til det, der senere
blev opført, men som det snart skal ses, kan de to udkast ikke have været
helt identiske, og spørgsmålet om tårnets øvre afslutning blev foreløbig skub
bet ud i det uvisse, da det i første omgang gjaldt om at bringe selve kirkehuset
under tag. Tømrermestrene Poul Olsens og Jacob Iversens overslag6 (endelig
kontrakt 10. maj 1729) gik ud på, at kirken på grund af sin særlige form med
den store nordre korsarm krævede en »liggende« stol i 42 bindinger; arbejdet
er åbenbart straks blevet udført, og det er den tagstol, kirken endnu har, trods
bombardementet 1807. Rejsegildet fandt sted 24. september 1729; taget dækkedes da, ligesom nu, af sortglaserede tagsten7.
Da alle disse arbejder gjaldt reparation og konservering af en eksisterende
bygning, kan håndværkernes kontrakter og overslag nu og da give et klarere
billede af kirken, som den stod før branden. Det gælder f. eks. det lige omtalte
»benhus«, hvis eksistens og placering før 1728 vi ellers ikke kendte noget til8.
Vi får yderligere gennem klejnsmedens og glarmesterens arbejder meddelelse
om fordelingen af kirkens vinduer, hvoraf der i alt opregnes 17; men et enkelt
sted rettes tallet til: 16 plus det store vindue i tårnet9. Dette sidste bragte lys
ind til det overhvælvede tårnrum, der stod udelt i sin fulde højde til 1865 (da
det blev skåret over og delvis muredes til, se kap. Bygningshistorien efter
1807); de øvrige vinduer lader sig let kontrollere; det er alle de nu eksiste
rende 11 i korsarmene, mens der i koret var hele tre tilmurede, et over det nye
sakristi, et over det gamle sakristi, og endelig var vinduet bag alteret til
muret, både fordi lysforholdene her krævede det, og fordi der her (formentlig
siden ombygningen af koret 1692) lige til bygningens hovedreparation 1815
stod et udvendigt trappehus, der gav adgang til pulpiturer ved alteret.
Ydre ændringer efter branden. Foruden de allerede nævnte ombygninger af
begge sakristier undergik kirkens ydre et par ændringer. Begge korsarmgavle
har utvivlsomt før branden haft sandstensafdækninger med glatte kamme og
pinakler med ornamentkugler, sådan som det var på Trinitatis kirke og på
Fakse kirkes nordkapel fra 163910. Efter branden kom de til at stå med glatte
kamme uden ornamenter og afdækninger af nogen art.
Sydportalen. Søndre korsarms portal, formodentlig et fremskudt, muret vind
fang som på Trinitatis, lod sig ikke reparere. En ny portal skulle opføres, og
opgaven blev givet til Didrik Gercken, der indleverede overslag 23. dec. 1728.
Færdig blev den dog først 1731, og det blev Christian VI.s navnetræk, der kom
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Fig. 44. S. Petri. Søndre portal (s. 298).

Hude o. 1911

til at stå på våbenet foroven11. Portalen af sandsten (fig. 44) blev bygget op
efter de kendte barokke mønstre, rundbuet døråbning mellem flankerende søj
ler og pilastre med stærkt knækket arkitrav- og gesimsparti; alle kapitælerne
har kompositform med guirlander mellem volutterne. Over bueslagets konsol
formede slutsten ses våbenet med Chr. VI.s kronede navnetræk, omgivet af
volutter og akantusbladværk. Ornamentkugler er anbragt over de flankerende
søjlers bjælkeværk, og over våbenets kongekrone med verdensæblet ses i fri
figur med midtvinduet som baggrund kirkens skytspatron i livlig barok (kiastisk) bevægelse, svingende den store Himmerigs nøgle i højre hånd og med
en bog i den venstre. — Både af billeder og regnskaber fremgår det, at selve
den rundbuede portalåbning i det ydre var dækket af et kæmpemæssigt
vindfang12 med kobbertag, så at kun søjlerne til begge sider samt alt, hvad
der var over arkitravhøjde gik fri. — Sandstenen er i moderne tid delvis
fornyet.
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Det lille urtårn over kirkens østgavl var som så meget andet blevet luernes
bytte. Samtidig var gavlens sandstensfronton så ildskørnet, at den måtte ned
tages og erstattes af en ny13, over hvilken der anbragtes den lille barokvase,
der endnu rider over gavlens top (fig. 1, 40, 52). At arbejdet er udført på
Gerckens værksted, turde være temmelig sikkert, om end det ikke direkte
nævnes i kilderne. Ikke blot havde han det øvrige stenhuggerarbejde ved kir
ken, men barokvasen figurerer livligt i hans produktion.
Tårnet. Siden branden havde tårnet stået utildækket; Dirk Frij's høje spir
var styrtet ned, tårnets indre, svære bjælkeværk var ødelagt, og tårnrummets
hvælving stod udsat for vind og vejr. En plan for spirets genrejsning blev hur
tigt udarbejdet; tømreren og blytækkeren indleverede deres overslag den 28.
dec. 1728, og i maj sluttede de kontrakt14. Skønt det af overslagenes ordlyd
tydeligt fremgår, at der var tale om en »italiensk« kuppel med åben lanterne
og øvre spids med fløjstang og vejrhane, sådan som det også senere blev reali
seret, så undergik dette første projekt en del ændringer. Først skete der fra
kirkestyrelsen den 20. maj 1730 en henvendelse til kongen; man bad skriftligt
om at få selve det murede tårn forhøjet med mindst 8 alen, da det uundvær
lige urværk, som før branden havde haft sin plads i den lille tagrytter over
østgavlen, og som nu skulle have sin plads i tårnet forsynet med slagværk, ikke
ville kunne ses fra Nørregade, medmindre tårnets mur førtes højere til vejrs15.
Kirkestyrelsen nøjedes ikke med et bønskrift. Den 13. juni søgte og fik man
audiens på Fredensborg og medbragte her i alt fem forskellige udkast til det
forhøjede tårn og spir16. Til stede ved dette møde var foruden Frederik IV.
tillige Vincents Lerche på den store bygningskommissions vegne, og fra kirken
mødte de to kirkeældste samt pastor Schreiber og Kriegers medarbejder, arki
tekten Kaj Dose; det var åbenbart denne sidste, der havde leveret de forskel
lige tegninger til det nye tårn. Kongen var imødekommende, et af projekterne
blev godkendt, og Lerche fik ordre til at sørge for det videre fornødne. Så meget
kan skønnes af sagens videre udvikling, at et af mødets resultater var vedta
gelsen af tårnets forhøjelse med i alt 14 alen i stedet for de oprindeligt fore
slåede 8 alen. Til trods herfor kom arbejdet ikke i gang dette år, og kort efter
Fredensborgmødet
meddelte
bygningskommissionens
overordentlige
medlem
mer Lerche og Worm, at det mundtligt approberede høje spir ikke kunne
gennemføres; på det forhøjede tårn måtte kun sættes en mindre »coupel«17.
Kirkestyrelsen lod sig dog ikke skræmme. Den 11. april 1731 skrev man til
den nye konge Christian VI. i indsmigrende vendinger, at et højere og skøn
nere spir på Petri kirke ikke blot ville være kirken, men hele staden til større
zir. Det blev dog et afslag. Den 1. maj lod kongen melde, at det måtte forblive
ved den billigere løsning (fig. 41, 43 og 45); et større og stateligere spir kunne
man snakke om en anden gang, når kirken var ved bedre midler18.
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Fig. 45. S. Petri o. 1750. Set fra øst. Efter Rach og Eegberg.

I løbet af sommeren 1731 blev da murværket udført. Oven på det gamle
tårns svære mure opførtes den nye forhøjelse som et afsæt med foranliggende
vægtergang og kun 2 alens murtykkelse. Den 10. sept. havde tømrerne rejst
tømmerkonstruktionen til spiret, og kransen blev hejst19. Den 19. nov. begyndte
blytækkerne at tække spiret med kobber og fortsatte dermed vinteren igen
nem20. Vejrhanen med fløjstangen kom på plads den 24. marts 173221; men
glæden varede kun kort; den 12. feb. 1733 kl. 2 om natten knækkede fløjstangen under en voldsom storm, og arbejdet måtte gøres om22. I mellemtiden
havde urmageren Peter Matthiesen opsat det smukke tårnurværk, der endnu er
i kirken og stadig er i funktion. Det kan kun gå i 29 timer og må derfor træk
kes op hvert døgn. Urværket kom i gang den 22. august 1732, og i mere end en
menneskealder derefter passede Peter Matthiessen daglig dets optrækning23.
Krieger havde murerarbejdet i entreprise, men som ovenfor nævnt er det
ikke ganske sikkert, at han, der var så travlt optaget af andet arbejde, også
var arkitekt ved det nye tårn. Det er stadigt et åbent spørgsmål, om man ikke
snarere skal gætte på Kai Dose.
Over vægtergangen med sandstenskonsoller, der leveredes af Gercken24, og
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rækværk af jern rejser det nye parti sig 14 alen til vejrs. Det er af røde mursten,
der dog mulig oprindelig var pudsede. Hjørnepilastrene og de rundbuede ind
fatninger om de fire dobbelte glamhulsporte er bosserede på barok vis. Der
over rejste sig det omdiskuterede spir med karnissvunget kuppel og derover
en firsidet lanterne; den øverste spids var løgformet med meget høj fløjstang.
— I nogen grad med rette var menigheden mellemfornøjet med tårnets beskedne
spir. Men den førte debat om højt eller lavt spir havde dog ikke været helt
forgæves. Den havde åbnet en dør på klem for en senere drøftelse, og der blev
da også på ny røre om sagen, da Vor Frue kirke først havde fået et så alt do
minerende spir, at Petri kirke ganske blev sat i skygge. Som bekendt fik kir
ken virkelig et nyt og pragtfuldt spir (nærmere behandlet nedenfor s. 306),
men i denne nye fase af bygningshistorien var rollerne byttet om: det var nu
kongen, der krævede spiret, menigheden, der holdt igen.
Arbejdet med kirkens genrejsning var foregået i hurtigt tempo. Allerede den
2. sept. 1731 kunne man indvie den nye bygning25, der nu var i brugbar stand,
om end der ved det indre inventar (der behandles særskilt s. 313) og i det ydre
vedblivende var meget at gøre. Den 27. august, altså få dage før indvielsen,
havde man fået hejst klokkerne op i det nye tårn26; godt en uge efter indviel
sen blev kransen som nys omtalt hejst på spiret27, der da stod som en tømmer
konstruktion uden kobberdække. I oktober lagde man 256 hvide og sorte hol
landske fliser i kirken, formodentlig i koret28. Og så sent som i 1734 meldes det,
at alle hvælvingerne på ny var efterset og færdigbehandlet. Forinden havde
man, sådan som det også var tilfældet andre steder, hængt små forgyldte stjer
ner op under hvælvingskapperne29.
Det gamle kapels genopførelse. Det store, trefløjede kapel fra 1680'erne var
den eneste af Petri kirkes bygninger, der havde holdt stand over for luerne;
ganske vist brændte tagværket, men hvælvingerne var intakte og bygningen
derfor så vel konserveret, at den fra 17. november 1728 kunne bruges til alter
gang, dåb og vielse, mens de egentlige gudstjenester holdtes i Holmens kirke30.
Helt anderledes var det gået med det gamle, lange kapel, der blev komplet
ruineret — hvad årsagen nu har været; man kan gætte på, at kirkens nedstyr
tende spir i sit fald kan have knust det, eller at bygningen måske har savnet
hvælvinger, der kunne bøde på katastrofens omfang. I alle tilfælde skildres
ruinen som ubrugelig, en hel ny bygning måtte rejses31. Dette skete dog ikke
straks. Fra offentlig side blev der ikke ydet bidrag dertil, menigheden måtte
bekoste det hele selv, og derfor blev genrejsningen udskudt til 1739.
I slutningen af 1738 begyndte man på at rive ruinen ned; det egentlige bygge
arbejde begyndte 13. februar 1739, og grundstenen kunne nedlægges den 11.
april32. Arbejdet blev akkorderet med murermester Johan Christian Böhm og
tømrermester Johan Andreas Reuss, mens stenhuggerarbejdet var overdraget
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Fig. 16. S. Petri. Det gamle, 1739—40 genopførte kapels nordside ud mod den gamle urtegård, fot.
under telefonhusets opførelse (s. 302).

til Didrik Gercken. Inden udgangen af året var kapellet under tag; i december
1739 modtog »mester Lange« (mulig identisk med Philip de Lange) 10 rdl. for
besigtigelse af det nyopførte kapel33, der da i det væsentligste må have været
færdigt. Begge de to af Gercken udførte mindetavler er dateret 1739.
Efter kirkestyrelsens ønske og i overensstemmelse med den konservatisme,
der i meget har præget ledelsen af den tyske menighed, lod man det store kapels
stil og hele ydre og indre statur overføre på dette nyeste kapel (fig. 24 og fig. 30),
der dog ofte i kirkens regnskaber og også her på de følgende sider vil beholde
sit velkendte navn: det gamle kapel. Noget arkitektnavn er ikke knyttet til
nybygningen; hvem der end har præsteret udkastet, så har han dog stået over
for en bundet opgave, der ikke lod ham følge egne planer på noget punkt. De
samme dimensioner, den samme gesimshøjde, de samme detaljer, den samme
indre og ydre opbygning præger begge kapeller.
Tidligere havde det gamle kapel haft sin egen indgang fra kirkegården. Nu
blev det føjet helt sammen med det store kapel som en udløberfløj i forlængelse
af sydfløjen og med indgang fælles med det. Også den lange, lige taglinie blev
fælles for de to bygninger, der for fremtiden skulle se ud, som var den i een
støbning. Det lange kapel, der fra sammenstødet med det store kapel fik en
længde på 41 alen, gik ikke helt hen til kirkens nordre korsarm. Her opførtes
i ganske fordringsløs skikkelse et tostokværks trappehus, der foruden at give
plads til trappen op til kirkens pulpiturer tillige fungerede som forbindelsesled
mellem kirken og kapellet (se nedenfor s. 306). Da kapellet har en større dybde
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Fig. 47. S. Petri. Fra venstre: kirkens nordre korsfløj, trappehuset, det gamle kapel samt det store
kapels østfløj, fot. ved telefonhusets opførelse.

end forbindelseshuset, rager dets gavl frit op over den mindre bygnings tag
værk. Før branden havde det været anderledes. Da var det store kapels høje
taggavl mod øst synlig over det lavere og smallere gamle kapels tag. Men nu,
da de to kapeller skulle udgøre en enhed, måtte den skillende gavl camoufleres
under tagstenene. Her ses den stadig, nemlig på loftsrummet over hvælvingerne,
men den har mistet sine sandstensafdækninger og -ornamenter (kugler), der
1739 flyttedes hen til det lange kapels nye østgavl34. Her ses de for så vidt
endnu; men da det meste af kirkens udsmykning af sandsten er fornyet i 19.
århundrede, gælder det utvivlsomt også her.
Foruden det almindelige stenhuggerarbejde, Gercken udførte ved kapellet,
var der også en del mindetavler35. Den ene blev sat på østsiden af den lavere
skjoldbue mellem begge kapeller. Det er en sortmalet sandstenstavle med for
dybet, forgyldt kursivskrift af følgende indhold:
Anno 1739 Haben die Kirchen Eltesten, Curatores und Vorstehere zu St. Petri: Diete
rich Barthold Beckman, Peter Nissen, Nicolaes von Hütten, Winand Thyme, Johan
Georg Büchler, als im Eilften Jahr Nach dem grossen Brandt, diese vorhin so Genandte
Alte lange Capelle von Grund auf Bauen lassen und selbiges Jahr glücklich Vollendet.
Gott allein die Ehre.
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Efter at det store kapels sydport var blevet fællesindgang for begge kapeller,
blev der i den senere forsvundne frontispice oven over porten anbragt to lige
ledes af Gercken forfærdigede stentavler med indskrift. Til minde om det store
kapels opførelse knap 60 år tidligere læses:
Nehmt wer Ihr seid, von diesem Stein
die nachricht dieses Hauses ein
Es legen sich zur Ruh hernieder
Der abgelebte Leib und Glieder,
Der, die aus Welt und Eitelkeil
Sich aufgemacht zur Ewigkeit,
Und warten bis sie Gott lässt kommen
Zur Schaar der auserwählten Frommen. 1682.

Og det genopførte gamle, lange kapel fik følgende mindeplade:
Mein Leser! [Dieses] Leichen Ha[usl
Fiel ebenfalls in Asch und Graus,
Da wir vor mehr als zehen Jahren,
Des Herren schwere Hand erfahren.
Im [eil]ften Jahr half Gott es bauen,
Und liess es uns vergrössert schauen.
So ruht hie s[an]fte Ihr Gebeine.
Bis Gott euch mit dem Geist vereine. Anno 1739.

Frontispicen, hvori tavlerne sad, blev nedbrudt 1845; men tavlerne selv
blev dog skånede og anbragtes forneden ved sokkelen på begge sider af kapel
indgangen, hvor de endnu ses, om end i noget forvitret tilstand36.
Kapellet omfatter fem hvælvingsfag, der både i det ydre og indre er opbyg
get som dobbeltfag, ganske som det kendes fra det store kapel. I midtergan
gen, der blot er en fortsættelse og gentagelse af den tilsvarende gang i nabo
kapellet, er der lemme til gravkrypterne; en del af disse underjordiske kamre
tilhører i virkeligheden, sådan som det ovenfor s. 273 er meddelt, kapellets
ældre forgænger. Nyopførte var derimod de fem dobbeltbegravelser med til
hørende krypter langs nordsiden; også de er ombygget i nøje overensstemmelse
med de tre hvælvede begravelser; kun er nordsidens ydermur behandlet med
hel glat mur (fig. 46) ved bagsiden af det store kapels midtfløj. De blev taget
i brug kort efter kapellets genopførelse; først af alle blev nr. 5 afhændet, hvil
ket skete dec. 1741. Køberen var borgmester Michael Grøn37.
Kapellets indre er nogenlunde urørt (fig. 29 og 30). Sidekapellerne både her
og i det store kapel fik 1884 efter testamentarisk gave fra kirkens ældste, Fer
dinand Reymann, en malet kalkdekoration. Selve hovedgangen står nu, og
har altid stået, hvidkalket.
Fra det østligste af sidekapellerne (i begravelseslisterne betegnet med nr. 10;
købt 1750 af grevinde Catharina Marie Schulin) har der i østgavlen været en
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udgang til urtegården bag kirkens kor. Den rundbuede dør er dog for længst,
uvist hvornår, muret til.
Vestre trappehus. Mellem det gamle kapels østgavl og kirkens nordre korsarm
findes det ovenfor s. 303 omtalte trappehus; det er urigtigt gengivet i Danske
Vitruvius (fig. 42), idet dets nordmur altid må have flugtet med nordsiden af
korsarmens nordre støttepiller; det rigtige forhold ses bl.a. på Geddes plan
(fig. 37). Af ydermurene er nu kun den søndre ind mod kirkegården nogen
lunde urørt, hvor den viser en prunkløs façade, opført af små, gule, let afstri
bede sten; den er i to stokværk. I det nederste findes de to brede portaler til
kapellet og til kirken (se ovenfor s. 259); desuden en fladrundbuet dør, nu til
muret, ud til kirkegården, og endelig var der ud til urtegården nord for nordre
korsarm en dobbeltdør med flammebeklædning (fig. 47); denne dør fandtes
endnu 1907, men forsvandt vistnok 1918, og hele nordmuren blev skalmuret.
Det indre er helt ændret 1918, idet forbindelsesbygningens underste stokværk
blev omdannet til ligkapel, mens der mod nord udsparedes plads til et trappe
løb, hvis gamle dokkebalustre må være de samme, som sad i trappehuset 1730.
I bygningens øvre stokværk, hvor man endnu kan iagttage pulpiturindgangen
fra 1691, er der mod vest afskilret et mindre materialrum med en dør, hvis
barokke karmprofil er karakteristisk for tiden henimod 1740.
Det nye spir. Mellem de to nabokirker, Vor Frue og S. Petri, var der en vis
kappestrid og et vist skæbnefællesskab. De måtte begge genopføres efter kata
strofen 1728, og Petri kirke var den første, der blev fuldført. Den var rigtignok
også så meget mindre end stadens hovedkirke. Men omsider kom Vor Frue
kirke med, og da den endelig stod færdig 1745, prunkende med sit nye flotte
spir, måtte det falde i øjnene, at Petri kirke var lidt pauver. Dens ydre skik
kelse fik præg af en vis gotiserende renæssance fra 1600'rne og forekom alle
rede nu noget forældet; kun korgavlen, der vel var gotisk, men dog indspundet
i barokt klædebon, og Didrik Gerckens nye, store sydportal gav de prunkløse
mure et anstrøg af noget moderne. Spiret gik det ikke an at tale om. Det havde
for nylig fået en alt dominerende nabo i Lerches og Thurahs spir på Vor
Frue og måtte beskedent dukke sig. Tiden var da moden til et nyt initiativ.
Denne gang var det kongen, der havde udspillet. Gennem kirkens patron
grev C. A. von Plessen tilbød han 26. oktober 1750 at betale 10.000 rdl. til et
nyt og skønnere spir, såfremt menigheden selv ville betale resten. Menighedens
ældste kunne kun svare, at kirken langtfra var ved de midler, at man kunne
tænke på så kostbart et foretagende38. Men et ønske fra kongens side lod sig
naturligvis ikke helt affærdige, og man indsendte derfor i december 1750 til
kongen hele tre forskellige udkast til et spir, alle udført af tømrermester Johan
Boye Junge, der tillige var et fremtrædende medlem af den tyske menighed.
Desuden indsendte man lidt senere nogle udkast (fig. 48) af tømrermester
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Fig. 48. S. Petri. Jacob Iversens projekter til spiret o. 1750. Tegning i LA (s. 307).

Jacob Iversen39, skønt kirkekollegiet ikke lagde skjul på, at man var mest
interesseret i de tre første, særlig Boye Junges udkast (fig. 49—51) Lit: B,
der viste et spir på 61 ½ alen.
De store omkostninger, som opførelsen af spiret nødvendigvis måtte påføre
kirken, har gjort kollegiet forsigtigt. I januar 1751 gjorde de skriftligt kongen
opmærksom på, at kirkens formueomstændigheder stadig var af sådan en art,
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at et større tilskud var nødvendigt40; desuden bad man Boye Junge udarbejde
et specificeret overslag (der indkom 12. juni)41, men udover dette foretog man
sig intet, og derefter var der stille om sagen, som først blev draget frem på ny
fire år senere. Alligevel var der sket noget bag kulisserne. Projektet til spiret
var gået til Eigtved42, som uden kirkestyrelsens vidende tegnede nogle udkast,
der havde kongens interesse. Desværre kendes disse projekter ikke, og man
ved heller ikke med sikkerhed, hvor stor Eigtveds personlige andel egentlig
har været; i den senere korrespondance omtales også G. D. Anthon i forbin
delse dermed, men i hofmarskallatets forskellige skrivelser om sagen nævner
A. G. Moltke altid Eigtved som den egentlige ophavsmand; når han inden sin
død juni 1754 ikke fik foretaget sig andet i denne sag, må det vel skyldes hans
store virksomhed på andre områder.
Tilsyneladende ved en tilfældighed blev spørgsmålet rejst igen. I en skri
velse til kirkestyrelsen dateret 2. april 1755 gjorde Boye Junge rede for al den
møje, han havde haft med forberedelsen af det spir, som endnu ikke var ble
vet opført; han havde selv udarbejdet de første udkast, men havde derefter
holdt en tegner til at rentegne projekterne (huem siges desværre ikke), og han
havde desuden gjort store indkøb af tømmer, som endnu lå ubenyttet hen, og
som påførte ham udgifter til pladsleje43. Denne meddelelse er mærkelig, da
den altså afslører, at Boye Junge fra første færd har regnet med at blive den,
der opførte det nye spir. Kirkestyrelsen kunne da også omgående ripostere,
at den intet kendskab havde haft til dette indkøb af materialer og heller aldrig
havde givet opfordring dertil44. Mens man ikke kunne blive enige om dette
punkt, var der et andet, som det var vanskeligere at komme udenom. Boye
Junges brev var ikke noget egentligt tiggerbrev; om han fik sine udgifter re
funderet eller ej, var trods alt temmelig ligegyldig for den velstående mand.
For ham var det et prestigespørgsmål at komme til at bygge et spir i byen;
og når man nu ikke ville benytte sig af hans arbejdskraft, krævede han i det
mindste sine tegninger tilbageleveret45. Der blev da en længere skriven frem
og tilbage mellem kirkestyrelsen og hofmarskallatet, indtil tegningerne blev
fundet hos Eigtveds efterfølger, G. D. Anthon, som da også afleverede dem i
slutningen af april 175546. Efter denne korrespondance kom der fornyet liv i
selve hovedspørgsmålet om opførelsen af det nye spir. Det var først nu, at
kirkestyrelsen og Boye Junge fik kendskab til Eigtveds udkast. Dette blev
sendt til Petri kirkes styrelse sammen med Boye Junges, idet Moltke nok mente,
at sagen nu var moden. Menighedens stadige jamren over, at kirken ikke rådede
over midler til et så kostbart foretagende, tog regeringen ikke så tungt på;
netop i pausen mellem spirsagens to faser havde Winand Thyme for Petri kirke
ladet bygge det nye plejehus i Larslejstræde47 (hvor nu kirkeskolen har til huse),
og det var velkendt, at der var andre formuende medlemmer af menigheden.
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Da det under den fornyede diskussion om
spiret blev klart, at kongen nu absolut ville
have
Eigtveds
udkast
gennemført,
måtte
kirkestyrelsen også se nøjere på det. Man
konstaterede da, at Eigtved havde ønsket
at fjerne den murede del af tårnet, der var
over vægtergangen, og at det projekterede
spir derfor blev meget lavere, end man fra
først af havde tænkt sig. En ringe trøst var
det, at kongens bidrag forhøjedes til 12.000
rdl., når den samlede udgift til Eigtveds spir
alligevel langt overgik, hvad man fra første
færd havde regnet med. Situationen tilspid
sedes, da Moltke 14. august 1755 sendte kirke
styrelsen et brev af næsten ultimativ karak
ter48. Ganske vist hedder det heri, at kongen
vedblivende vil ofre 12.000 rdl. på spiret,
men forudsætningen er da, at det bliver Eigt
veds projekt, betegnet Lit: B, der bliver ud
ført; i modsat fald ville kongen trække sit
tilbud tilbage. Moltke havde i brevet gjort
sig skyldig i en tilsnigelse: såfremt menig
heden stadig ønsker at rejse et spir ... osv.,
havde han sagt. Ønsket var denne gang så
ganske kongens; og kirkestyrelsen ville da
heller ikke overgive sig uden sværdslag. Man
henvendte sig derfor til Boye Junge (21. nov.)
for at formå ham, på hvis sagkundskab man
stolede, til at udtale sig om det Eigtvedske
projekt. Hans betænkning indløb allerede
25. nov.49 og var — som det kunne ventes,
når Boye Junge skulle udtale sig om en rival
— fuld af syrlighed. Han udtaler sig ganske
særligt om spirets lanternestokværk, der efter
Eigtveds udkast Lit: B skulle have en høj,
åben søjlestilling, der ikke kunne afstives ved
vandrette bindinger, og som under vægten
af det øvrige spir, der yderligere ragede 35
alen til vejrs, i stormfuldt vejr ville svaje hid
og did; Boye Junge kunne ved studiet af
Danmarks Kirker, København
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Fig. 49. S. Petri. Boye Junges projektekt
til spir. 1750 (s. 308).
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dette udkast ikke frigøre sig for den tanke »dass die
Einsicht des Projecteurs, welcher diesen Thurm ge
zeichnet, in der Zimmerarbeit sich keine Vorstellung
hat machen können, auf welcher Art dieser Thurm
von Holtzwerck zu verbinden . . . « ; og han slutter
med et par forblommede ord: »Was es vor Unheil
nach sich ziehe, wenn jemand Dinge, die seine Kräfte
ubersteigen, vornehmen will, als wovon wir hier
schon einige Exempel erlebt . . . « . Unægtelig et vel
rettet spark til den berømte, nylig afdøde hofarki
tekt. Man kan næppe frakende Boye Junge virkelig
sagkundskab om de ting, han her dømmer så hårdt,
men da han selv var direkte part i sagen, kunne han
ikke være nogen uhildet dommer.
Kirkestyrelsen har dog ikke gjort sig skrupler i så
henseende, men indsendte denne hvasse kritik til
Moltke (8. dec.) med bøn om, at Boye Junges udkast
trods alt måtte realiseres. På højeste sted bøjede
man sig for kirkestyrelsen. Trods de tidligere frem
satte krav, der næsten havde karakter af diktat, bi
faldt kongen nu den 22. dec., at Boye Junges spir
blev opført, og at de 12.000 daler stadig stod til
rådighed50.
Inden det nye spir blev rejst, måtte det gamle ned
tages; det skete sommeren 175651. Desuden havde
Boye Junge iagttaget visse brøst i kirkens mure;
en separatindgang i søndre korsarm måtte tilmures,
og flere gravkrypter ved tårnets fundament måtte
lukkes, for at man på den måde kunne sikre nybyg
Fig. 50. S. Petri. Boye Junges
model til spiret. Bymuseet.
ningens stabilitet52. Boye Junge lod udføre en træ
model af den komplicerede tømmerkonstruktion (fig. 50). Denne model blev
senere, i året 1815, af Boye Junges sønnesøn skænket til Petri kirke, hvor den
blev opstillet (nu i Bymuseet)53.
Næste forår var man nået til tops. Vejrhanen blev opsat 3. maj 175754.
Efter at forskellige håndværksmestre havde besigtiget det færdige værk, kunne
man 1. søndag i advent, 27. nov. 1757, holde festgudstjeneste for spirets fuld
endelse55. Glæden var dog ikke fuldkommen. Striden mellem kirkestyrelsen og
bygmesteren (kort refereret ovenfor s. 235) varede fra 1758 til 1760, og først
efter Højesterets kendelse udleverede Boye Junge nøglerne til tårnet. — 1787
styrtede »spidsen« på spiret ned56, dvs. den øverste pyramide over kuglerre
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Fig. 51. S. Petri. Boye Junges projekt til spirets tommerkonstruktion 1750. Originaltegning i NM
(s. 308 f.).

samt vindfløjen med vejrhanen. Andreas Kirkerup måttet udbedre skaden og
opførte en ny spids, noget lavere end den foregående 57 .
Ved projekteringen af det smukke spir har Boye Junge, der ikke var ud
dannet arkitekt, øjensynlig haft et forlæg. Den nærmeste analogi er vistnok
det aldrig udførte projekt til et spir på Frelsers kirke, gengivet i Danske Vitru
vius I tab. 84, tegnet af en i øvrigt ukendt bygmester 1745. Boye Junge følger
dette projekt ret nøje, blot har han strakt linierne over det nederste løgformede
21*
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Fig. 52. S. Petri 1760. Stik af Quist efter maleri af P. Cramer.

led ved at indskyde et lodret blindstokværk, der foroven sluttes af en kraftig
gesims, gennembrudt af fire rundvinduer, og derved opnået en mere elastisk
linieføring, der forhindrer, at det store hovedstokværk med de fire gavlkronede
porte virker stablet. Dette hovedstokværk er i øvrigt helt (med undtagelse af
rocailleværket og Frederik V.s navnetræk) overtaget fra forlægget. De nedre
dele af spiret er formet over kvadratisk grundlag med affasede hjørner; over
de gavlkronede porte får spiret, modsat forlægget, ottekantet gennemsnit, og
der er indskudt et led med store kugler, der bærer den øverste spids. Spiret er
kobberdækket. Efter samtidige udsagn var det grønmalet58. Forsiringerne og
kuglerne var forgyldte; svage spor af forgyldningen ses endnu.

I N V E N T A R 1728—1807
a ødelæggelsen af kirkens indre ved den store brand var total, måtte inven
taret helt fornyes. De hundreder af nye detaljer på stolestaderne, epitafi
erne, på prædikestolens og altertavlens snitværk har bidraget til at give kirke
rummet et ansigt, der var forskelligt fra det tidligere. Alligevel er det ikke
ganske sikkert, at helhedspræget blev ændret. Fra regnskaber og inventarlister
kender vi i hovedtrækkene de fleste nye genstande, som nu fyldte kirkerummet,
og kan deraf se, at der nu som før var lukkede stolestader, herskabsstole med
»engelske« vinduer, pulpiturer, brogede draperier o. s.v., ganske som det var
før 1728. Den næste katastrofe, bombardementet 1807, som i bund og grund
ødelagde Vor Frue kirke, skånede i nogen grad S. Petri. Vi kunne derfor godt
den dag i dag have bevaret væsentlige dele af det gamle inventar fra tiden o.
1730; men hvad bomberne skånede 1807, fandt ikke nåde for den kommission,
der 1865—66 restaurerede kirken, og som skånselsløst kasserede, hvad der var
bevaret indtil den tid.
Kendskabet til Petri kirkes inventar bygger på arkivalier, kirkens hoved
protokoller, inventarielister og kirkeværgernes regnskabsbøger.
†Alterbord. Det nye alterbord var udført i tilknytning til den store alter
tavle. Da denne var et billedskærerarbejde af træ, må alterbordet, om hvilket
intet særskilt meddeles, formodes at have været af samme materiale.
†Alterklæde. 1728 skænkede rådmand Chr. Schupp til kirken et karmoisin
rødt damaskes alterklæde med guldgaloner1. I maj 1731 modtog kirken ano
nymt (»einer Hohen Hand gnädigst gefallen«) et lignende karmoisinrødt fløjls
alterklæde2; den »høje hånd« var prinsesse Charlotte Amalies.
†Alterduge. Den samme »høje hånd«, der 1731 skænkede et alterklæde, gav
samtidig til Petri kirke en alterdug af fint hollandsk linned med spidser. 21.
januar 1733 modtog kirken anonymt til alteret en hvid damaskes borddug,
5½ alen lang og 2 alen bred3.
†Altertavle. Som det ovenfor s. 137 er meddelt, afholdt kongen udgifterne til
de nye altertavler og prædikestole i de nedbrændte kirker; J. F. Ehbisch på
tog sig arbejdet også for Petri kirkes vedkommende. Af denne altertavle er
kun bevaret storfeltets maleri, Kristus på Oliebjærget, malet af H. Krock4;
det hænger nu i nordre korsarm (fig. 61), idet selve alteropbygningen blev øde
lagt ved bombardementet 1807.
Alteropbygningen, der ligesom sin forgænger stod frit og på bagsiden havde
et rummeligt skab til opbevaring af kirkens messerede og andre kostbarheder5,
havde en arkitektonisk opbygning svarende til den i Vor Frue kirke (ovenfor
s. 139), blot enklere og mindre (8 alen bred og 14 alen høj); det kendes kun
gennem billedet i Danske Vitruvius (fig. 53). På grund af korrummets gotiske
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form med knækket altervæg var alterets opbygning ikke helt frontal. Både
midtpartiets og flankernes frie søjler var svagt skråtstillede, ligesom svunget
ind mod midten i overensstemmelse med kormurens gotiske polygonform. I
postamentet, der var af samme brækkede form, var alterbordet indpasset. Søj
lerne af korintisk orden havde glatte skafter. Midtfeltet dækkedes foroven af
en brudt, segmentformet gavl, hvorover putti i skyer med strålekrans grup
peredes om Jahves hebraiske navn. Træværket var marmoreret, ornamenterne
var rigt forgyldt.
Altersølv. Kalke. 1) 9. juli 1729 modtog kirken fra en skræder ved navn Chri
stian Förster i Dresden en kalk (fig. 54), hvis sekstungede fod med bred, fliget
fodplade er opdrevet i to afsæt. Ved overgangen til skaftet er der 12 fligede
blade. Knoppen er aflang, sekskantet og svagt buklet. Den høje, aflange kumme
har indskrift: »Dieser Kelch wird geschenckt — dass man stetts daran gedenckt
— wie da Christi Blut und Wein — glaublich muss zu finden seyn — Wer auf
diesen Glauben stirbt — Hier und ewig nicht verdirbt«. På kummens modsatte
side er indgraveret giverens, Chr. Försters, navn: derunder pelikanen, der
sårer sig selv, og nederst med skriveskrift: Dresden 3. Maj Ao 1729. Mester
mærke CGM for Christian Gottfried Müller (ikke hos Bøje). Højde 26,8 cm.
Vejer 30 lod6.
2) Skænket 31. dec. 1731 af dronning Sophie Magdalene7. 31 cm høj, vejer
103¼ lod (fig. 55). Over en bred, stærkt fliget fodplade, formet over 12 køl
buer, er foden drevet op i to afsæt; på overfladen er indgraveret ornamenter
i regencestil med prikket bund. Skaftet er let indknebet. Den store, kuglefor
mede knop har let rillet overflade og er midtdelt ved en vandret plade, som er
opdelt i seks kølbuer. Kummen (med et moderne indlæg) er bægerformet med
indgraveret regenceværk. Københavnsstempel 1731; mestermærke CHN 1730
for Carsten Hufnagel (Bøje nr. 358). Tilhørende glat sølvforgyldt disk med
samme stempel. Til kalken hører desuden et fløjisdække med indskrift broderet
af guldtråd: »So oft ihr von diesem Brodt esset, und von diesem Kelch trincket,
soll ihr des Herren Tod verkündigen«.
3) 1764; 30½ cm høj, vejer 66 lod (fig. 56). Den småtungede fod, opdelt
ligesom nr. 2 i 12 kølbuer, er opdrevet i to afsæt med indgraverede blomster
og rocailleværk på overfladen. Skaftet er indknebet under den runde knop,
som er midtdelt. Kummen har bægerform; under mundingsranden er der ind
graveret rocailleværk. Mestermærke IHR for Johan Henrich Röschke. Den
tilhørende disk har samme mesterstempel som kalken og Københavnsstempel
med årstal 1764 (kun de tre første cifre står helt tydelige); kalken er sandsyn
ligvis fra samme år (Bøje nr. 481).
†Kalk. 12. januar 1730 købtes af Jacob Borris en lille sølvforgyldt kalk, som
overleveredes til pastor Rohne; vejede 25 lod8.
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Fig. 53. S. Petri. Altertavle fra o. 1730. Efter Danske Vitruvius (s. 313).

Diske. O. 1730. To sølvforgyldte diske, begge stemplet PLW, mestermærke
for Philip Lorenz Weghorst9.
Oblatæske, firkantet med rundede hjørner på kuglefødder og med hvælvet
låg (fig. 57). Indvendig et særlig afskilret rum til en lille, sølvforgyldt ske. På
undersiden læses med prikket skrift: »Dieses gehört zu St. Petrij Kirche«.
Københavnsstempel 1731. Mestermærke PLW for Philip Lorenz Weghorst;
den tilhørende ske har samme stempel.
Alterkande, 35 cm høj, balusterformet med rundt fodstykke, langt frem
springende tud og glat låg; den vejer 136½ lod. Københavnstempel 1731.
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Fig. 54—56. S. Petri. Alterkalke. 54. Skænket 1729 (s. 314). — 55. Skænket 1731 (s. 314). —
56. Fra 1764 (s. 314).

Mesterstempel PLW for ovennævnte Phil. Lor. Weghorst. Med prikket skrift
under bunden: »Dieses gehört zu St. Petri Kirche«.
Alterstager. 1) 24. feb. 1729 indkøbtes for kirkens regning to store messing
lysestager hos Johan Resenhof10. Rigtornamneterede i regencestil; står nu
på alteret.
2) Dronning Sophie Magdalene skænkede sammen med ovennævnte kalk
1731 til Petri kirke to store sølvlysestager11, som kirken kun anvender på de
store fester (fig. 59). De er 88 cm høje; vejer ifølge kirkens inventarium 1736
henholdsvis 398 lod 3 qvint og 404 lod 3 qvint. De er kandelaberformede på
tredelt fod, der har volutter og kuglefødder. På skafterne er der indgraveret
arbejde i regencestil. Trefoden har drevet arbejde med blomster og overflødig
hedshorn.
†Messeklæder. 1728 skænkede Julius Froicken til kirken en messehagel af
karmoisinrødt fløjl med guldgaloner og et stort kors på ryggen; dertil en messe
skjorte af hvidt linned. — Samme år skænkede Chr. Schupp (foruden oven
nævnte alterklæder) også en messehagel af karmoisinrødt fløjl besat med guldog sølvgaloner12.
†Døbefont. En dåbsengel af træ, skænket til kirken af den preussiske envoyée
Ribeck, blev opstillet i kirken 16. juni 1731. På kirkens vegne blev engelen
forgyldt og dåbsbækkenet forsølvet. Figuren, der gik til grunde 1807, har været
tilskrevet Ehbisch, uden at han dog direkte nævnes i kilderne i denne forbin
delse13. En anden omstændighed gør det også noget tvivlsomt, om Ehbisch, der
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Fig. 57—58. S. Petri. 57. Oblatæske 1731 (s. 315).
58. Dåbskande 1728 (s. 317).

L. L.1954

havde sit værksted i København, kan have været dåbsengelens billedskærer.
Figuren var nemlig ikke blot skænket af en udlænding, men måtte ifølge kir
kens regnskaber afhentes på toldboden14, hvad der gør vitterligt, at den må
være hentet hjem fra udlandet. I øvrigt kan dåbsengelen ikke helt betragtes
som tabt. Den blev nemlig kopieret 1746 af kabinetsbilledhuggeren Erik Warnheim, og kopien eksisterer endnu i Ledreborg slotskapel (DK, III, 823). Da J. L.
Holstein sluttede kontrakt15 med Warnheim den 2. juli 1746, hed det, at billed
huggeren skulle »forfærdige et Billede af Egetræ, en saa kaldet Engel til en Font
eller Daab efter den indgivne og approberede Model og Tegning, som en rigtig
Copie af den, som staar i Tyske Kirke«. Warnheim, der i øvrigt ikke er kendt
som nogen særlig duelig kunstner, har dog haft held til i Ledreborgs dåbsengel
at levere et fortræffeligt arbejde, naturligvis fordi forbilledet var et lødigt
kunstværk. Forudsat at kopien holder sig nær til originalen, leverer den heller
ikke noget tvingende bevis for, at Ehbisch skulle være mesteren. Den tætrillede
draperibehandling, der kendetegner Ledreborgfiguren, ligner ikke den af Eh
bisch anvendte bredt svungne, næsten blæsende draperistil.
†Dåbsfad. Samtidig med dåbsengelen erhvervede kirken et sølvdåbsfad, der
1731 købtes hos guldsmeden Jacob Borris16.
Dåbskande 1728. Glat, balusterformet med hvælvet låg i to afsæt og dup på
lågets midte. Gæk med oprullede blade. 24 cm høj. Københavnstempel 1728.
Mesterstempel ICS for Jens Christensen (jfr. Bøje nr. 340). I bunden ses med
prikket skrift: »Dieses gehort zu St. Petri Kirch. Wog 55½ Lot« (fig. 58).
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†Fontelukkelse. 28. juli fik snedkeren Johan Martin Krüger for »galleriet« om
dåben samt for skamlerne om altret i alt 100 rdl.17. Der har formentlig været
tale om en balustrade omtrent som den i Trinitatis kirke. Fonten med sin lukkelse anbragtes omtrent der, hvor den før stod, nemlig i nordre korsarm, dog
længere mod syd og nærmere midtskibet.
†Korgitter. Ligesom i Vor Frue kirke var koret afskilret fra skibet ved en
lav balustrade med dobbeltdør i kirkens hovedakse og med messingbalustre,
udført af gørtler Jac. Knudsen18.
†Prædikestolen blev anbragt på hjørnet mellem kor og nordre korsarm. Mulig
havde man tænkt sig en anden opstilling, idet snedkeren Chr. Holfelt sept.
1731 fik betaling for at tage stolen ned og forandre den19. Opbygningen kan
ses af stikket i Danske Vitruvius (fig. 60). Stolen blev båret af en stang (utvivl
somt af jern), som foroven dækkedes af en udskåret skyformation med englehoveder. På selve stolens postament var anbragt englefigurer med kalk og
palmegrene; på de kortere affasede og indad svungne sider sad små putti. Op
gangen var i enkelt panelværk med postament og vase. Under lydhimlens loft
var helligåndsduen med stråler. På himlens stærkt svungne baldakin var der
flammevaser og putti, dels hængende i kanten, dels siddende med palmegrene
og kalk i hænderne. Himlens høje overbygning dækkedes af volutsvungne
knægte og øverst kronedes den af en engel med skriftbånd. Stolen, der var ud
ført af Ehbisch, var helt af eg; træværket var marmoreret, og formodentlig
var figurerne hvide og ornamenterne forgyldte ligesom på prædikestolen i Vor
Frue kirke.
†Stoleværk. 18. marts 1730 sluttede kirkestyrelsen akkord med snedkerne
Jacob Lewerentz, Christopher Henningsen, Claus Hennings, Johan Martin
Krieger og Joh. Petersen om i alt 131 stolestader20. Antallet stemmer med
Thurahs plan i Danske Vitruvius. Akkorden gjaldt selve det håndværksmæs
sige arbejde. Om det finere billedskærerarbejde akkorderede kirken 12. april
1730 med billedhuggerne Johan Weiss og Georg Koch; på otte af staderne skulle
kongens navnetræk udskæres. De 123 andre fik en muslingskal, sådan som det
endnu kendes i Trinitatis kirke. Stolene var af eg og forsynet med låger, hvis
hængsler forfærdigedes af klejnsmedene Didrik Heye og Jens Jensen. På ryg
gen af stolene anbragte drejeren Johan Klauen små, drejede piller. At disse
stader ikke har været tilstrækkelig til at rumme menigheden, kan ses deraf, at
en snedker nov. 1731 fik betaling for 188 »klapper«. I stadernes gavle var der
lyseholdere.
†Herskabsstole. 14. maj 1730 akkorderede kirkestyrelsen med ovennævnte
fem snedkere om 13 herskabsstole21 til grev Ahlefeldt Laurvig, den kirkeældste
Nicolai Wroes enke, storkansler U. A. Holstein, den kirkeældste Didrik Dresing, oversekretær i Danske Kancelli Christian Mønichen, rådmand i København
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Fig. 59. S. Petri. Alterstager skænket af dronning Sophie Magdalene 1731 (s. 316).

Johannes Edinger, grev Reventlow (Chr. D. R.?), silkehandler Thomas Sauer,
fru Anna Margrethe von Voscamp, geheimeråd Christian Siegfried von Plessens arvinger, etatsråd Daniel Benjamin Weyse, regimentskvartermester Jakob
Klinge, kancelliråd Valeur. Stolene stod langs kirkens ydervægge og havde
skydevinduer, gardiner og separatdore. Yderligere nævnes to stole på hver side
af altret i pulpiturhøjde; de lukkedes 1764 på grund af skrøbelighed; 1815
blev de helt nedtaget22.
†Skriftestole. 16. januar 1732 indkøbtes for kirkens midler to store messinglysearme til begge skriftestolene23. Disse har utvivlsomt ligesom før branden
været anbragt på nordsiden af koret ved indgangen til sakristiet.
†Kongestol. Den nye kongestol24 blev anbragt på samme sted som dens for
gænger, altså i søndre korsarm lige over for prædikestolen, så vidt det kan af
gøres, i pulpiturhøjde med særlig indgang fra kirkegården ad et muret trappe
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tårn i hjørnet mellem korets sydmur og korsarmens østmur. Efterretningerne
er sparsomme. Den var forarbejdet af fyrretræ. De fem snedkere, der arbejdede
med det øvrige stoleværk, var også beskæftigede her og fik første gang udbetalt
løn for arbejde ved kongestolen i maj 1731. Samtidig var dens mere kunst
færdige forsiringer under arbejde hos billedskæreren Johan Hübner. Det sam
lede slutregnskab for stolen forelå 1735. I 1778 fik en farver betaling for at
farve de karmoisinrøde gardiner i kongestolen.
†Pulpiturer. Efter at arbejdet med stolestaderne var sluttet, tog man fat på
kirkens pulpiturer25, hvoraf der var to, det søndre og det nordre, begge an
bragt for endevæggen i hver sin korsarm. Den første udbetaling til tømrerne
Jacob Iversen og J. A. Reuse præsteredes 12. juli 1730. Den 11. august samme
år akkorderedes der med de fem snedkere om arbejdet på det nordre pulpitur,
og i slutningen af året ses de at være beskæftiget ved søndre pulpitur, hvor der
indrettedes ti lukkede herskabsstole. Et år senere var snedkerne beskæftiget
med den »italienske« trappe fra Nørregade til nordre pulpitur. Der kan her kun
være tale om trappeløbet i nordre korsarms østre udbygning, og utvivlsomt
har trappen været formet på samme måde som den endnu eksisterende ved
korsarmens vestre trappehus, altså med skråt tilskårne dokkebalustre. Lige så
sikkert kan man regne med, at trappeløbet har ført op til en rundbuet dør,
hvis fløj havde flammet skråbeklædning.
†Orgel. Den samme orgelbygger, der virkede ved Vor Frue, kom også til at
bygge Petri kirkes nye orgel. Lambert Daniel Kastens nævnes i forbindelse
med dette arbejde juni 1730; den 29. januar 1731 fik han udbetalt den første
rate, i alt 550 rdl. »Orgelkoret« eller -pulpituret fik træskærerarbejde udført af
Johan Christoph Hübner, der også arbejdede ved kongestolen. Menigheden fik
det nye instrument at høre første gang juleaften 1731, da »die neu erbaute
Orgel probiret worden und dabey eine schöne Vocal- und Instrumentalmusik
gehalten«. Den egentlige officielle indvielse fandt sted næste dag ved højmessen
juledag. Dog vedvarede arbejdet endnu nogen tid, og Kastens afleverede først
instrumentet som fuldt færdigt i juli 1733, ligesom den sidste rate udbetaltes
den 12. august samme år26.
†Tavler. Snedkeren Chr. Holfeldt fik 30. juli 1731 16 rdl. for en pengetavle
»at gå omkring med i kirken, med kulørt træ og elfenben«. Samme år leverede
snedkeren Claus Hennings en anden tavle til kirken. Senere, 1777, anskaffedes
to nye sølvbeslagne tavler. — Bækkener til at stille for kirkedøren, forsynede
med bred tud foroven, anskaffedes maj 1764 (rgsk.)27.
†Salmetavler. Snedkeren Claus Hennings leverede 1731 ni tavler »worauf die
Gesänge geschrieben werden«28.
Maleri. C. A. von Plessen skænkede januar 1732 et maleri, forestillende Kri
sti himmelfart (fig. 62), til Petri kirke. Det måler 5 alen i bredden, 6½ alen i
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Fig. 60. S. Petri. Prædikestol skåret af Ehbisch o. 1730. Efter Danske Vitruvius (s. 318).

højden og anbragtes ved prædikestolen29, så vidt vides i et af korvinduerne,
der stod tilmuret 1815—1918, se nedenfor s. 325; giveren forsynede også billedet
med en forgyldt framme. Maleriet, som er udført af H. Krock, er nu tillige
med samme malers tidligere alterbillede (se s. 313) ophængt på nordre korsarms
nordvæg; begge malerier er forsynet med rammer fra o. 1820.
Lysekroner. Af den nuværende kirkes ni lysekroner er de tre omtalt ovenfor
s. 268. En stor lysekrone med 24 arme skænkedes 1732 af en anonym giver og
blev ved den lejlighed ophængt »in der Mitte der Kirche«, dvs. i midtskibets
midterste fag foran orgelet, hvor den stadig hænger (fig. 13); smeden leverede
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Fig. 61—62. S. Petri. Malerier af H. Krock.
61. Kristus på Oliebjerget, udfort til altertav
len (s. 313). 62. Kristi himmelfart; skænket
1732 af C. A. von Plessen (s. 321).
L. L. 1953

jernstang med zirater dertil 1733. Når det i kirkens regnskaber nævnes, at
Poul Badstuber 1731 leverede en lille og to store kroner30, var disse utvivlsomt
ophængt i kapellet, hvor der i tiden efter bombardementet nævnes otte lyse
kroner ialt (deraf de tre ovenfor omtalte). Disse otte lysekroner blev 1884
overført fra kapellet til kirken, hvor de stadig hænger31. De fem kroner, hvis
givernavne man ikke kender, stammer alle fra begyndelsen af 1700'rne. Det
er to ottearmede i søndre sideskibs to østligste fag, en tolvarmet i midtskibets
østfag samt en tolvarmet og en ottearmet, ophængt henholdsvis i nordre side
skibs midterste og østligste fag.
†Lysearme. 25. sept. 1731 leverede gørtleren Hans Jacob Knudsen en lyse
arm til prædikestolen (rgsk.). Næste år, 16. januar, købtes to messinglysearme
til at sætte ved de to skriftestole i koret32.
Tårnurværk, se ovenfor s. 301. 5. sept. 1731 modtog Poul Badstuber betaling,
bl.a. for de fire urskiver (rgsk.).
Klokker. De nye klokker33 ophængtes i Kriegers tårnforhøjelse. Der er fire
i alt; de støbtes 1731 af Johan Barthold Holtzmann. I kirkens arkivalier oply
ses det, at de to mindste klokker blev støbt 11. april og sammen med den tredie
klokke ophængt i tårnet den 27. august. Den fjerde og største klokke blev støbt
17. november og hejsedes 13. december op i tårnet. Klokkerne er ophængt i
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fast stol, hvis bjælkeværk er fastgjort i ydermurene; de bevæger sig i tre baner,
den største i midten, de to mindste mod syd. Slutsummen til klokkestøberen
udbetaltes ultimo december 1731.
1) Den store klokke har øverst skriftbånd: »Gloria in excelsis Deo. Me fecit
Iohan Barthold Holzmann. Anno 1731 dem 26 october«. Hovedindskriften
lyder:
Dise grosse Glocke benebenst drey andern ist von
der Kirchen eigenen Mittelen gegossen
Vnter Regierung des Glorwürdigsten Konigs
Christian des Sechsten.
Damahls Kirchen Patron Hochgrafliche Excellence
Grosz Cantzier Hr Vlrich Adolp von Holstein
Herrn Eltesten

Assessor Iohann Lvdwig Clare
Christopher Friderich Wrieseberg

Herrn Cvratores

Diderich Barthold Beckmann
Peter Nissen

Herrn Vorstehers

Gerhard Wilhelm Hemann
Peter Kellinghvsen

Modsat indskriften (på klokkens østside) ses værnehelgenens støbte billede,
hvorunder læses: »S: Petrvs«. — De tre andre klokker har samme Gloria-ind
skrift med støbernavn og årstal, men ingen dato: desuden har de alle værne
helgenens billede.
2) Den lille klokke mod sydvest har indskrift: »Wen ich mus zur Trauer
läuten, — Dencket an die letzte Zeiten«.
3) Den lille klokke mod sydøst har indskrift: »So offt ihr meinen Schall hort
klingen, — so last das Hertz dem Herren singen«.,
4) Kirkens næststørste klokke i nordre bane har indskrift:
Als durch des höchsten Fevr Metall vnd Ertz zerflossen
Bin ich im dritten Jahr nach solchem Brand gegossen
Ich sol zum Gottes Dienst die lieben Tevtschen Laden
Gott decke Kirch vnd Thvrm für Fever Blitz vnd Schaden.

B Y G N I N G S H I S T O R I E N E F T E R 1807
et engelske bombardement 2.—4. september 1807 ramte Nørre kvarter lige
så hårdt som den store ildebrand 1728. Største delen af Nørregade blev
ødelagt; dog var bispegården over for Vor Frue kirke og Kommunitetsbygningen over for Petri kirke nogenlunde uskadt og kunne hurtigt repareres. Også
selve Petri kirke blev tilsyneladende skånet. Et øjenvidne beretter, at man i
det ydre kun så enkelte gabende huller, forårsaget ved bombernes nedslag;
men det tilføjes, at der var sket ubodelig skade i det indre1. Det afgørende var
dog, at kirken ikke brændte. Æren derfor tilkommer overgraveren Jakob Jør
gensen, hvis mod og rådsnarhed længe mindedes indenfor den tyske menighed;2
i de tre kritiske nætter var han til stadighed på færde og hindrede, at der op
stod brand. Uden en sådan indsats havde katastrofen været sikker. Da eng
lænderne sigtede efter kirkespirene og var heldige med at ramme Vor Frue,
måtte Petri ligge lige i skudlinien. I tiden efter bombardementet optalte man
110 bomber3, der var faldet i og ved kirken, og i de følgende år fandt man nu
og da forsagere.
I kirkens indre var alter og prædikestol (begge træskærerarbejder af Ehbisch)
tilintetgjort. Også store dele af stoleværket med pulpiturerne samt dåbsengelen
var mer eller mindre ødelagt4. Kapellerne var vel som helhed bevaret, men
havde dog fået deres andel i bomberne. Tag og hvælvinger var flere steder
gennemhullet, og to af gravkrypterne blev sprængt, nemlig Michael Lytkens i
østfløjen nr. 16 og den Bischoff-Biehlske krypt i vestfløjen nr. 13 (idet alene
forfatterinden Charlotte Dorothea Biehls kiste var uskadt). Det var ved en
senere oprydning 1833 af ovennævnte nr. 16, at man i det knuste virvar af
træstumper, knoglerester og kisteplader fandt en 200 punds forsager fra 18075;
desuden ødelagdes af hovedfløjens sidekapeller nr. 1 i det store og nr. 9—10 i
det lange kapel.
Mens kapellet stadig kunne bruges efter sin bestemmelse, måtte kirken luk
kes, indtil den nødvendige reparation blev gennemført. Gudstjenester holdtes
da indtil videre i Helliggejst, og man nøjedes med at give kirke og kapel en
foreløbig tagbeklædning af brædder6. Desuden hk tårnet en mindre istandsæt
telse 18107, men alt andet afstod man fra, så længe krigen med dens dyrtid
varede. De høje priser på byggematerialer kom på tværs af den følelige kapital
mangel; kirken havde jo lidt store tab, idet dens ejendomme i S. Pedersstræde
og Larslejstræde var så stærkt medtagne, at de fleste af dem måtte bygges op
på ny, og desuden var kirkens formue, der for en del var udestående i nu ud
bombede ejendomme, i årene efter 1807 stærkt reduceret8.
Man overvejede i den anledning en sammenslutning mellem hovedstadens
forskellige tyske menigheder, foruden Petri også menighederne ved Frederiks
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tyske kirke på Christianshavn og ved Garnisonskirken (se ovenfor s. 235).
Konsekvensen af en sådan sammenslutning måtte da være, at den bomberamte
Petri kirke blev forladt af sin menighed, der for fremtiden ville være henvist
til den velbevarede, men afsides liggende Christianshavnerkirke. Det er et for
Petri tyske menighed såre karakteristisk træk, at den energisk afviste dette
sidste alternativ og foretrak en bekostelig istandsættelse af den gamle kirke.
Man nedsatte en bygningskommission den 2. januar 1815 og gik derefter i gang
med byggearbejderne9. Kirken blev genindviet den 14. juli 181610.
Efter indholdet af den kontrakt11, som kirkestyrelsen og byggekommissio
nen 28. marts 1815 sluttede med stadsbygmesteren J. A. Meyer, havde de
forestående arbejder karakteren af en gennemgribende istandsættelse, der kun
ændrede lidet ved kirkens ydre, og som i eet og alt blot skulle råde bod på de
store brist, bombardementet havde forårsaget. Mest iøjnefaldende var det, at
et par ældre tilbygninger forsvandt; den ene var trappehuset ud for nordre
korsarms nordøsthjørne, den anden var det smalle trappetårn ved korets øst
gavl bag alteret. Sakristiet fik nu helt fladt tag, og vinduet oven over det blev
genåbnet, efter at det havde været tilmuret siden sakristiets opførelse 1679.
Til gengæld lukkede man det andet af korets nordvinduer med murværk; det
blev først genåbnet 1918. Gerckens barokportal i søndre korsarm blev istand
sat. En separatdør til herskabsstol ved døbefonten i nordre korsarm blev til
muret, men i øvrigt beholdt man de forskellige trappetårne ved korsarmene;
de blev først fjernet 1865 med undtagelse af det trappehus, der endnu står i
hjørnet mellem tårnet og nordre korsarm. — Reparationsarbejderne i det indre
var nok så omfattende og tog længere tid og var i øvrigt ikke afsluttede ved
kirkens indvielse 1816. Den del af disse arbejder, der særlig omfatter inven
taret, omtales nedenfor s. 327. Hvælvingerne, der flere steder var gennemhul
lede ved bombenedslag, måtte udbedres, og ved samme lejlighed fjernede man
de små, forgyldte stjerner12, der havde smykket kapperne siden 1734. Også
gulvet kom under behandling. Siden 1805 havde der været forbud mod bort
salg af gravsteder i kirkernes indre; dog kunne ejere af tidligere erhvervede
gravsteder stadig gøre brug deraf. Men en del af gravstederne var i mellem
tiden hjemfaldne til kirken og kunne ikke mere benyttes; de murede krypter
blev da fyldt op, og gulvet, der før i tiden havde været meget ujævnt, blev
planeret med fliser i midtergangen, ellers mursten på højkant, mens de få
grave, der endnu kunne benyttes, blev dækket med plankelemme. Også i koret
foregik der den slags planeringsarbejder. Her blev gulvet med et par trins for
højelse ført helt hen til korsskæringen. Da korskranken tidligere havde stået
ud for indgangen til sakristiet, var der altså tale om et større udfyldningsarbejde. Endelig blev der ved opførelsen af den nye prædikestol, der skal om
tales nedenfor, brudt en opgang gennem murlivet fra sakristiet til stolen.
Danmarks Kirker, København
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Også i kapellerne var der større reparationer på tag og hvælvinger. Forhol
dene var her som i kirken: taget var ramt af talrige bomber, hvoraf en del
havde perforeret hvælvene, der altså nu måtte repareres. Men i øvrigt var
kapelbygningen nogenlunde uskadt, ligesom de fleste af monumenterne var
intakt; således synes Wiedewelts forskellige epitafier ikke at have lidt synder
lig overlast. En del af de kugler, der fandtes ved oprydningen, blev senere op
hængt under hvælvingerne i kapellets østfløj. I den brede sydfløj hang fra gam
mel tid en række lysekroner, der 1884 overførtes til kirken.
I årene indtil den store hovedreparation 1865—66 skete kun få ændringer
ved Petri kirke. Som det skal nærmere omtales under inventaret, blev døbe
fonten flyttet fra nordre korsarm til tårnrummet13. En egentlig erstatning for
den under bombardementet ødelagte dåbsengel synes kirken dog først at have
fået 1830. Tårnrummet var altså blevet dåbskapel, men anvendtes tillige til
skriftemål og bar i denne egenskab navnet »die Beichte«14. Vistnok 1865 blev
der indskudt et lavt, hvælvet træloft i tårnrummet, som således mistede sin
vertikale karakter.
En større reparation af tårnets ydermure fandt sted 1841—4215. Sporene fra
bombardementet var på det tidspunkt endnu ikke blevet udslettet. Kort der
efter, i 1845, blev — som omtalt s. 275 — frontispicen over kapellets søndre
hovedindgang nedtaget og de to derværende mindetavler indmuret i soklen på
begge sider af portalen.
En ny stor hovedreparation blev iværksat 1865—66. Petri kirke fik da den
skikkelse, hvori den endnu står. En bygningskomité, der trådte sammen maj
1865, overlod ledelsen til bygningsinspektør H. C. Stilling16. — Før den tid
havde kirken stået pudset; nu blev murene afbanket, renset og udbedret17.
Nye sokkelsten af granit blev indsat overalt, hvor det var påkrævet, særlig
under søndre korsarm ved hovedindgangen til kirken. Foran indgangene til
sakristiet og nordre korsarm lagde man udrangerede gravsten som fliser; Erik
Pontoppidans gravsten kunne således i mange år ses som tærskelsten til sakri
stiet18. Vinduerne fik nye sålbænke af støbejern; utvivlsomt var det også den
gang, at nordre korsarms østdør fik sin nuværende skikkelse med »tudorbue«.
De sidste egentlige udbygninger forsvandt, våbenhuset ved korets sydøsthjørne (det gamle sakristi) og adgangstårnene til søndre pulpitur samt konge
trappen. En fuldstændig ydre og indre ombygning af forbindelsesgangen mel
lem kapel og nordre korsarm var planlagt, men blev udskudt til senere (først
realiseret 1918). Der kan være nogen tvivl om, hvornår omdannelsen af tårn
rummet fandt sted; sandsynligvis skete det dog 1865. Den omtalte kuplede
træhvælving blev indskudt i tårnrummet; det store spidsbuede vestvindue tilmuredes foroven og et uskønt, fladbuet jernvindue anbragt lavere nede, lige
som dets underkant sænkedes ved gennembrydning af det gamle murværk til
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Fig. 63. S. Petri kor, sakristi og nu forsvunden nordre hegnsmur, fotogrf. under telefonhusets opførelse.

tæt over den tidligere, for længst tilmurede vestre portal19. — I stokværket
lige under vægtergangen (Steenwinkels ovre klokkestokværk) indsattes mod
øst og vest en cirkelformet vinduesglug i de tilmurede glamhuller.
I del indre var ændringerne mere radikale. Den 20. juni forelagde kirkeældste,
bagermester Scherfig et overslag over det arbejde, der skulle udføres; nye stole
i hele kirken, nedtagelse af alle pulpiturer, restaurering af altertavlen, nyt be
træk til alterbord og prædikestol samt udvidelse af sangerkoret på orgelpul
pituret. Arbejdet blev dog mere omfattende, end man fra først havde tænkt
sig. Et nyt, stort vindfang indbyggedes i kirken foran søndre portal, kirken
fik bræddegulv (opr. kun i nordre korsarms nordfag over gravkrypten, siden
over hele kirken); man installerede et varmeapparat, der i øvrigt snart viste
sig ubrugeligt20, og desuden eksperimenterede man med gasbelysning: en
†gaslysekrone i koret omtales, og man omgikkes med planer om at omdanne
de to barokke sølvstager fra 1731 til gas-kandelabre21 (hvad der dog ikke blev
til noget). Den meget omfattende og unødvendig kostbare reparation gav an
ledning til en mangeårig og pinlig strid, som først bilagdes 1880 (Bobé, s. 79 ff).
Fra et historisk synspunkt må det også beklages, at så meget af det gamle
inventar blev kasseret, selv om man gerne indrømmer, at Stillings nygotiske
stolestader fik en velgennemtænkt form.
Senere ændringer. Kapellet blev gennemgribende istandsat 1886 og senere
på ny 190522, da man restaurerede sydfaçaden mod den gamle kirkegård og
22*
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omlagde murstensgulvet i det indre. En samtidig plan om at flytte »Petersens
Jomfrukloster« fra Amagertorv til den gamle kirkegård mellem præstegården
og kapellet med façade mod Larslejstræde, hvilket ville medføre nedrivning af
hegnsmuren fra 1698, strandede på modstand fra det særlige kirkesyn (klosteret
flyttedes først 1938 til en nybygning, som ligger ved siden af Pelts stiftelse på
den anden side Larslej). Kirkens nye store nabo, Københavns telefonhus, kom
ved begyndelsen af 1900'rne til at beklippe Petri kirkes område ikke så lidt,
idet den nye urtegård måtte aflevere hele sin nordre halvdel og største delen
af sin hegnsmur. Ved opførelsen af telefonhusets kontorbygning ud til Nørre
gade 1907 nedrev man kirkens sprøjtehus, der havde ligget her siden 1730, dog
efter alt at dømme nybygget efter 1815; en mur, som gik fra sprøjtehuset til
kapellet (ses på fig. 63), blev ligeledes nedrevet — mulig også et halvtags materialhus af uvis alder mellem kapellets østgavl og forbindelseshusets nordmur,
kun kendt fra ældre fotografier. Forbindelseshuset, der tidligere havde haft
dobbeltdør ud mod nord, fik nu hele sin nordfaçade skalmuret (vistnok 1918),
ligesom nye ovalvinduer blev brudt gennem den ældre mur. Endelig sløjfede
man ved hegnsmuren ud til Nørregade de to portaler fra o. 1820; hegnsmuren
blev istandsat helt hen til hovedkøreporten i S. Pedersstræde, mens der ud
mod Nørregade af arkitekt Thorvald Jørgensen opførtes to ny køreporte med
trekantgavle efter det barokke mønster, som havde kendetegnet disse tilkørs
ler i tiden efter 1730. Arbejdet med udbedring af hegnsmurene, der først var
afsluttet 191523, omfattede også indmuring af en del af de gravsten, som 1865
blev taget i brug som fliser. Blandt de sten, der blev optaget og indsat i murens
nicher, er den kendteste Erik Pontoppidans gravsten, som oprindelig havde
været anbragt i den nye urtegård.
KALKMALERIER
I det store kapel er der nu en enkelt rest af kalkmalet dekoration fra ældre
tid; men der har utvivlsomt været mere. 1714 fik maleren Frederik Holm 40
rdl. for arbejde i det store kapel, og herunder nævnes bl.a. »die Gardinen bey
den Epitaphiis in der neuen, grossen Capelle zu mahlen«. I Wibes kapel, nr. 4
på nordsiden, findes endnu en sådan dekoration med tungtfoldede draperier,
frynser og snore med kvaster uden om gehejmerådens epitafium.
Kirkens ældste, Ferdinand Reymann, skænkede ved testamentarisk gave
1884, da han overtog gravstedet nr. 10 i det gamle kapels nordligste række
(se nedenfor), en del pengemidler til udsmykning af kapellerne; siden den tid
har hele rækken af sidekapeller haft en kalkmalet dekoration.

Fig. 64. S. Petri. Interior.

L . L . 1955

I N V E N T A R 1807—1865
ens den store brand 1728 havde ødelagt langt den største del af kirkens
inventar og alterudstyr, var der ved bombardementet i 1807 reddet ikke
så lidt. Hele alterets besætning af kalke, kander og stager er i behold den dag i
dag. Heller ikke inventaret af træ (stolestader o.l.) var værre medtaget, end
at det kunne repareres, dog på et par meget vigtige undtagelser nær.
Alterbord. Ligesom ved Ehbisch' alter fra 1731 er det nye alterbord bygget
sammen med altertavlen fra 1815 og er helt af træ.
Altertavle. Om den gamle altertavles skæbne har man ikke mange oplysnin
ger. Selve Krocks maleri var bevaret, men måtte restaureres af I. P. Müller1.
Den barokke ramme, i sin tid skåret af Ehbisch, er forsvundet og blev erstat
tet af en nyklassicistisk opbygning efter tegning af J. A. Meyer; hans tegning
(fig. 66), der ikke helt svarer til den endelig udførte altertavle, er ikke forsynet
med noget maleri; mulig har man tænkt sig at anvende Krocks gamle tavle,
men 1819 modtog man fra Constantin Brun, et fremtrædende medlem af den
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Fig. 65. S. Petri. Pulpitur i sondre korsarm. Tegning af J. A. Meyer i LA (s. 332).

tyske menighed og gift med Frederikke Münter, en ny tavle, malet i Rom af
J. L. Lund og forestillende opstandelsen2. Som altertavlen nu står (fig. 64),
har den set ud i godt og vel 130 år; det halvrundt afsluttede billede indrammes
af en udskåren opbygning af træ, med kannelerede korintiske søjler og øvre
trekantgavl.
Ved samme lejlighed indrettedes et nyt knæfald3, og som det ovenfor blev
nævnt, måtte koret udvides mod vest. Koret var i forvejen hævet to trin over
kirkeskibet; nu blev ved udfyldning forhøjelsen ført helt hen til korsskæringen.
Korskranke. Ved indgangen til det således udvidede kor anbragtes en kor
skranke med dobbelte døre4 (fig. 69).
Døbefont. Hvor stærkt ødelæggelsen havde ramt den tidligere døbefont, den
såkaldte dåbsengel, vides ikke mere. Omstændighederne viser, at den ansås
for ubrugelig. Efter en nu ukontrollabel oplysning, hvis kilde er J. C. G. Jo
hansen5, kirkens præst fra 1825 til 1855, benyttede man de første år efter
istandsættelsen et almindeligt klapbord med vandfad. Rigtigt er det imidler
tid, at pastor Johansen 1830 sørgede for anskaffelsen af en ny døbefont, der
oprindelig stod i tårnrummet6, »die Reichte«, men som nu har sin sædvanlige
plads i koret. Den er formet som en trefod, over hvis indsvungne sider en
kandelaberformet støtte med dobbelt krans af akantusblade bærer det lave,
runde bækken (fig. 68). Materialet er malm og bronze; den rigelige anvendelse
af senempirens ornamentik: løvefødder, palmetter, akantus m.m. leder tanken
hen på G. F. Hetsch eller snarere J. B. Dalhoff, der udførte de samtidige store
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Fig. 66. S. Petri. J. A. Meyers udkast til altertavle 1816. Tegning i NM (s. 329).

kandelabre til Vor Frue kirke (ovenfor s. 186); Petri kirkes font er støbt hos
gørtleren Johan Evens, som selv har signeret den, men som næppe kan have
leveret tegningen. At fonten må ses i sammenhæng med tilsvarende arbejder
i Frue kirke, er givet, og sandsynligst er det at antage Dalhoff for at være
den projekterende kunstner.
Prædikestolen udførtes samtidig med alteret og ligesom dette efter J. A.
Meyers tegning. Udgifterne dertil blev bekostet af fabrikant Chr. A. Siegumfeldt. Den var som sin forgænger skåret af træ og anbragt på hjørnet af koret
og nordre korsarm, dog uden ydre opgang, idet der gennem murlivet brødes
en indvendig trappe fra sakristiet til stolen7. Den cylinderformede prædikestol
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med skråtstillet rudemønster og rund
himmel
med
gennembrudt
prydbælte
har en opbygning som vist på fig. 64.
†Stolestader. Hvor meget der blev be
varet af kirkens stoleværk fra 1730'rne
er ikke ganske klart8, da reparationsprotokollerne undlader at give koncise op
lysninger9. Så meget står dog dog fast,
at de åbne stole efter den kontrakt, der
blev indgået med bygmesteren, blev »ret
tede, forandrede og opsatte efter Teg
ningen Litra A«10. Man har da utvivl
somt beholdt meget af det gamle med
låger og gavle; formodentlig har de
gamle gavlkroner med muslingeskaller
uantastet fortsat deres tilværelse lige
til den store ombygning 1865. I koret
blev der dog udført en del nye stole
for præsten, kirkekollegiet og kantoren,
mens patronstolen sammesteds blev no
L. L. 1953
get ændret. Pulpiturerne i nordre korsFig. 67. S. Petri. Glaslysekrone 1815 i nordre
korsarm (s. 333).
arm og ved alteret fjernedes. Som om
talt under bygningshistorien (s. 325)
nedrev man den smalle trappe bag koret, og årsagen var da den, at de til
hørende gallerier nu forsvandt. Ligeledes forsvandt det nordøstre våbenhus
(ovenfor s. 325), fordi dets opgave at skaffe adgang til nordre pulpitur nu op
hørte; samtidig må man have tilmuret adgangen til pulpituret fra det nord
vestre våbenhus (identisk med forbindelsesbygningen mellem kirken og det
lange kapel). — †Søndre pulpitur måtte helt ændres (fig. 65), og man åbnede
en ny adgang til †kongestolen. Nye lukkede stole indrettedes under kongesto
len og orgelet. Selve kongestolen synes at være ret uberørt af omskiftelserne;
dog oplyses det, at dens våben dengang fjernedes og at dens vinduer fornyedes11.
I kongestolen findes to armstole med krone samt 11 mindre stole, alle hvidlakerede med guldornamenter formentlig fra o. 1820. — Stoleværket i hele
kirken nymaledes, vistnok perlegråt12.
†Orgel. Lambert Daniel Kastens gamle orgel fra 1731 var efter bombarde
mentet stærkt ramponeret, men kunne dog repareres. Dette reparationsarbejde
udførtes 1815 af orgelbygger Rapp13 for i alt 1500 rbdl. Summens størrelse (den
datidige inflation taget i betragtning) synes at tyde på et arbejde af større
omfang, men næppe nogen nybygning. Allerede 1824 omtales orgelet på ny
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som brøstfældigt14. — Den udskårne ba
rokramme, der havde smykket Kastens
orgel, ser heller ikke ud til at være
gået til grunde; efter regnskabets ordlyd
bliver den 1815 nødtørftigt repareret15.
Lysekroner. I nordre korsarms nord
ligste hvælvingsfag ophængtes tre glas
lysekroner 1815. De var alle venetian
ske; de to, der var skænket af mægler
C. F. Witter, har sorte skåle; den tredie
var skænket af grosserer J. J. Petzold16.
Den sidste hænger i østfaget og bærer
indskrift: »Ao. 1815 gegeben von J. J.
Petzoldt«; som pendant dertil hænger en
anden krone mage dertil i vestfaget.
Denne og en mindre glaslysekrone, der
oprindelig hang i midtfaget, men som nu
(siden 1884?) er i kapellet, bærer ind
skrift: »Ao. 1815 gegeben von C. F. L.
Witter« (fig. 67; jfr. fig. 28).
L. L. 1954

Fig. 68. S. Petri. Døbefont 1830 (s. 330).

INVENTAR EFTER 1865
De væsentligste træk ved den gennemgribende fornyelse af Petri kirkes indre
er allerede omtalt i det foregaaende. Altertavlens maleri blev restaureret af kon
servator P. H. Rasmussen. Prædikestolen blev repareret. De to malerier i koret
blev ligeledes istandsat1. Søndre pulpitur samt kongestolen blev nedtaget.
Stolestader. 20. juni 1865 godkendte bygningskomiteen H. C. Stillings teg
ninger dels til en ny fordeling af stolene, dels til de enkelte stole. De øverste
stole er lukkede med låger, der er gennembrudt med nygotisk stavværk. De
andre stole er nu åbne, men var oprindelig bestemt til at lukkes med låger.
Træværket er lyst egetræsmalet (fig. 69). Kongestolen anbragtes i gulvhøjde.
†Lysekrone. 1865 omtales en gaslysekrone i koret.
Lysekroner. Som omtalt ovenfor s. 268 blev 1884 de otte malmkroner fra
kapellet overført til kirken, hvor de nu hænger.
Orgel. 1938 byggedes i kirken på det gamle orgels plads et nyt orgel på 42
stemmer, udført af Sauer og Walter, Frankfurt a. O.
Glasmalerier. Petri kirke er i ny tid forsynet med en serie glasmalerier, som
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Fig. 69. S. Petri. Stolestader 1865 (s. 333).

L. L. 1954

i Bobés bog er skildret af kirkens daværende præst W. Lampe. Der henvises
til denne fremstilling (s. 210 f.); den af W. Lampe benyttede nummerorden er
også anført her.
De ældste billeder er udført af C. N. Overgaard 1898 og var oprindelig an
bragt i korpolygonens skrå sidefag. Siden 1918 er de anbragt vestligst i koret;
nr. 1 mod nord ved prædikestolen forestiller Peter i ypperstepræstens gård,
nr. 2 — lige overfor — har en fremstilling af Jesus og synderinden (Joh. VIII).
De andre glasmalerier er bekostet af enkelte medlemmer af den tyske menig
hed og udførtes 1918—20 af Otto Linnemann2 i Frankfurt a.M. I de vinduer,
hvor nr. 1 og 2 oprindelig sad, er nu anbragt Otto Linnemanns nyere billeder,
nr. 3 (Jesus og de små børn) nord for altret og nr. 4 (nadveren) syd for altret.
I korets østlige fag sidder mod nord nr. 5 (Jesus stiller stormen) og mod syd
nr. 6 (den vantro Petrus). I det sydlige sideskibs østfag lindes nr. 7 (Jesus i
synagogen i Kapernaum). I sydvæggens tre vinduer er mod øst nr. 8 (Kristus
på korset), mod vest nr. 9 (opstandelsen) og over indgangsdøren nr. 10 (offer
lammet med sejrsfanen). I nordre sideskibs østvæg findes ved prædikestolen
nr. 11 (Peters fiskefangst) og i nordfaget nr. 12 (Nicodemus). Som genbo på
vestvæggen har dette billede nr. 13 (vandringen til Emaus), mens en frem
stilling af Fr. II. optager nr. 14 i nordvæggens midtfag. Nr. 15 i sydfløjens
vestvæg viser Paulus, mens nr. 16 i nordfløjens vestvæg (overfor nr. 11) har
en fremstilling af Luther. Endelig opsattes i ligkapellet en fremstilling af op-
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standeisen. Samtidig blev rummet indrettet i sin nuværende skikkelse i klas
sicistisk stil med let kvaderfugede og pilasterdelte vægge3.
Relief. 16. januar 1866 besluttede bygningskomiteen at anbringe en forhøj
ning i skriftestolen samt at indkøbe et relief, forestillende den hellige nadvers
indstiftelse4; begge dele er anbragt ved vestvæggen i tårnrummet. Relieffet er
af gips, opr. udført af Thorvaldsen for skriftestolen i Frue kirke, se s. 197. Det
er anbragt under det store vestvindue.

Fig. 70. S. Petri. Kapellets interior.

L. L. 1954

GRAVMINDER I KAPELLERNE
ed udgangen af året 1683 var byggearbejderne ved det store, nye kapel
færdige. Sidst havde man, som ovenfor s. 276 omtalt, fuldført østfløjen.
Siden 1680 havde sydfløjen med det vel gennemtænkte system af katakomber
stået færdig, og salget af gravsteder kunne begynde. Det første gravsted, der
solgtes og toges i brug, var familien Wibes, som ligger i sydfløjens nordlige
række, nr. 4, og som hører til den mere fornemme kategori af separatkapeller,
der solgtes for den anselige sum af 800 rdl. I Wibernes krypt fandt der begra
velser sted allerede januar og juni 1683; det drejer sig her om de ældste ligbegængelser i kapellerne, så vidt vi overhovedet har kendskab dertil. Mærkeligt
nok var der også mest rift om disse seks gravsteder, der solgtes i rask tempo;
det sidste var Wigant Mickelbeckers, som kirken afhændede 1688. Under den
brede gang i sydfløjen solgtes også jævnligt gravsteder, det første i 1686, det
sidste i 1730. Af de 24 nummererede gravkrypter var de 10 bortsolgt allerede
før år 1700. Hurtigere gik det med østfløjen, hvor gravstederne var billigere.

M

GRAVMINDER I SYDFLØJEN

337

Det første gravsted solgtes 1684, og i kirkekollegiets protokol meldes der fuldt
besat 1711. Dog blev hele syv af gravstederne, numrene 7, 8 og 13—17, af kir
ken skænket bort som erstatning for ældre gravsteder i den del af det gamle,
lange kapel, som måtte sløjfes ved kirkens udvidelse 1691. Meget langsommere
gik det med vestfløjen, hvor der med store mellemrum solgtes gravsteder fra
1701 til 1807. Nr. 4 og 6 synes aldrig at have været solgt. Til gengæld fik denne
fløj en fornem tilsætning med Lentes kapel (nedenfor s. 377), og Petri spirs
berømte bygmester fik sit lejersted i denne fløjs nr. 19.
GRAVMINDER I SYDFLØJEN
Det vel organiserede anlæg af krypter under sydfløjens gulv gør det muligt
at følge hvert gravsteds historie i hovedtræk. Det er altid muligt både at lo
kalisere graven og finde frem til dens første ejer. Epitafier og gravsten har der
været i stort tal i alle fløjene (gravsten dog mest i østfløjen), og meget er endnu
i behold, om end en del gravsten nu er spredt rundt omkring på kirkegården
eller i urtegårdene. Så vidt det er muligt, vil gravsted, ligsten og epitafium her
blive behandlet under eet; for monumenternes vedkommende vil altså hjemhørighedsprincippet blive fulgt.
Selv om udsmykningen af kapellerne med epitafier var overladt til gravstedernes private købere, mærker man dog også her den vel gennemtænkte
plan, som kirkekollegiet havde udkastet. Straks ved indtrædelsen i kapellet
har man i gennemgangsrummet til østfløjen et par anselige epitafier, opsat kort
efter kapellets fuldførelse. Det er Heinrich Schupps epitafium til venstre og
Thomas Ocksens til højre. Tæt ved det sidste stod indtil 1865 Johannes Lassenius' af Thomas Quellinus udførte epitafium (nu i kirken). Kapellets tre stif
tere har derved fået deres minde bevaret for efterslægten, der så ofte, den
trådte ind i gravhallen, ikke kunne undgå at bemærke de imponerende monu
menter.
Kapellets grave er nummererede. Tallene står påmalede eller indridsede på
vægpillerne. Dog er den almindelige nummerering ikke ældre end 1820'rne.
Før den tid havde hver fløj af kapellet sin egen inddeling, og nummereringen
begyndte for hver fløj forfra. På de følgende sider er den oprindelige numme
rering bibeholdt. Enkelte steder ses den ældre nummerorden endnu; således
skimtes ved Pelts monument et nr. 14 malet på en hvælvingskappe, jfr. fig. 25.
Nr. 1 solgtes 1730 til købmand Hans Holst, død 1752 (kisteplade). Desuden
gravsattes her deputeret i finanserne Jens Adtzlew, død 1757 (kisteplade), og
hans slægt. Den første begravelse fandt sted 1731; det var Jens Adtzlews dat
ter Elisabeth; desuden hans hustru, Anna Margrethe von Lengercken, som
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gravsattes 3. febr. 1735, og hans søn
Herman, gravsat 29. jan. 1744 (kiste
plade). Her gravsattes desuden Johanna
Herfordt, død 1756, enke efter rådmand
Elvius Mangor og senere efter købmand
Abraham
Klöcker
(kisteplade),
samt
Abraham Klöckers og Elisabeth von
Lengerckens søn Herman K., ejer af
Gjedesdal, død 1765 (kisteplade). Den
nes hustru, Mette Christine, f. Wriesberg, blev ligeledes gravsat her 1757
(kisteplade i kapellet ved nr. 23) 1 .
Nr. 2 solgtes 22. april 1689 til hofapoteker Johan Gottfried Becker, der selv
blev begravet her 23. maj 1711. Skønt
det ikke er noteret i begravelsesprotokollen, er det dog givet, at J. G. Becker
straks ved overtagelsen har gjort brug
af gravstedet, idet hans første hustru,
Hutle 1911
to døtre og en niece alle omkom ved
Fig. 71. S. Petri. Portrætbuste af hofapoteker
operabranden på Amalienborg 19. april
Becker, udfort af Gercken 1715 (s. 340).
1689. Senere, 19. sept. 1709, blev kasse
rer hos dronning Charlotte Amalie, Terkel Terkelsen (vistnok en slægtning), ned
sat i den beckerske krypt. Medlemmer af slægten Becker, alle apotekere, begrave
des her 1750, 1765, 1790 og 1809, og siden synes krypten ikke at være benyttet2.
Epitafium 1715, rejst over Johan Gottfried Becker, en mand »af gammel dyd
og oprigtighed» (antqua virtute et fide), født i Husum 7. okt. 1639; han stu
derede farmakologien, uddannede sig videre på to rejser, der førte ham gennem
Tyskland, Italien, Istrien (Pannonia) til Wien, hvor han med kærlighed mod
toges af den berømte [læge dr. med.] Joh. Zwelfer, og hvorfra han på Francesco
Borris foranledning af Frederik III. i året 1667 kaldtes til København som kgl.
hof- og stadsapoteker. Han var første gang gift med Sophia Lercke, som af en
børneflok på to sønner og to døtre efterlod sønnen Gottfried Becker, mens hun
selv med begge døtre omkom ved operabranden på Amalienborg 1689. Gift
anden gang 1694 med Helena Margretha Munck, som blev moder til en datter
og to sønner, hvoraf een, sønnen Johan Gottfried Becker overlevede forældrene.
Efter ihærdig nattevågen og forskning af naturens hemmeligheder blev han
næsten blind og forlod dette liv 71 år gammel [17. maj 1711]. Hans ældste søn
og efterfølger rejste ham dette minde.
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Fig. 72. S. Petri. Hofapoteker Beckers epitafium i sydfløien, udfort af A. Gercken 1715 (s. 338).

Efter begravelsesprotokollens udsagn blev det store monument rejst af søn
nen Gottfried Becker 1715. Da det skulle dække ovalvinduet i kapellets syd
mur, måtte kirkekollegiet give sin tilladelse til, at vinduet tilmuredes. Ifølge
familieoverlevering er epitafiet udfort af Andreas Gercken og er da denne
kunstners eneste sikre værk. Monumentet er udført af hvidt, sort og året mar
mor (fig. 72). Et konkavt midtparti indrammes af kraftigt fremspringende
ioniske pilastre. Over den forkrøbbede arkitrav, der følger midtfeltets inadadsvungne kurve, står som krone på værket i midten en gravurne; til begge sider
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for denne hviler på brudte, konsolsvungne gavlstumper to små, kvindelige
genier, begge med pergamentruller i hænderne; på rullen til venstre er ind
ridset billedet af en retort; på rullen til højre ses indridset forskellige gamle
»alkymistiske« apotekertegn: elementets seksoddede stjerne, i hvis spidser ses
tegnene på forskellige metaller, bly, sølv, kviksølv, kobber, jern og tin, mens
guldtegnet er anbragt i stjernens centrum. I det indadsvungne midtparti er
anbragt det trapezformede indskriftfelt. Selve indskriften med kursiv og ver
saler er forgyldt på sort bund; den indrammes af akantussmykkede volutter
og fungerer yderligere som postament for hofapotekerens portrætbuste (fig. 71)
med allongeparyk og folderige gevandter. Over bustens hoved, lige under grav
urnen, svæver det beckerske våben. Den latinske indskrift er gengivet hos
Bobé, 395 f.
Nr. 3. Krypten solgtes 30. april 1689 til Anna Poggenberg, død 17. dec. 1710
og begravet her 7. jan. 1711 (g. m. Andreas Söböttker, se Bobé s. 449). I året
1795 d. 18. nov. blev begravelsen åbnet og følgende lig udtaget: Jørgen Hen
rik Flygge (g. m. Andreas Söböttkers datter Magdalene), stutmester på Fredriksborg, død 1690, ovennævnte Anna Poggenberg og hendes mand Andreas
Söböttker, fru Anna Marie Söböttker, død 1718, g. m. Nicolay Bøgvad, køb
mand Carsten Lysius, død 1729, dennes datter, jomfru Lysius, begravet 17.
juni 1745, samt 10 børn; alle ligene nedlagdes i 3 kister og gravstedet gjordes
ryddeligt for kryptens nye ejer general von Huth, hvis hustru Charlotte, f.
Wagner, gravsattes her 28. nov. 17953. På væggen under ovalvinduet er ind
sat en nyere marmortavle over general von Huth med generalens våbenskjold
i ovalmedaillon i bronze og indskrift med forgyldte versaler. Gravkrypten
bruges stadig af slægten v. Huth.
Nr. 4 er i året 1703 overdraget til hofmedailleur Anton Meybusch eller den
nes hustru Anna Catharina, f. Warberg. Deres datter Anna Catharine Mey
busch, død 1737, og hendes mand Johan Marquard Esmarck, sekretær i det
danske kancelli, død 1733, blev begge begravede her og siden da er gravstedet
i den Esmarckske families besiddelse. Den sidste begravelse, der noteres, er
fra 1797 4 (fire kisteplader).
Nr. 5 blev 30. nov. 1705 solgt til købmand Joachim Würger, som blev begra
vet her 26. juni 1708. I krypten er i tidens løb nedsat talrige kister fra de ind
giftede slægter Würger, Burmeister, Paulli og Jacobi5 (otte kisteplader). Ingen
gravsten og epitafier.
Nr. 6 solgtes 25. nov. 1707 til hr. Detlef Möller; hans død og begravelse er
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Fig. 73. S. Petri. Epitafium 1776 over Daniel
Benjamin Weyse, af Johs. Wiedewelt (s. 342).

Fig. 74. S. Petri. Epitafium 1781 over Abra
ham Pelt, af Johs. Wiedewelt (s. 345).

ikke omtalt. Hans datter, g. m. Andreas Hansen (død 1723), og hendes efter
slægt omtales her indtil 17736. I slutningen af det 19. årh. er krypten erhvervet
af generalkonsul H. V. Mansfeld Büllner, død 22. maj 1900, hvis slægt dog kun
har benyttet pladsen til begravelser oven over jorden over nr. 5 og 6. Konsulens
marmorepitafium og våbenskjold er opstillet på stedet.
Nr. 7 solgtes 11. dec. 1709 til Giørwell Catharina Portuan, enke efter kgl.
livmedikus, dr. Johan Justus Böhm, som døde 1709 og var den første, der blev
gravsat i krypten. Fru Giørwell blev gravsat her 19. nov. 1740. I forvejen havde
hun videretransporteret gravstedet til kgl. livmedikus Andreas Höyels, der blev
gravsat her 15. april 1775; han var en slægtning af fru Giørwell (kisteplade)7.
Nr. 8 solgtes 1725 til familien Weyse. 21. maj samme år gravsattes her køb
mand Andreas Weyse. Broderen, kommitteret i rentekammeret Daniel Benjamin
Weyse, fik 1726 en søn, Hans Andreas, begravet her og blev selv gravsat i
nr. 8 d. 19. juli 1730. Medlemmer af familien blev begravet her 1748, 1750,
1771 og 1775. 1778 d. 15. okt. gravsatles her assessor i højesteret Friedrich
Dunmarks Kirker, København
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Christian Sevel, hvis hustru, død 1776, var født Weyse; begravelsesprotokollens sidst opførte begravelse er fra 17968. Daniel Benjamin Weyses hustru,
Ingeborg Christine døde 1775, og 1776 rejstes på stedet et stort epitafium ud
ført og signeret af J. Wiedewelt.
Epitafiet (fig. 73) er udført i marmor; på en sarkofaglignende underbygning
står der med indridsede versaler: Vivit post funebra virtus (Dyden overlever
døden). På sarkofagens låg er der udhugget en sovende genius, der støtter den
venstre hånd til en urne helt til højre på sarkofagen. I den slapt nedhængende
højre hånd holder han et pilekogger. I den venstre hånd holder han en krans af
cypresser, der hænger ned fra urnens låg. Et stærkt foldet klædebon er snoet om
hans venstre ben. Den øvre opbygning dækker feltets ovalvindue; ved siderne
er der i lyst broget marmor riflede pilastre uden kapitæler. Den store indskrift
plade af hvidt marmor er fastgjort til væggen med fire forgyldte nagler. På
marmorpladen læses med versaler: »In memoriam pie defvnctorum parentvm
Danielis Beniaminis Weyse S. R. M. a consiliis status reiqve maritimae cvratoris qvi obiit die XVII jvlii MDCCXXX & Ingebvrgiae Christinae Jvstesen
qvae obiit die XII jvnii MDCCLXXV hoc pietatis monvmentvm ponvnt svperstites liberi.«
Over tavlen er udsparet en halvrund blænding, hvori en olielampe. Epita
fiet afsluttes foroven af et arkitravstykke af broget marmor samt et lille gavl
stykke i lavt relief med et våbenskjold (syv kisteplader).
Nr. 9. Den kendte klokkestøber Friedrich Holtzmann synes 1711 at have
ejet gravsted nr. 13 i det store kapel, men 18. juni 1712 købte han nr. 9. For
klaringen må være den, at nr. 13, hvor hans lille søn belv begravet 5. sept
1711, straks derpå blev benyttet til almindelig pestbegravelse. Friedrich Holtzmann blev gravsat her 1727; hans søn Friedrich døde 1739, ligeledes gravsat
her. Den sidste af slægten, der opføres, er kaptajn Johan Barthold Holtzmann,
død 1757. 1802 solgtes gravstedet til rådherre Peter Thomsen, død 18079. Gros
serer Oscar Thrane, død 1910, og hustru, død 1905, står gravsat oppe i kapellet
bag et moderne jerngitterværk. En kisteplade.
Nr. 10 solgtes d. 20. juni 1698 til gehejmeråd Conrad Biermann von Ehrenschilds arvinger. Conrad Biermann var død 24. april 1698, og hans kiste henstod i det lille ligkapel ved østfløjen. Tidligere ejede C. B. et gravsted i sakri
stiet, hvor hans hustru, Anna Knoff, død 1669, var gravsat (mulig også flere
af familien). Sønnen amtmand Martin Conrad von Ehrenschild og svigersøn
nen gehejmeråd Balthasar von Jessen købte da 1698 den store begravelse i
kapellets sydvesthjørne og afstod samtidig til kirken den tidligere begravelse i
sakristiet. I nr. 10 er da Conrad Biermann blevet gravsat sammen med de
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Fig. 75. S. Petri. Epitafium over Heinrich Schupp, i kapellets sydfløj (s. 348).

kister, der i forvejen stod i gravstedet i sakristiet. Trods begravelsesbrevets
ordlyd synes ingen af familien Jessen at være begravet her. Der omtales kun
Martin Conrad von Ehrenschild, død 1715, hans hustru Anna Margrethe von
Stöcken, død 1732. Yderligere begraves landsråd von E. 1745 og hans hustru
1752; senere er ingen begravelser opført i protokollen. Ifølge begravelsesprotokollen fik slægten lov til at indhegne gravstedet med mur og gitterværk.
Murværket skulle da gå til hvælvingens øverste top10. Efter fotografi fra o.
1900 (fig. 29) gik murværket netop helt til tops, gennembrudt af rundbuede
døre og over dem ovalvinduer med akantusværk. Den nuværende opbygning
er imidlertid en anden, men det vides ikke, hvornår ændringen er foretaget.
Murværket går nu kun til kapitælbåndene og følger derover bueslaget i fri
23*
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volutform. Gitterværket er dog utvivlsomt det gamle fra omkring 1700, inddelt
i mindre felter med lodrette stænger og gennembrudt rankeværk; i buefeltet
har gitteret form af frit bladværk, der snor sig om et cirkelfelt med spejlmono
gram: L P H, hvilket hentyder til de nuværende ejere af gravstedet, familien
Holmblad. Navnetrækket må da være en nyere tilsætning. I indelukket står
der nu to kister fra familien Holmblad.
Nr. 11 solgtes 8. febr. 1700 til organist Jens Petersen11. Protokollen opfører
begravelser 1719 og 1722. 4. marts 1724 nævnes Conrad Schultze begravet her.
1758 var gravstedet hjemfaldet til kirken, og i 1792 overdroges det til kirkens
værge Caspar Frederik Fiedler. I de kommende år gravsattes medlemmer af
dennes slægt i krypten, således 1801, 1802, to i 1811, 1820, 1824, 1846, 1848,
1867 og 188212.
I blindnichen på vestvæggen ved gravstedet sidder et støbejernsepitafium i
empire med profileret ramme, foroven prydet med palmetter til minde om Cas
par Frederik Fiedler, død 1811, og begge hans hustruer (se Bobé s. 385). Umid
delbart vest derfor i gennemgangskapellet en mindesten over medlemmer af
familien Scheuermann, gravsatte i nr. 11, nemlig G. F. W. Scheuermann, død
1811, hans søn Fr. F. Scheuermann, død 1820, og begge hans hustruer, den
sidste død 1860.
Nr. 12 og 13. I gennemgangsrummet ind til kapellets vestfløj findes to rum
melige gravkrypter svarende til Schupps og Ocksens. Begge krypterne anvend
tes i 1711 til pestbegravelse, inden den nye pestkirkegård vest for Larslejstræde
blev taget i brug. Nr. 13 er helt muret til (siden 1904), nr. 12 er tilgængelig
gennem en lem, der dog delvis dækkes af et par i nyere tid hensatte kister. De
to gravsteder har trækkanaler, der i gulvets plan dækkes af gitterværk. Ifølge
begravelsesprotokollen synes nr. 12 straks at være blevet lukket, hvorimod nr.
13 stadig har været i brug i 1713 og 1714; på en påklæbet seddel i protokollen
er opført navnene på 21 lig, hvoraf en stor del er børn, bl.a. to af dr. Reinold
Wagners døtre og en søn af klokkestøberen Fr. Holtzmann13.
Ingen gravminder.
Nr. 14, gravkrypt for den kendte klosterstifter Abraham Pelt, solgtes 1706,
d. 8. marts, til Hans Peter Pelt, hvis datter blev begravet her 1711, og hvis
hustru blev gravsat 1732, og som selv var begravet her 1715. Af senere begra
velser nævnes kommandørinde Hansen 1753, fru Marie Elisabet Pelt 1760,
hendes søn Johan Peter Pelt 1770 og endelig den kendte legatstifter Abraham
Pelt 1783. Da ægteparret efter den eneste søns død var barnløs, blev krypten
muret til og har siden været utilgængelig. En gravsten blev lagt i gulvet, hvor
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lemmen før havde været, og på pillen ind til gennemgangsrummet satte Wiedewelt et marmorepitafmm. Gravstedet blev fornyet 184214.
Gravsten o. 1783, af norsk marmor, med indskrift i fordybede versaler til
minde om A. P., hans hustru, deres 13 år tidligere afdøde søn, hans forældre
og søskende. Foroven og forneden en vandret frise med blomsterornamenter.
230×123 cm.
Epitafiet (fra 1781) er en omdannelse af kapellets oprindelige ottekantede
hjørnepille med indfatning af gråt marmor om en hvid halvsøjle, der fingeres
at være afbrudt foroven, og som forneden har basis af smalle rundstave, sam
menholdt af krydsbånd (fig. 74). Over den brudte søjle en halvrund baldakin,
der bærer et lille tabernakkel med gravurne i niche; på gravurnen står der:
»Staub vom Staube«. Foroven lave trekantgavle, hvoraf den sydlige har blad
krans i midten med blomster og rankeslyng. Den hvide marmorsøjles glatte
overflade har mindeindskrift, idet der dog forneden er ni brede kannelurer med
lodrethængende akantusguirlander. Foroven på søjletrommen er hugget Pelts
og hans hustrus våbenskjolde. Derunder indskriften med forgyldte kapitæler:
»Denckmahl kindlicher Dankbarkeit für alle Barmherzigkeit und Treue die
Gott der Peltischen Familie erwiesen hat ihr verweslicher Theil ruhet in diesem
Grabe welches weil mit Abraham Pelt die mænnliche Linie derselben gænzlich
erloschen ist nie wieder geöffnet wird. Abraham Pelt geb: D: 11 Febr: St: V:
1695 gest: D: 14 Apr: St: N: 1783 verehliget D: 18 Nov: 1743 mit Mar: Elis:
Mushardt geb: D: 13 Martii 1725 gest: D: 1 Febr: 1760 und ihr einziger Sohn
Johann Peter Pelt geb: D: 12 Nov: 1744 gest: D: 25. Septr: 1770«.
Nr. 15 solgtes 2. marts 1702 til kgl. privilegeret apoteker Michael Georg
Scharffenberg, hvis slægt begravedes her i mere end 80 år. En datter af dennes
søn Chr. Rudolph S., arkivar i det udenrigske departement, død 1782, var gift
med kgl. livmedicus Hieronimus Laub, død 1753; både ægteparret Laub og
deres børn blev gravsat i krypten15. Den sidste S. blev gravsat her 11. okt.
1787, hvorefter gravstedet synes overgået til familien Wedel-Sparre fra Rønnebæksholm, som egentlig ejede gravstedet nr. 10 i vestfløjen. De to øverste ki
ster i krypten med kisteplader rummer Ditlef W.-S. og hustru Christiane Eli
sabeth, f. Poulsen (af Bobé fejlagtigt henført til vestfløjen nr. 10). Ingen grav
minder (se dog kisteplader).
Nr. 16 solgtes 22. juli 1695 til kgl. hofprædikant, dr. theol. Hector Gottfried
von der Maase (undertiden kaldet Masius). Dennes hustru, død 1694, er for
mentlig den første, der er blevet gravsat her. Medlemmer af familien von der
Maase blev gravsat her 1711 og 1727, hvorefter gravstedet fornyedes 1752.
Den 21. jan. 1754 gravsattes her løjtnant Gottfried von der Maase og andre
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medlemmer af familien 1758 og 1759. Det sidste medlem af familien von der
Maase gravsattes her ifølge protokollen nov. 176616. Ingen gravsten og epita
fier; men otte kisteplader (se Bobé s. 387 f.).
Nr. 17 solgtes 20. okt. 1693 til bageren Claus Ewerts enke. C. E. blev grav
sat her 30. okt. samme år. 1717, d. 5. maj, tilbagekøbte kirken gravstedet ved
offentlig auktion og videresolgte det 18. juni samme år til rådmand Didrich
Barthold Beckmann, kirkeældste fra 1735. Efter begravelsesprotokollens ord
lyd skal gravstedet på denne tid være godt fyldt med kister, hvis bisættelse
dog ikke synes at være omtalt i kirkens arkivalier; den nye ejer fik da tilla
delse til at lade gravstedet rense for tilintetgjorte eller forrådnede kister, dog
på den betingelse, at ingen ben blev kastet bort, men opsamlet i en mindre
kiste, der skulle forblive i gravkrypten. D. B. Beckmann blev selv gravsat her
15. april 1751, og krypten blev meget benyttet indtil den sidst opførte begra
velse 26. juli 179917. Ingen gravminder, men to kisteplader.
Nr. 18 solgtes 4. febr. 1699 til Anna Elisabeth Brasch, enke efter bryggeren
Martin Brasch. Både hun selv, død 1742, og hendes formentlige slægtninge,
medlemmer af familien Ehlers, er blevet gravsat her indtil 175718. Ingen epi
tafier (to kisteplader).
Nr. 19 solgtes 14. nov. 1698 til købmand Michael Struvers enke, fru Else
Christine Eggers. Kun få begravelser omtales i den næste tid, fra 1699 og 1711.
1718 solgtes gravstedet til købmand Hans Jørgen Heuserich, død og begravet
her 1746; medlemmer af familien gravsattes her 1718, 1725, 1739, 1746 og
1762. Da gravstedet i 1812 blev solgt til vinhandler Johan Erich Glasing med
ejendomsret for de næste 50 år, blev der optaget ti ligkister, seks voksne og
fire børn, for at ryddeliggøre krypten til den nye ejer; de optagne knogler
blev nedlagt i en af de bedste kister og nedsat i krypten nr. 13, hvor der i øv
rigt var pestbegravelse fra 1711. De optagne benrester tilhørte Michael Struver, død 1698, Thomas Hartvig Heuserich, død 1711, fru Chrieslund (?), død
1699, jomfru Catharina Barbara Heuserich, død 1718, købmand Thomas Hart
vig Meyer, død 1725, Johan Georg Heuserichs hustru, f. Meyer, død 1746, og
jomfru Dorothea Christine Heuserich, død 1762. Familien Glasing begravedes
her i de kommende år, en begravelse omtales endnu 23. dec. 1840 (tre kiste
plader)19.
Nr. 20 solgtes 8. juni 1695 til kronprinsens livkirurg Johan von Buchwald,
hvis familie, beslægtet med familien Lautrup, i det følgende halve hundrede
år er blevet begravet her. Dr. Johan v. B. selv blev begravet 30. okt. 1738.
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Fig. 76. S. Petri. Thomas Ocksens epitafium i det store kapel (s. 350).

Andre begravelser noteres for årene 1711, 1716, 1719, 1725, 1730, 1735, 1744,
1747 og 1750 (to kisteplader)20.
Nr. 21 solgtes 6. aug. 1695 til købmand og skibsreder Herman von Lengerken, hvis store familie 18. årh. ud findes opført begravet i denne krypt. Indtil
1791 er opført i alt 19 begravelser for de indgiftede familier Lengerken, Klöcker, Langhorn, de Place, Adtzlev og Kraft21. Da krypten kun var beregnet til
at tage otte store kister, må man formode, at den et par gange er blevet ud
renset. Ingen gravsten eller epitafier, men seks kisteplader.
Nr. 22 købtes 11. dec. 1690 af Heinrich Schupp, død 1690 (se ovenfor s. 337).
Da hans enke allerede 1691 ægtede generalprokurør Niels Benzon, blev kryp-
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ten overdraget til denne, som til gengæld forpligtede sig til at rejse det oven
for omtalte epitafium. Efter begravelsesprotokollen er kun Heinrich Schupp,
Niels Benzon, død 1708, og deres fælles hustru Anna Meulengracht bisat i
denne krypt22. På dens nederste gulv står nu fire kister, hvoraf de tre må for
modes at være de ovennævnte, medens den fjerde ifølge kisteplade tilhører
Therese von Tunckll, død 1843.
Epitafium over Heinrich Schupp (fig. 75). Det store sandstensmonument er
anbragt på vestvæggen som genbo til Th. Ocksens, men mere arkitektonisk
og fastere i opbygningen end dette. Den maskerede blændbue, der vistnok
symboliserer nedgangen til gravhvælvingen, er inddraget i selve monumentet
med svære bosseringer og solid arkitektur som et fast underlag for det egentlige
epitafium. Over et fodstykke med en utvivlsomt senere påmalet indskrift står
et cirkelrundt portrætbillede omgivet af en laurbærkrans. Billedet, der er
malet på kobber, er tilskrevet Andreas Quant og forestiller Heinrich Schupp
og hans to hustruer Dorothea von Wilden (til højre på billedet), død 1684, og
Anna von Meulengracht i billedets midte, død 1723. Hele det øvre epitafium
sidder på et retkantet fremspring. Over et sarkofaglignende, karnissvunget
ornament ses en pyramidestub hvilende på kugler, der næsten helt dækkes af
maleriet og dets ramme; øverst på pyramidestubben ses en marmoreret kugle.
Epitafiet er helt omkranset af blomstrende guirlander og foroven tillige to
putti. Guirlanderne bæres oppe af ringe og tovværk med svære kvaster, alt
udhugget i sandsten; ringe og kvaster bærer endnu spor af sparsom forgyld
ning. Under maleriet er anbragt tre små våbenskjolde i gennembrudt akantusværk af alabast.
Indskriften på sortmalet plade med forgyldt påmalet kursiv i ramme af
konsoller og akantusværk har følgende ordlyd: »Wandersman, dessen Bild du
siehest, ist gewesen was du und der entseelte Leib der unter deinen Fussen
lieget, zeiget an, das du wirst werden, was er Asche. Hatte Gottes Furcht Treue
und teutsche Redlichkeit einige Freuheit vor dem Tote, es lebte noch unter
den lebendigen, der in diesem engen Grabe wohnte unter die Todten, nemlich
der weyland edler wohl ehren fester und wohlfürnehmer Hr. Heinrich Schupp,
ein hoch ansehnliches Mitglied der 32 fürnehmsten Bürgermænner dieser königl.
Residentz Copenhagen, ein sorgfältiger Directeur der ostindischen Compagnie,
ein wohlverdienter Ältester hiesiger teutschen St. Petri Kirchen. Den Anfang
seines zeitlichen Lebens hat der Herr des Lebens ihm gegönnet in der kayserl.
freyen Reichsstadt Lübeck im Jahr 1634 d. 4 Aug. Der Hr. Vater ist gewesen
Hr. Hartmann Schupp wohlbenandter Bürger daselbst, die Frau Mutter Anna
Kohlmayers; sein Wohlleben hat erlanget durch fleissige Vorsorge der genann
ten Eltern und hernachmals allhier in Copenhagen durch Erlernung der edlen
Kaufmanschaft; diese hat der seelige nach 14 jährigen, getreuen und redlichen

349

GRAVMINDER I SYDFLØJEN

Hude 1911

Fig. 77. S. Petri. Andreas Normanns epitafium i det store kapel (s. 351).

Diensten 1661 im Anfanf des Junij Monaths fortzusetzen angefanget und durch
Gottes reichen Seegen sehr glücklich bis an sein seeliges Ende getrieben; seinem
Handel desto besser für zu stehen hat er im Jahr 1662 d. 6 Julij seines gewese
nen H. Oswalt Tocksens nachgelassene Wittwe, die Gott und tugendliebende
Dorothea von der Wieden zum Ehegehülffen erwehlet, auch in friedliebender
Einigkeit der Beywohnung genossen, 22 Jahr 3 Wochen und 4 Tage, doch
hielte Gott den süssen Ehe Seegen zurücke, und wolte diesem Paar keine ei
genen Leibes Erben gönnen, anlass zu geben andere an Kindes Statt anzuneh
men in der Zucht und Vertrauung im Herrn zu erziehen und vater auch müt
terlich zu versorgen. Der unwandelbare Wille Gottes foderte gedachte Ehren
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Matrone von ihres Ehemannes Seite und Hause hinweg, nachdem sie dieses
Elend gebauet hatte 66 Jahr 1 Monat 12 Tage; an deren Statt ward durch
Gottes Gnade im Jahre 1687 den 2 Augusti ehelich wieder beygeleget die wohl
edle, gross ehren und tugendtreiche Jungfer Anna von Meulengracht; hier
waren beeden eine Hertz eheliche vergnüglichkeit. Aber o Flüchtigkeit, nur
ein gar kurze Zeit, nur 2 Jahr 5 Monath und 8 Tage, und blieb dabey aus der
Kinder seegen seiner bekandten Gott Seeligkeit, Treue und Reedlichkeit wegen
wehrt war die höchte Stuffen des menschlichen Alters zu ersteigen, musste im
Jahr 1690 am 4. April durch Angreifung einer beschwehrlichen Brust Krank
heit vergesellschaftet mit einem continuirlichen Fieber sich zum Sterben nei
gen und im 55 Jahr 8 Monate und 2 Tage seines Alters aus dieser sterblichen
Nichtigkeit aus und durch Jesum Christum mit dessen allerheiligsten Leib und
Bluth seine edle Seele versorget war, zur ewigen Freude eingehen. Dieses ge
rechten soll nimmer werden vergessen, sein Gedächtnus soll im Seegen bleiben,
so lange diese teutsche Kirche und in derselben die præchtige schöne Tauffe
wird stehen, welche demselbigen zum unsterbliche G[edæc]htnus von seiner
seeligen Schwester Sohne H. Hans Heinrich Nörcke und Herr Christian Schupp
Gebrüdere, ist aufgerichtet . . . Gehe hin Wanders Mann und gedencke ans
Ende so wirst [d]u nimmer übel tun.«
Nr. 23 blev 15. dec. 1687 overdraget til Thomas Ocksens arvinger, men var
allerede tidligere taget i brug, idet Thomas Ocksen selv blev gravsat her 16.
juli 1686. Begravelsesprotokollen, der nævner hans store fortjenester som kirke
værge og ældste ved Petri kirke, omtaler også, at det var ham, der i sin tid
nedlagde grundstenen til kapellet lige ved det sted, hvor nu hans gravkrypt
er. Hans efterslægt er i stort tal gravsat her, snart under navnet Ployart og
snart under navnene Könnemann og Meining. Den sidste af slægten Könne
mann blev bisat 15. aug. 182223.
Gravminder. Epitafium o. 1686 (fig. 76), rejst over den velfornemme handels
mand, præsident for de 32 mænd og velfortjent ældste ved S. Petri kirke og
»befordrer« af dette nybyggede kapel; han døde 8. juni 1676 (sic; skal være
1686) i sin alders 61 år, 7 måneder og 9 dage; og over hans hustru Elisabeth
Thofall, som levede i ægteskab med ham 29 år og fødte ham 11 børn; hun døde
MD<CCXXV d. XV juni) i sin alders 〈XCI〉 år. — Indskrift i fordybede, ud
fyldte og delvis forfyldte versaler.
Over en lav blændbue tæt ved gulvet er det ca. 4 m høje sandstensepitafium
indfældet i væggen og når lige til skjoldbuens toppunkt. Den store ovale, sortmalede indskrifttavle er i to større stykker samt to mindre ved siderne, hvor
profilen er forkrøbbet; mulig er epitafiet gjort i Ocksens levende live, mens
indskriften og tavlen først er indsat efter hans død. Tavlen har forneden et

GRAVMINDER I SYDFLØJEN

351

bredt, rundet profil, der nederst støttes af en konsol over den nedre blændbue,
og hvorpå der hviler et dødningehoved. Ved siderne er der putti, som hviler
på oprullede volutter, der atter forneden støttes af svære konsoller. Overdelen
er opbygget af arkitravens brudte bjælkeværk med et konsolbåret topstykke,
der i midten har en fremadvendt muslingeskal. Øverst sidder en flammevase.
Epitafiet er yderligere udsmykket med festoner, både ved muslingeskallen for
oven, over indskrifttavlen og nederst på begge sider af dødningehovedet. Over
tavlen ses to cherubimhoveder i bovnende skyer, og det samme skymotiv er
gentaget på begge sider af de flankerende putti, mens andre skyer af røgelse
vælter ud af flammevasen og et par mindre offerlamper, der er anbragt på den
øvre arkitrav. — Epitafiet har med sin rigelige anvendelse af skyer nogen lig
hed med Normanns epitafium, men er noget ældre end dette og grovere i ud
førelsen. De til begravelsen hørende 13 kisteplader er som de øvrige kisteplader fra dette og de følgende kapeller behandlet i et særligt afsnit.
Nr. 24 solgtes 3. aug. 1705 til hofjuveler Andreas Normann, som var kirkens
værge 1715—19 og som blev begravet her 18. jan. 1727. 15. maj 1732 bisattes
Margrethe Würger og 27. juni 1756 Anna Margrethe Normann. Den sidst op
førte begravelse er Elisabeth Chretschmer d. 2. dec. 176624. Over gravstedet
på pillen ind til det lange kapel hænger et epitafium over Andreas Normann
(fig. 77). Det er antagelig af sandsten, men er stærkt overhvidtet. Teksten over
den afdøde er malet med forgyldt fraktur på en sortmalet skriftrulle, antagelig
af kalksten. Skriftrullen støttes af to putti, en grædende til venstre og en jub
lende til højre, og ovenover ses en siddende, sørgende kvinde med hovedklæde
og en kalk i venstre hånd; i skødet hviler et dødningehoved, og i baggrunden
skimtes et timeglas. Alle figurerne er omgivet af bovnende skyer, skåret i træ.
Den grædende putto holder i højre hånd en ring med ædelsten; også den anden
putto bærer symboler på den afdødes virksomhed: store »dukater« med por
trætrelieffer (af den afdøde?), en ædelsten med indfatning og en snoet perle
krans vælter ud af en laurbærkrans. Epitafiet er nu dækket af et tykt lag kalk
(undtagen indskriftrullen); men enkelte spor af forgyldning ses, bl.a. på medaillerne og den kalk, som den sørgende kvinde holder. Antagelig har epitafiet
oprindelig stået med stærke farver. Hvem mesteren for dette epitafium er,
vides ikke. Det hører dog til de bedste i kapellet, og visse ligheder med brød
rene Lyders epitafium i Holmens kirke kunne tyde på, at det var skåret af
J. C. Heimbrod. Indskriften omtaler i metaforer, afpasset efter den afdødes
håndværk, A. N. som »ein hellspielender Diamant, eingefasst im schönen Me
tall«; hans børn, to sønner og fem døtre, kaldes »sieben anderen mit Christi
Blut erkauften Juwelen«; nær ved denne sten hviler Andreas Normanns for
gængelige hylster en tid lang »biss er, herlich renoviret, seinem Diamant wieder
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umfassen kann«. Over epitafiet hænger nu et forgyldt krucifiks fra 18. årh.,
uden tvivl taget fra en kiste, da krypten nedenunder blev muret til. Det har
forneden et bredt metalbånd med indskrift i kapitæler.

SYDFLØJENS SIDEKAPELLER
Nr. 1. Det østligste af de tre dobbeltkapeller ved midtfløjens nordside solg
tes 22. feb. 1688 til kgl. vinkældermester Wigandt Michelbecker, der blev
bisat her 11. maj 1692. Senere er hans talrige efterslægt begravet her, også
svigersønnen vinhandler Wilhelm Edinger, død 7. juli 1753, samt dennes efter
kommere. Begravelser er bogført i årene 1711, 1729, 1733, 1738, 1742, 1745,
1747, 1748, 1749, 1751, 1754, 1763, 1766—68, 1770, 1780 og 1781. — 1811
blev gravstedet erhvervet af grev Marcus Gerhard von Rosencrone, der samme
år i dec. måned blev bisat her. Såvel han som hans hustru, Agnete Maria Rosen
crone født Hjelmstjerne, død 1838, hviler nu i de to store marmorsarkofager
på kapellets gulv, altså ikke i krypten, der nu er tom, efter at en bombe var
faldet der 180725.
Gravminder. Sarkofager o. 1811. De to store marmorsarkofager af brunt,
året marmor må formodes at være udført og opstillet kort efter grevens død
1811. De er udført i klassisk græsk stil af næsten kubisk form med hjørneakroterier. På sarkofagerne er indhugget de afdødes navne og årstal.
Mindetavle o. 1811. »Eiendomsgrav og Hvilested for salig Hr. Marcus Ger
hard Greve af Rosencrone, Geheimekonferentsraad, Ridder af Elephanten Etc.
Født d: 25 Mai MDCCXXXVIII, død d: V. Decb: MDCCCXI, samt hans efter
ladte Enkefrue Agnete Marie Hielmstierne, født d: XXI. Juli MDCCLIII, 〈d:
III. Septb: MDCCCXXXVIII〉«. Firkantet marmorplade, anbragt over ind
gangen til kapellet nr. 1; indskrift med fordybede, sortmalede versaler.
Gitterværk. Gravkapellet er skilt fra dets vestlige nabo ved et smedejerns
gitter og har desuden to låger ud mod den brede gang. Gitteret er enkelt med
lodrette stænger, hvoraf hver anden ender i en palisadespids, hver anden med
en snoet spids, med to korslagte akantusblade; fra gitterets vandrette stænger
udgår der foroven og forneden en række snoede spidser. — Efter at Rosen
crone 1811 havde købt dette begravelsessted, fik ifølge kirkens regnskab klejn
smed Timm ordre til at udbedre gitterværket, og maler Juul fik 30 daler for
at anstryge det26.
Nr. 2. Den anden halvdel af det østligste dobbeltkapel solgtes i marts 1684
til kgl. kammertjener Herman Weyberg, der antagelig som den første er be
gravet her (det første lig kom gratis ned og er ikke altid bogført). Begravelses-

353

SYDFLØJENS SIDEKAPELLER

Hude 1911

Fig. 78. S. Petri. Detaille af gitterværket ved
Wibes kapel (s. 356).

Hude 1911

Fig. 79. S. Petri. Michael Wibes epitafium i ka
pellets sydfløj (s. 355).

protokollen opfører som nr. 1 von Voscamps barn, der bisattes 10. okt. 1692
og derefter 19. marts 1713 hr. justitsråd Hans von Voscamp og hans hustru
Anna Margretha, f. von Weyberg, d. 26. juni 1731. Medlemmer af slægten bi
sattes her til 1762. 1. nov. 1815, da gravstedet var hjemfaldet, solgtes det af
kirken til det russiske gesandtskab27. 2. nov. samme år gravsattes gehejmeråd
Lisakowitz og hustruen baronesse von Nicolai, 1. Broglio, død 1824. Senere
erhvervedes gravstedet af Jørgen Jørgensen Frost, død 1930. Hans og hans
hustrus kister står nu på gulvet i kapellet (ikke i krypten).
Nr. 3 solgtes 31. dec. 1683 til rentemester Peter Brandt. Som den første
gravsattes her hans datter Anna Catharina, der omkom ved operahusets brand
1689 (se nedenfor). Peter Brandt selv blev bisat her 16. feb. 1701. Hans søn,
major Chr. Brandt bisattes i krypten 9. maj 1709, og hans hustru, Abigael
Maria von Stöcken, 16. feb. 1714. Andre medlemmer af den brandtske familie
er bisat dette sted 1723, 1724, 1738, 1791, 1805 og 180 6 28. 1882 solgtes gravste
det til agent I. F. Wilian. På kapellets gulv står nu to kister, mod vest Nico
line Martine Wilian, f ø d t Holm, død 1883, og mod øst agent Wilian, død 1889.
I kapellet er kun få gamle gravminder.
Mindetavler. 1) O. 1721, over A n n a Catharina Brandt, født von Ehrenschild,
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eneste datter af etatsråd Martin Conrad von E., født på Enggård på Fyn 13.
april 1706, ægtede Carl Brandt 7. okt. 1722 og døde i Slesvig 28. april 1728 af
børnekopper i barselseng. »Hun fødte en Daatter, som i een Time fik et tre
dobbelt Lif, det timelige ved Fødselen, det aandelige ved Daaben, det ævige
ved Døden . . . At denne Saliges Dyd og Død ey skal ties, er denne Steen sat
til at tale af dend i hvis Hierte den Afdøde aldrig uddøer, saa lenge lever Carl
Brandt«. Af hvidt marmor i sort, enkelt profileret ramme; indskriften i sortmalede versaler. På kapellets østvæg.
2) O. 1738, over Carl von Brandt, konferens-, etats- og kancelliråd samt
dronningens kabinetssekretær, født 28. maj 1696, søn af overrentemester Peter
Brandt og Abigael Marie von Stöcken; hans første hustru var [ovennævnte]
Anna Catharina von Ehrenschild. »Hos hende fandt hand ald den Fuldkom
menhed, han ynskede sig, undtagen eet længere Liv, da hun 8. April (sic) 1724
forlod ham fuld af Sorg, men effterlod ham een Søn til Husvalelse«. Hans
anden hustru var Else Berregaard, »af hvis Arme hand den 27de Oct: 1738
blev bortrykt i sit Alders 43de Aar«. Skrift, udseende og placering som den
foregående.
†Mindetavle. 1689, til minde om den sørgelige operabrand på Amalienborg
(Funesta Incendii Orchestræ Amalienburgensis Memoria) og om Anna Catha
rina Brandt, som var datter af Peter Brandt til Pederstrup [på Lolland], rid
der, overrentemester og deputeret ved søetaten, kammerråd og amtmand i
Tønder, og af dennes hustru Abigael Maria von Stöcken . . . Hun var født 16.
jan. 1680 og døde 19. april 1689. »Fecit N.D.B.«. — Tavlen, der skal have
været af sort marmor29, sad ligesom den, der senere blev anbragt over nabo
kapellet nr. 4, som »frontispice« over indgangen.
Gitterværk. Både Brandts og Wibes kapel fik samtidig ganske ensartede gitterdøre ud til midtergangen, opsat 1684 (fig. 81). Til hvert kapel er der to låger,
tvedelte ved vandret sprosse; det svære låsetøj kamufleres af ringbærende
løvehoveder. I sprossen, der har svagt ophøjet bladornamentik, læses smedens
navn i versaler: »H A MUNNICH FECIT«. I felterne er der rankeslyng, stærkt
snoede spiraler med bladspidser på Caspar Finckes manér. I øverste halvdel
er der indpasset et cirkelfelt med Peter Brandts og hustrus gennembrudte
spejlmonogrammer; i den vestre låge læses således foroven: P B og forneden:
»16 H Peter Brant 84«. I den østre låge ses foroven (stadig i spejlskrift): A M S,
og nedenunder: »F Abel Maria v. Støkken«.
Nr. 4 købtes af gehejmeråd Michael Wibe samtidig med, at kirken afhæn
dede nr. 3 til P. Brandt. De to mænd var sammen med Conrad Bierman med
lemmer af den klike af borgerligfødte ministre, der almindeligt kaldtes »kaba
len« omkring Christian V. I kapellet, hvor Brandt og Wibe valgte deres
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gravsteder side om side, har de — åbenbart efter fælles aftale — opsat ganske
ensartede gitterlåger.
Som den første gravsattes her Michael Wibes hustru Margaretha Catharina
Reimers, død 9. jan. 1683; endvidere sønnen Friederich Wibe, død 5. juni 1683,
og datteren Charlotte Amalie Wibe, død 1. maj 1689. Michael Wibe, død 1.
maj 1690, og hans søn, statholderen Ditlev Wibe, død i Norge 1732, er begge
gravsat her som de sidste af slægten. Grev Chr. Lerches kiste30 blev nedsat i
krypten 10. dec. 1757. Gravstedet købtes 9. maj 1775 af generalpostdirektør
Wilhelm Ludwig von Rheder på den betingelse, at det aldrig mere måtte af
stås til nogen anden31. Den nye ejer, død 10. dec. 1782, og hans hustru, Elisa
beth Hedwig von Offenhausen, død 23. jan. 1806, hviler i de to marmorsarko
fager på kapellets gulv, ikke i krypten.
Gravminder. Epitafium o. 1690 (fig. 79) over Michael Wibe, herre til Freien
felde, gehejmeråd, ridder af Dannebrogen, vicepræsident i Danske Kancelli,
dommer i Højesteret, etats-, justits- og kommerceråd, leder af kronprins Fre
deriks opdragelse; han var fader til otte børn i ægteskabet med Margaretha
Catharina Reimers, som i 15 år var hans ægtefælle, og som nu er begravet med
ham på dette sted. Han døde i København 1. maj 1690 (Bobé, 377 f.; her er
dog epitafium og kisteplade ombyttet). — Den latinske indskrift med fordy
bede versaler er indgraveret på en oval tavle, indrammet af en kartouche med
volutter og akantusblade; uden om selve tavlen er frit udformede bladorna
menter, dels smalle, palmelignende blade, dels cypresser, sammenholdt af løst flag
rende bånd. Foroven et våbenskjold med kartouche under muslingskal og krone;
forneden et dødningehoved med korslagte knogler. Epitafiet er af kalksten og
anbragt på kapellets vestvæg. Det overordentlig dygtigt udførte stenhugger
arbejde er i stil med Christian Nergers udsmykning af audienssalen på Frede
riksborg og må efter al sandsynlighed være fra tiden umiddelbart efter Michael
Wibes død. — Fem kisteplader.
Efter at W. L. von Rheder havde erhvervet kapellet, men inden hans død,
er de to store marmorsarkofager af gråt, året marmor blevet opstillet. Over et
enkelt fodstykke er de ligeløbende kort- og langsider skråt tildannede under
en bred, rillet vulst. På lågenes skråkanter er udhugget tøjguirlander med små
kranse af laurbærblade. De to ovale våbenskjolde af hvidt marmor er med
forgyldte rosetter og indramninger anbragt på sarkofagernes smalsider, Rhe
ders til højre, von Offenhausens til venstre. Mellemrummet mellem de to sarko
fager, hvis vulst foroven støder sammen, er udfyldt med en sortmalet indskudssten, der forneden med forgyldte versaler er signeret af billedhuggeren: I. G.
Grund, fecit 1781.
Over portalen til kapellet er anbragt en sortmalet indskrifttavle af kalksten;
den har uregelmæssig form, fordi den til venstre må følge hvælvingens skjold-
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buekurve. Foroven afsluttes stenen af en vandret gesims med vase, der bærer
en søjlestump, og med guirlander til begge sider; enkelthederne er delvis for
gyldt. Derunder er indgraveret med fordybede og forgyldte versaler den lange
mindeskrift på dansk over W. L. von Rheder, søn af amtmand over Segeberg,
overfoged og domherre i Lübeck Reimard Peter von Rheder og dennes hustru,
Anna Christine Wibe, datter af gehejmeråd Michael Wibe. Han fødtes i Lü
beck 15. okt. 1703, var i 57 år i den danske konges tjeneste som page, hof
junker, forskærer og kammerjunker og til sidst som førstedirektør ved general
postvæsenet. Hans tro tjeneste bragte ham titel af etats- og konferensråd
Dannebrogsordenen blev ham tilbudt, men han afslog den, »nøjet med den ære
at være den værdig«. Han ægtede 20. juli 1764 Elisabeth Hedwig von Offenhausen og døde som sidste mand af sin stamme 10. dec. 1782. Hans hustru
blev født 22. marts 1722 〈og døde 23. jan. 1806〈.
1734 fik maleren Frederik Holm udbetalt 40 rdl. for at male gardinerne om
kring kapellets epitafier32. I Wibes kapel findes den eneste tiloversblevne rest
af denne form for udsmykning: et draperi med svære folder, frynser og snore
er malet på væggen uden om Michael Wibes epitafium.
Gitterlågerne i døråbningen mod syd (fig. 78,81) svarer ganske til nabokapel
lets og bærer på den vandrette sprosse H. A. Münnichs navnetræk. Den eneste
forskel fra nabolågerne i Brandts kapel er Michael Wibes og hustrus kronede
spejlmonogrammer indføjet i de øvre rundfelter; derunder læses i gennembrudt
arbejde i lågen til venstre: 16 H. Michael Wibe 84, og i lågen til højre: F. Mar
garetha Catharina Reimers. Ved overdragelsen af kapellet til von Rheder blev
der 1775 opstillet et gitterværk, der adskiller det fra kapellet mod øst. Dette
nyere gitter er delt i fire dele, de to midterste med låger og låsetøj, således at
de kan åbnes ind mod Brandts kapel. Vandret delt i to dele med på kant stil
lede ruder forneden og lodrette stænger foroven. I de to yderfelter ovale laur
bærkranse; på dørstolpen i midten over låsetøjet de to våbenskjolde omgivet
af rocailleværk. Foroven svungne s-formede jernstænger som støtte for guir
lander omkring to navneplader hvorpå læses: »Wilhelm Ludwig v. Rheder og
Elisabet Hedewig v. Offenhuson 1775«.
Nr. 5 solgtes 5. aug. 1692 til generaltolddirektør Eduard Kruse, død 1695.
Efter opgivelse af Louis Bobé findes i gravkrypten følgende begravelser: Kru
ses to hustruer Anna Sophie Winterberg, død 1689, og Catharine de Hemmer,
død 1694; desuden er 1693 en barnekiste nedsat i krypten. Gravstedet blev 2.
okt. 1718 afstået til gehejmerådinde Edel Catrina Eichstedt, f. Kaas. Få dage
derefter blev hendes mand, amtmand på Fredriksborg Valentin Eichstedt,
nedsat i krypten. Af begravelser nævnes i de kommende år ægteparrets søn,
død 1723, og gehejmerådinden selv, død 1742, desuden andre medlemmer af
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Fig. 80. S. Petri. Plessens kapel med gitterlåge
og sarkofager (s. 358).

L. L. 1954

Fig. 81. S. Petri. Wibes kapel med Münnichs
gitterlåger 1684 (s. 354).

familien 1751 og 176433. Gravstedet er 1889 solgt til grosserer Wilhelm Johann
Schmidt, død 1913, medlem af kirkens kollegium. Han og hans hustru, død
1905, hviler i egetræskister på kapellets gulv; på østvæggen en moderne minde
tavle af hvidt marmor.
Gravminder, fire †kisteplader, nr. 6, 7, 10 og 50.
I døren ud til den brede gang et gitterværk, som er opsat 1719, og som i hoved
træk gentager mønstrene i gitterlågerne til nr. 3 og 4, men hvis enkeltformer
er tydeligt degenererede. I lågernes øvre halvdel er indsat Eichstedternes og
Kaasernes våben, og nedenunder læses i gennembrudt arbejde: »17 Fallentin
Eickstedt 19« og »17 Edel Catrina Kaas 19«.
Nr. 6. Gravstedet købtes 11. juni 1686 af gehejmeråd Christian Siegfried von
Plessen. På kapellets gulv står nu to svære, senere anbragte sarkofager, der
dækker lemmen til krypten. I kirkens begravelsesprotokol findes intet opført
om begravelser før 1723, men det må formodes, at von Plessens to sidste hu
struer begge er bisat her34. Af de bevarede otte kisteplader kan det ses,
at også Hans Volrath von Plessen, født 1657, død 1690, og Georg von Plessen
(søn af Chr. S. von P.), født 1680, død 1698, samt fem børn er blevet gravsat
her. Fra ventilåbningen i krypten nr. 15 kan der nederst på gulvet i von Ples
sens krypt skimtes to store kobberkister; på den ene er henlagt en del kobberDanmarks Kirker, København
24
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forsiringer af samme art som dem, der nu er opstillet ovenover på kapellets
gulv (se nedenfor). Herover er indskudt et bræddegulv, hvorpå hviler to store
kister, den ene betrukket med sort fløjl; derover fem barnekister. Af senere
begravelser opregnes i protokollen kun få, nemlig gehejmeråden selv, Christian
Siegfried von Plessen, død 1723, og hans søn Carl Adolf von Plessen, død 1758
(begge hvilende i de to pragtsarkofager på kapellets gulv, ikke i krypten, se
nedenfor), og tillige den sidstes brodersøn, den yngre Christian Siegfried von
Plessen, død 1755; dennes kiste blev 1760 overført til Frederikskirken på Chri
stianshavn, idet den formodentlig en kort overgang efter anbringelsen af kirke
patronen Carl Adolf von Plessens marmorsarkofag måtte stables oven på den
i forvejen stående kobberkiste.
Gravminder. Sarkofager. 1) O. 1723. Til venstre på kapellets gulv står nu
Christian Siegfried von Plessens kobbersarkofag (fig. 80), udført kort efter hans
død 1723. Den hviler på løvefødder, i hjørnerne står der små drenge, der skal
forestille at bære kistens svære låg. På kortsiden mod syd ses en kartouche, i
hvis ovale midtfelt er gengivet et lys i stage. På et skriftbånd nedenunder
læses: »Aliis inserviendo«. På den anden kortside tæt ved kapellets vinduesvæg
skimtes et våbenskjold mellem to forgyldte putti. Det karnisformede låg har
rig udsmykning af akantusornamentik, sammenbundet med sløjfer. På lågets
flade overside ligger et støbt krucifiks over et dødningehoved med korslagte
knogler. En oval indskrifttavle under krucifikset har indskrift med fordybede
versaler: »Ossa Christiani Siegfried a Plessen«. Indskriftfeltet har været hvæl
vet, men er nu brudt efter et tryk; formodentlig har den yngre Chr. S. von
Plessens kiste fra 1755 stået ved siden af kobbersarkofagen, men er fra 1758,
da Carl Adolfs marmorsarkofag skulle opstilles, blevet hjemløs og er da midler
tidig stablet oven på kobberkisten, hvis buede indskriftfelt da er trykket fladt.
2) O. 1758. Christian Siegfried von Plessens søn, kirkens patron, Carl Adolf
von Plessen, død 1758, hviler i en marmorsarkofag ved siden af faderen. Sar
kofagen er af mørkt, gråt marmor (fig. 80) med lige sider, som er skråt tildan
net, afsmalnende nedad, med låg i tunge, barokke former, hvis profil af vulst
og hulkehl er forkrøbbet i de fire hjørner. Ved den forreste kortside ses von
Plessens våben i hvidt marmor, en okse, omgivet af kartouche med akantusblade og hjelm foroven, to okser ved siderne samt elefantriddernes ordenskæde.
På sarkofagens åg hviler et støbt krucifiks af bronze; ved dettes fod er en
oval indskrifttavle med ramme af rocailleværk. Indskriften med fordybede
versaler lyder: »Hæc Marmora condunt Cineres Caroli Adolphi a Plessen natus
Anno MDCLXXVIII d: X V I I I Martij denatus Anno MDCCLVIII d: XXX
Januarij«.
3) O. 1700—1720. Kisterester af forgyldt kobber. Enkelte ornamenter fra
kobberkister i barokke former er bevaret ved nr. 6 dels nede i krypten, dels
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oppe i kapellet, hvor de er opstillet sammen med et støbt bronzekrucifiks fra
en samtidig kiste ved vinduesvæggen.
Gitterlågerne, o. 1700—1720, ud mod den brede gang er ifølge begravelsesprotokollen bekostet af kapellets første køber, den ovennævnte Chr. S. von
Plessen. Lågerne er som de ældre i nabokapellerne længere mod ost tvedelt
ved vandret sprosse. Mønstret beherskes af felternes lodrette stænger, indram
met af smalle borter. I buefeltet foroven er rankeslyng om det Plessenske vå
ben med elefantordenen. Gitterværket ind mod von Eichstedts kapel nr. 5 er
opsat af von Plessen samtidig med de nys omtalte låger. Systemet er det
samme. De to brede midterfelter fungerer som låger med låsetøj og kan åbnes
ind mod nr. 5. På lågerne ses von Plessens og Halberstadts våbenskjold. Der
over topstykker i form af rankeslyng ligesom i lågernes buefelt mod syd.
†Mindetavle. O. 1723. Over indgangen til Plessens kapel sad endnu 1783 en
mindetavle over Christian Siegfried von Plessen. Den skal have været af sort
marmor og har altså svaret til den over von Rheders gravsted. Den lange
latinske indskrift omtalte von Plessens titler, ridder af elefanten, herre til
Parin og Hoikendorf [i Mecklenburg], dansk gehejmeråd og overrentemester;
han var født 1666, død 1723; han nød den højeste tillid hos mange fyrster,
Christian V., Frederik IV., prins Jørgen og dennes ægtefælle dronning Anna
af England. Ivar Rosenkrantz skrev dette æresminde (Jonge, 27).
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Den begravelsesorden, der af kirkekollegiet blev foretaget straks ved kapel
lets fuldførelse, delte østfløjen på langs i to rækker med ti gravsteder i
hver35. Man nummererede dem fra indgangen i syd, begyndte med den vestlige
række ved familien Brückners begravelse nr. 1 og sluttede sydligst i den øst
lige række med Johannes Lassenius' gravsted nr. 20. Køberne af gravstederne
kunne selv lade dem udmure, men de fleste begravelser i østfløjen er i jord.
Muret er kun nr. 10 i vestrækken samt nr. 11, 16, 19 og 20 i østrækken. Ud
muringen fandt altså sted efter behov, og det kan ses, at nr. 20 er udmuret
1692, nr. 19 i 1722 og nr. 16 samt halvdelen af nr. 15 i 176736. En del af de
hele gravsteder blev tvedelt, hver »et lig bredt«, således nr. 3, 4 og 5 i vestræk
ken og nr. 18 i østrækken; idet dog nr. 16 som nys omtalt 1767 blev sammen
lagt med den ene halvdel af nr. 15 og således fik plads til tre kister ved siden
af hinanden. Hele vestrækken er nu tildækket af murstensgulv og er således
utilgængelig. I østrækken er kun to gravsteder tilgængelige og dækket med
plankelemme.
24 *
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Nr. 1 solgtes 24. maj 1695 til Christian
Meyer. 18. juli 1701 købtes gravstedet
af familien Brückner37, og her gravsat
tes samme år tømrermester Christoph
Brückner, over hvem der blev lagt en
gravsten.
Gravminder. Gravsten o. 1701 over Chri
stopher Brückner, Hans Kongl: Majst:
velbestaltede
tømrermester
og
brand
kaptajn i København, født i Sangerhausen ved Eisleben 1640, død 2. aug. 1701.
Rødlig kalksten, 120×190 cm, tysk ind
skrift med fordybet kursiv; i hjørnerne
er evangelistmedailloner; kanten er let
karnisprofileret. Stenen er nu i lighed
med de øvrige, bevarede gravsten fra
østfløjen anbragt i den 1924 nyopførte
hegnsmur nord for urtegården ind til
telefonhuset. Bobé, 406.
Nr. 2 købtes 1710 af kaptajn i bor
gervæbningen Johan Andresen, der selv
samt fire familiemedlemmer blev begra
38
vet her 1711 . 1739 overdroges gravstedet til svigersønnen Frantz Buck.
Gravminder. Gravsten o. 1711. Den til graven nr. 2 hørende ligsten er siden
1924 indmuret i den dengang nyopførte hegnsmur i urtegården. Den er lagt
over Johan Andrés, borger og stadskaptajn i København, og hans arvinger,
død 18. okt. 1711, og tillige over hans hustru Anne Pedersdatter, der døde 19.
okt. 1710, samt over Magdalene Quist, død den □ anno 17□. Rød ølandsk
kalkstensplade 185×120 cm. Indskrift med fordybede versaler. Langs kanten
en ti cm bred bort af bladværk. Robé, 406.
Hude 1911

Fig. 82. S. Petri. Johan Jürgensens epitafium.
Kapellets østfløj.

Begravelsesstederne nr. 3 og 4 er fra første færd tvedelt, og de forskellige
halvdele er flere gange bortsolgt og atter sammenlagt. Nr. 3 solgtes således
1697 både til Barthold Höwisch og Johan von Hemmert39. I 1728 har kongens
tyske hofpræst Johan Georg Conradi40 købt nr. 3 og 4, hvilket antagelig vil
sige nr. 3 b og 4 a; dette sammenlagte gravsted er atter 1742 solgt til Georg
Gottfried Sedlowsky for derefter i 1746 at blive overdraget til kirkeværgen
Johan Jürgensen, som blev gravsat her 178741.
Gravminder. Epitafium (fig. 82), o. 1787, over Johan Jürgensen, fordum køb-
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Fig. 83. S. Petri. Joh. Jürgensens gravsten, opr.
i kapellets østfløj, nu i urtegården (s. 361).

L. L. 1955

Fig. 84. S. Petri. Cordt Legans gravsten, opr. i
kapellets østfløj, nu i urtegården (s. 363).

mand, kirkeværge og kurator ved denne tyske S. Petri kirke, kgl. bestaltet
stadskaptajn og virkelig kancelliråd, samt over hans arvinger. Epitafiet har
form af en hvid marmortavle, der hviler på en konsolbåret, karnissvunget
gesims af sandsten; mellem konsollernes volutter hænger en laurbærguirlande
På gesimsen og dækkende den nederste, indskriftløse del af marmortavlen står
en gravurne, kantet med tøjguirlander. Tavlens øverste del flankeres af sand
stens blomsterguirlander, foroven i midten bundet sammen med en sløjfe og
svajet i buer udefter og faldende lodret ned langs marmortavlens sider. Langs
de vandrette profiler, både på gesimsen forneden og på det smalle prydbånd
over marmorpladen, er der lagt de i Louis-seize-stilen yndede smalle lister,
holdt sammen med krydsbånd; over tavlen er listerne af træ, båndet af malet
metal. — Epitafiet er anbragt på midtpillen i østvæggen, altså ikke over gra
ven; det er uvist, om det altid har siddet på dette sted.
Gravsten, (fig. 83) o. 1750, over Johan Jürgensen, født i Husum 17. juni 1708,
død [20 feb.] 17[87], og hans hustru Engelke Labis, som i det den 29. april 1739
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påbegyndte ægteskab fødte ham to sønner og to døtre; hun var født 20. april
1720 og døde □ [marts 1797]. Rødlig kalksten, 180×102 cm. Indskrift med
fordybede versaler; i de fire hjørner er indhugget profetrelieffer, og på midten
forneden står et timeglas over dødningehoved med korslagte knogler. Ingen af
dødsårene er indført, og stenen er altså lagt på gravstedet, endnu mens begge
ægtefæller levede. Da heller ikke en søn, som døde 1750, har fået navn og
dødsår opført, er stenen sandsynligvis udført samtidig med, at Johan
Jürgensen 1746 købte gravstedet. Nu i urtegårdens nordre hegnsmur. Bobé,
227, 405.
Nr. 4 og 5 solgtes 31. aug. 1711 til bådebygger Henrik Hansen42; det drejer
sig utvivlsomt om nr. 4 b og 5 a.
Gravminder. Gravsten (fig. 85), lagt 26. nov. 1711, endnu i bådebyggerens
levende live, over kgl. bådebygger Henrik Hansen, født 6. sept. 1651, og hustru
Cathrina Hansdatter, »efter at deres dødelige legemer ligesom to af alderen for
tærede skibe knuses mod dødens klipper, hans den □ anno 17□, hendes 〈3.
nov. 1713〉«. Tysk indskrift med fordybede versaler; nederst på stenen er ind
ridset et vers: »Das Boot ist hier gebaut, es lauft auch entlig ab, — Wohl dem
der Glaubens vol mit Ehren kompt ins Grab«. Som illustration til verset er
der over dette anbragt et stort relief af et linieskib. Gullig kalksten, 205×135
cm; i hjørnerne fire rosetter. Bobé, 406.
Nr. 5 (formodentlig nr. 5 b) solgtes 12. juni 1694 til Anna, salig Hans Jør
gen Fähts, i hvis slægt gravstedet synes at være forblevet. Begravelser omtales
1711, 1735, 1745 og 1762. Ingen gravminder.
Nr. 6 solgtes 19. juli 1692 til bageren Richart Joris (Jørgensen). Fra 1727
omtales købmand Jens Bøckmann43 som ejer.
Gravminder. Gravsten, o. 1778, over Jens Bøckmann, født 29. nov. 1694, død
20. marts 1760, og hans hustru Maria Pettersen Hald, født 20. juli 1686, død
18. okt. 1778. Grå kalkstensplade, 200×125 cm, med fordybet kursiv. Som
hjørnemedailloner figurerer fire blomsterrelieffer. Siden 1924 indmuret i urte
gårdens nordre hegnsmur. Bobé, 405.
Nr. 7 solgtes 3. aug. 1691 til enken efter tømrermester Jeronimus Rakel,
hvis arvinger 1711 solgte gravstedet til bageren Cort Legan44.
Gravminder. Epitafium 1713 opsat af Peter Tellefsen på midtpillen i tredie
fags vestvæg45 til minde om Cort Legan, død i sin alders □ år 17[29], hans
hustru Anna Margrethe Blöcker og dennes søster jomfru Christina Blöcker
død 4. sept. 1711; indskrift med fordybede, forgyldte versaler på sortmalet
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Fig. 85. S. Petri. Detaille af skibsbygger Heinrich Hansens gravsten; opr. i kapellets østfløj, nu i
urtegården (s. 362).

oval tavle, omgivet af akantusranke af sandsten; over mindetavlen et højt
sandstenskrucifiks.
Den tilhørende gravsten (fig. 84), o. 1711, nu indsat i urtegårdens nordre hegns
mur. Den er lagt over Cort Legan »Fastbäcker« i København, født i Heiligen
hafen 1664 og død i sin alders □ år anno 17[29], og over hans hustru Anna
Margrethe Blöcker, født på Christianshavn anno 16□ og død i sin alders □ år
anno 17□. Rød kalkstensplade, 195×115 cm, fordybet kursiv; blomster- og
planteornamenter er som relieffer indhugget i de fire hjørner, mens en stor
kringle pryder midtfeltet under indskriften. Bobé, 405.
Nr. 8 købtes 22. april 1691 af Hans Christoffer Richter, der blev begravet
her 11. juni 1710. Den sidste, der overhovedet er noteret fra nr. 8 er fra 171146.
Ingen monumenter er bevaret.
Nr. 9 solgtes 18. okt. 1689 til bager Anders Jensen, som blev begravet her
20. april 170947.
Gravminder. Gravsten, 1709, over Andreas Jensen, fordum borger og bager i
København, død 1709, og hans hustru, Ingeborg Grofs, død 1690. »Diesen
Stein und Begræbnis gehøret ihn und sein Erben zu. Anno 1709«. Rødlig kalk
stensplade, 200×120 cm, med fordybede versaler og hjørnemedailloner med
de fire evangelisttegn. I midten under indskriften en reliefhuggen kringle. An
bragt i urtegårdens nordre hegnsmur. Bobé, 405.
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Nr. 10, som er den eneste begravelse i østfløjens vestre række, der har muret
krypt, solgtes 22. juli 1684 til guldsmed Nicolay Burmeister48, hvis arvinger
fornyede begravelsen 24. juli 1711. Ingen monumenter er bevarede; men på
nordvæggen hænger et stort udskåret trækrucifiks, som mulig har hørt til dette
gravsted, da det stammer fra o. 1700. Korstræet har kort tværarm; den ret
plumpe figur har stærkt hængende arme og tykt opkiltet lændeklæde. Under
de krydsede fødder ses et dødningehoved. Øverst på korstræet et indskrift
bånd: I N R I.
Nr. 11. Ved indgangen til det lille ligkapel findes en muret, nu helt tillukket
begravelse, der 12. marts 1688 solgtes til møntmester Gregers Sesemann49.
1734 videresolgtes det til købmand Niels Nysom, gravsat her 4. juli 1735. Om
kring midten af århundredet tilhørte gravstedet agent Herman de Place. Ingen
gravminder.
Nr. 12 (jord) solgtes 13. marts 1688 til Anton Hanssteins enke Anna Elisabet. 30. sept. 1711 købtes det af de to handelskompagnoner Peter Lund og
Lorentz Kettels, der ved testamentarisk gave af 6. juni 1716, testeret 31. marts
1722, skænkede 500 rdl. til menighedens fattige enker og skolebygningen, hvor
imod testatorerne sikrede sig ret til, at gravstedet skulle være urørt i 50 år50;
desuden ønskede de at opsætte et epitafium, 1717, der endnu eksisterer (fig.
86). Det egentlige epitafium har en mindetavle med frakturskrift over Peter
Lund og hans hustru og har følgende indhold (i oversættelse og forkortet):
Den ædle hr. Peter Lund, forhen købmand og silkekræmmer og tillige en af
de 32 mænd i residensstaden København, født i Flensborg 1. nov. 1660 og
begravet her 6. juni 1716; hans hustru fru Anna Catharina Kellinghusen var
født i København 11. jan. 1679, levede i ægteskab med salig Lund i næsten
11 år fra 5. febr. 1706, dog uden børn, og blev gravsat her 17[40]; hans tro
ven og kompagnon hr. Lorentz Kettels, der var født i Flensborg 9. jan. 1664,
og som levede sammen med den salige mand, først som tjener fra 1. okt. 1679
og siden som herre fra 1. sept. 1690, lod dette minde forfærdige anno 1717;
han døde 〈27. febr. 1721〉. Epitafiet består af et hovedstykke og et hængestykke. Indskrifttavlen sidder i hovedstykkets midte og har form af en kar
touche af sort kalksten indrammet af en større kartouche i lys kalksten med
skællet bund, akantusværk og englehoved foroven og dødningehoved med
flagermusevinger forneden. Kartouchen sidder på akantusværk, inderst en
sort kalkstensplade og yderst en hvid marmorpilaster, foroven kronet af en
brudt gavl med æggestav, der ruller sammen i volutter. Oven på gavlen sid
der to kalkstensputti om en sort kalkstensurne med hvidt fodstykke. Hængestykket har i midten en brudt kartouche af hvid kalksten om en ovaltavle med
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indskrift i fraktur i aleksandrinere: »Das
starke Liebes Band hat uns so fest ver
bunden, — das unsre Hertzen nie zer
trennet sind befunden, — das aber unser
Staub auch unzertrennet sey, — so wur
den wir gesetzt in einer Urnen bey«. På
begge sider af denne lille tavle ved hængestykkets indsvejede fod ses to våben
skjolde, Peter Lunds til venstre med for
nyet fodstykke, Anna Kellinghusens til
højre, begge af kalksten; derunder to
blomsterfestoner
af
sandsten.
Hængestykket var, før Kettels mindetavle ind
sattes nedenunder, forneden afsluttet af
en akantusranke. Epitafiet er håndværks
mæssigt et ypperligt arbejde; i det rent
skulpturelle, hvad de to putti angår, dog
noget dilettantisk. Det er muligvis udført
i Gerckens værksted og har visse ligheder
med Niels Benzons epitafium i Holmens
kirke, særlig de uheldige putti med de
høje pander og de gammelkloge, flade
ansigter.
Mindetavle over Lorentz Kettels sad tid
ligere i klædehandlernes laugshus, hvorfra
den fjernedes 1812 og indsattes her på
den ledige plads under Peter Lunds epi
Hude 1911
tafium51. Den består af en sortmalet, oval
Fig. 86. S. Petri. Peter Lunds epitafium. For
neden ses den 1812 indmurede mindetavle over
tavle, omgivet af en kartouche i lys kalk
Lorentz Kettels (s. 364).
sten. I kartouchens toppunkt er indføjet
et vinget reliefhoved med flad hat (Merkur?) omgivet af to eskulabstave og med
indskrift (i forkortet oversættelse): »Til minde om den salige hr. Lorentz Kettels,
som kristeligt påbegyndte, rosværdigt fortsatte og salig fuldførte sin løbebane,
ydmyg mod Gud, medfølende mod næsten og retfærdig mod sig selv og som før
død ligesom en klog husholder delte de ham betroede goder mellem kirken, sin
skolen og de fattige og særligt begavede 10 fattige købmandsenker og dito
døtre med en årlig gave, ligesom han til kræmmerkompagniets laugsbygning
har bestemt en anselig sum, ved hvilken denne bygning for største delen er
fuldført; efterslægten til et godt eksempel har kræmmerkompagniet ladet denne
mindetavle opsætte.« Nederst på kartouchens fremspringende felt læses: »Das
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Gedächnis der Gerechten bleibt im Seegen. Proverb. 10 V. 7. Anno 1721.« På
ovalfeltets ramme læses: »Fahre Also deinen Handel — weil du bist in dieser
Welt — das du haben kanst den Wandel — in des schönen Himmels Zelt.«
Gravstedet blev senere overtaget af kirkens ældste Peter Møller, død 1791;
se †kisteplade nr. 70.
Nr. 13 (jord) overdroges 7. april 1691 til Christian Karstens (bager i Køben
havn, g. m. Angeneta Kreyer) som erstatning for en begravelse i den ned
brudte del af det lange kapel52.
Gravminder. Gravsten (fig. 116) lagt af ovennævnte ægtepar ved overtagelsen
af deres fremtidige hvilested. Rødlig kalksten, 195×135 cm, med fordybet kur
siv: »Christian Karstens Angeneta Kreyers und ihre Erben. Anno 1691«. Ind
skriften indrammes af en udhuggen laurbærkrans. Nu indmuret i urtegårdens
nordre hegnsmur.
Nr. 14 (jord) blev ligesom nr. 13 givet som erstatning for et sløjfet gravsted
i det lange kapel. Det blev afstået 16. april 1691 til Abraham van Schepselen
og hans hustru (død 1708)53.
Gravminder. Gravsten 1686, oprindelig bestemt for gravstedet i det lange
kapel, har indskrift med kursiv, anbragt mellem to våbenskjolde: »Ao 1686.
Abraham: van: Schepsel
Elysabeth Blanckeris«. I skjoldet til højre ses en
stjerne, til venstre ses et hjerte, gennemboret af to pile. Rødlig kalksten,
120×80 cm. Nu indsat i urtegårdens østre hegnsmur. Bobé, 406.
Nr. 15 (jord) blev 7. april 1691 transporteret til Sivert Sivertsen, maler, i
stedet for et gravsted i det lange kapel54. Ingen gravminder.
Nr. 16 (udmuret 1767). Ligesom de foregående blev dette gravsted 1691,
2. maj, givet som erstatning for sløjfet gravsted i det lange kapel til Mikkel
Ltitken, bager, [død 1710]. Det erhvervedes 11. aug. 1767 af konditor Carl
Friederich Strauss [død 3. okt. samme år]55. Gravstedet (opr. i jord) blev ved
erhvervelsen sammenlagt med halvdelen af nr. 15 og derefter udmuret til krypt.
1770 ejedes gravstedet af sekretær i det tyske kancelli Chr. Fr. Temler, der
synes gravsat her 1780. Ifølge kirkens begravelsesprotokol blev krypten ramt
af en bombe 1807; 17. juli 1833 blev alle splintrede træstumper fra kisterne
og alle deri fundne knoglerester fra ialt 9 lig samt 7 kisteplader samlet i en
kiste og atter nedsat i krypten. Blandt de ødelagte gravrester fandt man 1833
yderligere en ueksploderet 200 punds bombe. Jfr. †kisteplade nr. 35.
Nr. 17 (jord) blev 12. maj 1691 solgt til to mundskænke Johan Gabriel Eber-
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lin, begravet her samme dag som erhvervelsen, og Ferdinand Abraham Hesse56.
Ingen gravminder.
Nr. 18 (jord) blev afstået 1706. Det synes fra første færd at være blevet tve
delt; den ene halvdel købtes 13. april nævnte år af Conrad Brandt57; den
anden halvdel købtes kort derefter af silkevæver Joachim Wrijde (død 1718)58.
— Se †epitafium nr. 18.
Gravminder. Gravsten o. 1710. Indskriften i fordybede versaler meddeler, at
denne sten og dette gravsted tilhører fløjlsvæver og »silkefabrikatør« Jochim
Wriede og hans arvinger; herunder ligger begravet hans hustru fru Christina
Wriede, død 26. april 1710 i sin alders 76 år. Rødlig kalksten, 190×95 cm,
uden anden udsmykning end den anførte indskrift. Nu anbragt i urtegårdens
nordre hegnsmur. Bobé, 406.
Nr. 19 var oprindelig en begravelse i jord. Den erhvervedes 28. juni 1692
af billedhuggeren Christian Nerger59, der blev begravet her 20. dec. 1708,
medens hans enke blev begravet 1. marts 1709. I 1711 gravsattes her billed
huggeren Jacob Rogges hustru (en datter af Christian Nerger). 26. okt. 1722
blev gravstedet købt af den ene af kirkens præster dr. Heinrich Dürkop, der
lod det udmure til en krypt. Dr. Dürkop, hans to hustruer samt en søn, amts
forvalter G. H. Dtirkop, død 1767 ligger begravet her. Gravstedet solgtes 1809
til enken efter købmand Ole Heining; O. H. døde 12. okt. 1809.
Epitafium (o. 1809) over Ole Heining er nu anbragt på østvæggen over nr. 20,
hvor epitafiet over dr. Lassenius havde sin plads indtil 1865. Det er en hvid
marmortavle i enkel, uprofileret ramme af brunligt, året marmor. I det smal
lere topstykke en fordybet frise, løbende h u n d ; øverst en hvid gravurne i mur
niche. Indskrift i sortmalet kursiv lyder: »Hier ruhet Ole Heining, Bürger und
Eisenkrämer in Copenhagen. Gebohren 1766 d: 3de Junii, verheiratet mit Maria
Christine Benick d: 7de Junii 1798, gestorben 1809 d: 10te October. Kaltes
Marmor! Du vermagst nicht die warmen Thränen seiner Witwe und seiner
Freunde zu schildern. Sage aber der Nachwelt, das die Überreste des edelsten
Mannes hier ruhen. Gelobet sey Gott! Er gab unsre Hertzen die Beruhigung
des Wiedersehens und des ewigen Lebens«. Ikke omtalt hos Bobé.
Nr. 20 (muret). Her gravsattes 19. sept. 1692 ]Petri kirkes berømte præst dr.
Johannes Lassenius60, desuden hans hustru Geske Wilde, død 1709, samt hans
datter Catharina Hedvig (død 1713), g. m. kirkens værge rådmand Jacob
Eschenborg. Medens det store epitafium over Lassenius' grav siden 1865 er i
kirken, hænger et forgyldt broncerelief fra Geske Wildes sarkofag på arkadepillen ind til sydfløjen.
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GRAVMINDER I VESTFLØJEN
Fra første færd ordnede man begravelsesstederne i vestfløjen på samme måde
som i østfløjen. Der var oprindelig ingen murede krypter. Kirkekollegiet ind
delte fløjens begravelser skønsvis i to rækker med ti gravsteder i hver, begyn
dende i det sydvestlige hjørne med nr. 1 og sluttende i det sydøstlige hjørne
med nr. 20. Liebhavere til gravsteder kunne da efter ønske selv udmure gravstederne, hvilket da også lejlighedsvis er sket. Således er i den vestlige række
nr. 1, 2, 3, 9 og 10 udmuret som krypter, mens nr. 4—8 er begravelser i jord.
I den østlige række er 11, 12, 13, 18, 19 og 20 alle udmurede, mens resten er be
gravelser i jord. Da flere af lemmene er i behold (omend selve krypterne i dag
er vanskelig tilgængelige), er det tydeligere at se i vestfløjen end i østfløjen,
at målene for de underjordiske krypter ikke stemmer overens med kapellets
øvrige faginddeling.
Vestfløjen er senere taget i brug end de andre fløje, og et par af begravel
serne synes aldrig at være blevet benyttet.
Nr. 1, der er udmuret som krypt, solgtes 10. nov. 1701 til deputeret i land
militær- og søetaten Reinhold Meyers arvinger for 1100 Mark lybske kroner
med ret for køberne til at opsætte et epitafium61, hvilket næppe synes at være
sket. Gravstedet hjemfaldt til kirken 1758 og videresolgtes 1766 til kgl. liv
skrædder Johann Adam Ströver. Ved overdragelsen opgives det, at der i kryp
ten kun var tre kister, to store og en lille. Den nye ejers hustru, død 1770, og
han selv, død 1778, er begge gravsat her; andre begravelser er ikke bogført.
Ingen gravminder.
Nr. 2 (krypt) solgtes 23. jan. 1762 til købmand Ludwig Wittrog62. Denne
havde oprindelig begravelse i kirken nr. 94, som ved opførelsen af Boye Junges
store spir måtte opfyldes; som erstatning fik han så vestfløjens nr. 2. Med
lemmer af slægterne Wittrog og Drewsen er begravet her indtil 1803. Ved en
protokoltilførsel fra 1804 meddeler kirkeværgen, at fru assessor Drewsen har
overført 4 kister til det gamle, lange kapel nr. 3 i den nordlige kapelrække.
Nr. 3 (krypt) købtes 5. marts 1763 af kirkens kurator Henrik Christian Lunds
enke, f. Cretschmer63. Begravelsen benyttes i den kommende tid også af slæg
ten Kettels (se østfløjen nr. 12). Den sidste begravelse af slægten Lund er i
begravelsesprotokollen bogført 21. okt. 1855. Ingen gravminder.
Nr. 4, en begravelse i jord, synes aldrig at være benyttet64.
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Fig. 87. S. Petri. Våbenskjold fra Chr. Gyldenløves sarkofag, fordum i S. Petri, nu sammen med
fig. 88—91 på Gisselfeld kloster (s. 370).

Nr. 5 solgtes 31. aug. 1784 til kancellirådinde Tausan, idet hun afstod en tidli
gere af hendes familie benyttet begravelse i den gamle urtegård, ved niche nr. 2 i
muren ud til Nørregade65. Fra denne tidligere begravelse overførtes nu 5 kister til
den nyerhvervede begravelse i kapellets vestfløj. Kancellirådinde Tausan døde
1818, og ved testamentarisk gave på 500 rbdl. sikrede hun sig at gravstedet skulle
være uåbnet i 50 år. Det synes ikke siden at være benyttet. Ingen gravminder.
Nr. 6, begravelse i jord. Her har protokollen ingen begravelser opført. I et
kirkeværgeregnskab fra 27. juni 1695 er dog opført følgende post: Johann
Bramstedts hustru gravsat i nye kapel vestre fløj nr. 666. Gravstedet er ikke
udmuret. Ingen gravminder.
Nr. 7, begravelse i jord. Protokollen noterer ingen begravelser her før 1816.
Kirkeværgeregnskaberne har dog nogle usikre opgivelser af, at medlemmer af
familien von Schlegel er gravsat 1759 i nr. 7 og 1753 i nr. 8. Rimeligvis er der
tale om skrivefejl, og begge begravelserne har været i nr. 7. 1816 blev grav
stedet overtaget af grev Sigismund Ludwig Schulin, hvis hvælvede gravkrypter
i det lange kapel nr. 9 og 10 delvis var ødelagt ved bombardementet 1807.
De knuste rester af kisterne i det lange kapel blev da 1816 nedgravet i nr. 7,
og familievåbnet opsat på væggen ovenover67.
Gravminder. Schulinernes våbenskjold, malet med nu stærkt afblegede farver
på b r u n bund, har efter sin form været indpasset i ovalvinduet over midtpilastren i dobbeltbegravelsen i det lange kapel nr. 9 og 10 og er nu siden 1816
ophængt i vægnichen i vestfløjens væg, omtrent over gravstedets plads.
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I nr. 8 (en begravelse i jord) blev den kgl. miniaturemaler Carl von Müller
begravet 29. juni 171268 (ikke omtalt i begravelsesprotokollen, som overhove
det intet noterer for dette gravsteds vedkommende). Det fremgår dog af kir
kens hovedprotokoller, at 5 kister, tilhørende familien Gyldenløve, i 1810 er
blevet begravet her69. De fem kister var oprindelig anbragt i Gyldenløvernes
gravkapel i Vor Frue kirke. Ved dennes ombygning efter branden 1728 måtte
man fjerne, hvad der var af kister i familiebegravelsen, nemlig fem vistnok helt
uskadte, kostbart udførte kobbersarkofager, som 25. sept. 1734 overførtes til
den store gravkrypt under Petri kirkes nordre korsarm70. Her blev disse for
nemme kister senere skjult af andre begravelser, men blev 1801 atter bragt
for dagens lys. Man konstaterede da, at den fornemste af sarkofagerne inde
holdt liget af Christian Gyldenløve, død 1703, omtalt ovenfor under Frue kirke
s. 109. De 4 andre sarkofager har formentlig indeholdt Gyldenløves to hustruer
og to søstre. Efter langvarige forhandlinger med slægterne Danneskjold-Samsøe
og Ahlefeldt Laurvig fik kirken de 5 sarkofager overladt, mens trækisterne indeni
nedsattes i vestfløjens nr. 8. På offentlig auktion 1810 blev sarkofagerne solgt
til indtægt for kirken, efter at de først var parteret. Reddet blev dog det Gyldenløveske våben, to bagbundne slaver samt Christian Gyldenløves og hustru
Dorthe Kraghs buster. Alle disse ornamenter blev opforgvldt og ophængt over
gravstedet71.
*Gravminder. De omtalte ornamenter fra Gyldenløves kiste hang på kapel
lets vestvæg til vore dage, men er for en halv snes år siden af kirkens patron
grev Franz Brockenhuus-Schack overført til Gisselfeld kloster (fig. 87—91).
Nr. 9, en muret gravkrypt, synes først bortsolgt 1732. Dog viser kirkens
regnskaber, at krigsråd Henrik Daniel Suckaus hustru skal være begravet her
28. marts 1712, mens han selv gravsattes 3. sept. 1725. Krypten solgtes da
25. febr. 1732 for 400 rdl. til fru Anna Dorothea Niedts, enke efter komponisten
Friedrich Erhardt N. Ægteparrets søn, der var død året før, og som da var
bisat i den store gravkrypt under kirkens nordre korsarm, blev nu overført
til den nyerhvervede krypt. Anna Dorothea N., der 16. marts 1733 blev be
gravet her, fik kirkens tilladelse til at opsætte et epitafium på væggen, og des
uden aftaltes det, at gravstedet efter hendes død skulle lukkes72. Om kirken
har overholdt den sidste betingelse, er ikke ganske klart. Gravstedet er ikke
blevet tilmuret, men dækkes af en trælem (dog utilgængelig på grund af nyere
kister, der dækker lemmen). Desuden synes gravstedet 25. april 1812 at være
solgt til vinhandler Johan Erik Glasing for 600 rdl.
Epitafium, formentlig opsat ved overtagelsen 1732, hænger i vægnichen
over krypten. Omkring den ovale indskrifttavle er udhugget en laurbærkrans
og uden om denne en kartouche med skællet bund, dødningehoved med flager-
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Fig. 88—91. S. Petri. Detailler af Gyldenløvernes sarkofager, se teksten til fig. 87.
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mussevinger forneden og englehoved for
oven, alt af kalksten. Den sortmalede
indskrifttavle har med forgyldte kursiver
en mindeskrift over den 25-årige Frede
rik Ludvig Niedt og rummer også mode
rens dødsår og dato, 15. marts 1733.
Nr. 10, en muret begravelse i fløjens
nordvestlige hjørne, solgtes 15. juni 1717
til ejeren af Tybjerggård Georg Friedrich
von Lepel, der blev bisat her 23. juli 1729
(Bobé har fejlagtig 1728). Efter at en
enkelt begravelse havde fundet sted 1733
(sekretær Burkhardt Heering), er gravste
det hjemfaldet til kirken 1758 og 24. maj
1782 videresolgt til etatsråd Hallmann.
De i krypten stående kister skulle være
urørte, og den nye ejer skulle have ret
til at opsætte et epitafium på muren
»nach dem Kirchhofe«; dette er dog al
L. L. 1954
Fig. 92. S. Petri. C. F. Buskys epitafium i ka
drig blevet udført. Begravelsen er fra
pellets vestfløj (s. 372).
1785 til 1812 i udstrakt grad blevet be
nyttet af slægten Wedel-Sparre til Rønnebæksholm73. Ingen gravminder. Kryp
ten er nu tom, efter at en varmeledning i helt ny tid er ført her igennem.
Nr. 11. Muret krypt, i vestfløjens nordøstre hjørne, solgtes 3. maj 1712 til
kgl. mundkok Jost Schultz for 200 rdl. på den betingelse, at han selv ville lade
krypten udmure74. Han begravedes her 19. aug. 1713. Ligesom nr. 10 var kryp
ten hjemfalden til kirken 1758 og solgtes 1780 til preussisk konsul Carl Friede
rich Busky. Betingelserne var de samme som ved nr. 10. Busky blev bisat i
krypten 22. nov. 1808, hans moder 1811, hans hustru 1831 og to dattersønner
1844. Krypten er nu tom efter anlæg af varmeledning; jfr. nr. 10.
Gravminder. Epitafium (fig. 92), o. 1808, over Carl Friederich Busky, født i
Stargard 1743, død 20. nov. 1808; han ægtede 1779 Anna Christina Gad, og i
ægteskabet var der tre gode børn. »Er war ein guter Gatte und Vater. Ein
Freund für wenige und spät, aber ganz und beständig«. Tysk indskrift på sortmalet tavle med fordybede og forgyldte versaler. Epitafiet er et monument af
året marmor, anbragt op ad østvæggen, stående på gulvet foran det tilmurede
vindue. Over et trappeformet fodstykke er indskrifttavlen anbragt i det brede
hovedfelt; derover en pillelignende, smal opbygning, hvori er indsat er rund-
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Fig. 93. S. Petri. Jacob Bischoffs epitafium i kapellets vestfløj (s. 274).

relief af hvidt marmor med delfin samt en vinget merkurstav, omvundet af to
slanger. Øverst er en gravurne, delvis indsat i en lille, fordybet vægniche.
Nr. 12, familien von Holsteins gravsted. Gehejmeråd Johan Georg von Hol
stein, død 26. dec. 1730, blev 6. jan. 1731 midlertidig bisat i gravkrypten nr.
20, indtil Hans Frederik von Holstein, 1. deputeret i finanserne, 27. marts 1736
købte krypten nr. 12, rimeligvis en af de fire murede gravkrypter, som kirken
dette år lod forfærdige75. Her gravsattes Hans Fr. von H. selv 11. sept. 1737,
ligesom det må formodes, at Johan Georg von H. er blevet overført dertil.
Hans Fr. von H.s hustru Catharina Magdalene, f. von Schmidtberg, gravsattes
her 14. maj 1764. Datteren Sofie Hedvig, død 1767, og hendes mand, amtmand
over Frederiksborg-Kronborg amter Friederich Carl von Gram, død 1782, er
begge gravsat her. Ved købet af gravstedet sikrede man sig ret til at opsætte
et jerngitter, der dog ikke eksisterer mere. Ingen gravminder.
Nr. 13 solgtes 13. feb. 1747 til slotsforvalter på Charlottenborg Jacob Bischoff, der vistnok straks efter overtagelsen lod gravstedet udmure til krypt,
og som selv blev bisat her 4. okt. 1755. Af hans ret talrige, fjernere slægtninge,
der i tidens løb er blevet bisat i nr. 13, nævnes bl.a. forfatterinden Charlotte
Dorothea Biehl, hvis kiste blev nedsat her 29. maj 1788. Ved bombardementet
1807 blev kisterne i krypten delvis ødelagte. Da man 17. juli 1833 på ny åbnede
for krypten, lod man en del knoglerester fra seks splintrede kister samle i een;
Danmarks Kirker, København
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Charlotte Dorothea Biehls indre kiste var dog skånet og blev atter nedsat i kryp
ten. Blandt de mange kisterester fandt man også en 100 punds kanonkugle76.
Epitafium (fig. 93), o. 1755, over Jacob Bischoff, slotsforvalter på Charlottenborg, født i Wahren i Mecklenburg 24. juni 1682, død i København 1.
okt. 1755, 73 år, 3 måneder og 7 dage gammel, samt hans hustru Charlotte
Amalie Müller, født i København 26. okt. 1684, død smst. 4. marts 1754, 69
år, 4 måneder og 16 dage gammel; begge tjente oprindelig hos prins Carl og
prinsesse Sophie Hedvig, indtil de 27. april 1731 indgik ægteskab, hvori der
dog ingen livsarvinger var; svigermoderen Catharina Maria Müller, født Peperlowen [død 1747] gravsattes også her, i sin alders 97 år, 2 måneder, 7 dage. —
Sortmalet indskrifttavle med fordybet, forgyldt kursiv, omgivet af barok,
svunget sandstensramme med volutter og blomsterguirlander. Foroven er an
bragt to cherubimhoveder, forneden et dødningehoved; på østvæggen under
ovalvinduet.
Nr. 14 og 15 har hvert et gravsted af een kistes bredde; ingen af dem er ud
muret, og begravelsesprotokollen har intet noteret om deres salg eller videre
skæbne. I kirkens regnskaber findes anført, at Otto von Rantzau 23. april
1772 gravsattes i nr. 14, og at Johan Rick 26. april 1752 gravsattes i nr. 1577.
Ingen gravminder.
Nr. 16, der har plads til tre kister ved siden af hinanden, og som heller aldrig
er blevet udmuret, blev 3. aug. 1807 solgt til Kirstine Kronberg, som umiddel
bart derefter overførte kisterne med hendes mand og tre børn fra den ned
brudte Nicolai kirke hertil, og som selv 4. maj 1808 blev begravet på dette
sted78. Ingen gravminder.
Nr. 17, ligesom det foregående et begravelsessted med plads til tre kister i
jord, synes aldrig at være afhændet, idet begravelsesprotokollen ikke omtaler
begravelser på dette sted. I kirkens regnskab anføres det, at Lorentz Lorent
zen Hermany 27. juli 1770 er begravet i nr. 1779. Ingen gravminder.
Nr. 18, en muret og nu helt tillukket krypt, solgtes 26. marts 1754
kendte klosterstiftere, brødrene Albrecht og Bastian Petersen. Deres
Elisabeth Kristina, f. Bernhorst, blev straks nedsat i krypten (28.
Bastian Petersen gravsattes 4. nov. 1755 og Albrecht Petersen 10. juni
hvorefter krypten på kirkens bekostning blev tilmuret80.

til de
moder
marts).
1761,

Epitafium opsat 1886 af sandsten og dækkende ovalvinduet viser i relief
Petersens jomfrukloster i Vimmelskaftet og til venstre en sørgende engel ved
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foden af en søjle. Indskrift med mindeord
om klosterstifterne og årstallet 1886 på
postamentet.
Gravsten, o. 1761, for foden af epitafiet
har langs kanterne en 15 cm bred bort
af bladværk. Indskriften med kursiv har
følgende ordlyd: »Ruhestäte der irdischen
Hütten der beiden Brüder Sebastian Pe
tersen geb: 8 Sept. 1708 gest: 1 Nov: 1755
und Albrecht Petersen, geb: 7 März 1706
gest: 8 J u n : 1761. Kaufleute dieser Stadt.
Stifter des Jungfern Klosters in der Wim
melschaft. 1821«. Om det tilføjede årstal
oplyser kirkeværgens regnskabsbøger, at
stenhuggeren Danzer 1821 har omarbej
det og lagt en gravsten på brødrene Pe
tersens gravsted i kapellet nr. 18, og at
der til transporten af denne gravsten har
været 16 mand i virksomhed81. Ligesom
tilfældet var ved legatstifteren Abraham
Pelt, der begravedes i sydfløjens nr. 14,
var det her kirken, der lod gravhvælvin
gen lukke og gravstenen udføre.
Nr. 19, Johan Boye Junges murede be
gravelse. Ved opførelsen af det store spir
på Petri kirke betingede bygmesteren Jo
han Boye Junge sig ret til et gravsted i
kapellet82. 4. april gravsattes her hans
første hustru Birgitte, f. Heining83. Han
selv blev gravsat i krypten 28. marts
1778 og hans anden hustru Friderica Lovisa, f. Eilerts, fik 30. nov. samme år ret
til at opsætte et epitafium ved vinduesvæggen mod at betale 100 rdl. Hun
blev bisat her 6. marts 1783; en søn af
Boye Junge opføres begravet 1791, en
datter 1804 og sønnen major Boye Junge
3. marts 1807 samt dennes hustru 24.
jan. 1815.

L. L. 1955

Fig. 94—95. S. Petri. Boye Junges epitafium.
94. F. C. Wilsters tegning til Boye Junges epi
tafium, i NM.
95. Boye Junges epitafium i kapellets vestfløj
(s. 376).
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Epitafiet ved graven var planlagt i Boye Junges levetid. Billedhuggeren F. C.
Wilster har 1775 udført en tegning, som i alle hovedtræk er blevet fulgt (fig.
94). I N. Jonges »Kiøbenhavns Beskrivelse« fra 1783 omtales det da helt nye
epitafium som udført af Andreas Weidenhaupt. Sandsynligvis er arbejdet ud
ført af Wilster, eller dog efter dennes tegning, mens de to relieffer synes ud
ført af Weidenhaupt i en noget anden form end den af Wilster skitserede. Epi
tafiet angives fuldført 1781, og på det tidspunkt havde Wilster forladt landet.
Epitafiet (fig. 95) er udført af året, norsk marmor med relieffer af hvidt ita
liensk marmor. Over et trinformet postament er hovedstykket med det lang
strakte midtrelief flankeret af to indskrifttavler. Relieffet forestiller arkitek
turen som en sørgende kvinde siddende på to stenblokke, holdende et vinkel
jern slapt hængende i venstre hånd og med hovedet hvilende på den højre
arm, hvis albue støtter til et omvendt korintisk kapitæl. I relieffet til højre
for kvinden ses Petri kirkes spir, Boye Junges hovedværk, i det væsentlige
gengivet efter Cramers stik. Til venstre ses Christiansborg, hvor Boye Junge
virkede som tømrermester. Den øverste del af epitafiet med Boye Junges portrætmedaillon hviler på et fodstykke med fordybet reliefbånd af små cirkel
slag om rosetter forbundet med vandrette bånd og har på begge sider to gravurner med den afdødes data. Oven på topstykket er anbragt en lav gravurne
med metallænker båret af dyrehoveder. Vinduet bag epitafiet er tilmuret. På
den venstre tavle læses følgende indskrift med forgyldte kapitæler: »Tegit hic
Lapis Ossa Johannis Boje Junge, in hac Urbe Regia quondam Architecti et
Praefecti eorum qui in coercendis Incendiis laborant. Ob Pietatem Artem Candorem Deo et Hominibus carus. Vitam egit Civibus fructuosam«. (Under
denne sten hviler Johan Boje Junge, fordum arkitekt og præfekt for dem, der
betvinger ildebrande (dvs. brandmajor) i denne by. Ved fromhed, kunst og
berømmelse var han elskelig for Gud og mennesker. Han førte et nyttigt liv
til gavn for borgerne). På den højre tavle læses: »Multis ille bonis flebilis occidit
nulli flebilior quam moestissimae conjugi Fridericae Lovisae Eilerts marito
desideratissimo in eodem hoc Sepulcro socia futura Monumentum collocari
curavit«. (Han døde til sorg for mange gode mennesker, mest dog til sorg for
hans blide hustru Friederike Lovise Eilerts, som rejste dette monument, og
som håber i fremtiden at forenes med en højst elsket ægtefælle i denne grav).
Nr. 20, en muret krypt, solgtes 9. febr. 1767 til Johan Jørgen Lassens enke84.
Kisten med postmesterens lig var i forvejen nedsat i krypten 5. febr. Forskel
lige medlemmer af divisionskirurg Chr. Grells familie blev bisat her i de føl
gende år. Sidste begravelse 1809. Ingen gravminder.
Gravminder i Lentes kapel. Den lille centralbygning, som under navnet »Len
tes kapel« (se ovenfor s. 284) ligger for den nordre ende af vestfløjen, er opført
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Fig. 96. S. Petri. Epitafium og sarkofager i Chr. Lentes kapel (s. 378).

1703—04. Adgangen dertil er gennem den høje gitterlåge. Rummet, der fyldes
af det store epitafium og af to pragtsarkofager, får lys fra to små ovalglugger
i østmuren og fra en ottekantet lanterne i loftet. Til dette kostbare begravelsessted — det største og pompøseste i kapellerne — hørte også en krypt, hvis
eksistens endnu røbes af små tilgitrede ventilhuller, anbragt i sandstensramme
som indskud i kapellets granitsokkel, men som iøvrigt er utilgængelig. Om der
i denne krypt er foretaget begravelser, kan ikke mere afgøres. Christian Lentes
hustru døde 1688 i Holland, hvor hun velsagtens er begravet. Hans selv og
eneste barn, datteren Dorothea Christina, hviler i de to marmorsarkofager på
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kapellets gulv. Mulig har Chr. Lente ladet sine forældre, kansler Theodor
Lente og dennes hustru Magdalena, født Schönbach, overføre fra deres oprinde
lige gravkrypt i kirkens tårnrum85 til denne nye, ulige pragtfuldere begravelse
i kapellets vestfløj.
Epitafium. På kapellets bagvæg findes det store, af Thomas Quellinus ud
førte epitafium (fig. 96). Det er tvedelt med en gruppe friskulpturer af hvidt
marmor foroven og med et dominerende hængestykke af sort belgisk marmor
forneden. Hængestykket har stærkt svunget profil, der med karnisformede
konsoller til begge sider helt indrammes af blomsterguirlander i hvidt marmor.
Det fremadhvælvede skjold i midten har latinsk indskrift, der opregner Len
tes titler, og som formentlig er udført, mens Lente levede86. Bogstaverne er
indridsede og udfyldte, dog er tre af linierne senere tilføjet, sikkert efter Len
tes død. Den sidste linie med æretitler er nu overmalet og ulæselig; neden
under er tilføjet med malede (ikke indgraverede bogstaver): Ord: Elephantini.
Nederst på tavlen er tilføjet, ligeledes med påmalede bogstaver, fødsels- og
dødsår: Nat: Flensb: Id: Mart: MDCXLIX. Denat: IV. non: Novembr: Ann:
MDCCXXV. Meddelelsen om, at den afdøde var ridder af elefanten, og at han
var født 1649 er malet med samme typer som hans dødsår og er næppe til
føjet tidligere end 1725.
Over hængestykket står en hvid marmorurne med Lentes våben. Til begge
sider er der sørgende putti i ret velnærede former, begge holdende på nedadvendte fakler. Et rødt marmoreret draperi ses bag de to englebørn; det er fæst
net øverst til højre over to cherubimhoveder og til venstre ved en muslingeskal.
Hele baggrunden, der indrammes af skjoldbuen, er inddraget i epitafiet, idet
den er klædt med hvidt, året marmor, opdelt i mindre felter ved lister af sort
marmor, radiært stillet i buefeltet. — Skønt Quellinus ikke nævnes i nogen
skriftlig kilde i forbindelse med Lentes epitafium, er han dog uden nogen tvivl
ophavsmand dertil.
Sarkofager. I den hvide marmorsarkofag til højre i kapellet (mod øst) hviler
Lentes eneste barn, datteren Dorothea Christina Lente, død 1703. Sarkofagen
skyldes ukendt kunstner, i hvert fald ikke Quellinus, og må være udført nogen
tid før det store epitafium og også før Chr. Lentes sorte marmorsarkofag. På
et fodstykke af sort hulstavformet marmor står den hvide kiste med svungne,
karnisformede sider; i hjørnerne er der hermer. På kortsiden, der kan ses fra
indgangen, sidder den afdødes spejlmonogram i cirkelfelt omgivet af en bug
tet slange, der bider sig selv i halen; forneden i hjørnerne to omvendte fakler.
På den modsatte kortside, der er vanskelig tilgængelig, sidder en kvinde (sym
boliserende sorgen) i folderigt gevandt. Højre hånd støtter hun til en gravurne
med Dorothea Christina Lentes navn; derunder et overflødighedshorn med
roser. Langsiderne er ens komponeret. På dem begge ses Lentes kronede vå
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ben, omgivet af sørgende putti, der alle støtter en hånd (med omvendt fakkel)
til våbenskjoldets kartouche og den anden til en løve. Sarkofagens flade låg
har øverst ved hovedgærdet et kors i lavt relief; derunder en indskrift af ind
graverede versaler, der er sort udfyldte. Indskriften opregner faderens ære
titler, så mange han havde ved datterens død; ordene svarer ganske nøje til
de første linier i epitafiet, hvis indskrift må være planlagt med denne som for
billede.
Christian Lentes sarkofag af sort marmor er udgået fra Quellinus værksted
og må altså være udført i statsmandens levende live. Den minder stærkt om
samme billedhuggers sarkofager i Skeelernes gravkapel i Auning kirke og er
antagelig udført samtidig med epitafiet i 18. århundredes første tiår. Den er
mere enkel, end Quellinus sarkofager plejer at være, men tillige nok så karak
terfuld. Dens skråkantede flanker er let hulede under en mægtig vulst, hvorpå
det smallere, men stærkt profilerede og forkrøbbede låg hviler. På langsiderne
er der mægtige konsoller som sætstykker til Lentes våbenskjold i hvidt mar
mor. På låget ligger i lavt relief et kors over den korte gravskrift: Depositum
exuviarum Christiani de Lente.

GRAVMINDER I LANGE KAPEL
Ligesom de andre afdelinger af det store kapel er den lange gang i kapel
fløjen fra 1739—1740 fyldt med kister fra nyere tid. Oprindelig var også dette
kapel, oftest kaldet det gamle, lange kapel, bestemt til underjordiske begra
velser, og et par krypter er da også tilgængelige. Hele det underjordiske system
er ikke så logisk gennemført som i kapellet fra 1680. Begravelserne stammer
fra kapellets forgængere, opført 1648 og 1659. Af regnskaber og protokoltil
førsler kan man nogenlunde følge de enkelte gravsteders historie; tillige kan
man deraf se, at ikke alle gravsteder har været krypter, men ligesom i det store
kapels sidefløje først er udmuret, når en ny ejer selv ville bekoste det. Således
er krypten under nr. 4 udmuret 1709, under nr. 2 1761 og under nr. 5 vistnok
først 1779. Selve inddelingen af gravstederne må utvivlsomt gå tilbage til
1648 og 1659. Under gulvet er der 10 rækker begravelser, og i hver af disse er
der tre gravsteder af varierende størrelse; i regelen er der et gravsted med
plads til to kister ved vinduesvæggen mod syd, et smalt gravsted på een kistes
bredde i midten, og atter mod nord — stadig under gulvet i den brede gang
— et gravsted med plads til to. Men ofte varierer det, navnlig i jordbegravel
serne. Krypterne er udmuret som godt 4 m dybe skakter, der foroven var dæk
ket af bræddelemme med små runde ventilhuller. Dette ses endnu på billedet
fig. 29. Siden da er gulvet lagt med sten, og de fleste af krypterne er lukkede.
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De hvælvede krypter i sidekapellerne er fra 1740 og er af samme form som dem
i det store kapel; der er fem dobbeltkapeller med ialt ti krypter af denne for
nemme type. De korresponderer nogenlunde med de ti rækker begravelser i
den brede gang. Men den konsekvent udbyggede kryptarkitektur fra det store
kapel vil man som ventelig ikke kunne finde her.
Mens de fleste af de ti gravsteder kan føres tilbage til kapellet fra 1659, er
der nogle få, der er en del ældre, og som derfor må stamme fra det iøvrigt lidet
kendte kapel fra 1648. Det er først og fremmest Jørgen Werners grav i nr. 10,
fra selve året 164887. Desuden er der fire begravelser fra 1654, nemlig i nr. 5, 6
(der har to begravelser fra dette år) og nr. 7. I nr. 3 omtales en begravelse fra
1655, i nr. 8 fra 1656 og i nr. 9 fra 165788. Det må i alle tilfælde være begra
velser fra et kapel, der er ældre end det i 1659 opførte.
Efter kirkens udvidelse 1691 sløjfedes som ofte omtalt flere af begravelserne
i det gamle, lange kapel. Når det alligevel hænder, at der i tiden efter 1691,
men før den store brand 1728, omtales gravsteder med numrene 11, 12 og 1389,
kan det kun betyde, at disse begravelser skal søges under den smalle fløj, der
fra o. 1740 forbinder det nyopførte gamle kapel med kirkens nordre korsarm.
Før branden stod kapellet i direkte forbindelse med kirken. Blandt de begra
velser, der ad denne vej omtrentlig kan stedfæstes, er der et par, som tilhørte
kirkens kantorer, Nicolai Fabritius, død 1709, og Caspar Raupach, død 1735,
begravede i henholdsvis nr. 13 og nr. 12.
Begravelser i det lange kapel.
Nr. 1 syd (begravelse i jord), to kisters bredde90; ældste begravelse 4. dec.
1662: fru Barbara Wieggers. Begravelsen var oprindelig tre kister bred, men
formindskedes 1668, da den videresolgtes til murmester Caspar Ahnemüller.
1767 videresolgt til kgl. livkirurg Gottfried Bruun, men mest benyttet af slæg
terne Bradt og Callisen. Sidste bogførte begravelse 1837. Ingen gravminder.
Nr. 1 midt (jord), een kistes bredde. Den ældste begravelse er oberst Jørgen
Walter91, begravet 25. maj 1670, kendt fra Dina Wiinhofers sag. Solgt til
Jacob Bähr 1727; Anna Bähr begravet her 1735. Andre begravelser omtales
ikke. Ingen gravminder.
Nr. 1 nord (jord), to kisters bredde. Ældste kendte begravelse 22. okt. 1660
(bager Peter Thomsen); videresolgt 20. nov. 1678 til Christoffer Lytken bager
og atter 24. okt. 1710 til Claus Oldenburg. Hjemfalden til kirken 1758. Ingen
senere begravelser er opført. Ingen gravminder.
Nr. 2 syd (krypt, oprindelig begravelse i jord), to kisters bredde; solgt 21.
marts 1665 til stadskaptajn Jens Jørgensen; atter solgt 25. juli 1753 til Johan
Jørgen Vick, der vistnok derefter lod krypten mure.
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Nr. 2 midt (oprindelig begravelse i
jord, nu krypt), een kistes bredde; solgt
15. jan. 1675 til hattestafferer Joachim
Valentin Kirchberg. Hjemfaldet til kir
ken 1733 og 12. juni 1761 afstået til
ovennævnte Johan Jørgen Vick, som
lagde den sammen med det foregående
gravsted og vistnok straks udmurede
det til krypt; desuden havde han ret til
at opstille et epitafium, som dog ikke
kendes. Sidste begravelse 1770.
Nr. 2 nord (krypt), to kisters bredde;
solgt til Frederik Lemcke 20. april 1659,
hjemfalden til kirken 1758. Dette grav
sted er formodentlig blevet udmuret til
krypt samtidig med de to foregående.
Ingen gravminder.
Nr. 3 syd (begravelse i jord), to kisters
bredde; solgt 3. marts 1655 til possementmager Poul Forster (ingen begra
velser omtalt). Tilbagekøbt af kirken
6. maj 1676, videresolgt 24. april 1691 til
Hude 1911
Michael Mentz, hvis familiemedlemmer
Fig. 97. S. Petri. Bernhard Möllmanns epitafium
gravsættes her i de følgende år, den sid
i det lange kapel, udf. 1779 af Wiedewelt (s. 382).
ste 24. maj 1786.
Nr. 3 midt (jord), solgt 16. sept. 1711 til oberst Gottfried von Viereck, grav
sat her 11. maj 1716.
Nr. 3 nord (jord), solgt 14. juli 1662 til hofskrædder Andreas Söböttker.
Begravelsen havde dengang tre kisters bredde og omfattede vistnok også den
midterste. Familien afstod dette gravsted 25. juli 1689 mod at få den ovenfor
omtalte hvælvede krypt nr. 3 i det store kapels sydfløj. Kirken overlod det 9.
april 1691 til Peter Esback som erstatning for en begravelse, der måtte bort
ryddes ved kirkeudvidelsen samme år. Begravelsen nr. 3 nord har fra nu af
kun to kisters bredde og købtes 28. dec. 1718 af kirkeværgen Oktavius Hollmann; videresolgt 12. marts til slotsforvalter på Frederiksberg Henrik Brun,
hvis familiemedlemmer gravsattes her lige til 1780. Ingen gravminder.
Nr. 4 syd (muret som krypt), to kisters bredde; solgtes 29. maj 1665 til Har
men Wiebers (ingen begravelser omtales); købt 3. j u n i 1704 af kirkens værge
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Engelbrecht Westken (begravelser omtales 1713 og 1714); videresolgt 3. marts
1744 til hofskrædder Henrik Wilhelm Becker (begravet her 7. maj 1755). Tal
rige begravelser for familierne Becker og Wratz i de følgende år; sidste begra
velse 1837.
Nr. 4 nord (krypt), oprindelig to kisters bredde; fra 1672 af tre kisters bredde,
dengang en begravelse i jord og først 1709 udmuret til krypt. Solgtes 18. marts
1668 til kaptajn David Lindemann, videresolgt 11. okt. 1672 til borgerkaptajn
Andreas Knack, der kort efter købte nabobegravelsen nr. 4 midt, hvorom intet
vides. Hans arvinger lod begravelsen udmure til krypt 1709. Protokollen om
taler begravelser af familierne Knack, Becker og Schumacher indtil 1830. En
†kisteplade nr. 79.
Nr. 5 syd (muret krypt), tre kisters bredde; solgt 16. dec. 1662 til møller
Hans Hoppe; videresolgt 17. juni 1721 til stadskaptajn Hans Hagen og atter
7. okt. 1741 til købmand og kirkeældste Magnus Møllmann, hvis slægt begra
vedes her til 1781; atter solgt 6. maj 1806 til købmand og kirkeældste Peter
Christian Böttger. Sidste begravelse 1831.
Nr. 5 nord (oprindelig begravelse i jord, nu muret krypt); to kisters bredde;
solgt 25. juni 1654 som begravelse i jord til skomager Simon Croneberg (ingen
begravelser omtales). Hjemfalden til kirken 1758 og 31. dec. 1779 solgt til hof
kirurg Alexander Kölpin, som formodentlig lod gravstedet udmure til krypt.
Sidste begravelse 1801.
Epitafium (fig. 97). 1779. Bernhard Møllmann; signeret af Wiedewelt92. Monu
mentet er udført i den for kunstneren særegne stil, opbygget som klodser af
vidt forskellig form. Således hviler den fremadhvælvede indskrifttavle på skråt
stillede hjørneklodser, der atter støtter sig til et højt trinformet postament. Ind
skrifttavlen har ved siderne lodret hængende guirlander af egeløv, forneden et
bølgeornament og foroven to smalle rundstave sammenholdt af korsbånd under
en arkitrav med rillet hulkehl. Topstykket, der dækker det tilmurede oval
vindue, er formet som en rundbuet niche på trinformet postament; der er
mæanderbort mellem egeløv og akantusranker forneden og kassettemotiver i
bueslaget. Nichens halvrunde felt udfyldes af et relief, en siddende forsker,
hyllet i antikt klædebon, støttende hovedet til den højre hånd. Ved hans side
en olielampe, ved fødderne en bogrulle, et par bøger og en globus. Nichens
bueslag bærer øverst en glat gravurne. Den latinske mindeskrift med indrid
sede versaler omtaler den afdøde historiker og bibliotekar Bernhard Möllmanns
dødsår og -dato 25. juli 1778; den beretter tillige, at broderen, Petri kirkes
ældste, Magnus Möllmann, 〈død 6. juni 1781〉, her har gravsat sin hustru Ca
tharina Bremer. Tre kisteplader nr. 56, 75 og 83.
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Nr. 6 syd (krypt), to kisters bredde; solgt 18. juli 1654 til konditor Christoffer
Hering; videresolgt 12. sept. 1702 til Hans Henrik Schmidt, der blev begravet
her 22. juli 1741. Atter solgt 28. febr. 1759 til kirkens 1. værge Philip Chr. Vett,
der blev begravet her 14. juli 1779. Sidste begravelse 1840.
Nr. 6 midt (krypt), een kistes bredde; solgt 2. marts 1668 til Jochim Dievel;
påny solgt 23. april 1742 til kommercerådinde Ingeborg Johanne Sohl, f.
Brönstorff, g. 2. gang m. kommandør Didrik Thurah, der 1765 og 1785 for
nyede begravelsesbrevet; han blev begravet her 7. marts 1788. Hans 3. hustru
Friderika Christiane Scavenius, død 1796, er den sidste, der vides begravet her.
Een †kisteplade nr. 76.
Nr. 6 nord (oprindelig begravelse i jord, siden 1739 udmuret til krypt), to
kisters bredde; solgt 30. maj 1654 til bager Hans Henrik Vogler og atter solgt
5. febr. 1690 til hofskomager Johannes Heimans enke Maria Graben. Afstået
til kirken 1711. Den 5. okt. samme år solgt til hattemager Johan Löwe. Tal
rige begravelser er opført blandt slægterne Löwe og Büchler. Atter solgt 8.
nov. 1780 til apoteker Joachim Diedrich Cappel. Sidste begravelse 1804. Ingen
gravminder.
Nr. 7 syd (jord), to kisters bredde; solgt 29. april 1691 til Caspar Übelackers
enke (som erstatning for en rømmet begravelse); atter solgt 30. dec. 1737 til
Laurids Thurah, kgl. hofbygmester, og påny solgt 23. jan. 1762 til major Bar
thold Hartwig von Schack. Ingen begravelser omtales.
Nr. 7 midt (jord), to kisters bredde; solgt 6. aug. 1654 til Johan Nolte (over
taget 1718 af svigersønnen Jacob Borris); fornyet 1743 af Andreas Borris.
Ingen begravelser omtales.
Nr. 7 nord (jord), een kistes bredde; solgt 27. jan. 1665 til Oberstleutnant
Johan Vogt; videresolgt 21. nov. 1711 til Elias Simonsens enke Throne Sørensdatter. Ingen begravelser omtales. 1758 hjemfaldt gravstedet til kirken. Ingen
gravminder.
Nr. 8 syd (jord), to kisters bredde; solgt 21. aug. 1656 til Thomas From,
videresolgt 1. marts 1681 til glarmester Jacob Bulle og 6. nov. 1775 til stadskaptajn Adser Adsersen med ret til opsættelse af et epitafium (A. A. gravsat
30. dec. 1777). Sidste begravelse 24. jan. 1789.
Nr. 8 midt (jord), een kistes bredde; solgt 14. dec. 1665 til Catharina Wulf
og påny 2. nov. 1712 til sværdfeger Hein Kopper. Sidste begravelse er justits
råd Pahl 5. juni 1762.
Nr. 8 nord (jord), to kisters bredde; solgt 8. juni 1666 til trompeter Johan
Meyer og atter 8. juli 1693 til kgl. hofglarmester Poul Schindler. Seks familie
begravelser; sidste begravelse 11. maj 1750. Ingen gravminder.
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Nr. 9 syd (jord), to kisters bredde; solgt 24. febr. 1668 til Henrik Dehn, for
nyet 24. april 1712 af kgl. overgartner Jørgen Severin (kun få begravelser om
tales: 1742, majorinde Becker). 1790 hjemfalden til kirken.
Nr. 9 midt (jord), een kistes bredde; solgt 1677 til gartner Andreas Thomsen.
Afstået af boet til kirken 1723.
Nr. 9 nord (jord), to kisters bredde; solgt 24. okt. 1657 til Johan von Diem
og påny 22. jan. 1668 til postmester Andreas Jørgensen, tilbagekøbt af kirken
1699. Atter solgt 23. april 1700 til glarmester Erik Jørgensen (tre begravelser
opregnes, den sidste 1718). Hjemfalden til kirken 1758. Ingen gravminder.
Nr. 10 syd (jord), to kisters bredde; solgt 27. jan. 1668 til possementmager
Hans Wilcken (begravelser 1719 og 1733); påny solgt 1. febr. 1739 til posse
mentmager Zacherias Kruse (sidste begravelse fra denne familie 1782).
Nr. 10 midt (jord), een kistes bredde; ingen begravelser er optegnet.
Nr. 10 nord (jord), to kisters bredde; solgt 4. april 1648 til blikkenslager
Jørgen Werner, videresolgt 10. marts 1679 til Gert Pohlmann, fornyet 28. jan.
1711 af Andreas Kellinghusen (1711—19 er fire begravelser opført). Påny solgt
29. nov. 1741 til bager Peter Lieske. Sidste begravelse 1751. Ingen gravminder.

DET L A N G E K A P E L S S I D E K A P E L L E R
De ti begravelser i sidekapeller er bygget på ganske samme måde som de
tilsvarende seks i det store kapel; dog er der den forskel, at i det store kapels
sydfløj udgjorde den underjordiske kryptarkitektur en enhed. I det lange kapel
er de ti hvælvede krypter føjet til det ældre system fra 1648 eller 1659, og de
enkelte rækker svarer ikke nøjagtig til hinanden. Krypterne under det lange
kapels sidekapeller er alle tøndehvælvede, ligesom tilfældet var det i det store
kapel. Sidekapellernes hvælvinger er dekoreret i 1880'erne.
Nr. 1 solgtes på ti år som begravelsessted for den kejserlige russiske envoyé,
baron von Korf, død i april 1756 (Begr. prot.). Kisten blev sat på gulvet, ikke i
krypten, og flyttedes efter de ti års forløb til gravhvælvingen under kirkens nor
dre korsarm. 3. april 1780 solgtes gravstedet til højesteretsjustitiarius Henrik von
Hielmstierne; hans tre børn, tidligere begravet i Nicolai kirke, blev gravsat i
krypten 25. juli 1783. På gulvet (ikke i krypten) er han selv, 31. juli 1780, og
hans hustru, 25. okt. 1806, gravsat i en dobbeltsarkofag.
Gravminder. Sarkofager. 1780 (fig. 98). På kapellets gulv står to sarkofager
af året, norsk marmor. De har skråt afskårne flanker over fodstykkets hulkehl;
de fremspringende låg har på overfladen karnisformet profil. På den vestre sar
kofags kortside et cirkelrelief med Hielmstiernes våben; et tilsvarende våben
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Fig. 98. S. Petri. Hielmstiernes kapel (s. 384).
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Fig. 99. S. Petri. Walter Titleys sarkofag og epita
fium, udført af Wiedewelt (s. 386).

(Kiærulfernes?) ses på den østre sarkofag. På langsiderne er udhugget tøj
guirlander med glatte medailloner, hvoraf den ene fra vestre sarkofag er revet
løs og nu står i mellemrummet mellem begge kister. Fodstykket på vestre
sarkofags inderside er stærkt ramponeret, i øvrigt er begge kister velbevaret.
Over den fladbuede arkade til gravstedet er indføjet en lille hvid marmor
tavle med sortmalet indskrift i versaler: »Ejendomsgraf og Hviile Sted for salig
Hr Hendrich Hielmstierne Ridder Geheimeraad Justitiarius i Hoieste Ræt Præ
ses i det kgl. Videnskabers Selskab etc. etc. som hensov i Herren d. 18. Julii
1780 samt hans efterladte Enkefrue Andrea Kirstine Kiærulf saavelsom deres
forhen afdøde Børn tvende Sønner og en Datter hvis Levninger her neden
under ere hensatte. Aabenb: XIV J 3«.
Gitterværk. Gravstedet er dækket af et lavt gitterværk (124 cm højt) med to
låger ud mod gangen, ubrudt ind mod nabokapellet. Gitteret har foroven et
fortløbende bølgeornament og i hovedfeltet langstrakte ovaler med små for
bindende cirkler i stil med sløjfeornamenterne på rokokoens trappeløb. Gitter
værket må være opsat samtidig med sarkofagerne, o. 1780.
Nr. 2 blev erhvervet 28. juni 1768 af divisionskirurg Just Henrik Voltelen
som eksekutor i boet efter den britiske gesandt Walter Titley, hvis kiste fore
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løbig blev hensat i den store krypt under kirkens nordre korsarm. Den afdødes
arving Edward Weston lod i 1768 Wiedewelt udføre den store marmorsarkofag
i sidekapellet nr. 2. Sarkofagen er anbragt opad østvæggen. En lem i gulvet
foran monumentet har givet adgang til krypten for senere begravelser. I kryp
ten er senere gravsat: Jørgen Otto Gottlieb Brockenhuus, bisat 8. nov. 1792,
kgl. livkirurg Johan Friedrich Brieghel, bisat 23. dec. 1802, ovennævnte J. H.
Voltelen, død 31. okt. 1795, og hans hustru Abigael Voltelen, f. Vasmer, bisat
11. febr. 1802; desuden ovennævnte J. H. Voltelens søn, Just Henrik V., bi
sat 4. marts 1836, og hans hustru Inger Sophie Elisabeth, f. Kondrup, bisat
13. aug. 1828. Begravelsesprotokollens oplysninger er næppe helt fyldest
gørende; i krypten ses nu kun fire store kister og to børnekister; de sidste
rummer ligene af to engelske søskende, Feachan Ellis, død 1843 (1 år gl.), og
Alice Ellis, død 1849 (4 år gl.).
Gravminder (fig. 99). Walter Titleys sarkofag92, udført af Wiedewelt, er et af
de største og bedst bevarede monumenter i kapellet. Den på et højt fodstykke
anbragte sarkofag af året marmor har skråt tilskårne sider, der på hovedfronten
ud mod vest bæres oppe af to lodrette, rillede støtter. Under det høje låg med
skrå sider ses et fortløbende bånd af laurbærblade. På de to kortsider store
medailloner med rosetter og perlestav i kanten, midt på den frie langside ses
Titleys våben. Øverst på alle tre frie sider løber et bølgeornament under en
perlestav; en udhugget blomsterkrans hviler på lågets skrå langside. En grav
urne står på det flade låg, og som baggrund for hele monumentet ses en væg
fast indskrifttavle, foroven kronet af den afdødes portrætrelief, omgivet af
draperier. Tavlen, der forneden smykkes af en antik akantusranke, har føl
gende indskrift: »M. S. Gvalteri Titley angli qui legatione Britannica variis
honorum titulis insignita apud senenissimos Daniæ et Norvegiae reges per annos ferme XXXX summa cum lavde functus in hac velvti altera patria magno
vtrivsque desiderio diem obiit svpremvm tertio kal. mart. MDCCLXVIII æt.
LXVIII«. Til minde om englænderen Walter Titley, som under mangfoldige
hædersbevisninger tjente ved det britiske gesandtskab hos de stormægtige kon
ger i Danmark og Norge i næsten 40 år med megen ære og døde i dette sit
andet fædreland, højt savnet i begge lande, 28. febr. 1768 i sin alders 68. år.
(Indskriftsforfatteren har i beregningen af dato åbenbart glemt, at 1768 var
skudår.) Og på højre halvdel: »Vivo optimo amicissimo Edwardvs Weston
regi magnae Britanniae ad res hibernicas administrandas a secretis laborvm
eivs in negotia pvblica impensorvm et testis et particeps nec non testamenti
idem curator et e residva parte haeres L. L. B. M. poni curavit«. Edvard Weston,
den britiske konges gehejmeråd for irske anliggender, sørgede f o r a t sætte dette
minde om sin bedste ven, til hvis private sorger han var vidne, hvis offent
lige byrder han var med til at bære, hvis testamente han var curator for, og
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hvis arving han blev. Over arkaden ind
til kapellet en hvid marmortavle med
indridsede versaler; indskriften er på la
tin og meddeler Walter Titleys fødsel
28. nov. 1700 og død 27. febr. 1768.
Fire kisteplader (Personalhist. Tidsskr.
11. R. I, 265 f.).
Nr. 3 solgtes 20. aug. 1804 til assessor
Hans Heger i hans egenskab af eksekutor
i dødsboet efter hans svigermoder Mag
dalena Friederike Drewsen, f. Zumpe, bi
sat her 11. jan. 1804. Hendes to mænd,
curator Jacob Drewsen, død 1790, og
assessor i højesteret Jørgen Christoffer
Drewsen, død 1801, samt hendes to søn
ner blev alle bisat i vestfløjen nr. 2 (se
ovenfor s. 368), men alle lire kister over
førtes efter erhvervelsen af krypten i det
lange kapel nr. 3 hertil. Ingen gravminder.

L. L. 1954

Fig. 100. S. Petri. Winand Thymes epitafium
i det lange kapel (s. 388).

Nr. 4 solgtes 10. marts 1810 til brand
major Henrik Delft, som selv med sin
familie gravsattes her i de følgende år. Sidste begravelse 1816. Ingen grav
minder.
Nr. 5 er den tidligst bortsolgte af de 1739—40 nymurede krypter i nord
rækken, idet den købtes 23. dec. 1741 af borgmester Michael Grön, hvis datter
Engelke gravsattes her 6. dec. 1741. Borgmesteren selv blev bisat 31. jan. 1742,
hans hustru 7. juni 1774. Desuden bisattes 1760 hans svigersøn, sekretær i Ty
ske Kancelli, Gustav von Klinggräf, g. m. Margrethe Elisabeth Grön, der anden
gang ægtede statsminister Henrik Stampe, der overtog gravstedet. Han døde
1789 og gravsattes først i krypten, siden i den 1793 udførte marmorsarkofag.
Hans hustru blev 29. dec. 1798 bisat i den østre sarkofag.
Gravminder. 1793. Sarkofager. De to anselige sarkofager af norsk marmor er
signeret: I. G. Grund 1793. Ligesom ved samme billedhuggers arbejde i store
kapels sidekapel nr. 4 er sarkofagerne udført under eet og ved sætstykker gjort
til en enhed. Deres korpus er svajet, beskriver en stram kurve, og hviler på
et lavt fodstykke, der på midten er indadknækket, og i hvis b u n d billedhugge
ren har skrevet sit navn under den venstre sarkofag, og under den højre: Fecit
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1793. Sideliniernes kurver trækkes op på den korte forside af hvide bånd med
forgyldte, udfyldte riller. En ligeledes hvid tøjguirlande omkranser et våben
skjold på hver af sarkofagerne: Stampes våben på den vestre, Gröns på den
østre. Det svære låg har svær hulkehl under smal vulst. Midt på hvert låg fin
des en opbygning med profilerede rammer, bærende en monumental gravurne,
der omslynges af en slange.
Gitterværk. Indgangen til begravelsen er dækket af to gitterlåger, samtidige
med sarkofagerne. I buefeltet foroven ses over hver låge to cirkelformede
felter omgivet af rankeslyng. Lågerne har foroven en vandret ramme med
rosetter omgivet af cirkelslag. I hovedfeltets lodrette stænger er indsat ægte
parrets initialer, H S i lågen til venstre ud for Henrik Stampes sarkofag, MES
i den højre låge ud for Margrethe Elisabeth Stampes sarkofag. De lave, kva
dratiske underfelter er opdelt i rudemønster og gennemskåret af to diagonal
stænger, der i skæringspunktet har en blomst i cirkelslag. Gitterværket ind til
nabokapellet nr. 6 var i forvejen opsat af Winand Thyme 1775.
Nr. 6 blev 11. dec. 1751 overdraget til Winand Thyme, den kendte legat
stifter og daværende kirkeældste ved Petri kirke. Han skænkede en sum på
1500 rdl. til kirken og betingede sig ret til gravstedet nr. 6 i kapellet for sig og
sin hustru på det vilkår, at kun han og hans efterslægt måtte begraves her,
og ved dennes uddøen skulle krypten lukkes. Familien omfattede kun Winand
Thyme, død 1775, og hans hustru, død 1764. Ved hans død blev krypten til
muret. På kapellets gulv står nu to nyere kister tilhørende Hans Rasmussen
Thrane, død 1897, og hustru, død 1883; det er næppe i overensstemmelse med
Thymes testamentariske bestemmelser, at kapellet senere er benyttet, heller
ikke at den senere benytter af kapellet har opsat en mindetavle.
Gravminder (fig. 100). Mens Winand Thymes og hans hustrus kister ikke mere
kan ses, er epitafiet på østvæggen nu eneste synlige gravminde. Det er en tavle
af sort, poleret marmor med indgraverede versaler. Tavlen er omgivet af en rillet
kalkstensramme i Louis-seizestil med rosetter i hjørnerne, to overflødigheds
horn foroven og en tøjguirlande forneden. Den korte indskrift nævner ægte
fællernes data: Winand Tyme, født i Wesel am Rhein 15. marts 1702, død i
København 26. aug. 1775, og hustru Elisabeth de Haumersville, født i Leyden
7. april 1701, død i København 28. juni 1764.
Gitterværk. Samtidig med at krypten blev muret til, blev kapellets gitter
værk opsat. Et højt sprinkelværk mellem nr. 5 og 6 bærer årstallet 1775 øverst
under Winand Thymes initialer, der krones med laurbærguirlander, sløjfer og
overflødighedshorn med spiraler. Hovedfeltets høje gitterstænger indrammes
foroven af et bølgeornament, ved siderne og forneden af krydsende bølgelinier
med rosette i skæringspunkterne. De lave kvadratiske felter nederst har rude-

DET LANGE KAPELS SIDEKAPELLER

mønster. Lågerne i arkaden mod syd er fra samme tid. Over de to
lernes kapitælhøjde ses en i'rise med guirlander, derover initialerne
rankeslyng. Lågernes felter er opbygget på samme måde som
inde i kapellet med sprinkelværk og lodrette stænger og forneden
tisk rudemønster; lågernes rammefelter har små cirkelslag.
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Nr. 7 og 8 blev samtidig erhvervet af stiftamtmand Adolf Andreas von der
Lühes efterladte hustru, f. Weyse. Efter begravelsesprotokollen blev købet
ordnet 30. okt. 1750, mens kirkens regnskabsbog først har indført overdragel
sen under 11. juni 1751. Af de to gravkamre synes kun nr. 7 at være benyttet,
idet nr. 8, der e n d n u er tilgængeligt, står helt tomt. Ifølge rgsk. er her gravsat
både amtmanden A. v. d. Lühe (27. okt. 1750) og hans hustru (5. dec. 1791).
Desuden medlemmer af slægterne Schaffalitzky de Muckadel, Levetzow og
Holck. Den sidste begravelse, der er opført i begravelsesprotokollen, er fra 4.
april 1820. I samme protokol er under nr. 8 senere med blyant tilføjet: »Solgt
til Bentheim«. Bobé har urigtigt, at prins Ludwig Casimir Wilhelm Clemens
Bentheim-Steinfurts sarkofag står på kapelgulvet i nr. 7. Prinsen døde 28. jan.
1876. Kisten, der nu henstår på gulvet, rummer fru Johanne F. W. Nolte, f.
Stockfledt, død 1875, og prinsen er mulig gravsat i den nu utilgængelige krypt.
Over arkaden ses en nyere udsk. træplade med indskrift: »Frau Firederike
Hinnes Familienbegräbnis«.
Kapellet ved nr. 7 og 8 har trægitterværk med låger i form af lodrette stænger
med hellebardspidser, rimeligvis fra beg. af 19. årh. To kisteplader nr. 51 og 62.
Nr. 9 og 10 blev 26. maj 1750 overdraget til grevinde Cathrina Maria Schulin,
f. Mösting, Johan Sigismund Schulins efterladte hustru. Den afdøde greves
kiste blev straks ved overtagelsen sammen med tre kister med ægtefællernes
børn nedsat i krypt nr. 9. Flere medlemmer af familierne Møsting og Schulin
bisattes her i den kommende tid, blandt andet grevinden 18. juni 1770. Kryp
ten blev ødelagt ved bombardementet 1807, og resterne af kisterne overførtes
derefter til vestfløjens nr. 7 (se ovenfor s. 369). 19. febr. 1816 solgtes det til
direktøren for den kongelige grønlandske handel Hartvig Frisch. Den sidste
begravelse, der noteres under denne familie, fandt sted 1824. Nr. 10 blev åben
bart aldrig benyttet af familien Schulin; den blev 1816 sammen med nabo
kapellet nr. 9 afstået til kirken. På kapellets gulv hensattes 1835 Constantin
Bruns kiste. Sønnerne købte 1885 krypten på den betingelse, at den ikke skulle
benyttes til andre begravelser. Samtidig erhvervedes den øvre begravelse på
kapellets gulv af kirkens ældste Ferdinand Reymann, der ved en større testa
mentarisk gave skænkede midler til kapellets dekoration af kalkmalerier.
Kapel nr. 9 har trægitterværk med hellebardspidser af samme form og fra
Danmarks Kirker, København 26
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samme tid som de foran omtalte ved nr. 7 og 8. I arkaden til nr. 10 er 2 lave
jernlåger af nyere form, antagelig stammende fra overtagelsen 1884.
Gravminder. I kapel nr. 9 er siden 1938 hensat tre kister, der hidtil havde
stået i vestfløjen ved indgangen til Lentes kapel. De tre kister indeholder grev
Ernst Schimmelmann, død 1831, og hans to hustruer Emilie, f. Rantzau, død
1780 (i sarkofagen til venstre), og Charlotte, f. Schubart, død 1816 (i kisten
til højre). Emilie Schimmelmanns kiste er stærkt barok i profilerne med højt
karnisformet låg. Ernst Schimmelmanns kiste har på kortsiden en udskåren
flaske i et stjerneornament. Charlotte S.s kiste har på kortsiden et våbenskjold.
På væggen to våbenskjolde af tin, utvivlsomt oprindelig tilhørende disse kister.
Ernst S. købte ingen gravkrypt i kapellet, men han og hans efterslægt betalte
årlig leje for opbevaring af de tre kister.
I krypten under nr. 9 blev 1927 nedsat en kasse med knoglerester. Om to
af kranierne har man formodet, at de tilhørte Struensee og Brandt; se Arthur
Fang: Roskildestudier (1944), s. 137—50.

GRAVMINDER I KIRKEN
OG DEN STORE KIRKEKRYPT

K

irken var i tidligere tid, navnlig for branden 1728, fyldt med epitafier
og gravsten. Grundplanen fra 1673 (fig. 14) viser, at gulvet på den tid
var helt optaget af begravelsessteder. Om de af epitafierne og gravstenene,
hvorom der findes skriftlige meddelelser, se den samlede oversigt s. 410. Der
findes nu kun to epitafier (der dog oprindelig hørte hjemme andetsteds) samt
to gravsten, der altid har været her, men som dog begge er flyttet fra deres op
rindelige sted.
Epitafier. 1) 1692. Dr. Johannes Lassenius, præst ved Petri kirke, professor
ved Københavns universitet. Epitafiet (fig. 102) er udført af Thomas Quellinus
kort efter dr. Lassenius' død93. Materialet er marmor, sandsten, stuk og træ.
Der er ikke noget portræt af den afdøde; de talrige figurer på epitafiet har alle
symbolsk betydning. Den centrale del af monumentet er et sandstenskors, der
hviler på en hængeplade, ligeledes af sandsten, med indad svajede konsoller,
og ved hvis fod den ovale, laurbærkransede indskrifttavle af hvidt marmor
hviler. To småengle i voldsom bevægelse under korsets arme er i færd med
at fæstne til væggen et sort, tungt stjernedækket tæppe med forgyldte frynser.
En tredie lille engel sidder nederst til venstre på hængepladen, grædende og
med venstre albue støttende til et dødningehoved. Epitafiets hovedfigur er en
stor engel iført stærkt knitrende klædebon. Den står til højre for korset med
venstre hånd ved mindetavlen; i højre holder den en griffel og skriver dermed
på korstræet: »Spes mea in Christo«. Endelig er der 3 cherubimhoveder om
kring kors og tavle. — Tidligere var epitafiet oversået med Kristi marterred
skaber, alle udført af træ. Tornekronen sidder endnu i korsarmenes skæring;
1924 fandtes på kirkens loft både spyddet, isopstængelen med svamp og fak
len. En tegning i det aldrig udgivne 3. bind af Danske Vitruvius viser,
hvordan de oprindelig var anbragt. Helt forsvundet er stigen, marterpælen,
svøben og den galende hane. Disse ingredienser var åbenbart med fuldt over
læg anbragt strittende til alle sider og har givet epitafiet et uroligt præg, der
svarer både til skikkelsernes stærkt drejede bevægelser og til de gloriestråler,
der oprindelig udgik fra tornekransen, men som nu sidder løst samlet under
korsets vinkler. — Epitafiet skærmes af et gitterværk med spiraler, i et møn
ster, der meget minder om gitterlågerne i det store kapel (side 356), og som
fortil er delt i tre felter med Lassenius' og hans hustrus spejlmonogrammer
indesluttet i små cirkelslag.
Indskriften i fordybede og sortmalede versaler beretter, at J. L. var f ø d t i
Pommern, hvor han også modtog sin første uddannelse; videre lærdom til
egnede han sig i udlandet, hvorefter han [som rektor og] som provst virkede

26*

392

S. PETRI KIRKE

i Holsten; i København opildnede han
denne kirke ved sin stemme og blev
professor ved universitetet; 2 gange var
han gift, sidst med Geske Wilde; han le
vede i 56 år og 6 måneder og døde 29. au
gust 1692.
Epitafiet var sammen med gitret op
rindelig anbragt over gravstedet i kapel
lets østfløj nr. 20. Siden 1865 har dets
plads været i midtfaget på nordre korsarms nordvæg94.
2) 1770. Just Wiedewelt, billedhugger,
død 1757. Epitafiet er udført af sønnen
Johannes W. I en grå kalkstensstele (fig.
101), indmuret i kirkens væg og halv
rundt afsluttet foroven sidder Just Wiedewelts
portrætmedaillon,
i
markant
profil, udført i hvidt marmor. Portrættet
Hude 1911
er utvivlsomt en gengivelse af en me
Fig. 101. S. Petri. Epitafium over Just Wiede
welt, udført af Johs. Wiedewelt 1770 (s. 392).
daillon med faderens billede, udført af
Johs. W. 176795. Under billedet læses med indhugne kapitæler: Iustus Wie
dewelt statuarius. Og derunder: Nat[us] Hafniae X V I I I Nov. MDCLXXVII
mort[uus] V I I I Sept. MDCCLVII. Fecit filivs MDCCLXX.
Epitafiet blev sat over graven i den nye urtegård96 (nærmere om dets pla
cering vides ikke), men flyttedes 1865 sammen med Lassenius' epitafium til
kirken97. Nu står det i nordre korsarms nordvestlige fag på nordvæggen.
Gravsten. 1) O. 1659 (fig. 121). Gravplade af støbejern over kgl. privilegeret
boghandler Chr. Cassubens børn. Den store jernplade har som ramme langs alle
fire sider en indskrift med forhøjede versaler. Indenfor er der en ramme af laur
bærblade med fire evangelistmedailloner i hjørnerne. Foroven to halvrunde, af
smallere laurbærkranse indfattede felter med slægtens våben til venstre, Tre
enighedens symbol til højre. I sviklen over felterne er bovnende skyer og et træ.
Den indrammende indskrift langs kanterne indeholder navnene på Chr. Cassubens
gejstlige forfædre; hertil svarer i midtfeltet en 4 gange gentaget fremstilling
af en præst. — Hovedindskriften98 meddeler, at gravstedet tilhører Chr. Cassuben, hans hustru og b ø r n ; disse sidstes navne opregnes: Anna Margrethe,
død 6. jan. 1657, 7 år 12 dage gammel, Laurentius Christian, død 12. jan. 1659,
17 måneder gammel, og Dorothea □.
Pladen må være lagt, mens Chr. Cassuben endnu levede. Efter gravplanen
1673 (fig. 14) var dens plads i søndre korsarms østfag, men er nu, formentlig
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Hude 1911

Fig. 102. S. Petri. Johs. Lassenius' epitafium, udført af Th. Quellinus (s. 391).

siden 1865, indmuret i nordre korsarms østlige fag på dettes nordmur (altså
på linie med Just Wiedewelts og Lassenius epitafier). Indskriften er gengivet
af Bobé s. 357; anf. v. s. 216 siger, at pladen er et epitafium, men den omløbende
indskrift og evangelistmedaillonerne har udpræget gravstenkarakter.
2) O. 1783. Michael Carl Tröschell, klokkestøber. Støbt messingplade med
udhævede skrifttegn. Indskriften i kapitæler beretter, at her hviler kgl. hof
kanon- og klokkestøber M. C. Tröschell, født i Nürnberg 1717 og død den
11. april 1783, samt hans hustru, født i København 1733 og død□. — I midten
er støbt en klokke over 2 kanonløb. En efterskrift har allusion til billedet:
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»Wan die Todten Glock wird schallen — und unsre Leiber thun zerfallen —
nim dan Jesu aus Erbarmen — unser all in deine Armen.«
Pladen må oprindelig have ligget i søndre sideskibs midtgang tæt ved midt
skibet; på planen 1673 tilhører nr. 40, der er anbragt her, Jacob Bastiansen,
mens den i slutningen af 18. århundrede tilhørte Tröschell99. Pladen er vist
nok flyttet fra sit oprindelige sted ved reguleringen af kirkens gulv 1816100.
Begravelser i kirkens krypt. Endnu før den store krypt (»das grosse Kirchen
gewölbe«) blev bygget 1691—92, havde Petri kirke en gravhvælving, som første
gang omtales 1667, da admiral Niels Helts kiste ad den da nymurede trappe
blev ført ned i hvælvingen101. Sammesteds bisattes også den holstenske kansler
von Kielmannsegg102 den 10. oktober 1676, og kort efter, den 19. december,
ryttergeneralen fra slaget ved Lund Carl von Arenstorff, dog kun midlertidigt103.
Hvor denne krypt har været, er lidt uklart, måske under søndre korsarm, måske
under koret; 1679 omtales en nybygget krypt under alteret104. Den er i alle
tilfælde tilmuret, om ikke før, så i 1816, da en del murede begravelser blev
fyldt, og den blev øjensynlig opgivet som begravelsessted, da den nye nordre
korsarm med sin rummelige krypt blev opført. I denne nye gravhvælving blev
de første kister nedsat juli 1692105, og dens gulvplads synes hurtigt at være
optaget. 1709 måtte kisterne stables oven på hinanden, for at der kunne skaffes
plads til flere begravelser106, og 1723 måtte (se ovenfor s. 258) krypten udvides.
Blandt de mange, der i årenes løb er bisatte her, kan vi af kirkens begravelseslister nævne i flæng: kgl. bygningsinspektør Ernst Brandenburger 1713107,
Christian Gyldenløve med familie (se ovenfor s. 370) 1734, baron von Korff
1776108, flere medlemmer af den tyske rigsgrevelige slægt Sponneck 1770—80109,
baronesse Friederica von Bolten 1784, baronerne Henrik og Johan Henrik von
Bolten henholdsvis 1790 og 92110, matematikeren J. N. Tetens111, død 1807 og
hensat i krypten 1809, major Cosmus Bornemann til Bjergbygård 1820112,
grosserer H. C. Müffelmann 1841113, den engelske opdagelsesrejsende Richard
Cleasby 1853114. Denne sidstnævnte bisættelse er tillige den sidste, der er
noteret i kirkens begravelseslister.
Kisterne stod i krypten, tæt sammenpakkede og ofte ødelagt af andre kisters
vægt, indtil foråret 1937115. Den store gravhvælving blev da ryddet, og kisterne
blev nedsat i en stor fællesgrav på den gamle kirkegård langs kapellet. Da
kisterne ofte havde former, der var karakteristiske for tiden fra o. 1700 til o.
1830, blev de fotograferet af Nationalmuseet (fig. 103—110). Alle kisteplader
blev fjernet og opbevares nu i kapellets østfløj. Kun et lille fåtal af kisterne
er det nu muligt at identificere; et par af dem afbildes her, desuden også Cleasbys særprægede kiste (fig. 110).
Kisteplader, se s. 422.
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Fig. 103—110. S. Petri. Kister fra den store kirkekrypt. — 104. Andreas Thuun,
107. Muligvis Alexander Kölpin, død 1801. — 108. Gerhard Friederich Wriesberg,
109. Vinhandler Peter Nielsen, død 1833. — 110. Richard Cleasby, død 1847 og bisat 1853 (s. 394).
Nationalmuseet fot.

død
død

1757.
1811.

—
—
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a hele den nordlige del af den nye urtegård i vort århundrede er frasolgt
og en væsentlig del af gravminderne i tidens løb tilintetgjort, kan man
næppe få et pålideligt billede af begravelsespladsen i dens ældre skikkelse. Kun
i den tilbageblevne, sydlige del, omsluttet af de tre kapelarme, er der en del
gravminder bevaret, dels gravsten og andre kirkegårdsmonumenter, dels væg
faste epitafier, som for det meste er indmuret i den langstrakte blænding under
kapellets ovalvinduer. Kun disse sidstnævnte gravminder synes nu at sidde på
deres oprindelige plads.
Epitafier. 1) 1690. Magister Gabriel Trusius og Johannes Henrik Thamsen,
døde 1689. Den delvis forvitrede latinske indskrift fortæller, at de to unge
mænd, den første fra Ungarn, den anden født i Holsten, var studenter, bestemt
for den gejstlige stand, men bortreves 1689, hin af den ydre flamme (d. v. s.
operabranden), denne af den indre flamme; deres pårørende har rejst dem dette
minde 1690. Rødlig, stærkt forvitret kalksten med fordybede versaler. I urte
gårdens sydvesthjørne ud for begravelse nr. 20 i kapellets vestfløj. Bobé, 240,
402 f.
2) 1690. »Christoffer Zeise v[or] sich vnd seine Erbe[n] . . . 16[87?]«. Grav
stedet købtes 1687 af guldsmed Christoffer Zeise, død 1690. Rødlig gotlandsk
kalksten, 77×150 cm, med udhugget, liggende relieffigur forneden, stærkt for
vitret. Tysk indskrift med fordybede versaler. Anbragt i murblænding under
tredie vindue fra syd i vestfløjens østmur. Bobé, 21, 403.
3) 1691. Henrich Schmidt »vor sich, seine Frau und Kinder und Erben erb
lich . . . 1691«. Ifølge begravelsesprotokollen er gravstedet 1691 købt og videre
solgt af tre hattemagere efter hinanden. Gullig kalkstensplade, 77×140 cm,
med relieffer i fordybede felter, til venstre et timeglas med vinger, til højre et
bekranset dødningehoved; forneden to blomsterrelieffer samt årstallet. An
bragt i urtegårdens sydøsthjørne under østfløjens sydligste vindue. Bobé, 402.
4) 1695. Peter Carstensen Holsteiner [bager] og Bohle Carstens Holsteiner.
Rød kalksten med fordybede versaler og årstal, 77×140 cm. Foroven en ud
hugget kringle i fordybet medaillon. forneden et vinget dødningehoved med
blomsterrelieffer ved siderne. Anbragt som nabo til nr. 3 på østfløjens vestmur
i murblænding under vinduet lige syd for den store port. Bobé, 402.
5) 1707 (fig. 111). Kirurggravstedet. Rød Ølands kalkstenstavle, 80×115 cm.
Forneden et dødningehoved over korslagte knogler. Den tyske indskrift med
fordybede versaler er ret mangelfuld; minder om, at også kirurgen må dø: ». . .
Die Sund (!) der Menschen wird hier mit dem Todt belohnet. Drumb werden
auch damit [die] Schirurgfi] nicht verschonet. Wer [diesen] Stein und Grab
sieht mercke dies dabey, das die Krancken Helfer selbst nicht sind vom Tode
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Fig. 111. S. Petri. Epitafium 1707 på kirurggravstedet (s. 396).

L. L. 1955

frey. [17]07«. Gravstedet købtes 1697 af barber og kirurg Wilhelm Blanckenheim. Det indrettedes efter begravelsesprotokollens ordlyd »für die Sämptliche
Kunstliebende Barbierer Gesellen dieser Stadt«. Epitafiet sidder i feltet under
vinduet ud for Weybergs gravkrypt i kapellets sydfløj. Bobé, 402.
6) O. 1712. Frantz Julius Lütkens, f. 21. okt. 1650 i Dellien i Lauenburg,
søn af møller Frantz L. i Lüneburg og Anna Sophia Wolf, amtmandens datter.
Han gik ti år på gymnasiet i Lüneburg, og efter at have fuldført sine univer
sitetsstudier på fire år blev han medhjælper hos superintendenterne Sandhagen
og Edzhard Hebræus. I fire år var han rektor i Salder i Altmark Brandenburg,
i fem år andenpræst i Magdeburg, i tre år var han pastor primarius og provst
i Stargard i Pommern, i 17 år kirkeråd, provst og stedfortræder for super
intendenten i Berlin samt medlem af kirkekollegiet og det kgl. preussiske
gehejmeråd. 1704 blev han af den danske konge kaldt til hofprædikant og pro
fessor ved det ridderlige akademi. 1712 den 12. aug. gik han til de himmelske
boliger og efterlod her i København sit jordiske hylster tillige med sin første
hustru Rosina Elisabeth, som var datter af superintendenten i Brandenburg
Andreas Prætorius og Anna Rosina Crause, og som døde 2. dec. 1709; samt
yderligere tre børn, der tidligere var døde: døtrene Marg[rethe] Elisab[eth] 19
år, Doroth[ea] Elis[abeth] 17 år og et barnebarn på 18 måneder. Han efterlod
sin anden, dybtsørgende hustru Gertrud St[r]uve, som var af berømt køben
havnsk slægt — datter af [stadshauptmand] Barthel St[r]uve og Helena Sophia
Mercker — født 3. marts 16832, og som 18. sept. 1711, mens pesten hærgede
København, indgik i ægteskab med ham, så at man må erkende begges fromme
udholdenhed. Han efterlod sig yderligere sønnen Frederik, født 29. juni 1700,
døtrene Anna Elis[abeth], g. m. Christopher Dieter[ich] Chudius, ærkedegn i
Saltzwedel, og Charlot[te] Soph[ie], født 12. juli 1703. Han var fader til 13
børn, hvoraf de ti var sendt i forvejen til himlen. Han levede 61 år, 9 måneder

398

S. PETRI KIRKE

Fig. 112. S. Petri. Udkast til epitafium. Tegning 1718 af J. C. Sturmberg i Kunstindustrimuseet.

og 22 dage. — Latinsk indskrift i kursiv og versaler. Epitafiet er en sort kalkstenstavle, der med profileret ramme af sandsten følger blændingens form og
er anbragt under ovalvinduet i feltet umiddelbart syd for nr. 7 (dr. Reinhold
Wagners epitafium). Bobé, 403.
7) 1718? Reinhold Wagner, dr. med., medicus ved flåden og stadsmedicus i
København, født [i Kønigsberg] i Preussen 23. marts 1672, død under den
grasserende pest i København 26. aug. 1711, og hans anden hustru Rosina Eli
sabeth, født Botsack, datter af præst ved Petri kirke og professor ved univer
sitetet Barthold Botsack, født 11. april 1684, død 20. aug. 1711. Det rigt or
namenterede sandstensepitafium (fig. 113) har oval indskrifttavle med latinsk
indskrift i fordybede versaler, omgivet af kartouche og bladværk, dødninge
hoved foroven, timeglas med flagermusevinger forneden. Til venstre ses i højt
relief, næsten helt fri, en putto, som holder en eskulapstav, til højre en lig
nende putto, som her er dødens symbol, grædende med en le i hånden. Det
særdeles
dygtigt
udførte
epitafium
skyldes
utvivlsomt
Johan
Christopher
Sturmberg. En tegning til et epitafium, signeret af denne kunstner (fig. 112),
opbevares i Kunstindustrimuseet og svarer på få uvæsentlige undtagelser nær
så nøje til det Wagnerske, at det kun kan være Sturmbergs skitse dertil3. —
Anbragt under femte vindue fra syd i vestfløjens østmur (jfr. fig. 23). Bobé,
240, 403.
8) 1750. Johan Franciscus Schönheyder. Gravstedet er ifølge Begräbnispro-
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Fig. 113. S. Petri. Reinhold Wagners epitafium i den nye urtegård (s. 398).

tocoll købt 2. dec. 1750 af lægen J. F. Schönheyder. Glat sandstenstavle, ind
fattet i murblændingen, med indskrift i fordybede versaler: »Schönheyderisches
erkauftes ewiges Erbbegräbnis vor sich und dessen Nachkommen, dessen Länge
4 Ellen und Breite 5 Ellen. Anno 1750 den 2. Decembris«. Om den tilhørende
gravsten over J. F. S., se nedenfor s. 415. Over epitafietavlen er anbragt en
gravurne (o. 1782) til minde om Birgitte Charlotte Dræbye, født Schönheyder,
datter af ovennævnte, g. m. kommitteret i Kommercekollegiet Frantz Dræ
bye; hun døde 17. juni 1782 og efterlod sig to børn. Indskriften på vasen er i
kursiv, for en del ulæselig. Epitafiet er anbragt i sydfløjens nordmur ud til
urtegården under ovalvinduet i Wibes gravkapel. Gravstedet forblev ifølge
begravelsesprotokollen længe i familiens eje; den sidst bogførte begravelse er
fra 1871. Bobé, 402.
9) O. 1753. Johannes Batholomæus Bluhme, kgl. hofprædikant og generalkirkeinspektør, som efter i næsten 72 år med suk og megen møje har arbejdet
i kirkens tjeneste nu hviler sit legeme her for sammen med alle i Kristo døde at
forvente opstandelsen; han var født i Tønder 1. nov. 1681 og døde i København
25. okt. 1753. — Den stærkt forvitrede kalkstensplade med indskrift i versaler
og kursiv har samme form som murblændingen og sidder i kraftigt profileret
sandstensramme med rocailleværk foroven og forneden. Anbragt ved siden af
Reinhold Wagners epitafium (fig. 23), i vestfløjens østmur under sjette vindue
regnet fra syd. Bobé, 403.
10) 1765. Erik Pontoppidan. Latinsk indskrift med fordybede versaler:
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Fig. 114. S. Petri. Det Münterske gravsted i den nye urtegård (s. 402).

Efter megen møje, ilende til den himmelske hvile, overdrog Erik Pontoppidan
til denne jord sit trætte legeme. Han var først Guds ords tjener i Nordborg,
Hagenbjerg og Frederiksborg, dernæst hofprædikant i København, biskop i
Bergen og omsider prokansler ved universitetet i København. Han nåede de
forskellige poster ikke ved sin egen, men ved milde kongers vilje, da han hel
lere ville gavne end styre. Med vilje gjorde han ikke uret mod nogen og tilgav
med lethed dem, der gjorde uret mod ham. Skønt han ikke var ukendt med
sine egne brøst, undgik han dog altid tre ting: forargelse, processer og gæld.
Al unyttig strid foragtede han, og af religiøse grunde bar han ikke had mod
nogen, måske undtagen gudsbespottere og hyklere. Han søgte med mund og
pen at mildne kirkens og fædrelandets sår og erkendte sig altid selv som en
unyttig tjener, der burde frelses alene ved Jesu Christi nåde. Af tre fredfyldte
og lykkelige ægteskaber efterlod han sig ti håbefulde børn, og af sine litterære
sysler efterlod han en række skrifter, som fremtidige århundreder vil have
nytte af. Sit første åndedrag drog han i Aarhus i Jylland anno 1698 den 24.
august, sit sidste i København anno 1764 den 20. december. — På en mindre
plade under den store indskrifttavle er senere indridset en latinsk gravskrift
over hans tredie hustru: Han ville også, at Johanna Maria Hofman, der dybt
begræd hans død, skulle dele hans grav med ham, ligesom hun havde delt hans
leje. Hun var født den 1. februar 1722 og døde den 3. maj 1809. — Monumentet
er formet som en stele (fig. 115) af sandsten, 158×93 cm, på muret sokkel. Det
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Fig. 115. S. Petri. Epitafier i den nye urtegård, over Erik Pontoppidan (til højre)
og Eberhard David Hauber (til venstre).

er gavlformet afsluttet foroven, har særlig pasat mdskrifttavle af hvidt mar
mor, over hvilken der er indsat en portrætmedaillon af Erik Pontoppidan i
profil ligeledes af hvidt marmor, udført af J. Wiedewelt 17654. Epitafiet er
anbragt ved vestre kapelfløjs nordøsthjørne. Bobé, 404.
Den stærkt slidte grausten er nu indmuret i kirkegårdens hegnsmur ud mod
Nørregade (se s. 415). 130×103 cm. Af den meget medtagne indskrift i for
dybede versaler læses: ». . . Salig Er[ik] Pontoppidan . . . og Procancellarius
. . . [K]øbenhavnske Universitet . . . [Født i Aar]hus d. 24. Aug. 1698. Døde
i Kiøbenhavn d. 20. Dec. 1764«. Stenen lå siden 1865 som tærskelsten foran
sakristiets dør5 og er formentlig indsat på sit nuværende sted ved murens om
bygning ca. 1915.
11) O. 1774. Anthon Christopher Rohn. Tysk indskrift med fordybede ver

402

S. PETRI KIRKE

saler: I denne grav håber en benådet synder ved navn Anthon Christopher
Rohn at hvile. Han var født 1696 26. sept. Gud brugte ham som lærer for me
nighederne i Eddelack, Bovenau og Rendsburg. Endelig blev han 1729 kaldet
til den tyske S. Petri menighed i København, hvor han tjente med evangeliet
i 38 år. Han afkastede sit jordiske hylster 12. maj 1774 og afventer i fælles
skab med de her begravne kære den glade opstandelse til det evige liv. — Gullig
kalkstenstavle, anbragt på vestfløjens østmur under syvende vindue fra syd,
tilpasset efter blændingens form. Bobé, 240, 403 f.
12) 1779. Eberhard David Hauber, præst ved Petri kirke. Tysk indskrift
med fordybede versaler: E. D. H. hviler her midt blandt de mange, der af
ham fik vejen vist til retfærdighed. Han var født 27. maj 1695 og døde 13.
februar 1765. Taknemlige venner rejste ham dette minde 1779. — Det højt
opbyggede monument (fig. 115) er nabo til Erik Pontoppidans; det dækker
vestfløjens nordligste vindue og når op til blændbuens toppunkt. På en høj
sandstenssokkel hviler det store epitafium, ligeledes af sandsten, med frem
springende piller ved siderne, som, smykkede med blomsterornamenter, bærer
en arkitrav med tandsnitfrise. Derover et svajet topstykke med cirkelfelt,
hvori er indfattet en slange, der bider sig selv i halen og omskriver en seksstjerne. Under selve den glatte indskrifttavle hviler på sandstensunderlaget en
halvkugle af hvidt marmor, den nordlige verdensglobus med indridsede kon
tinenter. Monumentet er som de fleste anselige epitafier fra slutningen af
1700'rne i Petri urtegård udført af J. Wiedewelt6. Bobé, 404.
13—16) Det münterske gravsted 1794—1841; i hjørnet ved Lentes kapel
(fig. 114). Bobé, 405.
13) 1794. Balthasar Münter, præst ved Petri kirke, født 24. marts 1734, død
5. oktober 1793. Monumentet, der er udført af Wiedewelt 17947, er af mar
mor, måler 220×95 cm og er anbragt i murnichen i urtegårdens hegnsmur
ud mod Larslejstræde; det har glat indskrifttavle med tysk indskrift i fordy
bede versaler; over et trinformet fodstykke flankeres tavlen af to svære pilastre, hvorover ses det rundede topstykke med romerske rankeslyng på begge
sider af et rundt medaillonfelt, der viser dr. Münter i profil.
14) 1833. Dr. Frederik Münter, biskop over Sjælland, født 14. oktober 1761,
død 9. april 1830; mindetavlen, 75×44 cm, blev opsat af sønnerne. Hvidt mar
morrelief i glat kalkstensramme; under relieffet en tavle med to nagler i form af
prydrosetter og kort latinsk indskrift. Monumentet er udført af H. E. Freund
18338. Anbragt på murpillen til venstre for Balthasar Münters epitafium.
15) 1837. Friederike Brun, født Münter, født 3. juni 1765, død 25. marts
1835. Mindetavlen, 77×37 cm, er anbragt på murpillen til venstre for faderens
monument, svarer ganske til broderens, blot mindre, og er ligesom denne ud
ført af H. E. Freund, 1837.
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Fig. 116. S. Petri. Chr. Karstens og Angeneta
Kreyers gravsten 1691 (s. 366).

L. L. 1955

Fig. 117. S. Petri. Maria Beekers gravsten
1752 (s. 405).

16) O. 1841. Carl Wilhelm Theodor Münter, justitsråd og rådmand, R. af D.,
født 6. oktober 1798, død 13. februar 1841. Hvid marmortavle, 58×84 cm, med
sortmalede, fordybede versaler. Anbragt i nordmuren på Lentes kapel.
17—18) Ponsaings familiebegravelse 1810—1834. Bobé, 407.
17) 1810. Anna Christina Ponsaing, født 5. marts 1768, død 19. juli 1807. Glat
sandstenstavle med tysk indskrift i kursiv. Rejst 1810 (rgsk.) umiddelbart nord
for porten i kapellets østfløj.
18) O. 1834. Johann Georg Jacob Ponsaing, silke- og klædehandler samt
major i Københavns borgervæbning, født 25. november 1758, død 19. decem
ber 1834; i 42 år beklædte han tillidshverv ved Petri kirke, deraf 23 år som
kirkeældste. Tysk indskrift med kursiv, ganske som foregående og anbragt
ved siden af denne, på den anden side af murpillen. De to ganske ens tavler
har en let profilering i kanten og segmentformet topstykke. Se endvidere under
gravsten nr. 6, s. 406.
19) O. 1813. Ludwig Manthey, præst og jubellærer ved Petri menighed, født
26. marts 1735, ordineret 27. marts 1759, kaldet til præst ved Petri kirke 9.
maj 1775, død 26. august 1813. Oval mindeplade af norsk marmor(?) anbragt
i murblændingen ud for det Brandtske gravkapel, sydfløjens nordmur, mellem
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Schönheyders og kirurgernes gravsteder. 63×75 cm. Fordybet, oprindelig vist
nok udfyldt, kursiv. Bobé, 402.
20—22) Den lehmannske familiebegravelse 1834—1856; ved østfløjens vest
mur, tæt nord for Ponsaings gravsted. De tre mindetavler er anbragt i nicher,
den midsterste højest, indrammet af murværk i røde og gule striber, en tydelig
efterligning af kapellets oprindelige murværk. Bobé, 407.
20) O. 1834. Louise Lehmann, født Bech (g. m. nedennævnte M.C.G.L.),
født 2. februar, død 9. maj 1834. Finkornet sandstenstavle, 33×85 cm, med
sortmalede, fordybede versaler; anbragt længst til venstre.
21) O. 1841. Julius Lehmann, søofficer, født 22. december 1813, død 13. august
1841. Størrelse og udseende som den foregående, anbragt længst til højre.
22) O. 1856. Martin Christian Gottlieb Lehmann, konferensråd [deputeret i
Kommercekollegiet], født 16. marts 1775, død 5. oktober 1856. Sandstenstavle,
33×85 cm, med portrætrelief af hvidt marmor. Anbragt mellem de to andre
mindetavler.
23) O. 1842. Peter Mathias Bentfeldt, kaptajn i borgervæbningen og kgl.
hofblikkenslager, født 29. januar 1738, død 29. september 1816; hans hustru,
født Robbersen, født 26. oktober 1750, død 2. april 1836; samt deres børn Friderikke Sophie B., født 10. august 1774, død 9. november 1798, Andreas Friderik
B., født 4. marts 1788, død 6. maj 1818, Anna Margretha B., født 2. december
1778, død 16. juli 1834, og hofblikkenslager Peter Georg B., født 1. november
1776, død 29. marts 1842. — Hvid marmortavle med fordybede versaler, for
oven prydet med et sandstenstopstykke, hvis volutter ruller sig sammen om
rosetter; på et fodstykke er udhugget en bikube. Anbragt på nordsiden af kapel
lets østfløj. Bobé, 406 f.
24) O. 1845. Maria Sophia Scherfig, født Smidt; født 11. april 1785, død 30.
januar 1845. Den lille kalkstensplade, 52×78 cm, med fire nagler i hjørnerne
er anbragt i murblændingen under det andet vindue regnet fra syd i vestfløjens
østmur. Tysk indskrift med fordybede versaler. Ikke omtalt hos Bobé.
25) Nyere, fra 1800'rne, med kort tysk indskrift: I:P: Krehmers FamilieBegräbnisz. Fordybede, forgyldte versaler på hvid marmortavle i sandstensramme, 70—63 cm. I urtegårdens østre hegnsmur under den 1939 opførte
loggia. Bobé, 406.
På den nye urtegård har i tidens løb en mængde begravelser fundet sted.
Kun de færreste kan stedfæstes, for langt de flestes vedkommende er stedet
ukendt. Af sådanne ukendte begravelser i urtegården skal nævnes følgende:
Stenhuggeren og arkitekten Jacob Fortling, død 1761 (gravstedet, hvori også
arkitekten C. F. Harsdorffs forældre blev begravet, købtes 1744); billedhuggeren
Fr. Ehbisch, død 1748; bogtrykkeren Ernst Henrik Berling, død 1750 (minde
tavle opsat 1949 på østfløjens vestmur); Nicolai Eigtveds børn 1750 ff., rime-
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Fig. 118. S. Petri. Hjørnemedaillon på Claus Vendorffs gravsten i den nye urtegård (s. 405).

ligvis også N. E. selv (se nærmere under den gamle urtegård nr. 1); og endelig
skal omtales billedhuggeren I. G. Grund, død 1796 (gravstedet købt 1783).
Gravsten. I kirkegårdsmuren er 1924 indsat de gravsten, der tidligere var i
kapellets østfløj, og som er omtalt s. 360 ff. Desuden findes her:
1) 1752 (fig. 117). Lagt af kgl. privilegeret skorstensfejer Johan Michael
Beeker over hans hustru Maria, død 22. okt. 1751 i sin alders 63 år. Ølandsk
kalksten, 177×177 cm. Tysk indskrift med versaler; hjørnemedailloner med
blomsterornamenter; i midten et timeglas med dødningehoved og korslagte
knogler mellem årstallet 1752. Indsat i urtegårdens østre hegnsmur. Bobé, 406.
I græsset ligger følgende gravsten:
2) O. 1756 (fig. 118). Claus Vendorff, kgl. overberider, født 9. okt. 1669, og efter
at have tjent kongen i 54 år død 11. jan. 1749, 79 år og 3 måneder gammel, samt
hans hustru Anna Vendorff, med hvem han havde tre børn, født 21. juli 1674
og død i sin enkestands ottende år, 9. aug. 1756. Norsk marmor, 190×140 cm.
Tysk indskrift med fordybede versaler, navnene i kursiv. Langs stenens pro
filerede kant er udhugget en bladranke med rocailleværk. I de fire hjørner,
hvor i tidligere tider evangelistsymbolerne var anbragt, er udhugget medailloner med en rytterskikkelse i hvert; de ret medtagne fremstillinger har åben
bart motiver fra det kgl. stutteri. Bobé, 408.
3) O. 1756. Johan von Holten [hofsnedker], født i Wilster i Holsten 11. nov.
1688, død i sin alders 71. år, 8 måneder, 28 dage, samt hans hustru Maria Dahl,
født i Tørning mølle ved Haderslev, død i København 25. april i sin alders 68.
Danmarks

Kirker,

København
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år. Lys, grå kalksten, 187×125 cm. Hustruens fødsels- og dødsår er ikke med
taget på stenen, hvor der heller ikke synes at være udsparet plads til senere
udfyldning. Let profileret kant med hulstav og vulst. Indskrift med fordybet
kursiv. Bobé, 408.
4) O. 1777. Johann Franciscus Gottlieb Schönheyder, praktiserende læge,
født i Frauenwalde i Thüringen 20. febr. 1701, i næsten 50 år læge i Køben
havn, død 28. juni 1777; samt hans hustru og livsledsagerinde i 30 år, Mette
Mossin, født 19. april 1713, død 26. aug. 1766; tre sønner og fire døtre over
lever ægtefællerne. Rødlig (Nexø) sandsten med kantprofil, 195×135 cm. Tysk
indskrift med fordybede versaler. Bobé, 407.
5) O. 1787. Lille, hvid kalksten, 45×30 cm, med tysk indskrift, fordybede,
sortmalede versaler, over to børn, Charlotte Louise Böhm, født 7. juli 1785,
død 8. aug. 1786, og Christian Michael Böhm, født 20. nov. 1780, død 7. dec.
1787. Bobé, 408.
6) O. 1812. Skibskaptajn Joseph Anthon Ponsaing, født 1. maj 1752, død
10. jan. 1812. Tysk indskrift med fordybet kursiv. Granitsten, 82×50 cm, i
form af en halv cylinder. I bedet foran østfløjen. Bobé, 407.
7) O. 1822. Johan Martin Schönheyder, højesterets- og kammeradvokat, født
[4.] febr. [1752], død 9. juli 1831 som konferensråd og extraordinær assessor i
Højesteret, R. af D., Dbm.; samt hans hustru Johanne Margrethe Smith, født
10. dec. [1758], død 26. okt. [1822]. Kalksten, 155×90 cm, med svagt ophøjet
indskrifttavle og karnisprofileret kant. Dansk indskrift med fordybede ver
saler. I græsplænen i urtegårdens midte. Bobé, 408.
8) Uden indskrift, formentlig fra o. 1750. Norsk marmor, 117×198 cm, med
lire hjørnemedailloner af storbladede blomsterornamenter.
†Gravsten. 1) 1706. Johan Hannemann. Efter Bobé, s. 227, indsat 1904 i den
senere (1924) fjernede nordre hegnsmur.
2) O. 1765. Eberhard David Hauber (se s. 402) og hustru Maria Catharina
Sigel; den sidste død 18. febr. 1759; 13. febr. 1765 er begge ægtefæller atter
forenet i denne grav. Norsk marmor, lagt foran epitafiet nr. 12. Omtales af
Bobé, s. 404, som forsvundet.
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1825. Catharina Elisabeth Reitzel, født 26.
nov. 1792, død 21. maj 1825. Sandsten, 62×47 cm; tysk indskrift med fordy
bede versaler. Hjørnenagler og let profileret kant. Under den afdødes data er
tilføjet et vers: »Wandrer, bleib am Grabe stehen, — Lerne hier, was eitel ist,
verschmähn, — Weine eine stille Thräne, — Und denn kannst du weiter gehn«.
2) O. 1826. Wulf von Blome »aus dem Hause Saltzau«, født 12. aug. □, død
12. sept. 1826. Sandstenstavle, o. 50 cm (over jorden)×63 cm, rundet foroven
med trekvartcirkelformede hjørneskiver. Tysk indskrift med fordybede ver
saler. Anbragt foran vestfløjen. Bobé, 408.
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3) O. 1868. G. F. Waagen, direktør for den kgl. malerisamling i Berlin, født
i Hamburg □ febr. 1795, død i København 15. □ 1868. Nygotisk kors af
kunstsandsten, 115×82 cm, på sokkel (80 cm høj); tysk indskrift med for
dybede versaler. Sydligt i urtegården foran kapellets vestfløj.
4) 1777. Schottmanns familiegravsted, købt 18. febr. 1777 af murermester
Johan Bernhardt Schottmann. Højt opbygget fundament af granit, 268×275
cm; derover en kalksten med skråkant, 198×130 cm. Monumentet, der har en
tumbalignende karakter, har kort indskrift med versaler: Schottmanns Familie
begravelse. 1834 blev graven oprenset, og indholdet af fem kister nedlagdes i
en ny kiste, der forsynedes med de behørige fem kisteplader. — Gravmindet,
der er anbragt ved østre kapelfløjs nordvesthjørne, stammer mulig fra 1777,
men er ganske tidløst i sin knappe form. Ikke omtalt hos Bobé.

GRAVMINDER I DEN GAMLE URTEGÅRD
Pladsen bag kirkens kor, kaldet »Krautgarten« og siden 1680 »der alte Krautgarten«, regnedes for et fornemmere sted end den øvrige kirkegård. Taksten
for begravelser var her lidt højere. De ældste oplysninger om personer, der
gravsattes i den gamle urtegård, stammer fra 1654. Nøjagtig 100 år senere, i
1754, foretog kirken en ændring af forholdene, idet der langs muren ud mod
Nørregade blev indrettet 10 særlige gravsteder mellem begge portene ud til
Nørregade. Den nordligste af disse porte er senere forsvunden og 1915 erstattet
med en ny (se s. 328) lidt længere mod nord. Portens oprindelige stilling kan
dog bestemmes, og det kan deraf med sikkerhed siges, at de 10 gravsteder mel
lem begge porte har svaret til 10 murnicher. De nye gravsteder blev på kirkens
bekostning særlig indhegnet af tømrermester Jacob Iversen; samtidig udførte
billedhuggeren Thomas Robbertsen en rokokovase over indgangen til kirkens
nordre korsarm, og gartneren J. I. Hilcker plantede 10 træer, et for hvert
gravsted. I modsætning til de andre begravelser under åben himmel blev disse
nummererede; Nicolai Eigtveds efterladte hustru købte nr. 1. Hvor dette lå,
lader sig let afgøre, skønt muren og gravstederne synes en del molesteret ved
bombardementet 1807. I gravsted nr. 2 begravedes 1785 den kendte naturfor
sker Otto Frederik Müller, hvis epitafium (af Weidenhaupt) endnu sidder i
muren. Familien Wohlert havde 1769 købt nr. 7 og der opsat et epitafium, der
også eksisterer endnu. Der er stadig, som der efter regnestykket skal være, fire
murnicher mellem nr. 2 og nr. 7. Det er da ikke svært at finde Eigtveds grav
sted nr. 1.
1) 1754. Eigtveds gravsted. Arkitekten Nicolai Eigtved havde i forvejen et
gravsted på den nye urtegård, hvor nogle af hans børn var begravet. Ifølge
27*
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kirkens regnskab blev han selv gravsat i den nye urtegård 7. juni 1754. Den
12. nov. 1754 købte hans enke imidlertid det nyindrettede gravsted nr. 1 i den
gamle urtegård ved muren til Nørregade tæt ved hegnsmurens nordligste køre
port. Købesummen var 50 rdl., hvortil kom 10 rdl. for retten til at lægge en
gravsten og yderligere 10 rdl. for retten til at opsætte et epitafium. Det må
formodes, at Eigtveds kiste først er bisat i den nye urtegård og derefter er
overført til det nyerhvervede gravsted.
*Epitafium (fig. 119). Weinwichs kunsthistorie fra 1811 meddeler, at epitafiet
blev ødelagt under bombardementet 1807. Det er da blevet fjernet fra sin op
rindelige plads, men blev genfundet maj 1942 ved udgravning til kælder under
villaen Jægersborg allé 65. Hvorledes stenen er kommet til dette sted, har man
ingen efterretning om. Den var brugt som hjørnesten under en trærem ved
fundamentet i villaen, der antagelig er bygget 1870—80. Epitafiet blev der
efter bragt til Nationalmuseet, hvor det i juni 1954 i 200-året for Eigtveds død
er blevet opsat i Prinsens Palæs store nordre trappehal. Epitafiet er af kalk
sten. Den latinske indskrift er indrammet af rocailleværk. Stenhuggerarbejdet
er efter Weinwichs troværdige oplysning udført af Petzold. Indskriften i ver
saler har denne ordlyd: . . . suæ incubuit non alienæ strenuus et honoratus nunc
beat [us] Dn. Nicolaus Eigtved. Rusticis parentibus natus. d. IV iun: a. MDCCI
ex hortulano diligentia et virtute sua tribunus militum, architectus aulicus
academiæ pictorum directo[r] ecclesiarum per Siællandi[am] [mor]tuus d. VII.
iun. a. MDCCLIV[.] Optimo marito poni curavit vidua Sophia Christiana Wal[ther] quæ e[o] nupsit d. XXIV mayi a. MD[CCXLIII] e[t cum] filiolo et
tr[ibus filiabus] defunctum acerbe luge[nt]. (Her i sin egen og ikke i en fremmeds grav hviler den virksomme og ansete, nu salige herre Nicolai Eigtved,
født af almues forældre den 4. juni år 1701, fra at være gartner blev han ved
sin flid og dygtighed oberst, hofbygmester, direktør for malerakademiet og
(inspektør) for kirkerne på Sjælland, død den 7. juni år 1754. For den bedste
ægtefælle blev dette minde sat af enken Sophia Christiana Walther, som ægtede
ham den 24. maj år 1743, og som med en lille søn og tre døtre bittert begræder
den afdøde). Epitafiet er restaureret 1954 af Claes Baumbach.
Kisteplade, se s. 439.
Weinwich, Maler-, Billedhugger-, Kobberstik-, Bygnings- og Stempelskiærer-Kunstens
Historie (1811) s. 149. —Victor Hermansen i Berlingske Aftenavis 20. Juni 1942.

2) 1786. Det andet gravsted blev 1763 solgt til urtekræmmer Anthon Caspar
Paulis arvinger. 1784 blev det overtaget af kirken, og de fem kister, som var
deri, blev overført til nr. 5 i det store kapels vestfløj. 3. jan. 1785 videresolgtes
gravstedet til den kendte naturforsker Otto Frederik Müllers efterladte hustru,
der året efter lod et epitafium opsætte på muren.
Epitafium. 1786. Indskriften til epitafiet sad oprindelig øverst på en særlig
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Fig. 119. S. Petri. Arkitekten Nicolai Eigtveds epitafium. Nu i NM (s. 408).

tavle, der nu er forsvundet. Det udhuggede billedfelt, udført af Weidenhaupt,
er beskrevet af Jonge (2. del s. 287) og sidder endnu på sit oprindelige sted.
Det forestiller en siddende, vinget genius, der holder en omvendt fakkel i ven
stre hånd og som med den højre hånd trækker et forhæng til side for et tem
pel, hvori står en mumielignende skikkelse (naturens billede). I en niche over
billedet står en gravurne.
Indskriften havde efter Jonge følgende ordlyd: H. S. E. Otho Fridericus
Müller. Nat. II. Mart. MDCCXXX. Denat. XXVI. Decembr. MDCCLXXXIV.
Qui Experientia Duce Naturæ Templum Intravit Peploque Ejus Reducto Vultum Deæ Vidit. Carus Amicis. Postgenitis Glarus. P. F. Suhm. (Født 2. marts
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1730, død 26. dec. 1784. Han trængte ledet af kyndighed ind i naturenstem
pel, afdækkede dens klædebon og så gudindens åsyn. Berømt for efterslægten).
Epitafium. O. 1835. Kirkegårdens hegnsmur ud mod Nørregade blev beska
diget under bombardementet 1807, hvilket kan forklare, at O. F. Müllers ind
skrifttavle er forsvundet. I stedet for er opsat en trapezformet mindetavle over
bibliotekar hos Frederik V., N. H. Weinwich, død 1829, og hustru Anna Maria,
født Møller, død 1835. N. H. W. var forfatter til den kunsthistorie, der gav
de nærmere oplysninger om Eigtveds gravsted.
Nr. 3—6 er uden oprindelige gravminder. Nr. 3 solgtes 1766 til hoftapetserer
Johan Martin Zyllners efterladte hustru Anna Catharina, født Lund; nr. 4
solgtes 1766 til te- og porcelainshandler Friedrich Kuhner; nr. 5 blev 1761 er
hvervet af tehandler Zacharias Zedler; i nr. 6 gravsattes 1761 Cathrine Elisa
beth Lepert og 1773 hendes datter Catharina Elisabeth Møller.
7) købtes 1769 af maleren Christian Wohlert (i begravelsesprotokollen kaldet
marinemaler), død 1777.
Epitafium. O. 1777. En høj sandstenstavle er indsat i muren; den er omgivet
af en let profileret ramme, der når nichens toppunkt, og som foroven er flad
rundbuet ligesom nichen selv. Indskrift med kursiv til minde om datteren
Mette Christina, død 1768, Christian Wohlert selv, død 1777, sønnen Hans
Friderich, død 1786, svigersønnen J. Nørager, død 1790, dennes hustru Hed
vig Nørager, død 1792, samt Christian Wohlerts hustru Friderika Caroline,
født Schelberg, død 1807.
Nr. 8—10 er uden oprindelige gravminder. Nr. 8 købtes 1769 af den kendte
læge og fysiker, prof. Christian Gotlieb Kratzenstein, død 1795; nr. 9 købtes
1767 af kgl. hofstenhugger Peter Pfeiffer, død 1771, og nr. 10 1764 af kommit
teret i det vestindiske generaltoldkammer Lorentz Prætorius, død 1781.

FORTEGNELSE OVER SAMTLIGE EPITAFIER

1) O. 1686. Thomas Ocksen, se s. 350. 2) O. 1690. Christofer Zeise, se s. 396.
3) 1690. Gabriel Trusius og Johannes Henricus Tammius, se s. 396. 4) 1691.
Hinrich Schmidt, se s. 396. 5) Efter juli 1692. Heinrich Schupp, se s. 348.
6) Kort efter 1692. Johannes Lassenius, se s. 391. 7) 1690—1708. Michael Wibe,
se s. 355. 8) 1695. Peter Carstensen Holsteiner, se s. 396. 9) 1707. Kirurggrav
sted, se s. 396. 10) O. 1709. Chr. von Lente, se s. 378. 11) O. 1712. Franciscus
Julius Lütkens, se s. 397. 12) 1713. Cort Legan, se s. 362. 13) 1715. Johan Got
fred Becker, se s. 338. 14) 1717. Peter Lund, se s. 364. 15) 1718? Reinhold
Wagner, se s. 398. 16) 1721. Lorentz Kettels, se s. 364. 17) O. 1724. Anna
Catharina von Ehrenschild, se s. 353. 18) O. 1727. Andreas Normann, se s. 351.
19) O. 1732. Frederik Ludwig Niedt, se s. 370. 20) O. 1738. Carl von Brandt, se
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s. 354. 21) 1750. Familien Schönheyder, se s. 398. 22) O. 1753. Johannes Bartholomaeus Bluhme, se s. 399. 23) O. 1754. Nicolai Eigtved, se s. 408. 24) O. 1755.
Jacob Bischoff, se s. 374. 25) 1765. Erik Pontoppidan, se s. 399. 26) 1768. Wal
ter Titley, se s. 386. 27) 1770. Justus Wiedewelt, se s. 392. 28) O. 1774. Anthon
Christoph Rohn, se s. 401. 29) O. 1775. Winandt Thyme, se s. 388. 30) 1776.
Daniel Benjamin Weyse, se s. 342. 31) O. 1777. Christian Wohlert, se s. 410.
32) 1779. Eberhard David Hauber, se s. 402. 33) 1779. Bernhard Möllmann, se
s. 382. 34) O. 1780. Hendrich Hielmstierne, se s. 384. 35) 1781. Johan Boye
Junge, se s. 376. 36) 1781. Abraham Pelt, se s. 345. 37) O. 1782. W. L. von
Rheder, se s. 355. 38) O. 1783. M. C. Troschell, se s. 393. 39) 1786. Müller-Wein
wich, se s. 408. 40) O. 1787. Johan Jürgensen, se s. 360. 41) 1794. Balthasar
Münter, se s. 402. 42) O. 1808. Carl Friedrich Busky, se s. 372. 43) O. 1809. Ole
Heining, se. s. 367. 44) 1810. Anna Christine Ponsaing, se s. 403. 45) O. 1811.
C. F. Fiedler, se s. 344. 46) O. 1811. Marcus Gerhard Rosencrone, se s. 352.
47) O. 1813. Ludwig Manthey, se s. 403. 48) 1833. Frederik Münter, se s. 402.
49) O. 1834. Johann Georg Ponsaing, se s. 403. 50) O. 1834. Lovise Lehmann,
se s. 404. 51) O. 1835. Henrich Weinwich, se s. 410. 52) 1837. Friderike Brun,
se s. 402. 53) O. 1841. Carl Wilhelm Theodor Münter, se s. 403. 54) O. 1841.
Julius Lehmann, se s. 404. 55) O. 1842. Bentfeld, se s. 404. 56) O. 1845. Maria
Sophia Scherfig, se s. 404. 57) O. 1856. M. G. C. Lehmann, se s. 404. 58) 1886.
Brødrene Petersen, se s. 374. 59) Fra 1800'rne. J. P. Krehmer, se s. 404.
†Epitafier. 1) O. 1629. Ulrich Bapst fra Erfurt, »Hauptmann«, død 2. april
1629. Tysk indskrift. I kirken.
Resen: Inscript. Haffn., 21. Bobé, 362.

2) O. 1634. Ulrich von Grinroht, kammerjunker, født [1570], død 4. okt.
1634, 64 år gammel i København. Tysk indskrift. I kirken.
Resen: Inscript. Haffn., 221 f. Bobé, 363.

3) 1637. Jørgen Petterson, silkevæver og kirkeældste, død 1637. Efter til
føjelse på latin repareret af Gener Stephanus von Essen, 1650. Tysk indskrift:
Aken, Leiden, Coppenhagen — Wissen von mir wol zu sagen — Aken lies
ich Aken sein — Halff der Lutherschen Gemein — Ein Kirck in Leiden Bawen
— Hie vertraut man meinen Glauben — Dieser Kirchen vor zu stehen — Und
der Armen bestes sehn — Habe nun den Lohn erworben — Das ich selig bin
gestorben. — Anno 1637.
Fandtes i kirken.
Resen: Inscript. Haffn., 220. Resen: Danske Atlas I, 278. Jonge, 41 omtaler et por
trætmaleri. Bobé, 362.

4) O. 1646. Johan Bram, købmand, direktør for det østindiske og det grøn
landske kompagni, kirkeældste i 23 år, [født 1595 i Hamburg], gift med Cæcilia
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Brun, som døde 7. dec. 1641; han selv døde 1. jan. 1646. Epitafiet opsat af
broderen Gøddert Bram. Tysk indskrift. Fandtes i kirken.
Resen: Inscript. Haffn., 218. Jonge, 40. Bobé, 360.

5) O. 1654. Claus Kröger, kammertjener hos dronning Sofie Amalie, død 28.
dec. 1654 i sin alders 34. år. Tysk indskrift. Dette epitafium af træ, opsat af
Lorentz Tuxen, forvalter på Hørsholm, og hustru Christine Jostens. Fandtes i
kirken.
Resen: Danske Atlas I, 279. Bobé, 365.

6) O. 1660. Anthon Cath, ung hollandsk adelsmand fra Haag, død 11. jan.
1660 i København. Kort latinsk indskrift. Mindesmærket udført af træ, fand
tes i koret.
Resen: Inscript. Haffn., 217. Bobé, 185, 360.

7) O. 1661. Eggerich Johan Lubechs, generalmajor, oberst ved fodfolket,
kommandant, født i Bremen, død i København 22. aug. 1661 61 år gammel.
Tysk indskrift (på en fane?). Fandtes i koret.
Resen: Inscript. Haffn., 217. Bobé, 360.

8) O. 1662. Daniel Pfeiff af berømmelig slægt, født 13. juli 1618, død natten
mellem 17. og 18. aug. 1662, i 11 år Guds ords forkynder, en elskelig ægtemand
i 10 år, en trofast kirkens præst, god mod de fattige, elsket af alle . . . På kon
gens bud udnævnt til prof. ved Universitetet. Hieronymus Weitz satte dette
minde. Lang, latinsk indskrift. I koret.
Resen: Inscript. Haffn., 214 f. Resen: Danske Atlas I, 268 f. Jonge, 36. Bobé, 359 f.

9) O. 1668. Theodor Lente, født i Osnabrück 14. marts 1605 af fornemme
forældre, fra tidligste ungdom bestemt for statsvidenskaben, ved flid og mange
rejser dygtiggjort til tjenesten hos stormænd; gift 1635 og velsignet med fire
sønner og tre døtre, siden 1637 i tjeneste hos kong Frederik III., dengang
fyrstebiskop i Bremen, fra 1648 kammersekretær og kgl. råd, senere tysk
kansler og assessor i statskollegiet og højesteret, død 20. febr. 1668. Latinsk
indskrift. I kirken, bag orglet (se s. 267). Muligvis en gravsten.
Resen: Inscript. Haffn., 219 f. Resen: Danske Atlas I, 273 f. Bobé, 362.

10) O. 1670. Poul Moth, dr. med., informator for kong Chr. V., kong Frederik
III.s livlæge, født i Flensborg i Holsten (sic) 16. sept. 1600; efter lange rejser
gennem Tyskland, Danmark, Belgien, England, Frankrig og Italien gik han i
Frederik III.s og Christian V.s tjeneste, død 6. maj 1670. Latinsk indskrift
forfattet af Thomas Bartholin. Fandtes i kirken.
Resen: Danske Atlas I, 272. Pontoppidan: Marmora Danica, 116. Jonge, 31. Bobé,
366, noget forkortet.

11) O. 1670. Jørgen Walther, »Tribunus Militus«, oberst, død 1670. Om hans
grav i det lange kapel nr. 1, se s. 380.
Resen: Danske Atlas I, 276.
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Fig. 120. S. Petri. Den gamle urtegård. Eigtveds gravsted i nichen længst til venstre (s. 408).

12) O. 1671. Peter Bülche, læge, senere præsident i København, født 1605,
død 1671.
Resen: Danske Atlas I, 275.

13) 1672. Magdalene, sal. Cordt Merckers har opsat et epitafium ved døbe
fonten. HA, 47.
14) O. 1673. Christoffer Gabel, medlem af stats- og kammerkollegiet, stat
holder i København og amtmand på Færøerne, død 1673, 56 år gammel.
Resen: Danske Atlas I, 275. Pontoppidan: Marmora Danica, 112. Gravstedet har nr.
78 på grundplanen fra 1673.

15) O. 1675. Gerlach Siassius, præst ved den tyske kirke i København [1673—
75], død 13. sept. 1675. Hofprædikant hos dronning Sophia Amalie. Severin
Schlüter satte dette minde. Latinsk indskrift med vedføjet tysk vers:
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Hier ligt mit Weib und Kind Hr. Siasser begraben, — Der theure Gottes
Mann, den frommen Hertzen haben — Das Grabmahl aufgericht, damit auch
dieser Stein — Der Mann und seiner Lehr Gedenckmahl solle sein.
I koret.
Resen: Danske Atlas I, 271. Pontoppidan: Marmora Danica, 117. Bobé, 361.

16) 1679. Albert Itzen, kirkeældste, er død, og et epitafium over ham skal
ophænges i koret, meddeler HA, 88.
Personalhist. Tidsskr. 2. R. 3, 289.

17) O. 1689. Anna Catharina Brandt, se s. 354.
18) 1713. Jockum Wriedes testamente af 13. okt. 1712 anviser 1000 daler
til Petri kirke mod at der ophænges et lidet epitafium over ham i det nye kapel.
HA, 620.

19) O. 1723. Christian Siegfried von Plessen, se s. 357.
20) O. 1730. Epitafium eller kisteplade. Niels Barfod, admiral, født 5. april
1650, søn af Lars Barfod, Frederik III.s proviant-kommissær, og Christine
Löwe, levede 10 år i ægteskab med Jannick Bæhr og avlede en søn, derefter
29 år med Magdalena de Witt og havde tre sønner og to døtre. 1666 sendt til
Holland af general, admiral Cort Adeler, 1675 til Ostindien, 1676 kaptajn i sla
get ved Øland, 1677 kommandørkaptajn i de to træfninger ved Langeland og
Køge Bugt, 1679 ved Bornholm, 1700 forsvarede han mandig som Schoutbynacht »de danske pramme imod tvende fiendtlige Floders Anfald og Bombar
dering«. 1694 »maintinerede han sin Herres Høihed imod den haarde Engelske
Attaque. Altsaa ei Under, at han AAr 1710 avancerede til Vice-Admiral, Aar
1714 til Admiral og Aaar 1717 den 10 Martii til Deputered ved Søe-Etatens
General-Commissariat«; han døde 23. febr. 1730 i sit 80. år »og fik den beste
Seyers-Palme i Himmelen«.
Gengivet i Marmora Danica, 112 f.; »in sandapila«, dvs. på ligbåren. Mulig er der altså
ikke tale om et epitafium, men om en kisteplade. Jonge, 30 f. Bobé, 366.

FORTEGNELSE OVER SAMTLIGE GRAVSTEN

1) O. 1659. Chr. Cassuben, se s. 392.
2) 1659. »Nachtmeister« Erhart Kock, død 29. juni 1659 i København; ste
nen er sat af hans enke Euago Delers 20. sept. 1659. Grå, ølandsk kalksten,
205×145 cm. Tysk indskrift med fordybede versaler. Nederste halvdel af ste
nen udgøres af et relief med to svævende engle foroven omkring kerubimhoved.
I nederste venstre hjørne ses timeglasset, i højre dødningehovedet; i midtpar
tiet, som for største delen er ødelagt, ses døden med le i hånden samt endnu
en mandsperson. I niche nr. 14 i muren ud mod Nørregade. Bobé, 410.
3) 1686. Abraham van Schepsel og Elisabeth Blanckeris, se s. 366.

FORTEGNELSE OVER SAMTLIGE GRAVSTEN

415

4) O. 1691. Chr. Karstens og Angeneta Kreyers, se s. 366.
5) O. 1701. Christoph Brückner, se s. 360.
6) O. 1703. Bartolmefes Marker (tømmermester?), død 8. sept. 1703. Lys,
grå sandsten, 102×57 cm. Indhyggede versaler. Forneden laurbærkrans, hvori
ses vinkeljern, passer og to korslagte økser, samt bogstaverne B.M. I niche
nr. 3 forneden i muren ud mod Nørregade. Bobé, 410.
7) O. 1709. Andreas Jensen, se s. 363.
8) O. 1710. Jochim Wriede og Christina, se s. 367.
9) O. 1711. Johan Andres, se s. 360.
10) O. 1711. Hinrich Hanssen, se s. 362.
11) O. 1713. Cordt Legan, se s. 363.
12) 1740. C. B. H. M. / A. M. H. M. / A° 1740. I urtegården ved indgangen
til kapellet.
13) O. 1749. Claus Vendorff, se s. 405.
14) O. 1752. Johann Michael Beeker, se s. 405.
15) O. 1756. Johan von Holten, se s. 405.
16) O. 1760. Jens Bøckman, se s. 362.
17) O. 1764. Erik Pontoppidan, se s. 401.
18) O. 1768. Mette Christina Wohlerts, se s. 410.
19) 1775. I. I. S. / A. M. L. / A. I. L. / A. I. A. / 1775. Grå kalksten, 67×45
cm. Fordybede versaler. I niche nr. 12 i muren ud mod Nørregade.
20) O. 1775. Wilhelm Benthin, bager i København, født 24. febr. 1720 i
Sapel, død □, og hustru Helena Jacobs Sleug, født 21. jan. 1733 i Køben
havn, død □. Sandsten, 250×152 cm. Fordybede versaler. I tavlens fire hjør
ner medailloner med blomster, i midten oval laurbærkrans med vinget time
glas stående over dødningehoved. I niche nr. 1 i muren ud mod Nørregade.
Bobé, 409.
21) O. 1776. Ludvig Meiene . . ., født 27. jan. 1695 i Wissbaden, død 24. nov.
1776. Grå kalksten, 45×112 cm. Fordybede versaler. I niche nr. 6 i muren ud
mod Nørregade.
22) O. 1777. Schottmanns familiebegravelse, se s. 407.
23) O. 1777. Johann Franciscus Gottlieb Schönheyder og Mette Mossin, se
s. 406.
24) O. 1780. Anna Catharina Bruun, født 11. febr. 1701 i Augustenborg, død
20. dec. 1780 eller 86. Grå kalksten, 46×112 cm. Fordybede versaler. I niche
nr. 6 i muren ud mod Nørregade. Bobé, 409.
25) O. 1782. Peter Appelberg over Ida Maria Elisabeth A., født von Gebler,
født 6. april 1747, død 11. jan. 1781, og børnene Hinriete A., født 7. okt. 1774,
død 4. april 1781 og Ida Maria, født 28. sept. 1770, død 31. jan. 1782. Rødlig
sandstenstavle, 92×64 cm, kant-karnisprofil og frugtrelief i fordybet felt for-
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oven i midten. Fordybede versaler. I niche nr. 7 i muren ud mod Nørregade.
Bobé, 409.
26) O. 1782. Birgitta Charlotta Dræby, se s. 399.
27) O. 1783. Peltske familiebegravelse, se s. 345.
28) 1783. Dormitorium Kafenio Schmiedenium, Anno 1783. Sandsten, 200×
90 cm, med våbenskjold i fordybet oval over indskriften. Fordybede versaler.
I niche nr. 15 i muren ud mod Nørregade. Enten opsat af kammerherre, fra
1795 vicekansler i Slesvig og fra 1801 amtmand over Hütten og Stapelkorn
Lorenz Nicolai Kafen von Schmieden, født 1733, død 1814, eller hans broder
generalkrigskommissær Kafen von Schmieden, født 1734, død 1800. Bobé, 410.
29) O. 1783. Michael Carl Troschell, se s. 393.
30) 1785. P. N. Svensen. Kalksten, 40×32 cm. Fordybet kursiv. I niche nr.
7 i muren ud mod Nørregade. Bobé, 409.
31) O. 1785. Birkedommer på Amager I. N. Schmitt, født i aug. 1716, død
17. nov. 1785. Kalksten, 45×34 cm. Fordybet kursiv. I niche nr. 3 i muren
ud mod Nørregade.
32) O. 1787. Charlotte Louise og Chr. Michael Böhm, se s. 406.
33) O. 1787. Murermester og overbrandmester i København Samuel Blichfeldt, født 2. febr. 1749, død 5. jan. 1787. Stenen er lagt af enken Regina Friderica Derman, født i okt. 1751. Sandsten, 195×95 cm, brudt midt over. Fordy
bede versaler, navnene med kursiv. Profileret ramme med lille medaillon med
en sommerfugl i pladens øvre halvdel. Dansk indskrift. I niche nr. 2 i muren
ud mod Nørregade. Bobé, 409.
34) O. 1792. M. M. Rohleder, født Runde, født 19. juli 1754, død 19. dec.
1792, og fire børn: J. Christian, født 10. okt. 1780, død 27. juli 1781, Ch. Frie
derich, født 31. jan. 1784, død 14. sept. 1789, C. Wilhelm, født 19. april 1788,
død 10. april 1791, L. August, født 20. maj 1790, død 10. april 1791. Lys, grå
sandsten, 92×63 cm, med randprofil. Fordybet kursiv. I niche nr. 12 i muren
ud mod Nørregade. Bobé, 410.
35) O. 1794. Christiane C. I. Michelsen, født Stub, født 17. febr. 1771, død
1. aug. 1794. Kalksten, 75×52 cm, med randprofilering. Fordybet kursiv. I
niche nr. 8 i muren ud mod Nørregade. Bobé, 410.
36) O. 1795. Curt Gottlob Susz, jfr. nr. 39.
37) O. 1797. Johan Jürgensen og Engelke, se s. 361.
38) O. 1798. Christian Beniamin Wol[f], klædefabrikant, født 18. sept. 1755,
død 12. dec. [1798], gift første gang med Eberhardine Günther, anden gang
med Erasmine Cathrina Holder. Kalksten, 187×117 cm. Fordybet kursiv. Ved
indgangen til kapellet med skriftsiden nedad.
Se kisteplade nr. 59 s. 430.
39) O. 1800. Fabrikant Christoph Susz, født 23. maj 1751 i Sachsen, død 5.
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jan. 1800 i Cop[enhag]en, og sønnen Curt
Gottlob, født 15. april 1793, død 10. nov.
1795. Kalksten, 68×49 cm. Kursiv. I
niche nr. 12 i muren ud mod Nørregade.
Bobé, 410.
40) O. 1801. C. [N] Hansen, død 23. jan.
1801. Stærkt forvitret sandsten. Fordy
bede versaler. I niche nr. 8 i muren ud
mod Nørregade. Bobé, 410.
41) O. 1804. Bagermester Gerhardt Nis
sen, født 24. juni 1738 i Heiligenhafen,
død 1. okt. 1804, g. m. Mette Cathrine
Nissen, født Daag. Sandsten, 90×50 cm.
Fordybet kursiv. I niche nr. 7 i muren
ud mod Nørregade. Bobé, 409.
42) O. 1807. Marie Fischer, født Tang,
født 1742, gift 10. sept. 1777 med sten
hugger M. Fischer, fik tre børn, hvoraf
det ældste døde 1785, hun selv døde
7. okt. 1807. Randprofileret marmor,
L. L. 1955
80×46 cm. Dansk indskrift med for
Fig. 121. S. Petri. Gravminde af støbejern over
dybet kursiv. I niche nr. 13 i muren ud
Chr. Cassubens slægt (s. 392).
mod Nørregade. Bobé, 410.
43) O. 1808. Anna Bolette Matthiesen, født 17. juli 1772, død 14. juni 1808,
og hendes datter Gunde Marie, født 31. dec. 1807, død 26. juni 1808. Gullig
sandsten, 60×45 cm. Fordybet kursiv. I niche nr. 4 i muren ud mod Nørre
gade. Bobé, 409.
44) O. 1808. Georg Philip Müller, født 13. marts 1779 i Weisenburg, død 27.
maj 1808; stenen er lagt af hans forlovede. Marmor, 68×55 cm. Dansk ind
skrift med fordybet kursiv. Profileret ramme og bort langs kanten, i de fire
hjørner forhen små medailloner med blomster, hvoraf de to er bevarede. 1
niche nr. 13 i muren ud mod Nørregade. Bobé, 410.
45) O. 1809. Fridrich Christian Fischer, stud. theol., født 4. febr. 1782, død
19. jan. 1809. Randprofileret marmortavle, 72×47 cm. Fordybet kursiv, dansk
indskrift. I niche nr. 13 i muren ud mod Nørregade. Bobé, 410.
46) O. 1812. Joseph Anthon Ponsaing, se s. 406.
47) O. 1819. Heinric[h] Eckert, født 31. marts 1748, død 4. dec. 1819. Rand
profileret sandsten, 65×49 cm. Fordybet kursiv. I niche nr. 9 i muren ud mod
Nørregade. Bobé, 410.
48) O. 1821. Brødrene Petersen, se s. 375.
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49) O. 1822. Johan Martin Schönheyder og Johanne Margrethe Smith, se s.406.
50) O. 1825. Catharina Elisabeth Reitzel, se s. 406.
51) O. 1826. Wulf von Blome, se s. 406.
52) O. 1831. Peter Friderich Böhling, født 3. nov. 1754, død 12. aug. 1831,
og to hustruer og tre børn; stenen er sat af børnene. Randprofileret, grå kalk
sten, 60×45 cm. Fordybet kursiv. I niche nr. 4 i muren ud mod Nørregade.
Bobé, 410.
53) O. 1831. Anna Margaretha Eckert, født Lorentzen, født 11. febr. 1760,
død 2. febr. 1831. Randprofileret sandsten, 65×49 cm. Fordybet kursiv. I
niche nr. 9 i muren ud mod Nørregade. Bobé, 410.
54) O. 1834. Maria Dorothea Eckert, født Knoff, født 4. febr. 1803, død
[sept. 1834]. Randprofileret sandsten, 64×49 cm. Fordybet kursiv. I niche nr.
9 i muren ud mod Nørregade. Bobé, 410.
55) O. 1861. G. F. Waagen, se s. 407.
56) I. P. Krehmer, se s. 404.
57) Uden indskrift, o. 1750. Norsk marmor. I græsset i den nye urtegård.
58) Uden indskrift. Ølandsk kalksten. I niche nr. 4 i Nørregademuren.
†Gravsten. 1) O. 1628. Ægidius Rulant, søn af syndicus i Hamburg Rutger
Rulant, død sept. 1628. Latinsk indskrift. I kirken.
Resen: Inscript. Haffn., 221. Bobé, 362.

2) O. 1634. Bernhard Meier, præst ved Petri [1616—34], født [13. dec.] 15[70]
i Flensburg, død i København 24. april 1634. Latinsk indskrift. I koret.
Resen: Inscript. Haffn., 219. Jonge, 40. Bobé, 362 (Bobé nævner s. 339, at B. M. blev
begravet i Frue kirke).

3) O. 1635. Johannes Boje[sen], kannik ved Slesvig domkirke og renteskri
ver [død 1657]; samt over hans to sønner, Titus og Gerhard, af hvilke den før
ste er død □, den anden 1635. Latinsk, versificeret indskrift, hvoraf en del
mangler. I koret.
Resen: Inscript. Haffn., 218 (stenen var delvis ødelagt 1668). Bobé, 361. På grund
planen fra 1673 nr. 4.

4) O. 1640. Anna Ulfeld, datter af rigskansler Jacob Uldfeld [død 1640].
Tysk indskrift. I koret.
Resen: Inscript. Haffn., 218. Bobé, 361. På grundplanen fra 1673 nr. 2.

5) O. 1643. Sophia Hedewich von Blixen, hovmesterinde for Christian IV.s
børn [født 1587], død 3. febr. 1643. Tysk indskrift. I koret.
Resen: Inscript. Haffn., 219. Bobé, 362. På grundplanen fra 1673 mulig nr. 5.

6) O. 1645. Peter Theodor Paynge, »alkymist«, født [o. 1575], død 12. april
1645, 70 år gammel. Latinsk indskrift. I kirken.
Resen: Inscript. Haffn., 221. Jonge, 40. Bobé, 362. På grundplanen fra 1673 nr. 12.
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7) O. 1652. Juliana Elizabetha von Reichow af slægterne Reinching og Andelow, hovmesterinde hos Sophie Amalie, født 6. aug. 1596, død i København
22. okt. 1652. Tysk indskrift. I koret.
Resen: Inscript. Haffn., 219. Bobé, 361. På grundplanen fra 1673 nr. 3.

8) O. 1657. Marcus Schmiden, livkirurg, født 1617, død 1657; gift i syv år
med Catharina Glaeser. Latinsk indskrift.
Resen: Inscript. Haffn., 222. Jonge, 43. Bobé, 363.

9) O. 1658. Regina Magdalena Lente, som var datter af Theodor Lente og
som ved byens belejring [1658] undgik hine store kanonkugler fra de fjendtlige
belej ringsredskaber, der i lige grad spredtes over huse og mennesker; men
alligevel udslettede en lille hjemlig kugle hendes ånd. (Regina Magdalena Lente
skal være dræbt ved vådeskud). Latinsk indskription forfattet af Peter Nicolay Mehrn.
Resen: Inscript. Haffn., 222 f. Jonge, 41. Bobé, 363. På grundplanen fra 1673 nr. 93.

10) O. 1664. Joachim Moltke, boghandler i København; han, som altid fær
dedes blandt bøger og oplærte andre, ikke ved munden men ved hånden som
sælger af tusinde bøger, han agtede for mere værd end mange tusinde bøger
een bog, der ikke var skrevet med tryksværte, men med lammets blod. Latinsk
indskrift forfattet af Peter Nicolay Mehrn. I kirken. Indskriftens længde, be
gyndende med D.O.M.S., tyder snarere på, at der her er tale om et epitafium.
Resen: Inscript. Haffn., 224. Jonge, 42. Bobé, 363 f. På grundplanen fra 1673 nr. 72.

11) O. 1665. Maria Elisabeth von Haxthusen, født von Geisspitzheimb, født
21. okt. 1602 i Kaiserlautern, gift 16. febr. 1647 med Henrich von Haxthusen
til Thinenhausen, fra 1. aug. 1647 hofmesterinde hos dronning Sophie Amalie,
død 7. sept. 1665 i København i sin alders 73. år på seks uger og tre dage nær.
Tysk indskrift. I kirken.
Resen: Inscript. Haffn., 226. Bobé, 364 f.

12) O. 1666. Anna Margreta Mohr, født aug. 1642 i Frankfurt am Main, gift
med Peter Sartor, hofprædikant, død 30. april 1666. Tysk indskrift. I kirken.
Resen: Inscript. Haffn., 225 f. Bobé, 364.

13) O. 1666. Anna Margareta von Holsten, datter af gehejmeråd Dionysius
von Poudewels og Catharina Hedewich von Poudewels, født von Ahlefeld, født
i Gram 2. juni 1645, gift 10. nov. 1665 med Adolph Hans von Holsten, død 14.
aug. 1666 i København. Tysk indskrift. I kirken.
Resen: Inscript. Haffn., 225. Bobé, 364.

14) O. 1666. Paul Tscherning, generalauditør, født 25. jan. 1627 i Buntzlou
i Slesien, kom 1655 til Danmark, død 17. sept. 1666 i København. Tysk ind
skrift. I kirken.
Resen: Inscript. Haffn., 226 f. Jonge, 42. Bobé, 365.

15) O. 1667. Christian Ditlef Testmann, kammersekretær, kgl. råd, født 1635
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i Rendsburg, fra 1660 legationssekretær ved ambassaderne i England og Polen,
fra 1665 kammersekretær, død 24. febr. 1667, 31 år, 3 måneder og 8 dage gam
mel. Tysk indskrift. I kirken.
Resen: Inscript. Haffn., 225. Personalhist. Tidsskr. 2. R. 3, 272. Bobé, 364.

16) O. 1667. Henrich Ernst Mathesius, født 21. juli 1667, død 26. juli samme
år. Latinsk indskrift. I kirken.
Resen: Inscript. Haffn., 227. Personahist. Tidsskr. 2. R. 3, 273. Bobé, 365.

17) O. 1667. Nicolai Helt, admiral, 1652 viceadmiral i Flandern, 1654 asses
sor i admiralitetskollegiet i Danmark, død 7. aug. 1667. Tysk indskrift. I
kirken.
Resen: Inscript. Haffn., 224. Personalhist. Tidsskr. 2. R. 3, 273. Bobé, 364. T. A.
Topsøe-Jensen og Emil Marquard: Officerer i den dansk-norske søetat 1660—1814 og
den danske søetat 1814—1932 I, 561 (jfr. s. 394).

18) O. 1668. Theodor Lente, evt. gravsten, se †epitafier.
19) O. 1668. Dorothea Christina, datter af kancelliråd Conrat Hessen og
Anna Katharine Hessen, født Lentin, født 30. nov. 1666 i København, død 1
år, 9 måneder og 14 dage gammel. Tysk indskrift. I kirken.
Resen: Inscript. Haffn., 227. Bobé, 365.

20) O. 1706. Johan Hannemann, se s. 406.
21) O. 1765. E. D. Hauber, se s. 402.
22) Uden årstal, men ældre end 1668.
Hie war kurtz meines Lebens Zelt
Erfüllet mit viel Angst und Leid
Bis mich der Höchste hat erfreut
Mit der Himlischen Seligkeit.
Genug hab ich gelebt der Welt
Zu leben mit Christo jetzt gefeit.
Resen: Inscript. Haffn., 228 f. Bobé, 367.

† GRAVFANER
I kirken fandtes to nu forsvundne gravfaner med våben og indskrift.
1) O. 1628. Franz Jacob Bech, oberst, død 20. april 1628. Tysk indskrift.
Resen: Inscript. Haffn., 227. Bobé, 365.

2) O. 1628. Henrich Blum, magister equitum, død 28. maj 1628. Tysk ind
skrift.
Resen: Inscript. Haffn., 227 f.
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MINDETAVLER
Mindetavler. 1) 1659. Følgende indskrift findes uden på støttepillen midt på
nordre korsarms vestmur:
Anno 1659. Die Kugel nun Sanct Peter tracht — Da mit die Schwerd ihm niederlagt
— Vorm Jar im Herbst Monat; Wie Tapper damals diese Stat — Durch Gottes Gnad
gewehret sich — Wird Kindes Kind vergessen nicht.
Gengivet efter Resen: Inscript. Haffn., 233. Tavlen blev fornyet 1906, og ved den
lejlighed blev indskriftens ordlyd forandret lidt. Bobé, 37.

2) 1681. Mindetavle om kapellets opførelse, se s. 274.
3) 1691. I kirkemuren på nordforlængelsens vestside sidder en tavle med
følgende indskrift:
Anno 1691 d. 27 Aprilis hat zu dieses Gottes Haus Erweiterung den ersten Stein ge
leget hiesiger Teutschen Gemeine Hoher Patron Hr. Conrad Graff zu Reventlov etc. Das
gantze Werck unter Direction, Vorsorge, Aufsicht der Herrn Eltesten Lorens Kreyers
und Abraham Lehns. Curator. Andreas Kellinghusen, Peter Weinberg etc.
Pontoppidan: Marmora Danica, 119. Bobé, 187.
Af Ølandsk kalksten, stærkt forvitret overflade, i sandstensramme. Fordybet kursiv.

4) 1739. Tre mindetavler om kapellets genopførelse, se s. 304.
5) 1816. Til minde om kirkens genopførelse er i søndre korsarms sydvæg op
sat en mindetavle; sort plade i profileret ramme med følgende indskrift:
Im Jahre 1807 von den 2ten bis d. 5te Septbr. wurde die St. Petri Kirche wie auch
die Kapelle durch feindliches Geschütz so verwüstet das die Gemeine ihren Gottes Dienst
in der Heiligengeist Kirche halten muste bis es ihr endlich durch die Gnade Gottes und
durch die wohlthätige Unterstützung Ihro Königlichen Majestäten so wie mehreren
Menschenfreunden gelang, sie im Jahre 1816 am 5ten S. Trinitatis zum Gottes Dienste
wieder eingeweihet zu sehen. Graf v. Schimmelmann. Patron. Momsen, Ponsaing, Aelte
ste. Schultz, Christensen, Launy Curatoren. Korfitsen, Böttger, Vorsteher.
Bobé, 357.

†Mindetavler. 1) 1637. Uden på kirken (på den nedbrudte nordgavl?)
siddet en tysk, vercificeret indskrift fra 1637 med påmindelse til menneskene
om at ihukomme døden og opstandelsen på den yderste dag.

har

Resen: Inscript. Haffn., 233.

2) 1649. På et nu forsvundet pulpitur i kirken fandtes en lang indskrift på
tysk bestående af 18 vers med salmeagtig karakter samt en meddelelse om, at
Goddert Bram har ladet pulpituret opsætte til minde om sin afdøde broder
Johan Bram »Gott zu Ehren dem Kirchen zum Zirath« i året 1649.
Resen: Inscript. Haffn., 229. Bobé, 358.

To sandstenstavler er i ny tid, såvidt vides o. 1912, indsat i kirkemuren til
minde
omKirker.
byggearbejderne
1691 og 1817.
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KISTEPLADER

L

angt de fleste af de i Petri kirke bevarede kisteplader er nu ophængt i kapellet, dels i det store kapels sydfløj, dels i østfløjen og dels i det lange
kapel. Da den store kirkekrypt 1937 blev tømt (s. 399) og kisterne gravsat på
den gamle begravelsesplads ud for kapellets søndre dør, fjernede man alle
kistepladerne og ophængte dem på en stor trætavle. Den findes i den østlige
kapelfløjs østvæg. De her anbragte kisteplader er offentliggjort af Albert Fabritius i Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 244 ff. De forsvundne kistepladers tekst
kendes fra Bobé's bog. For en meget væsentlig del stammer de fra kister, der
er hensat i nu utilgængelige gravkrypter; ved kapellets restaurering i begyn
delsen af 20. årh. blev krypterne for en stor del dækket med murstensgulv. Det
er altså sandsynligt, at kistepladerne endnu sidder på deres plads; de kan blot
ikke mere undersøges.
Kisteplader. 1) 1688. Anna von Plessen, født i København 8. nov. 1688, død
19. samme måned og år, datter af gehejmeråd Christian Siegfried von Plessen.
Gravsat i familiekrypten. Skjoldformet kisteplade af messing med graveret
skriveskrift. Hænger på væggen i Plessens kapel. Bobé, 380.
2) 1689. Sophia Amalia von Plessen, født 20. marts 1682, datter af Christian
Siegfried von Plessen, død 19. april 1689 ved den ulykkelige brand på Amalien
borg. Gravsat i familiekrypten. Skjoldformet kisteplade af messing; tysk ind
skrift med graveret skriveskrift. Hænger på væggen i Plessens kapel. Bobé, 380.
3) 1690. Hans Volrath von Plesse[n], født 11. okt. 1657, død 16. nov. 1690, 33 år,
1 måned og 5 dage gammel. Gravsat i familiekrypten. Oval kisteplade af messing;
tysk indskrift med graveret skriveskrift. Hænger i Plessens kapel. Bobé, 381.
4) 1690. Michael Wibe, herre til Freyenfelde, født i Lund i Skåne 24. dec.
1627, død 1. maj 1690 i København; tjente tre konger, gehejmeråd hos Chri
stian V., ridder af Dannebrog, vicepræsident i det danske kancelli, justitiarius i
højesteret, etats-, justits- og kommerceråd samt præfekt for kronprins Frederik;
efterlod sig otte børn i ægteskabet med Margaretha Catharina Reimers. Oval
kisteplade af kobber med latinsk indskrift med graveret skriveskrift. Hænger
i Wibes kapel.
Gengivet hos Bobé s. 378, men her forvekslet med epitafiets indskrift.
5) 1694. Jomfru Sophie Hedewig von Plessen, »ein zahrtes Kind«, født 2.
febr. [1694], datter af Christian Siegfried von Plessen, og Magdalene Hedewig,
født von Halberstadt, død 15. okt. [1694]. Gravsat i familiekrypten. Firkantet
kisteplade af kobber med afskårne hjørner og graveret skriveskrift. Tysk ind
skrift. Hænger i Plessens kapel. Bobé, 380.
6) 1694. Birgitte Magdalene Engberg, født 13. jan. 1677, datter af justitsog kancelliråd, landsdommer på Sjælland Andreas Engberg og Utilia Meyer-
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crone, gift 4. sept. 1692 med Hector Gotfred Masius, dr. theol. prof. ved Kø
benhavns Universitet og kgl. majestæts hofprædikant; død 15. marts 1694.
Gravsat i von der Maases krypt, sydfløjen nr. 16. Oval kisteplade af kobber
med latinsk indskrift med graveret kursiv. Hænger i sydfløjen på pillen mel
lem kapel nr. 4 og 5, øverst. Bobé, 387.
7) 1696. Friedrich von Plessen, født 27. sept. 1695, søn af Christian Sieg
fried von Plessen, og fru Magdalene Hedwig von Plessen, født von Halberstadt; død 21. nov. 1696, 1 år og 2 måneder gammel på nær seks dage. Gravsat
i familiekrypten. Firkantet messingkisteplade med afskårne hjørner og gra
veret skriveskrift. Tysk indskrift. Hænger i Plessens kapel. Bobé, 380 f.
8) 1698. Georg von Plessen, født 21. febr. 1680, søn af Christian Siegfried
von Plessen og Sophie Agnes von Lepel; bortrevet 26. juni 1698 af en pludse
lig feber. Gravsat i familiekrypten. Oval kisteplade af messing med latinsk
indskrift med graveret skriveskrift. Hænger i Plessens kapel. Bobé, 381.
9) 1700. Wilhelm von Plessen, født 6. aug. 1699, søn af Christian Siegfried
von Plessen og Magdalene Hedwig Halberstadt, død 26. nov. 1700. Gravsat i
familiekrypten. Oval kisteplade af messing med latinsk indskrift med gra
veret skriveskrift. Hænger i Plessens kapel. Bobé, 381.
10) 1701. Peter Brandt til Petersdorf, fordum ridder kgl. maj.s til Danmark
og Norge gehejme- og kammerråd, overrentemester og højtbetroede deputeret
udi general-kommissariatet, født i Sønderborg 11. juli 1644, død i København
28. jan. 1701. Gravsat i Brandternes krypt. Kisteplade af messing med dansk,
versificeret indskrift med graveret skriveskrift. Hænger i kapellets sydfløj på
pillen mellem kapel nr. 3 og 4. Bobé, 375.
11) 1702. Magdalena Hedwig Halberstadt, datter af Balthasar Gerhard Hal
berstadt, født 21. dec. 1666, gift med Christian Siegfried von Plessen. Gravsat
i von Plessens krypt. Kisteplade af messing i form af skriftrulle, latinsk ind
skrift med graveret kursiv. Hænger i Plessens kapel.
12) 1705. Anna Catrina Dröge, født 1661, datter af rådmand i København
Johan Dröge og Anna Nicolai [von der Weiss], gift med Nicolai Reimer 1678;
en søn og en datter; gift anden gang med dr. Hector Gotfred Masius, prof. theol.
1695; fire børn, een søn og tre døtre. Hun døde 12. april 1705. Gravsat i von
der Maases krypt, nr. 16. Firkantet kisteplade af kobber med latinsk indskrift
med graveret kursiv. Hænger i kapellets sydfløj mellem kapel nr. 4 og 5.
Bobé, 388.
13) 1711. Jomfru Louyse Hanneken, født 10. maj 1710, datter af etatsråd
Anthon Günther Hanneken, død 20. jan. 1711. Gravsat i von der Maases krypt
nr. 16. Firkantet kisteplade af kobber med afskårne hjørner foroven, graveret
kursiv. Tysk indskrift. Hænger på pillen til højre for Schupps epitafium nr. 5
fra oven. Bobé, 388.
28*
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14) 1723. Anna Dorothea Fincken, født 3. nov. 1696, gift 12. marts 1715
med regimentskvartermester ved kongens livgarde til fods Cay Bartram Sengebusch, moder til fire sønner og to døtre, død 2. sept. 1723. Usikkert begravelsessted, formentlig kirkens krypt. Oval kisteplade af tin, noget afskallet, med
graveret skriveskrift. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 248.

15) 1730. Abraham Klöcker, født i Ålborg 1673, søn af Jens Christensen og
Hedewig Klöcker, »i sit Hus velsignet tvende Gange med tvende fornöyelige
Rif-Ben, den første Elisabeth von Lengercken fødde ham tree elskelige Børn,
tvende Sønner og een Datter, den anden Johanne Heerfort«; han døde 13. febr.
1730. Gravsat i Lengerckens krypt, store kapels sydfløj nr. 21 (rgsk.). Skjold
formet kisteplade af tin med dansk indskrift med graveret skriveskrift. Hæn
ger på pillen til højre for Schupps epitafium, nr. 2 fra oven.
16) 1730. Peter Lüders, baron, kabinetssekretær hos dronning Louise, født i
Hamborg 27. sept. 1679, død i København 28. dec. 1730, 51 år, 3 måneder og
1 dag gammel. Gravsat i kirkens krypt 6. jan. 1731 (rgsk.). Oval, hvælvet kiste
plade af tin med graveret skriveskrift. Tysk indskrift. Hænger på trætavlen i
østfløjen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 248.

17) 1736. Sophia Dorothea von Glöden, enke efter oberst Hans Adam Levien
von Prehn; død i København 1. april 1736, 74 år gammel. Gravsat i kirkens
krypt 7. april 1736 (rgsk.). Oval, hvælvet kisteplade af tin, omgivet af stråle
krans med kerubhoveder og korslammet foroven. Strålekransen bærer spor af
forgyldning. Tysk indskrift med graveret kursiv. Hænger i østfløjen på træ
tavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 248 f.

18) 1738. Ernst Sigmund August von Künsberg (eller Königsberg), født i
Dannendorf i Francken 12. maj 1704, kammerjunker hos kronprins Christian
(VI.), død 21. febr. 1738, 34 år gammel. Gravsat i kirkens krypt 1. marts 1738
(rgsk.). Tysk indskrift. Graveret skriveskrift på oval kisteplade af tin med
strålekrans omkring. I midten våben, hvis skjold er delt ved en buet sølv
sparre i blåt og guld; en adelig kronet firtallet hjelm med to sølv vesselhorn.
På trætavlen i østfløjen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 249.

19) 1742. Diederich Christlieb von Clausberg, født 5. marts 1742, søn af
Christlieb von Clausberg og Anna Margaretha, født Heymann; død 13. aug.
1742, 23 uger gammel. Gravsat i kirkens krypt 15. aug. 1742 (rgsk.). Oval,
hvælvet kisteplade af tin med graveret skriveskrift. Tysk indskrift. Hænger i
østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 249.
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20) 1743. Elisabeth Margarethe von Clausberg, født 19. jan. 1743, datter af
Christlieb von Clausberg og Anna Margaretha, født Heymann; død 4. dec.
1743, 45 uger og 3 dage gammel. Gravsat i kirkens krypt 6. dec. 1743 (rgsk.).
Graveret skriveskrift på oval, hvælvet kisteplade af tin. Tysk indskrift. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 249.

21) 1746. Johan Plump, født i Hamborg 2. juli 1683, død 30. jan. 1746 »auff
Seinem vor Copenhagens Wester Thor zu Manifactuuren eingerichteten Hoff«,
og hustru Anna Maria Bodness, død 23 år før ham. Gravsat i kirkens krypt 4.
febr. 1746 (rgsk.). Oval, stærkt hvælvet kisteplade af tin med graveret skrive
skrift. Tysk indskrift. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 249.

22) 1746. Christian Fogh, regimentskvartermester ved det andet fynske kavalleriregiment, født 25. aug. 1684, søn af Georg Fogh og Cathrine Schumacher,
gift 19. nov. 1745 med Elisabeth Neuhauss, død 20. maj 1746, 62 år, 8 måneder
og 27 dage gammel. Formentlig gravsat i kirkens krypt. Oval kisteplade af tin,
noget afskallet, dansk indskrift med graveret skriveskrift. Hænger i østfløjen
på trætavlen. Jfr. nr. 44.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 250.

23) 1748. Ferdinand Anthon Crüger, justitsråd, direktør for det anatomiske
og kirurgiske akademi, født 1. aug. 1717, søn af Simon Crüger, død 3. marts
1748. Gravsat i krypten 8. marts 1748 (rgsk.). Oval, hvælvet kisteplade af tin
omgivet af strålekrans, latinsk indskrift med graveret kursiv. Hænger i øst
fløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 250.

24) 1749. Sophia Maria Sommer, født 21. aug. 1703 i Meklenburg, gift 13.
marts 1744 med kgl. kældermester Friderich Fenniger; død 22. jan. 1749 i
København, 43 år gammel. Gravsat i krypten 25. jan. 1749 (rgsk.). Oval, hvæl
vet kisteplade af tin omgivet af strålekrans med kerubhoveder, graveret kur
siv. Tysk indskrift. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 250.

25) 1749. Jomfru Magdalena Sophia Fenniger, kammerjomfru hos enke
dronning [Sophie Magdalene], født i Slesvig 1694, død 14. febr. 1749 i Køben
havn, 55 år gammel. Gravsat i krypten 18. febr. (rgsk.). Oval, hvælvet kiste
plade af tin omgivet af strålekrans, tysk indskrift med graveret kursiv. Hæn
ger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 251.

26) 1750. Friederica Lovise von der Lühe, født 21. juni 1750, datter af Hans
Albrecht von der Lühe, ritmester ved livgarden til hest, og Dorothea Sophia
von Cramon; død 8. sept. 1750, 11 uger og 3 dage gammel. Gravsat i krypten
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9. sept. 1750 (rgsk.). Oval, hvælvet kisteplade af tin med graveret kursiv. Tysk
indskrift. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 251.

27) 1751. Christlieb von Clausberg, født 27. dec. 1690, gift 21. nov. 1737
med Anna Margaretha Heymann, i ægteskabet var fem sønner og fire døtre;
han døde 5. juni 1751, 61 år, 5 måneder, 2 uger og 6 dage gammel. Gravsat i
kirkens krypt 5. juni 1751 (rgsk.). Oval, hvælvet kisteplade af tin med kandestøbermærke S M S 1739 (ifølge Albert Fabritius), tysk indskrift med graveret
skriveskrift. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 251.

28) 1752. Diederich Cuno von der Lühe, født 2. dec. 1751, søn af Hans Al
brecht von der Lühe, oberstløjtnant ved kavalleriet og ritmester ved livgarden
til hest; død 6. aug. 1752, 32 uger og 5 dage gammel. Gravsat i kirkens krypt
7. aug. (rgsk.). Oval, hvælvet kisteplade af tin med bladornament langs kan
ten og kerubhoved foroven, tysk indskrift med graveret kursiv. Hænger i øst
fløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 251.

29) 1753. Hans Fynboe, født i Haderslev 29. sept. 1675, død i København 7.
april 1753, 77 år, 6 måneder og 9 dage gammel. Gravsat i krypten 10. april
1753 (rgsk.). Oval, stærkt hvælvet kisteplade af tin med graveret kursiv. Tysk
indskrift. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 252.

30) 1755. Fru Juliana Louyse Dauw, født de Bressart, født 9. april 1698,
gift med etatsråd, amtmand til Hirschholm og kommitteret i kommercekollegiet, Conrad Christian Dauw; død 5. febr. 1755. Gravsat 7. febr. i kirkens
krypt. Oval, hvælvet kisteplade af tin med graveret kursiv. Tysk indskrift.
Hænger i østfløjen på pillen til venstre for trætavlen, nr. 2 fra oven. Jfr. nr. 52.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 252.

31) 1757. Fru Metta Christina Klöcker, født von Wriesberg, født 7. dec.
1714, gift 28. maj 1732 med etatsråd, borgmester Hermann Lengercken Klöc
ker, med hvem hun levede 23 år og fik datteren Christina Elisabeth (gift med
etatsråd Stampe); hun døde 10. jan. 1757. Gravsat 24. jan. 1757 i store kapels
sydfløj nr. 1 (rgsk.). Oval, hvælvet kisteplade af tin med graveret skriveskrift.
Tysk indskrift. Hænger på pillen til venstre for Ocksens epitafium nr. 2 fra oven.
32) 1757. Andreas Thuun, købmand i Hamborg, født sammesteds 9. marts
1721, død i København hos købmand Adde Hans Brun 2. sept. 1757 på hjem
rejse fra Stockholm. 5. sept. 1757 indsat i kirkens ligkapel; senere formentlig
gravsat i kirkens krypt. Oval, hvælvet kisteplade af tin med graveret kursiv.
Tysk indskrift. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 252.
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33) 1760. Simon Crüger, virkelig justitsråd, »General-Directeur des Chirur
gie in den Königlichen Reichen«, gift i 46 år med Margaretha Crüger; død 26.
april 1760. Gravsat i kirkens krypt 21. april 1760 (rgsk.). Oval kisteplade af
tin med graveret kursiv. Tysk indskrift. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 253.

34) 1760. Dorothea Lucia Sophia von der Lühe, født Cramon, gift med Hans
Albrecht von der Lühe, oberst i kavalleriet og major i livgarden til hest; hun
døde 20. juni 1760. Gravsat i kirkens krypt 22. juni 1760 (rgsk.). Oval, hvælvet
kisteplade af tin omgivet af forgyldt strålekrans. Tysk indskrift med graveret
kursiv. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 253.

35) 1762. Friederich Fenniger, kgl. kældermester, født 24. jan. 1702, gift 22.
jan. 1744, død 10. jan. 1762. Gravsat i kirkens krypt 12. jan. 1762 (rgsk.).
Oval, hvælvet kisteplade omgivet af strålekrans med kerubhoveder og engle,
tysk indskrift med graveret kursiv. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 253.

36) 1762. Maria Elisabeth von Löwe, født Fenniger, født 9. sept. 1696, gift
10. marts 1716 med kgl. kaptajn von Löwe og døde som enke 18. jan. 1762.
Gravsat i kirkens krypt 20. jan. 1762 (rgsk.). Oval, hvælvet kisteplade af tin
med bred strålekrans med kerubhoveder og engle; strålekransen bærer spor af
forgyldning. Tysk indskrift med graveret kursiv. Hænger i østfløjen på pillen
mellem de to trætavler.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 253.

37) 1763. Rachel Sophia von Marschalch, født baronnesse Fletscher, født 3.
okt. 1687, død 17. marts 1763. Gravsat i kirkens krypt 18. marts 1763 (rgsk.).
Oval, hvælvet kisteplade af tin omgivet af strålekrans med kerubhoved og
engle og lammet foroven; strålekransen bærer spor af forgyldning. Tysk ind
skrift med graveret kursiv. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 254.

38) 1763. Fru Margaretha Cryger, født Schmidt, født i Tønder 14. juli 1695,
enke 26. april 1760 efter generaldirektør for kirurgien Simon Cryger; død 22.
juni 1763, 67 år, 11 måneder og 8 dage gammel. Gravsat i kirkens krypt 26.
juni 1763 (rgsk.). Oval kisteplade af tin med graveret kursiv. Tysk indskrift.
Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 254.

39) 1765. Jens Kraft, født 1720, prof. ved Sorø akademi, gift første
Catharina Eversen, var velsignet med ni børn, af hvilke fire allerede
ren er døde, resten, en søn og fire døtre, begræder ham; gift anden
Sophia Magdalena Langhorn, som velsignede ham med tre børn, af
søn og en datter nu sammen med moderen beklager hans død 18. marts 1765.

gang med
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Bisat 15. juni 1765 i Lengerckens gravkrypt, store kapels sydfløj nr. 21 (rgsk.).
Kisteplade af tin med graveret skriveskrift. Dansk indskrift. Hænger på pil
len til venstre for Schupps epitafium, øverst. Bobé, 395.
40) 1766. Elisabeth Magdalena Chretschmer, født Bockenhoffer, født 4. sept.
1696, gift 14. sept. 1714 med Heinrich Chretschmer, som døde 5. marts 1724;
ægteskabet var velsignet med syv sønner og to døtre, af hvilke tre sønner og
en datter er døde før moderens død 30. nov. 1766, 70 år, 2 måneder og 25 dage
gammel. Gravsat 2. dec. 1766 i Andreas Normanns krypt, store kapels sydfløj
nr. 24 (rgsk.). Kisteplade af tin i form af skriftrulle med graverede bladorna
menter langs kanten. Tysk indskrift med graveret skriveskrift. Hænger på
pillen til højre for Ocksens epitafium nr. 3 fra oven. Bobé, 391.
41) 1767. Berendt Enoch Hempel, kirurg, født i Meklenburg 14. jan. 1694,
gift 13. juni 1728 med Anna Helena, født Crüger, som fødte fem sønner og fire
døtre; han døde i København 30. juni 1767, 73 år, 5 måneder og 18 dage gam
mel. Gravsat samme dag i kirkens krypt (rgsk.). Firkantet, forsølvet kisteplade
med graveret kursiv. Tysk indskrift. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 254.

42) 1767. Andreas Johann Andressen, rådsherre og stadskaptajn i Køben
havn, født i Tønder 1. febr. 1713, død i København 25. dec. 1767. Indsat i
ligkapellet 29. dec. 1767 (rgsk.), senere formentlig overført til kirkens krypt.
Firkantet kisteplade af tin med graveret kursiv. Tysk indskrift. Hænger i øst
fløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 254.

43) 1768. Johann Friedrich Wilhelm von Jessen, etatsråd [født 14. sept.
1709, død 14. sept. 1768]. Gravsat i kirkens krypt 16. sept. 1768 (rgsk.). Kiste
plade af messing, stærkt irret. Tysk indskrift med graveret skriveskrift. Hæn
ger på pillen til højre for Schupps epitafium, nr. 4 fra oven.
44) 1769. Elisabeth von Fogh, født Neuhaus, født 13. april 1713, gift med
Christian Fogh, tidl. regimentskvartermester ved andet fynske kavalleri-regiment (død 1746); hun selv døde 20. april 1769, 56 år og 7 dage gammel. Grav
sat i kirkens krypt 27. april 1767 (rgsk.). Firkantet kisteplade med graveret
kursiv. Tysk indskrift. Hænger i østfløjen på trætavlen. Jfr. nr. 22.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 255.

45) 1770. Frk. Sophia Charlotte, komtesse Sponeck, hofdame hos hendes kgl.
højhed prinsesse Charlotte Amalia, født i Slesvig 10. jan. 1702, datter af gene
ral, grev Georg Wilhelm Sponeck, kommandant i København, og Anna Sophia,
født Bojanowski; hun døde på Christiansborg slot 23. marts 1770. Gravsat i
kirkens krypt 31. marts 1770 (rgsk.). Oval, hvælvet kisteplade af tin med gra
veret kursiv. Dansk indskrift. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 255.
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46) 1773. Ludolf Erich von Lersner, kgl. dansk generalmajor og oberst ved
første sjællandske kavelleri-regiment, født i Frankfurt am Main 8. jan. 1713,
død i København 30. jan. 1773. Gravsat i kirkens krypt 5. febr. 1773 (rgsk.).
Kisteplade af tin i form af skriftrulle med graveret skriveskrift. Tysk indskrift.
Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 255.

47) 1774. Frideric Carstens, konferentsråd og delegeret i finanshovedkassen,
født 7. marts 1715, død 27. okt. 1774. Gravsat i kirkens krypt 4. nov. 1774
(rgsk.). Firkantet kisteplade af tin med latinsk indskrift med graverede versa
ler. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 255.

48) 1775. Conrad Christian Dauw,
aug. 1693, død 12. april 1775, 81 år,
kirkens krypt 18. april 1775 (rgsk.).
skriveskrift. Tysk indskrift. Hænger i
tavlen, nr. 4 fra oven.

amtmand over Hirschholm amt, født 29.
7 måneder og 14 dage gammel. Gravsat i
Firkantet kisteplade af tin med graveret
østfløjen på pillen til venstre for træ

Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 256.

49) 1777. Anna Helena Hempel, født Kryger, født 1. aug. 1700, gift med stabskirurg Hempel; ni børn, hvoraf to er i live; død 8. maj 1777. Gravsat i kirkens
krypt 12. maj 1777 (rgsk.). Kisteplade af tin i form af skriftrulle med graverede
blomsterornamenter langs siderne, dansk indskrift med graveret kursiv. Hæn
ger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 256.

50) 1778. Henriette Sophie Charlotte von Drechsel, hofdame hos prinsesse
Charlotte Amalie, født 8. aug. 1742, død 30. marts 1778. Gravsat i kirkens
krypt 2. april 1778 (rgsk.). Kisteplade af tin i form af skriftrulle med graveret
kursiv. Tysk indskrift. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 256.

51) 1778. Albrecht Christopher von Levetzow, født 15. jan. 1776,
gehejmeråd Henrich von Levetzow og Friderica Lovisa Schaffalitzky de
dell; død 11. juni 1778. Bisat i det lange kapel, sidekapellerne nr. 7 og
jan. 1778 (rgsk.). Kisteplade af tin i form af skriftrulle. Tysk indskrift.
i østfløjen på trætavlen. Jfr. nr. 62.

søn af
Mucka8, 16.
Hænger

Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 256.

52) 1779. Amalia Juliane Dauw, født 31. okt. 1726, datter af amtmand
Dauw, død 14. marts 1779. Gravsat i kirkens krypt 22. marts 1779 (rgsk.). Fir
kantet kisteplade af tin med graveret skriveskrift. Tysk indskrift. Hænger i
østfløjen på pillen til venstre for trætavlerne, nr. 3 fra oven. Jfr. nr. 30.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 256.

53) 1779. Anna Elisabeth Andressen, født Ehmken, død 17. juni 1779, 51
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år gammel. Gravsat i kirkens krypt 21. juni 1779 (rgsk.). Kisteplade af tin i
form af skriftrulle. Tysk indskrift med graveret kursiv. Hænger i østfløjen på
trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 256.

54) 1780. Emilia Carolina Christiana, grevinde von Schimmelmann, født
grevinde von Tantzau, født 2. juni 1752, død 6. febr. 1780. Bisat i kirkens lig
kapel 12. febr. 1780 (rgsk.). Kisteplade af messing med graveret kursiv. Tysk
indskrift. Hænger i det lange kapel, sidekapel nr. 9, hvor hendes kiste nu fin
des, se s. 390. Bobé, 383. Jfr. nr. 82 og 89.
55) 1780. Komtesse Christiana Amalia Sponeck, kammerfrøken hos prin
sesse Charlotte, født 19. april 1717, død 13. marts 1780. Gravsat i kirkens krypt
21. marts 1780 (rgsk.). Graveret skriveskrift på firkantet kisteplade af tin med
meget smuk gravering. Tysk indskrift. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 256.

56) 1782. Frederich Christopher Kölpin, født 13. april 1760, død 6. marts
1782. Gravsat i det lange kapel nr. 5 (Möllmann) 8. marts 1782 (rgsk.). Kiste
plade af tin i form af skriftrulle med bladornamenter langs kanten, latinsk
indskrift med graveret kursiv. Hænger på pillen til venstre for Ocksens epita
fium, nr. 4 fra oven. Bobé, 398.
57) 1782. Anna Bolte[n], født Nörregaard, født 18. marts 1748, gift 30. okt.
1772 med vinhandler Henrich Boltefn], død 11. april 1782, efterladende to
børn. Gravsat i kirkens krypt 13. april 1782 (rgsk.). Kisteplade af tin i form af
skriftrulle med bladornament forneden. Dansk indskrift med graveret skrive
skrift. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 257.

58) 1782. Frideric Miles, krigsråd, født i Rendsborg 29. april 1716, død 10.
maj 1782. Gravsat i kirkens krypt 11. maj 1782 (rgsk.). Kisteplade af tin i
form af skriftrulle med graveret skriveskrift. Tysk indskrift. Hænger på pillen
til højre for Schupps epitafium, nr. 3 fra oven.
59) 1784. Eberhardine Günther, født 5. april 1766, datter af Christoph Gün
ther og Sophia Charlotta Hauber, gift 30. nov. 1783 med Christian Benjamin
Wolf; død 10. okt. 1784. Gravsat i kirkens krypt 18. okt. 1784 (rgsk.). Oval,
hvælvet kisteplade af tin med kugler i kanten og bladkrans med sløjfe foroven.
Tysk indskrift med graveret skriveskrift. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 257. (Se gravsten nr. 38, s. 416).

60) 1784. Baronnesse von Boldten, født 5. dec. 1784, død en time senere.
Gravsat i kirkens krypt 8. dec. 1784 (rgsk.). Oval, hvælvet kisteplade af tin
med ornamenter i kanten, dansk indskrift med graveret skriveskrift. Hænger
i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 257.
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72) 1792. Baron Johan Henrich Bolten, kornet i det danske livregiment til
hest, født 26. aug. 1773, død 7. juli 1792. Gravsat i kirkens krypt 9. juli 1792
(rgsk.). Kisteplade af tin i form af skriftrulle. Dansk indskrift med graveret
kursiv. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 261.

73) 1792. Moritz Vette, kammertjener hos arveprins Frederik, født i Drelsdorff 1711, død 9. okt. 1792, 81 år gammel. Gravsat i kirkens krypt 13. okt.
1792 (rgsk.). Kisteplade af tin i form af skriftrulle. Tysk indskrift med gra
veret kursiv. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 261.

74) 1799. Frideric Christian Mahling, justitssekretær i hof- og stadsretten,
født i nov. 1724, død 1. april 1799. Gravsat i kirkens krypt 9. april 1799 (rgsk.).
Oval, hvælvet kisteplade af tin med kugler langs den let profilerede ramme.
Dansk indskrift med graveret kursiv. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 261.

75) 1801. Alexander Kölpin, justitsråd, prof. ved det kirurgiske akademi og
hofkirurg, født 9. juli 1731, død i København 20. jan. 1801. Gravsat i lange
kapel nr. 5 den 29. jan. 1801 (rgsk. og begravelsesprot.). Kisteplade af tin i
form af skriftrulle. Latinsk indskrift med graveret skriveskrift. Hænger på
pillen til højre for Schupps epitafium, øverst. Bobé, 398.
76) 1805. Anna Ernestine, komtesse af Schack, født 7. juli 1772, gift 28. aug.
1791 med Johan Ludvig von Brochenhuus, hofmester hos kronprinsessen [Marie
Sophie Frederikke], R. af D.; moder til en søn og fire døtre, død 3. febr. 1805.
Gravsat i kirkens krypt 9. febr. 1805 (rgsk.). Kisteplade af tin i form af skrift
rulle. Dansk indskrift med graveret skriveskrift. Hænger på pillen til venstre
for Ocksens epitafium, øverst.
77) 1805. Johan Jacob Günther, født i Halle i Sachsen 10. april 1734, død
20. febr. 1805. Gravsat i kirkens krypt 23. febr. 1805 (rgsk.). Kisteplade af tin
i form af skriftrulle med påsat ornament langs kanten. Tysk indskrift med
graveret skriveskrift. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 261.

78) 1805. Marie Henriette von Bülow, født Lassen, født 21. okt. 1747, gift
1772 med gehejmeråd og staldmester Hans Henrich von Bülow, delte 17 år
livets goder med ham; moder til syv børn, død 27. sept. 1805. Gravsat i kir
kens krypt 4. okt. 1805 (rgsk.). Oval, hvælvet kisteplade af tin med kugler i
kanten. Dansk indskrift med graveret kursiv. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 261 f.

79) 1808. Christine Elisabeth Wedel Sparre, født 18. sept. 1749, levede i
ægteskab 32 år, fik tre sønner og tre døtre, døde 12. maj 1808. Oval kisteplade
af tin, graveret indskrift på dansk. På en kiste i krypt nr. 15 i store kapel.
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80) 1811. Gerhard Fridrich Wrisberg, født 12. marts 1729, tidligere guvernør
på Guinea, død 9. marts 1811, efterladende sig hustru, tre sønner og en dat
ter. Ukendt gravsted. Oval, hvælvet kisteplade af tin med bladkrans foroven,
bundet op med bånd. Dansk indskrift med graveret skriveskrift. Hænger i
østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 262.

81) 1812. Ditlef von Wedel Sparre, kammerherre og konferentsråd, i 53 år
gift med Christine Poulsen, død 25. marts 1812 i sit 67. år. Oval, hvælvet kiste
plade af tin med dansk indskrift. Findes på en kiste i krypten nr. 15 i store kapel.
82) 1816. Charlotte, grevinde von Schimmelmann, født von Schubart, født
10. aug. 1757, gift 27. maj 1782 med Ernst Heinrich greve von Schimmelmann,
død 2. dec. 1816. Oval kisteplade af messing slået fast på kisten med seks store
nagler. Tysk indskrift med graverede versaler. I lange kapels sidekapel nr. 9
mod nord. Jfr. nr. 54 og 89.
83) 1818. Anna Catharina, født Bennick, født 20. jan. 1751, gift 8. sept.
1769 med Peter Christian Böttker, købmand og ældste ved S. Petri kirke; død
18. febr. 1818. Kisteplade i krypt nr. 5 i lange kapel, kan iagttages gennem
ventilhullet.
84) 1818. Alexander Momsen, født i Sønderborg 8. aug. 1749, gift 20. sept.
1779 med Johanne Dorothea Brönstrup, fik datteren Catharina gift med Chri
stian E. Hasse (der blev gift anden gang 24. juli 1793 med Agatha Eleonora
Vette); død 15. marts 1818. Gravsat »i kapellet« (rgsk.), men uvist hvor. Oval,
svagt hvælvet kisteplade af tin med kugler i kanten. Tysk indskrift med gra
veret kursiv. Hænger i østfløjen på trætavlen.
85) 1819. Johan Peter David Wrisberg, i 20 år guvernør på Guinea, født 17.
jan. 1771, lykkelig i 25 års ægteskab med Nicoline Antonette Wrisberg, født
Seehuus; død 4. dec. 1819. Ukendt gravsted. Kisteplade af tin i form af skrift
rulle med fire nagler og graveret dansk indskrift. Hænger i østfløjen på træ
tavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 263.

86) 1821. Anthon Wilhelm Wilder, født på Femern 25. sept. 1790, død i
København 28. juni 1821. Gravsat »in der Capelle« (rgsk.), dato og sted ukendt.
Kisteplade af tin i form af skriftrulle. Tysk indskrift med graveret skriveskrift.
Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 264.

87) 1821. Anna Margaretha Wilder, født Rauert, født på Femern 2. nov.
1791, død i København 18. nov. 1821. Gravsat »in der Capelle« (rgsk.), dato
og sted ukendt. Kisteplade af tin i form af skriftrulle med fire nagler. Tysk
indskrift med graveret skriveskrift. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 264.

KISTEPLADER

435

88) 1826. Johann Heinrich Müffelmann, født 20. maj 1774, gift 15. okt. 1826
med Frederikke Lovise Wilhelmine Wahlmann, død 2. dec. 1826. Gravsat 1826
»in der Capelle« (rgsk.); dato og sted ukendt. Kisteplade af tin i form af skrift
rulle med rosetter i hjørnerne. Tysk indskrift med graveret skriveskrift. Hæn
ger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 264.

89) 1831. Ernst Heinrich, greve von Schimmelmann, gehejmestatsminister
og chef for udenrigsdepartementet, ridder af Elefanten, R. af E., S. af D. og
Dbm., født 4. dec. 1747, gift 18. sept. 1775 med Amalie Charoline Christiane,
grevinde von Rantzau, gift anden gang 27. maj 1782 med Charlotte von Schubart; død 9. febr. 1831. Kisteplade af tin i form af skriftrulle, slået fast med fire
store nagler. Tysk indskrift med graveret skriveskrift. På sortmalet trækiste i
lange kapels sidekapel nr. 9. Bobé, 383. Jfr. nr. 54 og 82.
90) 1833. Peter Nielsen, vinhandler, død 30. jan. 1833, 63 år gammel. Grav
sat i krypten 1833 (dato ukendt, rgsk.). Kisteplade af tin i form af skriftrulle
med rosetter i hjørnerne. Dansk indskrift med graveret skriveskrift. Hænger i
østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 264 f.

91) 1835. Frederikke Louise Wilhelmine Müffelmann, født Wahlmann, født
2. maj 1786, død 22. jan. 1835. Formentlig gravsat i kirkens krypt. Kisteplade
af tin i form af skriftrulle med rosetter i hjørnerne. Dansk indskrift med gra
veret skriveskrift. Hænger i østfløjen på trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 265.

92) 1843. Therese von Thunckll, født Meyer, født 19. april 1773, enke efter
virkelig etatsråd Joh. von Thunckll, død 12. jan. 1843. Kisteplade af tin i form
af skriftrulle. I Schupps gravkrypt. Bobé, 371.
93) 1847. Richard Cleasby, Esqr., død 6. okt. 1847. Firkantet kisteplade af
sølv med konkavt afrundede hjørner, graveret skriveskrift, lille bladrankemotiv foroven og forneden. Hænger i østfløjen til højre for trætavlen.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 265.

94) Usikkert dødsår. Johanne Juliane Henriette Dobel, født Otto, født 4.
marts 1750, gift 3. aug. 1771 med Johann Christoph Günther. Firkantet kiste
plade af tin. Tysk indskrift med graveret kursiv. Hænger i østfløjen til venstre
for trætavlen nr. 1 fra oven.
Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 260.

†Kisteplader. 1) 1689. Anna Catharina Branten, født 14. jan. 1680, datter
af Peter Brandt, overrentemester, deputeret i generalkommissariatet, amt
mand i Tønder, ridder, arving til Pederstrup, og Abigael Maria Brandt, født
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von Stöcken; død 19. april 1689, 9 år, 3 måneder og 12 dage gammel. I Brandt
ernes kapel (se s. 353). Bobé, 375.
2) 1689. Charlota Amalia Brandten, født 22. dec. 1683, datter af ovennævnte
Peter Brandt og Abigael Maria Brandt, født von Stöcken; død 23. aug. 1689,
5 år, 8 måneder og 1 dag gammel. I Brandternes kapel. Bobé, 376.
3) 1699. Wilhelm Brandt, født i København, yngste søn af (ovennævnte)
gehejmeråd Brandt, død 10 måneder og 12 dage gammel. I Brandternes kapel.
Bobé, 376.
4) 1705. Anna Michelsdaater, datter af Michel Pedersøn, tolder i Rødby, og
Kirstine Jacobs daatter, gift første gang 22. nov. 1667 med Hans Bendsøn
Lindenberg, »i hvilcken Stand de og bleve velsignede af Gud med 11 Børn«,
han døde 1684; gift anden gang 26. febr. 1685 med Peter Hansøn Lange, køb
mand og handelsmand i København; død 4. sept. 1705, 62 år og 7 måneder
gammel på nær 12 dage. Gravstedet er ukendt; formentlig kirkens krypt. Dansk
indskrift. Bobé, 399 f.
5) 1709. Johan Justus Böhm, født 7. sept. 1660 i Osterode i Braunsweig, søn
af Just Böhme og Anna Klein, gift første gang med Magdalene Sibylla Herfort
og anden gang med Giøruel Catharina Portuan, død 13. juli 1709, 48 år, 10
måneder og 6 dage gammel. Dansk indskrift. I store kapels sydfløj nr. 7.
Bobé, 389.
Personalhist. Tidsskr. 2. R. IV, 13.

6) 1711. Joachim Berend von Eickstädt, født i Pommern, oberstløjtnant og
chef for livgarden til fods, død 21. jan. 1711, 47 år gammel. I kapellets side
kapel nr. 5. Bobé, 379.
Personalhist. Tidsskr. 2. R. IV, 16.

7) 1718. Valentin von Eickstädt, R. af D., gehejmeråd hos Frederik IV.,
overkrigssekretær, amtmand over Frederiksborg og Kronborg, født i Pom
mern 1668, død på Frederiksborg 1718, 50 år gammel. Latinsk indskrift. I kapel
lets sidekapel nr. 5. Bobé, 379.
Personalhist. Tidsskr. 2. R. IV, 27.

8) 1718. Pauline Høyels, født 30. okt. 1701, datter af mag. Peder Høyels,
rektor i Nykøbing Falster, død 14. juni 1718, i sin alders 17. år. I kapellets
sydfløj nr. 7. Bobé, 390.
Personalhist. Tidsskr. 2. R. IV, 27.

9) [1718]. Niels Pedersøn Hval, borger og brygger her i staden, født 1646 i
Hvalsøe præstegård, søn af provst Peder Larsen samt Ellen Mandrup, »levede
i eenlig Stand 28 år, i fornøjelig Egtestand 47 år med trende dydige og hiert
elskte Hustruer Anna Hansdatter, med Sophia Pedersdatter og med Anna
Elisabeth Brasch 31 Aar«. Dødsåret 1718 omtales i hans tredie hustrus kiste
plade. Gravsat i store kapels sydfløj nr. 18. (Se †kisteplade nr. 30). Bobé, 400.
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10) 1723. Christian Valentin von Wessel, født 6. febr. 1722, død 19. april
1723, 1 år, 2 måneder, 13 dage og 8 timer gammel. I Eickstädts gravkrypt nr.
5 i store kapels nordre række. Bobé, 395.
11) 1724. Edvard Adtzleu, født 1. aug. 1723, død 28. maj 1724. Vistnok i
krypten nr. 21. Bobé, 395.
12) 1726. Johan Christopher Köneman, født 18. juli 1724, død 23. febr. 1726.
I Thomas Ocksens krypt, store kapel nr. 23. Bobé, 370.
13) 1726. Birgitte Magdalene von der Maase, født i København 3. febr. 1815[!],
datter af Christian von der Maase, kancelliråd, og Magdalene Susanne Numsen;
død 27 febr. 1726. Dansk indskrift. Store kapel sydfløj nr. 16. Bobé, 289.
14) 1726. Hans Andreas Weyse, født 24. sept. 1722, død 1726. Store kapel
nr. 8. Bobé, 386.
15) 1727. Elisabeth von Gendern, gift med Holger Paulli, kgl. dansk konsul
i Portugal [død juni 1727 (rgsk.)]. I store kapel nr. 5. Bobé, 392.
16) 1727. Gotfred Mathias von der Maase, født på Ravnstrup 7. aug. 1627 [!]
ɔ: 1727, søn af Christian von der Maase, kgl. kancelliråd, og Magdalene Susanne
Numsen; død i København 14. aug. 1727. Dansk indskrift. Store kapel nr. 16.
Bobé, 389.
17) 1728. Edle Anna Holst, født 22. juni 1668, død 20. maj 1728, 59 år, 10
måneder og 29 dage gammel. Dansk indskrift. Store kapel nr. 21. Bobé, 394.
18) 1729. Michael Georg Laub, født 22. april 1725, søn af Hieronymus Laub,
kgl. hofmedicus, og Johanna Justina, født Scharffenberg; død 11. juni 1729.
Hofapoteker Michael Georg Scharffenbergs krypt, store kapel nr. 15. Bobé, 385.
19) 1729. Friederich Scharffenberg, født 24. juli 1711, søn af hofapoteker
Michael Georg Scharffenberg og Botilde Scharffenberg, død 30. okt. 1729, 18
år, 3 måneder, 2 uger og 1 dag gammel. Store kapel nr. 15. Begravet 2. nov.
1729 (rgsk.). Bobé, 383 f.
20) 1730. Daniel Benjamin Weyse, justits- og kammerråd, deputeret i søetatgeneralkommissariatet, født i Sachsen 16. april 1683, gift med Ingeborg
Christine Justen, død 18. juli 1730, 47 år, 3 måneder og 2 dage gammel. Store
kapels sydfløj nr. 8. Bobé, 386.
21) 1731. Henrik Dürkop, født 1671 (1667 ifølge biografisk leksikon), præst
ved S. Petri kirke, gift fire gange, med Elisabeth Leopold, Catharina Ritter,
Catharina Lucia Reich og Dorothea Lengercken; død 1731. Latinsk indskrift.
Omtalt hos Bobé, s. 371, som forsvundet.
22) 1731. Elisabeth Adtzleu, født 21. sept. 1730, død 1. aug. 1731. Store
kapels sydfløj nr. 21. Bobé, 395.
23) 1732. Margaretha Würger, født 28. okt. 1644 i L???beck, to gange gift og
to gange blevet enke; i hendes første Paulinske ægteskab [gift med boghandler
Daniel Paulli] 79 livsarvinger, nemlig 6 børn, 19 børnebørn, 50 oldebørn og 4
Danmarks
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tipoldebørn; i hendes andet Erytropelske ægteskab ingen arvinger [gift anden
gang med boghandler Johan Just Erytropel (Rothe? eller Rød?)]. Død 10.
maj 1732. I store kapels sydfløj nr. 5. Tysk indskrift. Bobé, 391, 447.
24) 1732. Johanne Margaretha Burmeister, gift med justitsråd Georg Chri
stian Jacobi, død 24. nov. 1732 af børnekopper 17 år gammel. Gravsat i kryp
ten nr. 5, store kapels sydfløj. Dansk indskrift. Bobé, 392, 421.
25) 1732. Martinus Paulli, født 30. juni 1732, søn af kammerråd Paulli, død 27.
dec. 1732. Gravsat i store kapels sydfløj nr. 5. Dansk indskrift. Bobé, 392, 448.
26) 1733. Johanna Margretha Paulli, født 29. maj 1733, død 14. juni samme
år. Gravsat i store kapels sydfløj nr. 5. Dansk indskrift. Bobé, 392, 448.
27) 1733. Heinrich von Brandt, kgl. maj. Schoubbynacht, herre til Gammelgaard og Søllestedgaard på Lolland, født 27. sept. 1687, søn af gehejmeråd
Peter Brandt og Abigael Maria von Stöcken; gift 24. maj 1718 med Eleonora
Margaretha von Knuthen, begge døde 20. nov. 1733 på Gammelgaard i Lol
land, efterladende sig en søn og ? døtre. Dansk indskrift med indledende tak,
fordi branden skånede den Brandtske begravelse i kapellet. Bobé, 375 f., 420.
28) 1740. Giørvel Catharina Portuan, Johannes Just Böhms enke, død 12. nov.
1740 (begr. 19. nov. (rgsk.)). Dansk indskrift. Store kapels sydfløj nr. 7. Bobé, 390.
29) 1741. Sidonia Emerentia Holtzmann, født Botsack, født i Braunsweig
27. jan. 1681; seks børn; døde 5. okt. 1741, 59 år, 10 måneder og 27 dage gam
mel. Tysk indskrift. I store kapel nr. 9. Bobé, 401, 418.
30) 1742. Anna Elisabeth Brasch, gift med Niels Pedersen Hval, død 2. marts
1718; hun døde 18. marts 1742. Dansk indskrift. I store kapels sydfløj nr. 18
(begravelsesprotokol og rgsk.). Bobé, 400.
31) 1744. Herman Adtzlew, født 27. jan. 1727, søn af Jens Adtzlew, depu
teret for finanserne, og Anna Margaretha von Lengercken; død 25. jan. 1744.
Store kapels sydfløj nr. 1 (rgsk.), af Bobé anbragt i krypten nr. 21. Bobé, 394.
32) 1744. Anna Magdalena von Buchwald, født 9. sept. 1692, gift med etats
råd Lautrup 8. maj 1744. I store kapels sydfløj nr. 20. Bobé, 393.
33) 1745. Botilde Friderica Laub, født 11. febr. 1727, datter af kgl. livmedicus Hieronymus Laub og Johanna Justina, født Scharffenberg, død 30.
jan 1745. Tysk indskrift. I store kapels sydfløj nr. 15. Bobé, 385.
34) 1750. Hans Christian Lautrup, etats-, justits- og kammerråd, født 1.
marts 1673, død 23. aug. 1750, 77 år, 6 måneder og 8 dage gammel. Tysk ind
skrift. I store kapels sydfløj nr. 20. Bobé, 393.
35) 1752. Claus Hennings, snedker (se s. 318), frimester, oldermand, født 5.
maj 1691, død 24. april 1752. I kapellets østfløj nr. 16 (rgsk.). Bobé, 401.
36) 1752. Hans Holst, købmand, født 18. marts 1675, søn af Eduard Holst
og Maria Dreyer, død 12. juni 1752, 77 år. I store kapels sydfløj nr. 1, 13. juni
1752, af Bobé anbragt i nr. 21. Tysk indskrift. Bobé, 394.
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37) 1753. Johanna Justina Laub, født 10. nov. 1699, datter af hofapoteker
Michael Georg og Botilde Scharffenberg, gift 7. maj 1721 med Hieronymus
Laub, kgl. livmedicus; en datter og fire sønner; død 1. marts 1753. I store
kapels sydfløj nr. 15. Bobé, 384.
38) 1753. Hieronymus Laub, promoveret til dr. med. i Leiden 30. sept. 1707,
kgl. livmedicus, født i Augsburg 15. febr. 1684, gift 7. maj 1721 med Johanna
Justina Scharfenberg. I ægteskabet var syv børn, hvoraf to sønner og en dat
ter døde, fire sønner og en datter begræder faderens død 5. dec. 1753. I store
kapels sydfløj nr. 15. Bobé, 384.
39) 1754. Gottfried Friederich von der Maase, sekond-lojtnant ved hans kgl.
maj. søetat, født 7. febr. 1729 på Tybjerggaard på Sjælland, død 18. jan. 1754
i København, 24 år, 11 måneder og 11 dage gammel. I store kapels sydfløj
nr. 16. Dansk indskrift. Bobé, 389.
40) 1754. Nicolai Eigtved, oberst, hofbygmester etc., født 22.(!) juni 1701, død
7. juni 1754, g.m. Sophia Christiane(!) Waltern; to sønner og fem døtre. Dansk
indskrift; gengivet i Munthe af Morgenstjerne: Nicolai Eigtved (1924) s. 99f.
Om fødselsdagen jfr. ovenfor s. 408.
40 a) 1756. Johanna Heerfordt, født 12. aug. 1681, gift 30. maj 1698 med Elovius Mangor, rådmand og stadskonduktør i København, i ægteskabet var en
datter og to sønner, gift anden gang 26. juli 1719 med Abraham Klöcker, gros
serer; i dette ægteskab, som varede næsten 11 år, var ingen børn, derefter var
hun enke i 26 år; hun døde 21. nov. 1756, 75 år, 3 måneder og 9 dage gammel.
Gravsat i kapellets sydfløj nr. 1 den 29. nov. 1756 (rgsk.). Dansk indskrift.
Bobé, 396.
41) 1757. Jens Adtzlew, kgl. maj. konference-, etats-, justits- og kammerråd,
kasserer ved det kgl. toldkammer i København, deputeret for de kgl. finanser,
født i Aarhus 17. jan. 1685, død i København 11. jan. 1757, 72 år gammel.
Gravsat i kapellets sydfløj nr. 1 den 22. jan. 1757 »klokken 8 Morgen« (rgsk.).
Dansk indskrift. Af Bobé, s. 394, anbragt i krypten nr. 21.
42) 1757. Otto Christian Ehlers, født i Oldenburg 21. juni 1668, gift første
gang med Anne Katharine Brasck, i hvilket ægteskab der var fem børn, hvoraf
kun et er tilbage; gift anden gang med Abel Hedewig Gröters, af hvis otte børn
to er levende, og gift tredie gang med Margarete Christine Schreiber, som be
græder ham med fire levende af seks børn. Han døde 3. sept. 1757. Gravsat 7.
sept. 1757, i kapellets sydfløj nr. 18 (rgsk.). Bobé, 400 f.
43) 1757. Georg Christian Jacobi, justitsråd, født 31. juli 1693, gift første
gang 21. dec. 1730 med Johanne Margrethe Buhrmester, dernæst 11. juni 1736
med Anna Elisabeth de Benzon, som han nu har efterladt med tre af fire i
dette ægteskab fødte sønner; død 5. okt. 1757, 65 år gammel. I store kapels
sydfløj nr. 5. Dansk indskrift. Bobé, 391 f.
29*
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44) 1758. Magdalena Susanna de Numsen, født 11. jan. 1689, datter af Mat
thias de Numsen, ridder, H.K.M. gehejmeråd og deputeret i landetatens
generalkommissariat, og Maria Worm; gift 1716 med Christian von der Maase
til Clausholm med hvem hun fik to sønner og en datter, han døde 1753. Hun
døde 4. april 1758, 70 år gammel. I store kapels sydfløj nr. 16. Dansk indskrift.
Bobé, 388.
45) 1759. Christiana Catharina von der Maase, født 14. sept. 1737 i Køben
havn, en elskværdig datter af Georg Christian von Styrup, ridder og general
løjtnant af infanteriet samt deputeret i det kgl. landetatens generalkommis
sariat, og Margretha Friis; gift 28. juni 1756 med Friederich von der Maase,
H.K.M. velbestalter kaptajn ved det falsterske gevorbne regiment, ægteska
bet varede kun 2 år og 8 måneder, da hun døde 28. febr. 1759, 21 år og 5 må
neder gammel. I store kapels sydfløj nr. 16. Dansk indskrift. Bobé, 388.
46) 1760. Friderica Louisa von Esmarck, født 15. dec. 1744, datter af Hinrich Christian von Esmarck, død 1. jan. 1760, 15 år og 16 dage gammel. I store
kapels sydfløj nr. 4. Tysk indskrift. Bobé, 393.
47) 1760. Catharina Møllmann, født Bremer, født 5. maj 1719, gift 15. sept.
1735 med Magnus Møllmann, købmand og kirkeældste ved S. Petri kirke; hun
døde 16. juni 1760. I lange kapel nr. 5 (rgsk.). Efter Bobé i nr. 96 svarende til
nr. 6. Tysk indskrift. Bobé, 398.
48) 1760. Sophia Magdalena von Beulwitz, født von Brandt, født 1. okt.
1730, datter af afdøde Carl von Brandt, kgl. konferentsråd og kabinetssekre
tær, og Elisabeth von Brandt, født von Berregaard; gift med Christian Hen
rich Emilius von Beulwitz, kgl. kammerherre og amtmand i Steinburg med
hvem hun 6. juli 1760 fik datteren Friderica Christiane; død 19. juli 1760.
Gravsat 7. okt. 1760 i Brandternes kapel (rgsk.). Tysk indskrift. Bobé, 376.
49) 1761. Christiane Elisabeth von Klöcker, født 20. febr. 1734, datter af
Hermand Lengercken von Klöcker, assessor i højesteret og direktør ved fattig
væsenet, og Mette Christina Wriesberg, gift 30. nov. 1753 med Henrich Stampe,
virkelig etatsråd, generalprokurør, prof. i natur- og folkeret samt kvæstor ved
universitet; en datter døde ved fødselen, døde selv 21. okt. I store kapels syd
fløj nr. 1. Dansk indskrift. Bobé, 397.
50) 1764. Dorothea Sophia von Kaas, født von Eickstädt, født 15. juni 1713,
datter af Valentin von Eickstädt, ridder, gehejmeråd og oversekretær, og Edel
Cathrine von Kaas, begge for længe siden hos Gud salige, gift 15. juni 1745
med Otto Dettloff von Kaas, nuværende premier major ved det sjællandske
gevorbne dragon regiment, i 19 års ægteskab velsignet med en søn og fire døtre,
hvoraf tre efterlevende beklager moderens død 11. juni 1764. I store kapels
sidekapel nr. 5. Dansk indskrift. Bobé, 379.
51) 1765. Herman Lengercken von Klöcker, herre til Gieddesdal, viceborg
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mester i København, direktør for fattigvæsenet samt i missionskollegiet &
»cursu evangelii promovendo« og bankkommissær, født 18. juni 1706, søn af
Abraham Klöcker og Elisabeth von Lengercken; gift første gang 28. maj 1732
med Mette Christina Wriesberg, som fik datteren Christina Elisabeth, der 1753
ægtede Henrich Stampe; gift anden gang 17. marts 1762 med Carolina de
Hoppe, datter af admiral Friderich de Hoppe, i dette ægteskab sønnen Friderich Abraham 21. dec. 1762 og datteren Maria Elisabeth 17. aug. 1765, som
nu med moderen beklager hans død 5. dec. om morgenen; han blev 59 år, 24
uger og 1 dag gammel. I store kapels sydfløj nr. 1. Dansk indskrift. Bobé, 396 f.
53) 1767. Simon Godfred Braun, kgl. livmedicus, født 11. april 1702, død 25.
sept. 1762, og Friderick Ludovic Gundelac, født 11. dec. 1717, død 15. marts
1767; syv efterlevende børn. Gravsat i lange kapel nr. 1 den 20. marts 1767
(rgsk.). Latinsk indskrift. Bobé, 397.
54) 1769. Heinrich Christian von Esmarck, konferentsråd, født 1. juni 1702,
gift 10. sept. 1737 med Wilhelmina Ulrica von Meyer; otte børn, hvoraf to søn
ner og to døtre er døde, fire døtre begræder hans død 28. juni 1769. I store kapels
sydfløj nr. 4. Tysk indskrift. Bobé, 392 f.
55) 1770. Johann Gether, slotsforvalter, født 15. maj 1716, død 5. febr. 1770,
53 år, 8 måneder og 21 dage gammel. I lange kapel nr. 2, syd (rgsk.), nyt nr.
87, af Bobé anbragt i nr. 96. Tysk indskrift. Bobé, 398.
56) 1770. Herman Heinrich Könnemann, borgmester i København, etatsråd,
født 6. okt. 1692, »in der Ewigkeit begegnen Ihm zwey geliebte Ehegatten und
5 Kinder. Die erste Tochter des Rahts Herrn Klinge, welche Er Anno 1722
heyrathete. Die zweyte Tochter des Rahts und Leib Medici Wulf, welche Ihm
Ao 1730 vermählet ward, von welcher zwey Töchter am Leben sind Den 17
Junii 1739 ward Ihm seine jetzt-lebende Wittwe Frau Charlotte Amalie Och
sen Eine Tochter des ehemals Stift-Amtmanns Ochsens verbunden welche mit
zwey Söhnen, Vier Töchter, 2 Stief-Töchter und 2 Kindes-Kindern den Verlust
eines zärtlichen Ehemannes und Liebreichen Vaters beweint«. Han døde 11.
maj 1771, 78 år, 7 måneder og 5 dage gammel. I store kapel nr. 23. Tysk ind
skrift. Bobé, 369, 436.
57) 1771. Charlotte Amalie Ochsen, født 26. juni 1715, gift 22. juni 1739
med etatsråd H. H. Könnemann »mit welchem Sie in einer Ehe von 32 Jahren
8 Kinder zeugte, zwey Söhne und 6 Töchtern von Welchen 2 in dem Herren
ruhen Wie bald nach ihres Mannes Tode Sahe sie das ende ihrer Lauff bahn
Zehn Tage überlebte sie ihn und verschied 21. maj 1771«. I store kapel nr. 23.
Tysk indskrift. Bobé, 370.
58) 1775. Andreas Højels, livmedicus hos Deres kgl. højheder prins Carl og
prinsesse Sophie Hedewig fra 1725 til 1735, født i Nykøbing 16. febr. 1698, søn
af magister Peder Højels og Agnete Portuan; døde på Wemmetofte 14. jan.
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1775, 77 år gammel. Gravsat 15. april 1775 i store kapels sydfløj nr. 7 (rgsk.).
Dansk indskrift. Bobé, 390.
59) 1775. Ingeborre Christine Justesen, født i København 11. nov. 1705,
levede i ægteskab fra 3. dec. 1721 til 17. juli 1730 med Daniel Benjamin Weyse,
deputeret i søetatens kommissariat; døde efter næsten 45 års enkesæde 12.
juni 1775, begrædt af børnene etatsråd Johan Christoffer Weyse og frue Sophia
Elisabeth Weyse, gift med etatsråd Friederich Christian Sevel. I store kapel
nr. 8. Dansk indskrift. Bobé, 386.
60) 1776. Sophia Elisabeth Weyse, født 29. juni 1726, levede 10 år og 4 må
neder i ægteskab med konferentsråd Friederich Christian Sevel; døde 10. aug.
1776. I store kapel nr. 8. Dansk indskrift. Bobé, 386.
61) 1777. Maren Hofmann Müller, født 9. marts 1739, gift første gang med
afdøde sognepræst til Egeslevmagle Søren Sevel, med hvem hun fik tre børn,
gift anden gang med etatsråd Johan Christoffer Weyse, døde efter 1 års og 8
måneders ægteskab 10. nov. 1777. I store kapel nr. 8. Dansk indskrift. Bobé, 387.
62) 1778. Friederich Christian Sevel, doctor og prof. juris ved København
universitet, deputeret i det kgl. admiralitets og kommissariats kollegium, as
sessor i højesteret, født 24. maj 1723, gift med Anna Catharina Svane og Sophia
Elisabeth Weyse, efterladende en sørgende søn af første ægteskab, Hans Just
Sevel, ved sin død 10. okt. 1778. I store kapel nr. 8. Dansk indskrift. Bobé, 387.
63) 1780. Fru Dorothea Scharffenberg, født 7. okt. 1728, datter af afdøde
præst ved S. Petri kirke Dürkop, gift 21. juni 1747 med arkivar og kancelliråd
Christian Rudolph Scharffenberg; død 22. dec. 1780. Gravsat 27. dec. 1780 i
store kapels sydfløj nr. 15 (rgsk.). Tysk indskrift. Bobé, 384.
64) 1784. Friderich Magnus Walther, løjtnant, født 13. sept. 1758, søn af
kæmner Christian Friderich Walther og Susanne Dorothea, født Könnemann,
død 19. april 1784. Gravsat 22. april 1784 i store kapels sydfløj nr. 23 (rgsk.).
Dansk indskrift. Bobé, 371.
65) 1784. Sophia Hedevig Glasing, født 12. maj 1784, datter af Johann Erich
Glasing og Johanna Nathanaela Kierksteen, død 19. okt. 1784. Gravsat i kir
ken nr. 54 den 25. okt. 1784 (jfr. planen 1673, fig. 14). Tysk indskrift. Bobé, 400.
66) 1786. Herman Fabricius, født 1. nov. 1761, søn af konferentsråd Anton
Fabricius og Maria Margaretha Ployart; død 29. okt. 1786. I store kapel nr. 23.
Tysk indskrift. Bobé, 371.
67) 1787. Charlotta Amalia Meinig, født Köneman, født 19. jan. 1743; syv
børn; død 12. jan. 1787. I store kapel nr. 23. Tysk indskrift. Bobé, 370.
68) 1789. Elisabeth Catharina Merbitz, født Könnemann, født 6. jan. 1737,
gift med Johann Friederich Merbiz, chargé d'affaires ved det kgl. danske hof,
død 16. febr. 1789. I store kapel nr. 23. Tysk indskrift. Bobé, 370.
69) 1789. Anna Elisabeth Jacobi, født Benzon, gift med justitsråd Benzon;
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tre sønner, hvoraf to endnu lever; død 28. marts 1789. I store kapel nr. 5. Dansk
indskrift. Bobé, 392.
70) 1791. Peter Möller, kirkeældste ved S. Petri kirke, født i Flensborg 20.
juli 1717, død 29. april 1791. Gravsat 3. maj 1791 i kapellets østfløj nr. 12
(rgsk.). Tysk indskrift. Bobé, 399.
71) 1791. Jens Lange, etatsråd og postdirektør, født i København 3. aug.
1713, gift 16. febr. 1741 med Anna Catharina Beckman, fik to sønner; død 21.
dec. 1791. Gravsat i store kapels sydfløj nr. 17. Dansk indskrift. Bobé, 390.
72) 1792. Henriette Christiane Esmarck, født 1743, død 1792. Gravsat 20.
jan. 1792 (rgsk.) i store kapels sydfløj nr. 4. Dansk indskrift. Bobé, 393.
73) 1792. Wilhelmina Ulderica Esmarck, født Meyer, født 6. sept. 1709, gift
10. sept. 1738 med Henrich Christian Esmarck, kabinetssekretær under Frede
rik V.; to sønner og seks døtre, hvoraf fire er gået i evigheden med faderen før
moderens død 10. jan. 1792. Gravsat 20. jan. 1792 (rgsk.) i store kapels sydfløj
nr. 4. Tysk indskrift. Bobé, 393.
74) 1794. Anna Catharina Lange, født Beckman, født 6. jan. 1719, gift 15.
febr. 1741 med etatsråd Jens Lange, som døde 21. dec. 1791; syv børn; død 14.
april 1794. Gravsat i store kapels sydfløj nr. 17. Dansk indskrift. Bobé, 390.
75) 1796. Johan Christopher Weyse, født 15. sept. 1724, død 23. juli 1796.
Gravsat i store kapels sydfløj nr. 8. Dansk indskrift. Bobé, 386.
76) 1796. Fru kommandørinde de Thurah, født Scavenius, født 4. nov. 1716,
død 26. juli 1796. Gravsat i lange kapel nr. 6 (midt). Dansk indskrift. Bobé, 398.
77) 1798. Charlotte Amalia Könemann, født 19. jan. 1787, død 20. maj 1798.
Gravsat i store kapels sydfløj nr. 23. Tysk indskrift. Bobé, 370 f.
78) 1803. Fru Margrethe Magdalene Sachs, født 2. febr. 1750, enke efter legationsråd Könnemann, død 26. febr. 1803. Gravsat i store kapels sydfløj nr. 23.
Tysk indskrift. Bobé, 370 f.
79) 1803. Agent Peter Søegaard, født 15. okt. 1727, overlevede to ægtefæller,
gift 18. juni 1766 med sin tredie kone Margareta, født Willatz; ni børn; døde
9. april 1803, 75 år og 5 måneder gammel. Gravsat i lange kapel nr. 4 (rgsk.);
efter Bobé gravsat i nr. 6, midt. Dansk indskrift. Bobé, 398.
80) 1805. Christian von Brandt, født i København 20. okt. 1735, død 16.
marts 1805, 70 år gammel. Gravsat i Brandternes kapel. Tysk indskrift.
Bobé, 377.
81) 1806. Regitze Kirstine Charlotte Brandt, født Scheel, født 2. juni 1746,
enke efter gehejmeråd Brandt, død mellem 9. og 10. dec. 1806. Gravsat i
Brandternes kapel. Tysk indskrift. Bobé, 377.
82) 1807. Peter Thomsen, rådmand i København, født i Tønder 31. marts
1722, gift 1768 med Catrine Marie Christensen, i hvilket ægteskab der var ni
børn, af hvilke en søn og en datter overlever ham og begræder hans død 27.
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marts 1807. Formentlig i lange kapel nr. 9 (rgsk.). Dansk indskrift. Bobé, 401.
83) 1810. Johanne Nathanaela Glasing, født Kirksteen, født 23. sept. 1750,
gift 27. aug. 1772 med vinhandler Johan Erick Glasing, seks børn i 38 års ægte
skab; død 11. april 1810. Gravstedet ukendt; mulig kapellets vestfløj nr. 9.
Dansk indskrift. Bobé, 400. Jfr. nr. 65 og 88.
84) 1811. Lovise Könemann, født 13. jan. 1752, datter af borgmester Kone
man, død 28. april 1811. Gravsat i Ochsens gravsted, store kapel nr. 23. Dansk
indskrift. Bobé, 371.
85) 1811. Peter Christian Böttger, købmand, ældste ved S. Petri kirke, født
20. jan. 1734, gift 8. sept. 1769 med Anna Catharina Bennick, død 18. okt.
1811. Mulig gravsat i lange kapel nr. 6 (Bobé). Tysk indskrift. Bobé, 399.
86) 1812. Heinrich Carl Meinig, agent for Hansestæderne Hamborg, Lübeck
og Bremen, født i Dömitz i Meklenborg 25. marts 1735, gift med Charlotte
Amalia Köneman; syv børn; død 23. sept. 1812. Gravsat i Ocksens krypt, store
kapel nr. 23. Tysk indskrift. Bobé, 370.
87) 1814. Barbara Cathrine Schönheyder, født 10. marts 1749, levede i 40
års ægteskab med Herman Henrich Könemann, justitssekretær i højesteret,
moder til otte børn, bedstemoder til seks børnebørn, død 4. jan. 1814. Gravsat
i Ocksens krypt, store kapel nr. 23. Dansk indskrift. Bobé, 371.
88) 1818. Johan Erick Glasing, vinhandler, kurator ved det kgl. vajsenhus,
født 8. dec. 1742, gift med Johanne Nathanaela Glasing, med hvem han var
forenet i 38 år, og som modtager ham i evigheden med seks børn; to sønner og
en datter begræder her hans død 12. juli 1818. Gravsat »i Kapellet nr. 9« (rgsk.),
mulig vestfløjen. Dansk indskrift. Bobé, 400. Jfr. nr. 65 og 83.
89) 1824. Johan Köneman, legationsråd, født 12. dec. 1748, død 2. jan. 1824.
Gravsat i Ocksens krypt, store kapel nr. 23. Tysk indskrift. Bobé, 370.
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Forkortelser
HA, HB, HC etc. Hauptprotocol A, B, C etc. (i L A).
KB = Kancelliets Brevbøger.
RR = Rentemestrenes Regnskaber (i RA).
Rgsk = Første kirkeværges regnskaber (Erste Vorsteher Rechnungen, i LA).
Til Petri kirke hører et meget omfattende arkiv. Det opbevares på Landsarkivet (LA)
og består dels af de kronikker, der redigeredes af de kirkeældste, og dels af regnskaber.
Kronikken går under navnet Hauptprotocol; heraf findes der i alt seks signeret med
bogstaverne A-F (i det følgende citeret H A, H B o. s.v.). De modtager både regnskaber
i uddrag, navnlig for den ældre tid, desuden korrespondance, legatstiftelser, processer
og navnlig bygningshistorie. Indholdsmæssigt set er H A og H B de fyldigste. Den før
ste er oplagt 1679, redigeredes af de to kirkeældste Heinrich Schupp og Thomas Ocksen
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og medtager yderligere ældre stof. H B omtaler særlig udforligt den store brand 1728
og Petri kirkes genopførelse i årene derefter. Protokollerne lober til 1826.
De her benyttede regnskaber er dem, der siden 1667 er blevet ført af kirkens første
forstander eller kirkeværge; de løber, med enkelte lakuner, til 1857. Også her gælder det,
at de ældste årgange er de fyldigste; de omfatter både indtægter af begravelser og lø
bende udgifter, navnlig bygningsudgifter. Deres titel er »Erste Vorsteher Rechnungen«
og citeres i det følgende som rgsk. med dato, årstal og sidetal. Ved siden heraf er der
kuratorernes regnskaber, der særlig behandler administrationen af kirkens kapitaler, og
som delvis ligger uden for nærværende emne. Særlige bygningskommissioner 1815—21
og 1865—66 har haft deres egne protokoller, hvortil der henvises i det følgende.
Litteratur. Den almindelige litteratur, der er omtalt ovenfor s. 220 under Vor Frue
kirke, er også udnyttet her. Af særlig litteratur om Petri kirke skal nævnes: Frederik
Thaarup: Petri Kirke, Kbh. 1841. — H. W. Boldt: Gesammelte Nachrichten zur Ge
schichte der deutschen evangelischen lutherischen Sc???t. Petri Kirche zu Copenhagen,
Kbh. 1875. Louis Bobé: Die deutsche St. Petri Gemeinde, Kbh. 1925.
Side 231—260. Historik og bygningshistorie til 1728. 1 Erslev: Testamenter fra Danmarks
Middelalder, nr. 27, s. 55. — Kbh. Dipl., IV, 3. 2 H. F. Rørdam: Københavnske Kir
ker og Klostere i Middelalderen s. 223; jfr. HA, s. 3. — Ramsing: Københavns Historie
og Topografi III, 94. 3 Kbh. Dipl. II, 13. — Rørdam, anf. v. s. 14. 4 Kbh. Dipl.
II, 79, IV, 50 f. og 95. — Rordam anf. v., s. 224 ff. 5 Kbh. Dipl. II, 47. — De andre
ejendomserhvervelser findes ligeledes hos Rørdam, s. 226 ff. og i Kbh. Dipl.III, 3 (11.
feb. 1454); II, 108 (10. april 1458); II, 117 (23. jan. 1464); II, 129 f. (31. okt. 1473); II,
134 f. (8. juni 1476) samt IV, 125 (26. maj 1477); I, 215 (19. feb. 1479); III, 6 f. (19.
okt. 1481); III, 8 (14. maj 1484); IV, 193 f. (29. juli 1485); III, 10 f. (22. juni 1489);
II, 169 (6. maj 1493); IV, 289 (7. april 1505); IV, 322 (18. aug. 1511); IV, 349 (2. juni
1516); IV, 357 f. (11. jan. 1517); IV, 378 (24. jan. 1519); I, 340 (o. 1523); IV, 417 (16.
juli 1527); III, 27 (17. jan. 1528); II, 226 (20. jan. 1528); IV, 423 f. (8. okt. 1528).
6 Kbh. Dipl. III, 3; S.R.D. VIII, 259. 7 Kbh. Dipl. III, 8. 8 Kbh. Dipl. II, 169.
9 Kbh. Dipl. II, 187. 10 Kbh. Dipl. II, 212 11 Rørdam: Kbh.s Kirker etc., s. 230.
— William Norvin: Københavns Universitet i Middelalderen (1929), s. 84. 12 H. F.
Rørdam: Kjøbenhavns Universitets Historie I (1868), s. 90. 13 Rordam, anf. v. I,
680. 14 Nye danske Magasin V, 66, og Danske Magasin 3. Række VI, 255. 15 Kane.
Brevboger 1571—75, s. 408. 16 Bobé, s. 177 og 292. Om Steenwinkel: (RA) Rentemester-Regnskaber 1585—86 fol. 241 b. — HA, s. 4. 17 Bobé, s. 302 (Bamsing).
18 Tagebuch Christians des Jüngeren zu Anhalt (ed. Krause 1858), s. 95. 19 Om korsarmene se nærmere under bygningshistorien. 20 Wolf: Encomion regni Daniæ (1655),
s. 367. 21 Suhm: Nye Saml. III, 4. 22 Begravelseslisterne findes i kirkergsk.; fra
1706—36 omtales fem medlemmer af familien Gelskirchen. 23 Bobé, s. 322 f., 326 f.,
329 f. 24 Bobé, s. 332 f. 25 HA, s. 313: erhvervet 1701. 26 HB, s. 281 ff., 304.
Jfr. Danske Saml. II, 76. 27 (LA) Rgsk. 1731, 28. aug., s. 142. HB, s. 493 f. 28 HC,
s. 79, og HD, s. 196. 29 HD, s. 305 og 378. 30 Friederike Brun: Ungdoms-Erindringer (ed. Bobé 1917), s. 20 f. 31 Boldt, s. 36. 32 Fremstillingen hos Boldt (s.
36 f.) og Bobé (s. 73) lader formode, at Petri tyske menighed var imod enhver form for
sammenslutning. Dette er dog ikke ganske rigtigt. Mødet 16. maj 1814 gav tilslutning
til tanken om en sammensmeltning i alt fald med den tyske menighed på Christians
havn. Men da man så blev stillet over for planen om at skulle forlade Petri kirke og søge
til Frederikskirken (nu Christianskirken) i det afsides Christianshavn, var menigheden
enstemmigt indstillet på at blive ved den gamle kirke og ofre på den, hvad en reparation
måtte kræve. — (LA) Kirkekollegiets kopibog 1814—22, s. 6 ff. Se endv. Manthey: Be
richt über die Angelegenheiten etc. 1816, s. 8. 33 Boldt, s. 43—48. Samme: Die deutsche
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St. Petri Kirche zu Copenhagen und deren Administration (1872), s. 16 f. 34 Regler
for Bestyrelse af St. Petri tyske Kirke m. v., udg. af menigheden, Kbh. 1951. 35 Om
bygningshistorien henvises til C. A. Jensen: Den middelalderlige S. Peders Kirke, i
Bobés bog s. 2 83—89 . 36 Kbh. Dipl. III, 23 og 25 (18. juli 1499: ». . . det lille stræde,
som indløber af østen i vesten fra tårnet og til hr. Jens Birgittes gård«). 37 Bobé, s.
288 (C. A. Jensen). 38 (LA) Petri kirkes arkiv, Kirkekollegiets kopibog 1814—22, s.49.
39
(LA) Petri kirkes arkiv, Bygningskomiteen 1865—66, den 13. juni 1865. 40 De
bronzekrucifikser, der nu findes i nicherne, og som utvivlsomt har hørt til 18. årh.s ki
ster, er i beg. af indeværende årh. opsat af J. C. Francis. 41 Kbh. Dipl. III, 23.
42 Bobé,
s. 288 (G. A. Jensen). 43 Thurah: Danske Vitruvius I, pl. 78. 44 Kbh.
Dipl. IV, 61. 45 HA, s. 146. 46 Ramsing: Københavns Historie og Topografi II,
128. — Samme i Bobé, s. 301 f. 47 HA, s. 4. — RR 1585—86 fol. 241 b. 48 Arne
Sundbo: Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie I, 50. 49 RR 1609—10
fol. 404 a. 50 (RA) 1610—26: Rgsk. over indtægter og udgifter i Kongl. Maietts.
farvekammer eller farvekælder; 4. aug. 1610, 8. nov. 1610, 9. jan. 1611, 2. marts 1611;
meddelt af mag. art. Kirsten Weber. 51 HA, s. 9. 52 HA, s. 159; rgsk. 1691, 4.
juni, 20. juni og 7. juli, s. 41, 44 og 46. 53 Kane. Brevbøger 1621—23, s. 668, d. 5
sept. 1625. — Bobé, s. 322 f. 54 HA, s. 8. 55 Rgsk., 22. nov. 1668, s. 64. 56 Rgsk.
28. juli 1675, s. 98. 57 HA, s. 8. 58 Kane. Brevbøger 1630—32, d. 21. nov. 1632.
59 (LA) Petri kirkes arkiv, Begräbnisprotocol 1625—1885, fol. 11. 60 HA, s. 10.
61 HA (1693), s. 213. 62 Rgsk. 1669, s. 78, jfr. HA 1668, s. 39. 63 Rgsk. 1671, s.128.
64 Rgsk. 1679, fol. 19 a—21 b. 65 HA 20. juni 1698, s. 253 f. 66 Bobé, s. 97—110.
67 HA, s. 135; jfr. Stadskonduktøren i København 1690—1940: Geddes Kort 1757, udg.
af Kbh.s Kommune, 1940, s. 7. 68 HA, s. 137 f. 69 HA, s. 154 f. 70 HA, s. 158.
71 HA, s. 200; 1. kirkeværge-rgsk. 1692, 18. juli, s. 96. 72 HB, s. 158. 73 (RA)
Bygningskommissionen af 1731. Lerches og Worms Overinspektion med de publiqve
Bygningers Opførelse 1728—31, Bilag 2 pag. 11. 74 HA, s. 168. 75 HA, s. 213.
76 HA, s. 483; rgsk. 19. sept. 1711, s. 221. 77 Rgsk. 29. okt. 1692, s. 103: 31. dec.
1709, s. 227.
Side 260—270. Inventar indtil 1728. 1 HA (1605), s. 4 f. 2 HA (1674), s. 53; rgsk. 23.
dec. 1674, s. 60, 3. april 1675, s. 96, og 8. maj 1694, s. 200. 3 Inventarierne er indført
i HA (1685), s. 124 ff., og (1698), s. 259 ff. 4 Rgsk. 10. april 1674, s. 51. 5 HA (1684),
s. 129 f. 6 HA (1713), s. 606 og 608. 7 HA (1628), s. 7, og (1689), s. 149. 8 Jfr.
ovenfor s. —. 9 HA (1625), s. 6. 10 Rgsk. 22. dec. 1680, fol. 43 b; 4. maj 1712, s.
265. 11 Rgsk. 17. aug. 1672, s. 168. 12 HA (1685), s. 126. 13 HA (1708), s. 401:
Rgsk. 22. juni 1708, s. 151. 14 Rgsk. 1. aug. 1709, s. 218. 15 Rgsk. jan. 1668, s. 58.
16 HA (1690), s. 151. 17 HA (1667), s. 37. 18 Rgsk. 11. dec. 1668, s. 66. 19 HA
(1625), s. 6. 20 HA (1653), s. 28 21 HA (1693), s. 214 f. 22 HA (1693), s. 214 f.
23 Rgsk. 21. dec. 1693, s. 162. 24 Rgsk. 18. okt. og 18. dec. 1715, s. 47 og 49. 25 HA
(1666), s. 35. 26 Rgsk. 29. jan. 1668, s. 58. 27 HA (1701), s. 287. 28 HA (1625),
s. 6. 29 Fra Arkiv og Museum III, 311. 30 Rgsk. 30. okt. 1671, s. 145. 31 HA
(1689), s. 149. 32 Rgsk. 25. sept. 1731, s. 153. 33 Rgsk. 22. juli 1693, s. 154.
34 Rgsk. 31. okt. 1677, s. 201. 35 Rgsk. 28. febr. 1691, s. 33. 36 Rgsk. 11. dec. 1695,
s. 247. 37 HA (1707), s. 396. 38 HA (1707), s. 396. 39 HA (1613), s. 5; Kbh. Dipl.
II, 591. 40 HA (1626), s. 7. 41 HA (1690), s. 152. 42 Rgsk. 14. dec. 1691, s. 59;
rgsk. 31. dec. 1691, s. 59. 43 HA (1692), s. 200. 44 HA (1625), s. 6. 45 HA (1667),
s. 37; rgsk febr. 1667, s. 22; rgsk. 8. sept. 1676, s. 144; rgsk. 21. aug. 1677, s. 201; rgsk.
24. maj 1682, fol. 93b; rgsk. dec. 1692, s. 110. 46 Rgsk. 6. aug. 1676, s. 144. 47 Rgsk.
18. okt. 1691, s. 54. 48 Rgsk. 25. juli 1711, s. 219. 49 HA (1625), s. 6. 50 Rgsk.
22. april 1677, s. 199 f. 51 Rgsk. 23. aug. 1709, s. 219. 52 Rgsk. 28. okt. 1709, s.
223; 16. nov., s. 224; 23. sept., s. 221. 53 HA (1692), s. 168. 54 HA (1682), s. 115.
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55 HA (1683), s. 115 f. 56 HA (1690), s. 151. 57 HA (1690), s. 152. 58 HA (1692),
s. 199. 59 HA (1693), s. 213. 60 HA (1693), s. 213. 61 Rgsk. 12. dec. 1713, s. 319.
62 Rgsk. 6. juli 1709, s. 216; rgsk. 15. sept. 1713, s. 317; HB (1717), s. 63 f. 63 HB
(1717), s. 63 f. 64 HA (1690), s. 153. 65 HB (1728), s. 281. 66 HA (1700), s. 274.
67 Rgsk. 28. juli 1675, s. 98. 68 Rgsk. 16. nov. 1709, s. 224; rgsk. 16. marts 1712, s.
262. 69 HA (1688), s. 146. 70 Rgsk. 3. april 1668, s. 43. 71 HA (1625), s. 7.
72 KB (1637), s. 125. Niels Friis: Orgelbygning i Danmark, s. 54 f. 73 HA (1639), s.
11. Friis: Orgelbygning, s. 58. 74 HA (1672), s. 72. Friis: Orgelbygning, s. 75. 75 HA
(1694), s. 217 f. Friis, anf. v. s. 99. 76 HA (1679), s. 76. 77 Rgsk. 19. april 1675, s.
96. 78 Rgsk. 1679, fol. 16 a. 79 HA (1709), s. 432. 80 Rgsk. 1679, fol. 16 a; rgsk.
dec. 1708, s. 157. 81 Rgsk. 1709, s. 208. 82 HA (1653), s. 28. 83 Wolff: Encomion Regni Danicæ (1655) s. 66 f. 84 HA (1626), s. 7. 85 HA (1663), s. 33.
86 Rgsk. 24. feb. 1711, s. 63. 87 ed. Vilh. Maar (1910) s. 48. 88 Rgsk. 2. juni 1669,
s. 90; rgsk. 8. juni 1715, s. 42. 89 HA (1676), s. 55. 90 Rgsk. 5. nov. 1693, s. 159.
91 Rgsk. 20. juli 1695, s. 242. 92 HA (1708), s. 405. 93 Rgsk. 6. dec. 1676, s. 146.
94
Resen: Inscriptiones Haffnienses (1668) s. 235. 95 do. 96 HA (1646), s. 26.
97 Resen, s. 235. 98 HA (1649), s. 26 f. 99 Resen, s. 234. 100 Rgsk. 28. marts
1693, s. 144. 101 Rgsk. 17. juni 1693, s. 50. 102 Rgsk. 12. juni 1693, s. 149. 103 HB
(1721), s. 129; C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker og deres Støbere, 1882, s. 126.
Her nævnes S. Petri kirke ikke.

Side 271—286. Kapellerne. 1 HF (1808), s. 544. 2 Bobé, s. 305 (Ramsing); HA,
s. 26. 3 Begräbnisprotocol 1625—1885: tømmermand Jørgen Wärner gravsat i det
gamle kapel nr. 10, den 4. april 1648. Jfr. Bobé, Fra Arkiv og Museum II, s. 194 f.
4 HA, s. 29. 5 Bobé, s. 307 f. (Ramsing). 6 Kbh. Dipl. VI, s. 717 f., 738 f.; Fra
Arkiv og Museum II, s. 196 (Ramsing); HA, s. 92 f. 7 HA, s. 114. 8 Rgsk. 1680,
s. 41 ff. 9 Rgsk. 1681, fol. 62 a. 10 Gengivet hos Bobé, s. 222. 11 Rgsk. 28. maj
1683, fol. 118 a. 12 HA, s. 116 f. 13 Rgsk. 20. nov. 1683, fol. 111 a. 14 Hånd
værkernes navne findes i regsk.: 31. dec. 1681, fol. 75 b; 7. feb. og 31. dec. 1682, fol.
91 b og 100 a. 15 Rgsk. 17. aug. 1681, fol. 66 a. Ved en mulig fornyet diskussion om
kapellets bygmester må det erindres, at den sum, Steenwinkel fik udbetalt, i sig selv
ikke var stor og meget vel kan være løn for syn over et værk, der var udført af en anden.
Endvidere bør man tage i betragtning, at Petri kirke både i årene før og efter kapellets
opførelse gjorde brug af Christoffer Groess; hans navn er dog ikke nævnet blandt kir
kens arkivalier i forbindelse med kapellet. 16 Rgsk. 19. maj 1736, s. 150. 17 Hof
mans Fundationer IX, s. 175. 18 Hofmans Fundationer IX, s. 177. 19 Som note 18.
Side 287—294. Petri kirkegård. 1 En detailleret fremstilling af disse ejendommes ejer
forhold er givet af H. U. Ramsing i Bobé, s. 295 ff. 2 HB (1735), s. 623. 3 Bobé,
s. 302; Ramsing: Kbh.s Historie II, 128; Kbh. Dipl. IV, 449. 4 Bobé, s. 306 (Ramsing);
Ramsing: Kbh.s Hist. II, 129. 5 HA, s. 231 og 255. 6 Bobé, s. 303 (Ramsing).
7 HA, s. 231. 8 Bobé, s. 303 (Ramsing). 9 HA, s. 487. — Bobé 309 f. Indvielsen
skete 19. sept.; Rgsk. 1711, s. 218. 10 Om brolæggerarbejde »in Baron Führens Gang«
på den nye pestkirkegård se rgsk. 8. okt. 1714, s. 41. 11 Rgsk. 21. (eller 20.?) sept.
1711, s. 221. 12 HD, s. 420; HE, s. 28. 13 RR 1585- 86, fol. 242 b: »En nøy Muer
omkring Kirckegaarden skal særdelis med hannum (dvs. Steenwinkel) forthinges«.
14 Kbh. Dipl. II, s. 591: »Wir haben gnedigst eingenommen, welcher Gestalt man an
dem ledigen Platz ausser dem Chor an der Nordergassen, welcher itzo mit stacket werck
musz verwahret werden, vnd . . . schmale Krambuden bawen vnd auffrichten«. — Om
bodernes nedrivning 1687 se HA, s. 135. 15 HA (1680), s. 92 f. 16 HA (1670), s. 40.
17 Bobe, s. 207. 18 HA, s. 135—142. 19 Weinwich: Maler . . . kunstens Historie,
1811, s. 150. 20 Bobé, s. 306 (Ramsing). — HA, s. 350. 21 HA, s. 487. 22 Skøde
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af 10. juni 1901, 3. marts 1924 og 7. dec. 1939. 23 Rgsk. 24. sept. 1709, s. 221. 24 HA
(1709), s. 441 f. 25 Rgsk. 2. nov. 1670, s. 118 f.; 22. maj 1715, s. 41. 26 HA (1693),
s. 214. Rgsk. 11. maj 1707, s. 92, og 7. maj 1710, s. 44.
Side 295—312. Efter den store brand 1728. 1 Danske Samlinger II, s. 76. 2 HB,
s. 281 ff. 3 HB, s. 304. 4 Bobé, s. 190. — (RA) Bygningskommissionen af 1731;
Lerches og Worms Overinspektion med de publiqve Bygningers Opforelse 1728—31.
5 (RA) Bygn.kommiss. 1731 (Lerche-Worm) Litra A, bilag 1: murermesteren Johan Chri
stopher Schirmers overslag 28. dec. 1728. 6 Bygn.kommiss. 1731, bilag 2. s. 7 ff.
7 HB, s. 420. — Bygn.kommiss. 1731, bilag 1, s. 8: 28.000 glaserede tagsten til kirkens
tag. 8 Et benhus omtales i uklare vendinger: rgsk. 1668, s. 56 og 66. 9 Bygn.kom
miss. 1731, Litra A, bilag 6, overslag dateret 3. dec. 1728, endelig kontrakt 11. maj 1729.
10 Danmarks Kirker VI, Præstø Amt, s. 517. 11 Bygn.kommiss. 1731, Lit. A, bilag 7.
12 Rgsk. 1731, s. 165. 13 HB, s. 536 f. 14 Bygn.kommiss. 1731 Lit. A, bilag 2, s. 7 ff.
15 HB, s. 440. 16 HB, s. 441 f. — Rgsk. 1730, s. 47. 17 HB, s. 479. 18 HB, s.
480 f., 484 f. 19 HB, s. 499. 20 HB, s. 512, 523. 21 HB, s. 532. — Rgsk. 1732,
s. 232. Vejrhanen var udført af Poul Badstuber og blev forgyldt af Lorentz Petersen
(rgsk. 231 f.). 22 HB, s. 562. — Rgsk. 1733, s. 337. 23 HB, s. 523. — HF (1824),
kr. af 4. jan. 1824 til kirkens patron, grev H. Schimmelmann. 24 Rgsk. 1732, s. 246;
1733, s. 330. 25 HB, s. 494. 26 Rgsk. 1731, s. 142. 27 HB, s. 499. 28 Rgsk.
1731, s. 157. 29 HB, s. 597. — Rgsk. 1734, s. 41. 30 HB, s. 287 f. 31 HB, s. 304,
479. — Rgsk. 1738, s. 49. — HC, s. 117, 132, 151. 32 Rgsk. 1738, s. 49. — HC, s. 148
(13. feb. 1739). — Rgsk. 11. april 1739, s. 101. 33 Rgsk. 28. dec. 1739, s. 111. 34 HC,
s. 151. 35 Rgsk. 1740, s. 181. 36 H. W. Boldt: Gesammelte Nachrichten zur Ge
schichte der . . . Set. Petri Kirche zu Copenhagen, 1875, s. 30. 37 Rgsk. 1741, s. 229.
38 HD, s. 67. 39 HD, s. 77, 81. 40 HD, s. 80 f. 41 HD, s. 106 f. 42 HD, s. 225 f.
43 HD, s. 219. 44 HD, s. 220. 45 HD, s. 222. 46 HD, s. 228. 47 HD, s. 123,
184. — Bobé, s. 269 f. 48 HD, s. 234. 49 HD, s. 245 f. 50 HD, s. 248, 250.
51 Rgsk. 1757, s. 90, 92. 52 Rgsk. 1757, s. 93 f. 53 Kirkekollegiets kopibog 1814—21,
s. 72. 54 Rgsk. 1757, s. 92. 55 HD, s. 287; rgsk. 1757, s. 94. 56 HE, s. 523; rgsk.
1787, s. 115. 57 HE, 531. 58 Jonge: Kiøbenhavns Beskrivelse, 1783, s. 23. Henvis
ningen til ligheden mellem Petri kirkes spir og Vor Frelsers kirke skyldes mag. art. H.
Langberg.
Side 313—323. Inventar efter 1728. 1 HB, s. 294 f. 2 HB, s. 487, 523. 3 HB, s. 560.
HB, s. 419, 472; rgsk. 31. dec. 1731, s. 168. 5 Rgsk. 10. dec. 1731, s. 164. 6 Bobé, s.
216; HC (1736) s. 20. 7 HC, s. 20. 8 HB (1730) s. 420. 9 Boje, s. 65. 10 Rgsk. 1729,
s. 79. 11 HB, s. 514; HC, s. 21. 12 HB, s. 294 f.; HC, s. 22 f. 13 HB, s. 490; rgsk. 29.
juni 1731, s. 133; V. Hermansen: Københavns gamle Kirker, s. 40. 14 Rgsk. 5. maj
1731, s. 125. 15 Kunstmuseets Aarsskrift 1933—34, s. 241. — Om dåbsengle i Tysk
land, se Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg V. 1, s. 219, 311, 408; VI. 1,
s. 179, 291; VI. 3, s. 133 samt s. XXIII f.; VII. 1, s. LXII og LXV. — Hans W. Hege
mann: Der Engel in der deutschen Kunst, s. 30; jfr. Tove Clemmensen: Borreby, fig.
131. 16 Rgsk. 31. dec. 1731, s. 171. 17 Rgsk. 28. juli 1731, s. 137. 18 Rgsk. 25.
sept. 1731, s. 153. 19 Rgsk. 1731, s. 149, 152. 20 HB, s. 433, 457; rgsk. 1730, s. 45,
49; 1731, s. 125, 149, 156, 162, 168. 21 HB, s. 436 f.; rgsk. 1730, s. 78. 22 HD, s. 455;
(LA) Kirkekollegiets kopibog 1814—22, s. 46 f. 23 HB, s. 520. 24 Rgsk. 1731, s.
126; 1735, s. 94 ff.; 1778, s. 38. 25 HB, s. 444, 449; rgsk. 1730, s. 49, 61, 68; 1731,
s. 148. 26 HB, s. 513, 569; rgsk. 10. juni 1730, s. 45; 1731, 29. jan., s. 118; 11. maj,
s. 126; 12. aug. 1733, s. 323; Friis: Orgelbygning, s. 137. 27 gsk. 30. juli 1731, s. 138;
31. dec. 1731, s. 175; 11. feb. 1757, s. 85; 1777, s. 86; HD (maj 1764) s. 454. 28 Rgsk.
31. dec. 1731, s. 175. 29 HB, s. 519, 523; Hofmans Fundationer IX, 159; Plessen
4
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havde vistnok to år tidligere skænket et maleri af Krock, forestillende Kristi himmelfart,
til Petri kirkes altertavle; da det viste sig at være for lille, skænkede han det til Viborg
domkirke (Chr. Elling i Tilskueren, 1934, s. 243). 30 HB, s. 566; rgsk. 5. sept. 1731,
s. 146; 31. dec. 1733, s. 335. 31 Fra Arkiv og Museum II, 201. 32 HB, s. 520.
33 HB, s. 492, 512 f., 544; rgsk. 11. april 1731, s. 123; 31. dec. 1731, s. 179.
Side 324—328. Bygningshistorien efter 1807. 1 Museum 1891, II, 248 f. 2 Boldt: St.
Petri Kirche, 1875, s. 36. 3 Fr. Thaarup: Petri Kirke kortelig beskreven, 1841, s. 4.
4 Manthey: Bericht über die Angelegenheiten der St. Petri Gemeine, 1816, s. 4; Kirkekollegiets kopibog 1814—22, s. 49 f. 5 Begräbnisprotocoll 1625—1885. 6 HF, 1807,
s. 536. 7 Rgsk., 6. sept. 1810, s. 19. 8 Kirkestyrelsens brev til patronen, grev Schim
melmann, 1. dec. 1807; HF, s. 536. 9 (LA) Kirkekollegiets kopibog 1814—22, s. 37.
Kommissionens medlemmer var Manthey, Leisner, Korfitsen og Pengel. 10 Rgsk.
1816, s, 171; Fra Arkiv og Museum II, 200. 11 (LA) Reparationsprotokol 1815—21,
s. 3; Kirkekollegiets kopibog s. 46—52. 12 Kirkekollegiets kopibog s. 46 f. (hvor også
de følgende oplysninger om kirkegulvet m.m. findes). 13 Manthey, Bericht etc., s. 7;
Kirkekollegiets kopibog s. 48. 14 Bobé, s. 144. 15 Kirkekollegiets forhandlingspro
tokol 1796—1843, s. 412—29. 16 (LA) Bygningscomitéens protokol 1. juni 1865.
17 Bygningskomiteen 13. juni 1865; de følgende oplysninger om reparationer er alle hen
tet fra denne protokol, der går fra maj 1865 til januar 1866; Bobés meddelelse, at repa
rationen var 1864—65, kan i alle tilfælde ikke kontrolleres efter denne kilde. 18 Korre
spondance i NM's arkiv (skriftlig meddelelse fra dr. Louis Bobé 21. april 1906). 19 Til
dette vindue hentydes der utvivlsomt i (LA) Bygningskomiteens protokol 3. aug. 1865,
s. 10: ». . . et nyt jernvindue i skriftestolen«. 20 Korrespondance i Kirkerådets arkiv
(Petersens Jomfrukloster). 21 Bygningskomiteen, 16. jan. 1866 s. 18 f.; det vedtages
»at lade sølvlysestagerne gennembore og indrette til gasbrug«. 22 Fra Arkiv og Mu
seum II, 200; endvidere korrespondance i NM's arkiv, hvorfra de fleste oplysninger om
nyere reparationer er hentet. 23 Bobé, s. 208.
Side 329—333. Inventar 1807—1865. 1 Kontrakt med Müller 9. maj 1815: (LA) Kirke
kollegiets kopibog 1814—22, s. 66; udbetaling på 500 rbdlr. til M. den 19. juli 1815: (LA)
Reparationsprotokol 1815—21, s. 4 f. 2 Meyers tegning: (LA) Petri kirkes arkiv; pla
ner og tegn. kirken vedr. (en rulle); Lunds altertavle: HF, 18. juni 1819, s. 618; Bobé,
s. 204. 3 Kirkekollegiets kopibog, s. 49 f. 4 Kirkekollegiets kopibog, s. 48 f.
5 Bobé, s. 144. 6 Manthey: Bericht etc., 1815, s. 7; Kirkekollegiets kopibog 1815—22,
s. 48. Fonten opstillet 1. jan. 1831, se kirkekollegiets forhandlingsprotokol 1796—1843,
s. 316. 7 Manthey: Bericht s. 9; Kirkekollegiets kopibog, s. 49 f. 8 Manthey: Be
richt s. 6: »Übrigens fand es sich, dass sämtliche Kirchenstühle aus vorhandenen Mate
rialien wiederherzustellen, und nur Kanzel und Altar neu zu verfertigen wären«. 9 Re
parationsprotokol, s. 12; Kopibog, s. 37. 10 Kirkekollegiets kopibog, s. 48. 11 Kirkekollegiets kopibog, s. 46 f. 12 Manthey: Bericht s. 8: ». . . die ganze Kirche mit pas
senden hellen Farben neu gemalt«. 13 Reparationsprotokol 1815—21, s. 4. 14 Kirkekollegiets forhandlingsprotokol 1796—1843, under 19. april 1824. 15 Kirkekollegiets
kopibog, s. 50; rgsk. 1817, s. 198. 16 H. W. Boldt: Gesammelte Nachrichten etc., s. 39.
Side 333—335. Inventar efter 1865. 1 Oplysningerne om inventaret efter 1865 stammer
fra Bygningskomiteens protokol. 2 Om disse glasmalerier, se pastor W. Lampe hos
Bobé s. 210—14; de to vinduer, der flankerer altret, er dog dateret 1910—12, ikke, som
W. L. synes at mene, 1918. 3 Efter meddelelse fra kirkens kontor: 1918—19. 4 Bygningskomité 1865, s. 20.
Side 336—395. Begravelser og gravminder i kapellerne.
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1885, fol. 107. — Rgsk. 1731, 1735, 1744, 1752, 1756, 1757, 1765. 2 Begr. prot. fol.
108. — Rgsk. 1709, 1711, 1713, 1750, 1765, 1790, 1809; J. G. Burman Becker: Hof- og
Reiseapoteker Johan Gottfred, Beckers Levned (1864), 19. 3 Begr. prot. fol. 109. —
Rgsk. 1711, 1717, 1729, 1795, 1806, 1818. 4 Begr. prot. fol. 110. — Rgsk. 1733.
5 Begr. prot. fol. 111. — Rgsk. 1708, 1711, 1715, 1723, 1724, 1727, 1732, 1757, 1777,
1778, 1783, 1789. 6 Begr. prot. fol. 112. — Rgsk. 1711, 1723, 1736, 1773. 7 Begr.
prot. fol. 113. — Rgsk. 1709, 1740, 1775. 8 Begr. prot. fol 114. — Rgsk. 1725, 1726,
1730, 1748, 1750, 1751, 1771, 1775, 1777; om epitafiet se Fr. J. Meier: Efterretninger om
Billedhuggeren Johannes Wiedewelt, 1877, s. 104, 270. 9 Rgsk. 1711, 1712, 1727, 1739,
1757. — Begräbnisprotocoll nævner fol. 115, at nr. 9 er solt til Fr. Holtzmann 17. sept.
1711, hvad der vistnok må være en fejltagelse. 10 Begr. prot. fol. 116. — HA 20. juni
1698, s. 253 f.; jfr. HA 1668, s. 39; 1669, den 2. aug., s. 78. — Rgsk. 1715, 1732, 1745,
1752. 11 Begr. prot. fol. 117. 12 Rgsk. 1802, s. 2; 1811, s. 30 og 36; 1820, s. 271.
13 Begr. prot. fol. 119. 14 Begr. prot. fol. 120. — Rgsk. 1706, 1711, 1715, 1732, 1753,
1760, 1770. — Jfr. HE 1783, s. 483. — Om epitafiet se Fr. J. Meier: Johannes Wiedewelt,
1877, s. 134, 274. 15 Begr. prot. fol. 121. — Rgsk. 1706, 1729, 1730, 1731, 1745, 1753,
1780, 1782, 1787. 16 Begr. prot. fol. 122. — Rgsk. 1711, 1727, 1754, 1758, 1759, 1766.
17 Begr. prot. fol. 123. — Rgsk. 1693. Begravelser i B.s slægt er opført under rgsk. 1718,
1723, 1724, 1761, 1772, 1775, 1781, 1791, 1794, 1799. 18 Begr. prot. fol. 124. — Rgsk.
1742. 19 Begr. prot. fol. 125. — Rgsk. for diverse år 1718—62; rgsk. 1840, s. 66.
20 Begr. prot. fol. 126. — Rgsk. for diverse år 1695—1747. 21 Begr. prot. fol. 127. —
Rgsk. 1695, 1708, 1710, 1714, 1718, 1724, 1730, 1743, 1744, 1752, 1759, 1763, 1765, 1770,
1780, 1791. 22 Begr. prot. fol. 128. — Rgsk. 1691, s. 11; 1708, s. 114. — Efter med
delelse fra museumsinspektør, mag. art. L. Rostrup Boyesen kan der mulig være tvivl
om, at epitafiemaleriet af Schupp og hans to hustruer er udført af Andreas Quant.
23 Begr. prot. fol. 129. — HA 1686, s. 132. — De meget talrige begravelser i Ocksens
krypt er optegnet i rgsk. 1691, 1709, 1725, 1731, 1732, 1733, 1737, 1744, 1747, 1750,
1760, 1762, 1764, 1771, 17 7 7, 1784, 17 86, 1787, 1792, 1798, 1811, 18 1 2, 18 1 3 . 24 Begr.
prot. fol. 130. — Rgsk. 1727, s. 212; 1732, s. 198; 1756, s. 9; 1766, s. 117. 25 Begr.
prot. fol. 131. Bisættelserne er optegnet dels her, dels i rgsk. for diverse år 1711—1811.
26 Rgsk. 1811, s. 47. 27 Begr. prot. fol. 132. — Rgsk. 1692, 1713, 1731, 1733, 1743,
1760, 1762. 28 Begr. prot. fol. 133. — Rgsk. for diverse år 16 83—1806 . 29 Jonge:
Kiøbenhavns Beskrivelse, 1783, s. 29. 30 Begr. prot. fol. 134. — Rgsk. 1683—1757.
— Bobé, 378. 31 HE 1775, s. 342. — Rgsk. 1782, s. 37; 1806, s. 106. 32 Rgsk. 4.
sept. 1734, s. 39. 33 Begr. prot. fol. 135. — Rgsk. 1692, s. 85; jfr. rgsk. diverse år
1692—1764. 34 Begr. prot. fol. 136. — Rgsk. 1723, 1755, 1758, 1771. 35 HA 1683,
s. 116 f. 36 Begräbnisprotocoll oplyser altid, om gravstedet er udmuret eller ej; fol.
178, 179, 174 b. 37 Begr. prot. fol. 158. — Begravelser er opført i rgsk. under 1706,
1710, 1728, 1732, 1750, 1766, 1782, 1783, 1811. 38 Begr. prot. fol. 159. — Bgsk. 20.
okt. 1710, s. 27. — Begravelser er opf. i rgsk.: fire begravelser i 1711 (peståret); 1741.
39 Begr. prot. fol. 160—161. 40 Rgsk. 1728, s. 17. 41 Rgsk. 12. april 1746, s. 29;
24. feb. 1787, s. 65. (Bobé har s. 352 fejlagtigt 1789). Begravelser opf. i rgsk. 1750, 1766,
1783, 1787, 1797. 42 Begr. prot. fol. 163; rgsk. 1735, s. 71; 1711, s. 201. 43 Begr.
prot. fol. 164. — Rgsk. 19. juli 1692, s. 84; 30. dec. 1727, s. 230. Nr. 6 forbliver derefter
i familien B.s eje; sidst opførte begravelse er fra 1793. 44 Begr. prot. fol. 165. —
Rgsk. 3. aug. 1691, s. 10; 10. aug. 1711, s. 201. 45 Rgsk. 2. maj 1713, s. 298. 46 Begr.
prot. fol. 166. — Rgsk. 28. sept. 1691, s. 2 og 22; 1710, s. 16; 1711, s. 198. 47 Begr.
prot. fol. 167. — Rgsk. 20. april 1709, s. 172. Senere begravelser: rgsk. 1717, 1742, 1767,
1807, 1817. 48 Begr. prot. fol. 168. — Rgsk. 1711, s. 201. Senere begravelser: rgsk.
1713, 1718, 1731. 49 Begr. prot. fol. 169. — Rgsk. 1734, s. 21. Senere begravelser:
rgsk. 1735, 1748, 1752, 1757, 1784, 1785. 50 Begr. prot. fol. 170. — Rgsk. 1711, s. 202;
1716, s. 82. — HB 1722, s. 136. Hofmans Fundationer IX, 194. — Senere begravelser:
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rgsk. 1751, 1780, 1789, 1791, 1802. 51 Bobé, s. 228. 52 Begr. prot. fol. 171. Rgsk.
7. april 1691. Senere begravelser: rgsk. 1711, 1717, 1728, 1736. 53 Begr. prot. fol. 172.
— Bobé, s. 227. — Senere begravelser: rgsk. 1708 samt 1804 (den sidste usikker).
54 Begr. prot. fol. 173. — Rgsk. 7. april 1691. Senere begravelser: rgsk. 1711, 1714, 1718.
55 Begr. prot. fol. 174. — Bobé, s. 228. Senere begravelser: rgsk. 1691, 1710, 1711,
1723, 17 52, 1767, 17 70, 17 76, 1780. 56 Begr. prot. fol. 175. — Rgsk. 1691, 1716, 1750,
1761, 1764, 1766, 1768, 1777. 57 Begr. prot. fol. 176. Rgsk. 1706, s. 28. Bobé, s.
227. Senere begravelser: rgsk. 1706, 1727, 1728, 1729. 58 Begr. prot. fol. 177. — Rgsk.
1710, 1711, 1713, 1718, 1730. 59 Begr. prot. fol. 178. — Rgsk. 28. juni 1692, s. 84. —
Senere begravelser: rgsk. 1708, 1709, 1711, 1725, 1731, 1741, 1767, 1809, 1811. 60 Rgsk.
19. sept. 1692, s. 80. Bobé, s. 227. — Senere begravelser: rgsk. 1713, 1796, 1804, 1809.
61 Begr. prot. fol. 137. — Rgsk. 1766, s. 119; 1770, s. 48; 1778, s. 13. 62 Begr. prot.
fol. 138. 63 Begr. prot. fol. 139. — Rgsk. 1763, s. 134, 161; 1774, s. 9; 1777, s. 56;
1787, s. 71; 1792, s. 4; 1831, s. 469. 64 Begr. prot. fol. 140. 65 Begr. prot. fol. 141.
— Bgsk. 1784, 1804, 1818. 66 Rgsk. 1695, s. 224. 67 Begr. prot. fol. 143 og 216. —
Rgsk. 1753, s. 51; 1759, s. 63. 68 Rgsk. 1712, s. 240. 69 Bobé omtaler sagen s. 233 f.,
men anbringer de fem kister i nr. 55 (svarende til vestfløjens nr. 7). Da denne begravelse,
som ovenfor nævnt, 1816 overlodes grev Schulin, kan der kun være tale om vestfløjens
nr. 8 (svarende til nr. 54 efter den nyere nummerering), om hvilket gravsted der altså
overhovedet ingen skriftlige efterretninger findes. En undersøgelse, foretaget af NM
1930, gav intet resultat, dels fordi man vanskeligt kunne komme til, dels fordi man gik
ud fra, at kisterne stod i nr. 7. 70 Rgsk. 1734, s. 13. 71 HF, s. 334, 591 f. — Rgsk.
1810, s. 15, 25; 1818, s. 223. 72 Rgsk. 1712, s. 237; 1725, s. 110; 1732, s. 217. — Begr.
prot. fol. 145. 73 Begr. prot. fol. 146. — Rgsk. 1717, s. 151; 1729, 1733, 1782, 1785,
1798, 1808. 74 Begr. prot. fol. 147. Rgsk. 1712, s. 248; 1713, 1723, 1808, 1811,
1831, 1844. 75 Begr. prot. fol. 148. — HG 1736, s. 70. Rgsk. 1731, s. 89; 1736,
1737, 1764, 1767, 1782, 1787. — HE 1783, s. 489 f. 76 Begr. prot. fol. 149. — Rgsk.
1747, d. 22. feb., s. 89; senere begravelser: rgsk. 1754, 1755, 1762, 1777, 1788, 1807.
77 Rgsk. 1752, s. 7; 1772, s. 118. 78 Begr. prot. fol. 152. 79 Begr. prot. fol. 153, jfr.
Neuen Begräbnisprotocoll fol. 73. — Rgsk. 1770, s. 54. 80 Begr. prot. fol. 154. —
Rgsk. 1754, s. 6 og s. 20; 1761, s. 51. 81 Rgsk. 1821, s. 301. 82 HD, 13. jan. 1756,
s. 256. 83 Begr. prot. fol. 155. — Rgsk. 1757, s. 54, 73; 1778, s. 5; 1783, s. 90; 1791,
s. 53. 84 Begr. prot. fol. 156. — Rgsk. 1767, s. 151. 85 Begr. prot. fol. 94. — Rgsk.
1667, s. 16; 1668, s. 43; 1670, s. 103. 86 V. Thorlacius-Ussing: Thomas Quellinus,
1926, s. 98. 87 Begräbnisprotocoll fol. 219. 88 Begr. prot. fol. 191, 199, 201, 203,
206, 215. 89 Nr. 11 omtalt: rgsk. 1691, s. 13; 1711, s. 174; nr. 12: rgsk. 1718, s. 204
(lidt usikker); 1735, s. 69; nr. 13: 1709, s. 185. 90 Hvor intet andet anføres, er kil
den: Begräbnisprotocoll; her er oplysningerne om de enkelte gravsteder opført i række
følgen: syd — midt — nord — samt hvælvet krypt under sidekapellerne. 91 Rgsk. 25.
maj 1670, s. 104. — Begr. prot. fol. 184. 92 Meier: Wiedewelt, s. 83, 273. 93 V. Thor
lacius-Ussing: Thomas Quellinus, 1926, s. 51 ff. 94 (LA) Petri Kirkes Arkiv. Bygnings
komiteen 1865, s. 6 og 10 f. 95 Meier, Wiedewelt, s. 72, 268. — Meier daterer fejl
agtigt monumentet til 1779, se anf. v. s. 121 f., 273. 96 Jonge: Kiøbenhavns Beskri
velse (1783), s. 36. 97 (LA) Bygningskomiteen 1865, s. 10 f. 98 Gengivet hos Bobé,
s. 357. 99 Rgsk. 1791, s. 56; 1792, s. 25. 100 (LA) Petri Kirkes Arkiv. Kirkekolle
giets Kopibog 1814—21, s. 47. 101 Rgsk. aug. 1667, s. 10 og 25. 102 Rgsk. 15. juli
1676, s. 123. 103 Rgsk. 19. dec. 1676, s. 131. 104 HA, 1. jan. 1679, s. 78. 105 Rgsk.
18. juli 1692, s. 96. 106 Rgsk. 6. marts 1709, s. 214. 107 Rgsk. 14. dec. 1713, s. 297.
108 HE, 1. dec. 1776, s. 380; jfr. rgsk. 15. april 1766, s. 119. 109 Rgsk. 1770, s. 49;
1780, s. 4. — Personalhist. Tidsskr. 11. R I, 255 f. 110 Rgsk. 1784, s. 22; 1790, s. 3;
1792, s. 9. — Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 261. 111 Rgsk. 23. aug. 1807, s. 133.
112 Rgsk. 7. nov. 1820, s. 271. 113 Rgsk. 1841, s. 81. 114 Rgsk. 1853, s. 267: »Wegen
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Hinuntersetzung der in der Kapelle seit dem 14. Oct. 1847 aufbewahrten Leiche des
Particulieres R. Cleasby aus London ins grosse Grabgewölbe — 50 Rbdl.«. — Personal
hist. Tidsskr. 11. R I, 246. 115 En kort redegørelse for rydningen med omtale af kiste
pladerne er givet af Albert Fabritius i Personalhist. Tidsskr. 11. R. I, 244 ff.
Side 396—407. Begravelser i den nye urtegård. 1 Når intet andet anføres, kan alle op
lysninger om gravstedet, dets salg, forskellige ejere o. lign., hentes i den store begravelsesprotokol 1625—1882. 2 Robé har (s. 403) fejlagtigt 1673. 3 Undersøgelsen af
Wagners epitafium og henvisningen til Sturmbergs tegning i Kunstindustrimuseet er fore
taget af Marie-Louise Dircks. 4 Meier: Wiedewelt, s. 66, 267. 5 Her lå stenen endnu
1906: korrespondance i Nationalmuseets arkiv (Louis Bobé til W. Mollerup 21. april
1906). 6 Meier: Wiedewelt, s. 273. 7 Meier: anf. v., 180, 190, 227. Meier anfører, at
monumentet rejstes 28. juni 1794. 8 Th. Oppermann: Herman Ernst Freund (1916),
122 ff.

Fig. 1. S. Nicolai kirke 1670. Udsnit af Resens kort over København.

SANKT NICOLAI KIRKE
ved

JAN STEENBERG

I

hele den østlige del af København var der i middelalderen kun een sognekirke, S. Nico
lai kirke. Sognet begrænsedes af den gamle Østervold og mod syd af stranden. Blandt
nuværende gader1, der har været grænser for sognet, nævnes Regnegade, Sværtegade,
Yalkendorfsgade, Niels Hemmingsensgade samt et stykke af Læderstræde og Nabolos,
således at sognets største udstrækning blev ost-vest med Østerport og Naboløs som de
to yderpunkter. Både mod nord og vest var naboen Vor Frue sogn, i nyere tid byens
største, mens Nicolai sogn var det næststørste.
Kirken lå sydligt i sognet, tæt syd for det middelalderlige Østertorv, der lå mellem
nuværende Østergade og Lille Kongensgade, og nord for stranden, der dengang løb umid
delbart syd for Vingårdsstræde. Med denne placering tæt ved byens havn har kirken
nok i sin oprindelse haft præg af at være skipperkirke, og den var da også viet S. Nico
laus, alle søfarendes helgen, ligesom det kan ses af breve fra 15. århundrede2, at sogne
folkets tiende ofte præsteredes som fisketiende.
S å langt tilbage i tiden, vi kan folge kirkens historie, har den altid ligget på dette
sted. Derimod har sognet ofte ændret sine grænser. 1660 afstodes til Holmens kirke et
stykke af de opdæmmede kvarterer syd for kirken, fra Dybensgade sydpå med Lakse
gade og dennes forlængelse Reverensgade samt Hummergade og »Holmens Revier« med
de såkaldte Skipperboder, undertiden kaldet »Numrene«. Samtidig afstod S. Nicolai til
Trinitatis kirke en del gader nord for Klareboderne. Nogen tid senere, i 1685, fik sognet
en tilvækst, idet Kalveboderne (nu kvarteret mellem Frederiksholms kanal og Vester
Voldgade) syd for Stormgade henlagdes hertil. Og samtidig inddroges i den nye del af
30*
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København mellem Kongens Nytorv og Kastellet nogle gader i Sankt Annæ Øster kvar
ter, fra Borgergade til Norgesgade (den senere Bredgade), desuden hele Nyhavnskvar
teret og — efter Frederiksstadens grundlæggelse — tillige Amalienborg3.
Hvor gammel kirken er, kan ikke med bestemthed afgøres. I det testamente, som
Peder Olafsen i Karise lod oprette 22. marts 1261, skænkede han alle de både, han havde
liggende i København, til S. Nicolai kirke samt 100 mark penge til indfrielse af hans
korstogsløfte4. Efter alt at dømme, er den da grundlagt engang i første halvdel af 13.
århundrede. På kirkegården havde borgerne tilhold under oprøret 1296 (Rørdam, 240).
Denne ældste omtale af kirken kan sammenholdes med de arkæologiske resultater af
en udgravning på tomten 1914, som nærmere behandles nedenfor s. 475, og hvoraf det
turde fremgå, at der her har ligget en kirkebygning fra det 13. århundrede. Skønt ældre
forfattere som Erik Pontoppidan påstår det modsatte, har S. Nicolai utvivlsomt altid
ligget på dette sted.
Omend den ældste kirkebygning har været ret beskeden, så var den dog større end
S. Peders kirke, og ved talrige gaver i form af jordejendomme, navnlig i 15. århundrede,
voksede den hurtigt til at blive den største og godsrigeste kirke i hovedstaden næst efter
Vor Frue. Hvorledes denne voksende velstand afspejlede sig i selve bygningens korpus,
kan udlæses af dens historie lige til katastrofen 1795, der udslettede den af sognekirker
nes tal, og vil nærmere blive omtalt nedenfor i de bygningshistoriske afsnit.
S. Nicolai kirkes ældste kendte besiddelse er Rosengården i den nordlige del af Kø
benhavn. I Roskilde domkirkes jordebog fra o. 1370 omtales denne Rosengård5, som
kong Valdemar (IV.) med urette havde frataget S. Nicolai kirke (item ecclesia beati
Nicolai [håbet] unam terram, quæ dicitur Rosengaard, quam dominus Waldemarus rex
minus juste et violenter surripuit eidem ecclesie). Kirken synes på den tid at have haft
en halv snes ejendomme6, hvis tal da i det følgende århundrede stadig skulle øges. Strøm
men af gaver i form af jordegods standsede først kort før reformationen. Trods den ikke
uvæsentlige afgang af ejendom, som kirkeomvæltningen nødvendigvis måtte medføre,
var Nicolai kirke også senere ganske godsrig; 1581 opregnedes i en jordebog over stadens
og kirkernes ejendomme under S. Nicolai kirke ialt 44 gårde, 12 boder og 12 jordstyk
ker7, og størstedelen af disse besiddelser er utvivlsomt skænket i middelalderen og
henlagt til de mange altre, hvoraf der menes at have været 13, og som opregnes
nedenfor s. 528.
Kirken havde i middelalderen to kapeller, hvoraf et Sankt Nicolai kapel synes at være
det ældste. I et brev8 dateret 24. aug. 1448 bortlejede hr. Olaf Jensen, kantor ved Vor
Frue kirkes kapitel, en gård i S. Pedersstræde, som hans forgænger, hr. Claus Lübbertsen havde skænket til S. Nicolai kapel; dette skete med samtykke af tre rådmænd i
København, Hans Wat, Gerlach Floor og Anders Skulte, samt af en kirkeværge, Siwort
Rynnow. — Denne sidste kaldes oftest Sivert van der Rynne og var kirkeværge ved
S. Nicolai. Og da kirken i middelalderen var annekteret kapitlet ved Vor Frue, hvis
kantor til enhver tid var sognepræst ved S. Nicolai, må brevet nødvendigvis gælde denne
kirke. Såvidt vides er kapellet kun omtalt denne ene gang.
Om det andet kapel, Vor Frue kapel, er der flere oplysninger. Det synes at være stif
tet af rigshovmesteren Povl Laxmand9. Her fandtes et Vor Frue alter, men desuden
også et alter for S. Mikkel samt et Trefoldighedsalter. Som påvist af H. F. Rørdam er
det den samme godsmasse, der var henlagt til de to førstnævnte altre; den omtales snart
som hørende til det ene, snart til det andet alter, og borgmestre og råd i København
var altergodsets patron10. En del af dette gods blev 1558 tilbageleveret til stifterens
efterslægt. — Kapellet er identisk med kirkens nordre våbenhus og bliver yderligere
omtalt under bygningshistorien.
Indtægterne fra jordbesiddelserne har gjort det muligt at projektere større bygge
arbejder ved S. Nicolai kirke. Når imidlertid Pontoppidan påstår, at den senmiddel
alderlige bygning skulle være rejst af Kristoffer af Bayern11, kan dette dog ikke belæg
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ges med noget som helst bevis. Sikkert er det derimod, at en ny kirkebygning er rejst
omkring år 1500, og at højalteret indviedes 1509. Ligeledes er det sikkert, at kirken ved
reformationen rådede over et byggefond til opførelse af et tårn12.
Normalt skulle kirken have gode indkomster i form af tienden. Her kom dog annek
sionsforholdet på tværs. Som nævnt var kantoren ved Yor Frue kapitel tillige sogne
præst ved S. Nicolai. Han har i denne egenskab indkasseret dens særlige fisketiende, og
om hans ret hertil verserede der en strid mellem kantoren på den ene side og kirkevær
gen på den anden side; sagen nævnes første gang 1464 og dukker op påny 1487, da den
blev henlagt til pavens afgørelse13. Innocens V I I I . lod dog først sagen nærmere behandle
af prioren ved Helligåndshuset i København og ærkedegnen ved domkapitlet i Roskilde.
På kirkens vegne plæderede de to kirkeværger Gerlach Floor og Dankort Lange, men
det lykkedes dem ikke at trænge igennem med deres krav.
De prælater, der i slutningen af middelalderen fungerede som sognepræster ved S. Ni
colai kirke (opregnet hos Rordam s. 245), er følgende: Claus Lübbertsen 1436, Oluf Jen
sen mellem 1448 og 1452, Fikke omtalt 1455, og — som den sidste — Andreas Friis,
der vistnok var i funktion 1515; når der 1517 omtales en hr. Lavrens Rorvin, »kapellan
til S. Nicolai kirke på kapitlets vegne«, viser dette, at kantoren har ladet en vikar for
rette altertjenesten, efter al sandsynlighed med præstebolig ved kirken. Dette kan for
klare, at borgmester Rorkvard von Hamelen 1473 tiiskodede kirken en af stadens jor
der på det tidligere Østertorvs grund lige nord for S. Nicolai kirkegård til bolig for
sognepræsten14.
Også til universitetet havde kirken en vis tilknytning. Fra universitetets stiftelse og
til 1487 afholdtes de halvårlige rektorvalg i S. Nicolai, hvor der tillige — som i S. Peders
kirke — også afholdtes universitetsmesser15.
Reformationsbevægelsen bragte fra forste færd S. Nicolai kirke ind i begivenhedernes
brændpunkt. Det er velkendt fra Danmarks kirkehistorie, hvorledes Christian II. lod
sine morbrødre, kurfyrsterne af Sachsen oplede en brugelig luthersk prædikant, og hvor
ledes på Luthers foranledning magister Martin Reinhard fra Eifelstedt i bispedømmet
Würzburg 1521 kom til København, hvor han i S. Nicolai kirke prædikede for folket.
Kendt er det også, hvorledes reformationstidens forfattere i drastiske vendinger har
skildret den opsigtsvækkende episode. Han fik stort tilløb fra almuen, siger Arild Huitfeld, »men fordi han havde nogen underlig skik og façon på sig, udi prædikestolen, da
belo de gejstlige ham for fagternes skyld«, og kannikerne ved Yor Frue kirke fik fat på
en kvik dreng, »hvilken mesterligen og arteligen kunne udtrykke og eftergøre mester
Mortens lader, skik og façon«. Skildringen af dette mummespil er måske overdreven.
Man har kunnet henvise til, at Martin Reinhards optræden i Nicolai kirke var af kort
varighed, højst nogle få uger i tiden omkring fastelavn 1521, og at den begavede dreng
optrådte maskeret, hvorfor det hele optrin kunne opfattes som lidt fastelavnsløjer16.
Blivende spor har denne forste forkyndelse af den nye lære næppe sat i Nicolai kirkes
menighed. Helt anderledes blev det, da Lians Tausen 1529 kom til København og gjorde
Nicolai kirke, hvor han var sognepræst, til Lutherdommens faste borg i hovedstaden.
Her lød første gang salmer på modersmålet, og medens Martin Reinhard var henvist til
at benytte sig af sit tyske sprog, prædikede Hans Tausen på dansk for store tilhørerskarer17.
Mens Nicolai kirke således blev oprørets arnested, forblev Vor Frue som katolicismens
faste højborg endnu nogen tid. Det ser ud til, at bisp Joakim Rønnow i stridens hede
søgte at inddrage de tre københavnske sognekirkers gods under sig — altså foruden S.
Nicolais tillige S. demens’ og S. Peders —, men forsøget må være mislykket18. Efter
Huitfelds udsagn skal Nicolai kirke have beholdt både sit gods og renteindtægterne
deraf. Helt rigtigt er dette nu ikke. Vi ved, at fru Thale Ulfstand, Poul Laxmands efter
leverske, 1558 fik refunderet en del altergods19, og allerede tidligere har der været svind
i formuen. En liste fra tiden kort efter reformationen opregner de tab, kirken i de seneste
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år havde lidt20. Foruden en halv snes boder og en præstegård, der opføres som tabt,
nævner listen: 200.000 mursten til tårnets opbyggelse, hele kirkens byggefond, forsåvidt
dette angik tårnet, og endelig »alt kirkens sølv og ornamenter, fløjls gyldenstykker,
casula og korkåber«. Om nogen billedstorm har der næppe været tale, og som helhed
synes S. Nicolai kirke at være kommet frelst gennem religionskampens tid.
Det altergods, som fru Thale Ulfstand krævede og fik tilbage 1558, var i begyndelsen
af århundredet skænket til Vor Frue kapel. Dengang, i 1502, var borgmestre og råd
patron for godset, og sådan var det også 1558. Der er dog grund til at tro, at byens
magistrat ikke blot i dette specielle tilfælde, men i alle andre forhold S. Nicolai kirke ved
rørende, var den øverste patron. Hvis dette er tilfældet, må magistraten have overtaget
kirken efter reformationen, men noget dokument til bevis for denne påstand har man
ikke. Magistraten har samtidig overtaget Helligåndskirken, der nu blev sognekirke, og
med tiden kom yderligere to magistratskirker til, Vor Frelsers på Christianshavn, der
byggedes på Christian V.s tid, og Trinitatis kirke siden 1860. Som patron havde magi
straten kaldsret til embederne ved kirken og tillige — hvad der var det vigtigste — den
øverste myndighed over kirkens pengemidler.
Efter reformationen var der ved kirken ansat to præster. Da arbejdet blev for stort
»for det overløb, som de havde med Holmens folk at skrifte og berette«, blev der 1578
ansat en nederste kapellan21, og skønt denne ordning var tænkt rent midlertidig, blev
trediepræsten dog en fast institution, også efter Holmens kirkes opførelse og afståelsen
til denne "kirke af en del gader omkring Holmens kanal (1660, se ovenfor s. 459). Sognets
store udvidelse i 1680’erne (s. 459) og gentagne gaver i form af fast ejendom, f. eks. en
gård i Greve22, Thune herred, måtte vel gøre kirken relativ velhavende. Også bygnin
gens og kirkegårdens stadige vækst i 17.—18. århundrede taler umiskendeligt om vel
stand, omend buen ofte blev spændt så hojt, at kirken kom i gæld derved. Dette sidste
kommer på tale ved tårnets opførelse23, ved nybygningen af det store kor i 1630’rne24
og ved en gennemgribende istandsættelse o. 174025. En større reparation 1793, altså
kort før den store katastrofe, havde i den grad tæret på formuen, at magistraten dengang
betegnede S. Nicolai kirke som en af de mest trængende i staden26.
At imidlertid de store, ja ligefrem pragtfulde, udvidelser af kirken i 17. århundrede
var udtryk for en optimistisk vurdering af konjunkturerne, er givet, og det er karak
teristisk, at både koret fra 1630 og spiret en menneskealder senere byggedes i virkelige
opgangstider i det københavnske borgerskabs historie. Navne som Mikkel Vibe, Albert
Bernts, Hans Holst, Peder Motzfeld, Joachim Schumacher og Henrik Müller nævnes ofte
i forbindelse med Nicolai kirke, som medlemmer af menigheden eller som velgørere, ejere
af herskabsstole og gravsteder. Erik Pontoppidan har meddelt et lille træk om Griffenfeld; i hans stol i S. Nicolai kirke fandt man efter hans fald både pen, blæk og papirer
med optegnelser om de unge præsters prøveprædikener27. Det var således et meget ind
flydelsesrigt borgerskab, der samledes i S. Nicolai kirke, og som også lod sig gravsætte
her. Det bliver i de bygningshistoriske afsnit udredet, hvorledes den store korbygning
fra 1630 i virkeligheden må opfattes som een stor gravkrypt, der i det næste halve år
hundrede blev stærkt efterspurgt. Midt under den politiske uro 1660 blev Jørgen Rosenkrantz begravet i S. Nicolai kirke (s. 552). Det ser endvidere ud til, at Frederik III efter
enevældens indførelse havde tænkt at indrette et kongeligt gravkapel her, men planen
— der kun kendes fra en enkelt tilfældig omtale — blev dog aldrig virkeliggjort28. Se
nere blev som bekendt kapellerne ved Petri kirke en alvorlig konkurrent, og iøvrigt kom
alle københavnske kirker godt med i kappestriden, der til tider var ganske skarp (sml.
s. 553). 1781 kom det så vidt, at værgerne ved Nicolai kirke tænkte at anlægge sag mod
Garnisonskirken, der havde bemægtiget sig et særlig fornemt lig, skønt sognekirken —
her altså S. Nicolai — mente at have prioriteten29. Magistraten frarådede værgerne at
anvende rettens vej, og vi hører da heller ikke mere om sagen, der i et glimt afslører,
hvor bitter striden kunne være.
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Som en bygning, der sorterede under Københavns magistrat, kunne Nicolai kirke
undertiden finde anvendelse i rent borgerlige, ikkekirkelige anliggender. At der var
sprøjtehus her (og siden 1735 tillige et pumpeværk), kan ikke undre, da sligt også gjaldt
for stadens andre kirker. Af mere speciel karakter var det, at der siden 1760 i kirken var
indrettet en filial af Rådstuearkivet. Man deponerede i Nicolai alle justitssager, skifte
protokoller, Koinmercekollegiets sager m.m. og beholdt på Rådhuset alle vigtige gamle
dokumenter og alle sager fra de sidste 20 år. De to forste arkivarer under denne ordning,
Haaber og Müller, synes ikke at have interesseret sig for depotet i Nicolai, der ved ma
gistratens eftersyn befandtes i den sørgeligste uorden, sagerne lå i pakker og sække usor
teret på gulvene, og der var mellem dem papirer, der burde være forvaret på Rådstuen.
Arkivet, der var indrettet i et par kamre i sondre våbenhus, synes at være bragt under
kontrol påny, men kun for kort tid. Branden 1795 siges at have fortæret også dette ar
kiv, men O. Nielsen påstår dog, at enkelte rækker af dokumenter og protokoller, der
efter registranten skulle være på Nicolai, endnu eksisterer30.
Endelig skal det nævnes, at der i S. Nicolai kirke har været boglade (nedenfor s. 492),
idet Chr. Cassuben i tiden o. 1650 vides at have holdt udsalg af boger i selve kirken.
I S. Nicolai kirkes historie blev årstallet 1795 mere end blot en milepæl, det kom til
at markere et slutpunkt. Med den store brand i juni 1795 ophorte al kirkelig virksomhed
for ikke mere at blive genoptaget på dette sted. Straks efter branden var kirkens frem
tidsskæbne usikker, og der kom til at hengå 10 år, inden noget positivt forelå. Men i de
mere ansvarlige kredse regnede næppe mange med en genopbygning. Allerede 1. sept.
1795 skrev Danske Kancelli til magistraten, at det var uvist, om den nedbrændte kirke
nogensinde blev genopbygget, og at man — eftersom den fordums kirkegård nu be
handledes som åben plads måtte afholde sig fra at foretage begravelser her31. Menig
heden og dens præster var dog af en anden opfattelse og fastholdt til det sidste håbet
om at se S. Nicolai genrejst32. 1 selve kirkens krypter fandt der da også fremtidig be
gravelser sted (se begravelser nordre gang nr. 20, nedenfor s. 605, og sondre gang nr. 22,
nedenfor s. 600)33, og menigheden var ikke blevet oplost, men holdt sine gudstjenester
med egne præster i Helligåndskirken. Peter Meyn tegnede en ny S. Nicolai kirke, som
skulle stå på den gamles plads34; men kort efter modtog kirkens patroner en kgl. ordre,
dateret 27. juni 1800, om, at kirken skulle nedlægges35. Der skete dog stadig intet, hvad
der gav menigheden fornyet håb, indtil kongen 14. dec. 1804 resolverede, at kirken skulle
nedrives og sognet opløses og fordeles mellem Vor Frue, Helligåndskirken, Holmens
kirke, Trinitatis og Garnisonskirken36. Datoen for den endelige oplosning blev sat til
den 1. juli 180537. Det blev kirkens andenpræst, den senere biskop Claus Paveis38, der
sluttede den sidste gudstjeneste for den gamle menighed med de bevægede ord: »Nicolai
Menighed, ærværdig ved din Ælde, dobbelt ærværdig ved den Erindring, at evangelisk
Christendom forst forkyndtes i dit Samfund . . . din Oplosningstime er kommen; om
faa Øjeblikke er du ikke mere. Fra din sidste Lærers Mund horer du for sidste Gang
Herrens Velsignelse«.
Med ophøret af al kirkelig virksomhed fulgte også, at kirkeværgerne fratrådte deres
bestilling efter at have afviklet alle løbende forretninger. Magistraten overlod ruinen til
den institution, der skulle regulere gadernes udvidelse efter branden og omordne byens
brandvæsen, og som bar det besværlige navn: Kommissionen for de Fonds, som ere
henlagte til at afbetale de til Gadernes Udvidelse afkjøbte Grunde, oprettet 20. juli
1796; »Erstatningskommissionen« er dens kortere navn, og til denne måtte kirkevær
gerne ved Nicolai den 25. nov. 1805 aflevere, hvad de lå inde med af protokoller, doku
menter, inventarielister, desuden også selve bygningen, både tårnet og kirkeruinen, og
en kontant pengebeholdning på 759 rdl. 61 sk.39. Kirkens obligationer til et belob på
43.523 rdl. 72 sk. var i forvejen i magistratens forvaring, men afhændedes herfra til
Erstatningskommissionen den 14. dec. 1805. Kort efter godkendte kommissionen, at de
fra branden reddede inventargenstande (lysestager, alterkalke m.m.) blev overdraget til
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Helligåndskirken40. Kongens endelige resolution om dette sidste forhold kom 31. jan.
1806, og Erstatningskommissionen udleverede herefter iventargenstandene den 8. april
samme år41.
Af kirkens midler dannedes en særlig fond, S. Nicolai Kirkefond. Man udarbejdede
en liste over de ejendomme, der fra gammel tid ydede jordskyld til kirken — ialt 62
københavnske ejendomme42. Hertil kom godset i Greve. Man beregnede herefter kir
kens kapitaler i obligationer og rede penge til 44.283 rdl. 37 sk., »hvilken Summa .. .
bliver at ansee som den egentlige Kirkefond, saaledes som den af Commissionen er
overtagen«43.
Tilbage stod dog stadig den ilde medhandlede ruin, og dens fremtidsskæbne var
endnu uvis. Erstatningskommissionen kunne i de kommende år kun regne med to kends
gerninger. Den ene var regeringens og magistratens ønske om at bevare kirketårnet som
et særligt vagttårn. Den anden var kommissionens eget ønske om at holde kirkefondet
intakt, således at det senere i rette øjeblik påny kunne anvendes i kirkeligt øjemed;
man tænkte her på Frederikskirken, der jo i lange tider havde stået ufærdig, og hvis
fuldførelse ikke helt var opgivet. Derimod var endnu ingen på det rene med, hvad selve
ruinen skulle bruges til. Kommissionen ønskede, at man her ville opføre en offentlig
bygning, dels fordi man så kunne skåne de mange kryptbegravelser, der skulle indkapsles
i nybygningen, dels fordi man direkte kunne sælge ruinen til bygherren og derved give
Kirkefondet en passende forøgelse. Bygningsdirektøren, C. F. Hansen, syntes ikke om
den tanke at kæde en offentlig nybygning sammen med det »gotiske« tårn og betvivlede
i det hele taget, at sligt kunne gøres i den rette »architektiske« stil44. Man overvejede så
at nedrive ruinen og kun beholde fundamenterne til fremtidigt brug og i mellemtiden
opføre viktualieboder på den fordums kirkegård. Kun dette sidste blev gennemført;
boderne, der siden branden havde stået på Højbro plads45, flyttedes 1810 til Nicolai
plads, hvor de nybyggedes 1846. De forsvandt først 1914.
Med begrebet »offentlig bygning« havde man tænkt på rådhus og auktionsbørs, men
tillige også brandstation (s. 513). Da tårnet i sin egenskab af vagttårn ville høre under
byens brandvæsen, var det nærliggende også at knytte kirkebygningen hertil som depot
hus for kærrer46. Det er overflødigt at fortælle, at heller ikke denne plan blev til noget.
Krigen hindrede alt initiativ, og kirken henlå endnu en årrække som malerisk ruin. Men
man fik da gennemført, at både tårn og kirkeruin blev overdraget til Brandkommissio
nen47. Alle, der ville gøre ejendomskrav gældende på epitafier og kryptbegravelser, måtte
melde sig inden udgangen af marts 180848, hvorefter ruinen blev ryddeliggjort til ejer
skiftet. Brandkommissionen udstedte en obligation på 14.000 rdl., som indgik i kirke
fondet pr. 11. juni 1808, der altså er datoen for det egentlige ejerskifte49, og i tiden her
efter skal oplysninger om kirkebygningens videre skæbne søges i brandvæsenets arkiv.
Med formueforøgelsen var kirkefondet nu vokset til 58.582 rdl. 60 sk.50, hvilken sum
ved Erstatningskommissionens ophævelse 1814 deltes mellem det Harboeske Enkefrue
kloster og et nyoprettet »Incrementfond« til fordel for Frederikskirken51. Den afgående
kommission havde nu kun ganske få effekter tilbage, der nævnes nogle arkivalier og
kirkens gamle sølvsignet. Disse ting blev 20. aug. 1814 afleveret til magistraten52.
Der hengik hele ni år efter brandvæsenets overtagelse af Nicolai kirke, før man rev
bygningen ned, og det skete endda kun, fordi den var begyndt at falde ned af sig selv.
Tårnet stod nu ene tilbage, blev restaureret (nedenfor s. 517 f) og fik sin tindekrans. Væg
terinstitutionen, af ærværdig alder og poetisk skildret af H. C. Andersen i hans første
dramatiske arbejde »Kærlighed paa Nicolai Taarn« (1829), residerede her til 1860, da en
mere fast organiseret brandvagt rykkede ind. Få år senere, 1868, fik tårnets flade tag
et tidssignal: kuglen, der faldt ned ad en stang kl. 1 præcis (nu opbevaret på Bymuseet)53.
Brandvæsenet flyttede bort 1882, og tårnets eneste funktion i byens liv var fra nu af at
give det lille livstegn fra sig, når klokken slot eet.
Selvom den gamle kirkeplads havde fået nyt og bramfrit liv ved slagterboderne, der
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polupært kaldtes »Maven«, var der dog stadig ønsker om her at se noget mere stilfuldt,
enten et reguleret torv, en skulpturpark eller en ny kirkebygning.
Det blev den sidste tanke, der sejrede. Det kullede tårn fik ved privat initiativ et nyt
højt spir 1909, en gave til byen af brygger Carl Jacobsen. Fem år senere forsvandt »Ma
ven« for at vige pladsen for den nye kirkebygning, der 1914—16 rejstes af departement
chef P. N. Rentzmann. Indvielsen fandt sted 11. nov. 1917, og det var meningen, at
bygningen straks skulle bruges til bibliotek. Knap en måned senere var dog ministeriets
ernæringsråd rykket ind. Krigstidens stærkt øgede administration krævede plads og fik
den største del af nybygningen udleveret. Først fire år senere kunne denne gren af ad
ministrationen afvikles, og biblioteksvæsenet blev eneherre i bygningen54. Således har
det været i mere end 30 år. Snart skal biblioteket atter ud af kirkebygningen, hvis frem
tidsskæbne nu, da disse linier skrives, påny er usikker.

Fig. 2. S. Nicolai kirkes segl.

Fig. 3. S. Nicolai kirke og kirkegård 1764, set fra syd. Efter stik i Pontoppidans Danske Atlas.

KIRKEGÅRDEN

D

en nuværende Nicolai Plads, som begrænses af Admiralgade mod vest, Lille
Kongensgade mod nord, Nicolaigade mod øst og Vingårdsstræde mod syd,
svarer nogenlunde til Nicolai kirkegård i ældre tid. Således må gaderne i nord,
vest og syd i århundreder have begrænset kirkepladsen. Vest for kirken, mellem
»Hvælvingen« og nuværende Ilojbroplads, har der langt tilbage i tiden været
tæt bebyggelse; langs kirkegårdens søndre flanke, hvor der nu er et større
kvarter med huse, der helt er præget af genopbygningen efter branden 1795,
var der i middelalderen næppe mere end en enkelt række huse ned mod stranden.
Nord for kirkegården, hvor nu Lille Kongensgade løber, var i tidligere middel
alder det store østre torv, som omfattede hele strækningen mellem Østergade
og Lille Kongensgade fra Højbroplads til daværende Østervold, og heller ikke
her er det sandsynligt, at kirkegården har strakt sig videre. Kun mod øst var
den større. Husrækken i Nicolaigade er fra tiden o. 1850 og står delvis på den
tidligere kirkegårds grund. Billedet fig. 5 viser, hvor tæt husrækken ved »Hvide
Flip« er rykket hen mod den nedrevne kirkes tomt, og på Geddes kort fra 1757
(fig. 4) er kirkegården i det sydøstre hjørne ført helt hen til Ulkegaden, der
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senere hed Holmensgade, og som ved det store gadegennembrud i 1930’rne blev
til Bremerholm.
Man har undertiden regnet med den mulighed, at Nicolai kirkegård i den
tidligste tid skulle have bredet sig ud over de nævnte grænser, og at ganske
særlig Ulkegaden (Bremerholm) skulle have dannet den østre flanke1. Man ved
meget lidt derom; et af beviserne for dens formodede større udstrækning går
ud på, at der hyppigt i ældre tid, navnlig i Københavns forskellige grundtakster
fra 17. århundrede, omtales bygninger på kirkegården. Allerede 1558 nævnes en
klokkerbolig her2, og næste år, 27. feb. 1559, skriver Mogens Gyldenstjerne til
kongen3, at tømrerne endnu i tre ugers tid må »hugge på de huse, der skal
stande på Sent Nellaus kerregaard«. Og på samme kirkegård anbringer et brev
fra 1581 Anne Enebæks bolig, nu lagt til hr. Hans Capelians gård4. Det viser
sig nu snart, at vendingen »på kirkegården« i de fleste tilfælde betyder »på
gaden langs kirkegården«. Kirkens kapellan Jens Fisker havde sin embedsbolig
mellem Østergade og Lille Kongensgade (pa Geddes kort mtr. nr. 30), men
grundtaksten fra 1661 anbringer ham og mange andre med den gængse beteg
nelse på selve kirkegården5.
Når den østlige grænselinie 1757 kunne aftegnes hakket og disharmonisk
(lig. 4 og 6), må man få det indtryk, at profan bebyggelse har slået sig ned på
områder, der tidligere har tilhørt kirkegården. Men for en del skyldes disse for
hold det stik modsatte: kirken har i 17. og 18. århundrede købt jord til udvidelse
af selve sin gamle begravelsesplads, hvad der straks skal gøres nærmere rede
for. Vi må her nøjes med at fastslå, at østgrænsen i de ældste tider aldrig kan
have ligget ved Ulkegade. Den kan i det højeste have løbet langs hin Østergårds
grav, fossatum curie orientalis, der omtales 1298, og som har kunnet spores i ejen
dommene vest for Ulkegaden, nr. 99 og 177 på Geddes kort6. Da den nye hus
række blev opført i Nicolaigade 1848—50, stødte man på rester af en kampe
stensmur, der gik parallelt med graven, vinkelret på Yingårdsstræde og Lille
Kongensgade7. I muren sad indhugget svære ringe, mulig til fastgørelse af far
tøjer, og der blev også fundet rester af både. Om denne mur har været kirke
gårdens østre hegn, er vel usikkert. Vi ved heller ikke, hvor hin »østre kirkerist«,
der omtales i et par gamle breve, skal søges; i det ældste brev fra 1503 nævnes
»Hellig kors’ alters gård, som man går til hr. Benedicts gård ud over den østre
kirkerøst« (hr. B.s ejendom er Østergård, også kaldet Vingården); 21. nov. 1512
hedder det i et mageskifte, at Albert van Gock får »en kronens gård i Køben
havn, øst for den jord, som Albert sidst købte og hen til byens rende ved den
østre kirkerist«8. Det eneste helt sikre, der kan læses ud af dette, er at længere
end til den omtalte grav kan kirkegården ikke have gået i den ældste tid. Benden sløjfedes i 16. århundrede, men inden da synes privatejendomme at have
skudt ind vest for dens forløb. Det ser ud til, at Sorø kloster siden 1442 havde
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Fig. 4. S. Nicolai kirkegård. Udsnit af Geddes kort 1757.

ejendom i det sydøstlige hjørne af kirkegården, der hvor Ulkegaden og Vin
gårdsstrædet mødes (lig. 4); men også ejendommene nr. 100 og 101 synes at
være meget gamle9.
Da man i tiden omkring 1630 udvidede kirkebygningen med det store, nye
kor, kom randbebyggelsen mod øst til at ligge for tæt ind mod dette, og ved
den lejlighed harman da købt så megen jord og ejendom, at kirken fik fri rådig
hed over hele hjørnet mod sydøst ved Ulkegaden og Vingårdsstrædet. Største
delen af det nyvundne areal blev således begravelsesplads, der dog kantedes af
14 små boder ud langs de to stræder, alle ejet af kirken og af denne udlejet til
private; de omtales i grundtaksten af 1661, desuden også i kirkens inventarium
af 1706, hvori der opregnes 10 boder langs Vingårdsstræde (med graverhuset
som nr. 1 længst mod vest) og fire langs Ulkegaden10. Graverboligen (Geddes
kort nr. 223) var den eneste af boderne, der stod til branden 1795, de andre
forsvandt længe før.
Under pesten 1711 måtte Nicolai kirke, som iøvrigt de andre kirker i byen,
skaffe yderligere plads til begravelser, da det tilmålte areal var for lille. Det
skete dels ved erhvervelsen af lysthaven »Landgreve af Hessen« (hvorom mere
nedenfor) og dels ved inddragelse af de 14 boder langs Vingårdsstræde og Ulke
gade. Alle husene, der betegnedes som gamle, blev sløjfet og tomten udlagt til
kirkegård; i et kongebrev, dateret 11. feb. 1718, blev de to magistratskirker,
St. Nicolai og Helliggejst, fritaget for grundskat og indkvarteringsskat for de
nyerhvervede pestkirkegårdes vedkommende; der nævnes her »en plads ved
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Fig. 5. S. Nicolai. Kirkens plan efter Danske Vitruvius indtegnet i det moderne gadenet
af .Jørgen Holck-Christiansen.

St. Nicolai kirke, ud til Vingårdsstrædet og Ulkegaden, hvor forhen skal have
stået nogle gamle bygninger, af hvilke en del skal være borttaget til gadens
regularitet og resten lagt til kirkens liden urtegård, om hvilken den nye mur
skal være rejst«11.
Navnet »urtegård« hentyder til en fornemmere afdeling af kirkegården med
højere priser på gravene. Ved Nicolai er der ofte nogen usikkerhed med beteg
nelserne, men strækningen øst for kirkens kor, den her omhandlede, kaldes til
stadighed den gamle urtegård, og taksterne for begravelser er åbenbart altid
beregnet derefter. Den fik senere en lille udvidelse mod nord. 1747 brændte en
af kirkens naboer »Bagergården« (matr. nr. 100 på Geddes kort) samt en del af
kirkens materialhus, der stødte op dertil. Ved en auktion efter branden købte
kirken bagergården, inddrog den sydligste del af den og videresolgte den del,
der lå ud til Lille Kongensgade12. Ved reguleringen af tomten formindskede
man materialhuset (s. 472) og udvidede begravelsesområdet med den anden
halve del af nr. 100. Kort efter fik denne såkaldte »nye kirkegård« sit særlige
gitter og holdtes som en afdeling for sig selv13.
Som stadens andre kirker fik S. Nicolai kirke sin rigelige andel i den 1757—60
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Fig. 6. S. Nicolai kirkegård. Rawerts plan 1805. Navnene på de gamle kirkegårdsafdelinger
er indføjet af redaktionen af D. K.

anlagte Assistens kirkegård uden for Nørreport. Ikke desto mindre vedblev
værgerne ved S. Nicolai at udøve et vist pres på ejerne af nabogrundene for at
få dem til at afstå areal til fortsat udvidelse af kirkegården. Matr. nr. 102 i
Ulkegaden blev således købt efter ejeren Albert Edelbergs død (begr. i kirken
nordre gang nr. 20, s. 605), og huset sløjfedes 1773, hvorefter hele tomten blev
indlemmet i den gamle urtegård; i stedet for det nedrevne hus opførtes et par
boder, der i den følgende tid kaldtes »Edelbergs boder«. Allerede næste år, 1774,
ønskede værgerne at købe matr. nr. 99 (den lange smalle grund over den tid
ligere byens rende)14. Planen blev dog ikke gennemført.
Sondringen mellem kirkegårde og de fornemmere urtegårde var blevet lov
fæstet ved Chr. V.’s begravelsesforordning af 7. nov. 1682. Vi har lige behandlet
den gamle urtegård, hvis navn første gang dukker op 1685 (se begravelse sønden
koret nr. 1, nedenfor s. 580). Det øvrige areal var derefter opdelt i flere under
afdelinger (fig. 6). Længst mod vest lå tårn- og benhuskirkegård, henholdsvis
syd og nord for tårnet; da de var efterspurgt, beregnedes og betegnedes de
ligeså ofte som urtegårde, hvad der selvsagt måtte virke forvirrende. Da spørgs-
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Fig. 7. S. Nicolai kirke og kirkegård efter Geddes eleverede kort (Stadsarkivet).

målet 1755 blev indanket for magistraten, var dennes resolution ikke egnet til
at skabe klarhed15. Langs kirkens sideskibe lå søndre og nordre kirkegård (her
var der aldrig tvivl om betegnelsen)16. Ved kirkens nordside lå endvidere Høyers
urte- (eller kirke-)gård, et sted mellem de to indgange, der her fandtes i kirke
gårdshegnet. Den omtales første gang i inventariet 1686 som en af »de tvende
nye urtegårde«, hvoraf den »østensids« havde en stor port17. — De forskellige
afdelinger var ved stakitværker adskilt fra hinanden.
Kirkegårdens indhegning. Fra 1720’rne, da de første regnskaber vedrørende
S. Nicolai kirke dukker op, og så længe kirken bestod, var kirkegården ind
hegnet af træstakitter. Sådan ses det også på et billede fra Pontoppidans danske
Atlas (fig. 3). Tidligere havde det nok været anderledes. På den gamle urtegård
opbevaredes 1686 adskillige tilhugne gullandske sten »fra de forrige kirkegårds
poster«18. Fra en senere tid kendes kun stakitporte af træ. Men hegnet om den
gamle urtegård var dog fra første færd en stensat mur. Urtegårdens gamle
»svibuemur« og dens »murpiller« nævnes et par gange i 1670’erne. Det kan vist
nok kun betyde, at urtegården har haft en hegnsmur med nicher; men dens
nærmere beliggenhed er ukendt. Da den sidste del af denne begravelsesplads
blev inddraget 1711, byggede man en hegnsmur med portal i det knækkede,
sydøstre hjørne. I en synsforretning 1774 siger G. E. Rosenberg, at portalen her
skal gøres af ny, de øverste hugne sten på frontispicen behøver at omlægges og
muren at repareres. Snedkeren gør samtidig tilbud om en ny dobbeltport, hver
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fløj er to alen bred og 41/2 alen høj19; der var altså tale om en bred køreport.
Som afvisere anbragte man et par gamle kanoner20.
Foruden denne portal var der fire andre indgange til den samlede kirkegård.
Pontoppidans billede (fig. 3) viser de to på sydsiden, en over for sognepræstens
residens med adgang til søndre våbenhus og en ved graverens hus; det var
almindelige stakitlåger. De to andre var på nordsiden ved Lille Kongensgade,
en i kirkegårdens nordvesthjørne (fig. 1 og 7) og en ved Høyers urtegård tæt
ved matr. nr. 101. Denne sidste er nævnet i kgl. missive af 11. maj 1686 til
borgmestre og råd21 om ejendommen ved Halmstrædet matr. nr. 60 på Geddes
kort (fig. 4), nuværende Fonnesbech: » ... et hus i Kongensgade på hjørnet til
S. Nicolai kirkeport«. Fra dette sted til porten ved graverhuset var der en fodsti
bag om kirkens kor til nytte for trafikken fra Skvaldergaden til Halmstrædet
og Østergade22. Stiens eksistens fik betydning også senere i tiden ved kvarterets
omregulering efter branden 1795, og den blev 1848—50 udbygget til den nu
værende Nicolaigade.
Kirken og dens kirkegård lå lavt i forhold til de ældre bydele omkring S. Clemens, S. Peder og Vor Frue. Grundvandet stod højt; man kunne ikke grave
kisterne dybt ned og valgte i stedet at køre fyld på. 1773 var kirkegården 2 á 3
alen over det omliggende niveau, og graveren fik da ordre til ikke at strø sand
på de »opklappede« grave23. Ved en foreløbig planering efter branden, da
pladsen for stedse var nedlagt som begravelsessted, kørte man i året 1798 om
trent 500 læs jord og grus bort, og 165 kister blev flyttet24. Trods opfyldningen
var føret ofte særdeles slet; man hjalp derpå ved at belægge stierne over kirke
gården med gamle gravsten25. En del brønde nævnes i denne forbindelse; på
tårnkirkegården var der hele to, af hvilke den ene stod i forbindelse med et
såkaldt »trykværk« til brug for brandvæsenet (anbragt i kirkegårdens sydvestre
hjørne på Geddes kort). Tidligere var der gravet brønde på Benhus kirkegård26,
og stadsbygmesteren foreslog 1763 yderligere at grave en brønd ved sakristiet
»for at holde vandet fra kirkens murede grave«27.
Kirkegården har næppe været så komplet træløs, som den gengives hos
Pontoppidan (fig. 3). Gartneren Peter Cramer plantede 1748 seks lindetræer på
den nye kirkegård, der jo var taget i brug samme år. Man fortsatte med at
plante lindetræer de følgende år, og 1774 lod kirkeværgen sætte 61 unge linde,
fortrinsvis på den gamle urtegård28. Enkelte af de ret romantiske prospekter,
der blev tegnet af kirkeruinen omkring 1800 (f.eks. fig. 36) viser en malerisk
overdådighed af gamle, krogede træer på selve kirkegården.
Kirkens materialhus lå if. inventariet 1686 på den gamle urtegård. 1730 skulle
der bygges et nyt, vistnok på den gamle plads. Overslag og tegninger er bevaret
(Stadsarkivet)29. Der var sprøjtehus i den ene gavl, materialrum i den anden,
og midt gennem huset var der gennemgang til kirkegården for beboerne i bager-
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gården (matr. nr. 100, se ovenfor s. 469). Huset blev opført 1732 (rgsk.). Ved
bagergårdens brand 1747 led også materialhuset overlast; det blev straks gen
opbygget, men i formindsket skikkelse, idet sprøjtehuset for fremtiden fik sin
plads ved køreporten i den gamle urtegård30. I sin nye skikkelse stod material
huset lige til 1846; det undgik branden 1795, og blev i de følgende år bolig for
de skiftende opsynsmænd på den tidligere kirkegård, og sløjfedes først, da
Hagemanns slagterboder og nybygninger i Nicolaigade omkring forrige århun
dredes midte gav Nicolai plads et helt nyt udseende31.
Graverboligen og materialhuset var således den eneste bebyggelse, der noto
risk kan placeres på selve kirkegården. Når kirkens øvrige residenser i ældre
skrifter undertiden også anbringes her, skyldes det en fejltagelse (se ovenfor
s. 467). De lå alle på de stræder, der løb langs kirkegårdens hegn. Den ældste
kendte bolig for sognepræsten omtales 1473 og var åbenbart en del af ærke
bispens store gård på hjørnet af S. Jørgensgade og Østergade32. Det var dog
kun for en kort årrække. 1503 lå sognepræstens residens syd for kirken i Vin
gårdsstræde, og dér har den ligget lige til branden 1795 (matr. nr. 182 på Geddes
kort)33. Kapellangården lå nord for kirken mellem Lille Kongensgade og Øster
gade, lige øst for ærkebispegården; den omtales 1511 som bolig for kapellanen
ved S. Mauritius’ alter. Fra reformationen er den bolig for andenpræsten ved
S. Nicolai kirke (matr. nr. 30 på Geddes kort). Fra 1578 knyttede man til kirken
en nederste kapellan, der siden — uvist når, men i al fald før Københavns
grundtakst 1661 — fik sin residens på hjørnet af Admiralgaden og Vin
gårdsstrædet (matr. nr. 185)34. Mellem denne præstegård og sognepræstens
residens lå to andre af kirkens ejendomme (nr. 184 og 185), hvori organisten og
klokkeren havde bolig. Af mere berømmelige gårde ved Nicolai kirkegård må
den nys omtalte ærkebispegård35 ikke glemmes; den var også efter reforma
tionen en anselig ejendom, nybyggedes 1616 i statelig renæssancestil og over
levede branden 1795 (fig. 49).
Inden for byens volde havde S. Nicolai kirke under pesten 1711 erhvervet
endnu en kirkegård; sådan var det også gået med byens andre kirker (s. 288).
Nicolai kirke købte en tidligere forlystelseshave i de nye kvarterer ved Borger
gade, kaldet »Landgreve af Hessen«. Skødet er dateret 17. sept. 1711. Siden
kaldtes denne første assistenskirkegård altid Landgreven. Da den nye, store
Assistenskirkegård ude på Nørre Fælled toges i brug 1760, blev Landgreven
lukket, og efter ordre afleveredes nøglerne til magistraten36.
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Fig. 8. S. Nicolai kirke. Udsnit af Jan van Wijcks Kobenhavnsprospekt 1611.
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ens S. Nicolai kirke havde undgået den store brand 1728, der lagde Vor Frue
og S. Petri i ruiner, måtte den til gengæld — ene af alle stadens kirker —
bukke under for branden 1795. Hvorledes den derefter blev revet ned, og tomten
udlagt til offentligt torv med slagterboder, skal til sin tid blive nøjere skildret.
Det væsentligste her er, at tårnet blev stående som den eneste synlige rest af
den gamle kirkebygning. Først da man 1914 rev slagterboderne ned og gravede
grunden til den nye kirkebygning, der delvis kom til at hvile på den gamles
fundamenter, stødte man på murresterne af den gamle bygning, der var sløjfet
fra jordens overflade 100 år tidligere1.
Der blev afdækket omkring 40 m af en treskibet senmiddelalderlig kirke og
et lille stykke af det store, 1630—34 opførte kor. Resten af dette — ca. 20 m
ialt — var dels ødelagt ved kælderudgravninger til slagterboderne og dels
dækket af Nicolaigades brolægning og af en nyere husrække øst for kirkepladsen,
hvor der ikke blev gravet, og hvor anselige fundamenter antagelig stadig er
at finde.
Inden for denne senmiddelalderlige byggetomt afdækkedes nogle få rester af
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Fig. 9. S. Nicolai kirke. Udsnit af Braunius’ prospekt 1587.

murværk fra en endnu ældre bygning. Det var dels en stump af skibets søndre
sidemur, dels fundamentet til en pille, der fandtes umiddelbart øst for den
senere kirkes anden arkadepille, regnet fra vest (fig. 11). Murflugten kunne kun
forfølges i en længde af 364 cm; for begge ender var den afbrudt af senere tiders
gravkrypter (fig. 12). Også indersiden var stærkt forhugget, men ydersidens
mur stod velbevaret i polsk skiftegang, fuget med midtrille (stenstørrelsen
26 á 261/2 á 27 x 12 á 121/2 á 13 á 131/2 X 81/2 á 9 cm; 5 skifter = 53 cm). Murflugten havde en nogen anden orientering end den senere kirke, løb mere syd
vest-nordost end denne. De få (og noget usikre) rester af arkadepillen synes at
vise, at denne ældre S. Nicolai var treskibet ligesom sin efterfølger. Om dens
alder er det vanskeligt at sige noget bestemt; meget ældre end o. 1200 kan den
ifølge det anvendte teglstensmateriale ikke være. Der er sandsynligvis tale om
en senromansk teglstenskirke fra det 13. århundrede. Den er da engang i sidste
halvdel af 15. århundrede afløst af den sengotiske kirkebygning, hvis funda
menter nu bærer det nye hus fra begyndelsen af vort århundrede.
Der blev 1914 fremdraget store dele af sideskibsmurene (væsentlig disses
indersider), et stort nordkapel og i selve kirken ialt 12 fritstående piller, på
grundplanen fig. 10 de seks vestligste pillepar, som delte rummet i et midtskib
31 *
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Fig. 10. S. Nicolai kirkes grundplan. Efter Danske Vitruvius.

og to sideskibe, og hvoraf de to længst mod vest var inddraget i tårnets til
bygning fra 1820.
Ved hjælp af disse gravningsresultater sammenholdt med grundplanen
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Fig. 11. S. Nicolai kirke. Pillefundament fra
1200’rne, fremgravet 1914 (s. 475).
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Fig. 12. S. Nicolai kirke. Murrest fra 1200’rne,
fremgravet 1914 (s. 475).

Danske Vitruvius (lig. 10) og et par billeder af ruinen i dens faldefærdige skik
kelse mellem 1795 og 1817 kan man danne sig en forestilling om den senmiddel
alderlige S. Nicolai kirke. Oprindelig havde den ikke noget tårn. Et brev fra
1540 synes at vise, at man dengang tænkte at give kirken det tårn2, som først
realiseredes i århundredets slutning. Prospektet hos Braunius (fig. 9), det
ældste bevarede billede af S. Nicolai kirke, gengiver kirken 1587 stadig i sin
kullede skikkelse, kun smykket med en tagrytter, der efter alt at dømme er
den samme, som kendes fra van Wijcks stik af København fra 1611 (fig. 8). I
vestgavlen var et højt, smalt vindue over en lav portal; begge ses på en tegning
af kirkeruinens indre fra o. 1800 (fig. 37); vinduet må formentlig endnu eksistere
under senere tiders skalmuring, men dette parti af bygningen er aldrig blevet
undersøgt.
Arkadepillerne i den treskibet opbyggede kirke var af kvadratisk grundform
med aftrappede fremspring på midten. Forneden havde alle pillerne en lim
stenssokkel med svær hulkehl, men af varierende form; en mere udarbejdet
profil i de østlige piller (fig. 13—14) står i et vist modsætningsforhold til den
enklere profil under de vestligste piller og tyder på, at arbejdet ikke har været
udført på een gang. Da pillerne kun er bevaret i fundament, og fremspringene
alle er borthugget, kunne man ved udgravningen 1914 ikke bestemt afgøre,
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Fig. 13. S. Nicolai. Fra udgravningen 1914. Senmiddelalderligt pillefundament i sydrækken.

hvorledes fremspringene har været profileret over limstenssokkelen. Selve pille
legemet har haft skråt affasede hjørner, løbende spidst til forneden. Fremsprin
gene, der har dannet basis for gjordbuer og sideskibsarkader, kan have haft
halvsøjler, men sikre spor findes ikke. Rundt om på tomten fandt man en del
teglsten, formet som om de tilhørte halvrunde søjler, men ingen af dem sad i
oprindeligt leje. Derimod kan H. C. Schmidts akvarel af ruinen fra 1817 (fig. 40)
give en antydning. På hans billede har brechen i nordre højkirkemur åbnet et
blik ind i kirkerummet, hvor øverste del af den pille, der engang bar prædike
stolen, kommer til syne. Den har vitterligt et halvsøjlefremspring øverst oppe
under gjordbuen, den er blot afstumpet som en konsol. En lignende opbygning
af pillerne kendes fra S. Olai kirke i Helsingør; her var halvsøjlerne oprindelig
ført til bunds, men blev senere delvis borthuggede og afstumpet til højtsiddende
konsoller af hensyn til de epitafier og pulpiturer, som i tidens løb blev opsat. På
samme måde kan dværgsøjlen i S. Nicolai være rudiment af en gotisk halvsøjle.
Kun et enkelt sted i tomten fandtes rester af de øvre pillepartier (fig. 14).
Ved den fjerde pille i sydrækken lå en nedstyrtet blok, som i dimensioner og
opbygning nøje svarede til samme pilles fundament; en ansats til bue på denne
bloks vestside skal rimeligvis forklares som nederste del af sideskibsarkaden.
Kirken havde polygonalt kor. Midtskibet sluttede mangekantet mod øst, og
sideskibene fortsatte som koromgang uden om højkoret. Udgravningen 1914
gav her visse holdepunkter for en rekonstruktion i hovedtræk, omend der stadig
på væsentlige punkter er nogen usikkerhed. Begge de østligste piller var på
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Fig. 14. S. Nicolai. Fra udgravningen 1914. Fundament af 4. pille i sydrækken.

østsiden udbyggede med et skråparti. På nordpillen kunne man l'orfølge dette
skråparti i velbevaret murværk i en længde af 80 cm; den tilsvarende sydpille
havde kun bevaret murkærnen, men denne viste et lignende knæk mod nordøst
i en samlet længde af 121 cm. I fortsættelse heraf fandt man svære pakninger
med grundsten, der nåede helt ned til det faste ler. Man nåede i 1914 blot at
konstatere denne antydning af, at pakningerne fulgte retningen af de to øst
pillers skrålinier. Selve korafslutningen lod sig under de givne arbejdsforhold
ikke undersøge, men vi har dog udgraverens ord for, at murresterne syntes at
pege mod et tresidet afsluttet kor.
Svarende til den her skitserede opbygning af det middelalderlige kor har der
efter alt at dømme været en koromgang, idet sideskibene var ført mangekantet
rundt om højkoret. Ud for det samme, nys omtalte østlige pillepar kunne man
iagttage tydelige knæk i sideskibsmurene. Den sydlige var bøjet i nordøstlig
retning, og den nordlige i sydøstlig. I begge hjørner fandt man rester af skråt
stillede støttepiller.
I sin bog om Nicolai tårn (1945) har dr. Otto Norn med rette henvist til, at
dette resultat af udgravningerne står i skarp modsætning til van Wijcks be
kendte prospekt af København fra 16113. På dette billede (fig. 8) ses ganske
rigtigt en treskibet, middelalderlig kirke med lave sideskibe og høj topbygget
midtskib, men dette sidste er ført et fag længere mod øst, end udgravningerne
viste det, og korgavlen er flad med renæssanceforsiringer; desuden er søndre
sideskib afbrudt ud for højkoret og er ligeledes fladt afsluttet mod øst; van Wijck
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er ikke ene om at vise denne korslutning, der genfindes på et stik fra 1620’rne
(fig. 15). Man kan, som dr. Norn siger, ikke pådutte van Wijck ukendskab til
emnet — han havde sin bolig i nærheden af S. Nicolai kirke — og hans billede
er et fremragende kunstværk, hvis værdi som historisk kilde har stået sin prøve4.
Da udgravningernes klare resultater ikke lader sig bortforklare, er der kun to
muligheder at operere med. Enten har van Wijck stik imod sin sædvane lavet
noget fusk, eller også er kirkens kor blevet ombygget i tiden omkring 1600.
Da det søndre våbenhus netop er opført på den tid, er der således en vis indre
sandsynlighed for, at koret ved samme lejlighed er ombygget. Vi har blot ikke
nogen virkelig dokumentation for denne teori, og partiet øst for det sjette pille
par — netop den del af kirketomten, der kunne give oplysninger om dette for
hold — lod sig ikke undersøge ved udgravningen i 1914.
Vi vender nu tilbage til den middelalderlige kirke. Efter hele sin opbygning
har den utvivlsomt haft portaler mod nord og syd, men ingen af dem er fundet;
de har utvivlsomt siddet i tredie fag regnet fra vest, men netop her har senere
tilbygninger tilsløret de oprindelige forhold. Tegningen af kirkens indre efter
branden 1795 (fig. 37) viser en vestindgang, der sandsynligvis stammer fra
sengotisk tid; den dør, der endnu i dag findes på dette sted, sidder da i oprin
deligt leje. Kun eet sted fandt man 1914 resterne af en sengotisk dør. Det var
en præstedør i søndre sideskibs sjette (d.v.s. østligste) fag. Portalens profilerede
karme havde dobbeltfals udadtil med smal rundstav i kanten af inderste fals;
ind mod kirken havde døren smigede sider; lysåbningen var 103 cm. En svær
stabel sad endnu i oprindeligt leje ved inderste fals, beregnet på en dørfløj, der
skulle åbnes udad. På samme sted sad også senere en præstedør (fig. 10) og foran
den et 1741 opført vindfang5, hvis ottekantede grundmur blev afdækket ved
udgravningen.
Et nordkapel, der i middelalderen var kirkens eneste våbenhus, var anbragt
på nordsiden ud for 3. og 4. fag, regnet fra vest. Det var ikke i støbning med
kirken; både østre og vestre sidemur var ført ind på nordre sideskibs ydre
støttepiller. Våbenhuset var ved hvælvinger tvedelt. Bedst bevaret var nord
murens midtpille. Her var et par skifter af en oprindelig halvsøjle i behold; i
gulvets plan hvilede den på en plade af gotlandsk kalksten, og herover fandtes
rundleddet, der forneden ved et overgangsled gled over i kvadratisk grundplan.
Intet andet sted i kirken har man fundet halvsøjler i oprindeligt leje. — Ved
østvæggen, hvor udgravningen 1914 gik dybere end ellers (af hensyn til, at der
her i nybygningen skulle indrettes kældre), afdækkedes fundamenterne til et
sidealter. Et tingsvidne 5. dec. 1502 omtaler i S. Nicolai kirke et nylig stiftet Hellig
Kors’ alter »ved den nørre kirkedør«. Det kan være det, der her er fremdraget6.
Resultatet af udgravningerne, sammenholdt med ældre billeder af kirken,
må da være følgende. Bygningen var tårnløs, med en lille tagrytter over koret.
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Fig. 15. S. Nicolai. Prospekt af Kobenhavn fra 1620’rne. Stukket af Allard.

Den var basilikalt opbygget med lave sideskibe; både i disse og i højkirken var
der spidsbuede, gotiske vinduer. Skibet havde seks hvælvingsfag, markeret ved
støttepiller ud for hvert fag i sideskibene. Korbygningen var polygonal, men
nærmere oplysninger savnes. Et sengotisk kapel og våbenhus mod nord var en
senere tilføjelse. Endelig kan det tilføjes, at samtlige ældre billeder af nogen
værdi — bedst vel Schmidts akvarel fra 1817 (fig. 40) — gengiver en fladbuefrise over sideskibene. På dette sidste punkt som på flere andre er S. Olai kirke
i Helsingør den nærmeste analogi.
Kirkens højalter blev indviet 1509 af Oslobispen Andreas Mus (se nedenfor
s. 526). Man kunne nok deraf drage den slutning, at den sengotiske kirkebyg
ning måtte stamme omtrent fra den tid. Men der er andet, som peger mod en
noget ældre opførelsestid. Det store nordkapel, der ved udgravningen 1914
viste sig at være yngre end selve kirken, må have været i funktion o. 1500, da
Povl Laxmand her oprettede et alter (nedenfor s. 527), og kirkebygningen skulle
herefter være noget, omend ikke meget, ældre. Den senmiddelalderlige S. Nicolai
kirke må derfor være opført engang i den sidste fjerdedel af det 15. århundrede.
Fuldførelsen af de øvre partier kan have trukket noget længere ud; efter en
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ukontrollabel oplysning'7 fra o. 1560 skal kirkens »hvælving« (midtskibs?) først
være opsat 1516, og der er intet påfaldende i, at højalteret først indviedes 1509.
TÅRNET

Skønt den middelalderlige kirke var kullet, havde man dog utvivlsomt fra
første færd planlagt at bygge et tårn. Det er tidligere nævnet, at S. Nicolai kirke
under reformationsrøret mistede sit byggefond; man opgjorde omkring 1540
kirkens tab således: » . . . alle de sten, som var købt til tårnet, . . . over 200.000
mursten, og over 300 læster kalk, og alle de penninge, som var hos kirken at bygge
tårnet med, som skulle være en stor summa . . .«8. Kirkens klokker har vel,
indtil et tårn var rejst, været ophængt i den lille tagrytter; i dettes afløser fra
1630’rne var der dog kun plads til to små klokker. Om den middelalderlige
tagrytter var rummeligere vides ikke; men derimod ved man, at kirken rådede
over fem klokker, der var ældre end 1520. Var der ikke plads til dem i spiret,
må de følgelig have været ophængt i en klokkestabel på kirkegården, men der
om er der ingen efterretninger.
Det længe planlagte tårn blev omsider opført i 1580’erne og 90’erne. Det
skete på initiativ af Københavns statholder Christoffer Valkendorf, hvis betyd
ning for byen og dens bygninger9 er opregnet i den berømte »Valkendorfbog«:
han havde 1582 befalet værgerne ved S. Nicolai kirke »at de skulle begynde og
antage at lade bygge det tårn, hvilket straks blev begyndt både ved funda
mentet og siden fremdeles med muren, og gav han selv dertil de første penninge,
desligeste kalk og sten, og har selv tit og ofte ganget op på muren til mur
mestrene og undervist dem der udi«. Trods statholderens gaver måtte der også
fra anden side ydes bidrag; 1586 opfordrede kongen de aldelsmænd, der havde
ejendomsgårde i sognet, at yde økonomisk hjælp til opførelsen af tårnet, som
sognemændene havde påbegyndt og som dengang var halvvejs færdigt. Blandt
de omkring 60 adelige grundejere, der var opført på listen, står også Christoffer
Valkendorfs navn10.
Tårnet må have været færdigt ved begyndelsen af næste tiår. Årstallet 1591
stod tidligere at læse på sandstenstavler, der var anbragt under de øvre, store
glamhuller på alle fire sider (nedtaget 1820, det vestlige atter opsat ved det nye
spirs opførelse, se nedenfor s. 519); på den tid var tårnet altså opført, for såvidt
de murede partier angik. På indgangsportalen læstes endnu omkring 1750 års
tallet 1593, hvad der kan hentyde til portalens sandstens udsmykning; på den
tid var arbejdet formentlig afsluttet, dog med undtagelse af spiret.
Det store tårn skulle ikke indgå som led i kirkerummet, fra hvilket det hele
tiden har været adskilt. Kirkens gamle vestgavl eksisterer (som omtalt s. 477)
vistnok endnu, indkapslet i tårnets østmur, og adgangen fra tårnrum til midt
skib har altid været ad den lave dør under orgelpulpituret.
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Tårnet er bygget i to afsæt. Under vægtergangen er der to stokværk, et meget
højt underste stokværk ud for de seks støttepiller og derover et andet, meget
lavere stokværk; over vægtergangen er der tre stokværk, nemlig de to klokke
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stokværk og øverst under spiret et lavt halvstokværk (fig. 17—19). Andet,
tredie og fjerde stokværk har nogenlunde samme højde. Murene i de to nedre
stokværk under vægtergangen er 2 m tykke; derover er den ydre murflugt
knebet ind, mens den indre murflugt er bibeholdt med en murtykkelse på 1,6 m
(og 1 m i det øverste halvstokværk). Forneden har man arbejdet med en side
linie på 12 m. Målet passer fra nordre til søndre ydermur; fra øst til vest passer
det fra den gamle vestgavls ydermur (nu tårnets indre østvæg) til tårnets ydre
vestmur, således at den samlede sidelinie her bliver de 12 m plus vestgavlens
tykkelse, ialt 13 m, og tårnet har derved fået rektangulært gennemsnit. Læn
gere oppe, i andet stokværk, tiltager tykkelsen af denne østmur, idet den gen
nem to over hinanden anbragte aflastningsbuer vokser til det samme mål
på 2 m, der gælder for de andre tre sider. — Over vægtergangen er sidelinien
fra øst til vest atter 12 m, fra nord til syd 10,5 m.
Understokværkets ydre beherskes helt af de seks mægtige støttepiller, der
holder murkærnen fast som i et skruestik (fig. 20). Der er to sådanne piller på
flankerne mod nord og syd, een anbragt omtrent i tårnets midtlinie (dog for
skubbet lidt mod øst) og een helt mod vest, flugtende — eller næsten flugtende
— med tårnets vestmur; den nordligste har et umærkeligt knæk i vestlig ret
ning, den sydlige et synligt knæk mod øst. Ved tårnets vestmur rager støtte
pillerne helt ud på gaden og har her, da gaden i gammel tid var meget smallere
end nu, helt spærret for kørende trafik (fig. 4). De har begge en mærkbar drej
ning mod syd. Den sydligste af dem har — og har utvivlsomt altid haft — et
gennembrud for at skaffe plads til en fodgængerpassage (gennembruddet i den
nordlige pille er fra 1926). De to østlige støttepiller på nord- og sydsiden var
oprindelig ført ind i selve tårnrummet for at øge tårnets stabilitet; de er ind
tegnet påThurahs plan (fig. 10), og man må formode, at de efter deres konstruk
tion at dømme foroven var forbundet med en aflastningsbue; de er nu for
svundet, antagelig ved tårnets ombygning 1820. Deres tilstedeværelse har på
forhånd gjort tårnrummet ubrugeligt til kirkeligt øjemed. Her har i tidens løb
været begravelser (f.eks. kirkens berømte organist Johan Lorentz, se nedenfor
s. 612), desuden også magasin for ubrugeligt inventar11, og rummet kunne gøre
tjeneste som våbenhus af sekundær art. De virkelige hovedindgange var gennem
nordre og søndre kapel.
De seks støttepiller er ikke i forbandt med tårnmuren og kunne efter hele
deres konstruktion heller ikke være det. Med et fremspring på 4—5 m skråner
de opad og indad mod tårnmuren, og dette skrå tilløb har medført, at mur
stenene ligger i skrå skifter, der udefra og indefter løber skråt nedad. Pillerne
er ført plant ind på tårnmuren, der må være af ældre — omend ikke meget
ældre — dato. Tårnets oprindelige hjørner mod nordvest og sydvest ses endnu
tydeligt som stødfuger ved de tilmurede støttepiller mod nord og syd. Også
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Fig. 17. S. Nicolai kirke. Planer af tre stokværk. Foreningen af 3. Dec.

andre træk peger hen på en aldersforskel mellem tårn og støtter. Mens tårnet
selv har sokkel af store, jævnt tilhugne granitkvadre, er pillerne muret helt
ned til niveau uden sokkel; kun i de to vestpillers hjørner er der — formentlig
senere indkilede — granitkvadre med foranstillede afvisersten. Men tårnets
oprindelige sokkel af tilhugne granitkvadre står ubrudt med jævn og glat over
flade bag støttepillerne og kan iagttages ved vestsidens to fodgængerpassager.
Pillerne bliver da en senere tilsætning, nødvendigt fremkaldt ved tårnets store
højde. Men de kan næppe være meget senere og er vel snarest taget op, mens
arbejdet med de øvre stokværk endnu stod på; på de ældste billeder af tårnet
— som f.eks. på van Wijcks stik — er støttepillerne tydelig nok aftegnet.
Ved tårnets sydøsthjørne er opført et muret trappetårn, samtidigt med den
øvrige bygning. Det er uregelmæssig mangekantet med en skarp kant mod syd;
indgangen er i vestflanken, hvor der senere er muret et vindfang over døren og
hen til den nærtstående støttepille. Tårnets murværk er for de nederste partiers
vedkommende stærkt omsat. I det indre er trappen muret om en slank spindel;
loftet er aftrappet. Trappetårnet fører helt op til vægtergangen, hvor det tid
ligere — og også nu efter den sidste istandsættelse — havde et selvstændigt
løgformet spir (fig. 3 og 16). Fra spindeltrappen har der været to indgange til
tårnet. Den øvre ligger i 17 meters højde over niveau og har altid ført ind til
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Fig. 18. S. Nicolai kirke. Snit af tårnet øst-vest. Foreningen af 3. Dec.

andet tårnstokværk (fig. 19). Den nederste, nu delvis tilmurede, åbning, der
kun kan iagttages som niche fra trappen, kan ikke på samme måde have ført
ind til et gulv; dette måtte da have siddet i 4 meters højde, hvor det ville have
gennemskåret nordsidens vinduer. Døren, der synes at være oprindelig, kan
da kun have ført ind til en løbebro, formentlig som adgang for organisten.
Noget tilsvarende findes i Petri kirke (ovenfor s. 246). Om der et eller andet
sted mellem disse to døre i tårnet har været udspændt et loft af træ, vides ikke
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Eig. 19. S. Nicolai kirke. Snit af tårnet nord-syd. Foreningen af 3. Dec.

nu; der har i al fald ikke været adgang til et sådant loft fra trappetårnet, og
på forhånd er det sandsynligst, at underste tårnstokværk har strakt sig ubrudt
17 m tilvejrs.
Adgangen til tårnets første stokværk er gennem en lav portal på vestsiden
(lig. 21). Den er stærkt ommuret ved istandsættelsen 1907, og der er næppe een
gammel sten tilbage, omend man troligt har reproduceret de gamle former12.
Den rundbuede døråbning har dobbeltfals og flankeres af to flade murstens-
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Fig. 20. S. Nicolai kirke. Tårnets støttepiller ved »Hvælvingen« (s. 484).

pilastre med kapitælbånd af sandsten. I topstykket over arkitraven er indsat
en niche, oventil dækket af en fronton med lille obelisk i toppen. En figur fore
stillende S. Nicolaus stod her tidligere og er nu ved sidste restaurering genfrem
stillet og indsat i nichen. Over arkitraven er der yderst på begge sider en kar
touche. Den søndre bar tidligere årstallet 1593, sådan som det vises på tegningen
fra o. 1750 (fig. 27). Det er vistnok det sidste arbejde, der udførtes ved tårnet,
inden spiret blev rejst.
Det er påfaldende, at understokværkets søndre side næsten var vinduesløst;
der findes kun en enkelt rundbuet glug, anbragt i fuldt oprindeligt murværk,
mens der på de andre frie sider er meget større lysåbninger. På nordsiden er
der to store rundbuede vinduer, foroven dækket af en lav trekantgavl (fronton),
hvis vandrette grundlinie er forlænget til begge sider og her forsynet med hængeplader af tegl, hvis nederste spidser har et tunget sandstensprofil (fig. 22).
Denne vinduestype gik oprindelig igen ved 32 vinduesåbninger over det hele
tårn. Under det vestre af nordsidens vinduer ses nu en fladbuet niche; mulig
har der her været en lav dør, der senere har ført fra tårnrummet ud til det 1638
opførte benhus (nedenfor s. 501). — På vestsiden sidder et højt smalt dobbelt
vindue, hvis rundbuede lysåbninger dækkes af en fælles gavl af den gængse type.
Til understokværkets ydre arkitektur hører også de seks støttepiller, der
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Fig. 21. S. Nicolai kirke. Tårnets vestportal. Foreningen af 3. Dec.

bogstavelig talt stiller alt det øvrige i skygge. Deres voldsomt konvergerende
skrålinier går i en højde af 12 m ( = tårnets sidelinie) i to rundbuede afsæt med
sandstensprofiler ind mod tårnmuren, til hvilken de kobles ind med et par
sandstensvolutter. Stærkt og fast er dette understokværk bygget op som en
ubrudt enhed. Dets ydre synes at bekræfte, hvad vi også kunne slutte os til
fra dets indre, at det var planlagt og opført som en enkelt blok i eet stokværk.
Tårnets andet stokværk er i det ydre markeret ved et bånd umiddelbart over
støttepillernes toppunkter; i det indre spores stokværkdelingen ved de dybe
Danmarks Kirker, København
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vinduesnichers murstensgulv og ved den
før omtalte dør i trappetårnet. På nordog sydsiden er der to rundbuede vinduer
med hver sin fronton. Sydsidens østvin
due er forrykket en smule mod vest af
hensyn til trappetårnet. På vestsiden er
der et dobbeltvindue under en fælles
gavl, ligesom i understokværket en logisk
følge af, at tårnet er smallere her end på
nord- og sydsiden. Et lignende dobbelt
vindue, nu helt tilmuret, sidder i øst
muren, dækket af den moderne kirke
bygnings tagværk. Da et vindue på dette
sted også på den tid, da tårnet blev
rejst, ville være fuldstændig dækket af
kirkens tag, er det på forhånd usand
synligt, at det skulle stamme fra 1590.
Dets murværk synes da også at røbe, at
det først er indsat her 1820, fordi denne
del af tårnmuren først dengang blev syn
lig udefra.
Over dette stokværk er vægtergangen
anbragt. Dens svære murstensbuer, båret
af rigt udhuggede konsoller, har nu den
Fig. 22. S. Nicolai kirke. Glamhul i tårnet.
form, der skabtes ved restaureringen
Foreningen af 3. Dec.
1740 (nedenfor s. 510). Hvorledes den
ældre vægtergang så ud, ved man ikke med sikkerhed. De ældre billeder viser,
at den også oprindelig kragede ud over murflugten med en konsolbåret bue
frise; regnskaberne fra 1740’rne melder, at vægtergangen i sin nye skikkelse
fik en større udladning, end den tidligere havde haft.
De tre øvre stokværk over vægtergangen er ensartet opbygget til alle fire
sider, skønt grundplanen også her var rektangulær med en sidelinie 10,3 m mod
øst-vest og 12 m (den traditionelle måle-enhed) mod nord-syd. Tredie stokværk
har på hver side to dobbeltvinduer med frontoner; de var oprindelig bygget
som åbne glamhuller, men størstedelen af lysåbningerne blev muret til 1820 og
er ikke senere genåbnet. Under båndet, der skiller det fra næste klokkestok
værk, var anbragt sandstenstavler, een på hver side, med årstallet 1591. De
blev alle nedtaget 182113 af hensyn til de urskiver, der dengang anbragtes her;
en af dem flyttedes ned mellem støttepillerne på vestsiden, hvorfra den atter
ved sidste istandsættelse flyttedes op til det oprindelige sted, mens en anden
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opbevaredes ved bygningen og nu er indmuret i tårnrummets sydvæg. —
Fjerde stokværk har på hver side to åbne glamhuller, som store porte, anbragt
i lod over tredie stokværks dobbeltvinduer og hvilende på et uprofileret sand
stensbånd. Glamhullerne har siden 1820 været forsynet med et brystværn i
form af et udarbejdet jerngitter14. Rummet bagved blev samtidig lukket ved
bræddevægge — og sådan fremtræder det endnu. — Øverste, femte stokværk er
næsten helt nybygget. Her var fra første færd de fire urskiver anbragt, og hver
af disse flankeredes af små glugger med frontoner. Ved omdannelsen til vagt
tårn 1820 blev denne del af tårnet ændret, dels fordi det øvre murværk var
ødelagt af branden, dels fordi den påtænkte murkrone krævede en større om
bygning. Murværket blev da forhøjet, og der indsattes på hver side fire rund
buede glugger, samlet i grupper på to og to under den svære tindekrans (se
nedenfor s. 519). Da man 1909 opsatte det nye spir, fik det murede tårn atter
sin oprindelige øvre afslutning.
Om tårnets opførelse og om statholderens andel deri er man således ganske
godt underrettet. Men navnet på den arkitekt, der tegnede udkastet og ledede
arbejdet, er intetsteds opnoteret. Det færdige værk viser hans dygtighed og gør
det på forhånd givet, at han må søges blandt datidens bedste. Man har derfor
bragt den ældre Hans van Steenwinkel i forslag, hvilket lyder meget sandsyn
ligt; men noget bevis for en sådan tilskrivning er endnu ikke givet15.
Hvorledes tårnets øvre afslutning skulle være efter den ældre plan, er der
ingen efterretning om. Sandsynligst er det, at man havde projekteret et spir.
Et sådant blev da også opført en lille snes år efter fuldendelsen af det murede
tårn. 1611 gav statholderen Breide Rantzau 1000 rdl. til spiret på Nicolai
kirke16; det må vel på det tidspunkt have været færdigt, i al fald under opbyg
ning. Københavnsprospektet fra samme år (fig. 8) viser det i hvert fald i fuld
færdig stand. Det var af samme type som det, Dirk Frij kort forinden havde
bygget på S. Petri kirke (ovenfor s. 250), et højt, ottesidet pyramidespir, der
forneden ved overgangen til det firkantede tårnlegeme var knækket udad.
I fortsættelse af tårnbyggeriet fandt også andre byggearbejder sted. Det
søndre våbenhus må være opført ved denne tid. Det nævnes første gang 9. dec.
1606 i Christian IV. s forordning om stolestader i S. Nicolai kirke17. Det stemmer
godt hermed, at kirkens ældste liste over stolestader fra 1607 omtaler stole i
det »syndre capeli«, hvor billedskæreren Engelbrecht Melstede18 havde stol nr.
19; den ældste kendte begravelse på dette sted er dateret 1607, og kapellet har
sandsynligvis på den tid været nybygget19. Ligesom det nordre våbenhus dæk
kede det to sideskibsfag, men var dog forskubbet et fag mod vest i forhold til
nordkapellet. Portalen sad i det østligste fag lige over for nordportalen. —
Kapellet var i to stokværk. Et trappetårn på sydsiden i krogen mellem kapellets
og søndre sideskibs mur førte fra kirkegården op til øverste stokværk; det var
32*
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ottekantet og afsluttedes foroven af en karnissvunget hjelm. Mod syd havde
kapellet en dobbeltgavl med svungne renæssanceforsiringer, fod- og toptinder.
Over sideskibets sydmur gik våbenhuset fri af selve kirkebygningen og udfol
dede sig som et selvstændigt tårnlignende hus, der også havde gavl mod nord,
ind mod midtskibets sydmur. Den særlige konstruktion med dobbelttag med
førte gener ved tøbrud og regnskyl, idet der oprindelig synes at have været
»vandfald« mod syd ud over hovedindgangen; 1741 ændredes dette, således at
afløbet førtes ud mod nord ind over kirkens sideskib. Af de to stokværk var kun
det underste overhvælvet; støttepillerne omfatter kun dette parti (fig. 16).
Den store portal, der mulig ikke var færdigbygget 1606, fik sin pompøse barokke
indfatning 1664 (se nedenfor s. 503). Soluret i den østre gavl (nedenfor s. 549)
var efter troværdige udsagn fra 18. århundrede udført efter udkast af Johannes
Longomontanus; tidspunktet for solskivens opsættelse er ukendt, men der er
intet til hinder for, at det er sket ved kapellets opførelse. I det indre var under
ste stokværk dækket af to krydshvælvinger, og rummet fik lys fra tre spids
buede vinduer, eet i hver af de frie sider; sydvinduet blev senere dækket, da
Niels Rosenkrantz’ store epitafium blev opstillet. I det øverste stokværk, der
var fladloftet med fire rektangulære vinduer (såvidt det kan ses med sandstens
kryds), skal der oprindelig være indrettet konventstuer; senere var her magasin
for ubrugeligt inventar samt depot for rådstuearkivet (ovenfor s. 463).
En boglade, der første gang omtales 1675, var indrettet ved grav nr. 4 i
kapellets østfag tæt ved indgangen til søndre sideskib20.
Det middelalderlige mangekantede kor er muligvis blevet ombygget sam
tidig med opførelsen af søndre våbenhus. Direkte oplysninger derom har man
ikke; men de to tydeligste billeder fra denne tid, van Wijcks stik fra 1611 og
Allards stik fra o. 1625—30 synes at vise, at midtskibet er blevet ført et fag
længere mod øst; sideskibene må da være afbrudt ved indgangen til den sen
gotiske koromgang, mens det nye højkor gik frit af sideskibene og stod med
flad altervæg under en høj gavl med svungne renæssancekonturer. Hvor stor
kildeværdi der i alle enkeltheder kan tillægges datidens stik, er noget usikkert,
navnlig hvad sideskibenes østre afslutning angår. Men den høje, plane korgavl
er et så markant træk ved den store kirkebygning, at den næppe kan skyldes
en lapsus hos kunstnere, der iøvrigt var vederhæftige. Og har renæssancegavlen
virkelig været der, må den være bygget i forbindelse med det store tårn og det
nye søndre våbenhus.
I denne skikkelse stod S. Nicolai kirke i 17 år. Den 28. januar 1628 styrtede
det nybyggede spir ned under en orkanagtig storm21 og knuste i sit fald så
meget af kirkebygningen, at i alle tilfælde koret helt måtte ombygges i ny og
endnu større og skønnere skikkelse.

Fig. 23. S. Nicolai kirke og kanalen. Efter stik i Novus Atlas Daniæ 1761.
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pirets fald i 1628 og de ulykker, det forvoldte på bygningen, krævede øje
blikkelig indgriben. Et nyt spir tænkte man vel på at rejse, men det kunne
dog vente — og kom til at vente en menneskealder —, men kirken selv måtte
skyndsomst repareres, fordi dens tag og hvælvinger var slået ned. Det blev
imidlertid ikke blot en reparation og genrejsning, men en ombygning og ud
videlse i meget anseligt omfang. Først nu blev S. Nicolai borgerskabets store
kirke, der kunne måle sig med Universitetets Vor Frue.
Kirkens grundplan (fig. 10) viser, hvad der var sket: ved det sjette pillepar
regnet fra vest — dér hvor den middelalderlige korslutning begyndte — og
videre mod øst opførtes et nyt kor, hvis samlede længde var halvdelen af det
gamle midtskibs længde, og hvis opbygning som kirkehal med midtskib og side
skibe af samme højde øgede kirkens rumfang og vinduernes lysstyrke. Men
grundplanen viser tillige, at der ikke indvandtes ret meget gulvplads til stole
stader. Det ældre kor, som må formodes at være begyndt ved skibets sjette
hvælvingsfag, er blevet inddraget, og staderne er rykket hen til den nye kor-
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skranke, hvis gitter af polerede messingpiller adskilte nybygningen fra den
gamle kirke, altså kun en gevinst på nogle få bænkerækker. Når der senere i
tiden klagedes over mangel på plads i kirken, inddrog man dog aldrig koret
som helhed til dette formål af den enkle grund, at man derfra med vanskelighed
hørte og så præsten på prædikestolen. Ville man i 18. århundrede have nye
pladser i kirken, byggede man til vejrs, hele rækker pulpiturer i flere stokværk,
og lod koret ude af betragtning. Der må således have været ganske særlige
tanker med denne store nybygning, som jo tillige sprængte den ældre kirkegårds
alt for snævre rammer (ovenfor s. 468) og førte til opkøbet af en række nabo
ejendomme, hvor den store urtegård blev anlagt. Man spørger derfor om, hvad
man egentlig ville med det store kor, og hvem der kan tænkes at stå bag ved
nybygningen.
De omhyggelig førte begravelsesbøger giver en forestilling om, hvilke køben
havnske borgere der følte sig knyttet til S. Nicolai kirke, lige fra 1620’rne og
så langt ned i tiden, som kirken bestod. Fra 17. århundrede nævner vi i flæng
Mikkel Vibe, Albert Baltser Bernts, Hans Holst, Lorentz Meulengracht, Hans
Trægaard o.m.a., lutter folk i fremtrædende stillinger inden for den driftige
hovedstad, der dengang var inde i en hastig opblomstring. Det er tænkeligt, at
dette velhavende borgerskab har ønsket at give sin sognekirke en ydre og indre
anseelse, der var byen værdig. Og borgerskabet valgte netop gravsteder i
Nicolai kirkes kor. Magistraten og kirkeværgerne var næppe, da planerne for de
store byggearbejder blev drøftede, døve for det argument, at øget gulvareal i
kirken også gav øgede indtægter, fordi gravsteder her til enhver tid var efter
spurgt. Omend alt dette kun er gætteværk, fordi selve kirkens regnskaber fra
den tid er gået tabt, må der dog i tiden have været et stærkt udtalt ønske om en
meget større kirkebygning; og når det færdige resultat viser, at man kun i
ringe grad sørgede for at øge stolestadernes antal, bliver der kun tilbage, at
man i sidste instans har tænkt mest på at skaffe plads til de døde.
Da der hverken i magistratens eller kirkens arkiv er bevaret materiale til
belysning af kirkens bygningshistorie i 17. århundrede, må vi skaffe vor viden
ad omveje. I begravelsesbogen fortælles der om kirkeværgen Hans Trægaard,
at han 1636 fik gravsted i koret nr. 5 (nedenfor s. 578) »for hans store besværing
med kirkens bygning«. Peder Basse købte 1. maj 1634 en muret grav bag alteret
»mod syd til den nye mur, som nu bliver opsat« — hvilket vel må opfattes som
møntet på det nye kor1. Når Christian IV. i et brev fra 1637 omtaler, at en
mester Basmus endnu bygger på S. Nicolai kirke2, kan man tage udtalelsen til
indtægt for, at byggearbejderne stod på i slutningen af 30’rne. Og endelig får
vi at vide, hvem arkitekten var. Begravelsesbogen oplyser, at Hans van Steenwinkel for sig og sine efterkommere har fået gravsted i koret (søndre gang nr.
10, se nedenfor s. 583) kvit og frit »for den hafte umage ved kirkens nye byg
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Fig. 24. S. Nicolai kirke. Vestfaçade (til venstre) og ostgavl. Opmåling o. 1750 i Bymuseet.

ning 1630«. Koret er altså rejst fra 1630 i løbet af de følgende år, og Hans van
Steenwinkel den yngre var kirkens arkitekt (lig. 24-27).
Det nye kor fik en samlet længde på 30 alen, svarende til tre hvælvingsfag
á 10 alen i den middelalderlige kirkes skib, hvis målenheder således pinligt
respekteredes. Grundplanen fik en ejendommelig trapezform. Dér hvor side
murene er tappet sammen med de sengotiske sideskibes ydermure, har de fået
et lille knæk, nordmuren mod sydøst og sydmuren mod nordøst — men næppe
så meget, at øjet i første omgang kunne opfatte de konvergerende linier. Pillerne,
der i det indre bar de højt opbyggede hvælvinger, var også parvis rykket tættere
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Fig. 25. S. Nicolai kirke set fra syd. Opmåling o. 1750 i Bymuseet.

sammen, sådan at midtskibet mod øst smalner ind, fra 15 alen ved korgitteret
til ni alen ved korvinduet. Konvergeringen er således tydeligere udtalt i midt
skibet end i korets to sideskibe, hvis indre bredde vokser mod øst. Hvilke
tanker arkitekten har gjort sig med dette raffinerede spil af forskudte linier,
kan næppe afgøres nu, da kirken er forsvundet. Man har med god grund regnet
med den mulighed, at arkitekten måtte tage hensyn til ældre fundamenter3,
om ikke fra det middelalderlige kor, så dog fra det kor, der formodedes bygget
omkring år 1606. Udgravningerne har ikke bragt klarhed over dette problem;
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Fig. 26. S. Nicolai kirke set fra nord. Opmåling o. 1750 i Bymuseet.

der er vel endog en større sandsynlighed for, at de gamle fundamenter ikke
kan have hindret korets frie opbygning. Der er stadig den mulighed åben,
at arkitekten bevidst har arbejdet med forkortninger og perspektiviske virk
ninger.
Kirken var tilforn meget mørk, siger J. L. Wolf 1654, men nu var den bygget
stor og lys på foranstaltning af sine forstandige værger4. Den rigelige lysvirk
ning havde man opnået ved at give koret form af en treskibet kirkehal med lige
høje skibe. Vinduerne i sideskibene blev o. 20 alen høje; korvinduet bag alteret

498

S. NICOLAI KIRKE

gjorde man desuden meget bredt, idet det kom til at udfylde hele korvæggens
flade. Den vanskelige overgang fra den gamle kirke med de lave sideskibe til
den moderne hal med højt opførte mure havde Steenwinkel klaret på samme
måde, som det i sin tid var sket i Århus domkirke: den vestlige del af koret,
omfattende to hvælvingsfag, fik skikkelse af et tværskib med selvstændige gavle
mod nord og syd og med tagryg vinkelret på kirkens længdeakse5. Også midt
skibet fik mod øst sin særlige gavl; under denne udsparedes det nys omtalte
store vindue, der i det indre tog sig ud som een stor glasvæg. Over sideskibenes
østlige fag — et på nordsiden og et på sydsiden — byggedes slanke lanterne
spir, udelukkende til pryd; kirkeværgen fortæller 1760, at der aldrig her var
ophængt klokker6. Ydermurene fagdeltes ved høje støttepiller i to afsæt, hjørne
pillerne mod sydøst og nordøst var drejet efter diagonalen. Langs fodlinien på
alle tre gavle var muret hvælvede nicher; i bunden af hver niche sad en tyk
kobberplade, 10 på hver af sideskibsgavlene, seks i midtskibets gavl. Efter
inventariet 1706 var der her afbildet de 12 israelske stammer7 (dog var billedet
af Benjamin stamme på den tid bortkommet). Jonge8 nævner, at billederne
forestillede »det gamle Testamentes Fædre og Propheter, saa og Christus med
Apostlerne og Evangelisterne mahlede hver paa en tyk Kobberplade«. Øverst
på toppen af hver støttepille stod en legemstor figur, 10 ialt, »af adskillig Betyd
ning og af ypperlige Mestere forfærdiget« (Jonge). Korgavlen mod ost kronedes
af en statue af kirkens værnehelgen.
Selve murværket, der var af små hollandske sten, stod nøgternt og smykke
løst indtil gesimshøjde. Først herover begyndte det festlige opbud af skulptur
og malede kobberplader. Vinduerne var dog vistnok oprindelig forsynet med
stavværk af sandsten, omend de forskellige afbildninger ikke fortæller noget
derom. I inventarielisterne fra 1686 og 1706 har værgen optegnet9, at han dels
på urtegården, dels på loftet over søndre våbenhus havde et lager af »gullandske
sten« fra de gamle vinduer omkring i koret »som [o: hvor] vinduerne siden i
jern blev indfattet«. Der har formodentlig været tale om sandsten. Korvin
duerne — og vel særlig midtskibets ostvindue, der fyldte helej korvæggen —
var da efter disse oplysninger bygget op med sandstensstavværk, der af grunde,
vi ikke mere kender, allerede før optagelsen af inventariet 1686 var fjernet. På
H. C. Schmidts akvarel fra 1817 (fig. 40) har koret og højkirken jernvinduer af
ganske ens støbning. — Også gavlene havde sandstenssmykke. Kammene for
løb ganske glatte, prydet med en profileret sandstensliste, der forneden ved
gavlens fod krummede sig sammen i en volut; øverst på tværskibsgavlene var
der en toptinde med mindre sandstensforsiringer. Det var på korgavlens top
tinde, at værnehelgenen S. Nicolaus var anbragt. Den stramme opbygning af
gavlkammene, der er i så åbenbar modsætning til de svajede gavle fra Christian
IV.s tidligere bygninger, er iøvrigt velkendt fra 1630’ernes og 40’ernes arkitektur
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Fig. 27. S. Nicolai kirke. Portaler og benhus. Efter opmåling o. 1750 i Bymuseet
Øverst til venstre sydportalen. Overst til hojre vestportalen. Nederst til venstre
nordportalen. Nederst til hojre benhuset.

(Petri og Trinitatis kirker). Det nordre våbenhus ved S. Nicolai kirke havde
gavl af samme type og er åbenbart ombygget ved denne tid.
De to pyntespir ved korgavlen er anbragt her for at udfylde tomrummet
mellem korgavlen og sideskibsgavlene. De er ikke antydet i murene neden
under, men stiger pludselig og umotiveret tilvejrs over gesimsen. Den kobber-
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tækte konstruktion var nederst formet som et ottekantet prisme; derover et
karnisformet led; så fulgte den løgformede kuppel, langstrakt og svulmende
med kraftig sammensnøring forneden og foroven; derover det åbne lanterne
stokværk, der løb op i stejle spir med uroligt bølgende kontur. Tagrytteren må
stamme fra samme tid. Den var anbragt over korets vestligste fag, altså ikke
over den egentlige korsskæring, og var formet som et dobbelt etagespir med
lanterner i to stokværk med samme tilbøjelighed til smalle, langtudtrukne kon
turer, som kendes fra de to kortårne.
Af korets indre kender man kun selve opbygningen. Pillekonstruktionen må
have været simpel med flade fremspring i lavt relief til gjord- og skjoldbuer.
Den løst henkastede skitse fra tiden umiddelbart efter branden (fig. 37) giver
en antydning af, hvordan disse piller så ud, og i sideskibene ses de flade vægpilastre, der korresponderede med midtskibspillerne. Foroven synes der at have
været et smalt profilbånd, hvorfra den kraftigt accentuerede ribbekonstruktion
steg tilvejrs. Mærkelig nok synes tegningen at antyde, at også korets gjordbuer
havde karakter af smalle ribber; efter grundplanen hos Thurah (fig. 10) var
der brede gjordbuer, hvad der unægtelig også stemmer bedst med hele anlæg
gets plan. Omend tegningen således næppe på alle punkter står til troende, kan
den dog hjælpe os til at danne et førstehåndsindtryk af selve rummets volumen.
Korets indre var utvivlsomt kun udformet som en ramme om alteret og de
mange begravelser. Hvis man i tankerne rekonstruerer rummet med alle de
kirkelige genstande, det i tidens løb blev fyldt med (nedenfor s. 526 ff), bliver
billedet både festligt og fyldigt. Den udskårne renæssancealtertavle med Carel
van Manders maleri stod i højkoret, der var adskilt fra den øvrige kirke ved et
gitter af messingpiller på et rigt udskåret panelværk med bibelske malerier i
fyldingerne. De svære, enkelt udformede piller var beregnet på udsmykning
og fik den i form af epitafier (nedenfor s. 556 ff), der blev både stafferet og
forgyldt.
Mens interiøret således er en nøgtern, mere moderne omdigtning af den sen
gotiske kirkehal, rummede eksteriøret til gengæld en række karakteristiske stil
træk, der kan tjene til at vise, hvor arkitekten havde hentet sine ideer fra.
De lige gavlkamme med den afbrækkede spids, hvorpå en toptinde af variabel
konstruktion kunne sættes, peger mod samtidens amsterdamske arkitektur.
Det samme gør tendensen mod de høje vinduer, navnlig det brede østvindue,
der efter mønster fra Hendrick de Keysers kirker i Amsterdam på det nærmeste
udfyldte en endevæg og var opdelt med stavværk. Blandt den store Amsterdammer-arkitekts arbejder kommer Zuiderkerk og Westerkerk10 vor egen
S. Nicolai meget nær, hvilket er såre rimeligt, da Steenwinkel er den eneste
danske bygmester, der vides at have været i Hendrick de Keysers sold. Da
Steenwinkel træffes i den danske konges tjeneste allerede 1614, har han ikke
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personligt kendt Westerkerk, der byggedes i årene efter 1620. Men han må have
set og kendt Zuiderkerk, der blev bygget på en tid, hvor vi formoder, den danske
arkitekt var i Amsterdam. Han har blot i S. Nicolai kirke vist det prisværdige
mådehold at afstå fra de livlige vildskud i den keyserske arkitektur. Dertil var
han vel selv for nøgtern en natur, men han har tillige som ægte arkitekt følt
sig bundet af den middelalderlige kirke, hvis stil han respekterede, og hvis
målenheder han bibeholdt.
Også andre byggearbejder fandt sted i forbindelse med opførelsen af det nye
kor. Det nordre våbenhus fik (som nævnt s. 499) en ny gavl af samme type som
korets. Af hensyn til den høj topbyggede portal (fig. 27), hvis sandstensarki
tektur ragede op i gavltrekanten, blev gavlens fodlinie strøget, ligeledes de to
hjørnevolutter (der erstattedes ved, at kammens profil knækkedes vandret over
hjørnestøttepillerne), mens toptinden, gavlkammene og de vandrette sand
stensbånd bibeholdtes. Portalen, der bar årstallet 1634, anbragtes i våben
husets vestre fag, nøje svarende til placeringen af portalen i søndre våbenhus
og vel også til den oprindelige anordning i den middelalderlige kirke. Den har
fået triumfbuens form med foransatte, sammenkoblede korintiske søjler, prydet
med ornamentbånd forneden; foroven bar søjlerne en glat arkitrav med ind
skrevet årstal. I topstykket var indfældet et rundvindue med ramme af forkrøbbet listeværk og flankeret af Moses (mod vest) og Aron. Over topstykket
sås Christian IV.s kronede monogram. Enkelte brudstykker af portalen opbe
vares på Bymuseet, bl.a. et stykke af frisen med årstallet 1634, to kvadre med
diademsmykkede kvindehoveder — oprindelig anbragt på gesimsfremspringene
over søjlerne — samt stumper af englefigurer fra buens svikler.
Umiddelbart herefter opførtes et benhus mellem de to stærkt fremspringende
piller på tårnets nordside (fig. 27). Det var helt opført af brudsten, formet som
en karnap eller loggia, hvortil der kun var adgang inde fra tårnet; en tilmuret,
fladbuet dør på tårnets nordside er nu det eneste minde herom. Den særdeles
sirlige lille bygning havde ud mod kirkegården to fladbuede åbninger, adskilt
ved en søjle i midten og flankeret af to andre søjler i hjørnerne — alle tre søjler
med kompositkapitæler og glatte skafter. Topstykket med forkrøbbede lister
og svajede gavlsider indrammede to indskrifttavler; øverst sås en brudt gavl,
åben i midten med figurkronet top. Alle postamenter, arkitraver og flader var
prydet med ornamenter og billedhuggerværk af sindbilledlig art. Forneden, i
postamentets felter, sås dødningehoveder og benrade; i feltet under vestre
åbning var afbildet en ligbåre med ligklæde, to gravspader og en le (?), mens der
under østre vindue sås en grinende dødning med timeglas, lysestage med slukket
lys og en krone — altsammen dødens dystre symboler. Men fra arkitraven og
opefter så man livets liflige kendetegn — en sol omgivet af sommerlige blom
sterranker var gengivet på arkitraven; indskrifttavlerne kransedes af guir

502

S. NICOLAI KIRKE

lander, og en tilsyneladende glad mandsling (homo triumphans?) sad på top
tinden. Det hele ligner en morale over livets og opstandelsens sejr over døden.
— Benhuset, der jo var opbevaringssted for de på kirkegården opgravede
knogler, lod sit makabre indre beskue gennem de to fladbuede åbninger, der
dækkedes af smedejerns sprinkelværk i Caspar Finckes stil. Vinduernes bue
slag havde indskrifter med stifternes navne. Fra øst mod vest læstes i østre
bueslag: »Mari Jans.d. Hans Tregard«. Og i vestre bueslag: »Maria Fuiren.
Anno domini 1638«. Kapelbygningen er således stiftet af kirkeværgen Hans
Trægaard og hans anden hustru, Maria Fuiren, men også hans første hustru,
Marie Johansdatter (d. 1636, se s. 578), blev mindet i indskriften; at benhuset
var planlagt i hendes levetid, altså før 1636, synes at fremgå af den øverste
indskrifttavle, hvorpå der læstes: »Dette Beenhuus haver Hans Trægaard med
sin kiære Hustrue Mari Johansdatter Gud til Ære og afdøde christne Menniskers
opgravne og adspredte Been til Hviile og Forvaring hos Guds Huus paa deres
egen Bekostning ladet opsette«11.
På den større, underste plade stod der: »Ezechiel cap. 37, v. 5 og 6: Sic ait
Jehova ossibus. Ego inducturus sum in vos scriptum, ut vivatis, nam addam
vobis nervos et obducam vobis carnem et superindam vobis cutem, ponamqve
in vobis scriptum, et vivetis, ut cognoscatis me esse Jehovam« (den latinske
tekst er ikke fra Vulgata, men svarer temmelig nøje til den gængse bibel fra
Christian IV.s tid: Saa sagde den Herre om disse Been: See jeg vil lade Aand
komme i eder, og I skulle leve. Og jeg vil lade gøre Sener paa eder og lade Kød
opkomme over eder og overdrage eder med Huud og give Aand i eder, at I
skulle leve. Saa skulle I vide, at jeg er Herren). Herunder stod en tysk indskrift:
»Des Menschen Ehre, Muth und Pracht — im Todt vergeht und wird gebracht
— mit diesen Bein zur Erd und Koth — und macht aus Hoffart ewig Noth«.
Og derunder på dansk: »Derfor frygt Gud, lev efter hans Bud — og giør dig
hver Dag reede. — Thi Døden kommer og fod’r dig ud — fra Verdens Lyst og
Glæde — Til Herrens Dom og sidste Dag — som skrækkelig vil være — om du
ey saa retter din Sag — at du kand nyde Guds Ære«. Indskrifternes bogstav
typer kendes ikke. Det kan ses af kirkens regnskaber fra det følgende århun
drede, at bogstaverne var forgyldte; en fornyelse af forgyldningen fandt sted
177412. Benhusets billedhuggerværk blev eftergået, repareret og »anstrøget«
174313 og påny 1774. Branden 1795 synes ikke direkte at have skadet façaden,
der er gengivet nogenlunde urørt på gamle prospekter fra o. 1800 (fig. 38);
en foretagsom borger, vægterinspektør Berg, ønskede 1807 benhuset indrettet
til tranoplag14. Endnu på H. C. Schmidts akvarel fra aug. 1817 ser man ben
husets façade, omend topstykket mangler. Derefter omtales det ikke mere, og
antagelig forsvandt det sammen med selve kirkebygningen september 1817.
Senere i 17. århundrede fik den søndre portal en lignende monumental
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Fig. 28. S. Nicolai kirke. Brudstykker af skulptur, fundne på kirkens tomt. Til venstre: fragmenter
af dobefonten, samlet af Chr. A. Jensen. Til hojre: sojle fra sydportalen. Bymuseet.

udsmykning som den nordre portal og benhuset. Hvordan sydkapellets oprin
delige indgang har set ud, vides ikke. Men dens efterfølger, der var opsat 1664,
kendes ikke blot fra afbildningerne o. 1750 (fig. 27), men store brudstykker af
den er fremdraget på tomten og er nu opbevaret i Bymuseet. Bevaret fra denne
portal er et par søjleskafter med prydbælte forneden og korintiske kapitæler
(fig. 28). — Da portalen er samtidig med spiret, er det sandsynligt, at den er
tegnet af Albertus Matthiesen.

DET STORE SPIR

Lige siden 1628 havde S. Nicolai kirkes tårn haft en lav pyramidehætte, der
kendes fra van der Veldes prospekt af København 1658 (fig. 29). Denne løsning
var sikkert tænkt som noget rent midlertidigt. Opførelsen af det store kor syntes
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Fig. 29. S. Nicolai kirke med lav tårnhætte. Udsnit af van der Veldes prospekt 1658.
Kobberstiksamlingen.

at forudsætte, at kirken yderligere fik et monumentalt spir. At man 1630 havde
noget i denne retning i tankerne, er mere end sandsynligt, men vi savner efter
retninger derom. De vanskelige tider i slutningen af Christian IV.s regering kan
tænkes at have nødvendiggjort en udsættelse; tanken blev først til virkelighed
i 1660’erne.
Det store spir blev påbegyndt 1664. Kontrakten med tømreren, mester Lauge
Thommesen, dateret juni 1664, er bevaret i afskrift15. Heri akkorderede kirke
værgerne Henrik Jacobsen og David Mohr med tømmermesteren om opførelsen
af et spir ved kirken efter den tegning, mester Albertus Matthiesen havde ud
ført. Lauge Thommesen måtte på tro og love forpligte sig til at færdiggøre
spiret og alle dets ornamenter, at afbinde og oprejse det stærkt og bestandigt
»med tilbørlige Lestementer og Beklædninger, intet undertagen«, såvidt tøm
mermandsarbejdet vedkommer, og i alle vanskelige tvivlsspørgsmål at følge
bygmester Albertus’ råd. Han skal sørge for, at svendene ikke fusker med
tømmeret, kirken til skade, eller lader andre materialer bortkomme. Værgerne
på deres side forpligter sig til at fremskaffe alle materialer, både tømmer, deler,
ankre, bolte og søm i rette tid, og mester Lauge skal for dette arbejde have
1900 rdl., daleren beregnet til seks mark, som skal udbetales, efterhånden som
arbejdet skrider frem.
De tegninger, håndværkerne arbejdede efter, var altså udført af Albertus
Mathiesen, der var kongelig bygmester fra 1650 til sin død 1668. Om han her
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Fig. 30. S. Nicolai kirke og Amagertorv o. 1750. Efter Rach og Eegberg.

også havde udført et virkeligt originalt arbejde, er mere tvivlsomt. Man har
henvist til, at spirets etagedelte opbygning med åbne lanterner og med for
gyldte kugler som bærende led egentlig hørte hjemme i århundredets begyn
delse16, og at man derfor i virkeligheden snarere stod over for et værk af Steenwinkel fra 1630. Bevises kan dette næppe, men da spirets stil vitterlig var
forældet omkring 1660, er det vanskeligt at komme bort fra tanken om, at
Albertus Mathiesen ved udarbejdelsen af sine tegninger havde et ældre forlæg
at rette sig efter.
En række tegninger og stik fra 18. århundrede giver et ganske fyldigt ind
tryk af spiret, dets konstruktion og udseende17. Tegningerne i Bymuseet (fig.
24—26) kommer også her i første række, omend den ukendte tegners tilbøje
lighed til at strække linierne utvivlsomt har tilspidset profilerne for meget.
Af et par tegninger i Nationalmuseets arkiv, viser det ene (fig. 31) spiret med
tårnets vestfaçade; denne sidste er ganske fortegnet, og i tvivlstilfælde kan
tegningen som helhed næppe bruges; den anden tegning (fig. 32) samt en op
måling i Norsk Folkemuseum (fig. 33) er formentlig håndværkeropmålinger fra
tiden o. 1750 og stemmer i det væsentlige overens. I Danske Vitruvius har
Thurah gengivet spiret på tavle 70 og 71 (jfr. fig. 16 og 34), men billederne
Danmarks Kirker, København
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stemmer ikke overens, og kan heller ikke på alle
punkter rime sammen med de først omtalte muse
umstegninger. Overhovedet har hver tegner sine
egne varianter, når det gælder spirets detaljer. I for
skellig skikkelse har man aftegnet de små kviste
på de bugnende hjelmpartier, og det samme gælder
lanternestokværkets
dimensioner,
pyramiderne
og
fløjstangen. Nationalmuseets tegning fig. 32 og bil
ledet i Norsk Folkemuseum synes at være de mest
troværdige gengivelser af Nicolai spir.
Det var ottekantet og konstrueret med tre lan
ternepartier. Over den underste løgformede kuppel,
der nedadtil ved spidst tilløbende overgangsled for
midlede springet fra det murede tårns firkant til
tømmerspirets ottekant, var der en vægtergang,
kantet med balustre. Herover åbnede sig den første
store lanterne, flankeret af obelisker (der hos Thurah
er sylespidse og hviler på konkavt grundlag, mens
de andre billeder sikkert har det rette: obelisker
med brudt spids på konvekst —- udadhvælvende —
grundlag). Mellem denne store lanterne og den næste
var indskudt et nyt løgformet kuppelled med småkviste, og derover fulgte et parti med otte forgyldte
kobberkugler, der kamuflerede den lodrette, bæ
rende tømmerkonstruktion. De to øverste lanterner
havde karnisformede hjelme, hvoraf den øverste løb
over i tårnspidsen med den korsprydede fløjstang
og den kongekronede vindfløj. Også ved denne sidste
er der tvivl; en af tegningerne viser Frederik 11.s
navnetræk, en anden har Frederik IV.s, og endelig
er der en version med årstallet 1732. Man må helst
afstå fra enhver fortolkning, hvad der er så meget
mere trist, som denne del af spiret nær kunne have
været os i hænde. Ved branden styrtede spiret ned
over »Hvælvingen«, og her fandt man 1902 ved
grundudgravning resterne af spirets øverste spids18,
Fig.
arkiv.
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Fig. 32. Nicolai spir og spirets
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Hg. 33. S. Nicolai kirke. Spiret og spirkonstruktionen, opmålt o. 1750. Tegning i Norsk
Folkemuseum.
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Fig. 34. S. Nicolai tårn 1746 set fra Amagertorv. Efter Danske Vitruvius.

bevaret i en længde af 3 alen og samlet i ottekant af 9 x 9 tommers fyrreplan
ker; både disse og de sparsomme rester af kobberbeklædningen var mærket
af brand; fløjstangen var ved faldet bøjet og lå langs træværket — men af
vejrfløjen var der intet spor. Spidsen står nu opstillet i tårnrummet.
Kort før den store brand stod spiret atter under stillads. Fløjstangen med
kuglen måtte repareres, og den øverste spids skulle tækkes med nyt kobber19.
Arbejdet var begyndt 1791, men endnu næste år stod spiret under stillads, og
stadsbygmesteren tog ved den lejlighed hele spirets forfatning under øjesyn20.
Resultatet var — såvidt det nu kan ses — en større reparation eller hel for
nyelse af kobberbeklædningen fra anden lanterne og opefter. De sidste hånd
værkerregninger21 betaltes 1793, to år før katastrofen indtraf.
Fra 1665 til 1795 var kirkens ydre i det hele urørt. Kun enkelte reparationer
og fornyelser fandt sted i dette tidsrum.
Under kirkens store istandsættelse 1738—44, der særlig tog sig af inventaret,
blev vægtergangen samt hele den nederste del af tårnet repareret af Philip de
Lange. Ved det obligate syn blev Langes arbejde hårdt kritiseret22; i stedet for
at fjerne alle dårlige sten og indmure friske havde han blot udspækket de brøstfældige partier og overstrøget hele murværket på tårnets tre frie sider med
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Fig. 35. S. Nicolai kirke. Brudstykke af konsolsten fra vægtergangen.

»vandfarve«, hvilket vel vil sige, at han havde kalket det hele rødt. Sagens ud
fald kendes ikke, men det ser ud til, at Philip de Lange måtte gøre arbejdet om.
Af større betydning var ombygningen af vægtergangen 1740. Også her var
Lange entreprenør. Hans overslag23 over murarbejdet med nedbrydelse af den
gamle vægtergang og opførelsen af den nye er dateret 25. marts 1740. Sten
huggerarbejdet var overdraget Diderik Gercken24. Nye konsoller af bremersandsten blev indhugget (fig. 35), og nye buer muredes fra konsol til konsol.
Derover lagde man en ny gesims af profilerede egeplanker25. Man opnåede ved
at anvende træmateriale, at vægtergangen kunne få en større vidde. De nye
konsolsten, der må have fået en større udkragning end de gamle, var af Gercken
dannet rigt med akantusblade og volutter og med kerubimhoveder i de fire
hjørner. De eksisterer endnu, men dog i stærkt fornyet skikkelse. Da tårnet
før opførelsen af Carl Jacobsens spir skulle repareres, blev sandstensarbejdet
i året 1907 delvis omhugget, og de fleste af konsollerne blev helt fornyet26, om
end i den gamle skikkelse. Ved samme reparation 1740 fandtes sakristiets tag
værk ganske forrådnet. Man benyttede lejligheden til at forny hele den lille
bygning27. — Uden for præstedøren opførtes et ottekantet vindfang; det har
haft en forgænger, »et bræddeskur for indgangen til den nærmeste dør ved
koret på kirkens sønder side«, og som nu burde fornyes28. Den lille bygning
og sakristiet er da samtidige og har begge haft lavt, karnissvunget kobbertag.
De ses begge på Bymuseets billeder af S. Nicolai kirke.

Fig. 36. S. Nicolai kirke efter branden. Akvarel af I. P. Rasmussen, 1809, i Nationalmuseets arkiv.

KIRKENS NEDLÆGGELSE

G

nister fra en voldsom brand, der fredag den 5. juni 1795 ved tretiden om
eftermiddagen raserede Gammelholms tømmeroplag, sprang over Holmens
Kanal og antændte de yderste husrækker i Øster Kvarter. De gamle bindings
værkshuse i de snævre gyder fængede kun altfor villigt, og med den friske østlige
kuling åd ilden sig hen mod Nicolai kirke; ved halvsekstiden brændte det i
tagrytteren, og derefter bar det rask mod en katastrofe, der dog mulig kunne
være undgået. Det er velkendt, hvorledes brandmajoren, H. C. Schmidt, der
senere fik så stor en andel i omdannelsen af Nicolai tårn efter kirkens nedlæg
gelse, forgæves søgte at komme med slukningsmateriel fra tårnet ind på kirke
loftet: døren var i lås, og ringeren var gået hjemmefra med nøglen i lommen.
Dermed var bygningen opgivet. Schmidt var et kort besøg i kirkens indre,
mens luerne rasede i tagværket. Gennem hvælvingernes små trækhuller kunne
ilden ses, og funker fra kæmpebålet dryssede nu og da igennem dem ned i
kirkerummet1. Også i spiret fængede det. Klokken halvni om aftenen styrtede
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Fig. 37. S. Nicolai kirkes indre efter branden 1795. Tegning i Kgl. Bibliotek. Epitafiet på
pillen længst til venstre på billedet er mulig det steenwinckelske.

det med fald i vindretningen ned over »Hvælvingen«, hvor dets øverste spids —
som før berettet — genfandtes 1902.
Ved sammenstyrtningen må de brændende spær have knust midtskibets
hvælvinger. Stadsbygmester Meyns beretning2 er på dette punkt ikke ganske
klar; men de ældste prospekter af kirkeruinen viser et gabende tomrum med
midtskibet under åben himmel (fig. 37). Korets og sideskibenes hvælvinger synes
derimod nogenlunde at have holdt stand, ligeledes benhusets og begge kapellers
ydermure og hvælvinger; kapellerne og koret havde dog mistet deres gavle, og
nordkapellet blev revet ned før selve kirken (fig. 40). Umiddelbart efter branden
dækkede man det forholdsvis velbevarede kor med et interimistisk bræddetag,
der dog senere blev taget ned (fig. 36, 38 og 39).
I overensstemmelse med menighedens stærkt udtalte ønske om at se kirken
genrejst udarbejdede stadsarkitekten Peter Meyn 1796 et udkast til en ny byg
ning3. Men regeringen hældede til den opfattelse, at kirken burde nedlægges,
og som ovenfor s. 463 kort omtalt blev dette omsider realiseret 1805.
På dette tidspunkt var ingen dog på det rene med, hvad ruinen skulle bruges
til. Arkitekten Niels Dam tegnede 1800 et udkast til et nyt rådhus på kirke
tomten med tårnet som arresthus. Erstatningskommissionen, der fra 1805 var
værge for Nicolai kirkebygning, synes fra begyndelsen mest stemt for en ren
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Fig. 38. S. Nicolai kirkes ruin o. 1800. Tegning af C. A. Lorentzen i Kobberstiksamlingen.

verdslig anvendelse af den store ruin, f. eks. en auktionsbørs4. Allerede for
inden havde Danske Kancelli dog udkastet den tanke, der sluttelig også blev
realiseret, nemlig at omdanne ruinen til brandstation, og i overensstemmelse
hermed udarbejdede Andreas Kirkerup 1806 et projekt (fig. 41—42), hvorefter
kirkens sideskibe skulle omdannes til remise for brandkærrer5. 1807 dukkede
også Oldsagskommissionens planer op om at kombinere denne brandstation
med landets første Nationalmuseum6. Det engelske bombardement af Køben
havn gav dog myndighederne andet at tænke på for en længere årrække. Da
brandstationen omsider blev indrettet på dette sted, skete det efter en stærkt
reduceret plan.
Under disse forhold ønskede Erstatningsfondet at afhænde ruinen til brand
væsenet, for at dette i det mindste kunne tage vagttårnet i brug. Før bygnin
gerne blev afleveret måtte tomten gøres ryddelig. Der fandtes endnu en del
epitafier og gravsteder, hvis skæbne skulle afgøres. En ikke uvæsentlig del af
de nyere gravsteder flyttedes andetsteds hen, mest til Assistens kirkegård.
Enkelte epitafier kunne ligeledes flyttes, om familien ønskede det. I sommeren
1808 var der omsider ryddet op7, og S. Nicolai kirke gik atter over på andre
hænder. Man synes på dette tidspunkt helt at have opgivet at anvende selve
kirken. Stadsbygmesteren Peder Malling foreslog at lade ruinen rive ned (na
turligvis stadig med bibeholdelse af tårnet) og udlægge pladsen til åbent torv8,
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Fig. 39. S. Nicolai kirkes ruin. Akvarel af C. W. Eckersberg 1809. Bymuseet.

men krigen og inflationen stoppede alt initiativ, og kirkeruinen fik rolig lov at
skøtte sig selv, mere og mere tilgroet og faldefærdig og siden 1810 omgivet af
en række primitive fjælleboder, der var flyttet fra Højbro plads hertil9, de første
slagterboder på Nicolai plads (fig. 50). Samtidig berettes det, uden specificering,
at en mindre del af kirken blev nedrevet; det drejer sig åbenbart om begge
våbenhuse — i hvert fald det nordre, der ses at være fjernet, da H. C. Schmidt
udførte sin hyppigt omtalte akvarel (fig. 40), og årsagen til denne amputation
har rimeligvis været den, at boderne skulle opføres.
I august 1817 styrtede en del af kirkemuren ned, nærmere bestemt den anden
midtskibspille på nordsiden regnet fra vest med tilstødende arkader. Så fare
truende synes situationen at have været, at man uden at afvente resolution
omgående besluttede at sløjfe hele ruinen10. Den 27. august begyndte nedriv
ningen — eller rettere: omstyrtningen — af kirkebygningen, og arbejdet var
afsluttet ved månedens udgang.
Mens pladsen med boderne kom til at henligge i sin interimistiske og primi
tive skikkelse11 lige til 1846, da de ny boder — »Maven« kaldet — blev opført
efter en fælles plan, tegnet af P. C. Hagemann, tog man nu fat på at realisere
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Fig. 41. S. Nicolai kirke. Plan af bygningen omdannet til brandstation, tegnet af A. Kirkerup 1806.
Stadsarkivet.

Fig. 42. S. Nicolai kirke. Snit af bygningen, omdannet til brandstation, tegnet af A. Kirkerup 1806.
Stadsarkivet.
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Fig. 43. S. Nicolai kirkes vestfaçade.
H. C. Schmidts forste forslag 1816. Bymuseet.

H. C.
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Fig. 44. S. Nicolai kirkes ostfaçade.
Schmidts andet forslag 1816. Bymuseet.

den længe nærede plan om indrettelse af et vagttårn til brug for brandvæsenet.
Brandmajoren, H. C. Schmidt, der havde fået arkitektuddannelse, tegnede alle
rede 1816 sit første projekt til det omdannede Nicolai tårn. Det viser ved tårnets
østside en tilbygning med åben loggia og to mindre sidebygninger mod nord
og syd. Han havde her tænkt sig at anvende de gamle fundamenter. Loggiaen,
der åbnede sig med en bred spidsbue mod øst, svarede til det vestligste fag i
kirkens midtskib, mens tilbygningerne mod nord og syd hvilede på rester af de
gamle sideskibe. Alt dette blev hurtigt godkendt12, men var i øvrigt den del af
værket, der sidst blev udført. Større blæst stod der om tårnets øvre afslutning.
På sin første skitse, mærket Litra A (fig. 43), indtegnede Schmidt en flad
hætte, der i meget lignede den, Vor Frue kirke samtidig fik (ovenfor s. 159). Et
alternativt forslag Litra B (fig. 44) viser tårnet ganske fladt, kronet med et

518

S. NICOLAI KIRKE

Fig. 45. S. Nicolai kirke. H. C. Schmidts tredie
forslag, dateret 1817, til tårnets ovre afslut
ning. Bymuseet.

Fig. 46. S. Nicolai kirke. C. F. Hansens udkast
til tindekransen, dateret 28. jan. 1818.
Bymuseet.

jerngitter. At arkitekten selv har fundet
forslagene lidt tamme, er troligt, efter
som han indsendte et tredie forslag, Li
tra C (fig. 45), der er signeret 1817, og
som er et ganske fantastisk og løsslup
pent stykke nygotik med gavle i spids
bueform, kantet af opadstigende kam
takker og foroven kronet med et gitter
værk om en smal platform, hvorover
der skulle vaje et splitflag. Dette med
flagstangen
kunne
brandmajoren
ikke
slippe, før kongen 1821 nedlagde et be
stemt veto13.
Tegningerne skulle godkendes af over
bygningsdirektøren, C. F. Hansen, hvis
reaktioner over for dette stykke nygo
tik er ganske interessante. Han fandt »i
det væsentlige intet at erindre mod for
slaget«, hvilket vil sige, at han uden
kritik godkendte udformningen af tilbyg
ningerne ved tårnets fod. Men med de
forskellige forslag til tårnets øvre afslut
ning kan han ikke have været tilfreds;
han kom i alle tilfælde med et ændrings
forslag og sendte tegningerne tilbage til
Brandkommissionen14.
Efter
henstilling
fra denne måtte Schmidt fremkomme
med nye planer »efter den af Etatsraad
Hansen foreslaaede Forandring«. Hvad
disse ord indebærer, kan læses ud af
den øvrige korrespondance. Den 28. jan.
1818 havde Schmidt indsendt et nyt
forslag15 »i Overensstemmelse med den
af
Overbygnings-Directeuren
forfattede
Tegning af en Muurkrone ovenpaa Taarnet, af hvilken er vedlagt en Profiltegning i stort Maal mærket Litra G«.
Denne sidste tegning eksisterer endnu
(fig. 46) og fjerner enhver tvivl om,
hvad det var, C. F. Hansen tilsigtede:
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han ønskede en gotisk præget, kreneleret
mnrkrone, og Schmidt rettede sig der
efter så nøje, at den endelige tindekrans
snarere er et værk af C. F. Hansen. Af
de tre sæt tegninger16, som Schmidt skal
have indleveret 28. marts 1818, er vist
nok de to i behold (Litra F og H). Det
sidste forslag (fig. 48) med fire smalle
glugger under tindekransen blev det en
delige. Kun har arkitekten ændret de
fire hjørnekonsoller af brudsten, som han
N.E. 1956
ved indsnit i hjørnet har givet et lettere
Fig. 47. S. Nicolai kirke. Hjørnekonsol fra tin
dekransen, opbevaret ved Nicolai tårn.
udseende (fig. 47).
Brandkommissionen godkendte forslaget17 27. april 1818 og sendte det to
dage senere til approbation i Danske Kancelli. Der gik et par år, inden bygge
arbejdet kom igang, fordi Kancelliet ikke kunne anvise det ret betydelige beløb,
der ansås nødvendigt. Først da fik Brandkommissionen meddelelse om, at
Frederik VI. den 7. juni 1820 havde underskrevet en resolution om Nicolai
tårns fuldførelse18. Kirketårnets omdannelse til vagttårn efter de foreliggende
tegninger blev godkendt, og det bestemtes, at pengene skulle udredes af Kø
benhavns brandforsikring. Efter alt at dømme gik man først igang med tinde
kransen. Næste år, 1821, indsendte Brandkommissionen til Kancelliets godken
delse et overslag over byggearbejderne ved tårnets nederste del, d.v.s. partiet
under vægtergangen og tilbygningen mod øst19. Skønt det ikke direkte siges,
må dette sidste afsnit af byggearbejdet også have omfattet tårnrummets indre,
hvor de svære aflastningspiller blev fjernet, og nye trappeløb blev indlagt.
Kongens skriftlige godkendelse20 forelå 8. maj 1821. Af de fåtallige regn
skaber i brandvæsenets arkiv kan det ses, at arbejdet var færdigt næste år.
Brandforsikringen indbetalte sin sidste rate til tårnets istandsættelse den 11.
maj 182221; kommissionens regnskab slutter med udgangen af 182222.
I henved 90 år stod Nicolai tårn næsten urørt i den skikkelse, det havde fået
ved ombygningen (fig. 50-51). Som vagttårn for brandvæsenet var det gledet ud
af de danske kirkers række. Dets videre skæbne er ovenfor s. 464 blevet korteligt
berørt23. Om større ændringer i dette lange spand af år var der ikke tale. Først
i begyndelsen af 20. århundrede skete der store forandringer. Det spir, brygger
Carl Jacobsen lod H. C. Amberg opføre, var ikke nogen egentlig kopi af Albertus
Matthiesens spir fra 1660erne, men lånte dog væsentlige træk derfra. Således
ændrede han til at begynde med totalindtrykket ved at operere med småtårne
i hjørnerne ved spirets fod; de blev dog atter opgivet. Men også spirets konturer
blev forandret. Det åbne lanternestokværk, der i det ældre spir var højt og
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Fig. 48. S. Nicolai kirke. H. C. Schmidts endelige udkast til Nicolai tårns øvre afslutning
1820, tilføjet med en klap på udkastet fra 1816.

luftigt og gav omridset bevægelighed, gør sig i det moderne spir kun lidet gæl
dende, fordi arkitekten af hensyn til den indre afstivning foretrak at fremhæve
de vandrette lag, hvorved den spidse kegleform blev fremherskende (fig. 53).
Den nye kirkebygning, rejst nogle år efter spiret, skulle efter bygherren de
partementchef Rentzmanns tanke være et monument over reformationen, holdt
i en stil, der kunne minde om den forsvundne S. Nicolai kirke, men uden at
kopiere denne. Det sidste havde også været en umulighed, da det nyere gadenet
direkte hindrede en genopbygning i de forrige dimensioner (fig. 5). Man måtte
nøjes med et kortere langhus, der overtog visse dimensioner fra forgængeren,
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Fig. 49. Taarnet og slagterboderne ved »Hvælvingen«; i baggrunden Efterslægtens skole
(nu Illum) og den 1616 ombyggede ærkebispegård. Tegning 1826 i Kgl. Bibliotek.

Fig. 50. Nicolai tårn og slagterboderne set fra Vingårdsstræde. Tuschlavering af
C. T. Christensen 1829 i H.M. Kongens håndbibliotek.

som f. eks. hvælvingsfagenes inddeling og gesimsernes højde. I den nye kirke
bygnings vestfag indgår således store dele af loggiaen fra 1820, og denne på sin
side havde benyttet fundamenter og ydermure af den senmiddelalderlige kirkes
Danmarks Kirker, København
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Fig. 51. Nicolai tårn. Fotografi fra beg. af 1900’rne (s. 519).
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Fig. 52. Nicolai kirkebygning. Flyverfotografi.
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Fig. 53. Nicolai tårn set fra Admiralgade.

O. W. 1956

sideskibe. Denne fagdeling blev derefter bestemmende for den ambergske kirke,
hvis piller hviler på de middelalderlige fundamenter.
Bygherren havde tænkt at anvende nybygningen til kirkelige og kulturelle
formål, men ønskede i øvrigt at overdrage den helt til Københavns Kommune.
Borgerrepræsentationen tog juni 1913 endelig stilling: kirken skulle anvendes
til folkebibliotek og bymuseum. I overensstemmelse hermed byggede arkitekten
midtskibet i to stokværk. Bymuseet skulle bo i det øverste, hvælvede stokværk,
mens biblioteket kunne indrettes i det underste stokværk med sideskibe og
»våbenhuse«, dog således, at midtskibet tillige kunne benyttes til gudstjenester
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og omdannes til kirkesal. Det er velkendt, at centraladministrationen omgående
satte disse dispositioner ud af kraft (ovenfor s. 465) umiddelbart efter indvielsen
havde fundet sted 11. nov. 1917; biblioteket blev først senere eneherre i Nicolai
kirke, og Bymuseet kom aldrig til at bo her.
Tårn og kirke har i tidens løb ofte skiftet ham, og det hus, vi nu ser (fig. 52),
er en nybygning. Set i fugleperspektiv og på afstand har S. Nicolai kirke i vore
dage megen lighed med den kirkebygning, der er tegnet af Jan van Wijck i
hans berømte Københavnsprospekt fra 1611.
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a Nicolai kirke blev så fuldkommen ødelagt 1795 og en snes år senere helt
nedrevet, har vi derved mistet alt det rige inventar, og billedet bliver omtrent
det samme som ved de andre kirker i København: et kostbart kirkeudstyr fra
middelalder og renæssance eksisterer ikke mere. Alligevel har nogle få genstande,
som f. eks. alterstager og kalke, undgået ødelæggelsen, fordi de opbevaredes uden
for kirkebygningen, da katastrofen indtraf; listen fra 1808 over de reddede gen
stande meddeler, at effekterne gemtes i en jernbeslagen kiste, men ikke hvor.
Det meste af det er nu i Helliggejst, mens andet findes i Nationalmuseet. Des
uden er der mulighed for i hovedtræk at rekonstruere det tabte kirkeinteriør,
fordi værgernes bevarede korrespondance, de lange serier af inventarier og
kirkeregnskaber og datidens beskrivelser af kirkebygningen lejlighedsvis røber
enkeltheder, der samlet kan give et billede.
†Alterbord. Det højalter, der indviedes af Andreas Mus 1509, og ved hvilket
der af S. Catrines gilde og kirkens menige sognefolk 1517 stiftedes en messe
med sang, orgelspil og procession1, er utvivlsomt ved nybygningen af koret i
1630’rne flyttet en halv snes meter mod øst. Dette formentlig nye alterbord var
muret, og dets svære, af branden ramponerede, blok ses på tegningen fra o.
1800 (fig. 37). Det havde mulig en sandstensbeklædning. 1640 skænkede Lauritz
Hammer en »alterfod« af huggen sten og fliser, hvorpå giverens og hans hustrus
navnetræk var indgraveret2. Ordet »alterfod«, der hyppigst betegner knæfald,
anvendes undertiden i kirkens arkivalier om selve alterbordet.
Alterbordsforhæng. Da kirkens ved branden reddede inventargenstande 1806
skulle afleveres fra Erstatningskommissionen til Helliggejst, blev de ældre in
ventarielister fra 1754 og 1786 gennemgået og revideret. En endelig liste over
de bevarede genstande blev forfattet 18083. Der nævnes her fire alterbordsfor
hæng. Det er muligt at følge disse tekstilers historie længere tilbage i tiden og
for et par enkeltes vedkommende ned til vore dage.
1686-inventariet nævner et blåt *alterklæde af sølvstykke med sølvfrynser,
skænket af borgmester Christoffer Hansen. Det dukker atter op i alle de følgende
inventarier (1706, 1754, 1786); i listen fra afleveringen 1806 tales der om et blåt
alterklæde med sølv- og silkefrynser. Det gik fra Erstatningskommissionen til
Helliggejstes kirke, hvor der stadig opbevares et alterklæde med borgmester
Christoffer Hansens og hustrus navnetræk: C H S og M D D (Margrethe Di
driksdatter) samt årstallet 1665. Det er sandsynligvis identisk med alterklædet
fra Nicolai kirke.
Et *alterklæde skænket 1701 af Anneke Steenwinkel, salig Christen Olsens,
synes at have overlevet alle omskiftelser. Det skildres 1706 som »et alterklæde
af violet fløjl med lige brede guldfrynser foroven og forneden og smalle guld
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kniplinger i sømmene«. Det kan følges lige til afleveringen 1808. Helliggejst
ejer endnu et violet alterbordsforhæng dateret 1701, rimeligvis identisk med
Anneke Steenwinkels.
Et gyldenstykkes †alterklæde med guldfrynser nævnes i inventariet 1686; det
var skænket af Henrik Fuiren (d. 1659). Det går igen i alle de følgende lister,
1754 og 1806 således som »det gyldenstykkes alterklæde med guld- og sølv
frynser«; det må være det samme, som 1808 nævnes som et rødt alterklæde med
guldmorsbrokade, zirater og ægte guldfrynser. Derefter er det overgået til Hel
liggejst, men det kendes ikke mere.
1700 skænkede Ane Sophie Ulfeld et †alterklæde til S. Nicolai kirke. Det siges
i 1706-inventariet at være af rødt fløjl »og hvid gyldenstykke imellem«, med
brede guldfrynser foroven og smalle forneden; denne karakteristik, dog uden
omtale af giverens navn, går igen 1786 og 1806. Dets videre skæbne er usikker.
Formodentlig må det være dette, der 1808 kaldes »et gammelt, rødt alterklæde
med sølv indvirket, samt sorte silke- og guldfrynser«, skønt beskrivelsen ikke
ganske stemmer med de ældre lister.
Et gammelt, slidt †alterklæde af rødt fløjl til daglig brug nævnes i de ældre
inventarier. Det blev stjålet 1717 og umiddelbart derefter erstattet med et nyt4,
der gik til grunde ved branden 1795.
1686 nævnes et gammelt ormstukkent †alterklæde af damask, opbevaret »i
kapellets indre sal« d.v.s., en af konventstuerne over søndre våbenhus. Er kun
omtalt denne ene gang.
†Alterduge, to nye og to gamle nævnes 1686; 1706: tre nye og to gamle. 1741
købtes damask til to nye duge5, »de gamle vare saa meget slette«, yderligere
suppleret med to nye fra 1749. I 1808-listen noteredes kun to damaskes duge
med frynser til alteret.
†Altertavle. I konventssalen opbevaredes en formentlig middelalderlig træ
altertavle med udskårne, delvis forgyldte, figurer6, »som for dets mængde af
stykker ikke kan specificeres«. Omtales 1686 og 1706. Den 28. okt. 1560 havde
lynet ramt S. Nicolai kirke7 »oc sloe Taufflen sønder«; om det er den oven
nævnte, kan naturligvis ikke siges med bestemthed. Den næste efterretning om
altertavlen går ud på, at Hans Holst rådmand »udi hans velmagt« havde be
kostet alteret (nedenfor s. 536); det må være sket omkring 1600—1620. Det kan
ikke mere ses, om denne tavle genanvendtes, da det nye kor var rejst i 1630’rne;
men efter Jonges udsagn var der i højaltertavlen indfattet et maleri af Carl van
Mander8, altså formentlig udført i forbindelse med byggearbejderne. Om alter
tavlens snitværk gives der nogle oplysninger i kirkens regnskaber9. Det blev
stafferet 1743. Taksationen af det færdige arbejde omtaler »de underste piller
og hosværende figurer, .. . den store ramme om skilderiet, ... de øvrige orna
menter tilligemed inscriptioner«. De finere dele som søjler og ramme behandledes
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med halvslagen, ægte guld, mens de øvrige ornamenter og indskrifterne behand
ledes med »det mindre ægte guld og grunden imellem dem forsølvet og med
differente coulører overtrukken«. Maleren Chr. P. Getreuers overslag 1741 om
taler også »de tvende store pilarer«; han skal »aftoe og reparere skilderierne« og
forgylde »inscriptionen over alterbordet«. Efter dette har tavlen haft en opbyg
ning, der er velkendt fra senrenæssancen og barokken. Der var en predella
med indskrifter nederst ved alterbordet; det store altermaleri af Carl van Man
der var flankeret af to svære søjler, og tavlen har sandsynligvis været i to
stokværk med et mindre maleri i topstykket.
†Sidealtre. Der har i S. Nicolai kirke været mindst 13 sidealtre i middelalde
ren. Mulig har tallet været endnu større, men sikre opgørelser savnes.
1) S. Nicolai alter. I de forskellige meddelelser, der fra gammel tid findes om S. Nico
lai alter, synes dette at være et sidealter. Da imidlertid kirkens højalter også må for
modes at være indviet til S. Nicolaus, kan der opstå tvivl, om der tænkes på det ene
eller det andet af de to altre. At der ved kirken fandtes et S. Nicolai kapel, er stadfæstet
ved et brev fra 1448, omtalt ovenfor s. 460. De senere breve, der nævner et S. Nicolai
alter, opføres her i kronologisk rækkefølge10. 2. jan. 1517 stadfæstede bisp Lage Urne,
at S. Catrines gilde og S. Nicolai sognefolk stiftede en gudstjeneste ved S. Nicolai alter
i nævnte kirke til Guds ære og deres sjæles frelse — hver torsdag en evig sjungen messe
med orgelspil og procession i kirken. Den pavelige legat Arcimbold bekræftede dette
den 23. sept. samme år med den tilføjelse, at gildebrodrene selv måtte kalde og lønne
en alterpræst og — når de havde fremskaffet midler dertil — at bygge et nyt alter i
kirken; endelig tillod legaten dem at lade afholde to årtider for gildets afdøde søskende.
—- Ved samme tid, april 1517, stiftedes ved samme alter af dettes kapellan Niels Laurensen og hans søster Kristine Søfrens »en læsen messe af Jomfru Maria« hver lørdag til
evig tid for de to giveres, deres forældres og alle kristnes sjæle, og ganske særlig for dem,
giverne havde nydt godt af i levende live. Få år efter, 1520, stiftede Andreas Friis, kan
tor ved Vor Frue og sognepræst ved S. Nicolai (jfr. ovenfor s. 461), sammen med kirkens
to værger Engelbret Fincke og Thomas Læstemager en evig gudstjeneste ved S. Nico
lai alter for alle dem, der før i tiden og i al fremtid måtte hjælpe til alterets forbedring.
Værgerne skal til alterets kapellan Niels Laurensen og dennes efterfølgere betale otte
mark danske om året, fire til påske og fire til Mikkelsdag; til gengæld for denne benåd
ning skal alteret afgive de »farepenge«, det hidtil havde oppebåret, til S. Nicolai kirke.
— Den sidste gang, alteret nævnes, er 12. dec. 1539, da Peder Svabe får livsbrev på en
gård, tilhørende S. Nicolai alter og liggende i S. Nicolai kirkegård, og hvori hr. Hans
Kiøge sidst boede.
2) S. Annæ alter. 1452 og 1506 omtales ejendom i København, henlagt til S. Annæ
alter i S. Nicolai kirke. 1524 fik det tillagt en årlig jordskyld på 12 mark af en gård på
Amagertorv«.11
3) S. Antonii alter 12 er første gang omtalt 8. juni 1461, da Jens Knudsen bager til
skøder det al sin rettighed i en gård mellem Fisketorvet og Læderstræde; dronning
Dorothea blev altergodsets patron. Alteret og dets gods omtales påny 1464 og 1473.
4) S. Barbara alter lz er omtalt 1528. I et skøde fra 1546 nævnes det, at alterpræstens
gård lå i Vingårdstræde.
5) S. Brandani eller S. Hjælpers og S. Erasmi alter er et af de få altre, hvis oprindelse
vi kender14. Det er oprettet i overensstemmelse med Peder Unger rådmands testamente
25. marts 1463, efter hvilket altergodset var en gård på Højbroplads, en gård i S. Pederstræde og en bod i Dragør. Testamentet indeholder bestemmelser om den daglige alter
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tjeneste, hvortil føjedes to årtider »hver til en lybsk mark med tvende vigilier« og så
mange messer, som der er altre i kirken, og med »peld [alterklæde] at bredes og lys at
tændes«. Peder Unger selv forbeholdt sig patronatsretten, der efter hans dod skulle
overgå til de evige vikarer ved Vor Frue samt borgmestre og råd, de sidste sammen med
kirkeværgerne. — S. Salvatoris alter, opbygget i den nordlige del af kirken (ad aquilonarum partem in ecclesia parrochiali sancti Nicolai in Haffnis constructo . . . ) , er yder
ligere omtalt 1476. Desuden nævnes det 1507, 1513 og 1518. Sidstnævnte år fik kirken
ved mageskifte med Yor Frue nogle boder i Lille Kirkestræde (vistnok gi. matrikel nr.
220 og 224 på Geddes kort fig. 4) mod at afstå gården i S. Pederstræde; 1529 omtales
altergodset »vesten for sancti Nicolai kirkes gavl«. Gården ved Højbro var endnu 1549
i kirkens eje. — Alterets sidste præst var en af de evige vikarer ved Vor Frue, hr. Oluf
Nielsen, som 17. sept. 1515 opnåede pavelig tilladelse til at have rejsealter og holde
messer under interdikt. Det var den samme præst, som 1518 foretog mageskiftet med
Vor Frue kirke; han omtales endnu efter reformationen som hr. Oluf Brandanus. —
Når alteret siges at ligge i den nordlige del af kirken, kan der formentlig kun være tale
om det nordre sideskib, eftersom nordkapellet anses for at være en del yngre end denne
alterstiftelse.
6) S. Jostes alter15 er omtalt 1521, da Karen Monsdatter 28. jan. havde skænket det
fire boder i Strandbadstuestræde, som hendes afdøde husbond Peder skipper havde
ladet bygge på alterets grund. I boderne, der var vurderet til 21 mark årlig landgilde,
ønskede giveren at blive boende sin livstid mod at give alterpræsten seks mark om året.
Præsten skal af bodernes renteindtægt hvert år indlægge seks mark »i besynderlig gemme
under sin og kirkeværgens låse og nøgler«, bl. a. til alterets vedligeholdelse og udsmykning.
7) Helligkors’ alter 16 var stiftet i slutningen af 1490’erne. Kirkeværgen Valter Kniphoff modtog på alterets vegne d. 9. sept. 1499 Asser Thygesens part af en gård ved
stranden, som iøvrigt ejedes af Oluf Jonsen. To år senere, d. 12. okt. 1501, skænkede
denne sidste en bod i Dragør til Helligkors’ alter, »som nu nylig stiftet og funderet er
ved den nørre kirkedør« i S. Nicolai kirke. Næste år, d. 5. dec. 1502, skænkede Oluf
Jonsen hele resten af gården ved stranden til alteret. For den årlige rente, gården af
kastede — i alt otte mark danske — skulle der holdes to evige messer, den ene hver
fredag »af Jesu Christi pinelse« og den anden hver lordag »af jomfru Mari drøvelse«. Gi
veren døde kort efter, thi hans enke, Anne Oluf Jonsens efterleverske, afkøbte pro forma
kirken en hushalvdel i Vingårdstræde »sonden ved S. Nicolai kirkegård, som man går
til hr. Benedicts gård udover den østre kirkerist« for derefter at skænke samme halve
hus, der var muret mellem stolper, til Helligkors’ alter.
8) Jomfru Marie eller Vor Frue alter 17 blev ifølge Børdam stiftet 1501 af rigshof
mesteren Povl Laxmand, som på denne tid kort for sin død 1502 skænkede dette alter
meget betydelig jordegods i København. Et Vor Frue kapel nævnes dog allerede 1480,
da Gregorius Olafsen, kapellan ved Vor Frue kapel i S. Nicolai kirke, kobte en ejen
domsgård tilhørende Matis Jepsen Wak. Forholdet er rimeligvis det, at det ældre Vor
Frue Alter omkring århundredskiftet flyttedes til det nyopførte nordre våbenhus, hvor
det ved de rige laxmandske gaver var at betragte som en nystiftelse. Her oprettedes
også et S. Mikkels alter, første gang nævnet 1521; det lå ligesom Helligkorsalteret »ved
den nørre kirkedør«, og dets ejendom blev, såvidt det kan ses, styret under eet med Vor
Frue altergods. Den samme gård i Klædeboderne nævnes snart under det ene, snart
under det andet alter, og det fælles altergods’ patroner var byens borgmestre og råd.
Det er sikkert et af disse altre — enten Helligkors’, Vor Frues eller S. Mikkels — hvis
fundamenter blev fremdraget på kirkens tomt 1914 (s. 480). 1558 krævede fru Thale
Ulfstand, enke efter den yngre Povl Laxmand, righofmesterens sønnesøn, i henhold til
den københavnske reces at få altergodset udleveret, hvad der også lykkedes; kirken
beholdt dog både en gård i Kobmagergade og alterpræstens lidligere residens i Vingård
stræde, der på den tid var omdannet til klokkerbolig.
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9) S. Mikkelsalter 18 nævnes første gang 21. marts 1521, da borgmestre og råd samt
hr. Peder Andersen, præst ved S. Mikkels alter, i deres egenskab af patroner bortlejede
gården i Klædeboderne til Anders Wulf og hans arvinger. Se iøvrigt under Yor Frue alter,
som havde gods til fælles med dette.
10) S. Mauritii alter 19 var ifølge stiftelsesbrevet, dateret 13. april 1511, oprettet af
Peder Bødker 1509. Der var dog allerede året før skødet en hjørneejendom i Lille Færge
stræde til S. Mauritii alter »på den nørre side ved højkoret, som [dvs. hvor] jomfru
Marie billede udi solgiselen midt på samme alter standende er«. Her nævnes altså både
lidt om alterets placering i kirken og om alterudsmykningen. Mariafiguren »i solgiselen«
omtales ialt i tre af samtidens dokumenter. Blandt Peder Bødkers gaver var også en
fri præsteresidens »liggende næst op til ærkebispens gård på S. Nicolai kirkegård«. Yed
alteret var der både en bøsse og en »stok«, hvortil præsten og kirkeværgen havde nøg
lerne. Af de forskellige renter, der årlig indkom, skulle præsten nedlægge seks mark i
bøssen til alterets opbygning og forbedring. - Jomfru Maria »i solgiselen« var et ikke
ualmindeligt motiv i midtfeltet på senmiddelalderlige fløj altertavler; således i Venslev
kirkes tavle (Danmarks Kirker, bind V, Sorø amt, side 886) og i Boeslunde-tavlen, begge
altertavler findes nu i Nationalmuseet.
11) Hellig Tre†oldighedsalteret 20 må være omtrent af samme alder som de foregående.
I et kaldsbrev fra 1511 bevidner borgmester Hans Mesenheim Bogbinder, at hans hu
stru Birgittes forældre, der ellers ikke kendes, har stiftet dette alter i S. Nicolai kirke
»på den søndre side næst osten op til kirkedøren«. Da kirkens sydindgang på den tid
ikke havde noget våbenhus, kan alteret anbringes i søndre sideskib omtrent der hvor
gravstedet nr. 17 lå (jfr. begravelsesplanen fig. 64).
12) S. Sebastians alter 21 er omtalt 1504, tilfældigt og i forbigående, idet alterpræsten
hr. Gregorieus Laurensen bekræfter et gavebrev, hvorefter Elline Hansdatter og hendes
husbond Olaf Guldsmed til S. Nicolai kirke skænkede to boder, beliggende i Lille- og
Store Kirkestræde. Yi kender ingen anden omtale og veed da heller ikke, hvor i kirken
det havde sin plads.
13) S. Severini alter 22 er ligesom Sebastiansalteret kun omtalt en enkelt gang. 23.
aug. 1526 bortlejede dets præst — betitlet vicarius perpetuus — Hans Nielsen to boder
i Købmagergade tilhørende S. Sorens alter i S. Nicolai kirke.

Altersølv. *Kalk 1624. En stor sølvkalk med tilhørende disk, tunget fod, skaft,
knop og bæger, der indvendig er forgyldt, opbevares siden 1806 i Helliggejst23.
På fodstykket læses: »Denne Kalck forerid thil Sancht Nicolaus Kiercke aff
Iacob Iørnnson Bryger och hans Hvstrv Anne Niels Datter Anno 1624«. Se
nærmere under Helliggejstes kirke24.
†Kalk. En lille sølvkalk (54 lod 1 kvint), der ifølge 1686-inventariet brugtes
ved adelens kommunion, var 1607 skænket af Nicolai Svabe, kgl. møntmester
(se nedenfor under begravelser s. 609). Efter Jonge bar kalken følgende ind
skrift: »Ex munere Nicolai Schwab, Regis Majestatis Monetarii. IIII Die
Aprilis Anno Christi 1607 ecclesiam D.(?) Nicolai Hafniæ cohonnestavit« (Be
kostet af N. S., kongens møntmester, den 4. april 1607, til S. Nicolai kirkes for
herligelse). Dertil en -fdisk. Kalken blev 1806 afleveret til Helliggejst, hvor den
dog ikke mere findes25.
†DisÄ. Guldsmeden Ditlef Brashaver forfærdigede 1707 en ny disk26 »efter
den model, præsterne forlangte«.
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†Futteraler. Til opbevaring af begge kalkene havde kirken et par poser, den
ene af rødt fløjl, den anden af »Coffe Couleur Damask«, og dertil to røde fløjls
dækkener over kalkene »med smalle guldkniplinger omkring«, altsammen gam
melt. Poserne opføres 1755 som forsvundne27.
†Alterkande. 1) En sølvkande på 21/2 pot blev 1611 skænket kirken som sjæle
gave af hr. Peder Olufsen »fordum kapellan ved S. Nicolai« (ikke omtalt hos
Wiberg). I 1706-inventariet omtales den som repareret og ændret. Kanden op
bevaredes i den jernbeslagne kiste (ovenfor s. 526), hvis indhold 1806 overførtes
til Helliggejst28. Den eksisterer ikke mere. 2) 30. dec. 1707 modtog kirken som
gave fra klokkeren Anders Hansen en ny alterkande29, der vejede 1241/2 lod;
på kirkens bekostning blev den forgyldt. Efter Jonge havde den følgende ind
skrift: »... Andreas Hansen Klokker har med sin kiære Hustru Inger Olsdatter
foræret denne Kande til St. Nicolai Kirke 1707«. På foden var indgraveret et
bibelcitat på latin, og derunder læstes: »Denne Kandes Forgyldning er af Kir
kens Middel bekostet 124 lod 1/2 Quintin«. I listen over de 1806 afleverede sager
er denne kande ikke opført.
† Tinkande at hente vin i til alteret omtales 1686; i 1706-inventariet berettes
der, at den nu er omstøbt til en flaske, der rummede fire potter. — Blandt
alterudstyret nævnes også et porcelænskrus med sølvlåg, skænket af Ane
Sophie Ulfeld. 5. dec. 1755 noterer værgen, at kruset er forsvundet30.
Oblatæsker. 1) Claus Iversen Ravn, rådmand og byfoged, skænkede 7. april
1656 en sølvoblatæske til kirken (se begr. sønden koret nr. 9, s. 582). Æsken
lå i den jernbeslagne kiste, hvis indhold afleveredes til Helliggejst, men er senere
forsvundet31. 2) Et oblatskrin, formet som en »bordyret bog« med sølvbeslag,
var skænket af Peter Gagelmand og skulle ifølge 1686-inventariet bruges ved
adelspersoners altergang. Nævnes i 1706-inventariet, men ikke 1754.
†Sygekalke. Hver af kirkens præster havde et sygebestik, bestående af kalk,
disk og en lille flaske »oven med skruer og rum til oblater og nedenunder til
vinen« (1686-inv.)32. 1) Sognepræstens sygekalk med tilbehør (samlet vægt 36
lod) var skænket af Ane salig Jacob Kitzerovs (s. 599). 1704 blev hele bestikket
omgjort »i en ny og bedre form«. Et futteral hertil, udført af bogbinder Wolf
gang Lamprecht, omtales 1704 som nyt og havde sølvbeslag, både hager, øskner,
»rose« og ring. 2) Øverste kapellans sygekalk havde på halsen en prikket ind
skrift: »Anders og hans hustru Marine, Gud naade deres sjæle«; samlet vægt
34 lod. 3) Hos den underste kapellan opbevaredes en sygekalk med tilbehør
(samlet vægt 26 lod); den tilhørende flaske omtales i modsætning til de to andre
som uforgyldt. — Alle tre kalke afleveredes 1806 og er opført på den samlede
liste 1808. Ingen af dem findes nu i Helliggejst.
* Alterstager. To store malmstager med balusterformet skaft og tre kugle
fødder under det brede fodstykke blev ifølge indskrift købt for kirkens midler
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Fig. 54. Messehagei fra s. Nicolai kirke, 1513.
Nationalmuseet.

1597, da Jørgen Bubert og Henrik Fyren
(den ældre) var kirkeværger33. Stagerne
opbevaredes efter branden i den store
kiste og står nu på alterbordet i Hellig
gejst, under hvilken kirke de nærmere
bliver omtalt.
†Lysestager. Et par store stager, dog
mindre end de foregående, anskaffedes
1646, og endnu et par kom til 1652, da
Henrik Jacobsen og Niels Aagesen var
værger. Disse fire stager anvendtes ved
begravelser og opbevaredes 1764 i »lyse
kammeret under alteret«34. Er ikke op
ført på 1808-listen. Fire andre små stager,
der tændtes julemorgen og i vintertiden
til froprædiken, nævnes i samtlige inven
tarier fra 1686 og fremefter; 1808 er der
kun omtalt to små messingstager, der
nu synes at være gået tabt. — Et par
store trælysestager med to messingplader
brugtes julemorgen og til froprædiken
foran alteret; de nævnes kun 1686 og
1706. Senere er de kasseret. 1755 omtales
de som ubrugelige35.
* Messehageler. 1) 1513, af rødt italiensk
H0jj med et rygkors af brokade; både

korstræ og sidearme har af kvistede grene
(fig. 54). I korsskæringen ses det oldenborgske våben og kong Hans’ navn.
Korstræet står på et bredt fundament af brokade, hvorpå der er gengivet et
dødningehoved og årstallet 1513. Kong Hans havde skænket to messehagler
(heraf den ene tabt, se nedenfor s. 534), der ifølge 1706-inventariet opbevaredes
i »kapellets inderste sal«36, d.v.s. i en af konventstuerne over søndre våbenhus,
hvor to gulmalede fyrretræsskabe med sorte knapfødder rummede hagler,
ligklæde m.m. Om kong Hans’ to messehagler meddeler værgen 1706 yder
ligere: »Dend Røde fløyels Messehagei er overtrækket af samme slag, udj
Kircheverg Sr Jacob Jacobsens tiid paa Kirchens bekostning, den anden er
ubrugelig«. J. J., der lod den endnu bevarede hagel overtrække med nyt fløjl,
var kirkeværge o. 1700. Den overførtes 1806 til Helliggejst, hvorfra den 1846
sendtes til Nationalmuseet.
2) O. 1650 (fig. 55—57), broderet med guldtråd på en med sølvtråd dækket
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Fig. 55. Messehagel fra S. Nicolai kirke, o. 1650, Fig. 56. Messehagel o. 1650, brystskjold af fore
nu i Nationalmuseet. Rygskjold.
gående. Nationalmuseet.

bund. Rygskjoldet er på midten dækket af et krucifiks; korstræet kantes af
stiliserede agern og for enderne af store volutter, broderet med guldtråd i højt
relief. Langs hagelens bræmme en bred bort med billeder i felter, hvert omgivet
af en bruskbarok ramme. Billederne er broderet med silketråd og forestiller
putti med marterredskaber, vekslende med scener fra lidelseshistorien (Getsemane, gravlæggelsen, nedfarten til dødsriget (dette billedfelt er anbragt lige
under korstræet), opstandelsen, himmelfarten). Mellem billedfelterne er kerubimhoveder i guldtråd, i meget kraftigt relief. Omkring korstræet er hagelens
bund oversået med store, af silketråd broderede blomster. Brystskjoldet er i
hovedtræk som rygskjoldet. I stedet for krucifikset er der her en fremstilling
af Jehova, afbildet som en skægget gubbe iført en folderig kappe, på hvis
bræmme der er kanter af meget små ægte perler. Billedserien er som på ryg
skjoldet: englebørn med pineredskaber, afvekslende med scener af Jesu liv
(bebudelsen, fødselen, nadveren). Hagelen er foret med blåt silketøj. De to halv
dele kan heftes sammen med otte sølvhægter og -maller.
Messehagelens historie kan føres tilbage til o. 1660, men den er mulig lidt
ældre. 17/10 1661 købte Nicolai kirkes værge Hendrik Jacobsen for 300 rdl.
en messehagel i boet efter Kirsten salig Jacob Osserins; hun var død året før.
De to brødre Gert og Jacob Osserin, der begge var døde meget tidligere (se
begravelsesbogen, s. 611), var kendte perlestikkere i hovedstaden, og hagelen
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må utvivlsomt stamme fra dette værksted; det er ikke udelukket, at den må
føres tilbage til 1640’rne (Jac. Osserin døde 1644) og udformningen af korstræet
har visse ligheder med Steenwinkels hagel, der formentlig også er fra Osserinernes værksted.
Messehagelen kan følges gennem de forskellige inventarier til afståelsen 1806;
derefter kom den til Helliggejst, hvorfra den 1846 afleveredes til National
museet37.
3)
1634 (?), skænket af Hans van Steenwinkel eller dennes hustru Trine
Willum Hybersdatter. Kirkens begravelsesprotokol (nr. 24) anfører 1701, at
korets bygmester 1634 før sin død havde skænket denne hagel »hvorpå hans
navn findes«, mens inventarierne nævner, at giveren var hans enke38. Dette
sidste passer vistnok bedre. Den afleveredes 1806 til Helliggejst; ved denne
kirke findes nu ingen hagel fra 1634, men derimod en fra 1648, yderligere for
synet med navnetræk: H V S W, hvilket vistnok kun kan tydes som Hans
van Stenwinkel. Hagelen bliver nærmere behandlet under Helliggejst. Hagelens
ornamenter synes gjort på samme værksted som den nysnævnte nr. 2.
†Messehageler. 1) 1513, af »fiolbrunt« fløjl og af samme udstyr som den oven
for nævnte bevarede hagel fra samme år og ligesom denne skænket af kong
Hans; karakteriseredes 1706 som »udygtig« og nævnes ikke senere.
2)
1749 anskaffede kirken en ny messehagel med guldgalioner (rgsk.); den er
formentlig identisk med den røde fløjlshagel, der 1754 omtales som den daglig
anvendte. Afleveret 1806 til Helliggejst, men senere forsvundet.
* Bibel, 1657 skænket til alteret af kirkens to værger Henrik Jacobsen og Niels
Autesen39. Sølvbeslagene ansloges i 1686-inventariet at veje 30 lod. Biblen af
leveredes efter branden til Helliggejst, hvor den endnu findes. Givernes navne
findes opført foran i bogen.
†Alterbøger. 1686 opføres en sølvbeslagen alterbog i oktav, skænket af kirkens
tidligere klokker Jens Knudsen. Sølvbeslagene ansloges at veje 2 lod. — En
ritualbog bekostedes af kirkens midler 12. feb. 1686. — En altergangsbog i folio,
bekostet af kirken, noteres i de to ældste inventarier.
†Korgitter. I den middelalderlige S. Nicolai kirke var der utvivlsomt et kor
gitter, men det er ikke direkte omtalt. Et gammelt tralværk med 20 træpiller,
»som tilforn har staaet for koret«, opbevaredes i slutningen af 17. århundrede i
den ene konventstue over søndre våbenhus; det blev 1689 solgt af kirkeværgen
Hendrich Würner til borgmester Bartholomæus Jensen40 (begr. i koret nr. 14,
se nedenfor s. 579). Dette trægitter, hvis alder ikke kendes, har stået foran det
senmiddelalderlige kor, inden dette i 1630’rne helt ændredes. Det nye kor fik
da et nyt korgitter; regnskaber fra den tid har man ganske vist ikke, men gitter
værkets eksistens er bevidnet 1639, da Albrecht Schowart fik gravsted norden
koret nr. 16, mellem nr. 17 og den nordre kordør41 (jfr. gravplanen fig. 64).
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Gitret strakte sig tværs over kirken, både
i midtskibet og sideskibene og desuden
mellem korets piller, således at partiet
foran alteret — kaldet »inden koret« —
adskiltes fra koromgangene. Det havde
ialt 60 messingpiller og seks eller syv
døre, een fra hvert af sideskibene til
korgangene, een midt i koret, to inden
for koret mod henholdsvis søndre og
nordre korgang, og endelig een eller to
bag alteret. Kordøren midt for nordre
sideskib omtales i et gravbrev fra 1726:
gravstedet norden koret nr. 19 lå »lige
for og næst op til indgangen fra kirken
på den vestre side« (jfr. gravplanen fig.
64)42. Norddøren fra nordre omgang ind
til koret er ovenfor omtalt. Den dukker
op igen i et begravelsesbrev fra 1640, da
Fig 57
Broderet bllled(elt fra nlesse°h"e'1“
43
fl§- 55-56. Nationalmuseet,
Hans Trægaard købte gravsted »ud for
begge pillerne, som man går ind igennem
portallet«. Messingtralværkets balustre var skænket af menighedens gejstlige
og verdslige medlemmer; Jonge meddeler, at på hver af dem stod giverens
navn og bomærke indridset44. Pillerne, der flankerede portalerne, var vist
nok udskåret i træ. Chr. P. Getreuers malerarbejde45 i 1740’rne giver et ganske
godt indtryk af korgitrets opbygning. Forneden havde det panelværk med
fyldinger i to rækker, nederst en række meget lave felter, derover større
fyldinger, hvis udskårne lister behandledes med »ægte guld og coleurer«.
Derover stod messingtralværket, kun afbrudt af portaler med flankerende
søjler. Malerregnskabet nævner 30 figurer i fyldingerne på panelet og des
uden »alle de stående figurer«. Utvivlsomt røber disse sidste ord samt Jonges
beskrivelser af korskrankens meget rige billedhuggerværk, at der øverst på
arkitraven var udskårne figurer, der efter Getreuers overslag 1741 skulle
males og forgyldes »som det tilforn haver været«. Korskranken har da i stil og
opbygning mindet meget om den noget senere i Helsingørs Olai kirke. — Bag
alteret fortsatte korgitret som et malet og forgyldt jernsprinkelværk, der første
gang omtales 1652 (se under begravelse nr. 16 inden koret, nedenfor s. 580), og
som må være fra samme tid som messingbalustraden. Antallet af døre i jern
gitterværket opgives lidt forskelligt. Der var dog vistnok to. Getreuers regnskab
1743 lyder på »tvende portaler ud til sakristiet«, i virkeligheden snarere ud til
nordre og søndre koromgang, jfr. Thurahs plan fig. 10.
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†Knæfald. 1686-inventariet nævner, at der omkring alterfoden var et jern
værk med ni messingknapper og ni messingfødder. At det var for altergæsterne,
altså en alterskranke med knæfald, fremgår af 1706-inventariet46. Begge steder
karakteriseres det som nyt; glosen er altså automatisk overført fra det ene
inventarium til det andet og kan også have figureret i ældre, nu tabte, inventar
lister. — Knæfaldet blev istandsat 177547.
†Døbefont. Et par brudstykker af en gotlandsk kalkstensfont fra o. 1300,
fundet ved gravning i tårnet, er nu opstillet i det lille anlæg ved tårnets fod.
Bevaret er kun en svær ottekantet flise, der var fontens fundament og som
har hulkehl i kanten, samt et rundt skaft, svajet som skaftet på en alterkalk.
Ligesom alteret blev døbefonten fornyet på bekostning af Hans Holst i begyn
delsen af 17. århundrede (ovenfor s. 527). 1607 vides fonten at have stået i
søndre sideskibs vestfag48; om det var den af Hans Holst skænkede eller dens
forgænger, kan ikke afgøres. Også på Thurahs plan (fig. 10) stod døbefonten på
dette sted; jfr. udtalelse i begravelsesbogen, nedenfor anført s. 601.
Fonten, hvoraf brudstykker opbevares på Bymuseet (fig. 28), var af sandsten,
ottekantet med enkeltheder i bruskbarok; 1752 blev et stenbillede, der var ned
faldet fra dåben, repareret, og 1760 måtte en stenbilledhugger atter istand
sætte »noget som var beskadiget ved dåben« (rgsk.) En †fontelukkelse, hvoraf
enkelte hermer er fundet, var en senere tilsætning. »Den Sirelse, som nu Daaben
er udi, er af mig bekostet«, skrev købmand i den færøske handel Peder Bamhorst49 til magistraten 9. juli 1727; den havde form af en ottekantet balustrade
i bruskbarok, stafferet og forgyldt, og var forsynet med inskriptioner. Om
†dåbshimlen, der første gang nævnes 1743, også var en gave fra Bamhorst,
vides ikke; den blev i nævnte år stafferet og forgyldt50 af Getreuer »med alle
ziraterne og bildhuggerværket«.
* Dåbsfad af sølv, skænket 1652 af jordemoder Lisabeth Hansdatter51, blev
stjålet fra kirken lørdag 29. jan. 1747 lige efter en dåbshandling52. Et nyt fad
anskaffedes af samme vægt og størrelse (56 lod, diameter 29 cm) »og med
selvsamme Inscriptioner og Zirather saavidt muligt er«. I bunden indgra
veredes et billede af Kristi dåb53, langs kanten »Fader vor«, og desuden en
indskrift om den første giver. Fadet opbevaredes hos klokkeren54 og afleve
redes 1806 til Helliggejst, hvorfra det kom til Abel Catrines Stiftelse. Nu i
Bymuseet. Københavnsstempel 1747. Mesterstempel for O. F. Wilcken (Bøje
nr. 352).
†Korbuekrucifiks, mulig senmiddelalderligt, omtales kun hos Jonge: »Under
Taarnet paa den søndre Side seer man op til Taarn-Muren fæstet et overmaade
stort Crucifix af Træe, naaende næsten til Jorden med en hosstaaende Skammel,
hvilket, som en Levning fra Pavedommets Tid, her er hensat, men dog besøges
flittig og andægtig af de ivrigste Katholiker, saa ofte Kirken er oplukt«55.
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†Prædikestol. Den ældste prædikestol i den middelalderlige kirke stod dér,
hvor også dens efterfølger var anbragt, på sydsiden ved den tredie pille regnet
fra vest. Her fandt man ved udgravningerne 1914 det murede fundament, både
til den middelalderlige og den efterreformatoriske prædikestol. Om prædike
stolen i nyere tid vides ikke meget. Jonge fandt, at dens arkitektur »smagte af
den gotiske tid«, hvilket vel betyder, at den var i renæssance eller bruskbarok.
Den havde rige udskæringer, både i selve stolen og på den høje lydhimmel. I
takseringen af Getreuers malerarbejde56 ved kirken 1743 siges der om prædike
stolen, at den er »forgyldt med ægte guld paa sine ornamenter, zirater og lister,
tilligemed dækket over samme [d.v.s. lydhimlen] rundt omkring, ovenpaa,
foran og under dækket, listerne forgyldt rundt om, hvor opgangen er, grunden
med differente coleurer stafferet«.
†Stolestader omtales i S. Nicolai kirke i to kgl. forordninger af 1578 og 160657.
Særlig den sidste er fyldig; den opregner også stader i det dengang helt nybyg
gede søndre våbenhus. Formentlig har der været stolestader i kirken længere
tilbage i tiden. I et skøde fra 1682 siger Anne Lykke, Kai Rantzaus enke, at
hun har afhændet sin gård ved Østervold58 (nuværende Magasin du Nord) og
tillige i S. Nicolai kirke to stolestader »som aff Arilds tiid thil samme gaard
ligget haffuer«. Da kirken ved opførelsen af det nye kor 1630 var kommet i stor
udgift59, forhøjede man lejen af stolestader og forlangte nu om året for et stole
stade i midtskibet 6 rdl., i hvert af sideskibene samt det nordre kapel (søndre
kapel er ikke nævnt) 3 rdl., af en »klap eller overslag« 1/2 rdl., mens udensogns
betalte dobbelt. Staderne var forsynet med døre; en grav, der solgtes 1639, lå
langs med den anden og tredie stoledør, regnet fra koret (nedenfor s. 602).
1762 henstod i tårnrummet nogle ubrugelige stoledøre60 og »rækværker«. Med
disse sidste hentydes der måske til de lave balustraderækker, der ofte kronede
stolens ryglæn (endnu bevaret i Vor Frelsers kirke). Fadderstolen ved dåben
fik 1780 en ny balustrade.
En del af stolene var bestemt til særlige formål61. Den første række i midt
skibet var langs korgitret og var udlejet; men i søndre sideskib var dette stade
op ad korskranken forbeholdt de to mænd, der gik med tavlerne. I midtskibet
kaldtes det øverste stade før tværgangen på mands- og kvindesiden henholdsvis
brudgoms- og brudestolen, altså til brug ved bryllup, såfremt brudeparret ikke
havde lejet særlig stol i koret62. Stolestade nr. 11, stadig i midtskibet, var
bestemt for Københavns præsident og borgmestre, nr. 12 for rådmændene, idet
dog de fleste magistratsmedlemmer privat havde lejet herskabsstole andetsteds
i kirken. Nr. 18 var forbeholdt de kgl. kavalerer og lakajer, og endelig var der
en særlig fadderstol ved døbefonten63. En præstestol, ikke at forveksle med
skriftestol, fandtes i koret, straks indenfor korgitret over grav nr. 7, omtalt
første gang 1648 (nedenfor s. 578).
Danmarks Kirker, København
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†Skriftestol. Efter en oplysning fra 1673 skal Frederik Thuresens gravsted
inden koret nr. 2 ligge »under skriftestolen« (nedenfor s. 577). I 1706-inventariet
nævnes en gammel grøn anstrøgen skriftestol ved sakristidøren, mens en anden
stol på præstens begæring var blevet forsynet med grønne raskes gardiner og
stænger64. Ved reparationen 1743 anstrøg maleren »de jernværker over de
tvende skriftestole«65, formentlig en hentydning til gardinstængerne eller til et
kunstfærdigt sprinkelværk i dørene, nu i Helliggejst. 1765 opsattes to helt nye
skriftestole (rgsk.); snedkeren A. Meyn fik 70 rdl. for sit arbejde her; for 30 rdl.
købtes grønt rask til gardiner og rødt klæde til skamlernes beklædning. Den
ældste kapellans skriftestol var i korets nordøstre hjørne; det nævnes således
1773, at den har korets vinduer på to sider, og at den var ret ubekvem uden
træværk, kun et gardinforhæng66.
En †degnestol omtales 1686, men uden stedsangivelse.
†Herskabsstole og †lukkede stole, mest i form af pupiturer, var i hvert fald
opsat i kirken ved midten af 17. århundrede. Fra ældre tid er der ingen oplys
ninger. De fornemste herskabspulpiturer var opsat i et par af midtskibets
søndre arkader og i hele den nordre arkaderække fra koret og ned mod orgelet.
Dog nævnes der ikke direkte noget adelspulpitur i tredie arkade, regnet fra øst,
vistnok fordi kongestolen var anbragt her.
I den nordre arkaderække, regnet fra koret, nævnes følgende adelige stole:
1) I østligste arkade er fru Øllegaard Thotts stol første gang omtalt 1675.
Pulpituret var delt i to halvdele; 1682, da købmand Peder Pedersen Lerche ejede
den vestlige halvdel, hedder det, at pulpituret »var blevet forandret«. 1706
benyttedes det af »Gehejmeråd Matthias Moths jomfruer« (i den østlige halvdel)
og Margrethe salig Lorentz Holmers (vest); 1724 nævnes henholdsvis rådmand
Jens Kuur og baron Christian Gyldencrone67.
2) Pulpituret i anden arkade omtales som nyindrettet 1703. Borgmester
Sigfred Friis Dværg ombyttede da nogle stader på gulvet med »det halve ny
byggede pulpitur i den anden svibue nordensids fra koret over de lange kvinde
stole«. Ligesom nr. 1 var dette pulpitur tvedelt. Borgmesteren ejede vestre
halvdel, etatsråd Vincents Lerche den østre. 1724 nævnes præsident Johan
Schrader i den vestre del68.
3) Den tredie arkade rummede kongestolen, se nedenfor side 542.
4) 1663, Trolle-Krags pulpitur i fjerde arkade. Kirkeværgerne Henrik Jacob
sen og Niels Aagesen overlod 11. juni 1663 halvdelen af et pulpitur »tvært over
for prædikestolen med den forreste og bageste stol« til fru Hille Bosenkrantz,
rigsråd Niels Trolles hustru, »hvilket halve pulpitur med deres adelige vaaben er
prydet og opsat«. Stolen må ifølge skødet ikke ændres »kirken og begravelserne
nedenunder til skade«. Vedligeholdelsen tilkom den trolleske familie. Samme
dag udstedtes et brev af lignende indhold til rigsråd Otte Krag, der fik den
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Fig. 58. S. Nicolai kirke. Herskabsstol i fjerde arkadefag. Tegning af G. E. Rosenberg 1775. Stadsarkivet.

anden halvdel. Begge parter betalte for erhvervelsen 200 speciedaler69. Pulpi
turet stod uændret i godt 100 år, indtil G. E. Rosenberg under en synsforretning
10. juli 1775 fandt det brøstfældigt og de udvendige billedskærerarbejder orm
stukne70; den umagelige trappe derop var skrøbelig, mens det bærende tømmer
var brugbart, omend det burde nedtages og sammenbindes påny, »siden denne
stoel gaar for meget ind i kirken. Paa denne maade kand den blive egal med de
andre og faar tillige mere anseelse og magelighed«. Det er af denne udtalelse
iøjnefaldende, at stolen havde en anden opbygning end de andre pulpiturer og
rimeligvis var den ældste af dem alle. Man udkøbte nu ejerne 1775 (rgsk.), og
næste år stod en ny stol opstillet, udført efter stadsbygmesterens tegning (fig.
58). Da den gamle stol var nedtaget, mente kirkens præster at have erfaret, at
akustikken i kirken nu var meget bedre, og anmodede derfor — i øvrigt for
gæves — magistraten om at få den nye stol anbragt et andet sted. Da indsendte
pastor Østrup selv et forslag til en åben stol. Kirkeværgen H. Kierrumgaard
erklærede herpå over for magistraten, at »den gode mand giorde meget vel at
han aleene blev ved at forrette sit embede, og ikke melerede sig i de ting, ham
er aldeles uvedkommende«71. Stolen, der er det eneste stykke snedkerværk fra
Nicolai kirke, hvis udseende kendes, var ligesom sin forgænger tvedelt; de to
fag var markeret ved pilaster eller halvsøjle i midten og i begge hjørner; der
var højt panel og herover i hvert fag tre vinduer, vistnok på hængsler og næppe
de engelske til at skyde op og ned.
5)
Efter kirkens ældste registrant over stolestaderne var der 1675 »hos orgel
værket« et tredje adeligt pulpitur, idet Thotts var nr. 1 og Krag-Trolles den
gang var nr. 2. Formentlig sad dette pulpitur i den femte arkade regnet fra øst
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som nabo til Krag-Trollestolcn mod øst og det egentlige orgelpulpitur mod vest;
såfremt dette sidste (se nedenfor s. 543) var knækket hen foran den sjette og
vestligste arkade, er det givet, at det sidste af nordrækkens adelspulpiturer var
i den femte bue72. Det ejedes 1675 bl.a. af Vibeke Rosenkrantz, og »fru Regitze
Grubbe salig Hans Ulrik Gyldenloves, har en liden krog ved den nederste ende
af bemeldte pulpitur«.
Alle disse lukkede stole var ind mod kirken forsynet med vinduer, der enkelte
steder kunne skydes op og ned73. Deres kunstneriske udsmykning kendes kun
fra Jonges summariske beskrivelse74. Efter omtalen af kongestolen fortsætter
han: »Paa Pulpiturerne af samme Rad ned mod Orgelværket forefinder man
mangfoldige gamle prægtige Mahlerier af Helgene, hvilke fra Pavedommets .. .
Tider have endnu beholdt deres Plads og Indfatning i Panelet langs under
disse indelukte Pulpiturers Vinduer«. De afbildede personer var, stadig ifølge
Jonge: Eva, Ægidius, Gregor, Augustinus og Hieronymus; hertil var føjet:
Luther, Melanchton, Hans Tausen og Peder Palladius. Trods Jonges påstand
om billedernes ælde er der næppe grund til at antage nogen af dem for ældre
end 17. århundrede.
I den søndre arkaderække fandtes følgende herskabelige pulpiturer:
1) 1675, Griffenfelds stol, i første arkade regnet fra øst (»paa Mandesiden udi
Svifbuen tæt op til Koret«)75. Den var bekostet af kirkens midler; om dens ydre
forlyder der intet. Det var i denne stol, man efter den store statsmands fald
fandt pen og blæk og Griffenfelds egenhændige notater om prøveprædikener i
Nicolai kirke (ovenfor s. 462). Rlandt senere ejere nævnes Jens Juel til Juellinge
1684 og Griffenfelds broder Albert Gyldensparre 1685.
2) Pulpitur i anden arkade (»det pulpitur søndensids i den anden Svibue over
de lange Mandestole«) var opsat 1701; ejedes 1724 af Charlotte Eleonora von
Piessen, Christen Scheels enke76.
3) Mens tredie og fjerde arkade var frie af hensyn til prædikestolen, finder
man sydsidens tredie lukkede pulpitur i den femte arkade, jfr. forholdene på
nordsiden. Her nævnes 1724 oberst Gregers Juul77. Dette og dets genbo på
nordsiden synes omtalt i 1686-inventariet som »de tvende nederste pulpiturer
næst orgelværket, hører med vinduer, døre og laase kirken til«.
Rundt om i kirken fandtes adskillige mindre, lukkede herskabsstole. Rag de
fornemme adelspulpiturer var der mindre kostbare stole med dårligt udsyn til
prædikestolen. I søndre sideskib omtales 1769 hele 14 lukkede stole »bag de
korte mandestole«; de to østligste af disse var 1724 indrettet med vinduer for
Ane Sofie Ulfeld og fru rådmand Høyer78. »En liden lukt stol i krogen næst
orgelværket« omtales 1706.
†Pulpiturer. Foruden de her nævnte herskabsstole, der ofte havde form som
pulpiturer og derfor også kaldtes sådan, var der i alle dele af kirken undtagen
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koret indbygget almindelige pulpiturer for den store menighed i det tæt
bebyggede sogn. I kgl. forordning af 9. dec. 1606 omtales »de stole, som er oven
paa pulpituret neden i taarnet og op imod koret«. Udtrykket er ikke helt klart,
da tårnrummet jo ikke var en del af kirkerummet. 1686-inventariet nævner
pulpiturer i begge våbenhuse, i begge sideskibe, og i midtskibet tillige oven over
herskabsstolene i første og fjerde arkade (nedenfor s. 544), med særlig indgang
fra loftet over sideskibshvælvingen79.
Pulpituret i søndre våbenhus nævnes første gang 1675 og betegnes da som
nyt80. Pulpituret i søndre sideskib eksisterede, da Niels Rosenkrantz’ epita
fium81 opsattes (s. 563); i begravelsesbrevet af januar 1676 nævnes, at der skal
opsættes et tralværk i den vestre arkade ind til kapellet, hvor monumentet var
opsat, for at lyset ikke skulle tages fra de korte mandsstole i søndre sideskib
»saa og op til kvindepulpituret der sammested«. 1735 foreslog kirkeværgen
Joachim Cracowitz, at der byggedes et nyt pulpitur »tvært over søndre kirke
gang fra pillen, hvor fru Scheel har sin stol, indtil kirkemuren«82. 1738 beskrives
det: fra søndre kirkegangs tværgang til ned ad dåben. Skønt ordene ikke er
ganske klare, må det være det samme, som 1777 kaldes »det pulpitur bag
prædikestolen i den søndre svibue over den store tværgang«83.
I nordre sideskib omtales et pulpitur allerede 1645. Gravsten nr. 29 (se gravplanen lig. 64) ligger under det vestre pulpitur i kirkens nordre gang. Det
samme siges 1698 om graven nr. 31; et østligt pulpitur næst koret, stadig i
nordre sideskib, nævnes i 1686-inventariet. Det er muligvis det, der i stolestadebogen 1675 får følgende omtale: det nye pulpitur i den nordre kirkegang over
de stakkede kvindestole, som udi inventariet 1674 af kirkens middel er bekostet.
1724 siges det, at da disse pulpiturer var anbragt bag de adelige herskabsstole
i arkaderne, havde de ingen udsigt til prædikestolen84.
Pulpituret i det nordre våbenhus stod ved østmuren85. Grav nr. 11 lå under
de tre lange kvindestole og disse atter »under pulpituret« (jfr. gravplanen fig. 64).
Der omtales yderligere pulpiturer under orgelet, altså på vestmuren på begge
sider af indgangen. De er opført i stolestadebogen under 1681, synes ændret
1717 og er i hvert fald helt ombygget 17418B. Jonge beretter, at der dette år
under orgelværket opstilledes indelukkede stole, der dækkede over en didaktisk
indskrift, som før i tiden havde været synlig.
De højtliggende pulpiturer på nordsiden (nedenfor s. 544) forsvandt 1721 og
erstattedes af et fortløbende pulpitur, 2 alen højt og 56 alen langt, hvilket vil
sige, at det gik fra øst til vest i hele midtskibets længde. Snedkerarbejdet var
udført af Hans David Meyn »med udstaaende bestødere« (d.v. s. bjælkehoveder)
og postamenter, forkrøbbede gesimser af totommers planker og panelværk
nedenunder »med lister under forkrøbbet«. Adgangen var over nordre sideskibs
østlige hvælving (der altså må have været gennembrudt); trappen op til hvæl
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vingen havde panelværk underneden »med opstående poster og dukker« (d.v.s.
dokkebalustre). Maleren anstrøg det nye pulpitur »med perleoliefarve trende
gange fra koret nordensids ned til orgelværket«. Tegningen var utvivlsomt ud
ført af stadsbygmesteren J. A. Hiller, der 1722 fik udbetalt 120 rdl. for møje
og besvær »med det lange nye pulpitur at faa indrettet og bygt tilsammen«.
Kirkeværgen opgjorde de samlede udgifter til 1773 rdl. 5 mark 2 sk.87
†Kongestolen er meget sjældent omtalt. Da yderligere den kgl. lakajstol i
midterskibet nr. 17, i tværgangen vest for gravstederne nr. 23—25 (gravplanen
fig. 64) undertiden også går under navnet kongestol, er der mulighed for for
vekslinger88. At den virkelige kongestol må have siddet i nordsidens tredie
arkade, er ovenfor omtalt (s. 538). Den skal være skrås for prædikestolen og på
række med de adelige pulpiturer; der kan da kun blive plads til den i arkade
nr. 3, midt over den brede tværgang. Hvor gammel den var, vides ikke. I
kirkens arkivalier figurerer den kun i et par malerregnskaber fra 1722 og 1743.
Getreuers regnskab på malerarbejde sidstnævnte år oplyser bl.a.: på konge
stolen er forgyldt med ægte guld alle de brede lister og fyldinger og billedhugger
værket over samme fyldinger, såvel som listerne foroven og forneden på gesim
serne og en del inscriptioner; blyet på nogle af vinduerne forgyldt tilligemed ziraterne mellem vinduerne . . . Nok på samme stol forfærdiget tvende kongelige por
trætter89. —Angående dette sidste punkt har Jonge den forklaring, at der under
kongestolens vinduer var anbragt portrætmalerier af de oldenborgske konger.
† Orgel. At kirken i middelalderen har haft et orgel, skulle fremgå af den
ovenfor s. 528 citerede udtalelse om stiftelsen af en gudstjeneste ved S. Nicolai
alter 1517: cum organorum ludo et processione intra ecclesiam (med orgelspil
og optog i kirken). Der er herefter ikke direkte meddelelser om orgel i kirken
før midten af 17. århundrede90. Da orgelbyggeren Hans Christoffer Frietzsch
1655 skulle bygge orgelet i Trinitatis kirke, nævnede han i sin kontrakt i forbi
gående, at Nicolai-orgelet var bygget af Johan Lorenz91. Noget årstal gives der
ikke, men det er sandsynligt, at Nicolai kirkes orgel byggedes i begyndelsen af
1630’rne samtidig med opførelsen af det nye kor. Måske blev det tidligere orgel
knust, da spiret styrtede ned 1628.
Snedkeren Niels Hansen fra S. Gertrudsstræde byggede »structuren« til det
nye orgel; han havde altså rent håndværksmæssigt sammenflikket dets tømmer
skelet. En billedsnider til det mere kunstnerisk betonede arbejde må også have
været i arbejde, men noget navn kendes ikke, og orgelfaçadens ydre stil er der
for ret ukendt, omend visse omrids lader sig kontrollere. Orgelet var anbragt
på vestvæggen over den lave dør til tårnrummet. Der var et orgelpulpitur for
organisten, og da dispositionen omtaler et rygpositiv, har dettes stemmer
smykket pulpiturets midtparti. I taksationsforretningen over malerarbejde ved
kirken i 1740’rne omtales »de to gallerier paa hver side orgelet«92. I det overslag,
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malerne Cordes og Getreuer indleverede forud for denne store istandsættelse,
slipper der indirekte nogle oplysninger ind om orgelets opbygning og udseende:
malerne skulle med ægte guld forgylde alt det billedhuggerarbejde, der også til
forn var forgyldt, med lister og gesimser lige fra toppen af hvælvingen og ned
dertil, hvor organisten sidder; desuden skulle orgelværket stafferes med ægte
sølv og kulører, alt efter det mønster, der var gjort på alteret93. I overslaget
hedder det videre: »Den underste del af bemeldte orgelværk med brøstværk
(d.v. s. orgelpulpitur) strækker sig udi begreb rundt 35 alen udi længden og
dens højde 4—5 alen .. .« Da midtskibet kun var 15 alen bredt, må orgelpulpi
turet med dens samlede længde på 35 alen være knækket og bøjet hen foran de
vestlige arkader mod nord og syd. Stafferingen af dette galleri omfattede også
»Høyelserne og de nederhængende spidser«. Efter denne oplysning var der for
mentlig ornamenter oven på rygpositivet, og på pulpiturets underside må der
have været hængestvkker i form af kartoucher, englehoveder, drueklaser eller
lignende. Bedst kendt af Johan Lorentz’ orgelfaçader er den i Kristianstad,
hvor en sådan udsmykning af galleriet endnu kan ses94.
Johan Lorentz den yngre, en søn af orgelbyggeren og en af 17. århundredes
kendteste danske musikere, tiltrådte 1634 eller 35 sin stilling som organist ved
S. Nicolai kirke. Orgelet var sandsynligvis på den tid færdigbygget95. I mere
end et halvt århundrede betjentes dette orgel af den yngre Johan Lorentz. Han
døde 1689 ved operahusets brand og begravedes i kirken, tårnet nr. 3 (neden
for s. 612). Året før sin død havde han fratrådt sit embede, og i efterfølgerens,
Claus Dengels, første år blev orgelet underkastet en reparation, hvis art og
omfang dog ikke kendes. Derimod er der mere fyldige oplysninger om næste
reparation. Den 21. marts 1707 sluttede magistraten kontrakt med orgelbyg
gerne Johan og Peter Petersen Bodtzen96; heri siges, at det oprindelige orgel
havde 40 stemmer, hvortil der nu skulle føjes fem nye, fire i pedalet og een
(vox humana) i hovedværket. Arbejdet krævede yderligere, at det hele værk
blev skilt ad, ventilerne skulle forbedres, bælgene fornyes og deres antal for
øges fra seks til otte. »Claverne saavelsom regieringerne med abstracter« blev
forandret og indrettedes nu med messingtråd. Nye piber indsattes i stedet for
dem, der var fordærvet af rotter. Arbejdet var afsluttet 23. juli 1708 og havde
kostet 1800 rdl.97
De senere reparationer 1742 og 1776—79 var rene istandsættelser og ændrede
ikke instrumentets disposition98. Denne var efter orgelbygger C. F. Speers for
tegnelse 1776:
I. Hovedværk: 13 stemmer (een tilkommet 1707), 855 piber.
II. Brystværk: 8 stemmer, 450 piber (heri også »de blinde piber i synet«).
III. Bygpositiv: 12 stemmer, 632 piber.
IV. Pedal: 12 stemmer (fire tilkommet 1707), 432 piber99.
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Orgelet gik til grunde med kirken. I Meyns synsforretning 24. juni 1795 læses
de lakoniske meddelelser: klokkerne med uret samt orgelværket sammen
smeltet100.
Foruden det nylig nævnte orgelpulpitur var der til orgelet knyttet et par
mindre pulpiturer, begge på midtskibets nordmur, det ene oven over det øst
ligste arkadepulpitur (s. 541), det andet over det trolle-kragske pulpitur, og
begge med adgang fra loftet over sideskibets hvælvinger. Det hedder i 1686inventariet: »paa de tvende nordensids øverste, til orgelet og musikken hørende,
pulpiturer lindes ... en stor subbas-violon101 købt af kirkeværgen Henrik Ja
cobsen til musikkens fundament og styrke, naar stærke og mange kors musik
ker holdes«. 1706-inventariet oplyser, at denne violoncel stod i øverste pulpitur
nærmest koret. Begge disse musiktribuner forsvandt 1722.
* Pengetavle, 1719, skænket af Niels Birch. Tavlen (fig. 59—60) er beklædt
med skildpadde-finér, delvis med profillister af ben. Håndtag af ben. Den
inderste (ikke forskydelige) del af låget har skaktavlmønster; den yderste (for
skydelige) del af låget er forsynet med låsetøj og har senere (vistnok 1786) fået
tilsat en særlig tud til nedlæggelse af penge102. Opstanderen har på forsiden
doriske søjler af skildpadde-finér med kapitæler og baser af ben. I det firkantede
felt er indsat en sølvplade m. S. Nicolaus’ støbte reliefbillede, uden om hvilket
helgenens navn er indridset. Oven på opstanderen er udskåret et bomærke på
et skjold, støttet af to putti. På opstanderens bagside en oval sølvplade med
indskrift: »Denne Tafle er Set Nicolai Kircke foræret af nuværende Kirckens
Wærge Neels Birk, icke for nogen egen rooes og berømmelse men allene til
Guds ære og kirckens prydelse Anno 1719«. Hovedinventariet 1754 omtaler den
som »en sirlig pengetavle med sølvplade, skænket af Niels Birck 8. april 1719«.
Overførtes 1806 til Helliggejst, hvorfra den er kommet til Nationalmuseet.
* Pengetavle (fig. 61), fra første halvdel af 18. århundrede, poleret træ med
enkelt rammemønster af indlagte, lyse træsorter. Den forskydelige del af låget
har ligesom den foregående en senere tilsat tud. Opstanderen har udsavet
barokprofil; i feltet er fortil indlagt en otteoddet stjerne af lyse og mørke træ
sorter. På opstanderens bagside læses: »For St: Nicolai Kircke = Skole« (på en
pånaglet messingplade). Overført 1806 til Helliggejst; nu i Nationalmuseet.
†Pengetavler. Kirken havde 1772 ialt fem pengetavler. En af dem kaldes 1754
»sirlig, med sølvforgyldt bjælde«, skænket 1637 af Jens Poulsen Næstved. Jonge
omtaler yderligere en tavle med sølvklokke, dateret 1672. Ved afleveringen 1806
rådede kirken ialt over fire tavler, hvoraf kun de to ovenfor omtalte er bevaret.
†Malerier. Foruden de malerier, der prydede kongestolen og de herskabelige
pulpiturer i midtskibet (ovenfor s. 540, 542) havde kirken et stort maleri, der
var udført af Carl van Mander, og som var anbragt over vestindgangen under
orgelet. Hvad det forestiller siges ikke direkte. Men om et maleri, der 1721
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Fig. 59. S. Nicolai kirke. Pengetavle 1719. Ryg- Fig. 60. S. Nicolai kirke. Pengetavle 1719, nu i
skjold.
Nationalmuseet.

skænkedes kirken i Nyborg, siges det dels, at det var kopieret efter Carl van
Manders billede i S. Nicolai kirke i København, dels at det forestillede Kristi
gravlæggelse103.
†Salmenummertavler er kun omtalt en enkelt gang. 8. marts 1768 afregnede
snedkeren C. A. Meyn104 for at have »tilsammenlimet en tavle, som salmerne
bliver skreven paa«.
†Ligbårer. 1686-inventariet nævner ni ligbårer, hvoraf kun een betegnes som
ny og stor, mens to gamle er helt ubrugelige. Ifølge 1706-inventariet rådede
kirken dengang over syv bårer, hvoraf de fem stod i materialhuset, mens »tvende
store ligbaarer med billedhuggerværk paa siderne« var hensat i søndre våbenhus.
* Jordpåkastelsesspaden hører til de meget få inventargenstande, der endnu
eksisterer (fig. 62). Sortmalet, 110 cm høj med snoet skaft105. Håndtaget af
sølv er formet som en kiste, på hvis forside læses: »Foræret til St: Nicolay
Kircke af Anders Holgersen A° 1728«. På kistelåget en støbt figur, den kors
fæstede frelser; korstræet er indridset. Støbt og pånittet er endvidere to små
figurer ved korsets fod, Maria og Johannes, samt over korset en svævende engel.
På kistens kortsider er der ligeledes pånittet småfigurer, på den ene side et
kerubimhoved, på den anden et dødningehoved med korslagte knogler. Under
sølvkisten er den øverste glatte del af skaftet beklædt med et sølvbånd, hvorpå
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Fig. 61. S. Nicolai kirke. Pengetavle, første halvdel af 1700’rne, nu i Nationalmuseet.

kirkens værnehelgen og indskrift »Sanctus Nicolaus« er indridset. Spaden har
efter branden været ved Helliggejstes kirke. Siden 1892 er den på National
museet.
†Lysekroner. I Wolfs skildring af Danmark 1654 nævnes det, at der dengang i
S. Nicolai kirkes midtskib var tre store lysekroner. En mere udførlig liste106 fra
1774 omtaler, foruden mange andre kroner, også tre i midtskibet, dog ikke de
samme som i 1654. Denne sidste liste, der kan sammenholdes med spredte op
lysninger i kirkens arkiv, gør det muligt at opstille en fortegnelse over samtlige
lysekroner i S. Nicolai kirke med angivelse af den placering, de havde ved
branden 1795. Her opføres de i kronologisk orden.
1) 1632, i korets nordre omgang, skænket af Hans Trægaard og Henrik Rosen
meyer. Kronen havde 2x8 arme, samt en del prydarme, »otte stk. krumme
zirater med smaa knapper og otte stk. med store knapper«. Topfiguren var Maria
med Barnet, »hvoraf hovedet er borte« (1774). 1686-inventariet oplyser, at kro
nen tidligere hang i midtskibet.
2) 1632, i søndre sideskib, ligesom den foregående skænket af Trægaard og
Rosenmeyer og af samme form og størrelse som den. Om topfiguren hedder det
1774: »Bommen med et billede, hvoraf vingerne er borte«. 1686 hang den også
i søndre sideskib, men inventariet fra dette år meddeler, at den tidligere hang
som den midterste i midtskibet.
3) 1653, i midtskibet mod øst, skænket af Ane Jacob Jørgensens. Af beskri-
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velsen 1774 anføres: på bommen en
kugle; otte stk. zirater med knapper,
otte stk. med fuglehoveder og otte stk.
med mindre zirater.
4) 1655, i korets søndre omgang,
skænket af borgmester Peder Pedersen
(begr. sønden koret nr. 3, nedenfor
s. 581). Skønt kronen 1686 og 1706
skildres som 10-armet, er den for
mentlig identisk med den, som 1774listen anbringer samme sted, men som
da skildres med 20 arme. Den kaldtes
1774 for »Musselkronen«, vistnok på
grund af dråbeskåle i form af mus
lingeskaller. Topfiguren var dengang
»et billede«; af zirater var der 10 stk.
med knapper, 10 stk. med ansigter
og 10 stk. med tulipaner.
5) 1664, midt i koret, skænket af
rådmand Morten Michelsen (s. 580).v
—Fig. 62. S.
. , . ,.. ^
*i
^
c XT
'
Nicolai kirke.TJordpåkastelsesspade
Den var 10-armet med S. Nicolaus
1728, nu i Nationalmuseet.
som topfigur. Mellem armene var for
skellige zirater: 10 stk. tulipaner, 10 små krumme knapper og plader, 10 stk.
mindre dito med blade og otte krumme zirater (1774). Samme placering i
1686-inventariet.
6) 0.1670, midtskibet ved orgelet, skænket af stadshauptmand Fr. Thuresen
(død 1675)107. 2x8 arme. Topfiguren S. Nicolaus. Af zirater opregnes 1774 8
stk. med knapper, 8 større og mindre med hoveder.
7) 0.1680, i midtskibet ved prædikestolen, købt og skænket af Oluf Pedersen
With. Skildres i 1686-inventariet som ottearmet. Omtales ikke senere, i hvert
fald ikke på dette sted.
8) 0.1700, i midtskibet ved prædikestolen, hvor den har afløst den foregående.
Kaldes »apostelkronen« og er første gang nævnet i 1706-inventariet: »Har 12
arme, ziret med de tolv apostle, bekostet af kirkens midler«. 1774-listen omtaler
topfiguren, en rytter, hvis ene arm var loddet, mens »rumpen af hesten er for
slidt i skruerne«.
9) 1707, i sakristiet, skænket af Hans Rosenkreutz, hvis navn og våben samt
årstallet 1707 var indprikket [på kuglen?]108. 1774 nævnes 2x6 arme og 12
ziratarme. Kronen er opfort 1808 på listen over det inventar, der var reddet—
dog kun med 11 arme i behold. Dens videre skæbne er ukendt.
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10)
1719, nordre sideskib, skænket af lygtemager Emanuel Limburger109. Otte
arme. Giverens navn indprikket. Topfiguren var »en gammel mand, hvoraf den
ene haand er borte«; af ziratarme opregnes otte »med hoveder« og 16 »med skaaler, hvoraf trende er løse« (1774).
†Lysearme. Borgmester Mikkel Vibe skænkede 1616 til S. Nicolai kirke 16
messing-ly searme og -piber110. Kirken havde på grund af gæld og »daglig byg
ning« ikke selv råd til denne udgift, skønt kirkerummet dengang var meget
mørkt. Borgmesteren lod da opsætte piber med lys på pillerne, så at almuen
for fremtiden kunne se hverandre, ». . . hvorudover en part løse gesinde og skelmske mennesker sig nogle gange udi saadan mørke have understaaet at berøve
kvindfolk og unge børn deres hatte, huer og andre klæder med mere bulder og
ulempe . . .« 14 af Mikkel Vibes piber havde kun een arm, mens to havde to
arme og var anbragt på det fjerde pillepar, regnet fra vest; den søndre af disse,
der gav lys til magistratens kirkestol, blev stjålet 1747111. Af de 14 enkelte
lysearme var de to efter gavebrevets ordlyd anbragt i koret (altså det ældre,
meget mindre, kor fra tiden før den store ombygning 1630), seks var i midt
skibet i to rækker med tre i hver, og tre i hvert af sideskibene »langs ud med
sidemuren«. I 1686-inventariet er antallet af lysearme udvidet til 33; kun om
to af dem, nemlig dem der var anbragt på præste- og degnestolen, siges det ud
trykkelig, at de hørte til Mikkel Vibes bestand. Der nævnes iøvrigt 1686 i midt
skibet seks dobbelte og ni enkelte lysearme; på prædikestolen var der en arm
med ialt tre lysepiber (den nævnes 1767 som flyttet hen ved sakristidøren112); i
søndre våbenhus var der to dobbelte lysearme, den ene skænket 1602 af Borchart Gelgeter, den anden 1645 af Anders Nielsen Underskriver113. To andre
dobbelte lysearme kom på foranledning af organisten Johan Lorentz (død 1689)
til orgelpulpituret ved midler114, der var indsamlet »hos adskillige fornemme
unge personer, som undertiden ved den søndaglige gudstjeneste har søgt orgelet
og saavel kirken som orgelet til ydermere zirat samt musikanterne til lysning
dennem foræret haver«.
Ud over disse lysearme, der alle havde praktiske formål, har der været andre,
der blot var til pryd. Således nævnes 1667 en lysearm på Oluf Jørgensens
epitafium115 (jfr. epitafium nr. 37).
† Urværk omtales ved S. Nicolai kirke allerede 1562. Der var dengang ikke
noget tårn, og urværkets plads i kirken kendes ikke116. 4'årnet har utvivlsomt,
lige siden det o. 1600 blev bygget, haft et tårnur. Det er gengivet på van Wijcks
stik fra 1611, og omtales i 1686-inventariet; urskiverne var anbragt øverst på
den murede del af tårnet lige under spiret. I en instruks til klokkeren, dateret
12. okt. 1692, pålægges det ham at stille sejrværket efter solskiven og slots
klokken117.
† Urværk ved orgelet nævnes 1686 og atter i 1754-inventariet. Der var to små
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klokker til kvarter- og timeslagene
bag orgelet »og dets ovenover staaende viser«.
†Solskiven var en stor kobber
plade, omtrent 3 alen i kvadrat,
anbragt i gavlen over søndre våben
hus’ portal og var — ifølge senere
tiders udsagn — konstrueret efter
udkast af Christen Sørensen Longomontanus (død 1647). Den blev
påny malet og forgyldt under kir
kens store reparation 1738—42;
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Getreuer, der tillige malede en kopi,
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en lille træmodel, som nu opbevares
Fig. 63. Solskive fra Nicolai kirke. Kopi, malet 1742
på Bymuseet (fig. 63). I listen over
af C. P. Getreuer. Bymuseet.
sager, der var reddet ved kirkens
brand, var også »en Kobber Soelskive«; den er formodentlig som alle andre
løse metaldele fra ruinen solgt ved auktion. Efter Bymuseets model var der
langs siderne på den sindrigt inddelte plade afskilret lodrette felter med
dyrekredsens billeder (fra øverst til venstre og ned: vandmanden, fiskene, væd
deren, tyren, tvillingerne og krebsen; fra øverst til højre og ned: stenbukken,
skytten, skorpionen, vægten, jomfruen og løven). Under selve tavlen er på
kopien malet en indskrift af Morten Seehus (død 1744):
om

* i*. 'tiWKn:v Iaöu a»>Midk smno. *
.:OiM,

»St: Nicolai Kirkes Sool = Skive, som tillige med Kirken af Høy= og welædle
Magistraten er sat udi tilbørlig Stand i Aarene 1738, 39, 40, 41 og 1742.
Longomantanvs war en Mester for den Skive,
Som Soolen skal sit Tall wed Soole = Straaler give.
Den ærlig Bømer og Fornyed dette Werk,
Saa Soolen widnet selv, at den war ret og stærk.
Et saa berømet Werk, som Tiden havde ælded
Og som til Undergang ved Aar og Tider helded,
Ved Stadens Magistrat oplived blev paany
Til Alderdommens Ziir og Lyst for denne By.
af M. Seehuus.«
Årstallet 1670, som står ved foden af dyrekredsens billeder, må hentyde til
Ole Bømers istandsættelse.
†Sangværk 1736, ophængt i spiret i lanternen ved den øvre vægtergang, blev

550

S. NICOLAI KIRKE

ialt kun otte år på dette sted118. 27. sept. 1735 havde kirkens organist Fr. Chr.
Breitendich indsendt en skrivelse til kongen med anmodning om at få lov til
på egen bekostning at indrette et klokkespil i Nicolai kirkes spir på ialt 35
klokker; supplikanten ønskede 20 års privilegium og en godtgørelse af 4 rdl.
pr. spilletime ved begravelser og bryllupper. En nedsat bygningskyndig kom
mission fandt tårn og spir velegnet til at bære den forøgede vægt, og ved kgl.
bevilling fik Breitendich 7. jan. 1736 privilegium for 30 år med en godkendt
betaling på 6 rdl. pr. spilletime; til gengæld skulle han gratis røre sangværket
hver dag en time. — Klokkerne blev leveret af Johannes Smit i Amsterdam119,
med hvem kontrakt sluttedes 13. feb. 1736. Allerede næste år var klokkerne
afleveret og ophængt. Da kongen kort efter tog det nybyggede Christiansborg
i besiddelse, blev den hyppige ringen med alle klokkerne til megen ærgrelse for
den pirrelige monark. Der kom ordre til Breitendich om at nedskære de dag
lige spilletider, og 1744 flyttedes da omsider hele sangværket til Vor Frue kirke.
†Klokker. I sin fortegnelse over S. Nicolai kirkes inventar har Jonge med
taget ialt syv klokker. Heraf var den ene nyanskaffet. Det svarer godt til, at
1686-inventariet omtaler fire klokker i tårnet og to i tagrytteren over koret.
Det kan ikke afgøres, hvilke de to korklokker har været.
1) 1491, oprindelig på Københavns slot, skænket af Christian VII. til S.Nicolai
kirke, hvor den ophængtes 17. juli 1769 (Jonge II, 129). Indskriften lød: In
honorem domini nostri Jesu Christi et gloriosæ virginis matris, completum est
hoc opus a . . . domino Petro ... anno domini 1491 (til vor herre Jesu Christi
og hans moders, den berømmelige j omf ues, ære er dette værk fuldført ... hr.
Peder ... år 1491). 12. juni 1770, »da man ringede for dronningen« (Sophie
Magdalene), faldt den af sin gænge og knustes120.
2) 1511, støbt af Johannes Fastenove (Uldall, 255). Indskriften lød: Almi
pontificis Nicolai sancti ad honorem Johannes de Wastenovich me fecit anno
domini MDXI (den velsignelsesrige hellige biskop Nicolaus til ære. Johannes
de F. gjorde mig 1511).
3) 1511, støbt af Johannes Fastenove. Afskriften hos Jonge er næppe helt
rigtig: Anno subscripto tympana fusa duo (?) Johannes de Wastenovich me
fecit. Hane campanam ex turris maioris ruina læsam a. d. MDXI refudit Felix
Fux 1628 (i det herunder skrevne år 1511 støbtes klokken. Johannes de V.
gjorde mig. Denne klokke, beskadiget ved det store tårns fald, omstøbte Felix
Fux 1628).
4) 1520, støbt af Johannes Fastenove (Uldall, 265); havde følgende indskrift:
Canutus cognomine Valkendorf opus istud eluxerat Hafniensis quando decanus
eram. Iohannes Factenome me fecit anno domini MCXX (jeg Knud Walkendorff bekostede dette værk, da jeg var dekan). K. W. beklædte dekanatet ved
Vor Frue kapitel 1514—27121.
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5) 1655, skænket af Frederik III, med indskrift: Fridericus Tertius Dei gratia
Daniæ Norvegiæ etc. rex substantiam hujus campanæ ex benevolo in deum
affectu et intimo in ecclesiam ej us amore in ornamentum ecclesiæ divi Nicolai
larga manu dedit anno MDCLV (Frederik III., Danmarks, Norges etc. konge
skænkede gavmildt metallet til denne klokke i ærefrygt for Gud og den dybeste
kærlighed til hans kirke til S. Nicolai kirkes pryd).
6) 1655, støbt af Claus van Dam, med indskrift: »Dum trahor audite, voco
vos ad gaudiæ vitæ (når der trækkes i mig, da hør, jeg kalder jer til livets
glæde); der jeg bleff støbt, da var Sanct Nicolai Kirckis Patroner Christoffer
Hansen, Find Nielsen og Peder Pedersen Borgemestere, Werner Klouman og
Morten Michelsen Raadmænd, Hendrik Jacobsøn oc Niels Aagesøn Kirckeværgere. Anno MDCLV. Claus von Dam me fecit. Sanctus Nicolaus«.
7) 1657, støbt af Borchardt Gelgeter, med indskrift: »Convoco viventes quando
fit concio sacra, defleo defunctos, dum tumulantur humo (jeg kalder de levende
til gudstjeneste, jeg begræder de døde, når de nedsænkes i jorden); Henrick
Berner oc Herman Wandelen Kirckeverger til S. Nicolai Kircke. Borchardt
Gelgeisser me fecit anno domini 1657«.
En middelalderlig klokke122, der tidlig er gået tabt, erhvervedes 1528; den
var blandt de klokker, Frederik I. havde taget fra landsbykirkerne, og S. Nicolai
kirke fik den kun overladt mod at give lige så meget kobber, som klokken
vejede. Omtales kun denne ene gang.
Om enkelte af klokkerne er der senere meddelelser, uden at man dog med
sikkerhed kan afgøre, hvilke af de ovennævnte klokker der tænkes på. Ottemandsklokken og Femmandsklokken havde navn efter det antal mænd, der
plejede at ringe dem. Kvarterklokken ringedes af to mand123. Desuden var der
den såkaldte »Tolvklokken« eller »Gryden«, som 1742 betegnedes som brøstfældig124, og hvis malm M. C. Troschell 1769 benyttede, da Femmandsklokken blev
omstøbt. Samtlige klokker smeltede ved branden 1795. Af det metal, der frem
droges på tomten, støbtes af Gamst 1795 en ny vagtklokke, der blev ophængt
på vægtergangen (rgsk.), og som ses på billedet fig. 40. Dens videre skæbne
er ukendt.
I det nuværende tårn hænger to klokker125, begge støbt af I. C. Gamst, den
ene en »gryde«, en fast slagklokke 1821, den anden »stormklokken« af form som
en kirkeklokke, 1825.
†Indskrift. Ifølge oplysning hos Resen og Jonge havde man 1658 ophængt
en kanonkugle bag alteret over døren til sakristiet. På kuglen læstes med for
gyldte bogstaver: »Udi Beleiringen Anno 1658 den 6. Augustij om Natten bleff
denne Kugle skiöt gloendis paa denne Kirche i Sperverket paa den nordre
Side hos Choret«.
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GRAVMINDER
Ved J O H A N J Ø R G E N S E N

Ved branden 1795 og den derpå følgende oprydning gik næsten samtlige
gravminder til grunde. Et par kister og et epitafium i Trinitatis kirke er sam
men med en enkelt ligsten og en del fragmenter, fundet ved forskellige udgrav
ninger, alt hvad der er levnet. Tabet er så meget mere fuldstændigt, som vi kun
besidder en afbildning af eet eneste af de mange forsvundne mindesmærker.
Under disse omstændigheder er den litterære overlevering og kirkens arki
valier hovedkilderne for vort kendskab til de talrige mindesmærker, epitafier,
gravsten og kister, der til det sidste opfyldte kirken. Men også disse kilder
svigter næsten ganske for tidsrummet forud for den store ombygning. Ved ud
gravningen 1914 fandtes midt i den gamle kirkegrund en middelalderlig trapezformet munkestensgrav med særligt hovedleje uden gravgods1 (Bymuseet).
Først op i 1500-tallet begynder nærmere efterretninger at foreligge. I 1590’erne
brugtes kirken således til begravelsessted for forskellige medlemmer af hof
staten2. Også adelige benyttede den - i sognet fandtes adskillige adelsgårde3 og det kan antages, at der allerede fra gammel tid har været adelige grav
minder at finde i kirken. I 1600-tallet nød kirken yndest som adelig begravelses
kirke4. Til en af disse begravelser knytter der sig mere end almindelig interesse,
idet den fandt sted på en af de mest kritiske dage under det stændermøde i
1660, der førte til enevældens sejr i Danmark. Den 11. okt. - selve den dag da
byens porte lukkedes - holdtes nemlig ligprædiken over Jørgen Rosenkrantz til
Krenkerup i Nicolai kirke5.
Så betydeligt det adelige indslag end var, måtte dog borgerskabet udgøre
menighedens egentlige kerne. Ganske vist kender vi så at sige intet til de bor
gerlige gravminder før ombygningen, men efter denne viser inventariet over
begravelserne inde i kirken tydeligt, hvor dominerende fornemme borgeres
grave har været. Det er et imponerende opbud af byens rigeste folk, der i tiden
efter ombygningen har erhvervet sig gravsteder og ret til opsætning af epitafier6.
1600-tallet må vistnok i det hele anses for kirkens storhedstid. Et udtryk
herfor er også den brandenborgske residents beretning om, at Frederik III.
havde haft planer om at gøre kirken til kongehusets gravkirke og endog overføre
de kongelige begravelser fra Roskilde hertil7 - måske i mindet om samarbejdet
i 1660 med de borgere, af hvilke så mange følte sig knyttet til S. Nicolai. Stran
dede denne plan, kom kirken dog til at rumme nogle af den unge enevældes
store. Først og fremmest Niels Rosenkrantz’ næsten fyrstelige grav.
I forhold hertil kom det følgende århundrede til at betyde en tilbagegang.
Den gamle danske adel var for længst faldet fra. Allerede 1673 havde man for
gæves efterlyst ejere til de adelige grave8. Dernæst betød branden 1728, at
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byens andre kirker på radikal måde fik gjort deres begravelsespladser ledige 1736 eftergaves f. eks. afgiften for åbningen af graven i midtgangen 30 med den
begrundelse, at ejeren ellers »skulde gaa til andre kirker«. Endelig synes sognet
i social henseende at have været i tilbagegang9.
Ligesom gravminder fra middealderen og 1500-tallet sikkert i mange tilfælde
er gået til grunde før ombygningen10, er mange yngre monumenter forsvundet
allerede før branden 1795. Gravstenene har været mest udsat. Det hedder
regelmæssigt i skøderne på gravstederne, at den gamle sten følger med11. Epi
tafierne påvirkedes ikke i samme grad af ejerskifte, en magistratsresolution
9. febr. 1785 fastslog, at erhvervelse af et gravsted ikke medførte ret til det
pågældende epitaf12. Alligevel er nogle epitafier forsvundet i tidens løb. Ved
bygningen af det nye pulpitur 1722 nedtoges et (jfr. †epitaf 24), der dog gen
opsattes, men 1732 solgtes gamle epitafier for 5 rdl. (rgsk.). Manglende vedlige
holdelse af ældre gravminder13 og aftagende interesse for opsætning af nye må
sikkert også ses som tegn på en ændret holdning til hele spørgsmålet om grave
og gravskikke, som gjorde sig gældende efterhånden som århundredet skred
frem14. Ganske vist fandt begravelser stadig sted i kirken - endog eftc~ branden
- men begravelsesprotokollen viser klart, hvorledes tallet år for år var i til
bagegang. I virkeligheden var kirken ved afslutningen af sin funktion som
gravkirke, da branden indtraf.
Kilderne til oplysning om de talrige gravminder er først og fremmest Resen,
Inscriptiones Haffnienses 1668 (cit. Resen: Inscript. Haffn.), en udvidelse og
fortsættelse af dette værk er håndskriftet, Kiøbenhafns Inscriptiones. Gamle
og ny 1683 (i Stadsarkivet, cit. Resen: Till.) samt Resens Atlas I (håndskrift i
det kgl. Ribliotek Uldall 186 fok). Hertil slutter sig to andre håndskrifter, det
ene bringer et supplement til Resens forskellige værker (Ny kgl. Saml. 684 4:o
i det kgl. Ribliotek) det er i hovedsagen aftrykt af Oluf Nielsen i Kjøbenhavns
Historie og Reskrivelse IV (1885) s. 121 ff. (cit. O. Nielsen IV), det andet (Ny
kgl. Saml. 682 4:o), som bærer Hans de Hofmans exlibris, indeholder bl.a. en
del yngre indskrifter. Endelig bringer Nicolai Jonge, Kjøbenhavns Beskrivelse,
den hidtil utrykte Part (1945, cit. Jonge II) s. 138 IT. en lang række indskrifter,
dog som det synes, udelukkende på grundlag af den da eksisterende litteratur15.
Om alle disse samlinger gælder det, at de er tilvejebragt af personalhistorisk
mere end arkæologisk interesse, hvorfor oplysningerne om selve mindesmær
kerne er yderst summariske — for så vidt de overhovedet findes. Selv om Resen
flere steder bringer åbenbart fejlagtige gengivelser —- hvilke den helt uselv
stændige Jonge gentager — f.eks. †gravsten 5), må det på den anden side frem
hæves, at hans gengivelse at to bevarede kisteplader 7 og 17 i hovedsagen er
fuldstændig korrekt. Imidlertid må det understreges, at det ikke i hvert enkelt
tilfælde har været muligt at tage stilling til overleveringens pålidelighed, ligeDanmarks
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som det af pladshensyn har været nødvendigt at gengive indskrifterne i regestform.
Endelig foreligger udgravningsberetninger fra 1845 ff. ved Georg Stein Thim16;
og fra 1914 ved P. Linde17, for gravmindernes vedkommende bringer de en
række meddelelser om kisteplader.
Den vigtigste kilde til forståelse af kirkens funktion som gravkirke for et
stort udsnit af Københavns befolkning er dog det »inventarium over begra
velser inden kirken«, som anlagdes 1656, da alle begravelser i kirken blev efter
set og forsynet med nummer. Denne store protokol, betegnet nr. 11, rummer
en vistnok fuldstændig fortegnelse over samtlige i kirken begravede fra ca. 1650
(i mange tilfælde endnu tidligere) til den sidste begravelse i den brandhærgede
ruin. Da den i 1656 foretagne inddeling af gravstederne i alt væsentlig bibe
holdtes (sml. planen fig. 64), og protokollen er ført i overensstemmelse hermed,
er det muligt at følge de enkelte gravsteders historie ganske nøje, og da vor
viden om begravelserne i kirken i øvrigt er meget fragmentarisk, gengives den
i det følgende i regestform. Til de indledende oversigter over de enkelte graves
ejendomsforhold og beskaffenhed er desuden benyttet en liste18 over hjem
faldne grave, forfattet i februar 1776 af værgen. Disse og enkelte andre oplys
ninger fra kopibøgerne er sat i skarp parentes. Ordfølge og navnenes stavemåde
er så vidt muligt bibeholdt19.
Gravene var enten almindelige muldbegravelser eller murede krypter. Størst
af alle krypterne var vistnok den, der rummede Niels Rosenkrantz’ og hans
families kister, og som omfattede gravstederne nr. 14—21 i søndre kapel. Af
anselig størrelse var også en vistnok overhvælvet krypt under alteret, hvortil
der førte en muret trappe mellem gravene 4 og 5 inden koret; den kaldtes
»hvælvingen« eller »alterets gewelb« og benyttedes til bisættelser (se s. 581); ved
de omfattende grundgravninger i forbindelse med opførelsen af den nye Nicolai
kirkebygning 1914, synes man ikke at have stødt på resterne af denne krypt,
der mulig lå — eller ligger — under den nuværende Nicolaigades brolægning.
—- Skønt det store kor fra 1630’rne øjensynlig var anlagt som en gravkirke,
var ikke alle gravsteder udmuret fra første færd; en del af dem vides at være
udmuret langt senere.
Murede grave i S. Nicolai kirke: Inden koret nr. 1—12, 16—18; ingen efter
retning om nr. 13—15. Sønden koret nr. 1, 2 (1680), 3 (1640), 4 (1681), 5 (1648),
6 (1654), 8, 9 (o. 1656), 12, 14—15; ingen oplysninger om nr. 7, 10—11, 13.
Norden koret nr. 1, 4—7, 14, 17—20; ingen efterretn. om nr. 2—3, 8—16.
Midtgang nr. 8, 15, 17, 28, 33, 35, 36; ingen efterretning om nr. 2, 7, 9—10,
13—14, 16, 19—22, 25—27, 30—32, 34, 37, 46. Søndre gang nr. 1—2, 3 (?), 11,
13 (1681), 15, 25; ingen efterretning om nr. 4, 6, 12, 18, 21—22, 24, 27, 29.
Nordre gang nr. 32; ingen efteretning om nr. 3, 7—8, 10, 17, 20, 24—27, 29, 31.
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Søndre kapel nr. 13, 14—21 (alle de sidste 1676 inddraget i Rosenkrantz’ grav
sted); ingen efterretning om nr. 2—3, 6—7, 10—11. Nordre kapel nr. 7, 8—9
(1781). Tårnet nr. 4; ingen efterretning om nr. 1—3, 10.
Resten er muldbegravelser: norden koret nr. 15; midtgang nr. 1, 3—6, 11—12,
18, 23—24, 29, 38—45; søndre gang nr. 5, 7—9, 10 (?), 14, 16—17, 19—20,
23, 26, 28, 30—32; nordre gang nr. 1—2, 4—6, 9, 11—16, 18, 19, 21—23, 28,
30; søndre kapel nr. 1, 4—5, 8—9, 12; nordre kapel nr. 1—6, 10—16; tårnet
nr. 5—9.
KILDER OG HENVISNINGER
1

Vor gamle Hovedstad . . . ved P. Linde, Georg Borup og Arthur G. Hassø (1929)
s. 109 f. 2 Hofskænk Hans Stralendorf, død 1591, og hofjunker Frans v. Werder, død
1592, fik begge murede grave, Da. Mag. 4. rk. V, 358 ff. — 1593 skulle værgerne have 200
3 Jfr. Kane. Brevb.
dir. for lejersted til 4 hofsinder, Kane. Brevb. under 19. juli 1593.
4 Hans H. Fussing i Til Knud Fabricius (1945) s. 166; der kan
under 27. maj 1586.
i denne forbindelse være grund til at nævne de som prædikanter meget yndede præster
ved kirken Jacob Nielsen (sml. gravsten 2), jfr. Kane. Brevb. 27. febr. 1566 og H. Rør
dam: Kjøbenhavns Universitets Historie II (1869—72) s. 40, og Mikkel Henriksen Tis5 C. O. Bøggild Andersen: Statsomvæltningen i 1660 (1936)
dorph (sml. epitafier 56).
s. 240 f. 6 De fornemste borgerlige begravelser har næppe stået tilbage for de adelige
i pragt, jfr. O. Nielsen III, 201, 214 og V, 211 ff. 7 Da. Mag. 4. rk. VI, 77 f. 8 Prot.
10 Muligvis kan to »smalle
11. fol. 9 b. 9 Jfr. Chr. Elling i Tilskueren 1938 I, 102.
sten«, som nævnes ved graven sdr. gang 21 have været af middelalderlig oprindelse, i så
fald har de sikkert været genbenyttet, jfr. f. eks. om Frue kirke s. 54 og om Roskilde
11 Som et enkelt eks. kan fra Kopibogen 1726—66,
domkirke, DK. Kbh. amt s. 2010.
fol. 94, anføres, at borgmester Fædder, der netop havde erhvervet graven sønden koret
12, 1759 solgte en gravsten (der åbenbart havde ligget på stedet) til kirken, der omgå
ende afhændede den til brug på kirkegården. 12 Indk. Sager 1775—85 under 16. juli
13 I indk. Sager 1761—74 meddeler en synsforretning under 7. juni 1774, at
1784.
nogle epitafier i koret mangler sandstenskugler under pyramiderne. 14 Jfr. Vitus Gay
i Ligbrændingens Historie i Danmark (1931) s. 172 ff. 15 Se Chr. Axel Jensen i Hist.
Medd. om Kbh. 4. rk. II, 163, det skal endvidere bemærkes, at der ikke her tages hen
syn til Jonges klassificering, idet han ikke alene gengiver Resens fejl, men tillige i flere
tilfælde kalder kisteplader for gravsten. 16 Håndskrift i Nationalmuseets arkiv og
det kgl. Bibliotek (Ny kgl. Saml. fol. 386 bm), cit. Thim. 17 Trykt i det i note 1 anf.
19 Protokol 11 blev 1880 udgivet i uddrag af O.
værk. 18 Indk. Sager 1775—85.
Nielsen i Personalhist. Tidsskrift I s. 192 ff.

†EPITAFIER*
1)
Jens Vinstrup, mag., sognepræst og provst, død 56 år gi. 1558. Opsat af
sønnen Peder Jensen Vinstrup. Af sten med billede og latinsk indskrift. I kirkens
mellemste del.
Resen: Inscript. Haffn. s. 163 f., Pontoppidan: Marmora Danica I, 96, Jonge II, 150.
* Ordnet efter dødsår, når året for opsættelsen ikke kendes. Hvor det er muligt, hen
vises til det pågældende gravsted (nedenfor s. 577 ff.) f. eks. midtgang 21. Jfr. tillige for
tegnelsen s. 565 over dem, der fik ret til opsætning af epitafier, men hvorom intet nær
mere kendes. Hertil henvises ved: ††epitaf.
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2) 1564. Jens Tilufsen til Ostradt i Norge, død 14. okt. 1559. Opsat 1564, af
jern med billede. Midtgang 21.
Resen: Inscript. HafTn. s. 169, Jonge II, 153.

3) Daniel Rudel, møntmester, død 23 år gi. 13. sept. 1564. Af træ med billede
og tysk indskrift. I ndr. gang.
Resen: Inscript. HafTn. s. 172 f., Jonge II, 154.

4) Hans Mortensen Rosborig, født 4. nov. 1563, død 14. sept. 1607. I ndr. gang.
Resen: Till. 241, O. Nielsen IV, 126.

5) Michel Lauritsen Neb, født 1554, død 23. sept. 1609, og tre hustruer, Margrete Lauritsdatter, Mette Pedersdatter og Maren Jensdatter, død 1612, 59 år
gammel. I ndr. kapel.
Resen: Inscript. HafTn. s. 176 f.

6) 1610. Peter Yenske, apoteker, død 24. nov. 1590. Opsat af eftermanden
apoteker Mathias Calcauen 24. april 1610. Tysk indskrift. Sdr. gang 1.
Resen: Till. 247, Resen: Atlas 260, Ny kgl. Saml. 684 4:o.

7) Karen Willadtzdatter, Rernt Sculdts hustru, tidligere gift med Engelbrecht
Meyer, der døde i Norge 1576, død 24. nov. 1611.
O. Nielsen IV, 125.

8) Søren Andersen, bødker, død 8. marts 1612. Bekostet af enken Kirstine
Andersdatter og begge deres børn. Af træ, med billede. Sdr.
kapel4.
Resen: Inscript. HafTn. s. 178, Jonge II, 154, O. Nielsen IV, 124.

9) 1616. Dorethe Povelsdatter, mag. Anders Hadelers enke, død 10. maj 1614,
70 år gi. Henrik Thomasøn Balbier havde bekostet tavlen sin sal. moders søster
til ære 1616.
O. Nielsen IV, 126.

10) Inger, datter af borgmester i Odense Jacob Let, gift med mag. Mads
Jensen Medelfar, død 14. april 1616. Af sten med latinsk indskrift. I kirkens
mellemste del.
Resen: Inscript. HafTn. s. 168 f., Resen: Atlas 259, Jonge II, 152.

11) Bernt Schult, født 1544, død 5. juli 1619. I ndr. gang.
Resen: Till. 241, O. Nielsen IV, 126.

12) 1624. Niels Jensen, klokker ved kirken i 23 år, død i sit 44.
1583 og hustru Anne Eskildsdatter død 3. aug. 1583. Opsat
billede. I ndr. kapel.

år 29. aug.
1624,af træ med

Resen: Inscript. HafTn s. 174 fT., Jonge II, 155 f., O. Nielsen IV, 126.

13) Michel Wibe, borgmester, død tredie påskedag (30. marts) 1624, og hu
struer Mette Lauritsdatter, død 23. marts 1599, og Anne Simonsdatter, død 10.
marts 1632. Af sten med billede, latinsk og dansk indskrift. Inden koret 8.
Sml. †gravsten 6.
Resen: Inscript. HafTn. s. 144 f., Resen: Atlas 247, Jonge II, 145.
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14) 1610. Henrik Fuiren, død 84 år gammel. 29. dec. 1624, hustruen Mechtilde
Hermannia, død 28. juni 1610 — Jørgen Fuiren dr. med. død 25. nov. 1628,
48 år gi. Af sten med billede og latinsk indskrift, oprindelig opsat for Mechtilde
Hermannia, men ødelagt ved tårnets nedstyrtning og genopsat af Jørgen Fuirens enke Margrete Fincke. Midtgang 28. Sml. †gravsten 10.
Resen: Inscript. Haffn. s. 165, Resen: Atlas 258, Jonge II, 151.

15) Hermand von Ham, handelsmand, død i sit 69. år 23. maj 1625, og hu
struer Gertrud Arensdatter, død 15. okt. 1605 og Maren Pedersdatter, død 12.
juli 1637. Sdr. gang 10.
Resen: Till. 247 f., O. Nielsen IV, 124.

16) 1625. Agnete Vilhelmsdatter, død 8. aug. 1619. Opsat af hendes enkemand
Henrik Fuiren d. y., død 12. nov. 1631, og hustru Kirstina Petersdatter 1625.
Tysk indskrift. Sdr. gang 30.
O. Nielsen IV, 125.

17) Menelaus (Nilaus) Pauli, kapellan, slotspræst, død 41 år gi. 2. juli 1626.
Opsat ef enken Maria Jensdatter. Af sten med billede og latinsk indskrift. Sdr.
gang 9.
Resen: Inscript. Haffn. s. 177, Resen: Atlas 255, Jonge II, 155.

18) Lorents von Meulengracht, død i sit 34. år 10. maj 1630. Rasmus Jen
sen, død i sit 45. år 10. okt. 1648. Begge fornemme handelsmænd. Opsat af
deres enke Karen Pedersdatter, død 26. febr. 1654. Sønden koret 5. Jfr. midt
gang 12.
Resen: Till. 207, O. Nielsen IV, 124.

19) 1632. Vilhelm Dop, kgl. skænk og musikant, død 57 år gi. 26. febr. 1628
og hustru Medea Jensdatter, enke efter Jørgen Bubbert, død 27. aug. 1617.
Opsat 1632 af enken Bodil Anders Hansens datter. Af sten med billede og latinsk
indskrift. Midtgang 20. Sml. †gravsten 9.
Resen: Inscript. Haffn. s. 169 f., Resen: Atlas 260, Jonge II, 153.

20) 1634. Nicolaj (Claus) Soli, materialforvalter på Bremerholm, død 46 år gi.
25. marts 1628. Opsat 1634 af enken Martha Roth gift med Marcus Radebant.
Af sten med billede og latinsk indskrift. Midtgang 8.
Resen: Inscript. Haffn. s. 164, Jonge II, 150.

21) 1634. Maria Dreyer, død i sit 21. år 4. nov. 1633. Opsat af enkemanden
Johan Dobbelsten 1634. Tysk indskrift. Ndr. gang 18 og 20.
O. Nielsen IV, 126.

22) Mads Michelsen, kapellan, død 27. april 1635, Jacob Sørensen Glud, kapel
lan, død i sit 39. år 22. okt. 1644 og begges enke Catharina Christiernsdatter,
død 61 år gi. 7. april 1649. Af sten med latinsk indskrift. Sml. †gravsten 17.
Sønden koret 15.
Resen: Inscript. Haffn. s. 150, Resen: Atlas 254, Jonge II, 147.
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23) 1638(?). Conrad von Busch, død 10. aug. 1625. Opsat af Bartholomæus
Hagensen og hustru Margrete Henriksdatter 1638 (1628?). Sønden koret 2.
Resen: Till. 207, O. Nielsen IV, 123.

24) Steffen Rode, født 31. dec. 1587, død 13. juni 1638 og hustru Maria Olufs,
født 11. sept. 1596, død 4. marts 1650. Af sten med tysk indskrift. Var 1722
nedtaget, men 1726 billigede magistraten, at der forfærdigedes en ny »bildthugger Ramme« til de to malerier, og efter at epitafiet atter var opsat, blev det
to gange anstrøget af maler Niels Jonssen (rgsk.). Midtgang 18.
Resen: Inscript. Hafin. s. 164 f., Jonge II, 151.

25) Hans von Stenvinckel, kgl. generalarkitekt og bygmester, født 24. juni
1587, død 6. aug. 1639. Opsat af enken Trine Villum Hybersdatter — (vistnok
samme epitaf:) Mårten von Stenvinckel hans fyrstelige nådes arkitekt og skil
der, født 3. juli 1595, død 9. dec. 1640(!). Af sten med billede. Sml. fig. 37 og
†gravsten 16. Sønden koret 10.
Resen: Inscript. Hafln. s. 149 f., Resen: Atlas 259, Jonge II, 146 f.

26) Georg Fingerlin, handelsmand, født 5. jan. 1604, død 19. okt. 1639. Opsat
af enken Christina Petersdatter. Tysk indskrift. Sdr. gang 29.
O. Nielsen IV, 125.

27) 1640. Henrik Rosenmeyer (begravet 18. aug. 1638). Opsat af enken Mar
grete Peder Carlsens datter 1640. Sønden koret 6.
Resen: Till. 208, O. Nielsen IV, 124.

28) O. 1640 omtales Laurits Hammers epitaf. Sml. midtgang 35 (s. 594).
Kopibog 1635—93 fol. 20.

29) 1641. Verner Klauman, handelsmand, død 66 år gi. 2. marts 1640. Opsat
1641 af enken Magdalene Winchelmand. Af sten med billede og tysk indskrift.
Midtgang 9.
Resen: Inscript. Hafln. s. 170, Jonge II, 153 f.

30) Floritz Reintzen, segllegger, død i sit 50. år 8. sept. 1641. Opsat af enken
Mette Sørensdatter, til ære for ham og hendes tidligere mand Christen Thygesen, der døde i sit 65. år 8. nov. 1616 og er begravet på Vor Frue kirkegård.
Norden koret 10.
Resen: Till. 206, O. Nielsen IV, 123.

31) 1648. Knud Christensen, forvalter på klædekammeret, født 8. maj 1584,
død 25. april 1647 og hustruer Sophie Catherine Wichmandsdatter, født 4. juni
1600, død 1. juli 1626, og Elisabeth Johansdatter, født 14. juli 1601, død 2. sept.
1646. Opsat af døtrene Margrete og Dorothea 1648. Norden koret 5.
Resen: Till. 206 f. sætter det i Resen: Inscript. Hafln. s. 149 og Jonge II, 146 af
trykte latinske mindevers i forbindelse med dette epitaf, som i så fald har været af sten
med billede og forgyldte bogstaver. Selv om placeringen »in ambitu chori« (i koromgan
gen) ikke er nogen hindring herfor, må det dog bemærkes, at det i Resens Atlas 260
hedder, at det er uvist, til hvis epitaf versene hører. Jfr. O. Nielsen IV, 77 og 123.

560

S. NICOLAI KIRKE

32) Søster Fuiren, død 21 år gi. 10. nov. 1648. Opsat af enkemanden Cornelius
Lercke. Af træ med billede og latinsk indskrift. Sml. †epitaf 52 og †gravsten 18.
Inden koret 7.
Resen: Inscript. HafTn. s. 144, Jonge II, 145.

33) Steffen kaptejns hustru, begravet 23. dec. 1650. Sdr. gang 21.
Prot. 11.

34) Øllegaard Huitfeldt, gift med rigshofmester Joachim Gersdorff, død 32
år gi. 11. marts 1655. Latinsk indskrift med mindevers af Vilhelm Lange. I kor
omgangen. Sml. kisteplade 1.
Resen: Inscript. HafTn s. 156 (hvor
derne), Resen: Atlas 242 f., Jonge II, 143 f.

epitafiets

indskrift

er

gengivet

blandt

kistepla

35) 1657. Tyge Pedersen Ravn, født 1590, død 3. dec. 1635, og Hans Nielsen,
født 9. okt. 1612, død 17. febr. 1656, begge det islandske kompagnis betroede
mænd. Opsat 1657 af enken Trine Pedersdatter, født 2. nov. 1597, død 12. okt.
1668. Midtgang 22.
Prot. 11, Kopibog 1635—93 fol. 29, Resen: Till. 248, ifølge hvilken epitafiet var an
bragt i sdr. gang.

36) 1659. Peter Actscilling og Ditlev Witte, begravet 15. aug. 1655. Opsat
1659 af deres enke Bodil Lauritsdatter. Norden koret 13.
Resen: Till. 206.

37) 1669. Oluf Jørgensen, skipper, født 29. juli 1593, død 14. juni 1657. Opsat
1659 af enken Helle Michelsdatter, død 8. okt. 1666. — Der var testamenteret
100 rdl. til renholdelse af epitafiet og til anskaffelse af lys til lysarmen foran det.
Midtgang 42.
Resen: Till. 232, Kopibog 1575—1673 fol. 12.

38) Henrik Fuiren, dr. med., død 44 år gammel (8. jan. 1659). Latinsk ind
skrift af Thomas Bartholin. Midtgang 28.
Resen: Inscript. HafTn. s. 165 f., Resen: Atlas 256, Jonge II, 152.

39) Otto Heider, begravet 13. april 1660. Sdr. gang 13. 1756 var epitafiet
brøstfældigt, arvingerne, repræsenteret af admiral Suhm, afslog at betale istand
sættelsen. Men da det dækkedes af senere byggede lukkede stole, var det »øjen
synligt«, at disse havde beskadiget det, og det istandsattes af kirken ved sten
hugger Røyer for 12 rdl.
Prot. 11, Indk. sager 1751—60 under 28. aug. 1756.

40) Joachim Gersdorff, rigshofmester, død 20. april 1661. Latinsk indskrift af
bibliotekar Peter Mehrner og dansk og latinsk mindevers af Jens Hansen Burchard. Sml. †kisteplade 11.
Resen: Inscript. HafTn.
nica I, 92, Jonge II, 142 f.

s.

152

fT.,

Resen:

Atlas

242

f.,

Pontoppidan:

Marmora

Da-
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Fig. 65. S. Nicolai kirke. Epitafium over Niels Rosenkrantz 1676. Efter tegning i Danske Vitruvius I I I .

41) Niels Olufsen, skipper (begravet 20. jan. 1646) og hustru Lisabeth Hans
datter (begravet april 1663). Midtgang 30.
O. Nielsen IY, 125.

42) Find Nielsen, borgmester, født 26. marts 1594, død 14. juli 1663, og hu
struer, Margrete Pedersdatter, født 12. juli 1610, død 12. sept. 1652 og Dorothea
Hansdatter Nansen, født 29. juni 1633, 1665 gift med Peder Pedersen Lercke,
højesteretsassessor, død 21. maj 1675. Inden koret 12. — 1651 fik Find Nielsen
ret til at opsætte epitaf på den anden nordre pille fra alteret, på sydsiden ud
til koret. Sml. †gravsten 26 og †kisteplade 13.
Resen: Till. 182, Resen: Atlas 246, Kopibog 1635—93 fol. 28.
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Fig. 66-67. S. Nicolai kirke. Brudstykker af sandstensskulptur fra Niels Rosenkrantz’ epitafium. By
museet.

43) N. N., død 52 år gi. 28. nov. 1658 og Jørgen Willumsen garver, kaptejn
under St. Annæ kompagni, født 24. maj 1611, død 24. juni 1664, samt sidst
nævntes to hustruer Ursula Baltzersdatter, død 1630, og Trine Jacobsdatter,
død 1659. Opsat af enken Ellen Mortensdatter,
der 1673 skænkede kirken 1000
rdl. mod at epitafiet blev holdt i hævd. Sdr. gang
21.
Resen: Till. 248, Kopibog 1575—1673 under 8. dec. 1673.

44) Margrete Fincke gift med dr. med. Jørgen Fuiren, død 1665, 70 år gi.
Latinsk indskrift. Midtgang 28.
Resen: Inscript. Hafln. s. 168, Resen: Atlas 257 f., Jonge II, 151 f.

45) Asmund Christensen, død i sit 44. år 1640. Opsat af enken Kirstine Nielsdatter, død i sit 66. år 11. okt. 1670, og deres
to døtre. Sdr. gang 6.
Resen: Till. 249, Hofman: Fund. IX, 264 f.

46) (Karen Andersdatter, begravet 30. dec. 1673), med portræt og religiøs
indskrift, uden navn. Inden koret 9.
Danske Magazin 5. rk. V, 111.

47) Peder Reedtz, kansler, død i sit 60. år 1674, og hustru Sophia Sehested,
død i sit 35. år 1670. Inden koret 18. I koret over døren til sakristiet. Sml.
†kisteplade 22 og 24.
Resen: Atlas 244, Vitruv. III. 2. s. 563 f., Prot. 11.
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Fig. 68-69. S. Nicolai kirke. Brudstykker af ødelagte epitafier fra 1600’erne.

48) 1676. Gert Brask, begravet 14. maj 1674, og hustru Martha Ohm, begravet
19. febr. 1691. Opsat 1676. Ndr. kapel 11.
Resen: Till. 246.

49) 1676. Niels Rosenkrantz til Stovgaard, Holbækgaard og Alsted, general
løjtnant, kommandant i København, født 31. marts 1627, faldet ved Helsingborgs belejring 3. juli 1676. Epitafiet (fig. 65) blev 1676 opstillet ved den vestre
væg i søndre kapel. Det var udført af ukendt billedhugger efter tegning af
generalbygmester Lambert van Haven og betegnedes både af samtid og efter
tid som det største og kostbareste gravminde i S. Nicolai kirke. I den under
jordiske gravkrypt, hvori inddroges gravstederne nr. 14—21, nedsattes 1676
foruden feltherrens også hans tidligere afdøde børns kister; enken, Berte Skeel,
blev senere ved sin død 1720 nedsat her. Monumentet hvilede på et fundament
af marmortrin, derover et postament, som i midten afbrødes af en jernbeslået
dør, som førte ned til gravkrypten, og i hvis fløje læstes med jernbogstaver
HNRK (hr. Niels Rosenkrantz) til venstre og FBS (fru Rerte Skeel) til højre.
Postamentet var leddelt af piller smykket med blomsterranker; i de brede
felter var udhugget trofæer. Over postamentet var det egentlige epitafium an
bragt op ad bagvæggen, feltherrens harniskklædte skikkelse i midten over dør
fløjene ned til krypten og kortsiden af to maskerede sarkofager til højre og
venstre derfor. Under feltherren var udhugget en laurbærkrans med palme
grene. Under hver af prydsarkofagerne var en indskrifttavle. Niels Rosenkrantz’
harniskprydede skikkelse bar allongeparyk, skærf og marskalstav. Over ham
svævede en engel, der kransede sejrherren med en laurbærkrans og holdt en
trompet i venstre hånd. På de to prydsarkofagers udad svejede sider var der
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udhugget relieffer med scener fra Niels Rosenkrantz’ felttog. Aneskjolde og
vingede putti dækkede den øverste del af væggen under hvælvingens skjoldbue.
Foran epitafiet var Niels Rosenkrantz’ harnisk anbragt, og hele monumentet
var hegnet af et gitterværk.
Mens monumentet som helhed er tabt, har man i vore dage fremdraget enkelte
skulpturfragmenter på tomten. Således fandt man 1944, da man gravede ud til
bunkers ved Nicolai kirke, et hoved, der må have tilhørt den vingede genius
(fig. 66—67), og som viser, at billedhuggerarbejdet har været fremragende,
mens Lambert van Havens hele opstilling formentlig var temmelig åndløs.
Fra tidligere gravninger er der fremdraget andre, mindre betydningsfulde
fragmenter. Således opbevarer Rymuseet et knæparti og en hjelm af Rosenkrantz’ rustningsklædte skikkelse; sammesteds findes stumper af klædebon og
vinger fra den store sejrens genius i monumentets midte; stumper af anevåben
og fundamentets trofæer er ligeledes i behold.
En mindesten med indskrift var samtidig med epitafiet blevet opsat på
kapellets ydre sydmur. Den ses i enkel arkitekturramme afbildet på Rymuseets
tegning (fig. 25); se yderligere under †gravsten nr. 30.
Ny kgl. Saml. 682 4:o, 54 f.; Da. Saml. V, 353—359; Kbh. Dipi. VII, 146 ff.; Resen:
Atlas 244 f. samt supplement fol. 257 f.; Hafnia Hodierna 256 f.; Hofm. Fund, IX 283 ff.;
Marmora Danica I, 93 f.; Jonge II, 138; Tillæg til Nyeste Skilderi af Kjøbenhavn Nr. 45,
15. marts X 1808; V. Lorenzen: Lambert van Haven (1936), s. 29.

50) 0.1681. Christian Pedersen, generalfiskal, død 71 år gi. (1685) og hustru
Magdalene Karsen, død 55 år gi. 1681. 1756 fandt en mindre reparation sted
(rgsk.). Sdr. gang 13. Sml. †kisteplader 37 og 39.
Resen: Atlas 252.

51) Christian Nold, professor, dr. theol., død i sit 58. år 22. aug. 1683. Latinsk
indskrift. Sdr. kapel 13.
Resen: Atlas 253, Ny kgl. Saml. 682 4:o, 66, Pontoppidan: Marmora Danica I, 96 f.,
Jonge II, 156 f.

52) O. 1684. Cornelius Lercke til Nielstrup og Aasmark, etatsråd, stiftamt
mand over Lolland og Falster, født 1615, død 1680 (1681). I sit testamente
bestemte L., at træepitafiet (sml. 32) skulle erstattes af et nyt »dersteds eller
paa muren« af kobber med to »piramiler saadan nu brugeligt er« (L. A. Frederiksborg-Kronborg Amter 1684—89, kopibog for udg. og indk. breve fol. 143).
Reskrevet som prægtigt monument med latinsk indskrift i forgyldte bogsta
ver. Inden koret 7.
Thurah: Hafnia Hodierna 257, Jonge II, 145.

53) Jytte Eering, datter af Vitus Rering, gift
Luxdorph, død 29 år gi. 7. febr. 1684. Latinsk indskrift.

med

Resen: Atlas 252 f., Ny kgl. Saml. 682 4:o, 70, Hofman: Fund. IX, 253.
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54) Johan Lorentz, organist, død (1689), latinsk og dansk indskrift. Senere
erhvervet af Hans Henrik Soltov — Inger Michelsdatters navn tilføjet efter
hendes død 1713. Tårnet 3.
Ny kgl. Saml. 682 4: o, 71.

55) Bartholomæus Jensen, borgmester, begravet 19. aug. 1697, og hustru
Ingeborg Didriksdatter, begravet 11. okt. 1714. Lille, sort sten, 5 kvarter høj,
i hvid alabastramme med ægteparrets navne, opsat 1692 antagelig på den
nordre pille over for alterfoden. Inden koret 14.
Kopibog 1693—1726 fol. 4, Ny kgl. Saml. 682 4: o, 64.

56) Michael Henriksen Tistorph, mag., sognepræst, fodt 13. sept. 1628, død
17. febr. 1701, og hustru Søster, datter af Hans Brochmand, død 7. marts 1693.
— 1676 havde han fået ret til opsætning af »en liden maadelig sten« på pillen
under Michel Vibes †epitaf 13. — Af hvidt marmor med latinsk indskrift i for
gyldte bogstaver. Inden koret 8.
Ny kgl. Saml. 682 4: o, 62, Prot. 11, Pontoppidan: Marmora Danica I, 97 f., Jonge
II, 149.

57) Nicolai Henriksen kapellan, død 24. jan. 1705. I koret.
Ny kgl. Saml. 682 4: o, 63 f.

58) Hans Rosencreutz, etatsråd, død 15. febr. 1708 i sit 64. år, og hustru
Elisabeth Eduardsdatter, født 24. juni 1637, død 17[18]. Af marmor med
portrætbuste og dansk indskrift i forgyldte bogstaver. 1775 blev R.s bryst
billede malet og forgyldt for 8 rdl. (rgsk.) og endnu 1805 synes det at have
eksisteret. Sml. * gravsten 2. Inden koret 18 (sakristiet).
Ny kgl. Saml. 682 4:o, 58 f., Pontoppidan: Marmora Danica I, 95, Jonge II, 140 f.
Indk. sager 32, aflevering af inventarium 1808.

59) Sivert Friis Dverig, borgmester, begravet 11. april 1710, epitafiet forgyldtes 1773 (rgsk.). Sønden koret 4.
*60) 1783. Niels Kønsberg, garver, født 26. nov. 1713, død 16. febr. 1781,
og hans anden hustru Edele Catharina Haren, født 26. marts 1726, død 24.
aug. 1781. Opsat 1783; 1784 tillodes det at omgive det med jerngitterværk, det
overlevede branden og overførtes til Trinitatis k. — Norden koret 11.
Prot. 11, Indk. sager 1775—85 under 18. juli 1781 og 23. aug. 1784, Erstatningsfon
dens deliberationsprot. 1804—14 under 14. juli 1805.

61) (Hans Lemming, sognepræst, død 23. juni 1788, og hustru Anna Eleonore,
død 6. maj 1782), 1803 måtte generalmajor Lemming overføre familiemonu
mentet til Trinitatis k. — Sdr. kapel 13.
Erstatningskomm. korrespondanceprot. 1796—1814 fol. 2.

††Epitafier. Desuden vides følgende at have erhvervet ret til opsætning af
epitafium, men videre oplysning savnes:
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1) 1637. Peder Basse og Sophie Parsberg, inden koret 1. Sml. †kisteplade 3.
Kbh. Dipi. III, 173.

2) 0. 1633—37. Rolf Borquartsen, kgl. rotgeter, midtgang 14.
Prot. 11.

3) Christoffer Hansen, borgmester, fik 1638 ret til epitaf »ind i det store
vindu«, norden koret 1. Sml. †kisteplade 34. — Den af svigersønnen Thomas
Bartholin forfattede indskrift har muligvis været fælles for det eventuelle epitaf
og kistepladen.
Resen: Atlas 248, Ny kgl. Saml. 684 4:o, 65.

4) 1639. Hans Trægaard (sml. †benhus s. 501) og gravsten 13, inden koret 5.
Kopibog 1635—93, fol. 19.

5) 1638. Peder Mortensen, rådmand, sønden koret 4.
Prot. 11, Kopibog 1635—93, fol. 12.

6) Peder Pedersen, borgmester, sønden koret 3, fik 1640 ret til »et maadeligt
epitaf næst norden for det østre vindu«.
Kopibog 1635—93, fol. 21 f.

7) 1641. Henrik Müller, rentemester, inden koret 15.
Kopibog 1635—93, fol. 21 f.

8) 1645. Rasmus Rasmussen, borgmester på Christianshavn, sønden koret 1.
Sml. †gravsten 22.
Prot. 11.

9) Før 1650. Johan Dobbelsten, ndr. gang 18 og 20.
Prot. 11.

10) 1650. Hans Pedersen Bladt, borgmester, norden koret 19. Sml. †kiste
plade 32.
Kopibog 1635—93, fol. 27.

11) 1656. Claus Iversen Ravn, byfoged, rådmand, sønden koret 9, (sml. †oblatæske s. 531).
Kopibog 1575—1673, fol. 28, Hofman: Fund. IX, 266.

12) Claus Iversen, rådmand (1688), midtgang 35, 1662 omtales det, at hans
epitaf ikke må genere orgelpulpituret.
Prot. 11.

13) 1664. Morten Michelsen, rådmand, inden koret 17, (sml. †lysekrone s. 547).
Prot. 11.

14) Før 1674. Frederik Thuresen, stadsoberst, inden koret 2.
Prot. 11.

15) 1675. Morten Scavenius, sml. †kisteplade 33.
Kopibog 1635—93, fol. 65.

16) 1680. Peder Skade, rektor i Roskilde, sønden koret 2.
Kopibog 1635—93, fol. 99.
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Fig. 70. S. Nicolai kirke. Gravsten over Fig. 71. S. Nicolai kirke. Gravsten over rentemester
sognepræst Jacob Nielsen, død 1571.
Ove Høeg, død 1628.

17) 1681. Matthias Sørensen, ndr. kapel 15.
Kopibog 1635—93.

18) 1723. Christiane Rantzou, inden koret 18 (sakristiet).
Prot. 11.

19) 1744. Fru Dreyer, et lille epitaf ved hendes gravsted i koret (norden koret
8?).
Rgsk., Hofman: Fund. IX, 253.

GRAVSTEN
Gravsten. 1) 1571, over sognepræst Jacob Nielsen; indskrift med fordybet
fraktur: »Optimo piissimoqve viro M. Jacobo Nicolai f(ilio) huius [ecclesiæ]
pastori primario marito c[har]issimo deci[morum] prelium parenti Magdalena
uxor mæstis[sima] memoriæ posuit. Obiit 11 (?) septembris anno dni 1571 ætatis 47 conjugii 20 pastoratus 14« (Til minde over den gode og fromme mand
mester Jacob Nielsen, denne kirkes sognepræst, den kærlige ægtemand, faderen
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til 20 børn, lagde den dybtsørgende hustru
[denne sten]. Han døde 11. sept. 1571 i sin
alders 47. år, sit ægteskabs 20. og sin præ
stegernings 14. år). Stenen blev fremdraget
1845—46 ved hjørnet af Vingårdsstræde
og Holmensgade og stod på fundstedet på
højkant, mulig anvendt som ramme om
senere grav. Blev derefter indmuret i tårn
rummets østvæg, hvor den endnu findes
(fig. 70). Stenens udsmykning er tvedelt,
øverst et bomærkeskjold i arkitektur
ramme og flankerende renæssancebalustre
(og gudelig indskrift på latin), nederst indskrifttavlen i kartoucheramme. Under den
latinske gravskrift er 1611 indridset en ny
indskrift, hvorefter kirken med arvinger
nes billigelse har overtaget stenen; plat
tysk med fordybede versaler.
Fig. 72. S. Nicolai kirke. Morten Busserts grav
2) 1628, over rentemester Ove Høeg, død
sten o. 1544. Bymuseet.
12.
jan.
bede, kursiverede versaler over »Offe Høeg til Tovdbøll som var Kong: May:
rentemester her i Kiøbenhafn«. I det store midtfelt, halvrundt afsluttet
foroven, flankeret af aneskjolde, ses Ove Høeg i rustning med skærf og kårde
ved venstre side. Den store kalksten er indmuret i tårnets nordvæg sammen
med andre gravsten fra tomten og er nu sammensat af henved 90 stumper;
bevaret er øverste del af ansigtet, rustningen og hele indskriften (fig. 71).
Yderligere findes i tårnrummet følgende brudstykker af gravsten.
3) 1550—75, portrætfigursten. Bevaret er stumper af klædebon med en
mandsfigurs foldede hænder og kapitælerne af flankerende ungrenæssancesøjler.
4) 1584. Bevaret er en stump af dansk indskrift med årstal. Fordybede
versaler.
5) 1600. Bevaret er nederste del af anselig kalksten. Bomærkeskjold omgivet
af tøjguirlander. Indskriftfeltet indrammet af kartouche. Tysk indskrift med
fordybede versaler og dato 22. sept. 1600.
6) 1608. »Jens borger i Køben[havn] som døde den ... Anno 1608«.
Fordybede versaler. Indskriftplade indrammet af kartouche.
7) 1611. Jens Baltzersen. Dansk indskrift med fordybede versaler (J. B. næv
nes som oldermand for bryggerne).
* Gravsten. 1) 1544, over dr. Bertram i Slangerup og Anna Morten Busserts
datter. Bevaret er knap den ene fjerdedel med nederste højre hjørne. Indskrif
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ten med reliefversaler kan rekonstrueres: [Her ligger beg]rafve[nerlig maan]d
doctor [Bertram] forstan[der i Sla]ngerup clo[ster oc An]na Morten [Bosserts]
dotter oc [hans dot]ter Margrefte. Denne sten h]ører Morten Bofssert til wjnder
til Sange. — I den højre, lodrette rammepilasters nederste felt læses: Boel
Hansdatter anno dni 1544. Formentlig har Morten Busserts navn stået nederst
til venstre. Stenen er således lagt over Christian 11.s livlæge dr. Bertram, men
den tilhørte den kendte billedhugger og arkitekt Morten Bussert (Chr. A. Jensen:
Danske adelige Gravsten nr. 197). I Bymuseet (fig. 70).
2)
1718. Gravsten over Elisabeth Bosencreutz, gift med Hans Rosencreutz,
død 3. april 1718. Indskrift med fordybet skriveskrift, kun nederste højre
hjørne er bevaret: . . .hans elskelige og Velbyrdige Frue......................................... EFVERTSDAATTER d. Güstrau dend 24 Junii 1637 udi ægteskab 37 Aar.
Inden koret 18 (sakristiet). Sml. †epitaf 58. I Bymuseet (fig. 73).

†GRAVSTEN
†Gravsten. 1) Andreas Metzner, møntmester, død 15. febr. 1596, latinsk ind
skrift. Inden koret 14.
Resen: Inscript. Haffn. s. 145, Resen: Atlas 259, Jonge II, 148.

2) Erik Klemensen, rådmand, død 12. juni 1602, og hustru Anne Sørensdatter,
død 2. juni 1603. Dansk og latinsk indskrift. Sdr. gang 11.
Resen: Inscript. Haffn. s. 178, Resen: Atlas 252, Jonge II, 157.

3) Hans Brochmand, mag'., død 45 år gi. 11. febr. 1606, og hustruer Johanne
Vordervecken, død i sit 38. år 22. april 1604. og Katrine Bnsch, død i sit 23. år
15. jan. 1610. I midtgangen med latinsk påskrift om, at graven tilhører Maria
Peter Brochmans 1618.
Resen: Inscript. Hafln. s. 179, Resen: Atlas 258.

4) Sophia, datter af Nicolaus Skawbo, død 5 år gi. 10. okt. 1608. Latinsk ind
skrift. I midtgangen.
Resen: Inscript. Haffn. s. 179.

5) Erik Basse, født 15. sept. 1566, død 13. juli 1611. I koret. Sml. †kiste
plade 1.
Jonge II, 147 — skønt Jonge udtrykkeligt taler om ligsten, er der grund til at frem
hæve, at han gentager Resens fejlagtige oplysning, at E.R. skulle være født 1566 som
søn af Peder Basse og Sophie Parsberg, der blev gift 1601. Sandsynligvis drejer det sig
om den nævnte kisteplade.

6) Michel Vibe, borgmester, (død 1624) og hustru Anne Surbech (død 1632).
Inden koret 8. Sml. †epitaf 13.
Resen: Inscript. Haffn. s. 146.
Danmarks Kirker, København
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Fig. 73. S. Nicolai kirke. Brudstykker af gravsten fundet i kirkens tomt. Tegning 1914 af P. Linde,

7) Claus Johansen, rådmand, død 13. juli 1625, 57 år gl.
Resen: Inscript. Haffn. s. 174 med
II, 157, Resen: Atlas 252 har rettet fejlen.

fejlagtig

aldersangivelse

som

går

igen

hos

Jonge

8) Jens Thorstensen, renteskriver, død 24. juli 1625 i sit 29. år, og hustru
Mette Andersdatter, død 16(37). Ndr. gang 27.
Resen: Inscript. Haffn. s. 173 f.

9) Villom Dop, kammertjener, død 26. febr. 1628 i sit 57. år, stenen lagt af
enken Bodel Andersdatter. Midtgang 20. Sml. epitaf 19.
Resen: Inscript. Haffn. s. 170 f.

10) Henrik Fuiren (død 1624), hustruen Mechtilde Hermannia (død 1610) og
sønnen Jørgen Fuiren dr. med. (død 1628). Latinsk indskrift. Midtgang 28.
Sml. †epitaf 14.
Resen: Inscript. Haffn. s. 171, Jonge II, 151.

11) Peder Pedersen, skriver (død?) 1629. Midtgang 31.
Prot. 11.
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12) Joachim Frederik Basse, født 13. juli 1608, død 11. juni 1633. Inden koret
1. Sml. †kisteplade 2.
Jonge II, 147 (sml. bemærkningerne ved †gravsten 7).

13) Hans Trægaard, begravet 11. marts 1641, stenen lagt af enken Maria
Fuirens. Inden koret 5. Sml. benhus, s. 502, og ††epitaf, s. 566 nr. 4.
Resen: Till. 189.

14) Jens Andersen, sølvpop, død 20. febr. 1642. Med indskrift om at tilhøre
Niels Pedersen Hov. Ndr. gang 17.
Resen: Till. 244.

15) Didrik Johansen Bartskær, rådmand, død 5. juli 1642 i sit 57. år. Af
jern. Midtgang 19.
Resen: Inscript. Haffn. s. 171, Resen: Atlas 252, Jonge II, 158.

16) Hans v. Steenvinckel, generalbygmester, død 6. aug. 1619(1).
lagt 1644 af enken Trine Villom Hybersdatter. Sønden koret 10. Sml. †epitaf 25.

Stenen

Resen: Inscript. Haffn. s. 151.

17) Jacob Sørensen Glud, kapellan, død (28. okt.) 1644, og hustru Karen
Christensdatter, død 7. april 1648, 56 år gi. Sønden koret 15. Sml. †epitaf 22.
Resen: Inscript. Haffn. s. 151.

18) Søster Fuiren, Cornelius Lerckes hustru, begravet 10. nov. 1648. Inden
koret 7. Sml. †epitaf 32.
Resen: Till. 188.

19) Fester
Inden koret 6.

Walter,

køkkenskriver

på

Københavns

slot,

død

9.

jan.

1652.

Resen: Till. 188.

20) Hans Nickelsen Lund, borgmester, død 1654 i sit 53. år. Latinsk ind
skrift. Inden koret 3.
Resen: Till. 189, Resen: Atlas 247 f.

21) Laurits Povlsen, død 12. sept. 1654 i sit 49. år. Ndr. gang 7.
Resen: Till. 243.

22) Rasmus Rasmussen, borgmester på Christianshavn, død 1. jan. 1656 i
sit 47. år, og hustru Anna Iversdatter, gift anden gang med Niels Madsen, tol
der i Århus, død 1. maj 1661 i sit 25. år. Sønden koret 1. Sml. ††epitafium
s. 566, 8.
Resen: Inscript. Haffn. s. 150 f., Resen: Till. 212, Resen: Atlas 260, Jonge II, 157.

23) Verner Kloumand, rådmand, begravet 13. febr. 1657. Midtgang 7.
Prot. 11.

24) Gravsten, formentlig over organist Johan Lorentz’ hustru og
begravet 1636—59, ødelagt da den store klokke blev hejset op i tårnet. Tårnet 3.

ti

børn,

Prot. 11.
37*
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25) Elisabeth Meyers, født 8. jan. 1650, død 18. dec. 1660. Midtgang 15.
Resen: Till. 236.

26) Find Nielsen, borgmester, født 26. marts 1594, død 14. juli 1663, og
hustru Margrete Pedersdatter, født 12. juli 1610, død 12. sept. 1657. Lagt af
enken Dorothea Hansdatter Nansen, født 29. jan. 1633, gift med Peder Peder
sen Lercke. Inden koret 12. Sml. †epitaf 42 og †kisteplade 13.
Resen: Till. 187 f.

27) Apolone Jensdatter, gift med Jens Jacobsen, kapellan, død i sit 23. år
2. okt. 1664 (skal muligvis være 1654 — se sdr. gang 3).
Resen: Till. 251, Resen: Atlas 259.

28) Karine Nielsdatter, gift med byfoged og rådmand Claus Iversen Ravn,
født 7. febr. 1603, død 31. maj 1666. Sønden koret 9.
Resen: Inscript. HafTn. s. 151.

29) Peder Pedersen, højesteretsassessor, borgmester, født 7. maj 1608, død
9. maj 1669. Sønden koret 3. Sml. †kisteplade 21.
Resen: Till. 212, Resen: Atlas 248 f.

30) Niels Rosenkrantz til Stovgaard, Holbækgaard og Alsted, generalløjt
nant, født 31. marts 1627, død 3. juli 1676. Prægtig ligsten med zirater af
hvidt marmor, der var i behold efter branden og 1808 hensattes på kirkegår
den. Muligvis identisk med den mindeplade, der var anbragt uden på sdr. kapel
(Da. Saml. V, 356), og som ses på opstalten 1750 (fig. 25) over vinduet i kapel
lets sydmur. Sdr. kapel. Sml. †epitaf 49.
Pontoppidan: Marmora Danica
Kjøbenhavn 15. marts 1808 nr. 45.

I,

93,

Jonge

II,

139,

Tillæg

til

Nyeste

Skilderie

af

31) Orban Ribert, brygger, død 1677. Jfr. ndr. gang 7.
Resen: Till. 244.

32) Christoffer Hansen, borgmester, født 29. juni 1598, død 25. nov. 1679,
og to hustruer. Norden koret 1. Sml. ††epitaf 3 og †kisteplade 34.
Ny kgl Saml. 682 4: o, 65.

33) Hans Drejers lille datter, begravet 17. sept. 1685, og hustru Elisabeth
Hansdatter. Jfr. norden koret 8.
Ny kgl. Saml. 682 4: o, 65.

KISTEPLADER
Bevarede * kisteplader. Foruden tre tidligere kendte kisteplader (nr. 1, 3 og 4)
fandtes ved udgravningen 1914 en række mere eller mindre velbevarede kiste
plader, som overførtes til Rymuseet. Følgende har kunnet identificeres:
1) 1655. Øllegaard Huitfeldt, gift med Joachim Gersdorf, født 16. maj 1622, død
11. marts 1655. I koromgangen. Senere overført til Trinitatis k. Sml. †epitaf 34.
Resen: Inscript. HafTn. s. 156 f., Jonge II, 144 (her fejlagtigt betegnet som gravsten).
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2) Efter 1662. Over N.N., søn af landsdommer Oluf Brockenhuus og Karen
Ulfeld, ottekantet, beskadiget kobberplade.
Vor gamle Hovedstad, ved P. Linde o.fl. s. 376, sml. Historisk Tidsskrift 4. rk. IV, 450.

3) 1665. Frederik, søn af feltherre Hans Schack til Møgeltønder og Gram,
og Anna Blome, født 26. dec. 1663, død 10. juli 1665. I koromgangen. Nu i
Trinitatis k.
Resen: Inscript. Haffn. s. 160, Pontoppidan: Marmora Danica I, 93.

4) Otte Krag til Voldborg, rigsråd, født 5. sept. 1611, død 1. febr. 1666. I
koromgangen. Senere overført til Roskilde domkirke.
Resen: Inscript. Haffn. s. 158, DK., Kbh. amt, s. 2117.

5) 1711. Peter Larsøn, kgl. maj. velbetroede eskadreskriver,
15. febr. 1711. Ndr. gang 8.

død isit 42.

år

Vor gamle Hovedstad, s. 377.

6) 1721. Sr. Jørgen Scharenhorst, brygger, 38 år, død 1721. Sdr. gang 6.
Vor gamle Hovedstad, s. 376.

7) 1724. Sr. Peder Friborg af de to og tredive mænd, borger og handelsmand,
død 1724. Sdr. kapel 4.
Vor gamle Hovedstad, s. 374.

8) 1725. Niels Juel, kgl. maj. materialforvalter, død 1725. Sdr. kapel 12.
Vor gamle Hovedstad, s. 376.

9) 1758. Else Christina Schyth, født Hiorth, g. m. Andreas
kapellan ved S. Nicolai, død 1758. Midtgang 5.

Schyth, yngste

Vor gamle Hovedstad, s. 376.

10) 1759. Else Margareta Jegend, datter af hr. Johan Jegend, død 5. jan. 1759,
26 år gi. Sdr. gang 10.
Vor gamle Hovedstad, s. 376.

11) 1763. Anna Johanna Schyth, født Alrøe, død 27. marts 1763, 32 år gi.
Sdr. gang 2.
Vor gamle Hovedstad, s. 377.

12) 1773. Sara Balling, procurator Ballings moder, 80 år gi. død 1773, Midtgang 5.
Vor gamle Hovedstad, s. 376.

†Kisteplader. 1) Erik Basse, født 15. sept. 1566(?), død 13. juli 1611. 1 koret,
sml. †gravsten 5.
Resen: Inscript. Haffn. s. 146 f.

2)
Joachim Frederik Basse til Sørup, født 13. juli 1608, søn af Peder Basse
og Sophie Parsberg, broder til ovennævnte, død 11. juni 1633. 1 koret. Sml.
†gravsten 12.
Resen: Inscript. Haffn. s. 146.
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3) Sophie Parsberg, sal. Peder Basses, død på Sørup 25. okt. 1639. Inden
koret 1. Sml. ††epitaf 1.
Resen: Inscript. Haffn. s. 146.

4) Jomfru Beate Lindenow, datter af Henrik Lindenow til Øvids kloster og
Beate Ulfeldt, født 25. dec. 1632, død 30. dec. 1651. I koret.
Resen: Inscript. HafTn. s. 147 f.

5) Dorothea Friis, gift med Christoffer Lindenow til Lindersvold, født 19.
marts 1624, død 21. sept. 1652. I koret.
Resen: Inscript. HafTn. s. 147.

6) Gregers Friis til Olstrup, gift med Lisbet Sophie Urne ChristofTersdatter,
død 12. maj 1654. I koret.
Resen: Inscript. HafTn. s. 147.

7) Adam Henrik Pentz, hofmarskal, født på Warlitz i Mecklenburg 1. maj
1597, død 6. dec. 1657. I koromgangen.
Resen: Inscript. HafTn. s. 161 f.

8) Karen Ulfeldt, gift med Oluf Brockenhus til Urup, født 7. aug. 1611, død
20. dec. 1658. I koromgangen.
Resen: Inscript. HafTn. s. 162.

9) Hans Lindenow til Iversnæs, ridder, rigsråd, født 25. marts 1616, død 29.
maj 1659. I koromgangen.
Resen: Inscript. HafTn. s. 159 f.

10) Otto Reedtz, søn af kansler Peter Beedtz og Sophie Sehested, født 31.
jan. 1659, død 26. maj 1660. I koromgangen.
Resen: Till. 222.

11) Joachim Gersdorf, Danmarks riges drost, født 11. nov. 1611, død 19.
april 1661. I koromgangen, senere overført til Trinitatis k. Sml. †epitaf 40.
Kistepladen nu tabt.
Resen: Inscript. HafTn. s. 152, Jonge II, 144 (her fejlagtigt betegnet som gravsten).

12) Otto Christoffer Ulfeldt til Næsbyholm, født 7. maj 1646, død 7. marts
1663. I koromgangen.
Resen: Inscript. HafTn. s. 160 f.

13) Find Nielsen, borgmester, død 14. juli 1663 i sit 70. år. Inden koret 12.
Sml. †epitaf 42 og †gravsten 26.
Resen: Inscript. HafTn. s. 148 f.

14) Frederik Christian, søn af Joachim Irgens og Cornelia Bickers, født 6.
febr. 1664, død 16. okt. s.å. Latinsk indskrift. I koromgangen.
Resen: Inscript. HafTn. s. 158.

15) Henrik Ernst, dr. jur., professor i Sorø, født 16. febr. 1603, død 7. april
1665. Latinsk indskrift. I koromgangen.
Resen: Inscript.
97, Jonge II, 148.

HafTn.

s.

159,

Resen:

Atlas

245,

Pontoppidan:

Marmora

Danica

I,
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16) Christian Fabricius, dr. jur. et med., født 2. juni 1604, død 20. nov. 1666.
Latinsk indskrift. Midtgang 18.
Resen: Inscript. Haffn. s. 172, Resen: Atlas 255 f., Jonge II, 154.

17) Friderica Amalia von Winterfeld, født 9. maj 1666, død 24. april 1667.
Tysk indskrift med vers. I koret.
Resen: Inscript. Haffn. s. 148.

18) Ebba von Bülow, født 1597 på Kadegast i Mecklenburg, død 31. maj
1667. 1615 gift med Volradt van Bassevidtz til Lückow, død s.å., 1619 gift
med Adam Henrik Pentz til Warlitz, død 6. dec. 1657. I koromgangen.
Resen: Inscript. Haffn. s. 162 f.

19) Christenze Lykke til Svanholm, født 14. april 1636, død 11. juli 1667,
gift med Frederik von Arenstorff. I koromgangen.
Resen: Inscript. Haffn. s. 161.

20) Regina Schønbach, født 7. dec. 1644, død i barnsnød 6. april 1669. Gift
med Gotfred Wandeling, dr. jur., og 1668 med Christian Midler. Inden koret 15.
Resen: Till. 196 f., Resen: Atlas, 253.

21) Peder Pedersen, højesteretsassessor, øverste
1608, død 9. maj 1669. Sønden koret 3. Sml. †gravsten 29.

borgmester,

født

7.

maj

Resen: Till. 219 f.

22) Sophie Sehested, født 2.
juli 1635, død 5.
Peter Reedtz. I koromgangen. Sml. †epitaf 47.

nov.

1670, gift medkansler

Resen: Till. 221 f.

23) Christopher Parsberg til
født 17. dec. 1632, død 24. aug.

Frydendal, greve, geheime1671. I koret.

ogetatsråd

etc.,

Resen: Till. 196, Resen: Atlas, 244, Vitruv. III. 2. s. 563.

24) Peter Reedtz, kansler, født 17. nov. 1614, død 10. juli 1674. Inden koret
18 (sakristiet). Sml. †epitaf 47.
Resen: Till. 220 f.

25) Sophia, datter af Peter Reedtz og Anne Ramel, født 3. maj 1673, død
3. jan. 1675. I koromgangen.
Resen: Till. 223.

26) Balthasar Sekman, højesteretsassessor, død 20. sept. 1675. Latinsk ind
skrift. Norden koret 6.
Resen: Till. 224 f., Resen: Atlas 250, Ny kgl. Saml. 682 4:o, 68.

27) Laurentius Holmer, død 54 år gammel 7. nov. 1676.
I koromgangen.

Latinskindskrift.

Resen: Till. 225 f., Resen: Atlas 250 f., Ny kgl. Saml. 682 4:o, 69 f.

28) Hans Friis, overauditør, født 24. juni 1647, død 1.
omgangen.
Resen: Till. 226 f.

aug.1676.

I kor
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29) Jomfru Maria Seefeldt, datter af Peder Seefeldt og Margrethe Rosen
krantz, født 4. okt. 1643, død 3. dec. 1676. I koromgangen.
Resen: Till. 227, Resen: Atlas 245.

30) Gerhard Schrøder (død 1677) 32 år gammel. Latinsk indskrift. I kor
omgangen.
Resen: Till. 223.

31) Engel Willumsdatter Dichmands, gift med Claus Reimer, født 15. sept.
1638, død 1. juli 1677. I koret.
Resen: Till. 198.

32) Hans Pedersen Rladt, borgmester, født 25. marts 1614, død 4. sept. 1677.
Norden koret 19. Sml. ††epitaf 10.
Resen: Till. 227.

33) Elisa Maria Scavenius, datter af Morten Scavenius og Veronica Fleiscer,
født 6. jan. 1656, død 20. nov. 1677. Latinsk indskrift. I koret.
Resen: Till. 196.

34) Christoffer Hansen, borgmester, født 29. juni 1598, død 25. nov. 1679.
Latinsk indskrift. Norden koret 1. Sml. †gravsten 32 og ††epitaf 3.
Resen: Till. 199.

35) Christian Lindenow, kammerherre, ekstraordinær envoyé i Spanien, Eng
land og Frankrig. Død i sit 38. år i Frankrig 17. sept. 1680. I koret.
Resen: Till. 198 f., Resen: Atlas 244, Vitruv. III. 2. s. 563.

36) Arent Berntsen, rådmand, født 21. maj 1610, død 29. dec. 1680. Sdr.
gang 27.
Resen: Till. 253, Resen: Atlas 252.

37) Magdalene Karsen, gift med generalfiskal Christian Petersen, datter af
Henrik Karsen og Catharina Bødeker, født 23. nov. 1626, død 5. febr. 1681.
Sdr. gang 13. Sml. †epitaf 50.
Resen: Till. 255.

38) Marqvor Rodsteen, admiral, født 31. okt. 1625, død 13. maj 1681. I koret.
Resen: Till. 200, Resen: Atlas 244, Vitruv. III. 2. s. 563.

39) Christian Petersen, generalfiskal, født 1. febr. 1628, død 22. april 1685.
Sdr. gang 13. Sml. †epitaf 50.
Resen: Till. 254.

40) Johan
(sakristiet).

Rantzow,

generalløjtnant,

født

1650,

død

1708.

Inden

koret

18

Ny kgl. Saml. 684 4:o, 56 f., Pontoppidan: Marmora Danica I, 94, Jonge II, 141 f.

41) Sophia Amalia Friis, gift med Johan Rantzow, født 1650, død 1696.
Inden koret 18 (sakristiet).
Ny kgl. Saml. 682 4: o, 57.
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42) Johan Schrader, etatsråd, præsident i København,
død 20. sept. 1736. Sønden koret 3.
Ny kgl. Saml. 682 4:o, 72 f., jfr. Hofman:

43) Johan Henrichsen, født 30. nov.
koret 9.

Fund.

født

20. febr. 1663,

IX, 253.

1716,

død 3. sept. 1737,

jfr.sønden

Thim, 35.

44) Inger Hald, Jens Rasmussens hustru, død 1764. Norden koret 15.
Thim, 33 f.

45) Jens Rasmussen, brygger, død maj 1764. Norden koret 15.
Thim, 33.

46) Mathias Friis Ewald, sekretær i danske kancelli, født 22. dec. 1717, død
13. sept. 1767. Sønden koret 13.
Thim, 32.

47) Engelbrecht Waage, justits- og kammerråd, født 5. maj 1731, død jan.
1768. Inden koret 5.
Thim, 37.

48) Mad. ... Stub, født Petersen, født 11. juni 1721, død 26. dec. 1769.
Norden koret 16.
Thim, 34.

49) Henrich ... Lauritz (?) Hartz, født 23. maj 16.8, død 30. dec. 1771.
Sønden koret 13.
Thim, 38.

50) Sophie Sweder, født 25. dec. 1706, død 29. okt. 1774. Sønden koret 11.
Thim, 31.

†BEGR AVELS ER*
»Inden Koret« 1) 1634 købt af Peder Basse for 2000 rdl. og opmuret. Anset for hjem
faldent 1716 og anvendt af kirken bl.a. til præstebegravelser. Fig. begravelser kendes:
Peder Basse og hustru Sophie Parsberg 20. nov. 1639 — disses søn Jochim Frederich
»siden« — Malte Juels barn i juni 1644 — kammerråd i Drammen Laurids Mohs’ hustru
7. nov. 1716—-Niels Andersen Steens hustru 10. juni 1718 —etatsråd Neve 29. dec. 1718
— Jomfru Dorethe 15. sept. 1724 — mag. Hunderup 10. aug. 1733 — dennes liden søn
10. nov. 1733 — etatsråd Neves hustru 3. april 1734 — brygger Niels Andersen Steen 8.
jan. 1735 — mag. Hunderups datter 11. aug. 1735 — sognepræst Brorson 20. april 1757
— Jacob Rosborg og hustru, der havde skænket kirken 1000 rdl., overført fra ndr. gang
32, 1764.
2)
O. 1673 købt af oberst Frederich Turisen for 210 rdl. Gravstedet lå »mellem alter
fodens søndre side under skriftestolen til muren«. 1725 købt af sognepræst mag. Iver
Brinch for 200 rdl. Fig. begravelser kendes: Frederich Turisens hustru Else 29. jan.
1673 — Frederich Turisen 14. maj 1674 — Iver Brinchs hustru 15. jan. 1725 — Iver
Brinch 6. juli 1728 — konferensråd H. D. Brinch-Seidelin 16. marts 1778.
* Som tidligere gentagne gange meddelt gengives her i regestform hovedindholdet af begravelses
protokol 11. Angående numrene jfr. fig. 64.
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3) 1651 erhvervet af borgmester Hans Nickelsen for 168 sldr. og graven ndr. gang 5.
Fig. begravelser kendes: Hans Nickelsen dec. 1654—dennes enke Ane 6. okt. 1671 — mag.
Nicolas Lunds datter 20. dec. 1671 — Hans Nickelsens søn, sognepræst til Holmens k.
mag. Nicolaj Lund 29. aug. 1676 — dennes hustru Margrete 6. juni 1679 — mag. Lunds
svigersøn, Bertel Biørnsens pigebarn 13. okt. 1694 — dennes barn 20. maj 1697 — dennes
hustru 19. juli 1698 — dennes lidet barn 8. juni 1703 — Bertel Biørnsen 15. sept. 1722
— Hr. Wittmaks hustru 18. marts 1726 — Bertel Biørnsens enke 12. maj 1740 — major
Hameløf 22. juli 1743 — dennes enke 28. juli 1751 — assessor Biørn 15. jan. 1759 —
borgmester Niels Lundes enke, Johanne Bertelsdatter Biørns 31. maj 1760.
4) 1637 købt af Vibeke Kruse til Bramsted, der lod det mure, for 200 rdl. [da denne
indførsel senere er streget over, er det muligt, at købet ikke er kommet istand]. Grav
stedet lå mellem Hans Trægaards grav nr. 5 og nedgangen til »alterens gewelb« (ovenfor
s. 554). 1638 købt af Jørgen Høeg for 200 rd. 1650 og 1664 var graven indfalden og
istandsattes af kirken, sidstnævnte år efterlystes arvinger til stedet på Viborg lands
ting, men uden resultat. 1705 købt af ældste kapellan Nicolai Henrichsen for 200 rdl.
[1781 købt af brygger Paul Christensen for 130 rdl.]. Fig. begravelser kendes : Vibeke
Kruses søsterdatter 1637 [overstreget, jfr. ovenfor] — rentemester Ove Høeg 12. marts
1638 — Nicolai Henrichsen 18. marts 1705 — enkefru Broersen 4. maj 1750 — fru Bartholin Brorson 21. dec. 1752 — brygger Wedsteens hustru Christine Maria Rasmusdatter Bagge 24. april 1783 — dennes datter Anne Johanne Kirstine 1 år 22. aug. 1788 —
Paul Christian Wedsteen 79 år nov. 1791.
5) O. 1636 overladt kirkeværge Hans Thrægaard for hans store besværing med kirkens
bygning, denne lod stedet mure. 1661, da stifsønnen Jacob Fyren var ejer, borttoges
muren mellem 4) og 5) »saa at Liige goode begraffuelser af Nomr. 4 oc 5 worde kunde ..«
[1694] købt af vinhandler Henrich Essen. 1712 efter at være tilfaldet kongen, solgt [som
muldbegravelse] til renteskriver Christen Ruus. [1768 købt af justitsrådinde Anna Cata
rina Waage for 100 rdl.] Fig. begravelser kendes: Hans Thrægaards hustru Maren Johansdatter 18. nov. 1636 — Hans Thrægaard 11. marts 1641 — Jacob Fyrens nyfødte
barn 23. marts 1656 — dennes lidet barn 9. febr. 1671 — dennes hustru Else 2. april 1672
— denne og hans anden hustru Giertrud 19. dec. 1676— dattermanden Johan Hansen
Ronums to uger gamle barn 22. marts 1677 — Jacob v. Fyrens søn, Hans 19. sept. 1681
— Johan Ronums drengebarn 22. nov. 1687 — Henrich Essen 15. febr. 1704 — Chri
sten Ruus’ hustru, der siden 1710 havde stået i alterhvælvingen, 12. maj 1712 —Chri
sten Ruus, der havde testamenteret 200 rdl. til kirkens reparation, 12. febr. 1716 — ju
stitsråd, kommitteret i rentekammeret Engelbrecht Waage 29. jan. 1768.
6) O. 1652 købt af kgl. køkkenskriver Fester Valter eller dennes arvinger for 200 rdl.
og muret. 1684 købt af Johan Hansen Ronum for 150 rdl. 1694 købt af forvalter på Assi
stenshuset Nicolaj Weseling for 90 rdl. Fig. begravelser kendes: Fester Valter 18. jan.
1652 — Johan Hansen Ronnums hustru 15. sept. 1684 — Johan Ronum 10. dec. 1688
— Nicolaj Weslings liden søn 22. aug. 1694 — sammes barn 17. nov. 1697 — Nicolaj
Wesling 1. dec. 1698 — dennes hustru 1. juni 1699 — med Lars Ruds bevilling, Jør
gen Thormolens % år gamle barn 8. jan. 1716 — Sr. Ruuds lidet barn 7. aug. 1720 —
sammes hustru 8. jan. 1721 — Sr. Ruuds lidet barn 23. sept. 1721 — med dennes
bevilling, Jørgen Thormølens lidet barn 22. dec. 1721 — procurator Ruud 9. maj 1726
— jomfru Ellen Maria Wesling 21. juli 1749.
7) 1648 købt af kgl. residerende agent i Spanien Cornelius Lerke for 525 sldr. med ret
til opmuring. Begravelsen lå »under præstestolen i koret«. Fig. begravelser kendes:
Cornelius Lerkes hustru 1648 — sammes anden hustru og et barn, som døde i Spa
nien, 17. april 1663 — Cornelius Lerche 19. okt. 1681 — med enkefru Witbergs til
ladelse, jomfru Margrethe Grubbe 22. nov. 1695 — kommandørkaptajn Soms 2 år
gamle barn 18. marts 1725 — admiral Fr. Suhm 9. dec. 1758 — admiralinde Suhm 14. sept.
[1767] — geheimerådinde Cicilia Christina Schiøller, 66 år gammel, 25. april [1786].
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8) O. 1624 købt af borgmester Michel Viibe for 312 y2 sldr. og muret. 1676 købt af
kirken for 280 sldr. og overladt sognepræst Michael Henrichsen for samme pris. 1782
købt af kirken for 20 rdl. og som muret solgt til købmand Johannes Noor for 400 rdl.
Fig. begravelser kendes: Michel Viibe 4. april 1624 — dennes hustru 13. marts 1632
— borgmester i Trondhjem, Anders Christoffersens hustrus moder (datter af M. Vibe)
18. juli 1662 — mag. M. Henrichsens hustru 22. marts 1693 — Michael Henrichsen
4. marts 1701 — prof. Christen Worms lidet barn 22. sept. 1703.
9) 1653 fik Karen Anders Hansens datter brev på muret begravelse mod at der efter
hendes bisættelse betaltes 450 sldr. 1719 købt af kancelliråd og borgmester Nicolaj
Wivet tillige med det hermed indmurede 10) for 200 rdl. Fig. begravelser kendes:
Karen Andersdatter 30. dec. 1673 — Nicolaj Wivets søn 17. okt. 1719 — kancelliråd,
borgmester Wivet 21. juni 1725 — ritmester Vivets to år gamle datter 19. dec. 1737
— fru kancelliråd Vivet 9. febr. 1743 — justitsråd Friderich Wilhelm Wivet, 61 år,
26. febr. 1790.
10) Tilhørte kirken indtil foreningen med 9) 1719. — Hofjunker Daae, der omkom
ved den ulykkelige ildebrand [på Amalienborg], begravedes frit 22. april 1689.
11) Hans Holst, der »i sin velmagt« havde bekostet og skænket alteret og dåben,
dennes hustru, der som enke havde skænket 3000 rdl. til kirkens bygning, og deres
datter nød fri begravelse her. Da der ikke fandtes livsarvinger, solgtes det 1667 til
Peder Pedersen Lerche for 150 rdl. efter at være blevet forenet med 12), da der var
»noget smalt for 2 lig«. Fig. begravelser kendes: Hans Holst 12. juni 1623 — datteren,
Anne Madtz Raffns 28. aug. 1629 — Hans Holsts enke 5. marts 1633 — Peder Peder
sens hustru Dorrete Nansen 14. juni 1675 — Peder Pedersen Lerke 12. jan. 1683 —etats
råd, ordenssekretær Vincentz Lerches søn 6. okt. 1697 — sammes barn 9. april 1703
— sammes hustru, Cathrina Hedewig Wiibe 6. nov. 1731 — geheimekonferensråd
Wincentz Lerche 4. aug. 1742 — kammerjunker Lerches 3 uger gamle datter 18. febr.
1765 — sammes barn 17. dec. 1765 — sammes 7 dage gamle barn 18. aug. 1766 —
kammerherre Lerches y2 år gamle barn 5. maj 1769.
12) 1652 købt af borgmester Find Nielsen, der ville lade det mure. 1667 forenet
»indmuret« med 11). Fig. begravelser før 1667 kendes: Find Nielsens hustru 17. sept.
1652 — Find Nielsen 22. juli 1663.
13) 1621 købt af Baltzer Berents enke, Nille for 250 sldr. Fig. begravelser kendes:
Baltzer Berentz søn, Hindrich 29. maj 1621 — sidstnævntes stiffader, Boldewyn
Blanckfort 16. jan. 1634 — Hans Haueman d.y. 13. okt. 1661 — Johan Fricks hustru,
Ane Hauemans 27. sept. 1669 — Johan Frick 23. dec. 1670 — Zacharijs Garbers syv
børn 6. juni og 17. okt. 1688, 20. dec. 1691, 18. jan. 1692, 5. juli 1693, 7. sept. 1694,
4. nov. 1695 — sammes hustru 23. nov. 1697 — sammes fire børn 26. jan. 1703, 30.
sept. 1704, 26. okt. 1705, 9. marts 1706 — Hans Hendrich Garbens liden datter 12.
sept. 1744 —- kaptajn Hans Hendrich Garbens hustru 21. maj 1759 — kaptajn Hans
Henrich Garben 6. juli 1767.
14) Ejedes 1596 af familien Metzner, der 1629 lod det mure. O. 1656 købt af Jør
gen Matties. 1693 købt af bryghusforvalter Peter Kloumand for 100 rdl. S.å. erhver
vet af borgmester Bartholomæus Jensen, hvis enke bestemte, at kun arvinger måtte
begraves der. Fig. begravelser kendes: Frederik 11.s møntmester Andreas Metzner 19.
febr. 1596 — tysk kansler, dr. Leonhart Metzner 26. juni 1629 — Herman Wöest 23.
marts 1642 — sammes hustru, Anne Metzners 13. april 1644 — Jørgen Matties 15.
sept. 1656 — sammes hustru 11. maj 1658 — Bartholomeus Jensen 19. aug. 1697 —
sammes hustru, Ingeborg Dirichsdatter 11. okt. 1714 — justitsråd Seckman 1. sept.
1750.
15) 1642 købt af generaltoldforvalter Henrik Midler og muret. Forblev hos arvin
gerne skønt køberen 1691 skyldte kirken 1000 sldr. Fig. begravelser kendes: Hindrich
Møllers barn 21. juni 1642 — sammes barn okt. 1644 — sammes hustrus fader 30.
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okt. 1647 — Soffia Müllers moder 15. maj 1651 — Henrik Midlers moder 12. febr.
1658 — dr. Caspers liden søn 6. marts 1658 — Henrik Müllers yngste søn febr. 1660
— sammes svoger Marsely (d.e. Marselis) 30. marts 1663 — Christian Møllers hustru
16. april 1669 — etatsråd Henrich Müller og hustru, hvis lig i mange år havde stået
i Frue kirke 6. april 1692 — med Christian Møllers bevilling, kaptajn Bylous % år
gamle barn 5. marts 1714 -— jomfru Fincke 16. juni 1729 — kammerherre Bylous 14
uger gamle datter, Juliane Maria 27. nov. 1776.
16) 1652 købt af Hans Mattiassen, der fæstede stedet østen for Henrik Müller, imel
lem Morten Mikkelsens grav og sprinkelværket. 1696 købt af kgl. køkkeninspektør
Christen Nielsen for 240 rdl. tillige med 17) og muret. 1780 købt af klædekræmmer
Peter Thomsen [for 200 rdl.]. Fig. begravelser kendes: Hans Mattiassens nyfødte barn
6. sept. 1652 — sammes lidet barn 3. marts 1654 — Christen Nielsen 9. juni 1699 —
sammes datterbarn 1. april 1701 — justitsråd, dr. Wulfs tre børn 5. dec. 1701, 24
okt. 1703, 23. nov. 1718 — justitsråd Helts tre børn 5. april 1703, 8. nov. 1708, 27.
sept. 1711 — stadsmajor Starup 2. nov. 1729 — etatsråd Wolf 29. juni 1730 — med
mad. Starups bevilling, kasserer Paulys y2 år gamle barn 7. febr. 1732 — mad. Chre
sten Nielsen 6. marts 1732 — kasserer Paulis søn, tre år gammel, 30. nov. 1736 —
sammes søn, % år gammel, 20. dec. 1736 — sammes søn, 5 år gammel, 27. okt. 1738
— etatsrådinde Wulf 9. april 1746 — brandkasserer Paulie 13. maj 1747 — sammes
hustru 3. marts 1759 — Peder Thomsens hustru, Cathrine Maria, født Christensen,
maj 1780 — Wulfbrandt Charl. Chlyver 13. okt. 1794.
17) 1642 købt af rådmand Morten Michelsen. Denne skænkede 1664 koret »en skøn
lysekrone og lod staffere den søndre dørgericht«; til gengæld blev der bevilget ham
frihed til epitafium på »middelste pille sønden i koret«. 1696 forenet med 16). Fig.
begravelser kendes: Morten Michelsens fire børn 23. marts 1642, 18. febr. 1644, 11.
sept. 1645, 1. okt. 1652.
18) [Blandt begravelserne »inden koret« regnedes også »det lille kapel bag alteret,
dvs. sakristiet. 1674 købtes det af fru Anne Bamel for 1000 rdl. med ret til at op
sætte epitaf for hendes husbond Peder Reedtz i koret over kapellets dør, dog således
at det ikke dækkede for vinduet over denne. Også selve kapellet måtte omdannes, blot
de to luftkanaler forblev urørte. Fru Else Scheel begravedes her 19. aug. 1682. — Da
den obligation, fru Anne Ramel havde givet i betaling, imidlertid ikke blev indfriet,
hjemfaldt kapellet iflg. højesteretsdom 23. aug. 1692. 1706 købte etats- og justitsråd
Hans Rosencreutz kapellets nordlige del, dvs. krypten, som måtte skilles fra den syd
lige ved mur eller gitterværk (det sidste blev tilfældet), for 1000 rdl. — stedet skulle
vedligeholdes for renterne af det halve af summen. Kapellets sydlige del solgtes 1723—
24 til fru Christiane Barbara Rantzou, enke efter oberst Werner Parsberg, for 500
rdl. samt 200 rdl. til vedligeholdelse. På muren ind til kapellet måtte opsættes et
epitaf svarende til Rosencreutz’. Køberens forældre, generalløjtnant Johan Rantzou
og hustru skulle straks begraves der. Derefter skulle kun børnene Johan og Sophie
Amalie Parsberg, sidstnævnte gift med kammerjunker Niels Juel til Tåsinge, være
berettigede, hvis de ønskede det. Når den sidste berettigede var nedsat, skulle graven
tilmures. Efter oberstinde Parsbergs — »nu geheimeraad Reventlous« — bisættelse 26.
maj 1747 tilmuredes graven].
»Sønden Koret« 1) 1640 købt af borgmester på Christianshavn Rasmus Rasmussen
for 180 sldr. 1685 købt af kirken for 113 rdl. 3 mk. og 1688 solgt til byfoged Friderick
Eisenberg med tilladelse til at lade det mure og forsyne med lufthul gennem »kirkens
øster mur ud til den gamle urtegaard« for 150 rdl. Lufthullets jerngitter og stenramme
istandsattes 1775. Fig. begravelser kendes: Rasmus Rasmussens fem børn 14. juli
1640, 10. april 1647, 7. juli og 3. okt. 1652, 2. okt. 1654 — Rasmus Rasmussen jan.
1656 — sammes hustru juni 1661 — med svigerfaderen Fr. Eisenbergs bevilling, mag.
Jørgen Uhrsins to år gamle datter 19. dec. 1709 — med byfogedens bevilling, Peter
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Friborgs 16 år gamle søn 11. aug. 1710 — Friderich Eisenberg 28. okt. 1712 — Mor
ten Weslings lidet barn, 10 uger gammelt, 18. dec. 1715 — kancelliråd Eisenberg 11.
marts 1722 — sammes lidet barn 3. juli 1722 — Friderich Eisenbergs enke Anna 15.
sept. 1724 — jomfru Eisenberg 18. marts 1727 — kancellirådinde Wessling 21. juli
1753 — Kirstine Marie Milian, enke efter købmand Dawidsen i Helsingør, 5. aug. 1785.
2) O. 1625 købt af Cort von Busk, slotsskriver, for 188 sldr., afstået af mag. Peder
Skade på hustruens — en datter af Bartholomeus Haagensen — vegne til kancelliråd
Friderich Mecklenburg og frue Ingeborg Moht 1680 og muret. 1774 istandsattes luft
hullets stenramme og jerngitter, desuden forsynedes graven med jerngitterværk. 1792
købt af guvernør Fix for 300 rdl. Fig. begravelser kendes: Cort v. Busk 12. aug. 1625
— Bartholomeus Haagensen 5. juni 1643 — sammes søn 12. juni 1647 — »Bewilligdes
Bartolomeus Mickelsens Hoffuid udi denne Graff blelf indsatt; Sawel oc Legemed,
naar ded fraa Malmøe hiid føhres«. [Henrettet 22. dec. 1659 forsin deltagelse i Malmøsammensværgelsen (K. Fabricius, Skaanes Overgang fra Danmark til Sverige I, 1906,
s. 128)] 1660 — Cort Bartolomei Haagensens søn marts 1664 — med Margrete Bartolomei Haagensens bevilling, en kvinde fra Malmø 16. maj 1666 — Buschis hustru
Margrete 24. marts 1667 — Friderich Mecklenburgs to børn, overført fra tyske kirke,
12. marts 1683 — Friedrich Meckelborg 10. juli 1684 — landsdommer Holger Parsberg, som nogle år havde stået i kirkens hvælving, maj 1696 — sammes enke, Beathe
Ingeborg Moth 4. nov. 1697 — amtmand Povell Moths barn 3. febr. 1698 — sammes
datter, Christiana Amalia 9. dec. 1705—1717, 30. juni optoges og overførtes til tyske
kirke amtmand Moths datters lig, og i stedet nedsattes amtmand Moth, hvis lig i
nogle år havde stået i alterets hvælving — oberst Swane 6. aug. 1745 — [guvernør
Fix’ hustru 1792].
3) 1640 købt af borgmester Peder Pedersen. [1774 betegnet som muret grav til fire
lig], 1784 købt af kaptajn Holst. Fig. begravelser kendes: Peder Pedersens to børn
29. nov. 1640, 1. sept. 1652 — Peder Pedersen 21. maj 1669 — datteren Ane sal. Carl
Rosenmeyers 16. maj 1679 — Peder Pedersens enke, Margrete 22. okt. 1680 — borg
mester Sigfred Friis’ datter, 7 år, 13. aug. 1711 — sammes søn 15. aug. 1711 — sam
mes datter, 14 år, 30. sept. 1711 — oberst Styrups datter, omtr. 2 år, 22. dec. 1734 —
præsident, etatsråd Schrader 26. sept. 1736 — med justitsråd, borgmester Worms
enkes tilladelse, generalmajor Styrops frue 1. juli 1746 — etatsråd Friis’ frue og dat
ter 15. febr. 1754 — kaptajn Holsts forhen afd. hustru og barn 2. juli 1784 — sammes
liden søn, Laurents 10. febr. 1785 — sammes datter, Nicoline Christiane, 11 år, 28.
jan. 1790 — stadskaptajn Jens Holst, 75 år, 18. febr. 1799.
4) 1638 erhvervet af rådmand Peder Mortensen i stedet for en grav i det gamle
kapel og en midt på gulvet (jfr. midtgang 30) og ndr. kapel 2) og 3)). 1681 lod sviger
sønnen, assessor i højesteret og borgmester Christen Andersen Duerig, det mure. Fig.
begravelser kendes: Peder Mortensen 31. maj 1653 — sammes enke 8. nov. 1666 —
borgmester Christen Andersen 6. april 1691 — sammes enke, Margrete Pedersdatter
2. marts 1696 — borgmester Siverdt Fries Dverigs datter 22. jan. 1698 — sammes
liden søn, Peter 30. maj 1708 — borgmester, justitsråd Sigfred Friis 11. april 1710
— oberst Styrups søn, Johan Christian Georg 28. marts 1732 — oberst Styrups
datter 30. marts 1733.
5) O. 1648 købt med ret til opmuring af Rasmus Jensen for 300 sldr. 1737 købt som
forlængst hjemfalden og ganske brøstfældig af fru kancelliråd Wesling for 140 rdl.
1755 købt af justitsråd Peter Ludvig Munck. Fig. begravelser kendes: Rasmus Jen
sen 16. okt. 1648 — sammes enke 5. marts 1654 — Michel Nansens lidet barn 26. april
1655 — Michel Nansen marts 1659 — sammes enke Karen ». . . fra Julland hidkom
men, som hans excell. Herr Griffenfeldt / nu høj Greuelig Excell. och Hans Kongl.
Maysts. høybetroede Herr Rigs Cantzeler / ladet om aftenen udi bem. Graff nedsette«
12. maj 1673 — jomfru Chrestine Wesling 16. sept. 1741 — justitsråd Munchs frue
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30. okt. 1755 — sammes to børn 5. jan. 1758 og 5. dec. 1760 — conferensråd Munch
9. marts 1785.
6) O. 1638 erhvervet af Hindrich Rosenmeyer for 150 sldr. 1654 betaltes yderligere
150 sldr. for tilladelse til opmuring. 1764 købt af oplagsskriver Michael Dreier. 1802
afleverede bankkommissær Jacob Damkier skødet mod at få skøde på en grav på
Assistens kirkegård. Fig. begravelser kendes: Hindrich Rosenmeyer 18. aug. 1638 —
sammes enke, Margrete 27. febr. 1655 — Karl Rosenmeyers dødfødte barn 1. marts
1655 — Henrich Rosenmeyer d.y. 25. sept. 1658 — Carl Rosenmeyers lidet barn marts
1659 — Karl Rosenmeyer 24. nov. 1670 — sammes datter, Anne Cathrine 26. maj
1683 — med Anne sal. Jacob Hoes bevilling, Sr. Laurits Sekeffuing 1. okt. 1684 —
rådmand Leonhardt Cloumands enke, Margretha Rosenmeyer 10. nov. 1693 — Jacob
Hoe 21. febr. 1719 — sammes hustru 31. maj 1720 — Hindrich Hoes lidet barn 21.
juni 1725 — Jacob Hoe jr. 27. jan. 1745 — Michael Dreiers 14 år gamle søn 18. maj
1764 — Michael Dreyer 2. maj 1770.
7) 1638 købt af Peter Mutzfeldt for 100 sldr. og en grav i sdr. kapel, hvor hans hu
stru var begravet. 1749 købt af stadshauptmand Friederich Fabricius for 140 rdl. efter
at have været hjemfaldent nogle år [beskrives da som værende »i størrelse paa 4re
liig«]. Fig. begravelser kendes: Peder Mutzfeld 25. sept. 1650 — P. Mutzfeld d.y.s
barn 27. okt. 1654 — Peter Saxsenbergs liden søn 22. aug. 1656 — sammes liden søn
februar 1657 — sammes hustru 12. sept. 1656 — Peter Saxenberg februar 1658 —
[Peter Motzfelds] liden datter, Mechtell 23. sept. 1675 — sammes søn, Jürgen 16. maj
1684 — rådmand Peter Motzfeldt 30. april 1702 — sammes datter, Maria Sophia 15.
okt. 1716— jomfru Malene Motzfeld 27. maj 1724 — jomfru Motzfeld 10. april 1725 —
stadshauptmand Fabritius’ datter, mad. Hegelund 4. okt. 1749 — sammes frue, Catrine
Elisabeth Mundt 5. aug. 1750 — stadshauptmand Fabritius 22. febr. 1755 — Sr. Fa
britius kortstempler 16. febr. 1757 — Olluf Hegelund 4. nov. 1758.
8) 1638 købt af Joachim Schumacher. 1750 købt som muret af stadshauptmand
Friederick Fabritius for 140 rdl. Fig. begravelser kendes: Jochim Schumachers tre børn
23. aug. 1638, 21. okt. 1639, 27. marts 1647 — Jochim Schumacher 27. aug. 1650 —
Peter Saxenberchs liden søn april 1659 — Albrecht Schumachers »/ nu ved navn Albr.
Guidensparre /«lidet, ikkun halvbårne barn nedsat ved siden under en flise uden åbning
af graven 13. okt. 1671 — sammes lidet barn 19. sept. 1685 — Maria sal. Jockum Schoemaggers 8. dec. 1693 — etatsråd Albrecht Gyldensparres frue 15. juni 1696 — Albr.
Gyldensparre juli 1696 — kancelliråd Povel Heintz’ lidet barn 13. marts 1697 — major
Buchwalts 3 dage gamle barn 15. aug. 1714 — oberst Buchwalts frue 11. maj 1729 —
assistensforvalter Peter Ravn, svigersøn af Fabritius, 14. april 1781 — hof juveler Chri
stopher Fabritius, 77 år, 31. jan. 1787 — hofjuveler Fabricii søn, Christopher, 13% år,
10. aug. 1791.
9) 1638 købt af overskipper på Bremerholm, Rasmus Samsing, for 120 rdl., o. 1656
købt af byfoged Claus Ravn, med ret til opmuring, — »og i stedet for at betale kirken
fæste skænkede han den en kapsel af drevet sølv, som vejer 86 lod 3 kvint, til at lægge
Abalater i«. 1713 købt af Sr. Jørgen Helmer Has. 1737 købt af kacelliråd, rådmand
Niels Hendrichsen. Fig. begravelser kendes: Rasmus Samsings hustru 13. maj 1639 —
Rasmus Samsing februar 1640 — Claus Ravns hustru 8. juni 1666 — rådmand Claus
Ravn 9. nov. 1669 — med mad. Sohms bevilling kommissær Riese 4. jan. 1703 — med
mad. Sohms bevilling assessor Golback 8. maj 1710 — Jørgen Helmer Has’ fire små
børn, 24. maj 1713, 8. april 1715, 31. jan. 1716, 1. juni 1717 — justitsråd, borgmester
Niels Hendrichsen 16. okt. 1745 — etatsråd Hielmstiernes søn 7. jan. 1760 — justitsrådinde Hendrichsen 11. sept. 1762 — etatsråd Hielmstiernes lidet barn, 1 dag gammel,
13. nov. 1764 — konferensråd Hielmstiernes datter, 13 år, 23. marts 1771 — Hielm
stiernes tre børn overførtes 25. juli 1780 til S. Petri kapel — konferensråd Ankers søn,
Peter Thor, 1 år gammel, indtil videre 7. febr. 1789.
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10) O. 1638 fik Hans v. Steenwinchel kgl. bygningsmester bevilget fri begravelse her.
1648 krævede borgmestre og råd betaling af arvingerne, hvis de ville beholde graven,
men 1649 tillodes det dem at beholde stedet med epitafium for »haft u-mage ved kirkens
ny bygning og chors indrettelse 1630«. 1730 købt af regimentsfeltskær ved livgarden til
hest Jacob Stenderup. Fig. begravelser kendes: Hans v. Steenwinchel 10. aug. 1639 —
sammes to børn og en brodersøn 23. aug. 1639 — Morten Steenwinchel [broder til Hans]
14. dec. 1646 — sammes barn 18. nov. 1650 — svigersønnen Christen Olufsen bag Bør
sen to børn 29. dec. 1664, 12. juli 1666 — Hans Steenwinchels moder [g. m. ovenn. H.
v. S., moder til »Hans den yngste«]. 19. jan. 1674 — Antoni v. Steenwinchels lidet barn
4. jan. 1683 — sammes hustru 29. okt. 1685 — Antoni v. Steenwinchel 29. okt. 1688 —
sammes lille søn 7. aug. 1689 — bygmester Steen Winchel 11. jan. 1700 — Christen
Olsens dattersøn, Andres Nielsen Brock 25. nov. 1704 — Anneke v. Steenwinchel 2. aug.
1709 — Inger Marie Christensdatter 14. febr. 1719 — Stendrups datter 6. aug. 1731 —
sammes hustru 14. marts 1740 — Jacob Stenderup 29. dec. 1745 — stud. Nicolaj Sten
derup 21. jan. 1758 — justitsråd Stenderups syv børn 7. dec. 1758, dec. 1759, 8. maj
1762, 19. nov. 1764, 22. aug. 1766, 23. maj 1767, 3. maj 1769 — etatsrådinde Anne
Magdalene Charlotte Stendrup 1. aug. 1783 — etatsråd Jacob Stendrup 28. febr. 1791
— assessor Stendrups to døtre, Anna Magdalene Charlotte og Frideriske Juliane 5. maj
1792.
11) 1636 købt af mester Daniel Senkeler skibsbyggers hustru for 180 rdl. Fig. begra
velser kendes: Daniel Senkeler 11. okt. 1636 — sammes to børn 29. marts og 23. maj
1642 — sammes hustru 13. dec. 1644 — Hans Johansens lidet barn 28. aug. 1654 —
mester Daniels datter 1. sept. 1654 — Hans Johansens to små børn 2. marts 1659 —
rådmand på Christianshavn, Hans Johansen august 1665 — øverste kapellan ved Hol
mens k. Jens Hansens hustru, Kirsten Daniel Senkelers 25. jan. 1670 — Elisabeth sal.
Hans Johansens, frit da hun døde i stor armod, 8. dec. 1672 — kapellan Jens Hansens
lidet barn 8. dec. 1672 — sognepræst til Holmens k. mag. Jens Hansen 27. sept. 1686 —
sammes søn 30. dec. 1691 — Cathrine, mag. Jens Hansen Winters, 13. april 1699 —
Hans Jensen Winter studiosus 22. jan. 1704 — tøjmester Sveder (Christensens, g. m.
mag. Jens Hansen Winters datter Kirstine) lidet barn 24. sept. 1710 — sammes datter,
9 år, 5. sept. 1711 — oberstløjtnant Sveder Christensens frue 7. sept. 1730 — oberst
Sveder 16. maj 1735 — kaptejn Schweder 6. nov. 1751 — oberst Sveeder Christensens
tre døtre, frk. Cathrine Maria Sveders 8. jan. 1757 — Anne Christine Sveder 6. okt. 1760
— Elisabeth 30. dec. 1760 — frk. Sophia Schweder 7. nov. 1774.
12) 1649 erhvervet af renteskriver Sigfred Friis, der afstod Poul Mortensens grav og
betalte 105 sldr. 1759 købt af justitsråd, borgmester Christian Fædder, efter avertering
efter berettigede, [s. å. fik han tilladelse til at erstatte stenen på graven med lemme,
stedet må på det tidspunkt have været muret]. Fig. begravelser kendes: Sigfred Friis’
barn 1. aug. 1652 — Sigfred Friis 8. nov. 1652 —- sammes barn 10. okt. 1654. — borg
mester Christen Andersens stifsøn, Hans Fries, død 11. aug. 1676, havde i otte år stået
i omgangen ved koret, 8. okt. 1684 —mag. Peder Frijs 4. dec. 1688 — sal. Jens Jacob
sens datter, omkommet i den ulykkelige ildebrand [på Amalienborg] frit 22. april 1689
— med justitsråd, borgmester Sigfried Fries’ bevilling, islandsk købmand Hans Birck
8. juni 1707 — Hans Hyldings hustru fra Høje Tåstrup 27. jan. 1726 — Christian Fædders barn overført fra Holmens k. 20. juni 1759 — sammes hustru 16. juli 1759 — med
konferensråd Fædders tilladelse, amtsforvalter Jochum Christian Richs liden søn, Chri
stian 15. juli 1779 — justitsråd, rådmand Fridrich Fædder 8. maj 1782 — konferensråd,
borgmester Christian Fædder 12. april 1793.
13) 1651 i Adolf Kochs arvingers besiddelse. S. å. solgt til købmand Jens Jensen. 1762
købt af sekretær ved danske kancelli Mathias Friis Evald. Fig. begravelser kendes: Jens
Jensens nyfødte barn 1659 — sammes datter, 9 år, 1662 — sammes barn 1664 — Jens
Jensen Wissing, som værge frit, 18. dec. 1674 — sammes hustru, Else 25.febr.1676 — tre
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børn af oberst Hans Erasmus Port og Sophie Jens Jensen Wissings datter 4. dec. 1695,
2. og 3. sept. 1711 — Jens Frandsen 7. nov. 1736 — Hendrich Wissing 4. febr. 1740 —
schoutbynachtinde Thamsen 5. okt. 1758 — Mathias Friis Evalds hustru Mariana 2.
juni 1767— sekretær Mathias Friis Ewald 18. sept. 1767 — kaptejn Hendrich Moritz
Hartz »102 aar« 4. jan. 1772 — kancelliråd Ewalds barn 23. marts 1790.
14) 1652 købt af slotsskriver Jacob Eilersen for 150 sldr. 1687 forenet med 15) til eet
muret gravsted. 1756 averteredes efter arvinger. 1757 solgt til postmester Johan Jørgen
Lassen for 150 rdl. 1772 købt af vinhandler Wilhelm Hendrich Klingbergs arvinger. Fig.
begravelser kendes: Jacob Eilersens to børn 28. juli 1652, 8. okt. 1655 — (Jacob Eiler
sen og børn o. 1687) — Birgitte, sal. rådmand Jacob Eilersens, 7. nov. 1690 — regi
mentskvartermester Hans Mortensens lidet barn 20. jan. 1693 — sognepræst, prof. og
mag. Jacob Lodbergs liden datter 26. sept. 1707 — sammes barn 22. dec. 1710 — mag.
Eilert Christopher Kaasbøls hustru 8. april 1713 — assessor Eilertsen fra Høje Tåstrup
28. maj 1721 —kancelliråd Schøbel 28. nov. 1726 — Johan Jørgen Lassens hustru, ned
sat i kirkens hvælving 13. aug. 1756, 5. febr. 1757 — Wilhelm Hendrich Klingberg
22. dec. 1772 — Hans Klingbergs barn 30. juli 1773 —jomfru Else Catharine Kling
berg, 52 år, 16. juli 1774 — justitsråd Klingbergs to døtre Laurentziæ Catharina, 6
dage, 2. sept. 1776 og Elisabeth 19. dec. 1778 — bogholder Klingberg 4. aug. 1779 —
landsdommer Jacob Klingberg 2. okt. 1782 — sammes datter Maria Elisabeth, 14 år,
18. nov. 1786 — agent Klingbergs datter Christine Amalia, 214 år, 24. maj 1788 —
etatsråd Klingenbergs søn, Petter Friderich Christian, 6 år, 14. aug. 1791 — sammes
datter Caroline, % år, 26. aug. 1791.
15) [Formentlig ejet af kirken indtil foreningen med 14)]. Fig. begravelser kendes før
1687: Jacob Glud medtjener til kirken 26. okt. 1644 — sammes hustru, Karen 11. april
1648.
»Norden koret« 1) 1643 købt af borgmester Christoffer Hansen for 100 rdl. og muret.
1788 købt af kammerjunker v. Schøller Krogh for 300 rdl. Fig. begravelser kendes: Chri
stoffer Hansens barn 15. dec. 1643 —sammes hustru jan. 1651 —sammes datterbarn
12. sept. 1652 — sammes hustru, Margrethe 18. sept. 1679 — Christoffer Hansen 11. dec.
1679 — borgmester Albert Bartholin (der havde stået i alterhvælvingen) 5. dec. 1703 —
assessor Lorensens hustru, Johanne Marie Daabelsten 25. aug. 1724 —assessor Loren
sen 31. aug. 1729—frk. Johane Catrina Batholin 15. maj 1751 — konferensrådinde
Junge 30. april 1757 — konferensråd Junge 19. okt. 1757 — [geheimerådinde v. Schøl
ler og datteren frk. v. Krogh overført fra kirkens hvælving 8. jan. 1788].
2) [Ejerforholdet før 1675 er uklart]. 1637—41 benyttet af sognepræst dr. Laurits
Mortensen. Tilfaldt 1675 justitssekretær Martinus Scavenius mod betaling af 100 sldr.
men afstodes atter til kirken 1679 for samme pris. 1685 købt af kgl. rejsekasserer Hans
Dreyer for 200 sldr. 1768 averteres efter arvinger. 1768 købt af kontrollør Frost for 80
rdl. Fig. begravelser kendes: Laurits Mortensen (Scavenius) 12 børn 1637—41 (nogle
døde 1629ff. og overført fra en anden grav) — Hans Dreyers hustru 17. sept. 1685 —
kommerceråd Dreyer, som i pestens tid på landet døde, o. dec. 1711 — sammes datter,
Anna Maria 5. dec. 1713 — sammes enke Johanne Marie Poulsen 18. maj 1747 — kon
trollør Frosts lidet barn 30. nov. 1768 — kontrollør Jens Frost 19. maj 1790.
3) 1653 købt af øverste kapellan Jacob Bendixen for 150 sldr. 1717 købt af Johan
Køpke. Fig. begravelser kendes: Jacob Bendixens hustru, Anna v. Møllengraff 4. nov.
1653 — hr. Jacob 16. dec. 1659 — sammes søn, Bendix Meulengracht 25. nov. 1679 —
Johan Køpkes hustru, 24. april 1716 indsat i kirkens hvælving, 24. jan. 1717 — sammes
seks børn 3. juni 1722, 28. og 29. maj 1731, 10. juni 1732, 18. april 1737, 12. okt. 1739 —
Johan Køpke 12. juni 1745 — sammes enke, etatsrådinde Raff 24. maj 1775.
4) Før 1693 købt af Heilwig Johan Therborgs datter eller dennes arvinger for 100 sldr.
var da muret. 1693 købt af justitssekretær Baltzer Sechman for 40 rdl. til udvidelse af
5). Fig. begravelser kendes: Heilwig Johan Therborgs datter [år ukendt].
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5) 1638 købt af klædekammerskriver Knud Cdiristensen for 150 sldr. 1646 betalte
samme 300 sldr. for opmuring. 1673 efterlyses arvinger, 1680 fornyet af krigs-og kancelli
sekretær Baltzer Seckman, hvis hustru Magdalene Plato var datterdatter af Knud
Christensen. 1791 kobt af Christian Drewsen, Strandmøllen, for 300 rdl. som muret,
[køberen skulle istandsætte det med ny egetræsramme, låse og lemme]. Fig. begravelser
kendes: Knud Christensens hustru 8. sept. 1646 — Knud Christensen 29. april 1647 —
kancellisekretær Seckmans fire born 14. marts og 27. juli 1683, 27. aug. 1692, 18. jan.
1693 — justitssekretærens frue 17. febr. 1693 — sammes lidet barn 6. okt. 1694 sammes søn, Christian fra Christiania 22. febr. 1704 mad. Margrete Holmers 28. sept.
1722 — mad. Anna Drewsen født Wesseltoft 11. juni 1791.
6) O. 1655 kobt af klædekammerskriver Baltzer Seckman, som fæstede stedet »den
nordre side hos det jernsprinkelværk«, for 225 sldr., muret 1679. 1778 købt som åben
muret begravelse af justitsråd Eric Birch for 250 rdl. Fig. begravelser kendes: Baltzer
Seckmans to børn 17. nov. 1655, marts 1656 — borgmester Baltzer Seckman 6. okt.
1675 — sammes enke, Mechtel 31. jan. 1679 — kommissarie Johan Seckmans otte dage
gamle barn 14. juni 1682 — Lorens Holmer s. d. Johan Seckmans 1 år gamle barn
8. sept. 1684 — sammes søn, 3 år, 18. marts 1689 — Baltzer Seckmans to små sønner
3. og 9. aug. 1689 — rådmand .Jørgen Seckman 31. marts 1696 — justitssekretær Seck
mans lidet barn 19. febr. 1715 — sammes hustru 8. febr. 1716 — etatsråd Baltzer Seckmand 9. febr. 1722 — assessor Diderich Sæchmans hustru 2. nov. 1726 — justitiarius
Sechman 5. jan. 1743 — sammes to dotre 15. og 27. jan. 1751 — justitsråd Eric Birck
29. febr. 1788.
7) 1646 købt af Anna Steen guldsmeds for 300 sldr. 1671 taget i betaling af Lambert
Mandel. 1673 købt af renteskriver Peter Jensen og muret. 1685 købt til kirken for 66
sldr. 4 mk. 1699 solgt til klokker Anders Hansen for 80 rdl. Hjemfaldet og 1761 købt af
Nicolaj Brodersens enke Anna Fogt for 140 rdl. Fig. begravelser kendes: Lauritz Hansen
af Smegod i Skåne 13. jan. 1645 — Peder Jensen 12. aug. 1673 — Anders Hansen 8. maj
1709 — sammes enke Inger, der testamenterede kirken 100 rdl. hvorfor graven skulle
stå urørt i 40 år, 18. marts 1717 — Anna Fogt og hendes tidl. afdøde mand, Nicolay
Brodersen 8. aug. 1764.
8) 1656 fandtes en gravsten tilhørende Hindrich Batke, der imidlertid først 1658 be
talte for grav og epitaf 150 rdl. Fig. begravelser kendes: Augustus Drejers nyfødte barn
12. jan. 1658 — Henrich Batkes hustru 24. febr. 1658 Henrich Batke 15. april 1664
— Augustus Drejers hustru som berettiget arving 2. dec. 1672 — Augustus Drejer 13.
okt. 1676 — Hylleborg Dreyer 3. maj 1686 — Hans Drejers børn 11. aug. 1697, 2. aug.
1702 — sammes hustru 20. marts 1711 — sammes son, 12 år, 12. sept. 1711 — datter,
16 år, 21. sept. 1711 — søn, 9 år, 9. okt. 1711 — søn 23. okt. 1711 — Hans Drejer 6. sept.
1729 — Kæld Vendal 10. okt. 1742 — kammerråd Frøelund 15. april 1760 — fru Frøelund, der havde testamenteret kirken 200 rdl., hvorfor graven ikke mere åbnes, 23.
okt. 1772.
9) 1639 erhvervet af Cathrine sal. Johan Weyers for en grav bag prædikestolen i sdr.
gang samt 75 sldr. 1685 kobt af Mickel Pedersen Bager. Fig. begravelser kendes:
Johan Weyer overfort fra graven bag prædikestolen 1639 — sammes datter, Eva 6.
sept. (1639) — Catrine Weiers sept. 1659 — et lidet barn 18. juli 1661 — Jørgen Adrian
Wichman febr. 1665 — sammes hustru Maria 6. sept. 1667 — Johan Weyers dattersøn
Rudolff Midler 7. jan. 1680 — Mickel Pedersens drengebarn 23. juli 1689 — brygger
Michel Pedersen 11. jan. 1700 — renteskriver Hans Jostesens barn 21. marts 1702 sammes datter Jutte Christine 24. okt. 1705 — sammes son, 14 år, 12. sept. 1711
justitsråd Hans Justesen 23. dec. 1728 — sammes enke 29. juni 1746.
10) 1638 købt af Floretz Reimertz for 150 sldr. 1698 købt af sukkerbager Johan Finchenhagen for 170 sldr. [1760 overlod Agnete Birgitte Finckenhagen, enke efter borg
mester Niels Hendrichsen, sin arvede andel til broderen justitsråd Johan Finckenhagen).
Danmarks Kirker, København
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Fig. begravelser kendes: Floris Reimers 11. sept. 1641 — sammes hustru Mette 28. juni
1648 — Floris eftermand, Anders Svendsen 12. juni 1654 — Hans Langes hustru 29.
aug. 1654 — Hans Lange 3. sept. 1654 — Floris broders hustru, Kirsten Reimerts maj
1659 — Effuen Pedersens barn 14. okt. 1660 — Efluen Pedersen 7. febr. 1666 —
Engelcke Effuen Pedersens 18. juni 1673 — hr. Jens Jacobsen, som siger sig berettiget
til graven, lod sin svigersøn Nicolaj Jansen Arff nedsætte 20. nov. 1678 — samme sviger
søns nyfødte barn 6. okt. 1678 — Jens Jacobsen lod Vincent Meins dødfødte barn ned
sætte 24. april 1683 — V. Meins hustru Birgitte Jensdatter, som en tid havde stået i
kirkens hvælving, 9. febr. 1698 — Johan Finchenhagens lidet barn 19. juni 1703 —
sammes søn 25. aug. 1716 — svigersønnen, Nels Henrichsens søn, 2 år, 3. sept. 1716 —
sammes lidet barn 13. sept. 1718 — Johan Finchenhagen 10. juli 1723 — landsdommer
Johan Finchenhagens fire små børn 20. jan. 1730, 13. marts 1730, 22. aug. 1735, 7. aug.
1736 — kancelliråd Finckenhagens liden søn 12. nov. 1738 — sammes datter 12. okt.
1740 — etatsråd Johan Finckenhagen 13. april 1778 — sammes hustru 27. dec. 1780.
11) Købt før 1648 af Nille Berentzdatter sal. Jørgen v. Hambs for 150 sldr. 1697 købt
af urtekræmmer Henrich Bechman. 1710 købt af rådmand Christopher Iversen. 1781
købt af Niels Kønsbergs enke Edel Catharina [som muret] for 300 rdl. 1784 tillodes det
arvingerne at opsætte jerngitterværk om det nyoprettede epitaf over graven; vedlige
holdelsen skulle betales af renterne af de 10.000 rdl., som var testamenteret. Fig. begra
velser kendes: Nille Berentz datters to døtre — sammes eneste søn 6. april 1648 — Nille
Berentz datter 11. aug. 1652 — Niels Røelde 17. okt. 1661 — Henrich Bechmans barn
6. febr. 1699 — sammes liden søn 4. sept. 1700 — rådmand Christopher Iversen 8. marts
1714 — sammes hustru 2. juni 1718 — Bendix Hamen 1. juni 1773, iflg. frd. 1682 7/u
skulle der betales 45 rdl. for at stå i koret eller dettes omgang, og da der her kun var
betalt 20 rdl., og der var lejlighed til at sælge stedet for 300 rdl. [jfr. ovenfor], overførtes
liget til ndr. gang 6) — garver Niels Kønsberg 19. juli 1781 — Edel Cathrina Karen sal.
Kønsbergs 30. aug. 1781.
12) O. 1653 købt af kgl. vinskænk Claus Ohm eller dennes arvinger for 165 sldr. 1670
købt af kirken for 50 sldr. 1692 erhvervet af rådmand Laurits Andersen. [1770 købt af
agent Bodenhoff.] Fig. begravelser kendes: Claus Ohm 16. okt. 1653 — en fremmed
mand, som vinskænk Adolf Meier lod nedsætte, 15. juni 1660 — rådmand Lars Ander
sen 11. okt. 1717 — sammes enke 16. febr. 1722 — Christian Dues lidet barn 2. dec. 1724
— agent Andreas Bodenhoff 12. aug. 1794.
13) 1646 købt af trompeter Erhart Sterche. 1654 købt af kæmner Detløff Witte. 1673
købt af renteskriver Lauritz Andersen. 1770 købt af agent Bodenhof for 100 rdl. 1792
betaltes yderligere 200 rdl. mod at 12) og 13) aldrig skulle hjemfalde. Fig. begravelser
kendes: Detløff Witte 15. aug. 1655 — sammes hustru 13. juni 1664 — Laurits Ander
sens moder 17. febr. 1674 — sammes liden søn 20. juli 1674 — sammes liden søn 13. jan.
1675 — sammes 12 dage gamle barn 19. juli 1675 — et lidet barn 28. jan. 1685 —
Christian Dues lidet barn 5. juli 1718 — kommandør Uhlfelds barn, Henrich Christian
Due, 5 år, 4. okt. 1731 — Andreas Due 4. april 1746 — islandsk købmand Christian
Due 12. febr. 1748 — fru Mathilda Catharina (Bodenhof) nedsat i ligkammeret [under
alteret] 9. marts 1770 for at overføres til graven når den er istandsat — agent Bodenhoffs datter, 13 år, 10. april 1773 — Rasmus Bodenhoffs datter, Mathilde Cathrine
Andrea, 5/4 år, 4. febr. 1792.
14) 1641 købt af enken efter Hans Mortensen på klædekammeret for 195 sldr. 1687
købt af præsident i hofretten Hans Hiort for 200 sldr. 1689 muret. 1774 købt af [ældste
værge, urtekræmmer] Hans Kierrumgaard for 50 rdl. Fig. begravelser kendes: Hans
Mortensen 3. nov. 1641 — Sophie Hans Mortensens 17. maj 1665 — Hans Hiort 9. jan.
1688 — kgl. kammertjener Nafuensens hustru, Helena Juliana 28. juli 1689 — præsi
dent Hans Hiorts enke, Catrine 31. jan. 1701 — slotsforvalter Nummesen 4. jan. 1719
— Hans Kierrumgaards ældste søn, Wilhelm Friderich 5. sept. 1775 — H. Kierrum-
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gaards datter, Birgitte Cathrina, 1 år, 13. april 1776 — sammes svigermoder, Birgitte
Catharina Ravn, født Schou, 2. sept. 1782 — økonomus Friederich Ravn 16. juni 1788
— rådmand Hans Kierrumgaard 17. febr. 1791.
15) 1637 købt af Hans Frick for 195 sldr. 1733 købt som muldbegravelse af islandsk
købmand Jens Rasmussen. Fig. begravelser kendes: Hans Fricks svoger, Assuerus
Hømmelken 16. okt. 1637 — sammes søn 11. april 1640 — sammes hustru 29. april 1641
— sammes datter 28. juni 1648 — Mourits Frichs hustru 30. jan. 1650 — Hans Frick juni
1655 — Mourits Fricks lidet barn 24. febr. 1658 — sammes sønner 30. juni og 8. aug.
1669 — Morits Frick 21. jan. 1672 — Hans Fricks lidet barn 6. april 1679 — Cathrine
Morits Fricks 14. april 1679 — Hans Fricks lidet barn 3. febr. 1681 — Villum Hesselbergs søn Hans 28. jan. 1685 — Hans Fricks lidet barn 6. marts 1685 — sammes lille
dreng 20. aug. 1689 — sammes drengebarn 11. juli 1694 — sammes hustru 16. april
1699 —- Hans Frick 19. april 1700 — Jørgen Kruses barn 24. okt. 1702 — sammes
hustru 31. dec. 1702 — visiterer Lorens Petersen g. m. Hans Fricks datter, en datter
24. aug. 1711 —Peter Frick 1. sept. 1711 —Lorentz Petters 18. juni 1722 — Jens Ras
mussens hustru 27. maj 1733 — sammes datter 28. nov. 1738 — Johannes Villemsen
19. dec. 1738 — brygger Jens Rasmussens hustru 7. febr. 1755 — Jens Rasmussen
1. juni 1764 — sammes hustru, Inger s. d., Jens Rasmussen testamenterede kirken
300 rdl., for hvis renter graven skulle vedligeholdes og ikke mere åbnes.
16) 1639 købt af Albricht Schowart for 180 sldr. 1711 købt af kirken for 35 rdl. og
s. å. solgt til parykmager Peter Blansius for 120 rdl. 1755 købt af glarmester Jens Pettersen. Fig. begravelser kendes: Albricht Schowarts moder 28. febr. 1639 — Albricht
Schowart 20. juli 1650 — sønnen Joest Schowerts nyfødte barn 12. juni 1681 — Joest
Schowert 29. maj 1686 — sammes stifdatter, Anne Urbendtzdatter 20. nov. 1686 —
sønnen Albert Schowart 3. juli 1689 — Peter Blansius svigermoder, Inger sal. Bendt
Bentzens 17. juli 1711 — sammes hustru 2. okt. 1724 — sammes lidet barn 28. dec.
1725 — Peder Blansius 24. aug. 1730 — sammes svigersøn, brygger Bendix Borbyes
datter 18. dec. 1732 — Sr. Borbyes hustru 4. april 1738 — Jens Pedersen 25. juni 1765
— sammes datter, g. m. Laurits Stub 30. dec. 1769 — Lauritz Stub 5. aug. 1771.
17) 1637 købt af Hindrich Dreyer d. æ. for 150 sldr. [Ca. 1675 udmuret.] 1782 købt af
kirken for 20 rdl. og s. å. solgt til silkevæver John Burley for 450 rdl. for bestandigt.
Fig. begravelser kendes: Hindrich Dreyer d. æ.s hustru 31. aug. 1637 — tvende børn
17. og 22. sept. 1637 — Dirich Dreyers barn 27. maj 1646 — Hindrich Dreyer 5. april
1647 — Augustinus Dreyers tvende børn 27. nov. 1648, 15. febr. 1650 — Hindrich
Dreyer d. y. 2. okt. 1650 -— sammes »efterkommer«, Hans Herman Heister maj 1659 »eftermanden« Henrich Høyers hustru, Anna 30. dec. 1675 — enkedronningens råd
Reinhold Meyers søster, med Henrich Hoyers samtykke, 18. okt. 1676 (overført til ndr.
gang 25) 7. marts 1698) — Hendrich Heuers søn 7. marts 1698 — assessor Henrich
Høyer 15. april 1711 — Herman Høyers 4 uger gamle barn 9. juli 1711 — niag. Søren
Søvels hustru 20. febr. 1714 — Herman Høyers 3 år gamle barn 19. febr. 1716 — råd
mand Høyer 24. okt. 1725 — jomfru Ane Cathrine Wiels 23. sept. 1741 — justitsråd
Anchersens hustru, Chatarina Wiel 1. febr. 1762 — [et af John Burleys børn, overført
fra kirkegården, 1782] — sammes hustru Walborg, født Smidt, 8. febr. 1782 — sammes
datterdatter, datter af silkefarver Metz, 4 år, 31. dec. 1782 — Johan Daniel Metzes søn,
6% år, 27. jan. 1783.
18) [1638 købt af skibstømmermand Knud Trugelsen for 105 rdl.] 1648 købt af Her
man Mercker. 1748 købt til evig ejendom af etatsråd, borgmester Peter Helt for 150 rdl.,
graven skulle mures og hvælves og forsynes med både epitaf »i nærheden« [og en særlig
indskrift i selve graven om hvem den tilhørte »til de deri liggende 2de ligs evigtvarende
hvilested«.] Fig. begravelser kendes: Herman Merckers to børn 13. nov. 1648, 25. april
1658 — sammes hustru, Cathrine 14. maj 1658 Friderich Werdelmans tre små børn,
de to havde stået i hvælvingen, 11. nov. 1667 — sammes hustru, Cathrine Waldter 3.
:i«

588

S. NICOLAI KIRKE

okt. 1670 — Frederich Wedelman 12. sept. 1687 — sammes enke, Margrete Wilders,
der testamenterede 100 rdl. til gravens vedligeholdelse, 5. juni 1708 — etatsråd Peter
Helt 28. febr. 1752 — sammes hustru, Dorthea Maria Pelt 22. dec. 1753.
19) 1650 kobt af Hans Pedersen Biat for 180 sldr. 1678 forenet med 20) og opmuret.
1719 repareret af kirken og 1726 solgt til rådmand Jens Kuur for 170 rdl. 1737 købt af
justitsråd Mahling. Fig. begravelser kendes: Hans Pedersen Blåts tre børn 26. febr.
1650, 8. dec. 1651, 22. aug. 1656 — borgmester Bladt 17. sept. 1677 — sønnen Peters
to små børn 8. og 20. aug. 1679 — renteskriver Jens Sørensens lidet barn 24. juni 1682
— ved samme, Marte Hans Pettersen Bladts 28. aug. 1683 — Jens Sørensen 22. april
1684 — »efterkommeren«, sekretær Hendrich Adlers to dødfødte børn 22. juli 1687, 20.
april 1690 — assessor Hindrich Biat 12. okt. 1704 — rådmand Kuurs hustru 4. marts
1727 — auktionsdirektør Kuurs lidet barn 22. jan. 1730 — rådmand Kuurs datter 30.
marts 1730 — sammes svigersøn, dr. Schløsser 22. maj 1730 — dennes hustru 28. maj
1732 — justitsråd Mahlings hustru 15. juli 1741 — jomfru Anne Mahling 22. maj 1751
— etatsråd Mahling 3. juli 1754 — Anna Cecilia sal. Mahlings 2. april 1771.
20) Graven, der var lille og smal, lagdes 1678 til 19) for 100 rdl. (jfr. ovenfor). Før
dette kendes een begravelse: Lefwincke Hans Simonsens 8. maj 1648.
»Middel kirke gang« 1) 1619 købt af Harman Hybers for 125 sldr. Synes hjemfaldent
1660, [betegnet som sådant 1750, da det omtales som jordgrav til to lig]. Fig. begravel
ser kendes: Harman Hybers hustru 24. dec. 1619 — sammes anden hustru 29. aug. 1629
— sammes første hustrus broder 25. juni 1631 — Holger Winds pige 1660 — købmand
fra Jylland Villads Christensen 3. maj 1668 — sognepræst til Helsingborg k., mester
Hans Fridrichsen Hiort 16. maj 1684 — Ingeborg Abraham v. Bublach 26. febr. 1696
— Thomas Andersen Gørup 30. maj 1730.
2) 1653 købt af renteskriver JJiomas Andersens enke for 110 sldr. 1691 købt af skræd
der Niels Nielsen, 1706 overtaget af sammes enkes stifsøn, kontrollør på konsumtions
kontoret Niels Barckholt. 1728 købt af grovsmed Troels Pedersen. Fig. begravelser
kendes: Thomas Andersen 1. dec. 1653 — sønnen Anders Thomasens tre små sønner
14. jan. 1670, 17. juni 1672, 6. marts 1673 — Anders Thomasen 29. sept. 1673 — skræd
der Johan Andersens broder, Jochum o. 1. juli 1691 — Niels Nielsens hustru 27. juli
1691 — Niels Nielsen 7. maj 1703 — Niels Barckholt 12. aug. 1711 — Truels Pedersens
hustru 2. sept. 1739 — Truels Pedersen 14. marts 1760.
3) 1635 købt af tolder i København Jonas Heinemarck for 300 sldr. 1725 købt af
skrædder Adam Hass. [1773 hjemfaldent, var da forenet med 4), omtalt som jordgrave,]
1776 købt under eet af Anthon Christian Meyn for 60 rdl. Fig. begravelser kendes:
Jonas Heinemarcks to børn 10. juli 1635, 17. okt. 1636 — sammes søster Cathrine 14.
nov. 1644 — dattermanden, bogholder i kommissariatet Claus Lynes to små børn 15.
juli 1678, siden 11. april 1677 havde det ene stået i hvælvingen — Adam Has 2. april
1738 — mad. Has 26. okt. 1753 — snedkermester Meyns hustru, Helene Kleit 11. maj
1780 — snedkermester Meyn 12. april 1782 — prof. Meins hustru, Mette Marie Jensen
29. sept. 1785 — farver Ellerts barn Christian, 9. okt. 1789.
4) Bestemt for præster, som døde i embedet. 1717 [eller tidligere] erhvervet af brygger
Poul Gudmansen. 1760 fandtes graven at være blevet så stærkt forringet ved udmurin
gen af justitsråd Soelbergs grav midtgang 8), at den var ubrugelig, hvorpå den forenedes
med 3). Fig. begravelser kendes: øverste kapellan mag. Morten Marchusen 10. maj 1640
— kapellan Jens Fischers tre børn 1665, 21. aug. 1667, 1. febr. 1670 — Morten Marchusens hustru Karen 1. dec. 1671 — Jens Fischers hustru, Karen 26. maj 1676 — Jens
Fischer 3. april 1678 — brygger Poul Gudmansen 10. maj 1717 — sammes hustru, Kir
sten Jensdatter 29. dec. 1718.
5) O. 1656 købt af Jørgen Hansen Baffn for 150 sldr. Gravstedet lå »næst norden hos
præsternes begravelse, mellem brudestolen og koret«. 1745 hjemfaldent og købt af Sara
Dorothea enke efter brygger og prokurator Søfren Balling for 70 rdl. som jordbegra
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velse. Fig. begravelser kendes: Jørgen Hansen Raffns hustru 12. febr. 1656 — sammes
lidet barn 25. nov. 1657 — sammes anden hustru 3. febr. 1659 — et lidet barn 30. jan.
1661 — Jørgen Hansen Ravn juni 1665 — sammes eftermand, Hans Nielsens lidet barn
14. juli 1671 — sammes søn, 4 år, 17. febr. 1673 — sammes hustru 3. okt. 1673 — sam
mes søn 31. aug. 1677 — sammes svoger, Peder Vilsen sognepræst til Sneserød 26. febr.
1678 — Hans Vitus Ravns tre børn 28. aug. 1688, 20. aug. 1689, 6. dec. 1690 — sammes
enke, Sophie Lisabeth 21. juli 1702 — jomfru Ide Gørvel Høyelse 16. juli 1748 — hr.
Schyths hustru 24. nov. 1758 — Sara sal. Ballings 1. marts 1773.
6) Muligvis købt o. 1619 af Claus Condewuiin eller dennes arvinger. 1712 købt af
Johan Schous enke Margreta Catharina for 100 rdl. [1773 hjemfaldent — betegnedes
da som jordgrav til to lig.] Fig. begravelser kendes: Anniche Lambs, Johan v. Gelders
hustru, 24. febr. 1615 — Claus Condeuiin 4. maj 1619 — Baltzer Condevin 6. juni 1653
— en ung person, Thomas Christensen Borregaar 27. aug. 1683 — Kirsten Roedskilds,
der havde fået løfte om at blive nedsat til foregående, 7. maj 1689 — Magreta Catha
rina, sal. Johan Schous, 3. juni 1712 — brygger Gudman Suensen 11. sept. 1714 — Sr.
Harboes lidet barn 21. maj 1721 — brygger Sr. Ilarbos hustru 22. okt. 1733.
7) 1642 købt af rådmand Verner Kloumand d. y. 11739 købt af kancelliråd Laurids
Munk.] Fig. begravelser kendes: Verner Kloumands tre børn 19. aug. 1642,14. dec. 1643,
28. maj 1649 — Verner Kloumand 13. febr. 1657 — eftermanden, Peter Holmers lidet
barn 7. dec. 1660 — sammes hustru, Ingeborg Matthiesdatter, sal. Varner Kloumands,
med et lidet barn, der havde stået i hvælvingen (u. d.) — Peter Holmer 19. nov. 1685
— barber Isach Klovman 9. febr. 1699 — jomfru Elisabet Kloumand 17. dec. 1717 —
Søren Larsen Munks enke 26. juni 1747 — med etatsråd Mungs bevilling, mad. Svensen
15. juli 1751 etatsråd Munch 19. jan. 1758 — Abraham Michelsen Orsløw 15. sept.
1762 — etatsrådinde Munck 30. april 1785.
8) O. 1628 købt af materialskriver på Bremerholm Claus Soli eller dennes arvinger
for 75 sldr. 1648 betaltes 150 sldr. for ret til opmuring. Hjemfaldent og 1686 solgt til
materialskriver Gunder Fosbien for 100 rdl. Tilfaldt kongen for gæld og solgtes 1712
som muret til Hans Jørgen Sohlberg. Fig. begravelser kendes: Claus Soli 29. marts 1628
— eftermanden, Markus Radebant 1. juni 1648 hustruen, Martha 25. nov. 1653 —
Gunder Fosbiens to hustruer 19. juli 1686 — sammes broder og broderbarn, omkomne
i den ulykkelige ildebrand [på Amalienborg], 22. april 1689 — Hans Jørgen Sohlbergs
fem små børn 28. april 1714, 7. aug. 1719, 6. maj 1725, 28. jan. 1726, 4. aug. 1732 —
renteskriver Holdsts 11 uger gamle datter 25. okt. 1738 — assessor Holsts 414 år gamle
datter 2. dec. 1740 — Abraham Falchs liden søn 31. juli 1741 — kammerråd Soelbergs
datter 25. jan. 1743 — kammerråd Holsts 6 år gamle søn 12. aug. 1743 — rådmand
Falchs % år gamle datter 26. okt. 1750 — justitsråd Soelberg 18. april 1753 — justitsrådinde Soelberg 11. okt. 1762 — Wilhelm Lemvig 18. jan. 1765 — etatsråd Abraham
Falch 17. april 1776 — etatsrådinde Anna Elisabeth Falch, født Soelberg, 18. jan. 1794.
9) 1610 købt af Werner Cloumand d. æ. for 60 sldr. Fig. begravelser kendes: Werner
Cloumands barn 10. juni 1610 — Werner Cloumand 7. marts 1640 — sammes hustru
20. juni 1645 — rådmand Leonhart Cloumand 19. jan. 1666 — Isack Cloumans 11. juni
1675 — Mallene Margrete Kloumands 3. febr. 1706 — (eskadrebogholder ved Brernerholm) Nicolaj Kloumand 16. dec. 1707 Margretha Brunsmanns 16. dec. 1732 Apelone Snestrops 25. april 1733 — Hans Vinsløf 1. sept. 1740 — kommandør Klou
mand 1. aug. 1757.
10) 1638 købt af rådmand Hindrich Friis. 1742 købt af stadsmusikant Andres Berg.
Fig. begravelser kendes: Hindrich Friis’ fire børn 10. juni 1640, 27. jan. 1641, 2. juli
1646, 19. febr. 1650 — sammes hustru 20. april 1650 — Hindrich Friis 25. febr. 1655
— sammes søn, Johan 2. okt. 1684 — jomfru Broberg 22. okt. 1738 -— med mons.
Bergs bevilling, urtekræmmer Rasmus Reuters hustru, Christiana 30. dec. 1746 —
Andreas Berg 23. marts 1764 — Rasmus Reuters hustru Apelone 18. jan. 1768 —
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stadsmusikant Bergs søn, kancellist Andreas Berg 28. okt. 1769 — stadsmusikant
Bergs dattersøn, stud. Carl Wilhelm Schreiber, 20 år, 12. marts 1787 — sammes svi
gersøn, stadsmusikant Schreiber 7. april 1792.
11) Ejedes 1625 af Hindrich Gaasman. 1671 købt af fhv. islandsk købmand Erich
Lauridtzen. 1709 købt af vinhandler Anders Nissen for 125 rdl., 1759 købt [som jord
grav] af kontrollør Friderich Christian Ollandt, som testamenterede Knud Møller og
arvinger stedet. Fig. begravelser kendes: Hindrich Gaasmans barn 1. aug. 1625 —
Hindrich Gaasman 16. marts 1629 — sammes hustru 19. sept. 1638 — Erich Lauritzens hustru 2. jan. 1672 — Erich Lauridtzen 7. okt. 1675 — Anders Nissen 7. okt.
1709 — mad. Øllegaard ölandt 9. juli 1764 — sammes søsterdatter, mestersnedker
Knud Møllers hustru, Christiane Bostrup 10. jan. 1774 — Friederich Christian Ølandt
12. sept. 1777 — Knud Møllers søn, Friderich 3. maj 1786.
12) 1626 købt af Johan de Villem for 300 sldr. Da køberen og hustru var uden livs
arvinger anset for hjemfaldent, og 1688 solgt til Dorete, enke efter Rasmus Sørensen,
for 300 sldr. 1711 erhvervet af kirkeværge Hans Michelsen. 1766 købt [som jordgrav]
af amtsforvalter Bruuns enke, Else Chatharine for 80 rdl. Fig begravelser kendes:
Johan de Villems hustru 24. juli 1626 — Lorentz Mølengraffs barn 6. april 1629
Lorentz MølengrafT 12. aug. 1630 — Johan de Villemb 23. marts 1631 — Rasmus
Jensens moder 10. okt. 1649 — Hans v. Miillengraffts første hustru, som en tid lang
stod i hvælvingen [under alteret], 23. maj 1676 — rentskriver Rasmus Sørensen 27.
okt. 1684 — sammes enke, Dorethe 3. febr. 1700 — Hans Michelsens hustru, Eva
Margrete Kruse 17. dec. 1717 — rådmand Hans Michelsen 6. nov. 1721 — klæde
kræmmer Hysemans hustru 14. dec. 1733 — sammes liden datter 26. aug. 1734 —
bogholder Michelsen 5. febr. 1742 — amtsforvalter Malthe Bruun 18. aug. 1766 —
Malthe Junghans Bruun 30. april 1770.
13) 1612 købt af kirkeværge Hindrich Berner for 50 sldr. 1707 købt af Michel Mor
tensen Ilsøes enke Johanne for 125 rdl. Fig. begravelser kendes: Hindrich Berners
hustru 7. juni 1612 — Hindrich Berner 24. marts 1632 — Peter Thømmermand 13.
febr. 1685 — Michel Mortensen Ilsøe, der havde stået i hvælvingen [under alteret],
3. jan. 1708 —- sammes datter 12. juni 1711 — sammes enke, Johane 26. aug. 1720 —
Mons. Fossius hustru og datter 10. nov. 1742 — Marie Sophie Fossius 5. nov. 1750 —
Fossius 1763 — Johan Georg Nordborgs hustru 3. marts 1764 — Johan Georg Nord
borg 21. sept. 1769 — Sophia Dorothea Nordborg 30. nov. 1773 — Christian Ulrich
Nordborg 19. dec. 1785.
(13 a)) »En smal grav mellem 13) og 14)«, 1661 købt af Berent Meyer af Sølfuidsborg
for 80 sldr. 1683 købt af Johan Timmermands arvinger for 35 rdl. Fig. begravelser
kendes: Berent Meyers datter 20 dec. 1661 — Marine Nels Philip Aals 16. sept. 1710.
14) 1624 købt af kgl. stykkestøber Rolluf Borquartsen for 200 sldr. 1669 købt af
kræmmer Lambert Mandell. 1717 købt af klokker Manderup Schumans enke Bodel
Hansdatter. Fig. begravelser kendes: Bolluf Borquartsens barn 30. okt. 1624 — sam
mes (?) to børn 22. aug. 1631, 14. juli 1633 — sammes eftermand, mester Fellix Fux
25. sept. 1637 — dennes hustru 18. juni 1640 — deres datter 30. aug. 1654 — Nicolaj
Mandels lidet barn 2. maj 1702 — sammes datter, Anna Maria Møllers 31. juli 1711 —
Manderup Schuman 13. jan. 1717 — sammes enke 28. febr. 1719 — klokker Schumans
dødfødte søn 29. okt. 1744 — klokker Hinrich Manderup Schuman 23. nov. 1753 —
sammes enke 22. jan. 1789.
15) 1647 købt af apoteker Samuel Meyer for 225 sldr. Hjemfaldent og 1710 solgt
med ret til opmuring til Mathias Hartvigsen for 150 rdl. 1739 købt af brygger Jacob
Christensen Koutrup, betegnes senere som muret. Fig. begravelser kendes: Samuel
Meyers hustru 7. febr. 1647 — Samuel Meyer, Mikkelsdag 1658 — Magdalene Samuels
juni 1659 — Mathias Hartvigsens hustru 2. dec. 1711 — sammes lidet barn 9. okt.
1715 — Mathias Hartvigsen 8. juni 1721 — Jacob Christensen Koutrups hustru 7.
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april 1742 — sammes anden hustru 27. aug. 1753 — sammes søn Hans 8. okt. 1773
— Jacob Koutrup 8. okt. 1777 — mad. Koutrup, født Dyring, 60 år, 28. marts 1789.
16) 1596 købt af kirkeværge Hindrich Jacobsens svigerforældre for 160 mk. 1724
købt af Peder Ramhart for 150 rdl. Fig. begravelser kendes: Hindrich Jacobsens svi
germoder 31. okt. 1625 — sammes hustru 30. dec. 1648 — en liden søn okt. 1653 —
sammes unge hustru dec. 1666 — rådmand og værge Henrich Jacobsen 18. dec. 1668
— Peder Ramhart 20. marts 1732 — justitsråd Ramsharts søn, V2 år, 6. dec. 1736 —
sammes datter, 9 år, 29. juli 1739 — sammes hustru 9. sept. 1745 — vejermester Hans
Schiønning 31. marts 1770 — sammes enke, Maria Ramshart 17. juni 1771 — Jokum
Christopher Kingos hustru Anne Maria Smidt 30. sept. 1782 — Johan Christopher
Kingo 22. juli 1784.
17) 1600 ejet af Laurits overskærers arvinger. Hjemfaldent 1644. 1675 solgt til
Hans Mortensens enke, Ane for 250 sldr. og opmuret 1679. 1780 var plankerne over
graven oprådnet; af hensyn til folk, som havde stader i den lange mandsstol derover
bekostedes syv 12 fod 3 tommer dramske brædder. Fig. begravelser kendes: Laurits
overskærer 9. febr. 1600 — sammes hustru, Rodel 26. marts 1618 — med værgens
bevilling, Jochim Langemarks enke 14. febr. 1644 — Ane Hans Mortensens 26. sept.
1679 — svigersønnen, Hans Detlefsen Schrøders tre små børn 3. sept. 1680, 14. sept.
1681, 4. sept. 1682 — Hans Detlefsen Schrøder 27. juni 1685 — sammes enke 15. juli
1687 — generalauditør Walters tre uger gamle søn 1. juli 1711 — med rådmand Recks
og Peter Rlats bevilling, mad. Raklev 26. aug. 1711 — generalauditør Walters hustru
30. okt. 1745 — major Johan Andreas Walter, 62 år, 11. okt. 1773 — sammes hustru,
45 år, 17. marts 1778.
18) 1638 købt af Steffen Roodes arvinger for 300 sldr. 1761 købt [som jordgrav] af
konsumtionsskriver Jacob Rabeck [for 100 rdl.]. Fig. begravelser kendes: Steffen
Roode 18. juni 1638 — sammes enke, Marine 11. marts 1650 — trende doet. Fabrici
børn 14. maj 1642, 19. juli og 4. aug. 1649 — sammes hustru 10. juli 1650 — en datter
af Steffen Rode 19. dec. 1650 — sammes yngste, ugifte datter Sofüa 21. aug. 1662 — svo
geren, dr. Fabricius nov. 1666 — renteskriver Anders Sørensens og Steffen Rodes dat
tersøn, 1 år, 13. dec. 1669 — sammes liden søn, overført fra Holmens k., 18. aug. 1675 —
Steffen Rodes søn, Rudolf 17. maj 1675 — Mette Rode og Anna Rodes mand, Anders
Sørensen, der i nogle år havde stået i hvælvingen [under alteret], 29. okt. 1683 —
Anders Rode 5. juni 1684 — Anna Rodes søn 28. sept. 1697 — med Frans Rodes
bevilling, Albrecht Seiers enke, Margretes søn 18. aug. 1699 — Anna Rode 28. marts 1704
— med Frans Rodes bevilling, regimentskvartermester Kihlings tre børn 19. marts
1706, 11. og 22. nov. 1709 — Frans Rode 17. marts 1713 — konsumptionsskriver
Jacob Rahbeks hustru 17. nov. 1761 — kammerråd Rabecks svigermoder . . . Riis
22. febr. 1764 — sammes hustru 8. nov. 1768 — sammes datter, Vz år, 29. maj 1769
— mad. Margretha sal. Rhabeks 13. juni 1770 — justitsråd Rabeks datter, Claudine
Elisabeth, seks uger, 1. marts 1775 — dr. Niels Wandel, 40 år, 9. maj 1792.
19) 1628 ejet af Dirich Bartscher. 1691 købt af Johannes Back for 150 sldr. Fig.
begravelser kendes: Dirich Bartschers stilfader Hans Jensen 29. febr. 1628 — Dirich
Bartscher 11. juli 1642 — sammes hustru Lehne aug. 1662 — Johannes Backs datter,
der var omkommet ved den ulykkelige brand [på Amalienborg], 24. april 1689 —
sammes hustrus moder 28. sept. 1693 — Johannes Back 30. marts 1696 — [sammes
svigersøn] inspektør Gregers Romer 3. febr. 1722 — jomfru Cathrine Sophie Backer
8. febr. 1724 — Jhs. Backers enke, Maren 21. april 1729 — mad. Maria Catrina
Bakke 15. sept. 1751 — Johan Bertram Romer 26. jan. 1753 — Maren Romer 5. nov.
1772 — jomfru Maria Cathrina Romer 30. aug. 1774 — hofviolon Bechsteds hustru,
enke efter Gregers Romer, Else Margretha Ramsardt 14. april 1781 — organist Bech
steds hustru, Susane Hendriette Pauline] Podevint 9. febr. 1787 — organist Ditlef Bechsted 4. febr. 1791.
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20) 1598 købt af kirkeværge .Jørgen Bobert for 400 mk. 1685 købt som hjemfaldent
af prokurator Anders Lauridtzen Buck for 200 sldr. Fig. begravelser kendes: Jørgen
Boberts første hustru 11. juli 1598 — Jørgen Bobert 26. juli 1607 — sammes anden
hustru 27. aug. 1617 — sammes eftermand Villum Dop 1. marts 1628 — Anders Lauridt
zen Bucks hustru 22. maj 1685 — Anders Lauridtzen Bucks tre sønner 24. febr. 1690,
7. dec. 1694, 23. febr. 1697 — Anders Larsens lidet barn 28. april 1703 —Anders Lar
sen 3. sept. 1703-—sammes datter, Kirstine 4. juli 1710 — dattermanden, Bendt Tom
mesen 31. juli 1710 — dattermanden, Hans Bichart Willumsens tre nyfødte børn 24.
nov. 1712, 14. dec. 1713, 30. jan. 1715 — sammes hustru 26. okt. 1719 — brygger
Bichard Williamsen 4. juli 1724 — Anders Larsen Bocks enke 9. nov. 1723 — Jo
hannes Villemsen studiosus 19. dec. 1738 — brygger Poul Christensens hustru, Ca
thrine Sophia Hald 4. juli 1758.
21) Henrik og Jørgen [BielkeJ gjorde krav på graven, hvor Jens JTilløffsen til
Østerads navn var fundet på en jernplade med årstallet 1559, idet de henviste til
slægtskabet. 22. juni 1676 indgav værgerne erklæring herom til kancelliet, men der
ses ikke at være truffet nogen afgørelse, stedet er dog tilfaldet kirken. 1705 købt af
silkekræmmer Christian Jobusch for 100 rdl. Fig. begravelser kendes: Jens Thilløffsen
1559 (?) — Jens Sørensen 18. febr. 1687 — Karen Johan Christian Jobusch 21. dec.
1705 — Johan Christian Jobusch, der testamenterede kirken 1000 rdl., hvorfor gra
ven ikke skulle røres i 50 år, 3 dec. 1707 — major Hans de Leth 5. dec. 1763 — mad.
Anna Cathrine Gørup, enke efter kaptajn Pettersen, 10. dec. 1794.
22) 1618 ejet af renteskriver Anders Hansen eller dennes arvinger. O. 1657 erhvervet
af Cathrine Hans Nielsens i stedet for ndr. gang 28) og sdr. kapel 2) samt 100 sldr.
1701 købt af brygger Peder Andersen. Fig. begravelser kendes: Anders Hansen 22.
nov. 1618 — sammes slægtning 2. juni 1633 — Tyge Bauvn overført fra ndr. gang 28)
og Hans Nielsen på det islandske kompagni overført o. 1657 fra sdr. kapel 2) — deres
enke Cathrine 20. okt. 1668 — Peder Andersens fader Anders Pedersen 24. jan. 1704
— Peder Andersen 22. dec. 1705 — brygger Anders Larsen Kier 25. april 1710 — Her
man Schach 1. april 1740 — sammes enke, Grethe Brochmands 20. maj 1748 — Niels
Titkens søn, 13 år, 2. jan. 1760 — mad. Schachs dattersøn, brygger Peter Titkens hu
stru, Mette 10. juni 1785.
23) 1654 købt af guldsmed Frands Kliffuer eller dennes arvinger for 150 sldr. 1696
købt af bager Jørgen Langholts enke Johanne for 100 rdl. Fig. begravelser kendes:
Frands Kliffuer 17. aug. 1654 — sammes enke, Sara Lauridsdatter, g. m. Johan Bap
tista, 12. april 1673 — Johanne sal. Jørgen Langholts 19. okt. 1711.
24) 1676 købt af kgl. Hamburger postmester Rasmus Andersen for 120 sldr. Fig.
begravelser kendes: Michel Berentsens hustru af Christiansstad 16.. (før 1656) —
Rasmus Andersens hustru Margrete, der havde stået i hvælvingen [under alteret], 24.
maj 1676 — sammes 3/4 år gamle barn 13. aug. 1677 — Basmus Andersen 6. jan.
1684 — et af sammes børn 8. febr. 1684 — mag. Johan Brunsmands hustru 20. nov.
1700 — Johan Brunsmand 28. juli 1707 — Julius Philip Kieldsen 24. maj 1717 —
sammes enke 12. febr. 1738.
25) 1628 købt af kgl. skibskaptajn Jens Munck eller dennes arvinger for 130 sldr.
1711 købt af købmand Greers Christen Lund for 100 rdl. Fig. begravelser kendes:
.Jens Munck 3. juli 1628 — en søn 29. april 1631 — Catrine sal. hr. Hans Madtzen 14.
jan. 1686 — Greers Christen Lunds hustru 13. okt. 1711 — sammes to små børn 18.
febr. 1716, 29. sept. 1718 — kobbersmedemester Hans Videmans liden søn 20. sept.
1737 — Greres Christensen Lunds hustru 7. jan. 1740 — Anne Kirstine Lerche, 65
år, 22. juni 1775.
26) 1644 købt af Gabriel Jacobsen af Køge for 150 sldr. 1676 købt af kgl. bøsse
mager Paul Nielsen Normands enke Johanne for 130 sldr. Hjemfaldent og 1714 købt
af Peter Nissens enke Helena for 100 rdl. 1773 købt af kammerråd Peter Bugges ar
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vinger. Fig. begravelser kendes: Gabriel .Jacobsens hustru juli 1644 — Paul Nielsen
Normand 1676 — sammes enke Johanne 3. nov. 1691 — bøssemager Morten Nielsen
Kierulf 24. febr. 1692 — Peter Nissen 1714 — kammerråd Peter Bugge 23. juli 1773
— kammerrådinde Olivia Bugge 17. aug. 1785 — forvalter Mathias Bugge, 45 år, 20.
sept. 1786.
27) Tilhørte 1643 Peter Bruun. 1704 købt af stolemager Dines Clausen Burlach for
100 rdl. 1777 købt af supercargo Marcus Christian Swendsen. Fig. begravelser kendes:
Peter Bruuns søn 8. april 1643 — Peter Bruun 21. dec. 1644 — sammes eftermand,
Hans Oluf sen 5. sept. 1652 borgmester Christen Andersens tjener, Christen Chri
stensen Brockman, med Peter Bruuns eftermand rådmand Frans Joensens bevilling,
24. sept. 1677 — Dines Clausen Burlachs hustru 10. og denne selv 12. sept. 1711 —
fontænemester Nicolaj Grims svoger, .Jens Bodsteen 11. maj 1748 — mad. Margaretha
Magdalene Svendsen, 95 år, 10. jan. 1781 mad. Inger Marie Svendsen, 67 år, 23.
marts 1784 — urmager Christian Ludvig Svendsen, 65 år, 31. maj 1787.
28) 1610 købt af Hindrick Füren d.æ. for 110 sldr., muret 1628. Fig. begravelser
kendes: Hindrick Füren d.æ.s hustru 31. juni 1610 — dr. .Jørgen Fyren 29. nov. 1628
— Henrik Fyren [d.æ.] 2. jan. 1629 — dr. Henrich Fyren jan. 1659 Margrete dr.
.Jørgen Fiuhrens marts 1665 — Thomas Fiihren 21. april 1673 — med tilladelse fra
kancelliråd Foss’ enke Anna Margretha Svane på egne og medarvingers vegne, land
kommissær Nicolaj Poulsens enke, Else 30. april 1708 — mundskænk Fichs enke, Anna
Kirstine 6. maj 1766.
29) Fra 1605 benyttet af Baltzer Berentz arvinger, først 1633 betaltes dog for gra
ven med 150 sldr. [1770 hjemfaldent, betegnet som jordgrav til fire lig]. Fig. begravel
ser kendes: Baltzer Berentz 27. okt. 1605 — Hans Havemands datter 23. aug. 1631
— Baltzer Berentz enke, Nille 19. juni 1633 Hans Hauemands hustru Margrethe
27. dec. 1638 — Lyder Stiffkens to børn 21. sept. 1652, 17. dec. 1654 — Henning
Leitzer 14. aug. 1655 — sammes barn 25. marts 1656 — Hans Havemand d.æ. 26. nov.
1658 — Lüder Stiffken 19. jan. 1669 — sammes søn, Dirich 23. dec. 1677 — Mangnus
prangers barn, 2 år, 13. maj 1682 — Baltzer Stiefken 25. juni 1685 — Lyder Stiefkens
enke, Margrethe 15. nov. 1689 — Hans Garbens barn 4. okt. 1702 — Zacarias Gar
bens datter, Elisabeth 16. juni 1710 — Hans Garbens hustru 8. sept. 1711 — Anne
Prang 25. jan. 1723 — Zacharias Garben 6. juni 1732 Hans Henrik Garbens tre
børn 21. okt. 1738, 28. juli og 18. aug. 1750.
30) 1638 erhvervet af kirken ved mageskifte med rådmand Peder Mortensen, 1640
købt af skipper Niels Oelsen for 120 sldr. 1685 købt af Mathias Jensen for 200 sldr.
1736 købt af smedeskriver på Holmen Sr. Fischer. Fig. begravelser kendes: Niels Olsen
20. jan. 1646 — sammes hustru, jordemoder Elisabeth Hansdatter april 1663 — Ma
thias Jensens barn, der havde stået under alteret, 5. maj 1685 — handelsmand Ma
thias Jensen 3. juli 1693 — sammes enke, Inger 4. aug. 1696 — sammes søn, guldsmedesvend Lauve Mathisen 24. sept. 1711 Sr. Fischers svigermoder, Ane Larsdatter 7. sept. 1736 — sammes moder 15. marts 1743 sammes datter, 7% år, 25.
nov. 1750 — fru regimentskvartermester Aagesen; da liget førtes fra Gammel Børs,
betaltes 8 rdl. til Vor Frelsers k., 26. marts 1762 — Peder Fischers hustru, Maren
Rasmusdatter 11. juli 1767 Peder Pedersen Fischer, kgl. reberbaneskriver, 15.
dec. 1779.
31) Formentlig kirkens indtil 1768 da Christian Carl Hunter lik det [for 80 år], idet
lian testamenterede kirken 300 rdl. Fig. begravelser kendes: skriver Peder Pedersen,
hvis sten med årstallet 1629 fandtes på stedet Andres Isachsen, der i mange år
havde tjent statholder Gabel, 11. nov. 1681 — Oluf Lauridsen 23. febr. 1699 — sam
mes hustru 8. febr. 1704 — urtekræmmer Poul Mungaards hustru 13. sept. 1721 —
Christian Carl Hunter 31. jan. 1771.
32) 1625 købt af guldsmed Sten Petersen for 125 sldr. 1711 købt af islandsk købmand
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Jørgen Klou for 100 rdl. Fig. begravelser kendes: Sten Petersens datter 9. nov. 1625
— renteskriver Jørgen Carstensens lille barn 27. april 1643 — sammes hustru, Lisabetli Steensdatter 8. dec. 1644 — renteskriver Jørgen Carstensen 31. aug. 1676 — sam
mes hustru, Anne 17. april 1685 — Jørgen Klou og hustru, der i nogen tid havde stået
i hvælvingen, 24. nov. 1711 — jomfru Klou 31. aug. 1712 — med justitsråd Nobels
tilladelse, fru kommerceråd Keysen 31. dec. 1735 — kaptajn Klougs hustru 28. febr.
1743 — kaptajn Christopher Klou 4. maj 1747 —Jacob Klou 25. maj 1753 — kaptajn
Detlev Peder Egsted Klou 5. nov. 1759 — Thomas Klog 25. febr. 1766 — Iver Bangs
hustru, Barbara Klou 5. maj 1769 — Jacob Klows enke, Alhed 20. sept. 1770 — Ja
cob Christian Klow 21. juli 1784.
33) 1625 købt af Margrete Bartolomeus Haagensens for 125 sldr., atter afstået til
kirken ca. 1643 [jfr. sønden koret 2)]. 1675 købt af Claus Iversen for 20 rdl., stedet
regnedes ikke for en fuldkommen grav, og forenet med 35). Fig. begravelser kendes:
Margrete Bart. Haagensens søstersøn 24. aug. 1625 — sammes søster Else 1625.
34) 1644 købt af kaptajn Vilein Ewertsen fra Johan Hendrihsen bager. 1682 købt
af [specerihandler] Petter Svane for 200 sldr. 1729 købt af Jens Basmussen bager.
Fig. begravelser kendes: Vilem Ewertsen 15. nov. 1648 — sammes enke, Mette 2. maj
1654 — Lorens Hintz, der skal være enkens søstersøn, april 1659 — Lorenz Hintz’
lidet barn okt. 1659 — Peter Svanes lille datter 27. juli 1682 — Peter Svane d.æ.,
død i Amsterdam, 12. febr. 1693 — urtekræmmer Peter Svanes to børn 5. og 30. juli
1697 — sammes moder 9. febr. 1705 — sammes datter 2. april 1705 — sammes hustru
6. juli 1706 — sammes liden søn 26. marts 1711 — sammes (anden) hustru 25. aug.
1711 — Jens Rasmussen 25. aug. 1735 — Rasmus Jensen bager 2. nov. 1750 — Jens
Rasmussens enke 13. aug. 1756 — bager Christian Rasmussen, 66 år, 28. juni 1786 —
bagersvend Levin Legan Rasmussen, 30 år, 22. sept. 1786 — bagerenke Anne Sophia
Rasmussen, født Falckenberg, 68 år, 16. april 1788.
35) Ejedes 1633 af Lauridtz Hammers faders arvinger. 1662 købt af Claus Iversen
for 100 rdl. 1676 forenet med 33) og muret [omtalt 1776 som beregnet til 6 lig]. Fig.
begravelser kendes: Lauridtz Hammers fire børn 31. juli og 15. aug. 1633, 20. juli
1637, 20. febr. 1638 — sammes to hustruer 12. sept. 1642, 2. dec. 1653 — Claus Iversens hustru Mechtel Fuiren og tre små børn, der en tid havde stået under alteret, 28.
febr. 1677 — rådmand Claus Iversen 28. aug. 1688 — sammes søn Willum Clausen 2.
dec. 1695 — Iver Clausen 30. sept. 1696 — mag. Ifuer Brinks to børn 27. juli 1711 —
kancelliråd Seidelins hustru 22. april 1711 konferensråd Seidelins moder, rådmand
Claus Iversens enke, Sophia 27. april 1716.
36) 1610 tilholdt kandestøber Isach Cordes sig stedet efter sin svigerfader. 1656 af
rådmand Henrich Isachsen Choridtz overdraget søsteren Else oberst Friderich Thuresens. 1675 muret. 1720 købt af assessor Hans Kochis enke Fransicha. 1750 fornys
plankerne, 1759 averteres efter arvinger. S.å. købt af justitsråd, rådmand Abraham
Falch for 150 rdl. Fig. begravelser kendes: Isach Cordes hustru 23. april 1610 — hu
struens moder 12. okt. 1623 — en datter 27. aug. 1625 — Isach kandestøber 30. aug.
1625 — sammes eftermand, Jochum Gerdo 2. juli 1630 — Isach kandestøbers søn,
Claus 10. okt. 1650 — dennes hustru 31. maj 1654 — Johan Bøffken 4. aug. 1665 —
Mourits v. der Tiees hustru, Lisabeth, der havde stået i koret siden nov. 1674, 22.
dec. 1675 — sammes svigersønner, Jacob Hoes og Lorents Moers to dødfødte børn 5.
marts 1680 — assessor Mourits v. d. Tie 1. sept. 1682 — kirkeværge Jacob Hoes død
fødte barn 19. febr. 1684 — Mouritz v. d. Tyes datterdatter Lisebeth 21. sept. 1711
— Hans Koch 10. sept. 1720 — Jens Hansen Koch 10. maj 1723 — assessor Grøngaard 17. marts 1728 — Hans Jørgen Lemvig 22. sept. 1768.
37) 1678 købt af Claus Lorentzen sølvpop for 100 sldr. 1714 købt af skipper Claus
Petersen for 100 rdl. 1746 købt af regimentskvartermester Steffen Hansen. 1766 købt
af postinspektør Peter Rech. 1777 købt af øverste kapellan Jørgen Østrup. Fig. be-
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graveiser kendes: Lauridtz Hansen Weiell 18. dec. 1624 — Claus Lorentzen 21. juli
1679 — eftermanden, mag. Jørgen Hammer 20. juli 1683 — dennes hustru, Margrete
26. marts 1689 — Jørgen Hammers datter Ellen Catrinas mand, søkaptajn Petter
Brun 24. juli 1693 — Claus Petersens hustru 10. dec. 1714 — Claus Petersen 29. april
1718 — Peter Bechs hustru 15. april 1766 — Peter Bech 10. dec. 1768 — Jørgen Østrups
hustru 13. okt. 1779 — svigerfaderen, porcelænshandler Hans Finck 31. juli 1779
Jørgen Østrup 1. juni 1780 — Anna Cathrina Finck, født Køle, 13. okt. 1780.
38) 1652 købt af kgl. vinskænk Morten Sorg eller dennes arvinger for 150 sldr. 1684
var begravelsesbrevet pantsat til Sr. Olle Wit for 65 rdl., men synes atter at være ind
løst. [Hjemfaldt 1731 og da betegnet som jordgrav til 6 lig]. Fig. begravelser kendes:
Morten Sorg 1. okt. 1652 — Morten Sorgs datter, g.m. skrædder Tolv Nielsen 21. jan.
1657 — Tolv Nielsens to små børn 24. nov. 1663,10. juli 1666 — sammes anden hustru,
Johanne 17. okt. 1666 — med Hans Mortensen Sorgs bevilling, svogeren Hans Peter
sen Sigelbladts (g.m. Tolv Nielsens datter) tre små børn 4. okt. 1677, 19. juli 1678,
1. febr. 1681 — Hans Mortensen Sorgs barn 5. sept. 1679 — Hans Petersen Ziegelblads svoger, Nicollaj Adolffsen 4. maj 1684 — sammes to døtre 21. juni og 29. juli
1689 — JL P. Ziegelblad selv 3. febr. 1690 — sammes søn 12. juni 1691 — Simmon
Christopfersen Drams, gift med Hans Mortensen Sorgs datter, lille datter Catrine Mar
grete 6. sept. 1709 — sammes svigermoder 11. sept. 1711.
39) 1635 købt af renteskriver Michel Hansen for 150 sldr. [Hjemfaldt 1666, betegnet
som jordgrav til to lig]. Fig. begravelser kendes: Michel Hansens stifsøn 26. jan. 1635
— sammes hustru 6. april 1643 — Michel Hansen selv 26. marts 1646.
40) Købt før 1648 af glarmester Bertel Johansen. 1672 købt af skoleholder ved Hel
lig Giestis k. Jens Jensen [der testamenterede det til skoleholder Phillip Hansen 1694].
1725 købt af sværdfeger Caspar Rønno. [Hjemfaldent 1758, da betegnet som jordgrav
til to lig]. Fig. begravelser kendes: Bertel Johansens eftermand, Peder Hansen Ribers
moder 25. febr. 1648 — sammes fire børn 22. febr. 1649, 18. aug. 1652, 18. aug. og
3. sept. 1654 — Jens Jensens moder 9. april 1672 — sammes søster 20. april 1692 —
Jens Jensen selv 4. juli 1694 — Phillip Hansens lille barn 12. nov. 1700 — sammes
søn, Hans Philipsen 18. juni 1704 — Philip Hansen 13. jan. 1706 — Caspar Rønnos
hustru 29. sept. 1729 — sammes tre små børn 23. juli 1736, 22. juli 1737, 20. marts
1738 — kancelliråd Bildsteds anden hustru, Christine Schiermbeck 30. nov. 1780.
41) Hjemfaldent 1652. 1669 købt af Jørgen Aldewelts enke, Anne Søffrensdatter for
65 sldr. 1694 købt af kirken for 20 rdl. 1711 købt af remsnider Gødert Helms for 70
rdl. [1757 hjemfaldent, betegnet som jordgrav til to ligj. Fig. begravelser kendes:
rustmester Peter Fløcke og hustru u.å. — Jacob Hansen, en fremmed mand af Norge,
7. sept. 1652 — Jørgen Aldewelt 7. marts 1669 — købmand Christen Lauridsens hu
stru, Sidsel 19. okt. 1694 — Christen Lauridsen 17. april 1697 — Gødert Helms 20.
april 1729 — sammes hustru 3. maj 1737.
42) 1649 erhvervet af kirken ved mageskifte med Sigfred Friis [jfr. sønden koret 12)].
Ca. 1654 købt af skipper Olluf Jørgensen for 150 sldr. 1686 købt af kirken for 30 rdl.
1691 overladt islandsk købmand Jens Thommesens enke Cathrina for 45 rdl. 1762
købt af kontrollør ved Kbh. toldkammer Hans Henrich Lund [betegnet som jordgrav].
Fig. begravelser kendes: Oluf Jørgensens datter 4. aug. 1654 — Oluf Jørgensen 31.
maj 1657 — sammes hustru okt. 1666 — Jens Jliommesen 6. dec. 1687 — sammes
datter Cathrine, g.m. Peder Juel, 23. sept. 1700 — Peder Jensen Aagaard 21. juli
1710 — Jens Thomesens datter, Margrete Jensdatter Aagaard 6. juli 1711 — sammes
søn, Rasmus Jensen Aagaard 22. aug. 1711 — Thomas Jensen Aagaard 15. dec. 1725
— Hans Henrich Lund 15. sept. 1764 — sammes enke 19. marts 1789.
43) 1643 hjemfaldent. 1669 forundt kirkeværge David Mohr [1729 hjemfaldent, be
tegnet som jordgrav til to lig], Fig. begravelser kendes: .Jens Boiesens tjener 2. dec.
1643 David Mohr 13. aug. 1669 — sammes barn, 4 år, 6. dec. 1669 — efterman
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den, Jørgen Bøfkes fire små børn 19. juni 1676, 4. (to) og 13. dec. 1678 — med råd
mand .Jørgen Bøfkes frues bevilling, Dirich Mohrs lille dreng 29. jan. 1690 — kræm
mer Abraham Mohrs to børn 26. okt. 1695, 27. dec. 1697 — sammes hustru 19. marts
1698 — Johan Mohr 8. dec. 1698 — Didrich Mors søn David Jørgen, 22 år, 22. okt. 1709.
44) 1652 hjemfaldent. 1705 overladt flans Mickelsen og forenet med ndr. gang 30)
for 30 sldr. 1711 erhvervet af islandsk købmand Chrf. Jensen Lund. Fig. begravelser
kendes: Carsten Møllers tjener 4. aug. 1652.
45) 1630 købt af Thomas Bostrup for 108 sldr. 1701 købt af handelsmand Bertel
Kløcher for 90 rdl. [1754 hjemfaldent, betegnet som jordgrav til to lig]. Fig. begravel
ser kendes: Thomas Bostrups hustru 13. dec. 1630 — Ths. Bostrup 20. aug. 1637 —
ved fru Anne Rosenkrantz, Sidtzel Nielsdatter 29. aug. 1668 — ved kansler Peter
Reedtz, pigen Karen Johansdatter 21. nov. 1673 — Bertel Kløchers lidet barn 18.
marts 1703 — sammes hustrus søskendebarn, Nicolay 26. nov. 1705 — mons. Kløckers
liden søn, Nicolaj 18. nov. 1706 sammes son, 2 år, 10. maj 1713 — Bertel Kløchers
broder, Hans 8. jan. 1728 — Hans Nvgaards hustru 9. nov. 1729 Bertel Kløeker
28. juni 1734.
46) Tilhorte 1649 skipper Oluf Hindrichsen efter forældrene. 1704 købt af islandsk
købmand Niels Christensen Birck for 90 rdl. Fig. begravelser kendes: Frandtz Ander
sens lire børn 25. juli 1649, 18. juli (to) og 11. aug. 1654 — Frandtz Andersen 6. maj
1655 — eftermanden, brygger Jens Jensen 19. juni 1674 — hustruen Margrete, datter
af Oluf Hendrichsen, 8. nov. 1677 — Niels Christensen Bircks broder, Povel 5. nov.
1704 — sammes to små sønner, Christopfer 2. maj og Christen 5. okt. 1710 — sammes
lidet barn 22. aug. 1711 Niels Berchs hustru 3. juni 1738 — Niels Birch 8. maj
1750 — Poul Birck 2. febr. 1774.
»Søndre gang« 1) 1614 ejet af apoteker Mattias KalckholTue eller dennes arvinger.
1696 købt tilligemed 2) af brygger på Christianshavn Anders Andersens enke Gundel
Jensdatter for 200 rdl. med ret til opmuring. Fig. begravelser kendes: Mattias Kalckoffue 11. juli 1614 — sammes hustru 17. juli 1620 — Reem Contrafeyers to børn
29. juli 1632, 7. aug. 1637 — Rem contrafeyer 28. juni 1649 — sammes enke, Matties
Kalkaues datter, Cathrina sal. Rem Petersens 18. maj 1676 — (Anders Andersen o.
1696) — Henrich Eilersen 3. april 1701 — Gundel Christen Brunnings 27. juli 1705
med renteskriver Klovs bevilling, Absalon Koefoed 1. juli 1732 — dennes enkes
søn Absalon, 16 dage gammel, 24. okt. 1732 — justitsråd Leopolds frue 12. okt. 1736
— mad. Bendtzen 4. febr. 1757 — Didrick Munck 29. juni 1767 — kasserer Christopher
Munck 5. april 1770 — mad. Muneh født Klov 23. april 1789.
2) Ejedes af kirken indtil foreningen med 1) 1696. Fig. begravelser kendes: ved
borgmester Peder Pedersen, en fremmed pige 8. maj 1660 — en gammel kvinde, Karen
Rasmusdatter fyrbøders 17. jan. 1673 — vicekansler Ove Juels pige, Bodel Hansdatter
27. aug. 1679.
3) Ejedes af kirken og anvedtes til præstebegravelser. Fig. begravelser kendes: Jens
Jacobsen kapellans lidet barn 4. jan. 1654 — sammes hustru 24. okt. 1654 — et lidet
barn 6. okt. 1663 — Jens Jacobsen 15. april 1687 — kapellan Jacob Jensen Snistrups
hustru 26. maj 1719 — Jacob Snistrop 22. febr. 1731 - overste kapellan, hr. Olle Pet
ter Heidemarck 8. febr. 1760 — sammes enke, Christina Jacobi 6. aug. 1764.
4) 1623 ejet af Gerdt Frølich. 1656 hjemfaldent. Fig. begravelser kendes: Gerdt
Frølichs barn 21. maj 1623 — sammes hustru 23. jan. 1628 — en datter 18. aug. 1637
— Poul Hansens søn af Malmø, Hans Poulsen 12. sept. 1654 — tre af rentemester
Midlers tjenere: Hans Orlog 19. april 1665 — Hans Jensen 16. sept. 1670 — Christoffer
Jensen 26. juli 1677.
5) 1612 købt af Harman Hægerfeldt for 50 sldr. 1673 hjemfaldent og købt af Chri
sten Lauritzen for 100 rdl. [1729 hjemfaldent, betegnet som jordgrav til to lig]. Fig.
begravelser kendes: Harman Hægerfeldts barn 18. dec. 1612 — sammes hustru 29.
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maj 1623 — datteren, Maria Brams 16. juli 1625 Harman Hægerfeldt 17. jan. 1631
— sammes søn 31. juli 1631 — Christen Lauritzens hustru, Sigwort Wadtzons og den
nes første mand, Johan W., der i nogen tid havde stået i hvælvingen [under alteret],
12. jan. 1673 — David Wadtsen 12. juni 1709.
6) 1665 kobt af jordemoder Kiisten Asmunds for 100 rdl. 1721 købt af Jørgen Scharenhorsts enke Catrine for 100 rdl. Fig. begravelser kendes: Poul Poulsens lidet barn
o. 1656 — renteskriver Niels Sørensens barn sept. 1657 — Kiisten Asmunds, der
havde testamenteret 200 rdl., af hvis renter graveren hvert år skulle have to rdl. for
at renholde epitafiet, tilse graven og bestrø den på søn- og helligdage, 11. okt. 1670
— Talvor Borgesen 8. juli 1700 — brygger Jon Arvedsen 8. april 1702 — Ingeborg
Arvedsdatter 15. juni 1702 — Jørgen Scharenhorst og brygger Anders Nielsens hu
stru, som på fjerde år havde stået i hvælvingen [under alteret], 3. april 1721.
7) 1625 købt af Vedtzel v. Felen eller dennes arvinger for 84 sldr. 1656 overdraget
Thomas Affleks hustru. 1672 forundt klokker Jens Knudsen. 11760 hjemfaldent, be
tegnet som jordgrav til fire lig]. Fig. begravelser kendes: Vedtzel v. Felen 21. juli 1625
— sammes hustru 1644 — Thomas Afflek 10. sept. 1656 — sammes barn 22. aug.
1658 — Jens Knudsen 14. febr. 1672 — Lyder Ortmans hustru, Ane, datter af Jens
Knudsen, 20. nov. 1676 — Ane .Jens Knudsen klokkers samt hendes broders, Jens
Jacobsens barn, 7 uger, 7. jan. 1678 — Lyder Ortmands datter, Nille 5. jan. 1695 — Gert
Kolendahl, medarving til stedet, 17. sept. 1708 — Jacob Petersen Vollers to børn 9.
marts 1716, 22. okt. 1718 — mad. Voller 18. juni 1740.
8) 1626 ejet af borgmester Knud Marquardsen. 1669 kobt af grovsmed Jens Nielsen
for 50 rdl. [1730 hjemfaldent, betegnet som jordgrav til to lig]. Fig. begravelser ken
des: Knud Marquardsens hustru 12. aug. 1626 — Knud Marquardsen 22. aug. 1629 —
Jens Nielsen Søgaards hustru 28. marts 1669 — Jens Nielsen Søgaard 28. sept. 1670
- sammes anden hustru, Margrete 5. april 1680 — svigersønnen Jochum Bøckmans
barn 16. juni 1681 — forvalter på silkehuset, Jochum Bøckman 13. jan. 1700 — Svend
Bøchmans to børn 4. nov. 1701, 9. okt. 1703 — Jochum Bøchmands enke, Helene
Maria 22. aug. 1711 — Friderica Christiane Flemine hoffourer Thuesengs 30. dec.
1784.
9) 1626 købt af øverste kapellan Nelaus Poulsen eller dennes arvinger for 7114 sldr.
1685 købt af klokker Oluf Jensen Munck for 100 sldr. 1780 købt af kirken for 10 rdl.
1782 købt [som jordgrav] af urtekræmmer Andreas Carlsen for 90 rdl. Fig. begravel
ser kendes: Nelaus Poulsen 4. juli 1626 — sammes hustru 9. nov. 1643 — sammes søn
26. aug. 1645 — Oluf Jensen Munck 4. aug. 1690 — sammes hustrus søster, g. m. Didrich Mohr, 17. sept. 1691 —Oluf Munchs datter, Johanne 24. jan. 1694 — Cort Danxts
hustru 4. nov. 1711 — Villum Danxt 24. jan. 1717 — Cort Danxt 18. febr. 1726 Hans Pedersen Bamstrims lidet pigebarn 23. aug. 1729 — Johan Winbergs hustru 17. dec.
1729 — sammes lille barn 30. maj 1730 — Claus Matthisen Bysing 26. marts 1734 —
sammes hustru 29. okt. 1742 — Johan Herman Wenbergs hustru 27. sept. 1752 —
Johan Herman Wienberg 21. febr. 1760 — Andreas Carlsens barn, der havde stået i
hvælvingen [under alteret] fra 21. dec. 1781, 15. febr. 1782 — Andreas Carlsen 28. april
1784 — urtekræmmer Benzons hustru, Elisabeth Sophia Torning 27. marts 1788.
10) 1605 ejet af Harman v. Hamb. 1718 overladt Peter Bruns enke Marie. 1744
købt af tømmerhandler Johan Jegen. 1764 købt af kirken for 20 rdl. Fig. begravelser
kendes: Harman v. Hambs hustru 18. okt. 1605 — Harman v. Hamb 24. maj 1625
— en søn 15. febr. 1627 — Harman v. Hambs anden hustru 15. juli 1637 — Jacob v.
Hambs barn 18. juni 1642 — et lidet barn 7. april 1646 — Jacob v. Hambs lidet barn
11. maj 1648 — sammes hustru 2. april 1658 sammes anden hustru, Ursula 29.
juli 1673 — Jacob v. Hamb 24. maj 1689 — Herman v. Hams pigebarn 1. juli 1692
— Jacob v. Ham d.y. 26. juni 1699 — Herman v. Ham Schiller 21. febr. 1713 — med
sammes enkes bevilling, Peter Brun 13. marts 1713 — Herman v. Hams enke, Susanne
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28. april 1724 — Marie Peter Bruns 20. jan. 1728 — Johan Jegens hustru 6. aug. 1750
— Johan Jegen 16. aug. 1753 — sammes ugifte datter 9. jan. 1759.
11) 1602 ejet af Erik Clemmensen. 1675 fornyet af Jacob Feldtman på hustruen
Anne Clausdatters vegne efter dennes mormoder Sidtzel, g.m. borgmester Knud Markussen, hvis moder var Ane Erik Clemmensens. S. å. købt af sukkerbager Gert Thom
sen. 1758 købt [som muretJ af urtekræmmer og sukkerbager, kirkeværge Svend Købke.
Fig. begravelser kendes: Erik Clemmensen 12. juni 1602 — sammes hustru 21. juni
1603 — en datter af Anders Pedersen på Nørregade 24. aug. 1637 — sammes datter
barn 5. aug. 1654 — bogfører JørgenHolsts barn 8. sept. 1654 — Gert Thomsens 16
uger gamle barn, der havde stået i hvælvingen [under alteret], og sammes svoger,
franskvinhandler Johan Nielsen 25. maj 1675 — Gert Thomsen 28. sept. 1683 — Ane
Kellinghusens 21. juni 1689 —- svogeren Johan Hermand Schrødders barn 19. juli
1689 — Thomas Gerhard Schrøders hustru, Torethea 10. dec. 1689 — sammes pige
barn 4. sept. 1693 — Thomas Gerhard Schrøder 28. aug. 1711 — sammes enke 24.
sept. 1717 — Svend Købkes søn, 1 år, 28. dec. 1762 — rådmand Købkes søn, Martinus,
34 år, 5. juni 1778 — rådmand Kiøbkes datter, Anne, 17 år, 8. nov. 1780 — rådmand
Kiøbke, 73 år, 5. juli 1787 — jomfru Maria Købke, 44 år, 19. jan. 1790 — Johan
Købkes søn, Mathias, 4 år, 12. april 1791 — fru Ellen Købke, 72 år, 27. juni 1794.
12) 1653 købt af Albricht Jørgensen Schotts arvinger for 110 sldr. 1668 købt af
vinhandler Jens Ibsen. Elg. begravelser kendes: Albricht Jørgensen Schotts hustru 18.
maj 1649 — Albricht Jørgensen Schott 5. febr. 1652 — sammes eftermand, kaptajn
Søren Oerbek 15. okt. 1658 — sammes enke april 1659 — Jens Ibsen med sit lidet
barn, der en tid havde stået i hvælvingen [under alteret], 4. aug. 1676 — enken He
lenes % år gamle barn 28. nov. 1677 — Helene Jens Ibsens 11. okt. 1682 — sviger
sønnen, Johan Ronckels to sønner 10. jan. og 30. aug. 1689 — Johan Runckel »efter
forflytning fra Norge« 1. maj 1694 — Jens Ibsens søn, Jacob Ibsen 19. aug. 1695 —
med stadshauptmand Stuves bevilling; rådmand Hans Stuve, Jens Ibsens svigersøn,
havde fornyet graven 1717; Jørgen Sørensen Hylding 8. aug. 1719 — Bertel Stuue
22. dec. 1720.
13) 1620 ejet af Otto Langemak guldsmed. 1681 måtte stedet mures. 1703 købt
som hjemfaldent og ganske brøstfældigt af kirkeværge Johan Herman Schrøder for
60 rdl. 1754 købt af politimester Horn. Fig. begravelser kendes: Otto Langemaks
hustru 17. juli 1620 — Otto Langemak 23. okt. 1622 — dattermanden, Jacob Han
sen 10. marts 1654 — samme datter 8. maj 1655 — Jacob Hansens søn, Otto Heider
13 april 1660 — dennes hustru, Magdalene Suhm, hendes anden mand generalfiskal
Christian Pedersen, en datter, der i over ti år havde stået i koret, et lidet barn, der en
tid havde stået i hvælvingen [under alteret], og to børn, der overførtes fra hustruens
fader mag. Valentin Suhms grav i sdr. kapel 7), alle 1. sept. 1681 — Johan Herman
Schrøder 15. juni 1713 — Gerhard Schrøder 29. dec. 1718 — politimester Horns dat
ter 11. nov. 1759 — sønnen Friderich Conrad 28. dec. 1760 — endnu en søn af samme
navn 22. april 1763 — etatsråd Horns datter, Anna Christina, 17 år, 30. juli 1768 —
konferensråd Horns søn, løjtnant Lars 2. aug. 1777 — konferensråd Horn 30. maj
1781 — konferensrådinde Horn, født Torm, 19. maj 1791.
14) 1644 købt af borgmester i Ydsted Niels Graae for 90 sldr. [Hjemfaldent 1732,
betegnet som jordgrav til eet lig]. Fig. begravelser kendes: Niels Graaes hustru 16.
okt. 1644 — prins Georgs kammerpage, Jørgen Otto Tardorff 24. aug. 1677 — Peter
Rueblocks søster, Ane Nielsdatter guldsmeds, en præstedatter af Skåne 18. juni 1689
— Kirsten Jørgensdatter, som har tjent Knud Tott, 12. aug. 1702 — vinhandler Ni
colai Aagaard 14. nov. 1712.
15) 1625 købt af Hindrich Isaksen for 86 sldr. 1679 muret. 1735 tillagt kirkeværge
Arvesen. Hjemfaldent og 1785 solgt [som »åbent« gravsted for 300 rdl.] til Knud Wilkens enke Christiane, født Mentz. Elg. begravelser kendes: Hindrich Isaksens to børn
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8. aug. 1625, 1. marts 1634 — sammes hustru 4. juli 1658 — Hindrich Isaksen 3. april
1660 — sønnen Isak febr. 1661 — et lidet barn 5. juli 1661 — Henrich Isachsens søn,
Henrich febr. 1663 — Bartel Stubes to små børn 26. okt. 1669, 23. sept. 1678 — sam
mes hustru, der siden 3. jan. havde stået i hvælvingen [under alteret], 21. nov. 1679
— med Bertel Stiiffues bevilling, Hendrich Isachsens hustru 6. juli 1685 — Bertel
Stuve 21. april 1702 — Helene Bertel Stuves 8. sept. 1715 — kommerceråd Arvesens
hustru 22. dec. 1752 — kommerceråd Arvesen 6. april 1763 — Knud Wilkens sviger
moder, bager Jochum Kønigs hustru, Ane Dorothea, født Grensnes, 68 år, 5. okt. 1786 —
garderobemester Printzlous liden søn, Wilhelm 15. juli 1790.
16) 1645 købt af kommissarieskriver Bendix Mortensen for 165 sldr. 1679 overdra
get Magnus Zacharias af søstersønnen Morten Mortensen Grunde, der var sønnesøn
af Bendix Mortensen. 1679 købt af sværdfeger Jens Hendrichsen. 1742 overtaget af
Hans Jørgen Andersen i Tolbogade. [1776 hjemfaldent, betegnet som jordgrav til fire
lig]. Fig. begravelser kendes: Bendix Mortensens hustru 23. aug. 1645 — Jens Hendrichsens moder 27. maj 1681 — sammes hustru 4. nov. 1700 — sammes søn 15. nov.
1700 — sammes søn Jens Jensen Dreyer 16. juni 1705 — Jens Svertfeger 4. april 1721
— Hans Jørgen Andersen 15. marts 1747 — sammes enke g.m. Peder Stiern 12. febr.
1756.
17) O. 1632 afstået til kirken af Carsten Jespersen og købt af Hindrich Kur for 131
sldr. [1775 hjemfaldent, betegnet som jordgrav til lire lig]. Fig. begravelser kendes:
Hindrich Kur 21. aug. 1632 — sammes eftermand, Steen Petersen guldsmed 13. jan.
1644 — eftermanden, Peter Lesle guldsmed 10. nov. 1647 — Johan Stickman 29. okt.
1663 — hustruen Anne Steens juni 1664 — svogeren Jacob Kitzerou guldsmeds datter,
5 år, 4. juni 1671 — Jacob Kitzerou 5. maj 1674 — Johan Kidtzrav 28. febr. 1683 — med
bevilling, Jens Laumands barn, V2 år, 28. okt. 1684 — sammes hustru 9. maj 1688 — sam
mes søn 26. dec. 1689 — Anne Jacob Ixitzerovs 6. april 1703 — Johan Lichtwer 8. maj
1715 — Christian Simon Liechtwarts enke 22. april 1754 — jomfru Anne Maria Christophers datter Munck, arving iflg. testamente af 20. juni 1740, 18. dec. 1755.
18) 1642 købt af Andres Morin bartskær, der afstod en 1629 købt grav og betalte 50
sldr. 1661 købt af Rasmus Basmussen forvalter*! danske kancelli. Fig. begravelser ken
des: Andres Morins hustru 25. marts 1645 — Andres Morin 5. maj 1645 — sammes
datterbarn, Christopher Nimands barn 24. sept. 1652 — Rasmus Rasmussens datter
mand, Henrich Lund 13. maj 1685 — datterens barn 17. jan. 1698 — Karen Rasmus
Rasmussens 7. okt. 1701 — sønnen, kancelliforvalter Hans Rasmussens dødfødte barn
8. sept. 1705 — kancelliforvalter Rasmus Rasmussen 27. maj 1707 — afd. sekretær
Nefvis søn og datter 22. maj og 6. aug. 1711 — kancelliforvalter Hans Rasmussen
5. jan. 1713 — geheimeråd Christian Ludvig von Ørtz 14. april 1774.
19) 1629 købt af underskriver på klædekammeret Anders Hansen for 172 sldr. Over
ladt Neels Pedersen Hou i betaling; o. 1678 kobt af islandsk købmand Hans Jensens
enke Bente Nielsdatter [1732 hjemfaldent]. 1782 købt [som jordgrav] af regimentsfelt
skær Smidt for 100 rdl. Fig. begravelser kendes: Anders Hansen 29. aug. 1629 — sam
mes broder 19. juli 1634 — sammes fader 30. aug. 1638 — Ditleff Svelundt af Flensborg
maj 1664 — Hans Olufsen skrædders hustru 16. april 1672 — Hans Jensen 17. april
1678 — [eftermanden] Lüder Ortmand 31. aug. 1696 — Bente Lüder Ortmands 13. juli
1712 — Barbara Smidt født Hellert 25. maj 1782 — feltskær Casper Smidt 14. dec. 1792.
20) 1676 købt af Statius Lodevigs enke Cathrine Andersdatter for 105 sldr. [1746
hjemfaldent, betegnet som jordgrav til to lig]. Fig. begravelser kendes: en søn af Hin
drich Pop af Lund 1. okt. 1644 — renteskriver Otto Matzen 13. marts 1657 — Statius
Lodevig 4. april 1676 — Cathrine Statius’ 15. sept. 1691 — Christen Sørensen Mønrøehs 7. dec. 1726.
21) 1659 købt af Jørgen Willemson garver for 150 sldr. [1664 udvidet til at kunne
rumme to lig]. 1724 købt af Thomas Madtzen for 90 rdl. 1773 købt af Martinus Cron-
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berg. Fig. begravelser kendes: Steffen kaptejns hustru 23. dec. 1650 — Jørgen Willemsons hustru juni 1659 — Jørgen Willemson juni 1664 — Ellen Jørgen Willemsens 21.
april 1674; samme havde skænket kirken 1000 rdl. og hendes grav og epitaf skulle hånd
hæves i 50 år — Thomas Madtzen 24. maj 1731 —Peder Nielsen Stougaards enke 8. febr.
1759 — Martinus Cronbergs hustru, Anne Maria Pedersdatter 24. sept. 1781 — brænde
vinsbrænder Martinus Kronberg, 66 år, 22. sept. 1786 — sammes døtre, Karen Kirstine,
9 år, Inger Marie, 17 år, 15. nov. og 29. dec. 1786.
22) 1639 købt af underskriver på Kbh. slot Anders Nielsen for 150 sldr. Fig. begra
velser kendes: Anders Nielsens hustru 8. jan. 1654 — sammes lille barn 14. marts 1658
— sammes (anden) hustru, Sitze 26. sept. 1658 — sammes tredie hustru, Kiersten Hans
datter 30. juni 1674 — Anders Nielsen 10. okt. 1677 — sønnen Elias Andersen 5. nov.
1677 — dattermanden Hendrich Adriansens fire små børn 6. dec. 1683, 11. aug. 1689,
7. juni u. å., 9. okt. 1699 — sammes to døtre, 12 og 17 år, 5. og 27. sept. 1711 — Hen
rich Adriansen, der i 8 mdr. havde stået i hvælvingen [under alteret], 8. jan. 1715 —
enken, Karen 22. febr. 1729 — sammes dattermand, materialforvalter ved Holmen
Johan Friederich Winters søn, to dage gammel, 30. okt. 1731 — Chatarina Sophia Torps
30. juli 1732 — Adrian Torps søn, 3 Vi år, 21. sept. 1739 — sammes hustru 17. okt. 1742
— Adrian Torp 30. marts 1746 — proviantskriver Christian Gotlob Torp 21. nov. 1772
- Hedvig Torp 5. april 1773 — kammerlakaj Christian Torps søn, Christian, % år,
30. aug. 1773 — konferensråd Alexander Berner 12. aug. 1785 — jomfru Johanne Marie
Rich 4. febr. 1800.
23) 1600 ejet af Niels Thrudsøn guldsmed. O. 1656 hjemfaldent, [omtalt som jord
grav til to lig], Fig. begravelser kendes: Niels Thrudsøns hustru 19. nov. 1600 — Niels
Thrudsøn 8. aug. 1613 — Cornelius Hansen, ungkarl af Hamborg, 26. marts 1658 —
ved Neels Bunckel, Christen Pedersen drabant 1. juni 1673 — ved zahlmester Brandt,
Laurits Christensen Bang 29. okt. 1680 — Povel Christoffersen Bergers hustru, Christentze 30. april 1702.
24) 1633 købt af materialskriver på Holmen Gottfrid Mickelsen for 105 sldr. Til
kendtes kommissær Severin Larsens enke, Anna for hendes krav på Laurits Christensen,
Gottfrid Mickelsens svigersøn, og købtes 1680 af Thomas Johansen Fischer. Fig. begra
velser kendes: Gottfrid Mickelsens to born 27. maj 1633 — sammes første hustru 26.
juni 1633 — et lidet barn 15. aug. 1642 — Gotfr. Mikkelsen 11. jan. 1644 — et barn 7.
sept. 1644 — en datter 14. juli 1647 — Lisebeth Gotfrids 8. marts 1659 — Gotfrids
datter, Martæ 3. maj 1659 — sønnen Mickel 10. aug. 1659 — Laurits Christensen Bangs
hustru, en datter af Gotfrid, jan. 1665 — Thomas Jansen Fischer 14. febr. 1690 —
Henrich Spiering 12. febr. 1700 — svigersønnen, kapellan Corfitz Schuurmans liden søn
Henrich 2. nov. 1707 — sammes lille datter 18. april 1708 — ekvipagemester ved det
vestind. co. Peder Christensen 22. nov. 1709 — Corfids Schurmans to små børn 3. juni
1713, 24. marts 1716 — Henrich Spirings enke, Johanne 14. sept. 1717 — Corfitz Schurmands to små børn 21. sept. og 6. nov. 1720 — toldinspektør Schrøders søn, 2% år, 3.
marts 1752 — justitsråd Schrøders datter, 2% år, 14. nov. 1754 justitsråd Fischer
14. jan. 1757 — justitsråd Schrøders barn 16. febr. 1757 — justitsråd Schrøder 3. febr.
1758 — justitsråd Fischers enke 17. jan. 1759 justitsråd Schrøders datter, Johanne
Margrethe 11. febr. 1769 — admiral Fischers to døtre 11. april og 10. nov. 1772 — frk.
Engel Catharina Schrøder 13. jan. 1783.
25) 1625 ejet af Claus Dewall. 1680 købt af Christen Andersen Falck for 190 sldr. og
muret. 1696 kobt af kirken for 25 rdl. 1701 købt af toldskriver ved Kbh. toldkammer
Søren Sørensen for 120 rdl. Fig. begravelser kendes: Christen Andersen Falck 14. maj
1680 — med bevilling Pauel Berger glasser 24. febr. 1685 — Søren Sørensens hustru,
der i nogen tid havde stået i hvælvingen [under alteret], 8. sept. 1701 — Søren Sørensen
28. juli 1709 — sammes enke og son 22. sept. 1711 — Hans Jørgen Solbergs barn, Vi år,
30. sept. 1711 — Abraham Falcks datter, 2 dage, 3. juli 1742 — sammes søn, 1 dag, 18.
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maj 1746 — kammerråd Holst 23. april 1750 — Søren Soelberg brygger 31. jan. 1755 —
agent Soelberg 2. sept. 1757 — Amalie Elisabeth sal. Holsts 14. nov. 1770.
26) 1635 købt af Jørgen Matthiasen for 128 sldr. 1736 købt af Bertel Jegen for 70
rdl. 1761 købt af [handelsmand] Anton Tørig [som jordbegravelse]. Fig. begravelser
kendes: Jørgen Mattiasens barn 19. sept. 1635 — sammes sønner Johan og Heinrich
Matthiesen 14. nov. 1666, 21. juli 1668 — Heinrich Matthiesens enke, Maria Klowmans
liden søn 20. febr. 1670 — med bevilling Poul Kriis’ to små børn 31. maj og 11. juni
1684 — købmand Jørgen Mathiasens barn 3. okt. 1699 — sammes liden søn, Peter 14.
april 1707 — Bertel Jegens hustru, Inger Marie Danielsdatter Beyer 6. sept. 1736 Bertel Jegind 30. april 1759 — kommerceråd Anthon Tørig 21. aug. 1790.
27) 1625 købt af Jørgen Kongeleff for 150 sldr. 1710 købt af vinhandler Claus Nissen
for 100 rdl. 1774 hjemfaldent og solgt til fhv. bogholder ved banken Jørgen Mathiesen
for 50 rdl. Fig. begravelser kendes: Jørgen Kongeleffs hustru 8. aug. 1625 — Jørgen
Kongeleff 25. okt. 1635 — sammes anden hustru 7. okt. 1637 — Arent Berentzens fire
børn 10. maj 1645, l.aug. 1648, 16. febr. 1658, 17 april 1663 —sammes hustru 2.sept.
1652. Efter magistratens res. 3. juni 1693 udtoges Arent Berendtzens kiste af hvæl
vingen [under alteret], hvor den havde stået i 11 år 4 mdr., og nedsattes her — sammes
hustru 5. aug. 1696 — sammes datter, Karen Andersdatter 30. dec. 1696 — Claus Nis
sens søn, der i nogen tid havde stået i hvælvingen, 30. juli 1710 — Claus Nissen 13. okt.
1711—sammes eftermand, kommandør Kønig 3. juli 1741 — løjtnant Chønings liden
datter 25. okt. 1741 — sammes datter, 8 år, 18. jan. 1746 — admiralinde Kønig 18. okt.
1746 — Jørgen Mathiesen, 70 år, 14. okt. 1774.
28) O. 1656 hjemfaldent. 1717 afhændet til Arnoldus de Fine for 40 rdl. da det ikke
var større end til eet hg og meget ubekvemt beliggende under stolene og vindeltrappen.
[1737 hjemfaldent, betegnet som jordgrav]. Fig. begravelser kendes: Margrete Hindrich
Meyers 1652 — ved Jacob v. Fuhren, Søffren Madtzen, tidl. hofmester for Niels Trolles
tre sønner, 13. juli 1669 — Arnoldus de Fine 22. febr. 1717.
29) 1639 ejet af Jørgen Fingerlings arvinger. 1711 købt af islandsk købmand Niels
Henrichsen for 100 rdl. Fig. begravelser kendes: Jørgen Fingerling 23. okt. 1639 —
sammes hustru Kiersten 7. sept. 1648 — Niels Henrichsens hustru og dennes moder 4.
og 7. sept. 1711 — Arnoldus de Fine, med Niels Henrichsens bevilling, 19. febr. 1717
(jfr. 28)) — sekretær Mos 16. sept. 1740.
30) 1619 købt af Hindrich Führen d. y. for 125 sldr. 1711 købt af skipper Peder Mor
tensen for 100 rdl. 1781 hjemfaldent og solgt [som jordbegravelse] til forvalter Frantz
Jochum Leth for 150 rdl. Fig. begravelser kendes: Hindrich Führen d. y.s hustru Angenette 8. aug. 1619 — Hindrich Führen d. y. 16. nov. 1631 — Willum Führens to børn
26. nov. 1634, 2. aug. 1644 — Peder Mortensen, der sammen med sin hustru Maren
Simonsdatter ved brev af 24. aug. 1711 skænkede kirken 1000 rdl., dens fattigskole 200
rdl. og de fattige i sognet 200 rdl., hvorfor graven ikke skulle åbnes i 60 år, 7. sept. 1711
— Maren Simonsdatter 30. sept. 1715 — mad. Karen Leth 29. juni 1781 — forvalter
Leths datter, 7 uger, 16. aug. 1781 — Friderica Adamine Hastrup, 10 år, 10. juli 1786 —
mad. Maren Junges født Høyers, 82 år, 2. okt. 1788.
31) 1649 købt af Willum Führen sammen med 32) for 300 sldr., »liggende hos hver
andre for daaben«. [1721 hjemfaldent, betegnet som jordgrav til to lig]. Fig. begravelser
kendes: Willum Führens hustru 22. marts 1649 — rådmand Willum Fuiren 25. juli 1664
— ved svogeren Claus Iversen, sønnen Willem 27. marts 1678 — sønnen Frederik 5.
sept. 1691 — dattersønnen, Christopher Frima 4. marts 1701.
32) Købt af Willum Führen sammen med 31). 1711 købt af købmand Christen Chri
stensen for 100 rdl. [1757 hjemfaldent, betegnet som jordgrav til to lig]. Fig. begravelser
kendes: Willum Führens datter Drude 17. febr. 1665 — Claus Iversens hustrus søster,
Karen Führen 3. maj 1669 — Christen Christensens lidet barn 11. sept. 1711 — Christen
Christensen 6. aug. 1717.
Danmarks Kirker, København
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»Nordre ganga 1) [Ejendomsforholdet ukendt før 1729, da stedet var hjemfaldent. Be
tegnet som jordgrav til eet lig]. Fig. begravelser kendes: rådmand Peder Carlsens hustru
12. jan. 1619 — Hindrich Rosenmeyers to børn 30. aug. og 4. sept. 1629 — Jacob Hoe
1. sept. 1654 — Margrethe Fridrich Müntes 4. sept. 1682 — velb Brockenhus 29.
okt. 1701.
2) 1656 hjemfaldent da ingen begravelser havde fundet sted i 80 år. 1711 købt af
Carl Christen Seest for 100 rdl. [1759 hjemfaldent, betegnet som jordgrav til eet lig].
Fig. begravelser kendes: Rasmus Jensen, hvis gravsten fandtes 1656 [før 1576 jfr. oven
for] — Carl Christen Seest’søster 14. sept. 1711 — Carl Christensen 6. april 1734 —
sammes hustru 14. maj 1737 — Christian Bleiers hustru 28. febr. 1739.
3) [Hverken ejendomsforhold eller begravelser kendes].
4) 1656 købt af Hieronimus Weytius for 75 sldr. 1672 købt af overformynder Søffren
Jørgensens enke Margrete. [1750 hjemfaldent, betegnet som jordgrav til to lig]. Fig.
begravelser kendes: ved Hieronimus Weytius, en fremmed person 17. juli 1656 — Søren
Jørgensen 14. febr. 1672 — sammes enke, Margrete 9. nov. 1681.
5) Overtaget af kirken ved mageskifte med borgmester Hans Nikkelsen [1651 jfr.
inden koret 3)]. 1654 købt af Arent Somtums enke Margrete for 125 sldr. 1688 købt af
sølvpop Christoffer Hansen for 100 rdl. O. 1708 pantsat til Andreas Kellinghusen for
40 rdl. 1711 overtaget helt af denne. [1754 hjemfaldent, betegnet som jordgrav til to
lig]. Fig. begravelser kendes: Arent Somtum 14. sept. 1654 — enken Margrete og hendes
anden mand, Henrich Mandixen 3. sept. 1657 — Henr. Mandixens søn 4. juni 1667 —
Christoffer Hansens hustru 26. jan. 1688 — Christoffer Hansen 11. marts 1700 — med
sammes eftermand, Gert Pohlmans bevilling, Anders Kellinghusens tjener Mathis Fun
dan 20. dec. 1708 — Anders Kellinghusens husholderske 18. sept. 1711 — hofdestilatør
Adolph Fridrich v. Ilten 13. okt. 1783.
6) 1639 købt af Hindrich Jacobsen for 60 sldr. 1679 hjemfaldent, [betegnet som jord
grav til eet lig]. Fig. begravelser kendes: Hindrich Jacobsens broder 5. juli 1639 — Cor
fitz Trolles håndskriver, Rasmus Jensen Tesløff 21. maj 1679 — vintapper Johan Fride
rich Rauch 7. febr. 1696 — Rasmus Jensens hustru, Maria Lorensdatter 5. marts 1710
— Jacob Rohis hustru 11. aug. 1729 — Bendix Hamen, overført fra norden koret 11),
17. juli 1781.
7) 1639 købt af Simon Andersen for 150 dr. O. 1649 købt af Laurs Povelsen [lå efter
protokol 23 »ud langs med den anden og tredie stoledør fra koret ud med den nørre
kirkemur«]. 1706 købt af Hamborger agende post Reinholt Holst. Fig. begravelser kenaes: Simon Andersens hustru 26. okt. 1639 — Laurs Povelsens barn 17. juli 1649 —
Laurs Povelsen 21. sept. 1654 — sammes enke, Anne, g.m. skrædder Urban Fribert, 6.
febr. 1667 — Urban Friberts fire små børn 1671, 20. juli og 29.okt. 1675, l.sept. 1676 —
Urban Fribert 5. febr. 1677 — eftermanden, Joest Schouerts to dødfødte børn 5. aug.
1679, 11. juni 1680 — Reinholt Holsts svigermoder, Margretha Anders Olsen 28. april
1708 — svigerfaderen, Anders Olsen 10. jan. 1712 — sønnen, Asmus Wit 13. sept. 1712
— Jens Ibsens lidet barn 16. dec. 1715 — Reinholt Holsts søn, Andreas 15. jan. 1728 —
Reinholt Holst 16. marts 1747 — sammes enke 1. maj 1752.
8) 1635 ejet af Johan Bartscher. 1684 købt af skrædder Laurits Christensen Lund.
1736 købt af urtekræmmer Niels Titken. Fig. begravelser kendes: Johan Bartschers søn
16. sept. 1635 — Albricht Bartscher 21. dec. 1642 — Andres Beyers hustru, datter af
Dirich Bartscher, 19. juli 1653 — Andres Beyer dec. 1663 — Laurits Christensen Lunds
hustru med et lidet barn, som 11. april var nedsat i urtegården, 13. aug. 1684 — sønnen
Peder Larsen »svadron skriver« 23. febr. 1711 — Laurits Christensen Lunds (anden)
hustru 5. sept. 1711 — Laurits Christensen Lund 20. dec. 1714 — Johan Villings søn,
10 år, 16. marts 1716 — Niels Titkens datter 29. april 1743 — sammes hustru 5. marts
1759 — kommerceråd Niels Titken 24. maj 1771 — Hendrich Titcken 21. april 1778 —
fru kommerceråd Botilla Titken 27. jan. 1783.
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9) 1602 ejet af Johan Eigendørp. Hjemfaldent og 1657 købt af Claus Hoenekes enke
Margrete for 150 sldr., som dog ikke blev betalt. 1666 købt af Gerdrude Jørgen Hansens
i kongens gård for 150 sldr. således, at renteskriver Claus Jørgensen fik ret til den halve
part af graven. 1710 købtes halvparten af Peder Michelsen bader. [1762 hjemfaldent,
betegnet som jordgrav til fire lig]. Fig. begravelser kendes: Johan Eigendørps hustru
24. aug. 1602 — Johan Eigendørp 21. nov. 1606 — Claus Hoeneke 26. nov. 1657 —
Jørgen Hansen 14. aug. 1666 — Claus Jørgensens to små døtre 31. maj og 18. nov. 1670
— sammes søn 19. marts 1680 — sammes hustru 22. april 1695 — Claus Jørgensen selv
4. okt. 1695 — Peder Michelsen 17. juli 1710 — sammes datter 9. juni 1712 — Balser
Gotlieb Creutz lidet barn 23. dec. 1715 — Baltzer Gotlieb Kramer 20. juni 1738 —
enkemad. Johanne Kræsmer 20. nov. 1742.
10) 1628 købt af Nicolaus Edinger for 116 sldr. 1719 købt af Biørn Mørck prokurator
for 120 rdl. Fig. begravelser kendes: Nicolaus Edingers hustru 19. juli 1628 — tre børn
26. okt. 1633, 16. sept. 1637, 10. maj 1643 — Nicolaus Edinger 12. juli 1646 — et barn
3. febr. 1649 — datteren, Anna Cathrina 18. aug. 1654 — sønnen, Martinus 19. juni
1677 — enken efter Nicolaus Edinger, Ellen 10. juni 1690 — Baltzer Edinger 3. juli
1691 — Biørn Mørcks seks små børn 25. maj 1721, 9. sept. 1722, 30. nov. 1723, 15. nov.
1724, 17. aug. 1726, 8. febr. 1730 — sammes datter, kræmmer Søren Blochs hustru 22.
nov. 1732 — Sr. Blochs lidet barn 5. dec. 1732 — Biørn Mørcks hustru 31. marts 1745 —
Biørn Mørck 25. jan. 1754 — sekretær Mørchs frue 17. febr. 1757.
11) 1614 ejet af Johan Høyer eller dennes arvinger. 1707 købt af sværdfeger Diderich
Johansen for 100 rdl. [1747 hjemfaldent, betegnet som jordgrav til fire lig]. Fig. begra
velser kendes: Johan Høyer 12. marts 1614 — Jonnas Høyer af Flensborg 29. april
1628 — Peder Hansens to børn 16. dec. 1637, 18. dec. 1642 — Peder Hansen 3. april
1650 — sammes søn, Jacob juli 1653 — svigersønnen, Michel Langemarks lidet barn
nov. 1658 — Peder Hansens enke, Maren 8. jan. 1675 — sønnen, Johan Høyer 12. dec.
1678 — datteren, Anne sal. Mickel Langemarcks 19. marts 1683 — Diderich Johansens
svigersøn, sværdfeger Gottfred Kirsler 27. april 1707 — Didrich Johansens datter g. m.
Jonas Jonasen 29. juli 1711 — Didrich Johansen 29. aug. 1711 — sammes enke, Sophia
27. sept. 1711 — Jonas Jonasens to små børn 1715, 4. nov. 1717 — Jonas Jonasen 6.
marts 1727.
12) Arvet af skibsbygger Jens Olufsen med hustruen Maren Sørensdatter, som det
ses af gravstenen. O. 1677 erhvervet af overskipper Wichmand Petersen. [1761 hjem
faldent, betegnet som jordgrav til eet lig]. Fig. begravelser kendes: Jens Oluffsens
hustrus broder, hr. Jacob Bøeckers barn o. 1652 — med Jens Oluffsens eftermand, kaptejn Halfour Andersens bevilling, Wichmand Petersens forlovede, Maria sal. Samuel
Byntings 13. juni 1677 — med kommandørkaptejn Wichmands bevilling, en person ved
navn Prebiørnsen 31. marts 1701 — Christian Flors lidet barn 17. maj 1719.
13) 1641 købt af bomslutter Jens Olufsen for 165 sldr. 1675 kobt af kræmmer Hans
Petersen Berndrop. [1725 hjemfaldent, betegnes som jordgrav til fire lig]. Elg. begra
velser kendes: Jens Olufsens hustrus søster [Chatarine Bendtzdatter] 20. aug. 1641 —
sammes hustru 16. maj 1650 — sammes anden hustru 9. marts 1654 — et barn 27. aug.
1654 — Hans Petersen Berndrops 20 uger gamle barn 25. nov. 1675 — sammes broder,
Christian Petersen Berendrop 27. sept. 1677 — Hans Petersen Berndrop 28. juni 1680
— kræmmer Jochum Sontum 25. febr. 1698 — sammes enke, Kirstine 10 marts 1699 —
Diederich Dancks hustru, Anna Berendrops 9. maj 1705.
14) 1628 købt af Johan Øyskericken for 100 sldr. 1703 købt af destilatør Peder Mad
sen Lomborg for 100 rdl. [1755 hjemfaldent, betegnet som jordgrav til fire lig]. Fig.
begravelser kendes: Johan Øyskerickens datter 26. april 1628 — sammes søn 15. maj
1633 — Johan Øyskericken 6. febr. 1634 — sammes enke 11. nov. 1638 — ved Herman
Euskirchens eftermand, vinhandler Matthias Wessen, Peder Bertelsen 11. febr. 1670 —
med Maties Wesens bevilling, kræmmer Kiæld Larsen, der nedsattes frit p. gr. af hans
39 *
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umage i mange år med at revidere værgernes regnskaber, 24. nov. 1691 — Peder Madsen
Lomborg 26. maj 1706 — Peder Banners hustru 31. aug. 1733 — Peder Banner 17. aug.
1735.
15) Ejet af Jacob Thrægaard. 1691 købt af handelsmand Petter Otte for 80 rdl. 1712
købt af Thomas Olufsen Kurrepind. [1725 afstået af de øvrige arvinger til sejlmager
Erik Iversen]. 1731 købt af mag. Jørgen Ursin. [1775 betegnet som jordgrav til fire lig].
Fig. begravelser kendes: Alexander Trægaards to døtre 12. sept. 1652, 6. aug. 1654 —
Alexander Trægaard og hustru 24. aug. 1654 — ved Jacob v. Führen, Hans og Alex
ander Trægaards søster, Ane 17. okt. 1670 — ved Petter Otte, studiosus Mads Hansen,
der en tid havde stået i hvælvingen [under alteret], 23. sept. 1691 — Petter Otto 19.
febr. 1704 — sammes enkes broder, Hans Pedersen Erdtman studiosus 25. febr. 1704 —
med Birget Peder Ottes bevilling, Kestin Thomisdatter 30. sept. 1711 — Peter Ottes
datter 28. sept. 1711 — Berget Peter Ottes 6. okt. 1711 — Thomas Kurrepinds sviger
moder, Sire Erich Olsens 3. juni 1716 — Thomas Kurrepind 17. marts 1718 — Gundel
Eriksdatter 29. okt. 1723 — Erich Iversen 23. jan. 1726 — Jørgen Ursins datter, Jens
Kofoeds hustru, overført fra Bandholm, 12. okt. 1734 — sognepræst i Nakskov, sal.
mag. Ursins hustru, Sophia Eisenberg, overført fra Lolland, 16. juni 1755 — kommis
sionær P. Ursin 13. maj 1785.
16) 1647 købt af Borquart Bollufsen guldsmed for 150 sldr. 1702 købt af Peder Nielsen
brygger for 100 rdl. [Hjemfaldent 1775, betegnet som jordgrav til fire lig]. Fig. begra
velser kendes: Borquart Bollufsen 18. juni 1652 — to børn 31. juli 1654 — hustruen
9. aug. 1654 — med tilladelse af arvingerne Friderich Pøpping og Jacob Borkesen præst
i Alsted på Sjælland, Nicolaj Arnsberg guldsmeds hustru, Barbara Mortensdatter Sixes
4. juni 1672 — med bevilling, assessor Herman Brecklings hustru, Margrethe 26. aug.
1689 — Anders Nielsens datter, Inger Sophie 22. jan. 1706 — sammes nyfødte barn 24.
sept. 1710 — Peder Nielsens datter 8. juli 1711 — sammes hustru 2. sept. 1711 —
Peder Nielsen 5. sept. 1711 — Jochum Scharenholt, som p. gr. af forbudet ikke straks
var nedsat men havde stået i hvælvingen [under alteret] fra 18. sept. 1714, 7. jan. 1715
— Anders Nielsen brygger 6. juni 1755.
17) 1642 købt af boldmester Jens Andersen for 142 sldr. Fig. begravelser kendes:
Jens Andersen 1642 — svigersønnen Niels Pedersens tre børn 18. nov. 1647, 10. sept.
og 8. okt. 1654 — Niels Pedersen Hovs hustru, datter af Jens Andersen Boldmester
eller sølvpop, maj 1662 — Jens Andersens hustru, Karen 18. juni 1667 — Niels Peder
sen Hous søn 29. marts 1676 — Niels Pedersen Hou 8. marts 1680 — slotspræst Jørgen
Bangs søn, 5 år, 23. juli 1742 — sammes datter, Karen Kirstine 11. aug. 1749 — slots
prædikant Bang 28. aug. 1752 — studiosus Carl Emilius Bang 30. maj 1772 — fru Abelone Dorethea Bang 5. dec. 1778 — jomfru Friderica Lovise Bang 11. jan. 1781.
18) 1642 købt af Johan Dobbelsten for 165 sldr. [Hjemfaldent 1703 og 1743, betegnet
som en jordgrav til eet lig]. Fig. begravelser kendes: Johan Dobbelstens anden hustru
20. febr. 1642 — Johan Dobbelsten 1. maj 1650 — sønnen Gert april 1659 — Karen
Dobbelsten 6. juni 1685 — assessor Høiers tjener, Laurids Jensen 3. febr. 1703 — Fride
rich Haagensens hustru 15. juli 1723.
19) 1638 købt af Niels Nielsen herrekok for 147 sldr. 1655 købt af Nicolaj Edingers
enke, Eline. [1744 hjemfaldent, betegnet som jordgrav til fire lig]. Fig. begravelser ken
des: Niels Nielsen 30. jan. 1638 — sammes hustru 18. jan. 1641 — Nicolaj og Eline
Edingers søn, Johan 13. aug. 1667 — Eline Edingers søstersøn, Poul Lorensen 24. aug.
1687 — Elisabeth Edinger 10. marts 1704.
20) 1633 købt af Johan Dobbelsten for 132 sldr. 1685 købt af Petter Andersen møller
for 130 sldr. 1722 købt af Peder Bulpontan klokker. 1751 købt af Albert Edelberg. Fig.
begravelser kendes: Johan Dobbelstens første hustru 7. nov. 1633 — to børn 3. jan.
1638, 10. juni 1639 — Petter Andersens datter 11. juni 1685 — Petter Andersen 13. juli
1685 — Laurs Pedersen toldskrivers datter 8. maj 1698 — Laurs Pedersen 17. nov. 1699
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— sammes enke, Doretea 27. jan. 1707 — Peder Bulpontan 31. dec. 1723 — sammes
enke 25. okt. 1743 — Albert Edelberg 28. juli 1772 — jomfru Gundil Edelberg, der
havde testamenteret kirken 400 rdl. mod at graven, der var tilfaldet hende efter far
broderen, ikke mere åbnedes, 2. april 1796.
21) 1625 købt af Vibold Johansen teltmager for 121 sldr. 1659 købt af Dirich Dreyers
enke Margrete. [1774 hjemfaldent. Jordgrav til to lig]. Fig. begravelser kendes: Vibold
Johansens datter 19. okt. 1625 — sammes hustru 26. april 1641 — Dirich Dreyer 24.
juli 1659 — Hans Dreyer 2. juli 1677 — sønnen Dirich Dreyers barn, seks uger, 2. aug.
1683 — sønnen Hans Dreyers barn, to dage, 9. sept. 1685 — Dirich Dreyers datter,
eet år, 26. juli 1688 — sammes lidet barn 28. dec. 1691 — Dirich Dreiers enke, Margrethe
30. juli 1699 — inspektør over de nye boder, Henrich Dreier 15. april 1700 — sammes
hustru, Sara Sitskers 3. febr. 1720 — justitsråd Peder Cofod Ankers hustru, overført
fra Vor Frue k., 2. jan. 1754.
22) Tilhørte kirken. [Jordgrav til to lig]. Elg. begravelser kendes: en af Werner Clou
mands tjenere 7. maj 1652 — Heinrich Høyers tjener, Holger Niemand 13. nov. 1678
— hofretsskriver Peder Jensen Tesløf 6. juli 1694 — ved Christoffer Jensen Lund, en
studios fra Østergade, Greers Andersen Holst 26. aug. 1711.
23) [Jordgrav. Ejendomsforholdet må udledes af begravelserne]. Elg. begravelser
kendes: Johan Schyrman 15. dec. 1610 — sammes hustru 7. juni 1619 — eftermanden
David Schou 13. dec. 1623 — Baltzer Berentzens søn 14. marts 1629— Baltzer Cundevins første hustru 19. april 1635 — Johan Baltzersens hustru 10. febr. 1640 — renteskriver Petter Bingh 14. april 1647 — Zacharias Garben 4. maj 1653 — sammes barn
16. maj 1654 — sammes enke, Lisabeth 22. maj 1654 — sammes datter, Margrete 27.
dec. 1670 — Hans Havemands svigersøn, Magnus Prangers søn, 2/4 år, 29. juli 1669 —
sammes barn, 14 år, 11. aug. 1676 — Hans Havemans svigersøn, Jan Jansen v. d.Arck
18. dec. 1676— hustruen Katrine 20. juli 1688 — med Hans og Zacharias Garbens be
villing, Anna Kohlendahl 24. febr. 1710 — Zacharias Garbens hustru og sønnen Willum,
21 år, 9. maj 1710 — Hans Garbens søn 17. sept. 1711 — Zacharias Garbens søn, 4 år,
21. sept. 1711 — Hans Garben 4. april 1722 — Sr. Garben kræmmers søn, 8 uger, 2.
nov. 1735 — jomfru Margrethe Prangge 23. dec. 1740.
24) 1652 købt af Detløff Schrøder for 90 sldr. 1715 købt af Hendrich Nissen. Fig. be
gravelser kendes: Detløff Schrøders hustru 24. okt. 1652 — sammes to små børn 14. dec.
1668, 4. juli 1673 — Detløff Schrøder 7. jan. 1675 — Jens Schrøder 11. marts 1686 —
Ditlef Schrøders enke, Kirsten 28. juli 1701 — sønnen Vilhelm 13. aug. 1714 — Hen
drich Nesen 13. juli 1736 — sammes enke 24. marts 1747 — justitsråd, byfoged Lassen
22. sept. 1762 — justitsrådinde Lassens søn, Christian, 7 uger, 18. nov. 1762 — blods
arving efter Hendrich Nissens hustru, kontreadmiral Fischers hustru 28. dec. 1773 —
regimentskvartermester og kasserer Ferdinand Anthon Fiskers datter, Engel Maria, 18
år, 29. nov. 1776 — Ferdinand Anthon Fisker 22. febr. 1780.
25) 1618 købt af Johan Thærborg for 50 sldr. Hjemfaldent og 1676 mageskiftet med
sdr. kapel 21) hvorved det tilfaldt Dorrete Neels Auchesens, sal. Karen Peder Jensens
og Soffia sal. Peter Ottos børn og arvinger som sal. Jørgen Aldeweldts fuldsøstre. 1768
købt af Søren Bloch kræmmer for 40 rdl. Fig. begravelser kendes: Johan Thærborg 7.
jan. 1618 — sammes hustru 14. juni 1644 — sønnen Werner Thærborg 16. jan. 1651 —
Petter Fricks søn, Petter 25. nov. 1683 — etatsråd Meiers søster, overført fra norden
koret 17), 7. marts 1698 — Søren Blochs datter, Sara Maria g. m. Brøsechen 1. juli 1768
— Søren Bloch 2. juni 1770 — Did. Wilhelm Broseken 26. nov. 1773 — mad. Tychsen
24. aug. 1778 — Severin Philip Brøsecken 29. nov. 1793 — sammes søn, Philip 22. april
1795.
26) 1645 købt af renteskriver Absalon Hansen for 157 sldr. 1655 købt af Lutt Walter.
1705 købt af skipper Tønnis Jørgensen Samsing for 106 rdl. [1770 hjemfaldent; jord
grav til fire lig]. Fig. begravelser kendes: Absalon Hansen 30. jan. 1645 — Lutt Walters
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lidet barn 10. marts 1655 — Lutt Walter 30. sept. 1668 — sammes hustru, Malene 3.
juli 1674 — dattermanden Friderich Werdelmans (anden?) hustrus søster, Hedevig
Willers 20. dec. 1676 — Tønnis Jørgensen Samsing 16. juli 1707 — islandsk købmand
Jørgen Sørensens hustru 13. sept. 1711 — ved Peder Arvesen, broderen mag. Arvesen
31. dec. 1725 — med Peder Arvesens tilladelse, Christopher Rode 29. marts 1748 —
Sr. Arvesens søstersøn, Arve Riis 18. dec. 1748 — Christopher Rodes enke 31. aug. 1750
— Jens Riis 20. jan. 1781.
27) Ejet af Jens Torstensen renteskriver 1625. Hjemfaldent 1659 erhvervet af Paul
Graap eller dennes arvinger. 1708 udlagt som betaling til Sr. Hans Michelsen på hans
fordring efter hans kærestes søstermand Jacob Feltmand. 1711 købt af Hans Jørgen
Solberg. 1731 blev Søren Rasmus Rrønstorff eneejer efter at svogrene Hans Jørgen Solberg og Joachim Cracovitz havde afstået hver deres trediepart. Fig. begravelser kendes:
Jens Torstensen 25. juli 1625 — sammes søn 21. okt. 1637 — sammes hustru 10. nov.
1637 — sammes to døtre 7. dec. 1637 — Peter Hauschen 26. aug. 1652 — sammes barn
12. sept. 1652 — Paul Graap 9. febr. 1659 — sammes barn jan. 1662 — sammes datter,
Margrete 22. marts 1675 — med (eftermanden) Jacob Feltmans tilladelse, Morten
Rrandrop 12. juni 1690 — Jacob Feltman 25. maj 1707 — Hans Jørgen Solbergs svogre,
Knud og Søren Sørensen 24. og 25. sept. 1711 — Hans Jørgen Solbergs barn, år,
26. sept. 1711 — Søren Rasmus Brynstrup 8. april 1734 — mad. Elisabeth Brønstorf
13. marts 1777.
28) 1635 købt af Thyge Raffn eller dennes arvinger for 120 sldr. 1657 overtaget af
kirken [jfr. midtgang 22)]. [Jordgrav til eet lig]. Fig. begravelser kendes: Thygge Raffn
18. okt. 1635 — Marecke Andersdatter 1. dec. 1672 — birkefoged til Svenstrup Rasmus
Hansens datter, Antonete 1689.
29) 1645 købt af videfoged Michel Jensen for 150 sldr. 1697 købt af skipper Isach
Bauches for 150 sldr. 1727 købt af Simon Jensen Lind. Fig. begravelser kendes: Michel
Jensens første hustru 14. jan. 1645 — Michel Jensen 2. juli 1652 — sammes anden
hustru 26. okt. 1656 — Isach Bauches 24. okt. 1699 — sammes enke, Karen 8. sept.
1713 — sønnen Peter Berendorp 15. febr. 1717 — Simon Jensen Linds hustru 23. nov.
1727 — Gotfrieds Keisers lidet barn 22. jan. 1731 — Simon Jensen Lind 22. maj 1737 —
Anne Catrine Kaysers 6. aug. 1754 — Peder Larsen Nørgaards datter, Johanne Maria,
29 år, 9. nov. 1781 — Peder Larsen Nørgaard 21. jan. 1795.
30) 1625 ejet af Claus Johansen rådmand. 1697 overtaget af silkekræmmer Hans
Michelsen. 1705 forenet med midtgang 44). 1711 købt af islandsk købmand Christopher
Jensen Lund. [Jordbegravelse]. Fig. begravelser kendes: Claus Johansen 15. juli 1625
— sammes to døtre 8. jan. 1638, 4. okt. 1639 — Peter Hauschens barn 8. maj 1647 —
Claus Johansens hustru jan. 1651 — Jochum von Slesell 2. sept. 1656 — Johan Alsteins
søn, 1 år, 21. juli 1671 — sammes hustru, Ermbke med sit dødfødte barn 7. nov. 1676 —
Anne Jacob Feldtmands 18. juni 1683 — Jacob Feldtmands (anden) hustru, der om
kom i den ulykkelige ildebrand [på Amalienborg], 22. april 1689 — Hans Michelsens
datter, Christine 14. jan. 1706 — med Christopher Jensen Lunds bevilling, svogeren
kaptejn Snistrup 20. dec. 1712 — Christopher Jensen Lunds hustru 19. juli 1715 —
sammes søn 22. marts 1723 — sammes (anden) hustru 14. april 1723 — fuldmægtig
ved kammeret, Poul Berch 12. okt 1733 — renteskriver Bales hustru 22. juni 1736 —
Christopher Jensen Lund 27. juni 1748 — Hans Christophersen Lunds datter, Anne
Birte, 2 år, 10. april 1750 — sammes hustru 6. aug. 1750 — sammes søn, 3 år, 25. april
1753 — Christen Christopher Lund 5. april 1764.
31) 1646 købt af Jacob Køhn for 135 sldr. O. 1657 købt af renteskriver Jens Sørensen.
1698 købt af Strange Helmers. 1711 købt af skipper Jacob Jacobsen. 1780 købt af kir
ken for 10 rdl. Fig. begravelser kendes: Jacob Køhns første hustru 16. juli 1646 —
sammes liden søn 2. sept. 1654 — Jens Sørensens lidet barn 6. sept. 1657 — sammes
moder maj 1665 — sammes sønnedatter, Christine Lisabeth 27. sept. 1677 — sammes
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eget dødfødte barn 11. febr. 1680 — Jacob Jacobsen 17. april 1711 — sønnen Mathias
Jacobsens barn, 114 år, 15. juli 1713 — Peder Nelsen Teiges barn, 114 år, 23. marts
1714 — skipper Hendrich Jacobsens lidet barn 11. febr. 1723 — skipper Jacob Jacob
sens barn 2. juli 1723 — Hendrich Jacobsens lidet barn 1724 — Jacob Jacobsens enke
6. juli 1725 — Hendrich Jacobsens lidet barn 30. jan. 1726 — Jacob Jacobsen 25. maj
[formentlig død tidligere, da hans hustru 1725 kaldes enke, jfr. ovenfor] 1726 — Chri
stian Jacobsen 11. febr. 1729 — mad. Munte 12. sept. 1736 — brygger Hendrich Jacob
sens barn 25. nov. 1738 — sammes hustru 29. jan. 1745 — Hendrich Jacobsen 24. marts
1746 — sammes svigersøn, bager Johan Jansens datter, Elsebet, 14 år, 28. nov. 1763.
32)
1625 købt af Hindrich von der Tide for 75 sldr. 1679 opmuret og udvidet et lille
stykke i bredden. 1730 købt af brygger Søren Seerup. 1742 transporteret til kammerråd
Svane for 250 rdl. Fig. begravelser kendes: Hindrich v. d. Tide 14. okt. 1625 — Christian
Flors to små børn 6. okt. 1629, 7. jan. 1634 — Jørgen Bøefken 19. jan. 1654 — Lisebet
Jørgen Witts barn, i hendes faders grav, 22. febr. 1659 — sammes søn, Jørgen Bøfke
7. juni 1670 — Jürgen Wittes enke, Lisabeth 20. okt. 1676 — dattermanden, Oluf
Pedersen Witts hustru, død i Amsterdam, 26. nov. 1680 — sønnen Johan Bøfke og
hustru Karen sal. Daniel Balues, begge døde i Amsterdam 1681 og begravet der —
Daniel Balues med fem døde børn, der alle nogen tid havde stået i hvælvingen, 12. jan.
1682 — Oluf Pettersen Wits dødfødte barn 29. april 1684 — sammes datter 3. okt. 1691
— Oluf Pettersen Wit 17. marts 1701 — Catharina Christina Balfs 12. aug. 1707 —
Anna Catharina Balfs sal. Olle Wittis 5. aug. 1710 — kammerråd Svanes frues søster
12. aug. 1747 — sammes søn 10. okt. 1750 — Jacob Bostborg 9. april 1756 — sammes
hustru 24. jan. 1758 — kammerråd Svane 8. maj 1758 — professorinde Sevel 25. juni
1764 — fru Anne Kristine Svane 11. okt. 1764 — professor Søvels liden søn, Elias Svane
13. april 1765 — Hans Just v. Sevel, virkelig sekondløjtnant ved kongens regiment, 24
år, 31. marts 1783.
Søndre Kapel. 1) 1629 ejet af Lyder Brasks arvinger, senere af kirken. [Jordgrav til
to lig]. Fig. begravelser kendes: Lyder Brask 28. okt. 1629 — sammes hustru 17. juni
1649 — Andres Feigas juvelers hustru, Maren Arensdatter (rådmand Arent Berntsens
datter) 23. okt. 1677 — Claus Thommesen, islandsk købmand, 8. febr. 1688 — mag.
Peder Danielsen Køllers søster, Mette Danielsdatter Køller 23. dec. 1704 — jomfru
Anne Margretha Kronberg 9. aug. 1788.
2) 1646 købt af Hans Nielsen på det islandske kompagni for 150 sldr. O. 1657 mage
skiftet med midtgang 22). 1662 købt af Albrecht Dysseldorf for 125 sldr. 1761 købt
af, øverste kapellan Andreas Schythe. Fig. begravelser kendes: Hans Nielsen 22. febr.
1646 — Albrecht Dysseldorfs liden datter 22. marts 1662 —Albrecht Dysseldorf 14.
dec. 1666 — eftermanden, Heinrich Wørners liden søn, 14 år, 30. jan. 1674 — Albrecht
Dysseldorfs søn, Johan 21. april 1676 — Henrich Werners hustru, Lisabeth Albrecht
Dysseldorf l.juni 1685 — Henrich Wørner 21. sept. 1712 — jomfru Anne ElisabetWørner 2. febr. 1725 — Christopher Barteis hustru, Margrete Werner 7. nov. 1726 —An
dreas Schythes hustru 30. marts 1763 — Andreas Schythe 24. dec. 1772 — Samuel
Schytte, 514 år, 26. sept. 1777 — Hendrich Schytte, 1014 år, 30. okt. 1777.
3) 1613 ejet af kgl. stykkestøber Borquart Queltmeyer. 1654 benyttet af Albricht
Dysseldorf og o. 1662 forenet med 2). Fig. begravelser kendes: Borquart Queltmeyer
25. aug. 1613 — sammes hustru 22. okt. 1631 — Albricht Dysseldorfs fire børn 15. og
25. aug. 1654, 15. juni og 4. nov. 1658.
4) 1612 ejet af Søren Bodickers arvinger. [1744 hjemfaldent. Jordgrav til to lig]. Fig.
begravelser kendes: Søren Bødicker 11. marts 1612 — sammes hustru 15. nov. 1617 —
Johan Wochmand 2. juni 1625 — Jacob Bødicker 25. dec. 1644 — Søren Bodickers
svigerdatter, Karen hr. Jacobs 22. jan. 1645 — Jens Olufsens hustru, Maren Sørens
datter [Bødicker] 10. dec. 1669 — Jens Olufsen skibsbygger 17. marts 1674 — sønnen
Petter Frigbergs tre små børn 5. dec. 1684, 12. jan. og 28. okt. 1687 — sammes hustru
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28. april 1691 — sammes to børn 8. dec. 1700, 3. febr. 1703 — Peter Friborg 19. aug.
1724.
5) 1610 ejet af Hans Brock, stenhugger. 1635 ejet af Casper Grot. O. 1675 købt af
Pouel Glasbach, franskvinhandler. [1743 hjemfaldent. Jordgrav til to lig]. Fig. begra
velser kendes: Hans Brocks hustru 19.aug. 1610 — Hans Brock 3. marts 1617 — Casper
Grottes barn 1. febr. 1635 — sammes hustrus broderdatter 6. aug. 1654 — Pouel Glasbachs barn, XA år, 19. juli 1675 — Pouel Glasbach 30. marts 1683 — Clemens Sucus 7.
jan. 1685 — kommissær Sucos barn, 1 år, 12. sept. 1687 — sammes stifsøn, Daniel Glas
bach, omkommet i den ulykkelige brand [på Amalienborg], 23. april 1689 — komissær
Succos to små sønner 30. sept. 1690, 17. juli 1691 — kommissær Clemend Succo 24. jan.
1696 — sammes enke 28. april 1723.
6) 1649 ejet af Jørgen Karstensen. Fig. begravelser kendes: Johan Thencken 13. okt.
1611 — Eva Hans Køhns 10. aug. 1648 — Jørgen Karstensens datter 17. maj 1649 —
Hans Roeses barn 11. jan. 1650 — Jørgen Karstensens datter 4. aug. 1654 — sammes
dattermand, Jens Pedersen Brøns’ søn, \XA år, 3. dec. 1669 — ved Hindrich Dreyer g.
m. en datter af Ane sal. Jacob Kitzerows, der gjorde krav på stedet, da hendes døde
venner var begravet der; formanden Albr. Vilhelm Schrøder, der siden 6. nov. 1677
havde stået i hvælvingen, og dennes lidet barn 24. aug. 1679 — Hendrich Dreyer 25.
jan. 1686 — Anna Sophia Schrøder, med bevilling, 1. aug. 1689 — Hindrich Dreyers
eftermand, Johan Hessenberg 1. marts 1704 — sammes enke Anna 25. april 1704 —
Henrich Dreyers lidet barn 7. sept. 1718 — Nicolai Dreier 16. jan. 1742 — assistens
forvalter Holms hustru 31. marts 1757 — islandsk købmand Henrich Dreyer 8. marts
1763 — jomfru Charlotte Lovise Drejer 2. okt. 1775 — renteskriver Lossius Dreyer
8. maj 1782.
7) 1625 købt af Hindrich Lassen refenerer for 150 sldr. 1655 udvidet med et »rum
under portalen inden døren« for 125 sldr. Fig. begravelser kendes: Hindrich Lassen 26.
aug. 1625 — mag. Valentin Suhms datter jan. 1653 — Valentin Suhm 20. dec. 1654 —
sammes hustru 13. april 1655 — generalfiskal Christen Pedersens to børn 12. juli 1666,
juni 1667, 1681 overført til sdr. gang 13) — hofjunker Hans Henning v. Suhm 27. febr.
1709 — Ulrich Fridrich Suhms barn, tre uger, 16. juni 1717 — kommandør Suhms liden
søn 15. jan. 1735 — Schoubynacht Sum 22. jan. 1744 — løjtnant Suhm 15. febr. 1765 —
frk. Agnete Sophia Pieil 5. febr. 1773 — med P. F. Suhms bevilling, landråd Friederich
Rantzou 24. okt. 1778.
8) 1625 hævdede Jockum v. Holten, at stedet tilhørte hans svigerfader. O. 1676 over
taget af Henrich Høyer i stedet for sdr. kapel 16), hvorfra »de afdødes been« overførtes.
1708 erhvervet af Hans Holst. 1761 hjemfaldent. [Jordgrav til to lig]. Fig. begravelser
kendes: Jockum v. Holtens barn 12. sept. 1625 — Jockum v. Holten 1629 — Jost Steemans lidet barn 14. febr. 1645 — med Henrich Høyers tilladelse, Marche Effuert Holstes
10. juli 1677 og Evert Holst 16. febr. 1688 — [Evert Holsts enke] Hindrich Wørners
hustru, Marie Hulseman, der havde stået i Helsingborg k., med H. Høyers tilladelse,
25. maj 1707 — sekretær Terchelsens lidet barn 10. aug. 1721 — skipper Marius Willers
hustru, Margretha Elisabeth Thorn 5. nov. 1785.
9) 1654 købt af Kasten Møllers børns formynder for 75 sldr. [1739 hjemfaldent. Jord
grav til to lig]. Fig. begravelser kendes: Kasten Møllers to børn 21. sept. 1654, 28. maj
1665 — med Carsten Møllers sønner, Ludolf og Peters bevilling, Jacob Køster 28. nov.
1673 — med Peter Müllers bevilling, Jochum Kricks to små sønner 26. aug. og 8. sept.
1689 — sal. hr. Niels Pedersen Brocmands enke Marens datter, Karen 14. aug. 1711 —
Maren, sal. hr. Niels Pedersen Brocmands enke, 26. okt. 1719.
10) 1652 ejet af Kasten Møllers arvinger. 1680 købt af tolder i Kalmar Dirich Stribeck. 1697 købt af barberer Henrich Voltelin. Fig. begravelser kendes: Harman v.Delden
21.okt. 1619 — Johan Weyers to sønner [u.å.] — Kasten Møller 23. sept. 1652 — sammes
hustru 12. nov, 1652 — Dirich Scribecks svigerforældre, mag. Rasmus Hoffgaard, der
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en tid havde været begravet i Frue k., og hustru Karen Pedersdatter, hvilke p. gr. af
krigen var sejlet over fra Skåne, 18. okt. 1680 — Henrich Voltelin 12. april 1697 —
sammes søn 13. jan. 1698 -— Kei Meisens to børn 25. okt. og 2. nov. 1703 — sammes
datter Catrine Margrete 22. nov. 1706 — sammes søn, Adam Daniel, 8 dage, 6. dec.
1709 — Kai Meisen 4. sept. 1711 — sammes hustru 10. sept. 1711 — Sr. Woltelins
hustru 2. jan. 1728 — Just Henrich Voltelins søn, 13 år, 20. sept. 1740 — Lambert
Faaltelin 26. febr. 1743 — Just Henrich Faaltelin 26. juni 1743 — August Carl Frantz’
søn, Vz år, 4. maj 1748 — kirurg Just Henrich Voltelins datter, 4 år, 25. jan. 1751
kancellirådinde Maria Voltelin 26. sept. 1763 — jomfru Vasmer, 64 år, 6. juli 1799.
11) 1619 købt af Jellis Petersen. 1768 købt af justitsråd Just Henrich Voltelin for 25
rdl. Fig. begravelser kendes: Jellis Petersens lidet barn 10. juni 1619 — Jellis Petersen
5. aug. 1620 — Johanne Jellis Petersens 20. okt. 1622 — en søn 6. aug. 1625 — Johanne
Jellisdatter Jørgen Pryses 12. sept. 1647 — Jørgen Prys 9. juni 1654 — sammes to
døtre 23. juni 1654 — Heilvig sal. Jacob Petersens brodersøn, Gelles Pryss 9. marts
1674 — svogeren, Frans Thurn 21. marts 1688 — dennes enke, Helvig Jacob Petersens
søsterdatter, Hedvig 10. aug. 1694 — etatsråd Voltelin, 82 år, 4. nov. 1795.
12) Tilhørte kirken indtil 1779, da det købtes af justitsråd Just Henrich Voltelin [for
10 rdl. Jordgrav til to lig]. Fig. begravelser kendes: Vincentz Meinesens hustru, Maria
Jansen Arff 18. maj 1681 — mag. Eskild Dalhusens datter, Helena 27. juni 1699 —
materialforvalter Niels Juul 25. maj 1725.
13) 1676 købt tillige med en del af 14) af guldsmed Pouel Kurtzis enke Marie for 250
sldr. og muret. [1728 hjemfaldent]. 1776 købt af sognepræsten Hans Lemming for 50
rdl. [som muret grav til to lig]. Fig. begravelser kendes: kapellanen hr. Jesper [u. å.] —
Niels Ydsen af Århus 12. jan. 1645 — Pouel Kurtz, der havde stået i hvælvingen [under
alteret], 11. sept. 1679 — dr. Christian Nold 4. okt. 1683 — sammes enke, Maria 27. juli
1695 — bogfører Johan Melchior Liebes lille søn, Johan Christopher 19. sept. 1705 —
sammes datter Maria, % år, 10. maj 1708 — fru Lemming 10. maj 1782 — major Lemings datter, Ane Johanne Margrethe, 4 uger, 16. sept. 1785 — sammes søn, Hans
Zagarias Windeløw, 14 år, 29. okt. 1787 — sognepræst Hans Lemming 27. juni 1788.
14) 1676 forenet med 13), efter at en del var lagt til Niels Rosenkrantz’ gravsted. Der
kendes ingen begravelser forud herfor.
15) 1676 købt af Niels Rosenkrantz’ enke. Indtil da kendes fig. begravelser: Christen
Nielsens hustru 12. juni 1644 — Christen Nielsen i Christianshavn 9. april 1645.
16) Ejet 1665 af oberst Frederik Thuresen, 1676 købt af Niels Rosenkrantz’ enke
|jfr. 8)]. Fig. begravelser kendes: Hans Pipper 19. nov. 1607 — sammes hustru 19. sept.
1616 — sammes stifsøn, Mouritz Friche 6. juli 1619 — Christian Flør 22. aug. 1643 —
Mouritz van der Thijs barn 30. juni 1654 — Hindrich Flor 9. sept. 1654 — Mouritz van
der Tijs lidet barn 1657 — Euert Holsts tre børn 12. okt. 1665, 23. juli 1668, 1671.
17) 1614 ejet af Nicolaus Swabe. 1676 købt af Niels Rosenkrantz’ enke. Fig. begra
velser kendes: Nicolaus Swabes hustru 26.febr. 1614 — Nicolaus Swabe 21.marts 1629
— sammes datter, Birtte Reinholt Thimbs 10. sept 1652 — Geske Thims broder, Johan
7. juli 1674, 1676 overført til tårnets hvælving.
18) 1608 ejet af Suend Bentzen Katt. 1676 købt af Berrete Schiel Niels Rosenkrantzes. Fig. begravelser kendes: Suend Bentzen Katts hustru 22. marts 1608 — sammes
datter, g. m. Peter Petersen, 1. maj 1634 — Peter Petersen 3. sept. 1638 — general
løjtnant Niels Rosenkrantz 21. okt. 1676 — sammes søsterdatter, jomfru Marie See
feldt 29. okt. 1676 — med Berrete Scheels bevilling, greve Pasberg, der havde stået i
koret siden 28. nov. 1671, 22. nov. 1679 — Mogens Schiels to små børn, med søsterens
bevilling, 4. febr. 1680, 19. marts 1684 — Berrete Skiels eneste datter, jomfru Birrete
19. okt. 1681 — med bevilling, oberst Gestrop 28. jan. 1685 — med fru Berte Skeels
bevilling, generalmajor Juul 25. juni 1717 — med fru Bergerte Scheels bevilling, geheimeråd Rosenkrantzis frue 24. april 1719 — fru Birgete Skel 8. juli 1720.
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19) 1676 købt af Niels Rosenkrantz’ enke. Indtil da kendes fig. begravelse : Jens Basse,
en mand af Norge, 25. aug. 1652.
20) 1676 købt af Niels Rosenkrantz’ enke. Indtil da kendes fig. begravelser: Jan Beck
5. april 1610 — sammes hustru 1. april 1623 — Betike Asverus 16. juni 1636 — Peter
Mellin 20. aug. 1637.
21) 1625 købt af Johan Altewelt eller dennes arvinger for 100 sldr. 1676 overtaget af
Niels Rosenkrantz’ enke [jfr. ndr. gang 25)]. Fig. begravelser kendes: Johan Altewelt
28. sept. 1625 — sammes svoger, Neels Auchesens svoger, tolder og rådmand i Stege,
Jens Madtzen 19. aug. 1652 — Neels Auchesens stifsøn, islandsk købmand, Jørgen
Kiem [u. å.] — Peter Frick og hustru, Mechtell Otto 12. juni 1670.
Nordre kapel. 1) 1625 købt af køkkenskriver Hans SøfTrensen eller dennes arvinger
for 122 sldr. 1701 købt af kaptejn Hans Tonboes enke, Margrete Didriksdatter for 81
rdl. [Jordgrav til to lig]. Fig. begravelser kendes: Hans Søffrensen 1. aug. 1625 — efter
manden, Marckus Hess 16. okt. 1637 — hustruen 2. febr. 1652 — (kaptejn Hans Tonboe
o. 18. juni 1701) — sammes enke, fru Margrete Dreyers 18. okt. 1717 — kommerceråd
Dreiers datter, 5/4 år, 3. aug. 1736 — justitsråd Drejers søn, 7 år, 14. sept. 1746 —
justitsråd Drejer 3. febr. 1749.
2) 1615 ejet af Dirick Balk. O. 1656 forøget med halvdelen af 2 a). 1680 købt af køb
mand Johannes Bache for 80 rdl. 1686 erhvervet af guldsmed Ferdinandus Kyblich.
[1741 hjemfaldent. Jordgrav til to lig]. Fig. begravelser kendes: Dirick Balk 1. juli 1615
— sammes stifsøn Søren Wachman 15. jan. 1647 — Johannes Baches lidet barn 6. maj
1680 — Ferdinandus Kyblichs datter 19. april 1686 — Ferdinandus Kyblich 4. febr. 1687
— sammes søn 23. aug. 1698 — sammes hustru 16. aug. 1711 — svigersønnen, Johan
Daniel Carius 22. aug. 1714 — Giertrud Cathrinæ Feerdinant Geblers datter 21. juli 1721.
2a) En unummereret grav mellem 2) og 3), som o. 1656 deltes mellem disse efter at
være blevet givet kirken i mageskifte af Peder Mortensen. Der kendes ingen begravelser
her. 1615 var den blevet betalt med 60 rdl.
3) 1617 købt af Niels Suendsen Mallmøe for 100 sldr. 1678 købt af skomager Rasmus
Fischer og forenet med halvdelen af 2a). 1698 købt af skrædder Anders Jacobsen. [1775
hjemfaldent. Jordgrav til eet lig]. Fig. begravelser kendes: Niels Suendsen Mallmøe 22.
maj 1622 — sammes hustru 29. maj 1634 — sammes datter, Anne Matz Davidsens
1656 — ved Rasmus Fischer, en fremmed kvinde Maren Jacobsdatter 16. sept. 1678 —
Anders Jacobsens søn, 14 år, 2. okt. 1711 — Anders Jacobsen 2. jan. 1713 — bogholder
ved banken, Christian Sigfred Hameløv 8. marts 1755.
4) [Synes at være ejet af kirken. Jordgrav til to lig]. Fig. begravelser kendes: Thomas
Thonagel [u. å.] — sammes hustru 30. nov. 1641 — Vincent Mentz’ hustru, Maria Schøller 27. jan. 1705.
5) 1629 købt af mester Hans Figenschu sadelmager for 122 sldr. [1768 hjemfaldent.
Jordgrav til to lig]. Fig. begravelser kendes: Hans Figenschu 21.sept. 1629 — Hans Figenschous to datterbørn 6. juli og 3. sept. 1644 — dattermanden, Hans Boem 22. okt.
1644 — Hieronymus Figenschous barn 25. aug. 1649 — Hieronymus Figenschou 12. dec.
1652— [Hans] Figenschous hustru, i hendes 89. år, nov. 1657 — en datter 9. okt. 1661
— ved unge Hans Figenschou, en kvinde af Malmø, Margrete Fugelse 19. juli 1673 —
sønnen, Nicolaj Figenschow sadelmagers lidet barn 21. febr. 1681 — Nicolaj Figenschow 30. april 1682 — sadelmager Hans Styers hustru 23. dec. 1687 — Hans Styer
4. dec. 1688 — Nicolaj Figenschows datter 23. febr. 1701 — hørkræmmer Henrich Krois
datter, Birget, 2 år, 17. juli 1708 — sammes datter, 12 uger, 13. aug. 1708 — sammes
datter, Daarthea 13. sept. 1709 — sammes tre små børn 1. og 3. sept. 1711, 28. okt.
1716 — sammes moder 16. febr. 1718 — sammes lidet barn 17. juli 1719 — Hendrich
Krois moder 8. sept. 1722 — Hendrich Krol 15. juni 1731 — Sr. Bøbys hustru 15. jan.
1742 — Hendrich Krois enke 23. dec. 1748.
6) [Synes at være ejet af kirken. Jordgrav til to lig]. Fig. begravelser kendes: Hugo
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Lindtwormb med hustru og datter (u. å.) — Henrich Krois søster, da der ikke var
rum i hans eget, 23. sept. 1711.
7) 1655 købt af Frederik Gønters arvinger og opmuret, betalt med 180 sldr. 1683
istandsat. 1716 atter istandsat af kirken og hjemfaldent. 1719 købt tillige med 8) for
150 rdl. af Giert Ackermans enke Agnete. 1731 foræret kirken af arvingerne 1781 for
enet med 9) til eet muret begravelsessted og købt af generalauditør, regimentskvartermester Mauritz Mandix for 200 rdl. Fig. begravelser kendes: Dirich Mølers datter, Fre
derik Gønters hustru 19. okt. 1639 — Frederik Gønter o. 6. juli 1655 — Agnete sal.
Giert Ackermans 26. aug. 1730 — kancelliråd Østerbye og hustru fra Christianssand
21. april og 22. jan. 1761.
8) 1608 ejet af Diderich Mølers arvinger, [jfr. 7); indtil 1781 jordgrav til to lig]. Fig.
begravelser kendes: Diderich Møler 13. juli 1608 — sammes hustru 29. febr. 1617 —
en ung person af deres slægt 25. aug. 1652 — sønnesønnen Frederich Davidsen 1. juni
1654 — ved David Davidsen tapetvæver, Bendt Andersen og hustru Helle af Malmø 5.
dec. og 23. juni 1669 — rådmand Rosenberg overført fra hvælvingen [under alteret] 28.
juni 1731 — auditør Mauritz Mandix 19. okt. 1787 — fru generalauditør Anna Maria
Mandixen 11. okt. 1791.
9) 1613 ejet af Christen Torkildsen. 1683 købt af skipper Michel Nelsen for 130 sldr.
[1731 hjemfaldent. Indtil 1781 jordgrav til to lig. Jfr. 7)]. Fig. begravelser kendes:
Christen Torkilsens hustru 1. sept. 1613 — Christen Torkilsen 19. juli 1626 — Michel
Nelsens hustru 14. juli 1687 — et af sammes drengebørn 24. febr. 1690 — Michel Nelsen
8. jan. 1691 — eftermanden, Jørgen Jensen Veiles børn 29. marts og 12. april 1694, 25.
sept. 1699, 22. okt. 1701, 30. nov. 1702 — Jørgen Jensen Veile 31. juli 1711.
10) [Synes at have tilhørt kirken. Jordgrav til to lig]. Fig. begravelse kendes: ved
Verner Clouman d. æ., dennes tjener Hans Pedersen 3. marts 1635.
11) [Ejendomsforholdet må udledes af begravelserne. 1766 hjemfaldent. Jordgrav til
to lig]. Fig. begravelser kendes: Gert Aasserin d. æ.s datter, Sara Frantszischus Klein
29. maj 1623 — Mattis Braschis to børn 1. og 26. juli 1633 — sammes hustru 30. sept.
1635 — sammes datter 25. juni 1644 — Gerdt Aasserin d. y. 25. juni 1639 — Angenette
Braschis 24. febr. 1646 — Gert Braskes to små børn 25. marts 1658, juli 1659 — Gert
Brasch 14. maj 1674 — ved sammes enke Martha Ehm, dennes søster, Barbara sal.
Hendrich Steenkuhls 17. juni 1677 — Martha Ehm 19. febr. 1691 — Henrich Brask 30.
april 1703 — med kaptejn Mathias Brasks bevilling, Jens Lund 7. febr. 1712 — Mathias
Braschs hustru 25. okt. 1738 — Mathias Brasch 8. juni 1746.
12) 1602 købt af rådmand Mogens Mickelsen. [1731 hjemfaldent. Jordgrav til to lig].
Fig. begravelser kendes: Mogens Mickelsens hustru og et dødfødt barn 1. sept. 1602 —
Mogens Mickelsen 6. jan. 1618 — Lauridtz Eschildsens to børn 29. nov. 1628, 2. febr.
1632 — Michel Mogensen 29. nov. 1634 — rådmand Bartolomeus Pedersens barn 25.
april 1650 — isenkræmmer Herman Wiinberg 15. sept. 1711.
13) [Tilhørte kirken. Jordgrav til to lig]. Fig. begravelse kendes: Hindrick Fiiren d.
æ.s husforstanderske, Anna Milsen 27. juli 1617.
14) 16[25] ejet af Jacob Aasserin. 1680 hjemfaldent. Jordgrav til eet lig. Fig. begra
velser kendes: Jacob Aasserins hustru 3. juli 16[25] — Jacob Aasserin 18. april 1644 —
sammes [anden] hustru 22. juli 1660.
15) 1681 købt af murmester Mathies Søffrensen for 200 sldr. Senere købt af prokurator
Anders Larsen Bock, men af enken foræret kirken 1710. [Jordgrav til eet lig]. Fig. be
gravelser kendes: med Mathies Søffrensens tilladelse, stifdatteren g. m. Heinrich Dyre
25. sept. 1681 — med sammes tilladelse, Heinrich Dyres lidet barn 10. jan. 1682 —
Mathies Sørensens hustru 19. okt. 1688 — Mathies Sørensen 1. april 1692 — ved Anders
Larsen Bocks enke, dr. Niels Brun Winsløf 16. april 1710.
16) [1661 hjemfaldent. Jordgrav til eet lig]. Fig. begravelse kendes: Erhart Sterck
trompeters datter 14. juli 1641 — sammes hustrus søster 25. aug. 1641.
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Tårnet. 1) 1654 købt af kræmmer Jockum Wulff for 90 sldr. 1714 købt tillige med 2)
af Hans Hinrich Saltou for 100 rdl. [jfr. 3)]. Fig. begravelser kendes: ved Jockum Wulff,
en ubenævnt 9. juni 1654 — Jockum Wulffs lille barn 11. febr. 1659 — sammes hustru
1664 — sønnen Andreas Wulff 3. maj 1676 — datteren, Hedewig Wulffs lidet barn 29.
aug. 1679 — sal. Anders Wulffs datter 7. aug. 1689 — Hans Hinrich Saltous hustru 1.
marts 1714 — svigersønnen, Johan Køsters pigebarn 11. april 1726 — Hans Hinrick
Saltow 22. febr. 1730 — Johan Køster 30. marts 1730 — Anthon Saltow 22. aug. 1732
—- Sr. Vichmans datter, 16 uger, 17. marts 1734 — Hindrich Saltouv 12. juni 1750 —
Hans Hendrich Saltou, 56 år, 14. maj 1788 — mad. Margreth Salto født Bendixen,
75 år, 13. juli 1789.
2) 1632 købt af buntmager Jørgen Høyer for 75 sldr. Senere købt af David Mohr
kirkeværge, men da stedet var for smalt mageskiftet med midtgang 43). 1676 overladt
organisten Johan Lorentz og forenet med 3). Fra 1714 forenet med 1). Fig. begravelser
kendes: Jørgen Høyers hustru 12. jan. 1632 — sammes fem børn 30. nov. 1634, 20.
sept. 1635, 9. okt. 1641, 9. okt. 1649, 6. aug. 1652.
3) Overladt Johannes organist i stedet for 6). [s. d.] 1709 hjemfaldent. 1714 købt af
Hans Henrich Saltou, men da hans hustru ved en fejltagelse nedsattes i 1) beholdt
kirken stedet. Fig. begravelser kendes: Eske Bertelsen [u. å.] — sammes hustru 28. aug.
1647 — Johan Lorens’ datter, V2 år, 15. nov. 1671 — sammes datters lidet barn 23. dec.
1678 — Johan Lorens’ svigermoder, Kirsten hr. Clausis af Brøndsøe 30. dec. 1687 —
Johan Lorens med hustru og to datterbørn, der alle omkom i den ulykkelige ildebrand
[på Amalienborg], 24. april 1689 — Peder Pedersen 3. okt. 1723 — Christian Nicolaj
Claesen, 23 år, 15. febr. 1772 — mad. Inger Kirstine Fæster født Jørgensen, 64 år, 18.
dec. 1782 — mad. Egte Dorthea Neeve født Fæster, 31 år, 1. april 1789.
4) 1619 ejet af Jochim Smidt, kaldet Holten Pint, eller dennes arvinger. 1687 købt af
kancelliråd Christian Albret Walter med ret til opmuring for 300 rdl. udvidet med en
liden smal plads for 50 rdl. Fig. begravelser kendes: Jochim Smidt kaldes ellers Holten
Pint 4. okt. 1619 — sammes hustru 12. juni 1649 — en hollandsk oberst, Otto von Yler
17. juli 1658 — kancelliråd Christian Albret Walter, der siden 28. april havde stået i
korets omgang, og Gerhard Schrøder 2. nov. 1687 — sønnen 17. april 1688 — kancelli
råd Gaarmans liden søn, Johan 23. juli 1705 — med bispinde Bagers bevilling, geheimeråd Meyercron 2. aug. 1708 — med fru Svanes bevilling, geheimeråd Walter 10. dec.
1718 — dennes frue 18. dec. 1723 — Søster Svane 6. nov. 1730 — med general Walters
tilladelse, geheimerådinde Meierchrone 14. dec. 1737 — efter Søster Svanes tilladelse,
frk. Ulfeld 16. marts 1741 — general Walter 3. juni 1749 — frk. Bager 23. febr. 1773.
5) [Ejet af kirken. Jordgrav]. Fig. begravelser kendes: Madtz Hansen Huusvigshustru
30. nov. 1647 — Madtz Hansen Huusvig 26. juli 1651 — greve Gyldenløves tjener,
Bolluf Hansen fra Norge 12. aug. 1684 — Petter Ludewigs hustru 11. sept. 1685 —
Lauridtz Zandersen, rådmand i Bergen, 30. april 1696 — ved silkekræmmer Zacharias
Garben, Thomas Berentz, rådmand på S. Thomas i Vestindien, 27. okt. 1704 — ved
Zacharias Garben, Thomas Berentz’ søn, Johannes 8. maj 1714 — obervisiterer Hans
Soutemans hustru 7. aug. 1714.
6) Benyttet af organist Johan Lorentz, men ombyttet med 3) da hans ligsten øde
lagdes af den store klokke, da den blev hejset op i tårnet. [Jordgrav]. Fig. begravelser
kendes: Johan Lorentz’ ti børn fra 11. april 1636 til 26. juli 1654 — sammes hustru maj
1659 — kancelliråd Luxdorfs tjener, Rasmus Lauridtzen 2. marts 1683 — Povel Steen,
proviant- og ammunitionsforvalter i Trondhjem, 23. dec. 1692 — Niels Sommer 27.
april 1704 — Bertil Pedersen og hustru 1. okt. og 16. sept. 1711 — mag. Otte Stoud
3. jan. 1731.
7) 1625 købt af Matthias Clouman for 50 rdl. 1692 købt af vinhandler Tomas Ander
sen Kiær. [Hjemfaldent 1751. Jordgrav]. Fig. begravelser kendes: Mattias Cloumans
barn 16. juni 1625 — sammes datter 12. juni 1632 — sammes hustru 21. maj 1634 —
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sammes tre børn 10. juli 1634, 5. juli 1641, 5. aug. 1644 — Mattias Clouman 1. dec.
1644 — en søn 17. sept. 1651 — sønnen Willem Clouman 16. jan. 1667 — Tomas Ander
sen Kiærs hustru 8. juni 1705 — Peder Clausen Astrup 12. dec. 1731.
8) 1624 købt af Michel Petersen for 125 sldr. 1645 overgået til kirken. [Jordgrav]. Fig.
begravelser kendes: Michel Petersens hustru 17. maj 1624 — Michel Petersen 8. sept.
1625 — Simon de Henning 17. nov. 1645 — Marchus Gøes håndskriver, Hector Weis
1694 — Carsten Jochumsen 21. marts 1705.
9) 1636 købt af islandsk købmand Hans Olufsen for 75 sldr. 1656 hjemfaldent. [Jord
grav]. Fig. begravelser kendes: Hans Olufsens hustru 28. juli 1636 — Dirich, en mand
af Malmøe, 15. jan. 1657 — en hollandsk kaptejn okt. 1658 — geheimeråd Niels Krags
hofmester, Dines Morsin 7. maj 1705 — skriver på Holmen Jacob Caston og hustru,
Maria Høne 15. og 20. sept. 1711 — Daniel Petter Saxenberg 16. maj 1729.
10) 1708 købt af rådmand Jens Kuur for 30 rdl. 1726 tilbagegivet kirken [jfr. norden
koret 19)—20)]. Senere erhvervet af justitsråd Mahling og 1737 videresolgt til kirken
for 80 rdl. [Jordgrav]. Fig. begravelser kendes: Hans Heinse 9. nov. 1631 — en ung
datter 7. sept. 1637 — en søn 28. nov. 1637.
Kirkegården. I 1700-tallet omtales en »slet sædvanlig ligsten over kr. Steen Stures
moder og søster som døde i København 1524 af pesten«. På kirkegårdens nordside.
Thura: HafTn. Hod. 257f., Jonge II, 131.

Fribytteren Mogens Heinesen blev efter henrettelsen 1589 begravet på kirkegården,
men optoges igen 1590.
Historiske Kildeskrifter . .. udg. af Holger Rørdam I, 1873, s. 658.
Forfatteren Niels Heldvad, død 1634, og hustru Gertrud Jørgensdatter, død 1631,
»ved den søndre kirkedør, som er ved tårnet«.
Holger Rørdam: Historiske Samlinger og Studier IV, 1902, s. 424.

Hans Egede biskop for Grønland, begravet på Høyers kirkegård, ligsten nr. 15, 21.
dec. 1758.
Ligstensbog 1755 — o. 1795, anf. dato.
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Forkortelser
Kbh. Dipi. = Kjøbenhavns Diplomatarium, udgivet af O. Nielsen 1872 ff.
Dipi. Dan. — Diplomatarium Danicum (Danmarks Riges Rreve), 1938 ff.
KB — Kancelliets Brevboger.
H.M.K. = Historiske Meddelelser om Kobenhavn (1907 ff.), udgivet af Københavns
Kommune.
Hofm. Fund. = Hofmans Fundationer. Samlinger af Publique og Private Stiftelser,
Fundationer og Gavebreve (1755 ff.).
Rgsk. — Stadsarkivet. S. Nicolai kirke. Første kirkeværges regnskab 1721—26, 1732—
1805.
Indk. S. = Stadsarkivet. S. Nicolai kirke. Indkomne Sager (7 pakker).
Prot. 11 = Stadsarkivet S. Nicolai kirke. Inventarium over Begravelser inden Kirken
1656, Protokol nr. 11.
Prot. 22 = Stadsarkivet. S. Nicolai kirke. Begravelse-Copiebog 1575—1673. — End
videre i samme serie: protokollerne nr. 23—26, 1635—1804.
Erst. K. — Stadsarkivet. Erstatningsfonds-Kommissionen 1796—1814. Korrespondance
protokol vedr. S. Nicolai Kirke, 1804—44. Nr. 48.
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Erst. D. = Stadsarkivet. Erstatningsfonds-Kommissionen 1796—1814. Deliberationsprotokol vedr. S. Nicolai Kirke 1804—14. Nr. 53.
Da S. Nicolai kirke efter reformationen havde Københavns magistrat til patron, lig
ger de fleste arkivalier i Stadsarkivet. Når der i noterne ikke anføres andet, skal den
skrevne kilde altså søges i det københavnske Stadsarkiv på Rådhuset. Kirkens regn
skaber løber fra 1721 til 1805, dog med et hul 1726—32. Korrespondancen er samlet i
»Indkomne Sager«, der begynder 1692, men som først er mere fyldige fra 1730’erne. Disse
to arkivgrupper dækker kun det 18. århundrede. I nogen grad rådes der bod herpå ved
kirkens »Begravelse=Copiebøger«, der rummer talrige spredte oplysninger om kirkebyg
ningen i det 17. århundrede; jfr. herom, hvad der siges i indledningen til afsnittet om
kirkens begravelser (s. 554). Værdifulde er også kirkens inventarier, hvoraf det ældste
bevarede er fra 1686. Fra tiden efter branden 1795 kan kirkens eget arkiv suppleres
med de serier af kopibøger, der førtes af Erstatningsfondskommissionen (»Kommissio
nen for de Fonds, som ere henlagte til at afbetale de til Gadernes Udvidelse afkjøbte
Grunde«), mens brevsager vedrørende tårnets ombygning 1820 til vagttårn skal søges i
Brandkommissionens resolutionsprotokoller 1817—-25, Litra A, F, G, H og I.
Litteratur. Den almindelige litteratur, omtalt ovenfor s. 220 og 445, er også anvendt
her. Endvidere er særlig anvendt andet bind af Jonges Københavnsbeskrivelse fra 1783,
trykt og udgivet 1945. Fra samme år (1945) stammer også Otto Norn: Nicolai Taarn,
Arkitektur og Historie, der rummer en fyldig oversigt både over tårnets og kirkebyg
ningens historie.
Side 459—465. Historik. 1 H. U. Ramsing: Københavns Historie og Topografi i Mid
2 Kbh. Dipi. IV, 79—81, 199—202.
3 Om sognets grænser,
delalderen II, s. 202.
se (LA) Registrant over de københavnske kirkesognes område (V. A. Secher). — August
Nielsen:
Samling
af
Bestemmelser
vedr.
Københavns
Kommune
1607—1839
(1919),
s. 37 f. — Pontoppidan, Origines Hafniensis, 196 f. — Danske Magazin 5. R. III,
303 ff. — G. Rothe: Udsigt over Kjøbenhavns Kirkers Historie (1854), s. 9. — Om
Nicolai sogns formentlige krav på Amalienborgs beboere, se Indk. S. 1775—85 (pk. 36),
d. 22. aug. 1781. — Sognets udstrækning fra 1685 var ifølge V. A. Sechers regi
strant: fra midten af Naboløs til Læderstræde — fra midten af Læderstræde til Amager
torv, tværs herover til Lille Helliggejstesstræde —- midten af dette stræde til Store Helliggejstesstræde — midten af dette stræde til Købmagergade — midten af denne til
Klareboderne — midten af Klareboderne, Møntergade til Gothersgade — midten af
denne til Borgergade — midten af denne ud til volden — Havnen til Nyhavn og videre
ad denne og Holmens Kanal til Dybensgade — midten af Dybensgade til Admiralgade
— ad denne ned til Holmens Kanal — langs denne og stranden ned til Naboløs. Hertil
kommer så Kalveboderne, der begrænsedes af Stormgade, Frederiksholms Kanal og
Vestervold. — Sognets ophævelse: Saml. af Best. vedr. Kbhvns. Komm. 1607—1839,
s. 302 ff. —■ 4 Erslev: Testamenter fra Danmarks Middelalder, s. 9; Dipi. Dan., 2. R.
5 Scriptores
6
I, 256.
Rerum
Danicarum VII, 82.
Rørdam:
Kjøbenhavns Kirker og
7 Kbh. Dipi. I, 509—11.
8 Rørdam, anf. v., s. 116 og 225 f, samt
Klostere, s. 241.
9 Kbh. Dipi. II, 311.
10 Rørdam, 263 f. 11 Ori
tillæg s. 46; Kbh. Dipi. IV, 40.
13 Kbh. Dipi. IV, 79 ff., 199 ff. 14 Kbh.
gines Hafniensis, 35 f. 12 Kbh. Dipi. I, 400.
15
Dipi. IV, 112.
Rørdam,
243; William Norvin: Københavns Universitet i Middel
16
alderen (1929), s. 84.
Arild Huitfeld: Danmarks Riges Krønike, II, s. 1152. J. Os
17
kar Andersen: Overfor Kirkebruddet (1917), s. 94.
Rørdam, 248; J. L.Wolf: Encomion
18 Nye Danske Magazin III, 18; Rørdam, 254
19 Kbh.
regni Daniæ (1654), s. 382.
20 Kbh. Dipi. I, 400.
21 Prot. 22, feb. 1578.
22 Skænket af
Dipi. II, 310—42.
23 Kbh. Dipi.
borgmester Christen Andersen Dværg (d. 1691). Prot. 24, 20. nov. 1697.
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24
IY, 673, 26. maj 1586; s. 708, 18. juni 1592.
Kbh. Dipi. III, 95, 6. februar 1630.
26 Indk. S. 1786—1805
Indk. S. 1692—1750 (pk. 33), 11. april og 23. nov. 1744.
27 Annales Ecclesiæ IY, 583 ff. 28 C. O. Bøggild-Andersen:
(pk. 37), 3. juli 1793.
Statsomvæltningen 1660 (1936), s. 240 f. Frederik III.s planlagte gravkapel: Da. Mag.
4. R. YI, 77 f; Fra Arkiv og Museum IV, 599. 29Indk. S. 1775—85, 22. aug. 1781.
30 Indk. S. 1761—74 11. april 1763; 1775
85, 20. jan. 1782; Danske Saml. IV, 234—49:
0. Nielsen, Bidrag til Københavns Raadstuearkivs Historie, særlig s. 242 ff. 31 Indk.
32 Otto Norn: Nicolai Taarn,
5. 1786—1805 (pk. 37), refereret under 9. sept. 1795.
33
34
s. 58.
Prot. 11, 2. april 1796 og 4. feb. 1800.
Norn, anf. v., s. 54; rgsk. 1800.
35
Aug. Nielsen: Samling af Bestemmelser vedr. Københavns Kommune 1607—1839
36 Erst. D., ref. under 22. dec. 1804.
37 Carl Bruun: Kjøbenhavn
(1919), s. 302.
39 Erst. K., s. 15, 25. nov. 1805; 14. dec. 1805,
III, 728 f. 38 Norn, anf. v., s. 58.
40 Erst. K , 24. dec. 1805, s. 22.
41 Erst.
s. 16. Erst. D., refereret under 10. Aug. 1805.
42 Erst. K., 15. feb. 1806, s. 29 ff. 43 Erst. K., 29. marts
K., 7. april 1806, s. 48.
44 Erst. K., 13. juli 1805, nr. 5.
45 Erst. K., 18. juli 1810, s. 179.
46 Erst.
1806, s. 47.
K., 18. dec. 1805, s. 17 f.; Erst. D., 24. juli 1806, s. 136; Erst. K., 12. sept. 1806, s. 62.
47 Erst. K., 24. feb. 1807, s. 79 f. (kgl. resolution om overdragelsen til Brandvæsenet da
48 Erst. K., 8. jan. 1808, s. 124.
49 Erst.
teret 9. jan. 1807); 23. april 1808, s. 137.
50 Erst. K., 16. april 1810, s. 172.
51 Erst. K., 30. april
K., 16. juli 1808, s. 141.
52 Erst. K., 20. aug. 1814, 231 ff. 53 Norn, anf. v., s. 90.
54 J. Aarsbo:
1813, s. 216.
Bibliotekerne og Samfundet (1935), s. 175.
25

Side 466—473. Kirkegården. 1 H.M.K. II, 429; Ramsing: Kobenhavns Ejendomme
2 Kbh. Dipi. II, 311.
3 Rreve til og fra Mogens Gyl
1377—1728 (1943) I, 60.
4
5
6 Ramsing: Koben
denstjerne I, 550.
Kbh. Dipi. I, 510.
Kbh. Dipi. I, 729.
havns Historie og Topografi i Middelalderen (1940), s. 84 f; H. H. Engqvist: Kong
Hans’Yingård (1951), s. 9 f. 7 Aug. Colding og Julius Thomsen: Om de sandsynlige
Aarsager til Choleraens ulige Styrke i de forskjellige Dele af Kjøbenhavn (1853), s. 77.
8 Kbh. Dipi. IV, 280 f., II, 189.
9 Ramsing: Københavns Ejendomme I., 62 f. (her har
10 Kbh. Dipi. I, 730; Udtog af Inventarium 1706,
ejendommene mtr. nr. 90 og 91).
11 Stadsarkivet: Kirkegaardene, pakke nr. 1, læg nr. 13, bilag nr. 3. Jfr. Magi
s. 12.
stratens Kopibog (Stadsarkivet) 1712—17, 17. nov. 1717, s. 596 f. 12 Indk. S. 1692—
13 Rgsk. 1744—50, 18. maj 1748; rgsk. 1755.
14 Rgsk.
1750 (pk. 33), sept. 1747.
1767—73 (rgsk. for 1772 samt 17. maj 1773), s. 26 f. 15 Indk. S. 1751—60 (pk. 34),
14. jan. og 21. april 1755; jfr. Indk. S., pakke nr. 31: Copiebog over gi. dokumenter,
16 Den klareste redegørelse for de for
20. jan. 1755, s. 18, og 12. sept. 1757, s. 35.
skellige afdelinger af den samlede kirkegård og deres beliggenhed findes i: Stadsarkivet:
S. Nicolai Kirke, Ligstensprotokol nr. 13, dateret 1755; jfr. Indk. S. 1751—60 (pk. 34),
10.
juli 1756 (om salg af hjemfaldne gravsten) og 4. okt. 1760 (om fliser på kirkegården);
Indk. S. 1761—74, 21. maj 1763 (om anlæg af brønd på søndre kirkegård). 17 Inv.
1686, fol. 10 a. 18 Inv. 1686, fol. 9 b; om træstakitterne se endvidere: Inv. 1706, s. 24;
rgsk. 1732, nr. 29 og 33; Erst.
K., s. 25. Om nicherne i den ældre hegnsmur,
se Begra19
velse-Copiebog 1635—93, s. 63
(5. marts 1675) og s.
86 (15. aug. 1678).
Muren er
omtalt 1718, se henvisning i note 11; stadsbygmesterens årlige syn: Indk. S. 1692—1750
20 Rgsk. 1775, s. 20.
(pk. 33), 5. maj 1749; Indk. S. 1761—74 (pk. 35), 7. juni 1774.
21 Kbh. Dipi. VII, 137; jfr. III, 665.
22 Stadsarkivet: S. Nicolai kirke, protokol nr.
13. Holdende bog over ligsten
anno 1755. — Vedr.
tiden efter branden: Erst. K., 28.
23 Indk. S.
24 Rgsk.
feb. 1809, s. 146.
1761—74 (pk. 35), 9.
aug. og 22. sept. 1773.
25
26
1798.
Indk. S. 1751—60 (pk. 34), 4. okt. 1760.
Indk. S. 1761—74 (pk. 35),
1. okt. 1774. Arthur G. Hassø: Københavns Brandvæsens Historie (1931), s. 136 ff.
27 Indk. S. 1761—74 (pk. 35), 21. maj og 29. aug. 1763.
28 Rgsk. 1748 og 1751; Indk.
29
30 Indk. S.
S. 1761—74, 29. juni 1774.
Indk. S. 1692—1750 (pk. 33), juni 1730.
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31 Indk. S., pakke nr. 32, læg f: Kirke
1692—1750 (pk. 33), 24. juli 1747; Rgsk. 1748.
32 Ramsing: Københavns Ejendomme I,
fondets korrespondance og rgsk. 1818—46.
33 Ramsing, anf. v., s. 102; Kbh. Dipi. IV, 272 f. og 280 f.
39; Kbh. Dipi. IY, 112.
34 Kbh. Dipi. I, 729 og 766; jfr. Indk. S. 1751—60 (pk. 34), 7. juli 1760. Ramsing: Køben
havns Ejendomme I, 101; her taler forf. fejlagtigt om den øverste kapellan i dette hus,
i stedet for nederste kapellan. 35 Ramsing, anf. v., s. 38 f.; Kbh. Dipi. II, 160 og IV,
s. 65 f. 36 Skødet er bevaret i original i Stadsarkivet: Kirkegårdene 1757—64, pakke
nr. 1, læg nr. 13. Jfr. Villads Christensen: Vestre Kirkegaard (1920), s. 42 (hvor datoen
fejlagtig er angivet 3. sept.); Indk. S. 1751—60 (pk. 34), 3. nov. 1760.

Side 474—492. Den middelalderlige kirke og tårnet. 1 Chr. A. Jensens lange og ind
gående beretning om udgravningen 1914 findes i Nationalmuseets arkiv. Den er lagt til
grund for den følgende fremstilling af S. Nicolai kirke i middelalderen. 2 Kbh. Dipi. I,
3 Otto Norn: Nicolai Taarn (1945), s. 32.
4 Victor Hermansen: Christian den
400.
5 Stadsarkivet.
Fjerdes Trompetere spiller op; i Kulturminder 2. R. I (1955), s. 15—18.
S.
Nicolai kirke. Pakke 29: Orgelets, Bygningernes og Taarnets Istandsættelse 1738—44;
6 Kbh. Dipi. IV, 276. Hos Ramsing: Københavns Historie II, s. 112
rgsk. for 1741.
er kapellet rekonstrueret med dobbelt gavl (ved arkitekt Charles Christensen); i 17. årh.
8 Kbh. Dipi. I, 400.
9 Kbh.
havde det en hel gavl. 7 Rørdams Monumenta I, 342.
Dipi. I, 541: H.M.K. 1. R. VIII, 193—216, 3. R. VI, 53—84; Otto Norn: Nicolai Taarn,
10 Kbh. Dipi. IV, 673.
11 Indk. S. 1761—74, 18. sept. 1762.
12 Borgerrepræ
s. 18.
sentanternes Forhandlinger, 68. Aargang, 1907—08, Tillæg, s. 768 ff: »Restaurering og
delvis Fornyelse af Vestportalen — 625 Kr.« Udtog af Stadsbygmesterens overslag 1906.
Samtidig indsættes en ny dørfløj — 125 Kr. 13 Stadsarkivet: Brandkommissionens
14 Vistnok efter H. C.
Resolutionsprotokol 1821—23, Litra H, s. 37 (9. juli 1821).
Schmidts tegning: Brandkomm. Resolutionsprot. Litra H, 1821—23, 3. jan. 1822, s. 118.
15 Norn: Nicolai Taarn, s. 24—26.
16 Kbh. Dipi. II, 581; Hoffmans Fundationer IX,
18 Stadsarkivet: S. Nicolai
267 ff. 17 Secher: Forordninger og Recesser III, 222.
kirke. Stolestadebog, anlagt 1607, fol. 499 a. Denne protokol, der er indbundet i et smukt
renæssancebind, indeholder næsten udelukkende optegnelser fra 1675 og fig. år. Men den
er anlagt 1607 og har fra dette år nogle få notater, der ikke er videreført. 19 Prot. 11,
20 Begravelsesdr. kapel nr. 16, se ovenfor s. 609. — Personalhist. Tidskr. I, 220.
21 Chr. IV.s Skrivekalendere. Danske Sand.
Copiebog 1635—93 (prot. 23), s. 59 og 67.
2. R. III, 391; Otto Norn; Nicolai Taarn, s. 32.
2 Chr.
Side 493—510. S. Nicolai kirke i 17. århundrede. 1 Prot. 22,1. Maj 1634, s. 2.
3 Fra Arkiv og Museum IV, 592. — Norn, anf. v.,
IV.s egenhændige Breve IV, 127.
4 Encomion Regni Daniæ, s. 382.
5 Vilh. Wanscher: Christian 4.s Bygninger
s. 34.
6 Indk. S. 1751—60 (pk. 34), 14. juni 1760: På østerenden staar tre
(1937), s. 137.
små spir; i det ene (i. e. tagrytteren) hænger de små klokker, de andre to er ziratspir.
7 Inv. 1706, s. 45.
8 Jonge II, 130.
9 Inv. 1686, fol. 9 a og 9 b; 1706, s. 23.
10 Ver11 Benhusets
meulen: Geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst (1931) II, 371—76.
årstal har hidtil været gengivet forkert, idet Resen (Inscriptiones s. 183) og Jonge II,
s. 129 begge hævder, at det var opført 1629. Uafhængigt af hinanden har to pålidelige
kilder anført årstallet 1638; den ene er tegningen fra 1750 (fig. 27), den anden er kirke
værgen H. Kierrumgaard, der i en skr. til magistraten, Indk. S. 1761—74, 29. juni 1774,
gengiver den fuldstændige indskrift. Da Maren Johansdatter er død 1636, og Maria Fyren
er Hans Trægaards anden kone, må årstallet 1638 nødvendigvis være det rigtige.
12 Indk. S. 1761—74 (pk. 35): maleren J. Krügels tilbud på forgyldning af benhusets ind
13 Stadsarkivet: Nicolai kirke. Rep. 1738—44 (pk. 29), Andreas
skrift 8. juni 1774.
14 Erst.
Lunds og J. C. Hübners stenhuggerarbejde og Getreuers malerarbejde 1743.
15 Prot. 23; gengivet af Chr. A. Jensen i Fra Arkiv og
K. 28. Sept. 1807, nr. 228.
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16 Tanken er fremsat af Amberg og Wanscher; se derom Otto
Museum IV, 596—98.
Norn: Nicolai Taarn, s. 41 f. 17 En kritisk gennemgang af de forskellige billeder af
18 Fra Arkiv
spiret er foretaget af Chr. A. Jensen i Fra Arkiv og Museum IV, 602—06.
og Museum IV, 601 f. 19 Indk. S. 1786—1805 (pk. 37), 21. juni 1791 og 10. april 1792.
20 Indk. S. (pk. 37), 9. maj 1792.
21 Rgsk. 1788—94.
22 Stadsarkivet: S. Nicolai
kirke, pakke nr. 29: Orgelets og tårnets istandsættelse 1738—44, rgsk. og korrespondance
for året 1740: særlig de fire vurderingsmestres udsagn: 30. aug. og 26. sept. 1740, 26. jan.
23 Tårnets istandsættelse, pakke 29, korresp. 1740.
24 Personalhist.
og 6. feb. 1741.
25
Tidsskr. 5. R. VI, s. 39.
Indk. S., pk. 29, med bygningsregnskab for 1740 og 1743.
26 Borgerrepræsentanternes Forhandlinger. Tillæg. 68. Aargang 1907—08, s. 768 f: »4 stk.
rigt ornerede hjørnekonsoller — 900 kr.; 18 stk. overdele af konsoller å 35 kr. — 630 kr.;
11 stk. volutepartier i konsoller å 70 kr. — 770 kr.; 26 midtstykker i konsoller med blade
å 20 kr. — 520 kr. ; 12 underdele i konsoller å 40 kr. — 480 kr.« Det drejer sig altså om
28 Indk. S.
en radikal fornyelse af konsolfrisen. 27 Indk. S., pk. 29, rgsk. for 1741.
pk. 29; jfr. Indk. S. 1761—74 (pk. 35), 25. maj 1770 og 7. juni 1774.
2 Meyns
Side 511—525. Kirkens nedlæggelse. 1 Carl Rruun: Kjøbenhavn III, 702.
3 Norn:
synsforretning 24. juni 1795, trykt i Architekten V (1903), Tillægshefte s. X.
Nicolai Taarn, s. 54 ff. 4 Erstatningskommissionens overvejelser og Danske Kancellis
forslag af 22. okt. 1804 om en brandstation ved Nicolai kirke er refereret i Erst. K.,
5 Erst. D., 2. nov. 1805, s. 39, og 24. juli 1806, s. 136; Erst. K.,
13. juli 1805, nr. 5.
6 Victor
18. dec. 1805, s. 17, og 12. sept. 1806, s. 62.
Hermansen: Det første National
7 Erst. K., 16. juli 1808, s. 141.
8 Erst.
museumsprojekt i H. M. K., 2. R. II, s. 36—49.
9
K., 18. juli 1810, s. 179.
Skrivelse fra Københavns Kæmnerkontor, dateret 7. dec.
10 Stads
1829, om forholdene på Nicolai kirkegård fra 1805: Indk. S., pakke nr. 32.
arkivet:
Rrandkommissionens
Resolutionsprotokol
Litra
F.
1817—19,
29.
aug.
1817,
s. 32. — En redegørelse for kirkens nedbrydning er føjet til H. C. Schmidts akvarel
11 Rlandt de mange projekter om pladsens udnyttelse skal også nævnes Billes
fig. 40.
og Bardenfleths fra 1819; det gik ud på at bygge et gasværk på den gamle urtegårds
grund. Se herom Brandk. Res. Litra F, s. 316 (15. feb. 1819), Litra G, s. 30 (27.
12 Brandk. Res. Litra F, 18. nov. 1817, s. 66.
juli 1819) og s. 90 (9. marts 1819).
13 Brandk. Res. Litra H, 11. og 28. maj 1821, s. 20 ff., og 20. juni 1821, s. 36.
14 Brandk.
15 Brandk. Res. Litra F, 28. jan. 1818, s. 96.
Res. Litra F, 18. nov. 1817, s. 66.
16 Brandk. Res. Litra F, s. 120.
17 som note 16.
18 Brandk. Res. Litra G, 13. juni 1820,
19
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Fig. 1. Kirken set fra sydvest.

HELLIGÅNDSKIRKEN
ved
JAN STEENBERG

I

det middelalderlige Roskilde stift var der Helligåndshuse, d.v. s. godgørende stiftelser
med sygepleje (derunder særlig hittebørnsforsorg) som hovedformål; de fandtes for
uden i selve stiftsbyen også i København, Slagelse, Antvorskov, Næstved og Vording
borg1. Hospitalet i Roskilde synes at være det ældste af de her nævnte og tillige et af de
ældste i hele landet, idet alene hospitalet i Ribe kan gøre det rangen stridig — de er begge
fra første halvdel af 1200’rne. Det københavnske Helligåndshus var under opførelse 1296.
Det var stiftet af Roskildebispen Jens Krag (død 1300) og har —- i hvert fald til en be
gyndelse — stået under bispens værgemål2.
De forskellige stiftelser, spredt i købstæderne over det ganske land, var uden indbyrdes
forbindelse og ikke medlem af nogen klosterorden. Heller ikke det københavnske Hellig
åndshus, domus sancti spiritus Hafnis, var i sin oprindelse andet end et hospital, en
borgerlig stiftelse, der nu og da modtog fromme menneskers testamentariske gaver, så
ledes 1304, 1307, 1407 og 14453. Der har været præster knyttet til stiftelsen, og også en
kirke; den omtales første gang 1449, men den er ganske givet ældre4. Helt anderledes
blev det, da hospitalet i København omdannedes til et kloster.
Helligåndsordenen var stiftet i slutningen af 1100’rne i Sydfrankrig af Gui de Mont
pellier og kort efter organiseret som en virkelig klosterorden af pave Innocens I I I . Hoved
klosteret med kirke fik 1204 sæde i Rom på den højre Tiberbred under navnet Santo
Spirito in Sassia. Herfra bredte ordenen sig ud over hele Europa med den mest aktive
indsats i 1200’rne. Man kender dens segl på det karakteristiske dobbeltkors (fig. 2), mens
Helligåndshusene altid brugte duen som symbol.
I Danmark5 oprettedes det første egentlige Helligåndskloster i Ålborg 1451. De andre
klostre af denne orden lå i Randers, Fåborg, København og Malmø. Det københavnske
Helligåndshus blev af Christian I omdannet til kloster, så vidt vides 1469, men først
1474, under kongens Romafærd, blev den nye stiftelse anerkendt af paven. Som det vil
ses af de bygningshistoriske afsnit, var der på den tid, da reformen gennemførtes, både
kirke og bygninger, men nyordningen medførte, at kirken udvidedes og klosteret ny
byggedes.
Under ledelse af to på hinanden følgende priorer, Christiern Torkildsen og Peder Plov6,
voksede klosteret, både hvad bygninger og gods angår. Foruden husene ved kirken var
der en abildhave, der har strakt sig over mod Købmagergade, og en ladegård ved nu
værende Gråbrødretorv. Der kendes fra denne tid henved en snes gavebreve. Et enkelt
vidnesbyrd peger dog i modsat retning: 1498 solgte prior Christiern to af ejendommene
»for klosterets store trang og mærkelige brøsts skyld« til universitetet7. Det var dog
mulig et forbigående fænomen. 1516 kan det ses, at klosteret har fået endnu en ladegård,
denne gang i Rosengården. Om klosterets betydning vidner det også, at det 1513 ofte
benyttedes som mødested under herredagen; i konventstuen her fældedes dødsdommen
over Torben Oxe8.
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Ved kirken nævnes i middelalderen flere altre og et enkelt kapel. Et S. Anna kapel blev
oprettet 1479. Foruden højalteret havde kirken følgende sidealtre: S. Peders og S. Pouls
(mulig eet og samme); ved søndre kirkedør omtales 1475 et Marie M ag dalenealter 9.
Kirkens danske navn var fra begyndelsen vekselvis Helligånds, Helliggeist og Hellig
gæst. I årene efter reformationen er de to sidstnævnte overvejende, omend Helliggeist er
det almindelige. En kort reaktion i 1700’rnes sidste halvdel10 bragte Helligånds-navnet
tilbage, men opgives atter for Helliggeist, der herefter dominerer, indtil en kgl. resolution
af 12/4 1881 atter indførte navnet Helligåndskirken11.
Reformationsrøret
ramte
tidligt
Helligåndsklosteret.
Borgmestre
og
råd
forhandlede
allerede 1527 om en reform af hospitalsvæsenet. August 1530 var reformen en kendsger
ning, klosteret blev ophævet, og hospitalet fortsatte som borgerlig institution. Da broder
skabet nu holdt op med at celebrere den katolske messe, stod kirken ledig og brugtes for
en del af lutherske prædikanter.
Efter reformationens endelige sejr 1536 nedsatte rigsrådet og magistraten en kom
mission for at skaffe orden i hovedstadens kirkelige forhold12. Som det vil vides, blev
S. Peders og S. Clemens kirker nedlagt, og deres sogne fordeltes mellem Vor Frue og
Helligåndskirken. Denne sidste var nu blevet sognekirke. En nøjagtig dato for omdannel
sen kendes ikke. Men indvendig i korets nordmur står i murankre årstallet 1538. Det
hentyder sandsynligt til denne skelsættende begivenhed i kirkens liv. Samme år begyndte
værgerne at føre en protokol over begivenheder i kirkens historie; den er dog forsvundet
for omtrent 150 år siden13.
Ligesom ved S. Nicolai kirke må man her gå ud fra, at Københavns magistrat på denne
tid blev kirkens patron, skønt intet direkte meddeles derom i samtidens kilder.
Hospital og kirke var nu skilt. Hvorledes hospitalet bliver til Vartov er således kirkens
historie uvedkommende, men langt ned i tiden betalte kirken jordskyld til Vartov af
sakristiets grund14, fordi denne engang havde været hospitalets ejendom. Heller ikke
Christian IVs børne- og tugthus på det gamle klosters plads har direkte vedkommet
Helligåndskirken15.
Sognet har i det første århundrede efter reformationen rummet et meget stort antal
adelsgårde16, og de adelige slægter må også have præget selve kirkebygningen stærkt
(nedenfor s. 688). Senere blev det brede borgerskab meget stærkt dominerende, med Hans
Nansens og Peder Schumachers slægter i spidsen. En vis rivalitet med S. Nicolai kirke har
der utvivlsomt været, og i det lange løb gik den større kirke af med sejren; men endnu
1670 blev Helligåndskirken benyttet som mødested for borgmestre og rådmænd, før de
begav sig til slottet for at hylde Christian V. som landets nye konge17.
Kirkens beliggenhed i byens midte gav den en særstilling. Efter dens ur skulle alle
rette sig18, står der i købmændenes laugsskrå 1651. Det var vel af samme grund, den først
af alle byens kirker fik klokkespil19. Det er dette sangværk, Holberg hentyder til i »Den
vægelsindede«, når han lader Eraste tale om »ham, der dræber Folk med Sangklokkerne«.
Hvad branden 1728 kom til at betyde for Helligåndskirken, bliver der nærmere rede
gjort for under de bygningshistoriske afsnit. Den kommission, der tog sig af genopbyg
ningen, sparede ikke på sin energi, men man mærker dog, at man på højeste sted var ret
tilbageholdende over for magistratens og menighedens beskedne ønsker om forbedringer.
Helliggeist fik ikke sit klokkespil igen; kommissionsbetænkningen20 af 30/3 1731 lød kort:
»Vi er ingenlunde af de Tancker, at der nogen sinde kand eller bør vorde Sang-værck
igien anlagt«. Heller ikke ønsket om et mere monumentalt spir på tårnet blev efter
kommet, og da magistraten gerne ville have genopført det gamle rytterspir21, hvis klokke
før branden ringede »5 og 7 slet samt skolebørn til eksamen«, fik man også her en kold
skulder. Utvivlsomt har kirken i disse år efter branden stået tilbage for den anden og
større magistratskirke, S. Nicolai.
I kirkens annaler22 nævnes skader under byens brand 1795 og bombardementet 1807.
Efter regnskaberne at dømme var skaderne dog af beskedent omfang.
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Da Vimmelskaftet og Amagertorv i 1800’rne blev hovedstadens strøg23, fik Hellig
åndskirken påny en central stilling i bybilledet. De lærredsboder, der siden 1732 lå langs
kirkegårdens østre hegnsmur, gav livlig handel — og gav kirken en god lejeindtægt. Ved
indførelsen af gasbelysning 1857 blev tårnurets skiver oplyst om aftenen24 til glæde for
Strøgets talrige passanter. Kirkegårdens lindetræer med talstærkt fuglekor blev i lange
tider et af Strøgets markante landemærker, mindet i et digt af Aakjær, når »— alle Lærker
er rejst — da sidder endnu en Spurveflok — og jubler i Helliggejst«. Selvom dette jubel
kor er forsvundet i vor motoriserede tid, har det dog fundet en afløser i det nye klokkespil,
der 1947 blev ophængt i kirkens tårn. Og kirkegården, der længe havde været afspærret,
blev 1895 omdannet til offentligt anlæg, et af de få i byens centrum, hvor der nu siden
1950 findes et monument over koncentrationslejrenes ofre.

Fig. 2. Helligåndsklosterets prioratssegl.

Fig. 3. Kirken og hegnsmuren. Tegning af C. W. Eckersberg 1809 (Kobberstiksamlingen).

KIRKEGÅRDEN
e to naboklostre, Gråbrødre og Helligånds, lå i byens midte. Deres samlede
areal strakte sig fra Skindergade i nord til Amagertorv — datidens »Fiske
torv«, nutidens »Strøget« — mod syd. Mod vest har grænsen ligget i nærheden
af Klosterstræde, eller mere korrekt: det snævre »Byens stræde«, der siden 1728
opslugtes af den bredere Kokkegade (nutidens Walkendorfsgade) i dennes vest
lige forløb fra Vimmelskaftet mod Gråbrødreplads, og hvis ene flanke med
boder — undertiden kaldet »Madtorvet« — har været kirkegårdens vestlige
randbebyggelse1. Mod øst synes de to klostre i middelalderen at have haft
grunde ud til Bjørnebostræde, vor tids Købmagergade, mens klostrenes ind
byrdes skillelinie har gået et sted mellem det nuværende Helligåndshus og
Gråbrødretorv2.
Helligånds kirkegård lå i middelalderen syd for kirken, mellem denne og
hegnsmuren ud til Fisketorvet, og fra den såkaldte Helligånds badstue ved
indgangen til Byens stræde (mod sydvest) til Lille Helliggeistesstræde (Niels
Hemmingsensgade) mod øst, dog således at det sydøstlige hjørne, hvor der også
i vore dage står en klynge gamle huse, altid synes at have være bebygget3. Den
centrale beliggenhed gjorde kirkegården velegnet til samlingssted ved rets
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handlinger4 og lignende, hvilket bl.a. er sket 1479. Efter Allens oplysning var
det også på denne kirkegård5, at den henrettede Torben Oxe blev begravet 1517.
Kirkegården blev i tidens løb stærkt udvidet, hvad der var en naturlig følge
af kirkens ændrede stilling efter reformationen. I middelalderen var begravel
sespladsen knyttet til hospitalet, men fra 1537 eller 1538 var den fordums
hospitalkirke nu blevet sognekirke i et af hovedstadens tættest bebyggede
kvarterer. Dette medførte et naturligt behov for mere gravplads. Den første
udvidelse kom 1607, da Christian IV. overlod klosterets gamle urtegård6, der
dengang (fig. 9) stod indrammet af sengotiske klosterbygninger, til begravelses
sted. Ved kronens afhændelse af tugthuset blev den gamle østfløj nedrevet,
mulig også nordfløjen, hvis det ikke var sket en menneskealder tidligere, hvad
meget tyder på (se nedenfor), og urtegården blev derefter sammen med en
nyoprettet nordre kirkegård indlemmet i den samlede gravplads ved Hellig
åndskirken7. Efter branden 1728 blev en ny gadelinie ført nord om den tidligere
klostergård8; det var den nysnævnte Kokkegade, som skar ind over den nord
lige del af urtegårdens gravplads, hvor flere begravelser måtte forstyrres og nye
hegnsmure rejses. Kirken med de få tiloversblevne rester af klosterbygningerne
var nu for al fremtid indrammet af gadelinier (fig. 4).
Af begravelseslisterne9 fra 1700’rne ses det, at kirkegårdens forskellige afde
linger bar følgende navne: vestre kirkegård, begrænset af Helligåndshuset mod
øst og en hegnsmur mod vest ud til Kokkegaden; søndre kirkegård10 mellem
kirken og Amagertorv; Sprøjtehuskirkegården11, i vinklen ved husblokken mod
sydøst; østre kirkegård, fra korgavlen i en smal stribe mod nord hen til Kokke
gadens nordre forløb; og endelig nordre kirkegård med den dermed forbundne
urtegård, begrænset af kirken mod syd, Helligåndshuset mod vest, hegnsmuren
ved Kokkegade mod nord samt østre kirkegård.
Hertil kom en pestkirkegård12, »Wismar« kaldet, i Købmager kvarter med
indgang fra Gammel Mønt; den var i funktion fra 1711, indtil den nye Assistens
kirkegård blev taget i brug 1760.
Da Kokkegaden blev gennembrudt, afskar den ikke blot et stykke af urte
gården, men gik tillige hen over tomterne på en del huse, hvis ruiner måtte
ryddes: først Lille Helliggeisteshus ved Tugthusporten13; dernæst den danske
skole (et eller andet sted på nordre kirkegård) og endelig kirkens ældste kapel
lanbolig, der lå med facade ud mod urtegården, antagelig indrettet i et af klo
sterets, eller dog tugthusets, ejendomme.
Kirkegårdens afdelinger havde forskellig rang. Østre kirkegård var i 1700’rne
forbeholdt fattigbegravelser14. Urtegården deltes 1710 i en søndre afdeling ved
kirken og en nordre afdeling15. Kun denne sidste beholdt navnet urtegård med
højere takster på gravstederne, hvilket også var tilfældet med »Sprøjtekirke
gården«; om disse to afdelinger hed det i 1760’erne, at de af »honette borger-
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Fig. 4. Situationsplan af kirken og omgivelser. Udsnit af Geddes kort 1757.

folk« var særlig eftertragtede16, og det var derfor kun med ulyst, at kirkevær
gerne på magistratens ordre 1767 afstod et stykke af denne mere kostbare
jord17 til naboejendommen, matr. nr. 11.
Efter anlægget af den nye Assistenskirkegård uden for Nørreport spores en
tydelig nedgang i antallet af begravelser på den indenbys kirkegård; det siges
direkte 1773, at den nu kun sjælden bruges18. Efter rådstueplakat 24. april 1851
ophørte alle begravelser inden for voldene.
Kirkegården blev beplantet med lindetræer. Nyplantninger omtales hyppigt
i 1700’rne (rgsk.). Rundt om stod sivebrønde (for en del til afvanding af kir
kens gravkrypter); en af dem prydedes 1770 med en udskåret vase19. — Et
særligt lighus, der stammede fra kolerasommeren 1853, overtoges 1861 som
kirkens ligkapel (rgsk.), men må være forsvundet kort derefter. Siden nedlæg
gelsen af den egentlige kirkegård 1851 stod pladsen omkring kirken kun åben
under gudstjenester. Fra 1895 til vore dage har der her været et offentligt
anlæg20.
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Kirkegården havde hegnsmur mod syd, ud til det middelalderlige Fisketorv;
andre steder behøvedes det næppe: mod øst, sydøst samt mod vest (det nys
nævnte »Madtorv«) var der randbebyggelse, og mod nord lukkede kirken. Syd
for hegnsmuren, og støttet til denne, opførtes 1528 ialt fire stenboder21, der lå
mellem to kirkegårdsporte, og som ganske vist undgik brandkatastrofen 1728,
men som alligevel efter denne ved gadereguleringen 1732 måtte ofres22. De to
porte i hegnsmuren var »ovenpå med bly belagt«, altså formentlig af udseende
som en landsbykirkes køreport23. Ved den ene af dem omtaler kirkens regn
skab 1732 en række brudsten. Det var i dette år, man sløjfede ikke blot boderne,
men også hele den gamle mur24. Ud til Amagertorv opførtes derefter en ny
hegnsmur, af en samlet længde på 100 alen fra den sydøstlige husklynge til
Kokkegadens udmunding i Vimmelskaftet og forsynet med to ganglåger, een
for hver af kirkens sydportaler, og utvivlsomt anbragt på samme sted, hvor der
i den middelalderlige mur var låger, hver forsynet med en kirkegårdsrist25. En
anden murflugt gik fra sydvesthjørnet langs kirkens vestgavl og Helligånds
huset til Kokkegadens skarpe knæk. Endvidere kom en mur fra Helligånds
husets nordgavl langs Kokkegaden hen til hjørnet af Lille Helliggeistesstræde26
(dog syv alen inde på nuværende gadelinie), og endelig en sidste murflugt langs
sidstnævnte gade hen til husene ved Amagertorv27 (fig. 3).
Ud mod dette torv fik de to kirkegårdsportaler bosserede piller med vaser af
bremersandsten28. 1 den vestlige mur var der tæt ved Vimmelskaftet en bredere
køreport, ligeledes med bosserede, vasebærende piller, i åbningen forstærket
med bistøtter, hvorpå stod »tvende positurer, loven og evangeliet«29. Vaserne
leveredes af Didrik Gercken, der var kirkens billedhugger under restaureringen,
og som utvivlsomt også forfærdigede de to figurer; af ældre billeder (fig. 5)
ses, at »Loven« symboliseredes af Moses, »Evangeliet« af Kristus.
Østre hegnsmur30 fik en særlig udformning. Syd for porten (omtrent på
samme sted, hvor dens afløser, gitterlågen fra 1879, endnu ligger) indrettedes
syv såkaldte lærredsboder, mærket Litra A—G, alle med indgang i muren og
bygget ind på det bagved liggende kirkegårdsareal31. Nord for porten, hen til
hjørnet af Kokkegade, kom 20 nummererede boder af samme opbygning. Her
solgtes lærred og andre »tørre varer«, ganske som tilfældet var ved Edelbergs
boder i Nicolai kirkegårdsmur (ovenfor s. 470). Bodernes façade blev vistnok
ombygget af P. Meyn 1797; på denne tid synes portalerne til boderne at være
ændret med klassicistisk formede gavlkroner (fig. 6). — I de andre murflugter
nævnes ganglåger32, een nordfra til nordre kirkegård, og een fra Kokkegadens
vestlige forløb til den vestre kirkegård.
Murene har stået pudsede. Af kirkens regnskab ses, at vaserne og figurerne
var okkerfarvede33, og i den skikkelse stod hegnsmurene til 1855. I dette år
erstattedes mur og portaler mod Amagertorv af det endnu eksisterende støbe-
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Fig. 5. Episode fra soldaternes indtog i Kobenhavn 1849. Maleri af David Monies 1850.
Frederiksborgmuseet (s. 633).

jerns gitterværk34, udført efter tegning af N. S. Nebelong. De øvrige mure stod
til 1879 og efterfulgtes da af de endnu eksisterende gitterværker35.
Bebyggelsen uden om den gamle Helliggeistes kirkegård har i nogen grad
været præget af de kirkelige embedsboliger. Organist og kapellan har i hvert
fald fra slutningen af 1600’rne boet i huse på klosterets grund36, mulig i gamle
klosterbygninger nord for urtegården.

KIRKEGÅRDEN

Fig. 6. Lærredsboderne ved Lille Helliggeistesstræde. Akvarel af P. Lund. Bymuseet (s. 633).
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Siden 1619 havde sognepræsten embedsbolig på hjørnet af Amagertorv og
Lille Helliggeistesstræde, men flyttede 1661 til klosterets gamle hestemølle i
Tugthusporten37, nu Sparekassen for København og Omegn. Både den og de
andre residenser brændte 1728. Sognepræstens bolig genopbyggedes på den
gamle tomt, ombyggedes 1762 og frasolgtes 179838. — Kapellangården kunne
ikke genopføres på sit gamle sted39, da den regulerede Kokkegade kom til at
gå over dens tomt. 1732 indkøbtes da Theodor Orlobs bryggergård40, der henlå
som brandtomt i den nye Kokkegades skarpe knæk, med façade også ud mod
Klosterstræde. Her opførtes den nye kapellangård 1733; præsten havde i lange
tider adgang gennem lågen i vestre hegnsmur til kapellet, en ret som magistra
ten senere betog ham. Kapellangården frasolgtes 180341. Dens nabo mod syd var
hofmaler Chr. P. Getreuers store hus fra 1739, et af de ældste huse i murflugten
uden om Helliggeist42. — Nord for urtegården lå en efter branden nyopført
organist- og graverresidens (nu Jespersen og Pios forlag); den benyttedes efter
sit oprindelige formål til 1886, da den som den sidste af Helligåndskirkens
embedsboliger blev solgt43.

Fig. 7. Helligåndskirken i begyndelsen af 1600’rne. Udsnit af Jan van Wijcks
Kobenhavnsprospekt 1611.

KLOSTERKIRKEN
a det store klosterkompleks i slutningen af middelalderen var fuldt ud
bygget, omfattede det fire længer, grupperet om en urtegård. Kirken var
da sydfløjen. Vestfløjen var det endnu eksisterende Helligåndshus. Af østfløjen
er kun få rester bevaret i kirkens sakristi, mens den øvrige del af denne fløj
med hele nordfløjen er nedrevet i 1600’rne. Ud over disse huse var der udløberfløje. Klosterets ladegård lå mod nord, ud til nuværende Gråbrødretorv, med
indkørsel i nordenden af Lille Helliggeistesstræde; da klosteret under Christian
IV. omdannedes til børne- og tugthus, var også denne port hovedindgangen til
hele komplekset og gav sit navn »Tugthusporten« til hint lille stræde, der herfra
løb videre til Løvstræde, efter at den store anstalt var nedlagt1.
Den nuværende Helligåndskirke har fået sit ydre og indre præg ved den
sidste omfattende restauration 1878; før den tid har brandkatastrofen 1728
også medført en gennemgribende ændring i bygningens udseende. Alligevel er
der i kirkens mure bevaret så meget af ældre murværk, at man med sikkerhed
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kan føre selve grundplanen (lig. 23) tilbage til middelalderen. Skønt ydermurene
de fleste steder er omsat, spores endnu overalt, og bedst på nordsiden, meget
gamle partier, hvor stenene er lagt i det traditionelle munkeskifte. Også i vest
gavlen samt i de nedre dele af tårn og korgavl er der spor af middelalderligt
murværk2.
Klosterkirkens fundamenter, bestående af løst opstablede kampesten, dækket
af jord, blev konstateret 1878 ved udgravningen til det nye varmeværk; de
hviler på det faste ler, kote 1,35 m. Ved en fornyet prøvegravning 1928, da man
undersøgte sammenføjningen af kirke og kloster, kunne det fastslås, at kirken
var noget — om ikke meget —• ældre end Helligåndshuset3.
Man kan sammenstille disse iagttagelser fra den nuværende bygning med
det ældste eksisterende billede af Helliggeist, van Wijcks stik fra 1611 (fig. 7)
og deraf udlede sikre slutninger om den middelalderlige kirkes opbygning og
udseende. Dens skib, omfattende fem hvælvingsfag, var basilikalt opbygget
med bredt og højt midtskib, smalle og lave sideskibe og høj kirkevinduer over
sideskibenes pulttage. Hertil sluttede sig et langstrakt kor, på ialt tre fag hvæl
vinger, med samme bredde, højde og taglinie som midtskibet; det var tresidet
afsluttet mod øst med en høj, kamtakket blændingsgavl, der ligesom i Petri
kirke (ovenfor s. 242) var knækket uden om korpolygonen. Skibet med sine fem
fag og koret, der fik tre fag plus korpolygonen, havde — og har — en samlet
længde på 52,1 m, hvoraf skibet alene omfatter de 30 m, mens totalbredden er
22 m, hvoraf skib og kor optager de 11,3 m; grundplanen, der mod øst er
korrekt og nøjagtigt udstukket i terrænet, er ved vestgavlen påfaldende skæv
(søndre sideskib har en større længde end nordre). I overensstemmelse med det
gennemførte hvælvingssystem var ydermurene fagdelt ved støttepiller, også i
høj kirken over sideskibstagene, og i hvert fag sad et spidsbuet vindue med
profilerede karme og utvivlsomt også opdelt af gotisk stavværk.
Et gotisk præget rytterspir, vistnok så gammelt som kirken selv, sad på tag
ryggen. Derimod skal det nedenfor vises, at både tårnet på nordsiden og den
langstrakte korplan ikke hørte med til den oprindelige plan.
Kirkens gesimshøjde var før branden 1728 højere end nu. På en opmåling af
bygningen 1872, kort før Storcks store restaurering, ses endnu spor af højere
korvinduer (fig. 20); kun eet af disse spor er nu bevaret: det østre korvindue
bag alteret, hvor der over det rundbuede vindue, som stammer fra Kriegers
istandsættelse i 1730’rne, ses et spor af et spidsbuet vindue med højere rejsning.
Ved en murreparation 1915 blev det konstateret, at også korets støttepiller
havde været højere; 8—9 skifter under deres øverste ryg fandtes rester af et
vandnæseprofil og derover en lille niche, hvis top var skåret af, da taget blev
sænket4. Selve den oprindelige gesims, bestående af to udkragende savskifter
over hinanden med mellemliggende savskifte blev 1928 ved en udhugning af
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murværket i tårnets sydøsthjørne
konstateret af mag. Chr. A. Jensen.
Under denne gesims havde Storck
tidligere 1878 iagttaget et højt, til
muret vindue, hvis karmprofil han
har ladet gengive i Mollerups værk
om Helligåndskirken (pi. 8d), og
hvis placering i muren han har vist
på en arbejdstegning (fig.8)5; denne
viser også, at der under vinduet var
en spidsbuet dør, som ved kirkens
opførelse oprindelig har ført ud i
det frie. Ved andre lignende udhug
ninger 1928 fandt man ind til vin
duets vederlagshøjde. I mag. Chr.
A. Jensens fundberetning6 hedder
det, at karmene har tredobbelte
false, hvis led er retvinklede med
undtagelse af det mellemste, der i
selve buestikket, men ikke under
vederlagshøjde, er muret af rund
Fig. 8. Korets nordre væg, vestfaget med spor af
stavprofilerede formsten; inden for
tilmuret vindue og dor.
Arbejdstegning af H. Storck 1878. Stadsarkivet.
disse tre led sidder der en lysnings
kant af formsten med glasfals mel
lem to rundstave; uden om spidsbuens ydre led sås et helstensstik, hvis øverste
top (der ikke blev fremdraget) må tangere med gesimsens underkant. Udhug
ningerne er endnu synlige i tårnrummet.
Ved Helligåndshuset har der utvivlsomt i 1300’rne ligget en mindre kirke,
hvoraf der næppe er spor tilbage. Et vandret profilbånd under vinduet i nordre
sideskib tæt ved dettes sammenstød med klosterets vestfløj har man (sammen
med et tvivlsomt spor af lignende art på vestgavlen) opfattet som en antydning
af, at vi her stod over for de sparsomme rester af en højgotisk, enskibet kirke7.
Dette er muligt, men vistnok ubeviseligt. Derimod er det vitterligt, at Hellig
åndskirken oprindelig var kortere end nu. Det senmiddelalderlige kor var jo på
tre hvælvingsfag, men i første omgang har det kun haft eet fag, formentlig med
flad altervæg. Ved undersøgelserne 1928 kunne man med sikkerhed pege på, at
et trappetårn, der findes ved tårnets østmur, i sine underste partier er ældre
end klokketårnet og muret i forbindelse med kirkens vestpartier, men uden at
være i forbandt med korets østlige dele. Ved ombygningen efter branden 1728
blev den på den tid tomme og brandhærgede trappeskakt fyldt med brokker og
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helt tillukket; i ny tid (1926) er trappen genåbnet8 (fig. 9) og nye trin indmuret
op til tårnets andet stokværk, mens de øvre partier, der er opført i tilknytning
til Walkendorftårnet (nedenfor s. 653), stadig er utilgængelige. I den genop
byggede trappeskakt ses på østsiden en vinduesglug, som dækkes af kormuren
øst derfor, og som altså nu er meningsløs, men som dog engang har haft en
funktion og stået åben ud mod fri luft. Trappetårnets ydre ses bedst i sakristiets
tagrum og viser sig her at stå smukt fuget på østsiden og skærende sig ind i
korets nordmur uden forbandt med denne. Der kan herefter ikke være tvivl om,
at den ældre kirke har haft et kor på eet hvælvingsfag, og at trappetårnet da
var bygget for at skaffe adgang til kirkeloftet og rytterspiret (hvor kirkens
ældste klokker må have hængt). Alt hvad der ligger vest for dette skel i byg
ningen må da være en ældre kirke, som Christian I forefandt på stedet, da han
lod Helligåndshuset omdanne til kloster. Hvad der ligger øst for denne brud
flade, er yngre, men stadig fra sengotisk tid, og må repræsentere den udvidelse
af kirken, som almindelig tillægges Christian I.s initiativ.
Om vestpartiets opbygning fremkom enkelte oplysninger ved istandsættelsen
1878. Det viste sig, at midtskibet i middelalderen var skilt fra sideskibene —
ikke som nu ved ottekantede søjler, men ved aflange, stærkt profilerede piller,
der forbandtes ved spidsbuede arkader. Kun en kort beretning, ikke ganske
klar, foreligger9. Ved vestgavlen skal man have fundet et af de oprindelige
vinduer med profiler, og i det indre — ligeledes ved vestgavlen — rester af en
af de vægfaste, profilerede piller; om det var i søndre eller nordre arkaderække,
nævnes ikke. Under gulvet i skibets vestligste fag, ud for indgangen til Griffenfelds kapel, fandt man en ret betydelig del af midtskibsarkaden, der ved bran
den 1728 må antages at være styrtet ned her og fået lov at blive liggende; brud
stykket blev dog fjernet 1878, da kirkens nye varmeapparat havde brug for
kælderplads.
Kirken havde i middelalderen, og lige til 1878, to portaler mod syd, en helt
mod øst og en anden helt mod vest i søndre sideskib, svarende til de to låger i
hegnsmuren ud mod Amagertorv (ovenfor s. 633). Den østlige er helt ombygget
ved anlægget af Christian IV.s våbenhus; om den vestlige hedder det i fund
beretningen fra 1878, at der bag den i 1600’rne opstillede søjleportal fandtes
nogle få rester »af en Døraabning fra Spidsbuetiden«; en formsten herfra med
pærestavformet profil er gengivet i Mollerups plancheværk (pi. 8d). — I korets
nordmur er spor af tre døre, der dog ikke kan have været i funktion samtidigt.
Foruden døren under det store nordvindue (fig. 8) i korets vestfag har man
sporet en forlængst tilmuret dør i østfaget. Og endelig førte — og fører endnu —
en dør fra klosterets østfløj ind til korets midtfag; den sidder endnu i oprinde
ligt leje, men synes at være ommuret.
Korets østforlængelse, hvis sammenstød med det ældre vestparti ovenfor er
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skitseret, kan bedst iagttages over sakristiets loft, altså fra den del af den
middelalderlige bygning, der udgjorde klosterets østfløj. Kormuren stod her
uden vinduer, men 1928 fandt man her ved udhugning i inurkærnen en fladbuet dør, »som i Kormurens Tykkelse har tre Trin af stærkt slidte Mursten
nedad mod Kirkerummet, ligesom den dækkes af et skraat Loftsstik, saaledes
at Dørbuen indad mod Kirken sidder lavere end mod Sakristiloftet« (Chr. A.
Jensen)10. Indirekte røber dette fund, at østfløjen oprindelig var i to stokværk;
i underste stokværk har der nok været kapitelsal, mens der i andet stokværk
har været dormitorium, sovesal eller celler, hvorfra brødrene hele døgnet
gennem denne dør havde adgang til kirkens kor. Det er en selvfølge, at der i
tilslutning til døren inde i koret har været en fritrappe, som imidlertid for
længst er forsvundet. Fra sakristiloftet skimtes over dørstedet en anden fladbuet åbning, som måske er af lidt ældre dato, da den er spoleret ved anlægget
af munkedøren; længere mod vest skimtes en større blænding. Begge disse fore
komster er af tvivlsom betydning. — Et større vindue i korets nordvæg ses nu
som blænding indefra, i østfaget. Det stammer utvivlsomt fra Kriegers istand
sættelse.
Klosterkirkens alder er vanskelig at bestemme. Der er ingen utvetydige ud
sagn derom fra datiden, og de gennemgribende ombygninger, navnlig efter
branden 1728, gør ikke sagen nemmere. Vi tør kun nærme os problemet med
varsomhed. Sikrest er bygningens eget vidnesbyrd om, at koret hen mod mid
delalderens slutning fik en ganske anselig udvidelse; man har forlængst og med
god grund sat denne østforlængelse i forbindelse med en — iøvrigt noget om
diskuteret — indskrift, der tidligere sad på korstolene, og som vi nu kun kender
fra Resens gengivelse 1668. Den latinske tekst lyder i oversættelse: »År 1469,
da Christian holdt danernes riges scepter, og da den kyndige biskop Oluf Mor
tensen ledede og styrede Roskildekirken, omformes dette hus til ære for [den
Helligånd?] ... Augustin, du fromme, ligemand med Paulus såvel som Elias,
sæt os hos dig, når vor dødskamp er endt. Under prior Peder Plov genlyder
dette kor af den evige guddoms lov og ære«11. Som det vil ses, er der grund til
at rejse tvivl: en sen kilde fra 1600’rne gengiver her en beretning af Peder Plov
(prior ved Helligåndsklosteret fra 1501 til reformationen) om noget, der er sket
under hans forgænger. Da man yderligere har betvivlet rigtigheden af årstallet
1469, må usikkerheden siges at være komplet. Men Resen kan dog umulig have
opfundet indskriften, og meget tyder på, at der bag de uklare ord gemmer sig
en realitet. Bygningen selv røber jo, at en korforlængelse blev foretaget i sen
gotisk tid, samtidig med større byggearbejder ved selve klosterkomplekset. Det
kan meget godt være dette, korstolenes indskrift har hentydet til, så meget
mere som et pavebrev 1474 godkendte kongens klosterstiftelse med de ord, at
Christian I. havde bygget klosteret af nyt (rex.... de novo ædificare fecit)12.
Danmarks Kirker, København
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Hvis årstallet ikke af Resen er tydet helt korrekt, er det højst en lille halv snes
år forkert, og usikkerheden gælder da mere den egentlige kirkebygning, hele
det store vestparti med de fem hvælvingsfag i skibet og eet i koret. Hvor gam
mel er så den? Den er altså ældre end ca. 1470. Den omtales første gang 1449
og er sandsynligvis en del ældre. Dens lidt gammeldags type — basilika med
lave sideskibe og med rigt profilerede led i portaler, vinduer og arkader — kan
godt rykke den tilbage til 1300’rne. Men vort kendskab til den er dog for brud
stykkeagtigt til, at vi kan sige noget bestemt derom, og ingen af de nævnte
kriterier betinger nødvendigvis en så tidlig datering. Efter et forsigtigt skøn
turde den være rejst i første halvdel af 1400’rne.
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Ved Helligåndskirken i den nutidige skikkelse er der to tilbygninger, som
begge til forskellig tid har fungeret i kirkens tjeneste: den store vestfløj, det
såkaldte Helligåndshus, der i slutningen af middelalderen var sygestue, og som
fra 1651 i henved 200 år var kirkens gravkapel, og endvidere en stump af øst
fløjen, der i århundrederne efter reformationen til tider har fungeret som sakristi.
Hellig åndshus et har nu det ydre og indre, man har givet det ved de to seneste
restaurationer, 1894 og 1904, en ca. 32 m lang og 12 m bred tostokværks byg
ning, opført af munkesten i munkeskifte på sokkel af rå kamp og smykket med
kamtakkede blændingsgavle, hvoraf kun den nordre endnu ejer spor af middel
alderligt murværk, mens den søndre — sammenbygget med kirkens vestgavl —
er en moderne rekonstruktion. Også husets andet stokværk med små rundbuede
vinduer er overvejende nyt, men i underste stokværk står den hvælvede søjle
hal som hovedstadens største og mest gennemarbejdede middelalderlige interiør.
— Huset har 10 vinduesfag, hvis falsede karme i første stokværk af Storck er
rekonstrueret efter sikre spor; det står nu i blank mur af store munkesten, lagt
i munkeskifte. I den nordlige del af fløjen er der træk, som tyder på, at huset
ikke er opført i een støbning, således (vindues?)åbninger, hvis placering synes
uforenelig med nuværende stokværksinddeling; i søjlehallens østvæg, tæt ved
nordøsthj ørnet, er der spor af ældre og lavere hvælv, opbygget efter en mindre
spændvidde end den, der nu er gennemført13. Formentlig antyder disse og andre
spor, at der her på stedet har ligget et ældre Helligåndshus, som da ved det
store klosterbyggeri, der almindeligt tilskrives Christian I.s initiativ, er ombyg
get og udvidet.
Klosterfløjen ligger forskudt i forhold til kirkens vestgavl; hele den vestre
halvdel af husets sydgavl står således frit, og her findes en velbevaret portal,
anbragt i murfremspring og med rigt profilerede ledføjninger som en bred ramme
om en ret lav og smal dør, der nu er tilmuret — og har været det i det mindste
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Fig. 9. Plan over kirken og Helligåndshuset, med indtegnede bygningsrester af klosterets andre fløje.
Tegnet af Charles Christensen 1928.

fra 1650. Der var altså adgang til søjlehallen udefra. Men også fra kirken var
der adgang; i den murflugt, som klosterfløjen har fælles med kirken, var — og
er der stadig — en anden portal, med bredere åbning, formentlig beregnet på
fløjdøre. Søjlehallen var i middelalderen klosterets sygestue, som ved denne
portal kunne sættes i forbindelse med kirkerummet. Tanken var vel den, at
patienterne fra deres sygesenge skulle kunne følge gudstjenesten, og søjlehallen
må derfor opfattes som et integrerende led i kirkebygningen. Lignende forsøg
på at indlemme sygestuen i kirkerummet kendes fra udlandet. Ved det franske
kloster i Tonnerre var kapellet indrettet i den ene ende af den store sygesal;
4‘>*
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Fig. 10. Kapellets indre før sidste istandsættelse. Efter Illustreret Tidende 1894.

i det romerske moderhus, Ospedale di Santo Spirito in Sassia, var der et orato
rium under en centralkuppel, mens sygestuerne strakte sig ud derfra i lange
fløje. Når det københavnske Helligåndskloster har valgt en løsning, der næppe
i praksis var særlig effektiv, skyldes det nok den omstændighed, at man ved
indretningen af klosteret forefandt ældre bygninger, både Helligåndshus og
kirke, som nok kunne ombygges, men ikke flyttes.
Hallen i Helligåndshuset er todelt. I midtaksen står fire slanke, ottekantede
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Fig. 11. Kapellets indre under restaureringen i 1890’erne.

granitsøjler, der bærer rummets 10 fag krydshvælvinger. Af søjlerne er kun de
to nordligste helt bevaret; de to sydligste har gamle baser (og kapitæler?), men
selve de ottekantede skafter måtte på grund af skrøbelighed udskiftes 1894 og
erstattes med nyhuggede kopier14. Man opstillede de to originale skafter i urte
gården ved det lille indelukke mellem Helligåndshuset og Griffenfelds kapel;
nu ligger de i kirkens varmekælder. — Søjlerne hviler på firkantede plinte;
ved overgangen fra det ottekantede skaftprofil til det firkantede plintprofil er
indskudt et spidst tilløbende overgangsled med en hjerteformet dup. De to
nordligste søjler har simple udkragende hoveder med rundstavprofil mellem
kapitæl og skaft; de to sydlige søjler har et mere gennemarbejdet hoved med
spidst tilløbende, knækket overgangsled mellem otte- og firkant. Heller ikke
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Fig. 12. Kapellets indre efter restaureringen.

hvælvene kunne 1894 bevares helt uantastede; i den nordlige del blev de vel
stående, men i den sydlige halvdel måtte de helt nedtages og nye mures op.
Den lange vestlige sidemur har i hvert af de fem hvælvingsfag to falsede,
spidsbuede vinduer. Den tilsvarende østlige sidemur har kun syv vinduer ud
til urtegården, idet klosterets længst forsvundne nordfløj har dækket over halv
andet hvælvingsfag. — Rummet har siden 1918 været dækket af et interimistisk
gulv, under hvilket der findes et ældre, flisebelagt gulv (fig. 12) med store grav
sten fra den tid, da huset fungerede som kirkens gravkapel.
I nordgavlen ses to lave, spidsbuede arkader, der har ført ind til en nordre
udløberfløj; deres konstruktion minder ikke om døre og tyder på, at der også
her i den efter 1728 forsvundne bygning har været sygestue.
Fra klostertiden stammer også de 17 små spidsbuede nicher, een i hver af de
15 vinduespiller og yderligere to i den vinduesløse del af østvæggen. De har
antagelig været brugt som depot i forbindelse med sygeplejen.
Efter reformationen gled Helligåndshuset ud af kirkens besiddelse. Dets
funktion som en del af det store børne- og tugthus 1606—50 er velkendt, men
vedkommer ikke kirkens historie15. Da staten likviderede dette store fore
tagende 1650, købte kirken Helligåndshuset og indrettede den store søjlehal
til gravkapel. Petri kirke havde to år før, som den første af de københavnske
kirker, indrettet et stort kapel. Nu kom Helligåndskirken til som nr. 2. Grav
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kapellet indviedes16 3. august 1651. Første begravelse17 landt sted 18. juni
1652; det var kirkeskriver Niels Knudsen, der blev gravsat i grav nr. 22. Endnu
1858 var der bisættelse i kapellet, der siden da ikke længere synes anvendt
efter dette formål18.
Som et minde om, at den gamle klosterfløj påny var intimt knyttet til kirken
siden 1651, opsattes en mindetavle over portalen, der fra kirkens nordre side
skib fører ind til kapellet. Indskriften melder bl.a., at kapellet blev købt
»Kirken til forvidelse« og til »mange Guds børns hæderlig hvilested og sove
kammer«, da Hans Nansen var borgmester i København, mens sognepræsten
hed mester Anders Hansen og kirkens værger var Christen Jensen Bech og
Lauritz Michelsen.
Der er intet oplyst om ændringer i kapellets bygning, hverken ved overtagel
sen eller de første år derefter. .Senere nævnes et par
†Tilbygninger. Ud for kapellets nordøsthjørne byggedes o. 1680 et gravkapel
for rådmand Ditmer Bøfke. Han havde erhvervet skøde på grunden 19. feb.
1678, og kapellet må være opført umiddelbart derefter19. Det var grundmuret,
havde tre ovalvinduer med jernsprinkelværk, to mod øst og eet mod syd, og
var tækket med rullebly. 1737—40 nævnes en større reparation af blytaget,
vinduerne og murværket af hollandske klinker (rgsk.). — Syd for denne ud
bygning, op til dens sydniur, opførtes 1768 et andet kapel af samme størrelse
(7x7 alen) for borgmester Hans Christoffer Hersleb20. De to kapeller havde
fælles halvtag, afvalmet på kortsiderne, og må utvivlsomt have hvilet på den
forsvundne nordfløjs fundamenter. Herslebs kapel havde murfladerne leddelt
ved »ørelisener«; i ovalvinduerne var der sprinkelværk. Det købtes 1789 af
etatsrådinde Frederikke Christiane Lugge og hjemfaldt 1862 til kirken21, der
derefter en overgang har brugt det som ligkapel. — Begge tilbygningerne, hvis
ydre kendes fra ældre tegninger (lig. 19), blev nedrevet 187922. På deres tomt
byggede Storck 1904 den nye trappeopgang23 op til menighedslokalerne i Hellig
åndshusets andets stokværk, af munkesten i ren sengotisk stil med kamtakket
gavl mod øst.
Ved foden af kapellets nordgavl lå i 1700’rne et materialhus, der en overgang
i næste århundrede fungerede som sprøjtehus. Det blev nedrevet 1878 ved
Kokkegadens udvidelse.
I det indre undergik kapellet en større forandring 1781—84. En af granit
søjlerne, så vidt vides den sydligste, havde forskubbet sig, hvorefter man ind
murede samtlige fire søjler i svære murstenskapper med barokke ledføjninger.
Udmuringen foregik etapevis, begyndende med den sydligste og endende med
den nordligste. Udgifterne påhvilede de private gravejere24 (nedenfor s. 704).
Det er en selvfølge, at hvælvingernes kapper fik en tyk påmuring, og at ribber
og buer fik nye, kraftigt profilerede ledføj ninger. Dette sidste nævnes ikke i
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Fig. 13. Helligåndshuset. Façade og vestvæg. Tegning af P. Chr. Kramp 1846.

regnskaberne, men fremgår af ældre billeder (fig. 10) og af beretningerne om
restaureringen i 1890’erne.
Adgangen til kapellet skete gennem den brede dør ind mod kirken. Desuden
var der, i hvert fald siden 1728, udhugget døre midt på kapellets langsider, en
mod vestre kirkegård og en mod urtegården25. Hovedportalen mod kirken blev
tilmuret 1805, men åbnedes igen 1855, da forsynet med nye dørfløje26.
En større istandsættelse af kirken i 1840’rne angik også kapellet, der 1847
fik cementpuds på ydermurene; vinduerne blev ommuret og forsynet med ny
gotisk stavværk af jern27. De to døre på langsiderne fik ligeledes nygotiske
former; andet stokværk, der henlå som loftsrum uden gulv over søjlehallens
hvælvinger og brugtes af privatmænd som depot, fik nye, små vinduesglugger,
samlet parvis. Denne radikale ombygning i forbindelse med den senbarokke
balsamering af det indre fik ved den store restaurering i 1870’erne kirkens arki
tekt og samtlige myndigheder til at drage kapellets virkelige alder i tvivl. Først
da Storck 1893 foretog udhugninger i de bærende pillers murværk, fandt han
ind til de gamle granitsøjler og det sengotiske hvælvingssystem28 (fig 11). Ved
undersøgelser af murværket under cementpudsen i det ydre fandt han de halvt
udviskede spor af sengotiske vinduesindfatninger. Herefter kunne hele byg
ningen 1894 genopstå som det, den fra første færd havde været, et senmiddel
alderligt murstenshus. Tvivlen om bygningens oprindelige udseende gjaldt til
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Fig. 14. Helligåndshusets vestfaçade 1894. Tegning af H. Storck. Bygningsvæsnets arkiv. Rådhuset.

en begyndelse også andet stokværk. Magistraten var mest stemt for kun at
bevare det underste stokværk; men arkitekten mente nu efter hele murværkets
afbankning at turde indestå for, at huset altid havde haft to etager. Hans
arbejdstegninger viser, at der i det gamle murværk var spor af små rundbuede
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vinduer tæt under gesimsen. Et af disse er bevaret tilmuret og ses på østsiden
bag den 1904 opbyggede trappegang. De fleste andre af stokværkets vinduer
måtte nymures. Sydgavlen blev rekonstrueret helt af nyt som en sengotisk
blændingsgavl. Ydermurene blev skalmuret, og nordgavlen, der havde store
dele af den oprindelige blændingsdekoration bevaret, blev fornyet med fast
holdelse af disse spor og forsynet med nye kamtakker. — Allerede tidligere, ved
restaureringen 1878, havde Storck fjernet Bøfke-Herslebkapellerne, på hvis
tomt han senere, 1904, rejste det nye trappehus.
Kapellet er stadig kirkens ejendom. Om dets funktion i de sidste 100 år skal anføres
følgende. Fra 1850’erne ophørte alle begravelser; man benyttede undertiden søjlehallen
som ligkapel. Fra 1894 fungerede søjlehallen som menighedssal. I andet stokværk ind
rettede man 1904 lokaler til brug for det udvalg, som behandlede folkekirkens forfat
ningsmæssige forhold (det nye trappehus opførtes). 1918 blev søjlehallen overtaget af
Folkebiblioteket; der blev ved den lejlighed lagt et interimistisk gulv over det gamle
flisegulv. Menighedslokalerne flyttede ovenpå, hvor de stadig har tilhold. Biblioteket
rykkede atter ud af Helligåndshuset 1957. Den middelalderlige sygestue, der senere i
200 år var kirkens gravkapel, står nu atter tom. Mens nærværende skrift redigeres,
føres der forhandlinger om Helligåndshusets videre skæbne.
Ligesom Helligåndshuset er sakristiet ved korets nordside en del af det gamle
klosterkompleks, den oprindelige østfløj, der i tugthustiden anvendtes som
»vantmagervinkel«. I det skøde29, der udfærdigedes 1650 ved statens salg af
tugthuset til apoteker Samuel Meyer, nævnes også vantmagerfløjen med til
stødende korsgang ud til urtegården. Køberen nedrev straks hele denne fløj30
med undtagelse af den sydligste del, som kirken overtog. Den nævnte korsgang
er konstateret ved gravninger 1928, og en del af den er bevaret i den nuværende
sakristibygning (fig. 9), i hvis vestre flanke der findes fire hvælvingsfag derfra,
mens andre to løber langs korets nordmur. Ved det punkt af kirken, hvor den
nord-sydløbende korsgang rammer kormuren, står det tidligere omtalte trappe
tårn (ovenfor s. 639); den måde, hvorpå man i 1400’rne har klaret det vanske
lige knæk ved trappetårnets skråmur, har været et af beviserne for, at dette
trappetårn sammen med hele kirkens vestparti var af ældre støbning end det
forlængede kor.
Allerede 1654 omtales bygningen som kirkens sakristi31. Hvad den hvælvede,
vestlige gang brugtes til, nævnes tidligst 1736. Da var der her et lille grav
kapel32 (glt. nr. 62, nyt nr. 98), og som sådant forblev det, med dybt nedgravet
krypt, lige til midten af 1800’rne. 1781 fik den daværende ejer af graven magi
stratens tilladelse til at erstatte korsgangens vinduer (vistnok firkantede, af ret
ny dato) med ovalvinduer, der forsynedes med sprinkelværk33. V. Tvedes pro
spekt 1872 (fig. 19 og 21) og Storcks arbejdstegninger viser, hvordan huset så
ud. 1806 blev det nordligste ovalvindue i vestmuren erstattet af en dør34, og
således stod bygningen til 1858, da kisterne i krypten overførtes til det store
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kapel35 for at give plads til kirkens første varmeværk. Det tidligere sakristi var
herefter materialrum, indtil den store restauration 1878 også ramte denne byg
ning. Nordgavlen blev nedrevet, de andre mure blev skalmuret, og huset for
synedes med spidsbuede vinduer, som Storck rekonstruerede efter spor, han
anså for fuldt pålidelige; da disse spor af gamle spidsbuer er indtegnet på en af
arkitektens arbejdstegninger36, vil man nu snarere tro, at det er arkaderne i
korsgangen, man havde iagttaget. Ved den nedrevne nordgavl opførtes en ny
kamtakket, blændingsprydet gavl; taget tækkedes af sortglaserede tegl, og en
ny kvist sattes på vestsiden. Efter at varmeværket 1878 var installeret under
den egentlige kirkebygning, blev den gamle klosterfløj, nu ombygget til ukende
lighed, atter taget i brug til rent kirkelige formål. Det gamle sakristirum benævntes nu skriftestol. I korsgangen indrettedes et præstevairelse.
Af det, der her er skitseret, og af Tvedes prospekt får man et billede af den
urtegård, der i 16—1700’rne lå ved Helliggeist: den var indrammet af kirkens
og Helligåndshusets store korpus, hvorfra der skød sig småkapeller ud, med
kobbertækte valmtage og med små ovalvinduer i murene37. Ved Storcks restau
rering er dette billede helt ændret. Måske har de tidligere så stærkt repræsen
terede ovalvinduer dog efterladt sig et enkelt spor. Da Storck restaurerede
Christian IV.s våbenhus på kirkens sydside, indsatte han her et par nye oval
vinduer, hvori der indsattes jernsprinkelværk; det er troligt, men vistnok ube
viseligt, at dette gitterværk blev overført til våbenhuset fra sakristiets eller
fra Herslebs kapel.
En sidste tilbygning var tårnet, anbragt umiddelbart vest for sakristiets kors
gang og op til korets ældste fag, hvis store nordvindue det kom til at dække.
Hele denne murflade — det påbegyndte tårns sydlige — blev indvendig for
stærket, og murene fik til alle sider en tykkelse på ca. 175 cm. De svære dimen
sioner beviser, at der virkelig var tale om et påbegyndt tårn. Materialet var
munkesten, lagt i polsk skiftegang; dog er det synlige murværk på nordsiden
stærkt fornyet, da man 1878 gennembrød en ny dør på dette sted. I det indre
står det nuværende underste tårnrum (svarende til tidligere de to underste
stokværk) beklædt med panelværk siden en istandsættelse 1926. Fra næste
stokværk begynder renæssancens murværk, idet tårnet først fuldførtes i slut
ningen af 1500’rne. Når Huitfeld om denne del af bygningen anvender udtryk
ket »et tårn eller udskud«, som skulle være udført under Christian II.38, passer
denne karakteristik godt til et ufuldendt tårn. Det var da utvivlsomt påbegyndt
o. 1520. Fuldført blev det jo først i næste epoke, da den fordums klosterkirke
blev københavnsk sognekirke.

Tig. 15. Våbenhuset.

SOGNEKIRKEN 1537—1728
ed reformationen fik Helligåndskirken en ny opgave. Fra atvære en kloster
kirke blev den nu sognekirke i byens centrum. Et sogn blev udstukket, og
byens styre overtog patronatet. Selve bygningen blev i tidens løb præget deraf.
Nyt inventar måtte anskaffes, f. eks. døbefont, og det borgerskab, der nu søgte
kirken, kom til at ændre dens udseende, navnlig ved et par
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Tilbygninger. Inden reformationsårhundredet var ud
løbet, var tårnet bygget færdigt. På initiativ af Køben
havns statholder Christoffer Walkendorf blev arbejdet
påbegyndt 1582. »Det Taarn paa Hellig Gestis Kircke
haffuer hand befallid at opsette, oc haffuer giffuid thill
baade Penninge, Kalck och Steen«, fortælles der i Walkendorfbogen1. Også menigheden bidrog, ligesom kongen
gav tilladelse til, at der hentedes tømmer i Norge2. 1594
blev spiret rejst. Murene opførtes i krydsskifte. Det gamle
trappetårn fra den ældste kirke førtes videre op til klokkestokværket. De underste stokværk fik små vindues
glugger, flankeret af spidsbuede blændinger. Glamhullerne
blev dobbelte til hver side, samlet under spidsbuet spejl.
— Som bekendt er spiret forsvundet 1728, erstattet af
et lavere 1732, og dette atter 1878 erstattet af en kopi
efter Walkendorfs spir.
Tårnet er fra første færd opført med otte stokværk (fig.
16), adskilt ved bjælkelag. I nuværende andet stokværk
(det oprindelige tredie) ses på sydvæggen — ind mod kir
ken — over fire små blændinger en afsatsbue til en hvæl
ving, kun antydet på dette sted; de andre mure viser
ikke tilsvarende spor3. Måske har de middelalderlige
dele af tårnet nået op til denne højde, hvor der da var
planlagt et hvælvet rum; i hvert fald røber ansatsen til
den aldrig fuldførte hvælving en ændring i byggeplanen,
og denne ændring kan da kun være sket i 1580’erne.
I det øverste, høje klokkestokværk var klokkerne op
hængt, formentlig som nu i to etager; efter 1728 hang
de største klokker nederst. Walkendorftårnets murede
parti sluttede med en vandret gesims, prydet med balu
strade og fire små hjørnespir. Derover rejste sig et
ottekantet gennembrudt lanternespir, dækket af en svun
get kuppel med småkviste under et smalt øvre lanterne
stokværk, der løber op i et smækkert spir med kugle og
kors (fig. 7). Det lette, etagedelte spir i renæssancestil
af nederlandsk karakter er med god grund tilskrevet
Hans van Steenwinckel den ældre, men hans navn er
ingen steder i denne forbindelse overleveret. Den tårn
afslutning, han samtidig fuldførte på Petri kirke (oven
for s. 248), havde en ganske anden karakter.
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Fig. 16. Helligåndskirkens
tårn. Snit 1878 af H. Storck.
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I spirets topkugle blev ved fuldførelsen indlagt en forgyldt kobberplade med
latinsk indskrift (gengivet nedenfor s. 719)4, hvorpå læstes, at spiret var endelig
rejst i august 1594. I slutningen af næste århundrede sporedes der brøstfældighed i tømmerkonstruktionen. Kirkeværgerne indberettede sagen, og kongen
gav 10. april 1671 ordre til at fjerne den øverste spids »indtil hatten over de
øverste huller«. Inden ordren blev efterkommet, blæste spidsen ned; ifølge Ove
Juels dagbog skete det 16. august 1671, »da samme Natt Spitzen paa Hellig
Geistes Kircke Spiir afblæste«. Allehelgens dag samme år var skaden udbedret.
Den forgyldte kobberplade, der var reddet, fik da på bagsiden en ny indskrift
til minde om reparationen5. Sammen med den øvrige kirke brændte spiret 1728.
Kirkens indgange mod syd blev begge fornyet i 1600’rne. De middelalderlige
portaler her, anbragt yderst mod øst og vest (sideskibet havde dengang kun fem
fag), måtte begge vige for mere pompøse arkitekturværker i renæssancens stil.
Rådmand Thomas Lorck lod 1612 den uestlige af de to portaler smykke med
en sandstensportal6 med dobbelte søjlestillinger på siderne; mellem søjlerne
synes der at have været nicher med figurer, og over den vandrette hovedgesims
var sandstensfrontoner, to mindre ved siderne over søjlepartierne, en større
— med krone — over portalbuen. Vi kender denne portal fra Thurahs tegning
(fig. 17), alle andre afbildninger af denne sydportal gengiver dens afløser fra
1770’erne. Mens man hidtil har troet, at Lorcks portal, hvori giverens navn og
bomærke skulle være at se, nu efter Storcks restaurering skulle stå ved kirkens
vestgavl, viser arkivalierne noget ganske andet. 1773 fik kirkeværgerne ordre
til at indsende tegning og overslag til en ny portal7. Der indkom to udkast.
Magistraten godkendte det ene 21. marts 1774, dog uden at nævne arkitektens
navn8. Kontrakten med stenhuggeren var dateret 11. april, og 5. oktober kunne
værgerne indberette, at portalen nu var færdig. Talrige regnskabsposter i kir
kens arkiv fortæller om omfattende arbejder — stenhuggeren alene fik udbetalt
518 rdl.9 At det blot skulle være en reparation af den gamle udelukkes af andre
regnskabsposter: magistraten tilkendegav således, at i stedet for kongens cifre
skulle der sættes en due, ligesom »den øverste mitterste uoge gandske bortgaaer«.
Da den gamle dørfløj var for lille til det nye hul, måtte snedkeren forfærdige
en ny10. Omsider kunne stenene fra den gamle portal bortsælges; en notits i
Adresseavisen fra april 1775 forkyndte: »Lørdag den 8. April bliver paa Helligaands Vestre Kirkegaard ved offentlig Auction bortsolgt Steenene tilligemed
Døren og Laasen af den ved Kirken forhenværende gamle Portal«. Også den
nye ramme om den nu udvidede døråbning fik fire søjler, men de rykkedes
tættere sammen, de små figurer i søjlemellemrummene bortfaldt, søjlerne fik
kompositkapitæler, og over arkitraven sattes en profileret gavltrekant med
vaser ved de yderste vinkelspidser. Det var denne portal, der 1878 af Storck
flyttedes til kirkens vestgavl (fig. 20).
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Fig. 17. Helligåndskirken fra syd.
Opstalt 1746 efter Danske Vitruvius.

Den østlige af sydportalerne (lig. 15) ændredes senere i 1600’rne. Der opførtes et
våbenhus, 8 m bredt og med et fremspring på 4 m fra sideskibets ydermur.
Materialet er små røde teglsten på (moderne) granitsokkel; på kortsiderne er
1878 udhugget to ovalvinduer (s. 651). Den store sandstensportal på sydsiden
har den traditionelle renæssances opbygning: en rundbuet portåbning, hvis
bueslag hviler på piller med kapitælbånd, og hvis slutsten er formet som et
løvehoved; to fritstillede søjler bærer gesimsen, i hvilken årstallet 1620 er ind
ridset. Portalens højtopbyggede topstykke står i ejendommelig stilistisk kon
trast til portalens kærne, et tilsyneladende senere arbejde med Christian IV.s
kronede monogram i midten, flankeret af pilastre med masker i stedet for
kapitæler og to drabanter i fortsættelse af søjlestillingerne nedenunder. Afdæk
ningerne, også over den øvre arkitrav omkring øverste topstykke med Hellig
åndsduen i midten under æn kugle, er i bruskbarok og i en udformning, der
var ukendt i 1620’rne. Mens Christian VI.s monogram i toppen af våbenhus
gavlen hentyder til restaureringen i 1730’rne, er atter selve gavlens afdæk
ninger i bruskharok, altså fra 1600’rne.
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Om kærnen i portalen, buen med søjler og arkitrav samt årstallet 1620 kan
der næppe være tvivl. Man har med god grund ment, at den stammer fra
Børsen11, som under sin opførelse undergik en ændring, hvorved en portal blev
overflødig. Det er vel denne, der på et eller andet tidspunkt er overført til
Helligåndskirken. Gavlens afdækninger og portalens nyere topstykke i vilter
bruskbarok henviser disse partier tidligst til 1630’rne, og Christian IV.s navne
træk senest til 1640’rne. I henved en snes år har den formentlige Børs-portal
været opmagasineret for derefter, iført en senere tids klædebon, at få sin ende
lige plads ved Helliggeist.
Byggeriet ved våbenhuset var dog ikke slut hermed. Da portalen blev rejst,
lå det nye våbenhus i søndre sideskibs østligste fag. Nu er der eet fag mere mod
øst, og den almindelige opfattelse har hidtil været, at slutfaget først byggedes
efter branden 1728. Men det må nødvendigvis være en del ældre. Man ved med
sikkerhed, at i dette østfag var døbefonten anbragt siden o. 1650; der var i
ældre tid gravkrypt under fonten, og denne gravs historie kan føres tilbage til
1678, og den lå da inden for kirkens mure12. Fonten, der tidligere stod længst
mod vest i nordre sideskib, blev ved Helligåndshusets omdannelse til gravkapel
flyttet »til den Stæd som den nu staar«, fortæller Wolf 165413. Dette kan kun
betyde, at søndre sideskibs forlængelse mod øst på den tid var en kendsgerning.
Men forlængelsen er udført af andre sten end våbenhuset og er ikke i forbandt
med dette. Den sandsynligste løsning bliver da den, at våbenhuset er rejst
omtrent 1640, mens sideskibet fik sin forlængelse 1650, da dåbskapellet blev
indrettet på dette sted.
Den sidste tilbygning, kirken fik, var Grifjenfelds gravkapel14, bygget i årene
1672—73 efter tegning af Lambert van Haven. Kapellet var bestemt for Griffenfelds hustru, Karen Nansen, d. 1672. Arbejderne blev påbegyndt kort efter
hendes død og stod færdig næste år15. Det er en cirkelrund bygning, 9 m i ydre
tværmål, dækket af en kuppel, der har en løgformet hætte (fig. 18). Det er
opført på den gamle urtegårds grund ud for nordre sideskibs østligste fag og
nabo til Walkendorfs tårn. Materialet er røde tegl på sokkel af huggen granit,
der bærer et øvre profilled af tegl. I muren, der at dømme efter arkitektens
overslag stod oliemalet16, sidder seks ovalvinduer. Hætten dækkes siden 1728
af bly, men var oprindelig af kobber. Fra kirkens indre blev der brudt en ad
gangsdør gennem sideskibets middelalderlige nordmur, og her lod arkitekten
anbringe en portal, der imidlertid må være ødelagt ved branden 1728. I det
indre, der oprindelig havde plankegulv, men siden 1956 et gulv af ølandsk kalk
sten, er væggen leddelt af toskanske pilastre; langs gulvet løber en sandstens
sokkel, som mod nordvest er afbrudt med profiler, der bøjer ind mod mur
kærnen, utvivlsomt for at give plads til en dør, der måske var påtænkt, måske
også fuldført, men som i alle tilfælde ikke kendes på grundplanen fra 1700’rne
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Fig. 18. Griffenfelds kapel.

(Thurah). Pilasirene bærer en profileret sandstensgesims, over hvilken den halv
runde, murede kuppel er hvælvet; dog er denne kuppel nymuret i 1730’rne.
Karen Nansens kiste er den eneste, der vides at være bisat her, og den blev
efter Griffenfelds fald overført til Vær kirke ved Horsens.
1732 købte kirken kapellet17 og brugte det derefter til skriftestol og sakristi.
Den nysnævnte dør mod nordvest må senest da være muret til og en anden
åbnet mod nordost18. Da tagværket var brændt og det hvælvede loft vistnok
var ødelagt, blev kuplen påny opmuret og en ny blyhætte19 rejst over rotunden.
Danmarks Kirker, København
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Hætten, der var lavere end den nuværende, kendes fra Tvedes tegninger
(fig. 19 og 21).
†Portalen til kapellet kendes ikke. Arkitekten indleverede et udateret over
slag20 til de dobbelte dørfløje af egetræ med Griffenfelds og Karen Nansens
våben i messing, dertil yderligere et alternativt forslag om at forsyne døren
med kobberplader eller med »jernværk«. Det sidste synes at være foretrukket.
Efter istandsættelsen 1732 nævnes kapellet sjældent i kirkens arkivalier. Den
mest afgørende ændring skete vistnok i det indre, hvor der — uvist hvornår —
blev indlagt et fladt gipsloft. 1855 omtales kapellet21 med følgende ord: »... .et
Sakristi, bygget af Grundmur i en Runddeel, 14 Alen i Diameter, 4 Alen høj,
Muren 18 tommer tyk, Kuppelen belagt med Bly, gipset Loft, Brædegulv, paa
Væggen 6 runde (?) Lisener og en Stenkulsovn; for Indgangen dobbelte Døre,
5 Fag Vinduer med couleurt Glas og Jernstænger«. Ved Storcks reparation
1878—79 blev det flade gipsloft fjernet22, i det indre beklædtes væggene for
neden med panel23, og i det ydre løftedes kuplens blyhætte ved et indre tøm
merskelet24, der gav kapellet dets nuværende høje rejsning. De 1855 nævnte
vinduesgitre omtales allerede 1732 (rgsk.) og eksisterer endnu. Samtlige vin
duesindfatninger25 fornyedes i sandsten 1878—80; to af dem stod da tilmurede,
det ene formentlig over døren til urtegården, det andet kendes ikke. I kuplen
maledes indvendig en forgyldt sol og Helligåndsduen26. Således stod Griffenfelds
kapel til 1956, da dets indre blev restaureret ved kgl. bygningsinspektør
Thomas Havning.

Fig. 19. Helligåndskirken 1872 set fra nordost. Farvelagt tegning af V. Tvede i kgl. bygningsinspek
tor Thomas Havnings arkiv. Tegneren har delvis rekonstrueret prospektet: hegnsmuren med lær
redsboderne er erstattet med gitter, et ligkapel er foreslået anlagt til venstre; gavlene har fået
kamtakker.

SOGNEKIRKEN 1728 — 1878
n række årstal i korets blændede vinduesniche fortæller om kirkens gen
tagne reparationer1. Det første, 1538, er formet som murankre og er tid
ligere (s. 628) blevet omtalt. De følgende er alle med små jerntal og danner i
kort begreb kirkens historie i nyere tid; 1731, 1747, 1769, 1794, 1820, 1846,
1879 og 1947. Af denne sidste række er det første og det næstsidste afgørende:
1731 minder om den totale ombygning efter branden 1728, der ændrede en
middelalderbygning til en barokkirke. Det næstsidste beretter om H. B. Storcks
radikale istandsættelse, der 1878—80 gav kirken den ydre og indre form, hvori
den endnu fremtræder. De andre årstal gælder overvejende det indre: 1747
minder om inventarets endelige færdiggørelse efter branden 1728; 1769, 1794
og 1820 hentyder udelukkende til småarbejder, mest kirkens indvendige hvidt-
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Fig. 20. Helligåndskirkens sydfaçade. Målt 1872 af V. Tvede.

ning. 1846 derimod beretter om en ombygning af kapellet og en gennemført
sanering af kirkens inventar; det skal nedenfor (s. 673) vises, at denne istand
sættelse har været af særdeles gennemgribende natur. Det sidste årstal, 1947,
hentyder til det nye klokkespil.
Branden 20.—22. okt. 1728 ramte Helligåndskirken torsdag den 21. Islæn
dingen Jon Olafson beretter, at husene i begge Helliggeistesstræder brændte
ved 6-tiden om eftermiddagen2. »Da brændte også Helliggeistes kirke omtrent
kl. 8 om aftenen, ved hvilken tid tårnet faldt; det var de brændende klokkers
sidste sang: »Vreden din afvend, Herre Gud af nåde«. Præsten til denne kirke,
mag. Tommerup, en af de rigeste præster i byen, inden han steg ind i kareten,
hvormed han kørte bort, efter at have ført sine andre sager i sikkerhed, bragte
alle sine penge ind i kirken, hvor de brændte; havde han så kun lidet tilbage«.
Det er samme billede af den totale ruin, som vi også kender fra Vor Frue
og S. Petri kirker. Foruden tårnet var også hvælvingerne styrtet ned, og kun
de nøgne ydermure kunne i nogen grad benyttes ved den kommende genop
bygning. Det blev på det nærmeste en helt ny kirke.
Den store bygningskommission, der tog sig af de offentlige bygningers gen
opførelse, herunder byens rådhus og de ødelagte kirker, tog sig også af Hellig
åndskirken. J. C. Krieger blev kirkens arkitekt; som murmester virkede Abra
ham Stoy, mens tømrerarbejdet var overladt til Johan Andreas Reusse og Johan
Boye Junge (den ældre).
Murmesteren indleverede 9. juli 1731 til bygningskommissionen en rede
gørelse for de arbejder, der måtte udføres udover kontrakten3. Af denne skri-
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Fig. 21. Kirkens nordfaçade, målt 1872 af V. Tvede. Fig. 20—21 i kgl. bygningsinspektor
Th. Havnings arkiv.

velse kan hentes nogle oplysninger om ruinens tilstand. Ifølge kontrakten,
siger Abraham Stoy, skulle ydermurene blive stående i 10 alens højde. Men på
grund af vinterstorme og fugtighed var de gamle krydshvælvinger styrtet ned;
og de ildskørnede mure var skubbet ud af lod ca. 3—5 tommer, hvorefter de
værst medtagne partier efter kommissionens ordre allerede var nedtagne, da
det var farligt at opholde sig ved ruinen; en graver blev således dræbt af ned
styrtende mure under et besøg i kirken kort efter branden4. Den lange syd
side, »den korte østgavl iberegnet«, af en samlet længde på 72 alen (1 3/4 alen
tyk), stod nu i forskellig højde, varierende fra 5 til 11 alen. Angivelsen af syd
murens samlede længde er således en indirekte bekræftelse af, at dåbskapellet
øst for Christian IV.s våbenhus var ældre end 1728. En del af denne sydmur,
siger Abraham Stoy, måtte fornyes helt fra grunden, deriblandt to støtte
piller. Koret mistede sin østgavl og lik i stedet valmtag; på grund af det ujævne
murværk måtte vinduerne udmures med nye buer for at skabe »egalitet«, og

662

HELLIGÅNDSKIRKEN

en ny gesims blev opsat. På kirkens nordside omtales hverken sakristiet (resten
af østfløjen) eller Griffenfelds kapel; dette sidste var jo privatejendom og er
hvervedes siden af kirken, som også for egen regning lod det istandsætte (oven
for s. 657). Derimod nævnes tårnet, af hvis øverste mur der måtte nedbrydes
ca. 13/4 alen. Sideskibsmuren mellem tårn og gravkapel — ialt 35 alen —
havde som sydmuren varierende højde. Vestfaçadens gavlspids blev nedbrudt
og en ny opført.
Efter Kriegers plan, der var udarbejdet kort efter branden og godkendt af
Frederik IV. i dennes sidste leveår5, blev den fordunis klosterkirke omformet
til en kirkehal. Sideskibene førtes op til korets nye gesimshøjde, som lå godt
en meter under den middelalderlige, de gotiske arkader i skibet forsvandt og
erstattedes af høje ottekantede piller. Alle tre skibe fik samme loftshøjde. Over
sidemurenes støttepiller blev trukket en profileret gesims, der tillige gik hen
over søndre sideskibs østmur og rundt om hele koret, og som lå noget lavere
end den gotiske gesims (ovenfor s. 638). Mens den gamle klosterkirke i sin
basilikale opbygning havde fælles tagryg for kor og midtskib, fik nu skibet på
grund af halsystemet en større rejsning; det smallere kor med den lavere tag
ryg kom da til at støtte sig til skibets østmur, der herefter måtte opføres med
en helt ny østgavl (fig. 17, 20—21).
Kirkeværgerne havde en del anker at anføre over for Kriegers projekt6. Efter
dette var skibet planlagt fladloftet, og værgerne foreslog da, at det blev hvælvet.
Ligeledes ønskede man den tidligere tagrytter genopført; den lave tårnhætte,
som Krieger havde foreslået, ønskede man erstattet af et højt ottekantet spir,
velsagtens en genopbygning af Walkendorfspiret. Kommissionen bøjede sig på
det første punkt; kirken fik hvælvinger af træ, dog på den betingelse, at vær
gerne af kirkens egne midler ville udrede halvdelen af merudgiften, hvilket
også skete. På de to andre punkter var kommissionen ubøjelig; det fik forblive
ved det een gang antagne projekt7.
De to portaler mod syd forblev uændret, men måtte istandsættes. På våben
huset anbragte man i gavltoppen Christian VI.s kronede navnetræk i kartouche,
omgivet af festoner. Fra kirkegården var der yderligere adgang til sakristiets
gamle klostergang gennem en dør i østmuren og til »den runde skriftestol« (alias
Griffenfelds kapel) gennem en dør mod nordøst (ovenfor s. 657). Også det store
gravkapel har efter alt at dømme ved denne lejlighed fået døre midt på hver
af langsiderne. — Skibets to gavle fik glatte afdækninger med strømskifter
langs skrålinierne og stod glatte og prunkløse, vestgavlen gennembrudt af tre
rundbuede vinduer.
I det indre nedbrødes som nævnt resterne af det middelalderlige arkade
system, og på deres sted rejstes ni ottekantede piller, otte parvis opstillet i den
middelalderlige kerne, een enligstående over for tårnet ved det o. 1650 opførte
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dåbskapel. Vi finder tømrerne8 i gang med at opsætte træhvælvene april 1731,
og 13. juni kan de melde, at arbejdet er slut. På den tid må både ydermurene
og samtlige piller være opmuret.
De ni pillers fodstykker blev beklædt med egetræspanel9. Foroven fik de
enkelt formede kapitæler af dorisk-toskansk orden. Arbejdet med at pudse
hvælvene og trække disses sparsomme stukkaturlister op var overdraget
Abraham Stoy, som i øvrigt var det hele byggeforetagendes syndebuk10; der
lød idelige klager over hans sendrægtighed. I nogen grad var han undskyldt,
fordi magistraten brugte ham til andet arbejde (rådhuset), og i kirken kom
uformodet nye udbedringer af gammelt murværk til: korets nordmur var rev
net i sammenstødet med tårnet og måtte indvendig skalmures11 — man gætter
på, at det var ved denne indre udmuring, der i den nordre korvæg sattes hin
rundbuede, blændede vinduesniche, i hvilken alle kirkens årstal nu er opsat. Alligevel tiltager klagerne over den upålidelige Stoy i løbet af 1732, og kirken
blev da heller ikke færdig til Mikkelsdag, sådan som kongen havde ønsket12.
Det blev heller ikke Abraham Stoy, men en konkurrent, Chr. Rasch, der ud
førte de afsluttende arbejder13 ved Helligåndskirken med gulvets forhøjelse og
planering.
Dette sidste arbejde blev foretaget 1732. Graveren havde fjernet fra kirke
rummet alle sønderslagne sten i januar. Murmesteren fremsatte sit overslag
over det nye flisegulv i juni og fik slutbeløbet udbetalt 21. nov.14. Sommeren og
efteråret 1732 udførtes de fleste af de resterende arbejder. Tømrerne udborede
huller i hvælvingerne til ophængning af de forgyldte stjerner15, snedkrene var
stadig beskæftigede, og klokkestøberen var vist den eneste, der ikke nåede at
blive færdig16 til den dag, kirken blev genindviet, den 30. nov. 1732. Bygnings
kommissionen kunne, da alle regninger var betalt, opgøre den samlede bygge
sum til 30,542 rdl. 4 mark 51/2 sk.17.
Det kirkerum, der skabtes ved genopbygningen efter branden 1728, eksisterer
endnu. Hvad der er ændret ved det indre siden da, er først og fremmest inven
taret (s. 673), men ikke interiørets struktur med vægge, vinduer, piller og
hvælvinger (fig. 24, 26—27).
Det ydre derimod var meget forskelligt fra den nuværende kirkebygning. Af
de to portaler på sydsiden er den ene (som nævnt s. 654) først ændret 1773—75,
siden flyttet om på vestgavlen. Skibets to gavle stod glatte og prunkløse; tårnet,
der nu bærer Storcks renæssancespir, havde en lav karnisformet hætte med et
lille firsidet spir; det gennembrudte stokværk var omgivet af et galleri af smede
jern med Christian VI.s navnetræk, nu opbevaret på kirkegården (fig. 22) nord
for kirken. Murene synes hele tiden at have stået oliemalede18.
Til billedet af kirken i 1700’rne hører også kirkegården (ovenfor s. 633) med
hegnsmur og portaler ud mod Amagertorv, med den gamle husklynge ved syd-

664

HELLIGÅNDSKIRKEN

østhjørnet og med lærredsboderne langs Lille Helliggeistesstræde, mens den
fordums urtegård prægedes af de små gravkapeller med ovalvinduerne. Et
samlet billede af alt dette synes ikke at eksistere, men N. Tvedes tegning fra
1872 (fig. 19) — hvori indgår forskellige forslag til ændringer i kirkegårdens
indhegning og gavlenes afdækninger — er nærmest til at give et indtryk af den
bygning, der kom i støbeskeen 1878.

L.I.. 1957

Fig. 22. Tårngitteret fra 1730’rne, nu på nordre kirkegård.

HOVEDREPARATION EN 1878—80
ogle istandsættelser i 1800'rnes første halvdel gjaldt udelukkende det indre.
Det gælder reparationen 1820, der ikke nærmere kendes1. Den næste
istandsættelse i 1840’rne gjaldt inventaret og kapellet; den foregik under
P. Mallings navn, men den daglige ledelse havde arkitekt P. C. Kramp2. I denne
periode er også korets østvindue muret til som blænding, men det er uvist, om
det er sket 1820 eller 1845. Også de følgende år medførte visse ændringer, skønt
disse ikke angreb selve bygningens kærne. I materialhuset, klosterets gamle
østfløj og senere kirkens sakristi, indbyggede man 1859 kirkens første central
varmeanlæg, og to år senere, 1861, blev der indlagt gasbelysning3.
Den mest skelsættende begivenhed efter branden 1728 blev den store istand
sættelse, der lededes af H. B. Storck 1878—80. Den havde i længere tid været
forberedt. Storck opmålte kirken 1872, og V. Tvede leverede opstalterne og
perspektivtegningen (lig. 19)4, men først seks år senere blev sagen aktuel. Den
plan til istandsættelse, Storck indsendte 5. feb. 1878 til magistraten5, og som
han i hovedtræk fulgte, havde følgende punkter: 1) tagets istandsættelse 2) rensning og fugning af det ydre murværk, samt opmuring af ny gesims —
3) vinduernes istandsættelse og delvise forandring — 4) flytning af den såkaldte
Lorcks portal til vestgavlen — 5) gennembrydning af dør i tårnets nordside —
6) udbrydning af to små ovalvinduer i Christian IV.s våbenhus — 7) genåbning
af korets østvindue — 8—13) gælder mest kirkens indre og inventaret — 14)
materialhusets omdannelse til skriftestol og opførelse af ny gavl. — I denne
oversigt nævnes ikke, at spiret fra 1731 blev nedtaget og en rekonstruktion af
spiret fra 1580’erne opsat; heller ikke, at et nyt rytterspir blev bygget over
skibets tagryg, og at Griffenfelds kapel fik ny tagkonstruktion under en løg
formet hætte med større rejsning end den gamle. Næppe nogen del af den gamle
kirke undgik den restaurerende arkitekts årvågne øje; selv dens gulv blev gennemgravet (juni 1878) og næsten alle spor af ældre begravelser udslettedes for
at skaffe plads til en ny varmekælder6, der strakte sig ind under hele kirken.
Helligåndshuset var vel den eneste del af kirken, der ikke blev ændret ved
denne lejlighed.
Bygningens ydre murværk blev for en stor del omsat. Under hele kirken
anbragtes en ny granitsokkel (maj 1878)7. Ældre tiders maling blev fjernet fra
murene8, hvor store partier måtte repareres. Den barokke gesims fra 1730’rne
blev taget ned og en ny med en enkel række savsnit blev opsat, idet den ældre
sengotiske gesims først et lille halvt århundrede senere (ovenfor s. 639) blev
kendt. Skibets to gavle fik en iklædning af sen renæssance. Man tog østgavlen
helt ned (april 1878)9 og opmurede en ny; begge gavle fik glatte afdækninger
med profillister af sandsten, desuden fod-, midt- og toptinder, vandrette pryd
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bælter og ornamentkugler, alt i den stil, der kendes fra Christian IV.s senere
bygninger; henover vestgavlens midterste prydbælte står årstallet 1878 i jern
ankre. Sydportalen fra 1775 blev taget ned, døråbningen lukkedes med mur
og en ny dør gennembrudt i vestgavlen; her opstillede Storck en del af den
gamle portal, buen og de flankerende søjler, men gavltrekanten forsvandt og
erstattedes af et nyt topstykke med indskrifttavle om kirkens historie og
restaurering10. — Som tidligere nævnt blev også Christian IV.s våbenhus istand
sat. Sandstenene er for en stor del fornyet, der kom nye dørfløje, og i side
murene udbrødes der ovalvinduer11, hvis sprinkelværk (ovenfor s. 651) mulig
stammer fra et af urtegårdens gravkapeller.
De forskellige arbejder ved tårnet afsluttedes 1879. Sent på året 78 ophængtes
stilladset12, og man gik igang med at afhugge pudslag og farve omkring de fire
øverste lugepartier. I underste stokværk byggede man en ny trappe op til
pulpituret (ændret 1926) og døren til nordre sideskib blev udvidet13. Samtidig
kan man se, at Storck har haft øje for den gamle, murede vindeltrappe, måske
for at genåbne den: »Afhugge Puds i Taarnet for at søge Indgangen til en
Taarntrappe«, står der i en af murmestrenes ugelister (april 1878); forsøget er
i alle tilfælde opgivet. Fra nederste tårnrum åbnedes yderligere en dør mod
nord ud til urtegården, med udskårne fyldinger, Walkendorfs våben og års
tallene 1582 og 1879. — Spørgsmålet om spirets endelige skæbne var ikke af
gjort, da byggearbejderne begyndte. Efter forslag af kirkens patron, borg
mester H. N. Hansen, iværksatte man en indsamling blandt menigheden14, og
spiret kunne da rejses foråret 1879 (fig. 25). Storck havde til forlæg for sit spir
brugt det gamle billede af Helligåndskirken fra van Wijcks projekt; hans løs
ning af problemerne har været heldig, det nye spir må regnes for den store
istandsættelses vigtigste aktiv. Heller ikke spørgsmålet om en ny tagrytter var
afgjort ved byggearbejdernes begyndelse. Tegningen godkendtes først dec.
187815, trækonstruktionen til klokkespiret opførtes maj 1879, og arbejdet var
vistnok afsluttet allerede ud på sommeren16. Rytterspiret sidder midt på skibets
tagryg og har ligesom det store tårnspir lånt væsentlige træk fra sin forgænger,
der var gået til grunde ved branden 1728.
Foruden inventaret, der omtales særskilt nedenfor, gjaldt arbejderne 1879
mest det indre; her havde man 1878 indrettet en ny forhal under orgelpulpi
turet ved vestgavlen, støbt betongulv under skibet og lagt marmortrin i koret.
Nu blev pillernes fundamenter konsolideret, væggene pudsede, hvælvingerne —
der mistede deres pryd, de forgyldte stjerner — blev afbanket og pudset. En
særlig post hedder: opsætning af årstal (oktober 79); der må her hentydes til
de mange årstal, der er anbragt i korets nordre blændvindue, og hvoraf de fleste,
med undtagelse af de to første og det sidste, menes opsat af Storck17. Blandt
de sidste arbejder nævnes feb. 1880: genåbning af det tilmurede vindue bag
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Fig. 24. Kirkens indre for sidste restaurering. Farvelagt tegning af Chr. Bloeh Suhr.
Kobenhavns Bymuseum.

altret18.
Helligåndskirken
kunne
herefter
genindvies
Kristi
Himmelfartsdag
6. maj 1880.
Senere ændringer. Kapellets ombygning er tidligere omtalt, s. 642 f. 1892 be
gyndte opsættelsen af glasmalerier i koret. 1897 fik skibets vestvæg under
orglet sit store maleri, bebudelsen, malet af Joachim Skovgaard. — 1900 styr-
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Fig. 25. Helligåndskirken set fra ost
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Fig. 26. Interiør set mod vest.
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Fig. 27. Interior set mod ost.
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tede en af hvælvingerne i kirken ned og måtte på ny opsættes. 1926—27 fik
tårnrummet vægpaneler og ny trappe. 1930—31 opsattes nye smedejernslygter
ved hovedindgangen mod vest. 1934: en ny trappe og jerndør fra orgelpulpituret
til præsteværelset i Helligåndshuset. — Samme år: Pilasterbaserne fornyes i
Griffenfelds kapel (og nye bænke langs væggene). — 1939: Thorvaldsens font
opstilles (nedenfor s. 684). Samme år: Døren til biblioteket i Helligåndshuset
ændres. 1940: nye stolestader i kirken. 1947—48: nyt klokkespil. — 1948—49:
nyt gulv af Ölandssten i Christian IV.s våbenhus. — 1950: trappe og dør fra
nordre pulpitur til andet stokværk i tårnet. 1956: Griffenfelds kapel istand
sættes; nyt gulv af Ölandssten; bænkene fjernes, restaurering af gesims, ny
jerngitterdør. — 1957: ændring af årstallene i korets vinduesniche og tilføjelse
af et sidste årstal: 1947. — Samtlige arbejder siden 1926 skyldes kgl. bygnings
inspektør Thomas Havning.

INVENTAR
elligåndskirken ejer nu i det 20. århundrede en del sjældne og fornemme
inventargenstande, men meget er gået tabt, dels ved brand, dels ved
restaureringer. Fra klostertiden i middelalderen er der således intet tilbage. Den
rige skat af gravminder, bohave i form af stolestader o. lign. fra de første to
århundreder af dens tilværelse som sognekirke gik til grunde ved branden 1728.
De generationer, der fulgte derefter, gav dog rigelig erstatning ved at fylde
kirkerummet med barokinventar, alter, font, orgel, stader og pulpitur. Men
også dette har i tidens løb lidt svære tab, navnlig da man 1846 udskiftede en
mængde gammelt, men utvivlsomt endnu tjenligt inventar. 1862 nævnes det,
at der kun var eet epitafium tilbage — nu er der intet — og 1878 fandt man
ved opbrydningen af gulvet kun een eneste ligsten, og den gik i stykker1. Det
er vistnok en udbredt opfattelse, at H. B. .Storck ved sin gennemgribende
restaurering 1878—80 alt for hårdt ødelagde værdifulde fortidsminder. Helt
rigtigt er det ikke. Det var utvivlsomt P. Mallings udrensning 1846, der rettede
det hårdeste slag mod kirkens gamle inventar. Når der alligevel ved Helligånds
kirken findes både tekstiler, i form af alterklæder og messehagler, og genstande
af ædelt metal, i form af vasa sacra, er der vel en dobbelt årsag dertil; dels
rammes disse ting ikke naturnødvendigt ved kirkens restaurering, og dels har
Helligsåndskirken 1806 ved nedlæggelsen af Nicolai kirke fået et meget anseligt
tilskud af messerede.
Alterbordet er en kasse af træ fra begyndelsen af 1730’rne. Den svære to
tommers egeplade2 opsattes 1732. På kassens sider er i ny tid indsat fyldinger,
men hele konstruktionen er stadig den gamle.
Alterklæder. 1) 1665, broderi med guld, sølv og blåt på bund af sølvtråd,
forbogstaverne C H S og M D D, foruden årstallet 1665. Som påvist ovenfor s.
526 må dette alterbordsforhæng være det samme, som tidligere fandtes i Nicolai
kirke, hvorfra det 1806 blev afleveret. Navnetrækkene hentyder da til borgmester
Christoffer Hansen og hustru Margrethe Didriksdatter. 2) 1701, af violet fløjl
med guldfrynser foroven og forneden og smalle, kniplede sølvborter i sømmene.
Midt på klædet findes et utvivlsomt senere tilsat broderet stykke med Hellig
åndsduen. Forneden ses årstallet 1701 på begge sider af et spejlmonogram. Det
er formentlig identisk med det alterbordsforhæng, der 1701 skænkedes til Nicolai
kirke af »Anneke Steenwinckel salig Christen Olsens«, og som 1806 overførtes
hertil (s. 526 f.). 3) 1752, af rødt fløjl, Helligåndsduen i guld- og sølvbroderi,
samt sølvbroderede bræmmer3. Forneden to årstal, 1752 og 1924; det sidste
hentyder til fornyelse af fløjlet. Ifølge kirkens regnskab er duen, glorien og års
tallet (det første) udført af perlestikkeren Jacob Harras.
†Alterklæder. 1) 1674, skænket sammen med nedennævnte hagel af Peder
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44

674

HELLIGÅNDSKIRKEN

Fig. 28. Alteret efter Danske Vitruvius 1746, i den ældre skikkelse.

Griffenfeld4; af karmoisinfarvet fløjl, foroven med guld- og sølvfrynser, for
neden og på siderne med guld- og sølvkniplinger. I inventaret 1727, der nævner
dette5 og de fire følgende, siges Griffenfelds alterklæde at være af blommet,
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Fig. 29. Helligåndskirkens altertavle (s. 677).

rødt fløjl »broderet med våben og krans«. I modsætning til de følgende numre
2 til 5 synes dette alterklæde at være reddet fra branden 1728, og det må sand
synligvis også være det, der sammen med den af Grilfenfeld skænkede messe44*
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Fig. 32. Detaille fra alterets fodstykke.

hagel udgjorde eet sæt messeklæder, og som begge 1783 blev solgt til en islandsk
kirke. Ved salget skildredes alterklædet som gammelt og ubrugeligt6. 2—5)
Nævnes alle 1727 og var da af ældre dato, af rødt fløjl med silkefrynser. De
synes at være gået tabt ved branden. 6) 1732. Nævnes i inventariet 1748 som
»et rødt alterklæde med guldgaloner om tungerne, underforet med rødt lærred«7.
7) 1781, af rødt fløjl, broderet med perlestukket årstal, kantet med ægte guld
galoner, købt af kirken 4. sept. 1781 hos kræmmer Wasserfal; Jacob Raphael
leverede galonerne8. Kostede ialt 81 rdl. 8) Nævnet 1806, men må være ældre.
Det skildredes som et klæde af rødt fløjl; det havde tilhørt Nicolai kirke og
blev nævnte år leveret videre til Vallensbæk kirke9. Der kan mulig være tale
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Fig. 33. Kalk og vinkande (s. 680 f.).

om et af de alterklæder, som Henrik Fuiren og Ane Sophie Ulfeld havde skænket
til Nicolai kirke, nævnet ovenfor s. 527. 9) 1858, af rødt fløjl10; det nævnes
endnu 1878, men er efter sigende senere omdannet til messehagel.
Knæleskamler. 1) Af samme stof og med bort af samme mønster som alter
klædet fra 1701. 2) En skammel, ganske svarende til alterklædet fra 1752.
Altertavle, 1727 (fig. 29), af marmor, oprindelig hjemmehørende i slotskirken,
men 1732 opstillet i Helligåndskirken og endelig fuldført 1747. Efter branden
1728 underskrev Fr. Ehbisch en kontrakt om at levere altertavler og prædikestole til byens ødelagte kirker. Men før der var sket noget med Helligånds
kirkens inventar, kom der kontraordre: Christian VI. ville hertil skænke både
alter og prædikestol fra slotskapellet ved Københavns slot11, der i disse år blev
nedrevet for at vige pladsen for det første Christiansborg. Selve alteropbygnin
gen, et stykke barokarkitektur som ramme om et himmelfartsbillede af H. Krock
(sign. af kunstneren 1727), førtes til Helligåndshuset12, hvor det nærmere skulle
behandles før dets endelige opstilling i kirken. Kongen undtog fra sin gave en
del skulptur og et par søjler, der først i næste tiår blev føjet til. Altertavlen,
der i sin ældre skikkelse kendes fra Thurahs gengivelse (fig. 28), var i hele sin
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Fig. 34. Helligåndskirkens L-L. 195/
kalk 1579, nu i S. Pauls kirke.
Fig. 35. Detaille af kalk 1579 (s. 680).

arkitektoniske opbygning udført af Didrik Gercken, mens den friere skulptur
udsmykning var Just Wiedewelts værk13. Den hvilede på en muret fod, som
Abraham Stoy med vanlig sendrægtighed forhalede så grundigt, at arbejdet
måtte overdrages til Chr. Rasch (sommeren 1732)14. I postamentet af gråligt,
året norsk marmor med stærkt fremadsvunget midtparti var indfattet tre
relieffer af Just Wiedewelt, tro og håb ved flankerne, nadveren i midtfeltet lige
over alterbordet. På radiært stillede fodstykker skulle der nærmest altermaleriet
stå et par søjler; de blev dog tilbageholdt af kongen og i stedet udførte stukka
tøren Brenno et par korintiske søjler af marmorstuk15. Yderst til højre og ven
stre var søjlerne sammenstillet med pilastre; mellemrummet var beregnet til
opstilling af figurer, som dog heller ikke straks blev frigivet af kongen. Den
stærkt fremadsvungne arkitrav afbrydes på midten, ligesom for at give plads
til den vertikale flugtlinie i Krocks himmelfartsbillede. I topstykket sad — og
sidder — Frederik IV.s portræt i medaillon, hvorunder man 1732 anbragte
sønnen Christian VI.s navneciffer med palmegrene. Øverst over portrætfeltets
krone og topstykkets gavl svæver den Helligånds hvide marmordue i en glorie
af gyldne stråler. Foruden de interimistiske søjler havde Brenno tilføjet et par
stukfigurer, siddende på arkitraven, symboliserende »das Verlangen und die
Vorsicht Gottes«. — Sin endelige udformning fik altertavlen 1747, da den nye
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Fig. 36—37. 36. Messehagel 1648, oprindelig i Nicolai kirke. — 37. Messehagel 1752 (s. 682).

konge, Frederik V., føjede de manglende dele til: i tomrummene mellem søjler
og pilastre opstilledes nu Just Wiedewelts allegoriske figurer16, der hidtil var
forblevet ved slottet for mulig at finde anvendelse der, og som synboliserede
Tro og Håb, troen som en kronet skikkelse, bærende et kors, til venstre og
håbet som en kvinde med åben bog og en kalk i venstre hånd til højre. På
arkitraven satte man to af samme billedhugger til samme tavle oprindelig fuld
førte siddende engle. Brennos udsmykning i stuk forsvandt, og i topstykket
sattes nu hele tre kongers navnetræk: Frederik IV. (som først lod tavlen udføre,
og hvis portræt endnu kroner den), Christian VI. (som skænkede tavlen til
kirken) og Frederik V. (der omsider lod tavlen fremtræde i sin oprindelige
skikkelse).
Altertavlens hele opbygning, dens forkrøbbede gesims med de perspektiviske
virkninger og hele den dramatiske opstilling med det stærkt bevægede himmel
fartsbillede i midten, er påvirket af samtidens barokkunst, særlig af Tessins
alter i Vor Frelsers kirke på Christianshavn.
†Altertavle. Om den middelalderlige højaltertavle er der ingen oplysninger.
Fra 1600’rne omtales lejlighedsvis begravelser i nærheden af »alterfoden«. Kort
før branden blev den da eksisterende altertavle17 »renoveret«; maleren Johan
Krüger stafferede den, og Johan Gundelach »bilthugger« fik 4 rdl. »for en liden
reparation ved altertavlen«. Den gik til grunde ved den store brand.
†Sidealtre. De ovenfor s. 628 nævnte sidealtre, hvoraf der i slutningen af
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middelalderen fandtes: S. Peders, S. Pouls, Marie Magdalenes samt et i S. Annæ
kapel, har formodentlig alle haft altertavler eller lignende alterdekorationer,
der må formodes at være fjernet ved reformationen.
Altersølv. Kalk, 1624, 28 cm høj, ifølge indskriften (ovenfor s. 530) skænket
til Nicolai kirke af brygger Jacob Jørnson og Anne Nielsdatter (fig. 33).
Den har sekstunget fod; indskriften, i versaler, er graveret i en af tungerne.
Den profilerede fodplade har på standkanten et mønster af indridsede ovaler
mellem lodrette streger. På det sekskantede skaft sidder en knop af oval gen
nemsnit, med seks rudebosser, indlagt med blå emaille, hvori ses bogstaverne
IHSOVS; det første bogstav I samt emaillen i bossen med O og det sidste S er
fornyet 1948 ved Ejler Fangel. Knoppen har mellem bosserne et tungeformet
mønster. Derover en glat kumme, indvendig forgyldt. Sølvstemplet er for
mentlig Alexander Trægaards mestermærke (Bøje 37). Den tilhørende store
disk, diameter 21 cm, med opbøjet kant i gennembrudt mønster bærer Køben
havnsstempel 1707 og Ditlev Brasenhauers mestermærke (Bøje 49)18.
*Kalk, 1579, sølvforgyldt, 24,5 cm høj (fig. 34-35), i S. Pauls kirke, Køben
havn. Den sekstungede fod hviler på små kuglefødder, formet som frugter,
Standkanten har indgraveret rudemønster. På tungerne af den opdrevede fod
og op mod det sekskantede skaft er dels støbt, dels indgraveret billeder af bi
belsk indhold. Støbt er således den korsfæstede frelser og over ham den svæ
vende Helligåndsdue, mens korstræet og de to hosstående figurer, Maria og
Johannes, er indgraveret. I de fem andre felter er følgende fremstillinger, alle
indgraveret og alle med latinske indskrifter: opstandelsen (Kristus med sejrs
fanen); pinsedagen; Kristi dåb, der foruden Kristus og døberen viser Gud
Herren i skyen sammen med den indskrift, der daterer kalken: »Hic est filius
meus dilectvs in quo mihi complicatum est. 1579« (denne er min søn den el
skede, i hvem jeg har velbehag); endvidere: Kristus som verdensdommer, sid
dende på regnbuen, der spænder over jordkloden, med isopstængel og sværd i
munden, og omgivet af engle, mens forneden de døde rejser sig af gravene;
endelig syndefaldet (med latinsk indskrift: Lapsus Ad[am]æ). Knoppen, af oval
tværsnit, har tungemønstre foroven og forneden; mellem disse er der seks rude
bosser, hvori læses med versaler: IHESVS. Bægeret, der kan være fornyet,
men som sandsynligvis er det originale, er foroven glat, mens bugen er smyk
ket med bladkrans i drevet arbejde på prikket grund. — At kalken er hjemme
hørende i Helligåndskirken, er hævet over enhver tvivl; den stemmer i alle
enkeltheder med den alterkalk, som tidligere fandtes ved Helligåndskirken, og
som Jonge i sin beskrivelse af denne kirke har leveret en indgående redegø
relse for19. Sammen med altersølv fra Nicolai kirke, nemlig alterkanden fra
1707 og oblatskrinet fra 1656 (ovenfor s. 531), der fra 1806 var deponeret ved
Helliggeist, er den 1876 kommet til den da nyopførte S. Paulskirke i Nyboder20.
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Sygekalke. 1) 1619, 22 cm hoj, sølvforgyldt med tilhørende disk i gammelt
foderal. Den har sekstunget fod og knop på skaftet; foroven skruelåg med
oblatgemme og vinbeholder. På foden en indgraveret indskrift: Iohand Post
1619; I. P. var guldsmed, men der er intet mesterstempel (jfr. Bøje 28). Disken
er glat, sølvforgyldt med mestermærke for Jens Christensen 1722 (Bøje 64).
2) 1722, sølvforgyldt med tunget fod og knop. På det glatte bæger indskrift :
»H: Geistes: Kircke: i Kiøbenhavn: Tilhørende«. Den tilhørende, sølvforgyldte
disk har ingen stempler21. 3) 1862, af sølv, i foderal, med skruelåg, oblatgemme
og vinbeholder. — 1792 blev kirkens bestand af sygebestik opforgyldt ind
vendig (rgsk).
†Sygekalk blev anskaffet til kirken 1730 og 175022.
Alterkande, 1654, 37 cm høj, sølvforgyldt23; i bunden er indgraveret: 185
Lod, desuden mesterstempel for Niels Enevoldsen (Bøje 39). Kanden har ind
skrift i versaler; i øverste ring om lågets dup læses: »Gud til Ære og Kirken til
Gafn«, og i næste ring: »Hafver Borgemester Hans Nansen oc hans Hustrue
Sofia Hans Daater forærit denne Alterkande til Helliggeistis Kirke Aar 1654«.
Den bugede kande har bøjleformet hank med bladornamenter og på ryggen en
kuglerække som i bruskbarok; foroven en gæk i form af en lille, siddende pud
delhund. På det profilerede låg en dup i form af en drueklase (fig. 33).
†Alterkande, 1596, af sølv, skænket af arvingerne efter rådmand Jens Vibe;
er ikke omtalt 1727 eller de følgende inventarier24.
Oblatskrin, 1709, af sølv, i form af en kiste, som hviler på fire dødninge
hoveder; bukkelbort langs kanterne. På låget et liggende, støbt krucifiks. På
kistens forside er indgraveret med skriveskrift: »Til SKUEBRØD jeg DETTE
KAR Opofrer og frembærer En GAVE paa GUDS ALTAR staar, Hans Nafn
til ævig Ære. MIN SKÆRF, o Gud, lad tækkis vel, Mig Sielf tag i din Giemme,
Du mætte hver vandsmægted SIÆL, som synd og sorrig klemme«. På under
siden læses: »Til Hellig Geistis Kircke er dette gifvet af Jehanne Christiansdaatter Brun Ao 1713«. Dertil er angivet vægten, 54 lod y2 q, samt mestermærke
for Jens Jensen Klitgaard 1709 (Bøje 60)25.
†Oblatskrin, omtalt i 1727-inventariet, formet som en bog »med otte hjørne
bånd, tvende sider plader med tvende spænder«.
Alterstager, 1597. På alterbordet står to svære malmstager, 65 cm høje. Hver
af dem hviler på tre kugleformede fødder. Den enkelt profilerede, brede fod
går over i et balusterformet skaft, der foroven krones af en bred åben skål. En
indskrift i versaler læses i to ringe på foden: »Anno 1597 lod Jørgen Bubert oc
Hinrich Fyren Kircke Verge till S. Nicolai Kircke støbe disse tho Lysestager«,
og indskriften fortsætter på balustrens skaft: »Paa Kirckens Bekostning«. Sta
gerne er kort omtalt under S. Nicolai kirke, s. 531 f. 1806 blev de afleveret til
Helligåndskirken og har siden stået på alterbordet.
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†Alterstager. To store messingstager nævnes i inventarierne 1727, 1748 og
1806, men er siden forsvundet (mulig identiske med de to på fig. 10?).
Bibel, udgaven 1647, med sølvbeslag og -spænder, er 1657 skænket til Nicolai
kirke af dennes to værger (ovenfor s. 534), der forrest i bogen har ladet indføre
følgende mindeord: »Denne S. Nicolaj Kirckes Bibel haffuer Kirckevergerne
Hinrich Jacobsen oc Niels Autesen med Sølff ladet beslaa oc til Kircken for
æret Till Nytaars Dag 1657«. Beslagene omfatter fire plader på forsiden og fire
på bagsiden, i gennembrudt arbejde med blomster og blade; desuden i midten
et ovalfelt med lignende ornamenter og på forsiden initialerne H I, på bagsiden
N A (hentydende til de to værgers navne). Spænderne har rosenranker af dre
vet sølv. — På forreste side har to senere værger indføjet en tilskrift om Nicolai
kirkes skæbne og om denne bibel, der sammen med de øvrige vasa sacra fra
den brændte kirke er overgået til Helligåndskirken.
Krucifikser. 1) 1867, af bronce og forsølvet på en fod af træ (122 cm højt);
skænket af pastor dr. phil. Johs. Bloch Suhr i anledning af hans 25-års præstejubilæum26. Efter giverens ønske skulle det »bestandigen have sin Plads paa
Alterbordets Midte«. Nu opbevaret i præsteværelset. 2) 1894 (?), af udskåret
eg (180 cm højt). Et krucifiks anskaffedes 1894 til ophængning ved opgangen
til prædikestolen27 og er vistnok identisk med det, der nu hænger på korets
sydvæg.
Messehageler. 1) 1648, af rødt fløjl, kantet med sølvbort. På rygskjoldet et
krucifiks i guld- og sølvbroderi; korstræet har broderede volutter i brusk
barok, dets sider er kantet med broderede agernranker. Kristusfigur broderet
i silke. Under korstræets fod er broderet årstallet: Anno 1648. På begge sider
af dette et våbenskjold med initialer: til venstre H V S W uden om skjoldets
topfigur, en passer; til højre M Y S W, grupperet uden om topfiguren, en krans
bærende kvinde. Ovenfor s. 534 er det nævnt, at hagelen har været blandt
dem, der 1806 afleveredes fra Nicolai kirke, hvortil den i sin tid var skænket
af Hans van Steenwinckels enke, Trine Willum Hybertsdatter. Hvis denne for
tolkning er rigtig, kan intet af de to navnetræk være giverens. De er snarere
at opfatte som et minde om de to kunstnerbrødre, arkitekten (med passeren)
H(ans) V(an) S(teen) W(inckel), og maleren — med den kransbærende genius
— M(orten) V(an) S(teen) W(inckel). Den teknik, der er anvendt i krucifiksets
brokader synes at røbe, at hagelen ligesom Nicolai kirkes store, med guld og
sølv broderede hagel (s. 532 ff.) er udført på Osserins værksted (fig. 36). 2)
1752, af gylden med sølvtråd indvirket bund med S-formede ranker i sølv
brokade og store, røde og grønne blomster med fligede blade. Foret er vinrødt
taft. På rygskjoldet er broderet et lille krucifiks. Forneden på begge sider gen
giver brokaden den udviklede rokokos rocailleværk med stigemønstre. På ven
stre skulder tre sølvforgyldte hægter. Hagelen er bræmmet med sølvliste. Kir
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kens inventarium nævner den som »en drodors hagel med sølvranker og kulørte
blomster«, bekostet af kirken 1752. I regnskaberne er noteret: 1752, til Meyer
Moses jøde for »1 støcke Gull Drodoer med rige Sølv Ranker og . . . colleurte
Blommer ... til den nye Messehagel — 62 Rdl«. Guldsmeden Reiniche mod
tog 11 rdl. for de tre »af Sølv forgyldte Hager«, og perlestikkeren Jacob Harras
fik 90 rdl. for sit arbejde ved det tidligere nævnte alterklæde samt for kruci
fikset at sy på denne hagel28 (fig. 37).
* Messehageler. 1) 1513 og 2) o. 1650, oprindelig hjemmehørende i Nicolai
kirke, opbevaredes ved Helligåndskirken fra 1806 til 1846, da de afleveredes til
Nationalmuseet, ovenfor s. 532 ff.
†Messehageler. 1) 1477 skænkedes et par messeklæder med to blå hageler af
Godske Barsebæk til Helligåndskirken29. 2) 1583, af sort fløjl, skænket af Eske
Bille til Svanholm, forsynet med giverens våben30. Omtales endnu 1727 »af
sort fløjl med to våben«, men er vistnok brændt 1728. 3) 1672 skænkede Griffenfeld en »ny gyldenstykkes hagel med guldkniplinger omkring besat, tre par
guldhager deri med emaillerede roser, at hægte på akselen, et baldyret kruci
fiks af virket guld og sølv«, samt forsynet med giverens og hans hustrus navne
og våben31. Den nævnes 1752 som meget gammel; magistraten gav da ordre
til at sætte den i stand og bevare den ved kirken. Det er sandsynligvis den
samme hagel, der 1783 formedelst ælde og ubrugelighed solgtes til en islandsk
kirke32. 4—7) Fire hageler, nævnet 1727. Inventariet fra dette år opregner ialt
seks messehageler, deraf de to ovennævnte: Billes fra 1583 og Griffenfelds fra
1672. De øvrige fire af uvis alder må formodes at være gået til grunde 1728 og
omtales kort: 4) af sort sars med hvidt kors, 5) gammel, af brunt damask med
et krucifiks, 6) gammel, af guldbrokade, underforet med blåt lærred, og 7) af
rødt fløjl med guldgaloner og kors, underforet med taft. 8) 1732, af rødt fløjl
med guldgaloner om kanterne »og et kryds bag på ryggen«, tre messinghægter,
underforet med rødt bommesi; den var sammen med alterdug og -klæde samt
messeskjorter m.m. indkøbt af bygningskommissionen for ialt 213 rdl. Den
blev 1761 omdannet til betræk på prædikestolen33. 9) 1761, af rødt fløjl med
guldgaloner34; har erstattet nr. 8, og blev bekostet af kirken 16. feb. 1761.
10) 1782, af rødt fløjl, kantet med ægte galoner, bekostet af kirken for ialt
58 rdl. 38 sk. En ældre hagel (som nævnt vistnok Griffenfelds) blev ved denne
tid solgt, for at man derved kunne dække udgiften til den nye35.
Knæfald, 1733, i en runding om alteret, med jernbalustre og messingringe.
Oprindelig var gulvet inden for skranken belagt med hvide og sorte marmor
fliser. Både gulvet og balustraden ændredes 1878.
Font, 1827, af hvidt marmor, udført af Bertel Thorvaldsen i Rom og op
rindelig bestemt som en gave fra kunstneren til Island. Imidlertid kom en an
den af Thorvaldsen udført font til kunstnerens fødeø og står nu i Reykjaviks
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domkirke, mens det her omhandlede
eksemplar kom til London36. Fonten har
latinsk indskrift: »Opus hoc Romae fecit
et Islandiae terrae sibi gentiliciae pietatis causa donavit Albertus Thorvaldsen A. MDCCCXXVII« (I året 1827 ud
førte Bertel Thorvaldsen dette værk i
Rom og skænkede det af sønlig kærlig
hed til sit fædrene land Island). Fonten,
der er opstillet midt i koret, og som er
en gentagelse af fonten i Brahetrolleborg
kirke, er en firesidet blok på lav fod.
Relieffet på venstre side, ud mod korets
nordside, forestiller Maria med de to
børn, Jesus og Johannes. På den side,
der vender mod vest, ned mod kirkens
midtskib, ses Kristi dåb; sydsidens relief
forestiller Kristus og børnene. På øst
Fig. 38. Thorvaldsens
siden, mod alteret, ses tre svævende
font 1827.
englebørn, og under disse den ovenfor
citerede indskrift. På blokkens overflade er udhugget en blomsterkrans, bestemt
til ramme om dåbsfadet. Fonten var 1939 udbudt til auktion i London, hvor
den købtes af kirken. Samme år opstilledes den på sin nuværende plads (fig. 38).
*Font, 1730, af sandsten, siden 1941 i Gørslev kirke (fig. 39). »Daabsstenen«,
der var hugget af Didrik Gercken, nævnes første gang 1730, da den endnu henstod i materialhuset37. 1732 må den være opstillet på sin plads i kirken, i son
dre sideskibs østlige fag, hvor siden 1878 kongestolen har været anbragt. Den
brede, runde kumme hviler på en ottekantet, stærkt profileret fod, hvis vig
tigste led er formet som en omvendt ottesidet pyramidestub med ophøjede
felter. Kummens runding har tungeformede led under en frise af cirkelslag
med indskrevne akantusrosetter. Sandstenens overflade stod oprindelig mar
moreret, mens alle ornamenter var — og er endnu — forgyldte. Fonten fjerne
des fra kirkerummet 1846, men blev af Storck 1878 restaureret og derefter
atter taget i brug, denne gang placeret i koret38. Da Thorvaldsen-fonten blev
anskaffet 1939, fjernedes barokfonten påny og blev 1941 afleveret til Gørslev
kirke. — Den var oprindelig omgivet af et †fontegitter af eg med dokkebalustre
samt to halvdøre39. 1749 blev dåbsbalustraden smykket med to siddende og
fire stående figurer og mellem disse seks små vaser, alle skåret i lindetræ af
J. Fr. Hännel40, der samtidig udførte en fontehimmel af eg, »hængende i en
jernstang med 12 forgyldte trækugler«; billedværket har ifølge inventarieli-

INVENTAR

685

sierne forestillet Kristi dåb, fem børn
og fire englehoveder. En smukt udskåret
rokokovase, nu opbevaret i National
museet, stammer utvivlsomt herfra. —
Balustrade og himmel blev udskiftet
1846.
†Fon/. 1) Kirken har i klostertiden
næppe haft nogen font. Skønt det intet
steds nævnes, er det en nødvendig for
udsætning, at en font blev anskaffet ved
reformationen, da Helliggeist blev sogne
kirke. En font, skænket 1609 af rådmand
Peder Andersen Randulf, var anbragt
vestligt i nordre sideskib lige foran den
da tilmurede portal ind mod Helligånds
huset41. Da denne klosterfløj 1651 atter
overgik til kirken, blev døren påny åbnet,
og fonten måtte flyttes. Dens nye sted
Fig. 39. Helligåndskirkens font 1730,
blev da søndre sideskibs østlige fag, der
nu i Gorslev kirke.
dengang utvivlsomt var nybygget (oven
for s. 656). Om denne ældre font, der blev odelagt 1728, ved man kun, at
den havde en indskrift, gengivet hos Resen: »Denne Fundt oc døbested haffuer
Peder Andersen Randulf, Raadmand i Kiøbenhafn, ladet bekoste oc giffvet
til den hellig Aands Kircke Anno 1609«. 2) 1846, af bronce(?), støbt af
(Jørgen?) Dalhoff42. Den afløste Gerckens font og fik plads midt i koret. Dens
udseende er mangelfuldt kendt; på en slank, vaseformet fod hvilede en lav,
bredt udhængende kumme (fig. 24). Fonten, der 1880 betegnedes som værende
af zink, blev ved Storcks restaurering atter fjernet43. Dens senere skæbne er
ukendt.
Dåbsfad, 1682, af sølv, diameter 49 cm. Fadet, der er glat med bred kant,
har indgraveret Helligåndsduen og en indskrift, der beretter, at assessor i kommercekollegiet Hans Nielsen og hustru Kirstina Robring, der havde gravsted
i krypten under fonten, havde skænket dåbsfadet 24. juni 1682. Ingen stempler.
Under bunden et udhamret rosetornament, åbenbart tilføjet som forstærkning.
Korgitter, ombygget 1878 med nye fodstykker og gesims, men med bibehol
delse af ældre messingbalustre (fig. 26). Et korgitter med kordør og 30 messing
piller nævnes i 1727-inventariet, men må formodes ødelagt ved den påfølgende
brand 1728. Juni 1732 leverede Chr. Rasch44 overslag over »fundamentet un
der galleriet for koret at opmure«. Nov. 1732 afregnede man med snedkeren for
hans arbejde ved gitter og døre, og desuden med rotgeteren for 30 nye messing
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piller45. Foruden disse piller, der stadig eksisterer (94,5 cm høje), var der dob
belte fløjdøre, ligeledes med messingbalustre. Oven på skranken sattes 1749
fire egetræsfigurer, forestillende gudsfrygt, tro, sejr og opstandelse, skåret af
J. F. Hännel, der også leverede et par barokvaser46. Ved en ombygning af korgitret 1846 forsvandt dørene, og Hännels skulpturer flyttedes til orgelskranken;
muligvis blev hele skranken gjort lavere, idet der formentlig siden 1730’rne
havde været højt fodpanel; men sikre oplysninger savnes. Ved den næste re
staurering 1878 blev figurerne afleveret til Nationalmuseet, hvor de dog ikke
nu med sikkerhed kan identificeres. Af den oprindelige skranke er således kun
balustrene tilbage i Helligåndskirken.
Prædikestol, 1879, ved korets nordside og nordre sideskibs østlige fag, er ud
ført i renæssancestil efter Storcks udkast. Detailletegningerne skal være udført
af Martin Nyrop, og stolens plastiske udsmykning med figurer er modelleret
af W. Bissen47.
†Prædikestol, 1) fra begyndelsen af 1600’rne, var skænket af Adam Bødiker,
død 1607, og hustru Wendele von Delden, hvis anden husbond, borgmester
Matthias Hansen lod den staffere; de to førstnævnte giveres navne skal have
været anbragt på stolen48. 2) 1720’rne, stammede ligesom altertavlen oprinde
lig fra kapellet ved Københavns slot, hvorfra den i begyndelsen af 1730’rne
afleveredes til Helligåndskirken. Her blev den anbragt på nordsidens tredie
pille, regnet fra vest. Da den på slottet havde haft en anden placering, måtte
der udføres en ny opgang og en ny fod, ligesom der også kom andre ændringer
til49, således Christian VI.s kronede navnetræk i et våbenskjold. Stolens op
bygning, et snitværk af Fr. Ehbisch, kendes fra Thurahs gengivelse (fig. 40).
Den var af eg; dele af dens skulpturudsmykning findes nu på Nationalmuseet,
således putti, der tumlede sig i skyerne ved topstykket af den fod, der støttede
kurven, endvidere en flammevase fra himlen. 3) 1846 afløstes barokstolen af
en ny stol i sen klassicisme, efter tegning af P. Malling (fig. 24). Den stod kun
godt 30 år i kirken, til den 1879 måtte vige for den nuværende. Dele af fyl
dinger med kvadratiske felter og udskårne englehoveder er sammen med him
lens topfigur, en stående engel i antikt draperi, modelleret af C. J. Bosenfalk50,
i Københavns Bymuseum.
Stolestader, 1940, af eg, udført efter tegning af Thomas Havning. Ved op
bygningen af de nye stole er i udstrakt grad anvendt materialer fra ældre stole
værk. Således er lågerne ud til begge sideskibe gamle, ligeledes en stor del af
ryglænene, mens samtlige gavle og alle låger i midtskibet er nye. De bevarede
egetræslåger, der har to kvadratiske felter med enkle fyldinger, stammer
utvivlsomt fra 1730’rne.
†Stolestader. Om staderne før branden er der efterretninger i kirkens stole
stade- og pulpiturprotokoller fra 1706; men deres udseende er ukendt. Sta-
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Fig. 40. Prædikestolen. Efter Danske Yitruvius 1746.

derne efter branden udførtes af snedkerne Joh. Kock, Christoffer Quist, Joh.
Petersen, Chr. Woller, Søren Pedersen og Christoffer Hennings51. Gavlene havde
udskårne topstykker, skåret af Joh. Weiss52, men deres udseende kendes ikke.
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Lågerne er formentlig de ovenfor omtalte. Der nævnes i 1730’rne 96 stole med
bænke, bogbrædder, fodskamler og tykke egerammer under hvert stade, så
stolene nemt kunne flyttes, når der skulle foregå bisættelser under kirkegul
vet53. 1733 forsynedes mands- og kvindestole med malet nummer54. Dertil
kom nummererede klapper. Drejer Weil fik 1773 betaling for »små piller til
stolene«, altså dværggallerier foroven langs bænkenes ryglæn55. Kort efter,
1774—76, nævnes »tralværk« for de korte stole i nordre sideskib (hvor i den
følgende tid nogle stader forbeholdtes drengekoret med deres hørere) og i søn
dre sideskib (hvor fra gammel tid guldsmedelauget havde stole)56. Ved lang
siderne var der lukkede stole, forsynet med »kolonner« samt vinduer til at
lukke op og i57; i søndre sideskib havde disse lukkede stole efter en uklar op
givelse tre døre med vindfang fra kirkegården; skønt meddelelsen herom i 1706
og senere i 1748-inventariet58 er tydelig nok, er det alligevel mærkeligt, at
disse herskabsdøres senere skæbne er ganske ukendt, og at et billede i Danske
Atlas ikke gengiver dem. — Af særlige stole nævnes magistrats-, kirkeværgeog fattigforstanderstole. En †fadderstol ved dåben59 (østligt i søndre sideskib)
nævnes allerede 1679, og atter 1732 og 1748, ligesom en †brudestol er omtalt
170660. — Stoleværket blev ombygget 1846 (Synsprotokol), sml. fig. 24.
†Skriftestole. Så længe prædikestolen var anbragt ved den tredje pille i kir
ken, benyttedes det bagved liggende Griffenfelds kapel til sakristi61. Fra 1878
benævnes kapellet dog skriftestol, et navn, der også knyttes til det store rum
i østfløjen. Betegnelsen er vaklende, idet lige fra 1727-inventariet skriftestol
og sakristi bruges i flæng. Særlig byggede skriftestole nævnes i 1727. Ved gen
opbygningen efter 1728 indrettedes to skriftestole i koret, en på hver side af
alteret62. Fra 1806 nævnes en ny skriftestol, i lighed med den til højre for
alteret; en ændring må være sket 1846, thi kort efter nævnes der to skrifte
stole, den ene i Griffenfelds kapel, den anden i søndre sideskibs østfag63, hvor
tidligere døbefonten havde stået. — Altergangstavler, opbevaret i skriftestolene,
omtales ganske vist ikke direkte, men 1727-inventariet beretter om sølvpinde
i skriftestolene, formentlig til brug ved den slags tavler.
†Herskabsstole. I de første århundreder efter reformationen, da mange adels
folk havde ejendomsgårde i sognet, har der også været herskabsstole i Hellig
åndskirken. At Griffenfeld havde stol, forsynet med hans våben, bliver nær
mere omtalt nedenfor. Ligeledes Leonora Christina og Corfitz Ulfeld. Deres
gård lå i sognet på nuværende Gråbrødreplads; efter deres flugt udstedtes der
1663 ordre om, at deres våben skulle fjernes fra Helligåndskirken og andre
københavnske kirker64. Antagelig drejer det sig om våbenskjolde på deres
herskabsstol, kaldet »det blå pulpitur«.
Kongestolen er siden 1878 indrettet i søndre sideskibs østfag, hvor der før
1846 havde været dåbskapel og fra 1846 til 1878 skriftestol. I tidligere tid næv-
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nes kongestolen flere gange65, men uden stedsangivelse. Det er dog indlysende,
at den må have været anbragt på søndre pulpitur lige over prædikestolen. Her
fandtes den også efter restaureringen 1846. Den nuværende kongestol har bo
have fra o. 184066.
Pulpitur langs sidemurene mellem midtskibspillerne blev opsat 1878, efter
tegning af Storck i den af ham anvendte renæssancestil. Pulpiturerne støttes
af jernsøjler, hvoraf der er anbragt een bag hver pille, camoufleret med træbeklædning som korintiske søjler.
†Pulpiturer har siden 1600’rne, og måske endnu tidligere, været at linde i
stort tal, og der byggedes stadig nye. Navnet dækker dog ofte begrebet her
skabsstol; således kaldtes Griffenfelds nysnævnte stol et pulpitur — var altså
formentlig hævet over kirkens gulv67. Det var fra denne stol, man hentede det
våbenskjold, som bøddelen ved retterstedet maj 1676 fik ordre til at bryde68.
1706 er der tale om et vestre pulpitur med 31 stader og fem herskabsstole69.
Før branden fandtes også »det perlefarvede pulpitur« ved sakristiet, d.v.s. ved
Griffenfelds kapel, og med opgang nede ved det lange kapel70; her ses det, at
Hans Nansen har haft sin stol. »Det nye, grå pulpitur« blev bygget 1709, men
dets placering er usikker71. Når der lejlighedsvis hentydes til et »øverste pul
pitur over hvælvingen ved den vestre ende«72, viser disse ord, at man ligesom
i Nicolai kirke havde udnyttet pladsen over de dengang lave sideskibshvælvin
ger til adgang for højtliggende pulpiturer. Da kirkeværgerne efter branden for
gæves ansøgte om at få bygget et øvre pulpitur ved sydsiden, var motiverin
gen netop den, at man ellers mistede den pulpiturplads, der tidligere havde
været »over de syndre Hvælvinger«73. — Efter branden kom der i første om
gang kun pulpitur i eet stokværk, et langt, ubrudt pulpitur (med kongestolen)
på sydsiden og to kortere på nordsiden (eet på hver side af prædikestolen)74.
Desuden omtales pulpiturer under orgelværket ved vestgavlen75. De fik alle
panelede forsider med forkrøbbede fyldinger, »postamenter og kolonner« samt
vinduer og var alle gråt anstrøgne med marmorering76. Først 1759 realiserede
man planen om et øverste pulpitur på sydsiden77. Trapperne hertil, med ge
lænder af dokkebalustre78, var lagt ved de to indgange i søndre sideskib.
Orgel, 1876, helt nybygget af orgelbygger Olsen79, fik ved kirkens istand
sættelse få år senere en ny façade, udført efter tegning af Storck af billed
skærer H. C. Berg80 i den samme renæssancestil, der præger hele kirken efter
den store fornyelse. Værket, derved nybygningen 1876 havde tre manualer og
eet pedalklaviatur med ialt 40 stemmer, blev ombygget 1935 (Marcussen).
•\Orgel. Om kirkens ældre orgeler er der få og spredte oplysninger. Heller
ikke orgelets placering i kirkerummet før 1728 kendes med sikkerhed. Det er
dog sandsynligst, at det som sine efterfølgere har været ved vestvæggen, over
det førnævnte herskabspulpitur. 1709 blev der i sydsidens øverste pulpitur
Danmarks Kirker, København
45
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Fig. 41. Pengetavle 1672, oprindelig fra Nicolai kirke, nu i Dansk Folkemuseum.

indrettet to nye stole »i den vestre ende næst ved Christian Geist Organistes
Stol«81, og organisten havde vel sin plads under prædiken tæt ved orgelet. Om
dette ældre orgel vides det, at Hans Nansen april 1662 skænkede 100 rdl. til
»kirkens zirat og orgelværkets nødvendige forbedring«82. 1727-inventariet om
taler »10 Stykker Tralværk omkring Aarreværket«. — Det nye orgel efter bran
den blev bygget af Lambert Daniel Kastens; kontrakten er dateret 20. juli
1730 (approberet af kongen 1. august). Det var under opførelse foråret 1731
og stod færdigt oktober 173383. — Orgelpulpituret, der hvilede på to jernpiller
i midtskibet84, havde ud mod kirken en marmoreret front, stafferet af Joh.
Krüger85, og var ved brystlænet forsynet med en skråpult til musikanternes
noder86. Selve orgelfaçaden med dens snitværk stod til en begyndelse i træets
naturlige farve. 1749 måtte Joh. Fr. Hännel udbedre façadens billedhugger
værk, fordi det i sin umalede tilstand allerede da var ormædt. Orgelet blev
derefter malet af Chr. P. Getreuer »i lighed med alteret og prædikestolen med
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Fig. 42. Pengetavle 1720, nu i Dansk Folkemuseum.

ægte glans og matguld på snitværket, men snedkerværket marmoreret, og
skillerummet samt det yderste om værket med oliefarve anstrøget. Ovenover
på gevelften malet med vandfarve i en klar sky en del positurer og dér bag en
mørkeblå maling«87. Forud for stafferingen var selve værket efterset og repa
reret af orgelbygger Hartvig Møller, som også efter Getreuers fuldførte arbejde
måtte rense piberne for malerklatter88. — Orgelet er gentagne gange blevet
repareret. En hovedistandsættelse, for o. 1300 rdl., nævnes 1766—67, også ved
Hartvig Møller89; atter 1789, 1828, 1836 og 184 5 90. — Enkelte dele af den
gamle orgelfaçade med marmorering skimtes endnu bag den nye façade fra 1878.
Blok. Kirken ejer to gamle, jernbundne blokke af eg, utvivlsomt fra 1730’rne.
Den ene er 79 cm høj, 32 cm i kvadrat og forsynet med to svære låse; den anden
73 cm høj, 31 cm i kvadrat, uden låse. De ligger nu i kirkens varmerum; i slut
ningen af 1800’rne stod de i kapellet. 1748 nævnes tre blokke: 1) kirkens blok
ved indgangen fra Christian IV.s våbenhus; ved denne blok stod en tavle med
45*
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malet påskrift: »Heilig Geistes Kirches Block Anno 1740«, nu i Nationalmuseet;
2) en blok ved indgangen under orgelet, og 3) Kvæsthusblokken under orgelet.
—- De to er altså bevaret, men hvilken af de tre der er gået tabt, lader sig
næppe afgøre.
* Pengetavler. 1) 1672 (fig. 41), med skildpaddefiner og elfenbenslister, åben
men med et lille forskydeligt låg, prydet med indlagt arbejde (fornyet 1909);
udbugede sider i skildpadde. Opstanderen har fortil på siderne snoede søjler i
skildpaddefiner med elfenbensbaser og -kapitæler som ramme om en drevet
sølvplade med relief, den barmhjertige samaritan, og foroven en liggende skik
kelse, udskåret i træ, Lazarus med to hunde. På opstanderens bagside, der er
beklædt i kanterne med skildpaddefiner, er anbragt et ovalt sølvskjold med
indskrift: »Heinrich Høyer, Oldermand, Jacob Kitzerow, Johan Müllich, Jacob
Feltman, Forstandere, Anno 1672«. Denne liste rummer navne med tilknyt
ning til Nicolai kirke (jfr. ovenfor s. 544, 606 og 608). Tavlen er altså blandt
de kirkelige sager, der 1806 blev afleveret fra Nicolai kirke til Helligåndskir
ken. 2) 1690 (fornyet 1723 og 1769), af træ med skildpaddefiner på de svagtbuede sider, der foroven og forneden kantes af sølvlister; i hjørnerne sølv
beslag. Låg af mahognifiner; den bageste, faste del har indlagt blomsterorna
ment. Den foroven buede opstander er kantet med skildpaddefiner; i midten
fortil et relief af drevet sølv, Lazarus og to hunde; derunder graveret: »Giver
den Arme, saa vil Gud sig Eder forbarme«. Opstanderens bagside dækkes af
en sølvplade med sølvforgyldt kant og en indgraveret inskription: »De Fattiges
Forstandere udi Hellig Gestis Sogn Som er: Christian Meyer Kiøbmand, Hans
Bertelsen Slagter, Hans Henrich Bechel Isen Kremer, Iochum Winecke Brøger, Haver givet ok bekostet denne Taule til de fattige Huusarme der i Sog
nen deris Almisse derudi at indsamle. Anno 1690 den 29 September«. På den
forgyldte kant: »Bepareret af Jens Brenniche A° 1723, Morten Andersen, Bartholomæus Jacobsen, Matthias Busch, af da værende Fattiges Forstandere«.
Og over billedfeltet: »A° 1769 d. 31 Martj Niels Wolling Br(ændevins)br(ænder)«. Københavnsstempel 1690 og mestermærke for Conrad Ludolf og Morten
Stilcke (Bøje 43). I randen mestermærke for Johan Resenhof (Bøje 52). 3) 1720,
anskaffet for kirkens midler, med skildpaddefiner på de bugede sider, der kan
tes af sølvlister (fig. 42). Kassen dækkes af låg med utvivlsomt senere tilsat
mundstykke for mønter; lågets bageste, faste del har skildpaddefiner. Opstan
deren har fortil pilastre med kapitæl- og basisbånd af sølv. Hele feltet optages
af et drevet relief af sølv, forestillende pinseunderet med Helligåndsduen og
12 apostle; på toppen tre forsølvede vaser, den midterste med hanke. På bag
sidens sølvplade ses en indskrift i skriveskrift: »Hellig Geistes Kircke Tavle
Aaret 1720 af Sahl(ig) lens Graa Forrige Kircke Værger Foræred91«. Tavlen har
oprindelig været forsynet med en lille bjælde, mulig den, der endnu gemmes i
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kassen; senere er der tilsat en større sølvklokke på opstanderens bagside; på
underkanten af dennes bøjede hank ses Københavnsstempel 1735, gardeinstempel for P. Nic. van Hauen og mestermærke for Thyge Madsen Werum 1733
(Bøje 68). 4) 1732, af sortmalet bøg. Opstander med udsavet kontur; på dens
forside er malet i forgyldte versaler: »Søe Quest Huus Tavle«. På bagsiden års
tallet 1732. Det senere tilsatte låg dækker nederste del af indskriften.
Alle de lire, her omtalte, pengetavler findes nu på Dansk Folkemuseum.
Pengebøsser af kobber, fra 1700’rne. Kirken ejer ialt 11 pengebøsser, hvoraf
een er ny og seks stammer fra Nicolai kirke, mens fire er hjemmehørende ved
Helligåndskirken fra ældre tid. Af bøsserne fra Nicolai bærer den ældste ind
skriften: »Ste. Nicolai Keerches Taule Bøsse Anno 1742 d: 26 Juli«, de fire
næste, ganske ens, har indskrift: »St. Nicolai Sogns Fattige Skoeles CollectBøsse, Bekostet Anno 1774«, og den yngste: »St. Nicolai Kierkes Tavle Bøsse
Anno 1780 d. 13. Decbr.« — Af Helligåndskirkens egne bøsser er de to uden
indskrift og årstal, mens en enkelt bærer indskriften: »H(ellig) G(eistes) K(irkes) Fattiges-Bøsse 1742«, og endelig er der een, der er forsynet med kirkens
initialer: H G K.
Salme nummertavler, hvidmalede, af helt ny oprindelse. Dog messingtallene
og et v(ers) fra Storcks tid, tegnet af V. Koch92.
† Salmenummer tavler blev efter kancelliets skrivelse af 10. marts 1781 op
hængt i kirken, »hvorpaa de Psalmers Numre skal læses, der skal synges, naar
den nye Psalmebog første Advent Søndag skal indføres«93.
Malerier. 1) 1600’rne, forestillende nadveren, skænket af pastor Johs. Bloch
Suhr 1872; nu i søndre sideskib94 . 2) 1700’rne, forestillende Kristi nedtagelse
fra korset, skænket 1861 af fru generalkrigskommissær Anna Dorothea Dahl
til ophængning i sognepræstens skriftestol95; nu i nordre sideskib. 3) O. 1875,
malet af A. C. Thomsen, forestillende Hans Tausen i Viborg, skænket 1876 af
pastor Johs. Bloch Suhr og oprindelig ophængt i koret96; nu i nordre pulpitur.
4) 1837, forestillende Luther i Worms, malet af Adam Mtiller og 1837 skænket
til kirken af Kunstforeningen97. Det meget store billede i ramme, tegnet af
Bindesbøll, har altid hængt på korets nordre væg. 5) 1897, Mariæ bebudelse,
malet af Joakim Skovgaard og skænket af kirkeværgen Georg Bestie; på tvær
muren under orgelet.
Lysekrone, o. 1610, skænket 1750 til kirken af Christian Drevitz, bager i Kø
benhavn, og hustru Birgitte Suur98. Kronen (fig. 43), der er af forgyldt malm
med sølvbeslag, har 12 arme, ordnet i to rækker med seks i hver. I den store
kugle forneden er indbygget et urværk, der slår time- og kvarterslag, og som
ved to koncentriske visere på en vandret urskive viser tiden (fig. 45). Timerne
angives med romertal, medens 60 minuttal er indhamret i skivens rand med
arabertal. Urkuglen er vandret tvedelt; nederste halvdel kan ved hængsel åb
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nes og muliggør derved tilsyn med urværket. I højt relief strækker tre malm
støbte kerubimhoveder sig nedad ud fra kuglen, hvis øvrige overflade prydes
med gennembrudt sølvbeslag af renæssancepræg, fortrinsvis tre store ovalfelter
i ramme af kartoucheværk med fligede akantusblade. Øverste kuglehalvdel har
lignende udsmykning, men kerubimhovederne, der her er opadvendte, er min
dre fremtrædende; på et af ovalfelterne læses den senere tilføjede indskrift om
gaven til Helligåndskirken: »Gud til Ære og Hellig Giestes Kirke til Prydelse
er denne Crone foræret af Christian Dreves, Borger og Bager her i Staden, og
hans Hustrue Bergitte Suer 16 Jan. 1750«. Lysarmene, der fæstnes til vandrette
malmskiver, har ~-form med svagt antydet bladværk på kanterne og med det
inderste slyng formet som et grotesk dragehoved. Under lysepiberne, der 1750
fik indlæg beregnet til mindre lys", har de brede malmskåle sølvbeslag med
tungemønster. Stangen mellem de to kronringe har balusterform med sølv
beslag af samme mønster som urkuglen, dertil tre svungne bøjler med rand
belægning af små sølvkugler. Mellem bøjlerne sidder tre malmstøbte fauner
med musikinstrumenter af sølv, een med fløjte og een med harpe; om den tre
die hedder det i kirkens regnskab 1750, at der til guldsmed Langermann ud
betaltes 4 rdl. 4 mark »for en Sølvlut, vægtig 3 Lod 3 quintin og 3 Ort, at
sætte i Hænderne paa en af de tre Positurer, siden de andre tvende Positurer
har hver sit Instrument«; efter dette synes lutten altså tilsat, men også nu
savnes den (fig. 44). Over den øvre krans af lysarme sidder en gennembrudt
kongekrone af malm med kronering af opdrevne ovalmønstre i sølv. Konge
kronen kranser en halvkugle af malm, over hvilken findes lysekronens øverste
led, en broncepelikan med fligede gribvinger; den sårer sig i brystet og nærer
sine tre små unger med sit blod, her gengivet som en rød sten i glorieindfatning.
Ved en istandsættelse af kronen 1957, foretaget på Nationalmuseets konser
veringsanstalt, fik de i tidens løb stærkt anløbne sølvbeslag og de tidligere
stærkt forgyldte malmpartier hele deres gamle glans igen. Samtidig blev ur
værket undersøgt. Af dettes tekniske data skal følgende anføres100. Urværket
må ifølge sin tekniske indretning og dennes udførelse være fremstillet tidligt
i 1600’rne. Det består foruden af gangværk også af kvarter- og timeslagværk.
Alle tre værker er fjederdrevet med kæde og snække. Mellemhjul, kronhjul og
ganghjul er senere, uvist hvornår, fornyet, af messing og skåret på maskine.
Mens hverken fjederhuse, kæder, snækker eller andre større dele udover de
allerede nævnte er blevet fornyet, kan der spores flere mindre reparationer.
Således er uroen udskiftet og udstyret med en spinkel spiralfjeder af messing,
og den dertil hørende reguleringsmekanisme af samme art som på et 18. år
hundredes lommeur er en tilføjelse, som er indsat samtidig med ombyg
ningen af gangværket.
Lysekronens sølvbeslag er overalt stemplet med to sæt mestermærker, der
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Fig. 43. Lysekrone o. 1610.

ganske svarer til dem, hvormed Christian IV.s sølvalter i Frederiksborg slots
kirke er stemplet. Tidligere har man anset det ene mærke for at være Hamborgs
bystempel, mens det andet skulle være mestermærke for Jacob Mores den
yngre101. Efter de nyeste tyske undersøgelser eksisterer der dog intet sikkert
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Fig. 44. De tre fauner på lysekronen o. 1610.

påviseligt stempel for den yngre Mores, og af Frederiksborgalterets mærker
skal det ene herefter tilskrives Hinrich Lamprecht, død 1628. Det andet mærke,
noget lignende Københavnsstemplet med tre tårne og en port i midttårnet,
skal nu fortolkes som fælles oldermandsstempel for den ældre Jacob Mores
(død 1609) og hans efterfølger Herman von Bordeslohe (død 1613)102. Da Hel
ligåndskirkens lysekrone bærer begge mærker, må den være nogenlunde sam
tidig med sølvalteret, der stammer fra 1606, og kan senest være stemplet 1613.
Det er da på forhånd en rimelig tanke, at lysekronen stammer fra Frederiks
borg. Der vides dér at have været en sølvkrone med indbygget urværk, omtalt
vistnok allerede 1608, og vi finder senere en sådan krone ophængt i kongens
bedekammer på Frederiksborg103. Denne stues ringe loftshøjde umuliggør dog,
at der kan være tale om den her omhandlede. Senere inventarielister nævner
da også foruden urkronen i bedekammeret tillige en tilsvarende i kongens
smykkekammer (i Krydshuset, kongestokværket)104, senere flyttet til dron
ningens store vinterstue. I 1677-inventariet skildres denne krone med følgende
ord: »En lysekrone af sølv med et sejrværk udi, forgyldt med kroner og 12
lysearme; en pelican paa lysekronen . . .«105. Beskrivelsen passer godt på den,
der nu findes i Helligåndskirken. På Frederiksborg ses den ikke at være om-
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Kig. 45. Urskiven på lysekronen o. 1610.
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talt senere end 1677; men kort efter dukker den muligvis op på Rosenborg106,
hvor en udateret inventariefortegnelse fra Christian Y.s tid nævner »en LyseKrone af sær Metal, stærk forgyldt med Uhrværk udi, haver sex Lyse-Arme
neden, og sex oven til, og en rød Steen«. Ved Helligåndskirken er der imidler
tid tradition for, at kronen oprindelig var hjemmehørende på Københavns
Slot107. Dette kan næppe nu efterspores, men er traditionen rigtig, er der intet
til hinder for, at kronen har fortsat sin vandring fra Rosenborg til Københavns
Slot, hvor den da kan formenes at være blevet hjemløs, da Christian VI. i
1730’rne og 40’rne byggede det første Christiansborg. At lysekronen har haft
en fortid på kongelige slotte, turde være temmelig sikkert. Og sikkert er det
også, at bageren Christian Drevitz ikke har erhvervet den til privatbrug — en
krone af denne kaliber hænger man ikke i en lille borgerstue. Han har erhver
vet den, købt den eller fået den foræret, for derefter at skænke den til sin
sognekirke. — På Nationalmuseet opbevares en sølvbeslået kugle til en lyse
krone med indbygget urværk. Kronen stammer fra det kgl. kunstkammer. Da
urværket er fra samme tid og har ganske samme indretning som det ovenfor
omtalte, er der en vis sandsynlighed for, at kronen er identisk med den, der i
sin tid hang på det frederiksborgske bedekammer.
Lysekrone, fra 1600’rne, skænket 1763; af malm, med otte arme. På den store
knop en indskrift med udhævede bogstaver: »Til Hellig Giæstes Capeis Giands,
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Ziir og Nytte gav jeg Christian Samuel Kaalund, Urtekræmmer og Conditor i
Kiøbenhaun samt Eyere til Begravelset 30, Denne Krone 28 October 1763«.
Over kransen af lysearme en ring af bøjler med kvindelige karyatider; øverst
Neptun med trefork, ridende på et havuhyre. Kaalunds grav (jfr. gravminder
s. 704) lå i kapellets nordvesthjørne; i hvælvingskrydset her må kronen i sin
tid have været ophængt. Den er registreret i kapellet 1862 og 1875108. Ved kir
kens istandsættelse 1878—80 fik den sandsynligvis sin nuværende plads i
kongestolen, søndre sideskib.
Udover disse to kroner fik kirken ved restaureringen 187811 nye kroner, to store
i midtskibet, resten små; dertil to store kandelabre i koret og to syvarmede
stager på korskranken (fjernet o. 1930 og nu opbevaret på loftet over sakristiet).
†Lysekroner. 1727-inventariet opregner otte lysekroner i kirken: en stor
krone i koret med otte arme og dobbelte piber; tre kroner i midtskibet, hver
med 16 arme; tre kroner i søndre sideskib, een med 16 arme, de andre hver
med otte; og endelig een krone med otte arme i nordre sideskib. Blandt disse
må man søge nedennævnte to lysekroner: 1) 1609, skænket af Peder Andersen
Bandulf (jfr. ovenfor under font, s. 685)109; 2) o. 1660, med indskrift: »Gud
til Ære og Hellig Geistes Kirke til Beprydelse hafver Borgemester Hans Nansen og hans Hustrue Sophia Hans Daatter foræret denne Lilise Krone«110.
Endvidere omtaler 1727-inventariet 3) en lysekrone i kapellet med »otte
arme, piber, plader og anden zirat«. — Senere er tilkommet: 4) 1750, skænket
til kirken 16. maj nævnte år af Anders Munchs enke Mette Pedersdatter til
ophængning over hendes mands grav i søndre sideskib (begravelse efter 1748protokollen nr. 69). 1754 fortælles det, at tre af armene var stjålet111. 5—6)
1861; to ældre kroner i kirkens midtskib fjernedes og erstattedes med to »sol
brændere« til gasbelysning. Afskaffet 1878.
* Lysekrone, o. 1650, købt af kirken for midler, der var skænket af brygger
Andreas Andersen Buch og hustru Pauline Luno 24. dec. 1760. Kronen, som
har to rækker arme med otte i hver, og som oprindelig var ophængt i kirkens
midtskib, blev efter at kirken havde fået gasbelysning 1865 afleveret til Ma
ribo domkirke (D.K. Maribo amt, s. 69)112.
†Lysearme. 1) O. 1609, skænket af Adam Bødiker og hustru; var vistnok
identisk med en dobbelt lysearm, der ifølge 1727-inventariet var anbragt på
prædikestolen, og hvorpå givernes navne var indgraveret113. 2) 1613, skænket
af brygger Niels Michelsen, der yderligere gav kirken 100 rdl. til køb af voks
lys. Den var at se til »en Havfrues Efterlignelse, af Messing støbt, meget stor,
paa hvis Hoved et stort Vokslys kan staa, og eet udi hver hendes Haand, og
to udi hendes Svans«114. — Desuden nævner 1727-inventariet to dobbelte lyse
arme, een i magistratsstolen, een i kvindegangen, og 10 enkelte arme fordelt
på kirkens tre skibe.
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Tårnur, elektrisk drevet, opsat ved istandsættelsen 1878—80 (synsprotokol).
† Tårnur. Helligåndskirkens tårnur er nævnet 1562 og 1651 (ovenfor s. 628)115,
da købmændenes og kræmmernes lavsskrå beordrede alle medlemmer at rette
sig efter Helliggeistes ur. Wolf taler (1654) om den store »Seyer-Skifve«, som
sad på hver side af tårnet og kunne ses langt bort116. Urværket blev repareret
1717117. — Efter branden byggede Peter Matthiesen det nye urværk »ligesom
det i den tyske Kirke«118 (ovenfor s. 301). Kontrakten blev underskrevet 30.
april 1731; uret var færdigt og opsat 1734. Maleren Cordes forgyldte urski
verne, og kobbersmeden Ernst Didrich leverede fire kobbervisere, een for hver
skive119. To små klokker slog tillige time- og kvarterslag i kirken120. I forbin
delse med urværket blev der 1747 i koret ved nordvæggen opsat en urviser
»med en kobberkugle, der viser Maanens Til- og Aftagen«. Joh. Fr. Hännel fik
i den forbindelse 8 rdl. »for en Sols og Maanes Udhuggelse«121. Den ejendomme
lige anordning skildres i 1748-inventariet: »Paa Taarnmuren er et Drivværk,
fra Seyerværket af, med en Skive for, af Kaaber, der viiser hvad Klokken er.
Nok en liden Skive paa den mindste Ende af Viiseren, som og viiser, hvad
Klokken er. Atter oven over er een Kaaber Kugle, halv forgyldt og halv blaae,
med Stierner i, som presenterer Maanens Til- og Aftagelse. Samme Kugle hol
des af tvende dito Løver og oven paa en dito Kaaber Gloria forgyldt med en
Aand udi Midten, som er forfærdiget paa Kirkens Bekostning 1747«. Dette ur
værk i kirkens indre omtales kun sjældent; det synes afskaffet ved istandsæt
telsen 1846.
Sangværk, 1947, udført af Jydsk Jernstøberi og Maskinfabrik for midler, til
vejebragt ved indsamling, med ialt 41 klokker er indviet 28. nov. 1947. En
mindetavle med navnene på de bidragydende institutioner opsattes i kirkens
forhal.
†Sangværk, 1647—49, bestående af 19 klokker, var støbt af Henrik Vestrinck
fra Kampen. Det spillede en salmemelodi hver halve og hele time, og »om Afte
nen leegis der lig Psalmer derpaa, naar lig begrafves«, fortæller .Jacobsens122.
En ændring foretoges 1718 ved Johan Mercki, hvorefter spillet kunne præstere
dobbeltslag123. Det var den overhåndtagende brug af klokkespillet ved begra
velser, der ligger bag det ovenfor s. 628 anførte holbergske citat fra »Den Væ
gelsindede«. Ved branden 1728 gik det til grunde, mens klokkerne for sidste
gang spillede »Afvend din Vrede, Herre Gud, af Naade«, den samme salme, som
også det nye klokkespil 1947 indledte sin tilværelse med.
Klokker. Kirken har fire klokker, alle omstøbt 1931, men med de originale
indskrifter i behold. Omstøbningen foretoges af det samme firma, som 1947
leverede det nye sangværk. 1) 1732, lille klokke, med indskrift: »Me fecit Iohan
Barthold Holtzmann Hafniæ 1732. Gloria in excelsis Deo«. 2) 1732, mellemstor
klokke, med indskrift: »Anno MDCCXXXII Gloria in excelsis Deo. Me fudit
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Henr: Tessien civis Hafn[iæ]«. Under indskriften til den ene side: Christian VI.s
kronede monogram, og til den anden side: Helligåndsduen. 3) 1733, største
klokke, med indskrift: »Anno MDCCXXXIII Gloria in excelsis Deo. Me fudit
Heenr: Tessin, civis Hafn[iæ]«. Nedenunder Christian VI.s navnetræk og Hel
ligåndsduen. 4) 1804, mellemstor klokke, med indskrift: »Støbt af I. C. Gamst
Kiøbenhavn 1804«. Denne klokke, der bar navnet Syv-slet-klokken, og som
nævnte år blot blev omstøbt, stammede som de andre fra 1730’rne, støbt af
Holtzmann, der 15. maj 1733 fik anvisning på 239 rdl. for de to mindre klok
ker i tårnet124. — Tessins kontrakt om de to større klokker på henholdsvis 8
og 12 skppd., er dateret 28. juni 1731 og indeholder et krav til klokkestøberen
om, efter gammel sædvane, at lade klokkerne prøveringe i tre dage, hver dag
på otte timer125.
†Klokker. 1) 1589, støbt af Borchardt Gelgeter, med latinsk indskrift, gen
givet af Resen, s. 142. 2) 1640, støbt af Claus van Dam. Under en latinsk ind
skrift stod en version af den fra Rundetårn kendte rebus med Jahves navn i
hebraiske skrifttegn, »Dirige.....meum« omkring et hjerte, og nedenunder
Christian IV.s kronede navnetræk; gengivet hos Resen s. 141. — 1727-inven
tariet omtaler to klokker i tårnet, altså de her nævnte, og desuden to små
klokker i tagrytteren.
Glasmalerier i koret, opsat 1892—94. 1) Nord for alteret, med billede af
apostelen Johannes, skænket af Georg Bestie og hustru, udført af Mayers
Kunstanstalt i München, til minde om Christian IX.s og dronning Louises guld
bryllup 1892. 2) Syd for alteret, billede af Jacob den ældre, opsat i samme an
ledning og af samme firma som det foregående, skænket af Carl Jacobsen.
3) Korets sydvindue, billede forestillende Maria Magdalena, vistnok udført af
samme tyske firma, skænket af Carl Jacobsen i anledning af kronprins Frede
rik (VIII) og kronprinsesse Louises sølvbryllup 1894. 4) Bag alteret, dekora
tivt glasmaleri, udført af Aug. Duvier, Kbh., efter tegning af C. N. Overgaard,
skænket af fru Pauline Margrethe Husted 1894.
* Glasmalerier. Fire små, ovale glasmalerier, afleveret fra kirken til National
museets 3. afdeling (Dansk Folkemuseum). 1) 1720; i det firkantede midtfelt:
korsfæstelsen. 2) 1759; nadveren, med påmalet navn: J. F. A. Steill. 3) 1760;
hudflettelsen, med malet navn: J. F. Irgang. 4) 1769; Kristus for Pilatus, med
påskrift: M. Barclay.
Jordpåkastelsespade, 1700’rne, med sort, drejet skaft og tunget spadeprofil,
opbevares nu på sakristiets loft.
Gittervinduer, fra 1700’rnes første halvdel, er anbragt i kordøren mod nord
ud til munkegangen og i døren fra tårnet til nordre sideskib. Efter traditionen
stammer disse kunstfærdigt udarbejdede gitterværker i regencestil fra Nicolai
kirke; deres hjemhørighed har dog ikke med bestemthed kunnet udredes.

GRAVMINDER
f tidligere tiders store rigdom på gravminder er der ikke meget tilbage i
i Helligåndskirken. Kun i et hjørne af kirkegården, mellem kirkens nordlige
sideskib og Helligåndshuset, hegnet af det gamle tårngitter fra 1730’rne, er
der bevaret nogle gravsten. Og i kapellet lindes en beskeden samling epitafier,
mens en række gravsten dækkes af det moderne gulv. Ad anden vej kan man
danne sig et overblik over, hvad der i tidens løb er gået tabt. Således giver
Resen værdifulde bidrag, både i sin trykte bog, Inscriptiones Hafniensis
(1668)1, og i hans håndskrevne Atlas Danicus (Kgl. bibliotek, Uldall 186 fol.),
hvori han har gengivet billeder af en del af de epitafier, der gik tabt ved bran
den 1728. Også kirkens talrige arkivalier rummer mange oplysninger, navnlig
den store begravelsesprotokol, anlagt 1748 og siden ført å jour, her citeret som
protokol 9. Den giver enkelte oplysninger om tidligere begravelser, og den har
desuden en gravplan over kirken med de numre, der gjaldt til 1728, og de nye
numre fra 1748, gengivet i Mollerups plancheværk s. 39; en tilsvarende grav
plan over kapellet giver den ikke, men det er uden stort besvær muligt at re
konstruere gravenes placering her. De var ordnet i fire rækker, to for hvert
af søjlehallens skibe; gravene begyndte med nr. 1 ved den nordøstlige indgang
(identisk med indgangen til Freeses lille kapel) og fortsatte ned til kapellets
dør mod kirken, idet første række sluttede med nr. 15. Anden række, omfat
tende numrene 16 til 30 lå langs vestvæggen, begyndende fra syd. Tredie række
lå langs søjlerne i østre skib, omfattede nr. 31—45 og løb parallelt med første
række. De sidste numre, 46 til 60 lå i vestre skib på den anden side af søjlerne
og begyndte mod syd2. Den plan, som Storck 1882 tegnede over de bevarede
gravsten (fig. 49), er yderligere en værdifuld hjælp til at lokalisere de enkelte
grave.
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1) O. 1580, af sandsten, med ungrenæssancens stilformer, stærkt forvitret,
105 X 142 cm. Flankeret af to karyatider ses i en niche et portrætrelief af en
kappeklædt herre; derunder en stærkt forvitret og helt ulæselig indskrift. Epi
tafiet er formentlig rejst over storkøbmanden Henrich Potthof van Felen, død
24. december 1578, og tre af hans børn. Efter Resen har det haft tysk indskrift.
Resen, Inscriptiones, s. 141. Kornerup, s. 75.

2) 1602, rejst af kgl. furer Urban Noll over hans, den 9. september 1602 af
døde, hustru. Det enkelt formede sandstensepitafium, 90x130 cm, med pro
fileret ramme har tysk indskrift med fordybede versaler: »Hir light begraben
der erbar vnd wolgeacht Vrbann Noll Kon: Mat: zv Dennemarck Fvrir gevesen starb Anno □. Anno 1602 starb die tvgendsame Frav Nilcke Orban

702

HELLIGÅNDSKIRKEN

Nolls eheliche Havsfrav den 9 Septembri der Seelen Gott genedig«. Udvendig
på Helligåndshusets østmur.
Personalhist. Tidsskr. 5. R. I, s. 174.

3) 1769, bogholder (senere krigsassessor) Eggert Rasmussen, død 1. septem
ber 1777, og hustru Karen Andersdatter Worgod. Lille stentavle, delvis overkalket, indvendig i kapellet ved det sydøstlige hjørne. Indskriften med for
dybede versaler melder, at E. R. har købt gravstedet nr. 15 i kapellet (under
stenen) 8. juli 1769, og at ingen andre end han selv og hustruen må bisættes her.
Personalhist. Tidsskr. 5. R. VI, s. 229. Prot. 9, s. 251.

4) 1773, rejst over Søren Pedersen, murermester i København, der ifølge
indskriften 1766 havde tilkøbt sig grav nr. 3 i kapellet med de vilkår, at gra
ven også skulle rumme Aage Chr. Ribers familie og derefter stå urørt i 180 år
efter Søren Pedersens død, der indtraf 16. august 1773. — Dansk indskrift;
navne og tal med fordybet kursiv, det øvrige med fordybede versaler; alle
bogstaver med spor af forgyldning. Under indskriften er tilføjet: »Denne Regravelse er kiøbt til Anno 1903 af E. M. Riber«. Glat, lys marmortavle i pro
fileret ramme af mørkere marmor, anbragt over graven i kapellets østmur, i
nordøstligste hvælvingsfag.
Personalhist. Tidsskr. 5. R. VI, s. 231. Prot. 9, s. 227.

5) 1779, Agnete Lunding, født 1. juni 1734, død 9. marts 1779, rejst af hen
des efterladte husbond, borgmester Matthias Lunding, over hende og tre børn,
mens et fjerde var død i Vestindien. Latinsk indskrift med forgyldte, fordybede
versaler. Smal stele med poleret marmortavle, udført af C. F. Stanley3. I postamentet en hvælvet niche. I mellemstykket et cirkelfelt med hvid marmor
tavle, hvorpå et relief, opstandelsen. Derover indskrifttavlen med nagler af
bronce. Støtten krones af segmentformet gavl med trefoldighedstegn af hvidt
marmor; øverst en gravurne. Monumentet var oprindelig anbragt på vestsiden
af pille nr. 2 i kapellet, regnet fra syd (fig. 10); ved restaurationen 1894
flyttet til nordvæggen.
Personalhist. Tidsskr. 5. R. VI, s. 232. Prot. 9, s. 321.

6) 1780, Christian Peter Getreuer, kgl. hofmaler, født 10. marts 1710, død
22. oktober 1780, og hustru Maria Thomasdatter Riis, født 20. november 1698,
død 28. marts 1778, og over deres tre børn, der alle døde unge. Indskrifttavle
i ramme, af norsk marmor, indfældet i kapellets væg, hvilende på rillet fod
stykke med laurbærkrans; over rammen en flammevase med dødningehoved
(fig. 46). Indskriften, med forgyldte, fordybede versaler, slutter med ordene:
»De henlagde deres efterladte Formue til bestandig Hielp for begges Familie«.
Legatstifternes gravsted var kapellet nr. 10, ved østvæggen, hvorover epita
fiet altid synes at have siddet.
Personalhist. Tidsskr. 5. R. VI, s. 233. Prot. 9, s. 241.
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7)
1780, opsat af stempelpapirforval
ter Frederik Adam Müller til minde om
sin hustru Martha Sophia Garboe, født
11. oktober 1744, død 20. februar 1780.
Latinsk indskrift med versaler. Senere
har børnene tilføjet mindeskrift over
faderen, født 28. maj 1725, død 27. fe
bruar 1795 og nedsat i graven, begrædt
af tre efterladte børn. — Graven var i
kirkens søndre sideskib ved dåbskapel
let (senere skriftestol). Da der her 1878
indrettedes en kongestol, var epitafiet,
der sad på pillen, i vejen og fjernedes.
Nu er kun indskrifttavlen bevaret, ind
muret i nordre sideskibs ydermur, 99
x81 cm. Epitafiet, der var udført af
Wiedewelt, kendes fra et stik af F. L.
Bradt: over trinformet fodstykke en
gravniche med urne; nichens fod havde
mæanderbort og liankeredes af to lod
retstillede, ombundne knipper (fasces).
Derover en bred indskrifttavle, fast
gjort med nagler, forneden med trapezformede dråber (guttæ). Foroven en
gesims med tandsnit. Ved istandsættel
sen af kirken 1878 var dette det eneste
bevarede epitafium.
Personalhist. Tidsskr. 5. R. 1, s. 175. Kornerup, s. 120 f. Mag. Res.prot. 1780, s. 315.
KSA. HG. Pk. 27 (begravelser 1699
1805).

Htule

Fig. 46. Chr. P. Getreuers epitafium 1780
(s. 702).

8)
1782, rejst over universitetsbogtrykker Nicolaus Christian HøplTner. Ind
skriften, malet og forgyldt med kursiv, melder bl.a.: »leg kom i denne Ver
dens Tumle Plads den 14 Februarij 1721 og i samme tiente 3de glorværdige
Konger som Directeur over det Kongelige og Universitets Bogtrykkerie«. Død
29. september 1782 og efterlod sig hustru, Metta Magdalena Otzen, og 10 børn.
Sortmalet epitafium af træ med forgyldte ornamenter, i tidlig Louis Seize-stil,
tilskrevet C. F. Stanley4. Ved fodstykket, der hviler på to udskårne dødninge
hoveder og kantes af bladrammer, sidder dødsengelen, en vinget, skægget
mand med timeglas og le. Ved indskriftfeltets indadsvajede sider sidder to
sørgende putti. Herover rejser pyramiden sig, omvundet med blomsterguir
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lande og kronet med en mandsfigur, stå
ende på skyer, iført antikt gevandt og
med en nu afbrudt stav i højre hånd,
vistnok
symboliserende
den
opstandne
frelser. Forneden på pyramiden et vå
benskjold, omgivet af guirlander, flet
mønstre og volutter; derover, på et
vandret, sammenbundet knippe (fasces),
en dødsurne med rillede sider og tøj
guirlande. Fra pyramidens skydækkede
top hænger kvaster, hvortil er fastgjort
palme- og løvgrene. — Epitafiet stod
tidligere ved kapellets vestlige inder
side i nærheden af Høpffners grav nr.
26—27, men flyttedes senere til sin nu
værende plads på sydvæggen foran den
gamle hospitalsstues udgang til kirke
gården (fig. 47).
Personalhist. Tidsskr. 5. R. VI, s. 230. Prot.
9, s. 273.

9)
1783, urtekræmmer og konditor
Christian Samuel Kaalund, født i Stubbe
købing, død 5. juli 1782. Stele af norsk
marmor, nyklassicisme i Wiedewelts stil.
Nederst en hvælvet grotte, i hvis bund
er udhugget i hvidt marmor en åben
Fig. 47. n. c. Høpffners epitafium 1782."*' bog samt pauke og tuba. Midt på stelen
en firkantet blok med pånaglet ind
skrifttavle af hvidt marmor, hvilende på to konsoller; indskriften i fordy
bede, forgyldte versaler. Monumentets top er i pyramideform med afstumpet
spids og forsynet med tøjguirlande. Under indskrifttavlen, mellem de to kon
soller, læses: »Bekosted den afdøde til Ære af hans Morbroder Iacob Schricke
1783«. Bekostningen gjaldt dog ikke blot monumentet, men også opmuringen
af kapellets nordlige pille (ovenfor s. 647). Ved kapellets nordvæg i nærheden
af det af Kaalund ejede gravsted nr. 30.
Personalhist. Tidsskr. 5. R. VI, s. 232. Prot. 9, s. 279.

10)
1785, rådmand
1714, død 8. april 1785,
død 12. december 1787
protokol 9). Epitafiet af

og isenkræmmer Christian Poul Freese, født 7. januar
og hustru Maria Jacobi Lund, født 16. oktober 1721,
(det sidste ciffer mangler, men kan rekonstrueres ved
sandsten er formet som topstykket til den portal, der
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førte fra kapellets søjlehal ind til det
mindre, oprindelig for Ditmer Bøfke op
førte kapel (ovenfor s. 647). Den rund
buede portal med sidestillede ioniske pi
lastre har ved toppunktet en kartouche,
der griber ind over den ovenover liggende
arkitrav, og som mulig har været bestemt
til indskrift, men nu er tom. Over arki
trav og gesims den sortmalede indskrifttavle i barok indfatning med volutsvungne sidevinger og blomsterfestons
og foroven kronet af en gavltrekant med
blomsterkrukke
i
toppen.
Indskriften
med fordybet, forgyldt kursiv meddeler
kort ægteparrets data.
Personalhist. Tidsskr. 5. R. VI, s. 231 f.
Prot. 9, s. 341.

11) 1790, Peter Aagaard, førstedepu
teret i Danske Kancelli, konferensråd,
født 17. februar 1718, død 28. juli 1790
på Eriksholm i Sjælland, og hustru
Bolette Sophie Hersleb, født 18. decem
ber 1728 som datter af Sjællands biskop
Peder Hersleb, og død 29. november
1765. Epitafiet af året marmor er formet
som et dobbeltmonument med to side
stillede tavler i profilerede rammer. Som
topstykke er anbragt en kvindefigur i
o
Fig. 48. J. P. Schneiders epitafium 1791.
antikt klædebon; hvilende pa en lille
sarkofag, i traditionel sørgestilling støtter hun hovedet til højre hånd og højre
albue til et dødningehoved, mens hun i venstre hånd holder et timeglas. Ind
skrifttavlerne af poleret marmor har indskrifter med fordybet, forgyldt kursiv.
Efter Aagaards data læses: »Saadan Søn, Fader, Ægtefælle, Embedsmand,
Borger, Ven, som han var, udmattet af 53 Aars Arbeyde og efter at have op
fyldt sine Pligter her, og han nu var moden til større, tog Gud ham til sig og
gav ham hisset Evig Belønning«. Og efter hustruens data: »Ofte over, aldrig
udenfor hendes Kald . . . . Gud . . . haster med at opløse saadanne Siæle i saadanne Tiider«. På kapellets nordvæg i nærheden af grav nr. 60.
Personalhist. Tidsskr. 5. R. VI, s. 232 f. Prot. 9, s. 339.

12) 1791, Johan Peter Schneider, borger og blytækker i København, død
Danmarks

Kirker,

København
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14. juli 1791, og hustru Bente Andersdatter, død 28. oktober 1775, bisat i be
gravelsen i kapellet nr. 47 efter skøde, som er dateret 1. november 1775, og
som magistraten 25. juni 1783 bevilgede familien til evig ejendom. Dansk ind
skrift med fordybet, forgyldt kursiv. I monumentets postament en maskeret
gravgrotte; under indskrifttavle af poleret marmor en udhugget tøjguirlande.
Epitafiets topstykke har gesims, båret af konsoller, og tandsnitfrise, foroven
kronet af skyer med forgyldt stråleglans samt en gravurne. — Da Schneider
1783 lod den sydligste af kapellets piller i nærheden af graven ommure, fik han
samtidig ret til at opsætte et epitafium; om det skete da eller ved hans død,
kan næppe med sikkerhed afgøres. I kapellets sydvæg (fig. 48).
Personalhist. Tidsskr. 5. R. VI, s. 230. Prot. 9, s. 313.

13)
1896, til minde om justitsråd Christian Hee-Wadum og hustru Margre
the Lange, der i deres testamente 1812 havde skænket deres formue til et fond
for »unge Søkrigeres Dannelse for Danmarks Konges Tieneste«. Hvid marmor
tavle, båret af volutter, fastgjort til væggen ved broncenagler og kronet med
segmentformet gavl og flammevase. Opsat 1896 af Søofficersskolen. Anbragt i
kapellets vestvæg. — Chr. Hee-Wadum, død 1814, og hustru, død 1834, grav
sattes i kirkens begravelse nr. 98 (nu sakristiets præsteværelse). Graven luk
kedes ved kirkens reparation 1845. Tre kister herfra blev 1858, da varmekælderen skulle installeres i gravkrypten, flyttet til kapellet nr. 32.
Prot. 9, s. 219.

GRAVSTEN
Helligåndskirken er ikke mere så rig på gravsten, som den een gang var.
Hvad der er bevaret, er en beskeden samling store sten, der nu ligger util
gængelige under bræddegulvet i Helligåndshuset; men vi kender deres pla
cering (fig. 49) og deres indskrifter, som er offentliggjort i Personalhistorisk
Tidsskrift 5. række 6. bd. Desuden er der på nordre kirkegård, i hjørnet mel
lem kirken og Helligåndshuset, samlet nogle få større sten, mens en række
mindre er indfældet i kirkens nordmur; disse sidstnævnte er offentliggjort i
Personalhist. Tidsskr. 5. r. I.
1) 1757, Peter Bendizen Stavanger, kommissariatskriver ved Landetaten,
født 24. aug. 1702, død 20. aug. 1757, og hustru Sara Dorotea Dreier, født 12.
aug. 1700, død 9. okt. 1765. I kapellets sydvesthjørne, nu utilgængelig5.
2) 1758, Hans Federsen »Borger og Skoemager med kiære Hustru . ..«. Ind
skrift med fordybede versaler, nu næsten ulæselig; en stump af indskriften er
tydet i Personalhist. Tdskr. 5. r. I, s. 174. Kalksten, liggende på nordre kirke
gård mellem numrene 10 og 11, 101 x 176 cm; let profileret kant, spor af blad
ornamenter foroven og forneden.
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Fig. 49. Helligåndshusets kapel. Plan, tegnet af H. Storck 1882. Til venstre indtegnet forslag til
aldrig gennemførte skillerum og trappeløb. I gulvet er gengivet forskellige gravsten (numrene ind
tegnet ved redaktionen af Danmarks Kirker). 1. Peter Bentzen (jfr. gravsten nr. 1). 2. Andreas Buch
(se gravsten nr. 4). 3. Ingen indskrift (familien Conradt?). 4. J. P. Schneider (se epitafium nr. 12).
5. Eggert Rasmussen (se epitafium nr. 3). 6. Knud Steenberg (se gravsten nr. 8). 7. Getreuer?
(jfr. epitafium 6). I kgl. bygningsinspektør Th. Havnings arkiv.

3) 1760, Andreas Andersen Buch, brygger, død 1760. Stor sten i kapellets
gulv, i øjeblikket utilgængelig. I gravskriften (Personalhist. Tidskr. 5. r. VI, s.
230) er også nævnet hustruen, Pauline Luno, hendes fader, kirkeværgen Jacob
Luno, dennes hustru Ingebore Nørager, samt brygger Carl Engmand med hu
stru Ellen Lorentze Luno, og Jens Luno. Da kun A. A. Buchs dødsår er nævnt,
mens de øvrige står in blanco, er stenen lagt ved hans død 1760.
4) 1760, Andreas Andersen Buch, død 1760. Den aflange sten, 98x60 cm,
nu anbragt i kirkens nordmur, er ingen egentlig gravsten, men en mindeplade,
der oprindelig må have siddet i kapelvæggen over graven, og som dels beret
ter, at familien har erhvervet skøde på en dobbeltgrav i kapellet, dels at bryg
ger Buch er bisat her 24. dec. 1760. Velbevaret, med tydelig indskrift med
versaler. Stenen har rammestreg, i hjørnerne er indridset blomster, i midten
foroven et timeglas, og forneden et dødningehoved6.
5) 1762, Arved Christian Linde, kasserer ved zahlkassen, født i Norge 1683,
død 1762. »Jeg var betroet uden at stille Borgen for mig Kongens og Landets
Penge I Tre og Førge tiuge Aar og efterlod mig Hverken Midler eller Gieid«.
Indskrift med kursiv og versaler. Stenen, 65 x 97 cm, sad tidligere ved kirkens
sydside, nu indsat i nordmuren7.
6) 1775, Bente Andersdatter, død 28. okt. 1775, og over hendes husbond,
blytækker J. P. Schneider (hvis dødsår ikke er udfyldt); jfr. epitafium 12).
46*
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»Dette Begravelse er efter Skiøde af 1ste Novembr 1775 overdraget til mig
Johan Peter Schneider paa det Vilkor, at intet andet Lig end af mine egne
Arvinger maa i 100 Aar fra min Død af her blive nedsat«. I kapellets sydvest
lige fag, nu utilgængelig (fig. 49)8.
7) 1780, kgl. hofmaler Christian Peter Getreuer og hustru, jfr. epitafium nr.
6. Gravskriften, uden data, indeholder bestemmelse om »at denne Steen aldrig
maae flyttes af sit Stæd (og) at begge Gravere her ved Kirken bestan
dig, saalenge som der er Gravere ved Kirken, skulle holde denne Gravsteen
tillige med den her obenfor i Muuren insatte Marmorsteen med sine Ornamen
ter alle Tider reene og nette«. Personalhist. Tdsskr. 5. r. VI, s. 233 opgiver
gravens nummer fejlagtigt som nr. 19 i st. f. nr. 10, ved kapellets østvæg, hvor
epitafiet endnu er, og hvor stenen antagelig er at finde under det moderne
bræddegulv. På Storcks plan 1882 (fig. 49) er der her antydet en sten, men
uden oplysning om gravskrift.
8) 1786 (?), Knud Steenberg, porcellænshandler, født 3. april 1736, død 1.
okt. 1786, og hustru Ludolphine Fridericha Lillie, født 3. april 1746, død 28.
dec. 1827; samt sønnerne Ludolph Henrich Steenberg, thehandler i Køben
havn, født 20. sept. 1766, død 30. marts 1791, og stud. theol. Magnus S., født
18. nov. 1778, død 24. jan. 1798. Angivet på Storcks plan (fig. 49) i østsidens
midtfag. Nu utilgængelig. K.S. købte gravstedet 1780 »med paaliggende Sten«9.
9) 1791, Gabriel Linde, kasserer ved partikulærkassen og skatkammeret,
»fød Aar 1715. Tjente tre Konger i 48 Aar og blev her nedsat Aar 1791«. Glat
sten, 57x97 cm, indskrift med fordybet kursiv; tidligere ved kirkens sydside
(jfr. ovenfor under gravsten nr. 5), nu indsat i kirkens nordmur10.
10) 1792 (?), Christiane Caroline Hammerich, født 7. feb. 1786, død 1. jan.
1792. Stor kalksten, 120x192 cm, med gavlformet, trekantet topstykke, nu
på nordre kirkegård. Den ret forvitrede gravskrift, med fordybede versaler,
nævner også en yngre søster til ovennævnte, død 1798, samt forældrene (køb
mand) Cay Hammerich, død 26. april 1816, og hustru Christine Sacco, død 4.
april 1816, samt hendes broder Martin Sacco, død 13. nov. 1800 (gravskriften
gengivet Personalhist. Tdskr. 5. r. I, s. 174). Stenen er rimeligvis lagt af for
ældrene over det først afdøde barn, mens de øvrige gravskrifter er senere til
føjelser.
11) 1795, Hans Koefoed, melhandler, stivelse- og pudderfabrikør, født 29.
juli 1744, død 1. juni 1795. Stor kalksten, 125x192 cm, ved kirkens nordside,
liggende på linie med ovennævnte nr. 2 og 10, profileret kant, ovalt indskrift
felt og indskrift med fordybede versaler11.
12) 1796, Abel Maria Hansen, født Clausen, død 42 år gammel 22. aug. 1796.
Mørk sandsten, 56 x 95 cm, buet topfelt med udhugget, krydsvis liggende kors
og basun, omgivet af bladranker. »Dette Minde er helliget qvindelig Fuldkorn-
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menhed hos . . . . en mageløs Hustrue for Peter Hansen, Dr. Prof: Theol:
Sognepræst for hellig giæstes Menighed«. Under tavlen frise med løbende hund.
Udvendig på kirkens nordmur12.
13) 1801, Sara Jensen Liebenberg, født 9. sept. 1740, død 14. feb. 1801, gift
1. gang med vinhandler C. H. Cruse, 2. gang med Johan Ditlef Liebenberg »af
Stadens 32 Mænd og Bundmager . . . . Dette Minde satte hendes efterlevende
Mand«. Epitafiumlignende, lodret stående gravsten, indfældet i muren, opbyg
get som en lav gavl, forneden kantet af frise med løbende hund. Lys kalksten,
125 X 128 cm. Indskrift med fordybet kursiv. Nu i kirkens nordmur13.
14) 1803, Elisabeth Kirstine Phister, født Undahl (død 1803). Glat sten,
50 x66 cm, indskrift med fordybede versaler, stærkt forvitret, anbragt i kir
kens nordmur14.
15) 1809, Børge Biisbrigh, professor i Filosofi, »Danmarks Socrates, den
lærde, den ædle«, født i Veilby på Fyn 5. dec. 1731, død i Kbh. 18. april 1809.
»Hans Søstermands Broder Gisle Thordsen Thorlacius, fød paa Gaarden Teig
paa Søndrelandet i lisland 1742, død i Kiøbenhavn i Dec. [1806], Rector ved
Skolen i Reikevig paa lisland i 26 Aar«. Stor kalksten, 110x190 cm, let pro
fileret kant; under indskriften, med fordybede versaler, et fordybet felt, til
syneladende beregnet på et relief. Nordre kirkegård15, på linie med nr. 2,10 og 11.
16) 1815, Skule Thordsen Thorlacius, rektor, født i Island 10. april 1741,
død i Kbh. 30. marts 1815. »Klar laae Sagas dunkle Bog — For hans skarpe
Grandskerøie — Af dens Sagn fra Oldtids Høie —- Nordens Kløgt han snildt
fremdrog — Bliv en ædel Dannemand — Yngling lev dit Folk til Ære — Dette
var hans Raad hans Lære — Stolt af ham vær Fædreland«. Enkel kalksten,
50 X74 cm. Indskrift med fordybede versaler. Nu i kirkens nordmur16.
17) 1826, Conrad Daniel Linde (kasserer ved partikulærkassen og ved skat
kammeret), født i Kbh. 21. jan. 1754, død 16. sept. 1826. »Jeg var betroet
ligesom min her i denne Grav nedlagte Fader og Faerfader Kongens og Lan
dets Penge i 56 Aar og efterlod til min Kone Juliane Charlotte Putscher og
6 Børn den med hende modtagne Formue«. Glat sten, 65x97 cm, indskrift
med fordybet kursiv. Nu i kirkens nordmur17.
18) 1829, sognepræst Michael Christian Müller, pastor emeritus til Høyby i
Sielland, født 1744, død 1829, og hustru Giertrud Helena Saaby, født 1748,
død 1823. Glat sten, 47x73 cm. Indskrift med fordybede versaler. I kirkens
nordmur18.
19) 1829, urtekræmmer Christian Høeg, født i Hiermind præstegård ved Vi
borg 1758, død 14. juni 1829 i Kbh., og begge hustruer, søstrene Maria Schouw,
født 1757, død 19. okt. 1801, og Ottonie Amine S., født 1762, død 8. april 1810.
Stor kalksten, 90x172 cm; let ophøjet indskriftfelt, med fordybede versaler.
På den vestre kirkegård ved Walkendorfsgade19.
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20) 1830, Odin Wolff, professor, født 23. april 1760, død 16. aug. 1830. Stærkt
forvitret indskrift med fordybede versaler. 60 x 86 cm. Nu i kirkens nordmur20.
21) 1833, Jochum Elias Taagerup, død 14. juni 1833, 51 år gammel, og hu
stru Marie Elisabeth Diedriksen, død 19. okt. 1819, 38 år gammel (samt en
datter, død 1836). Glat sten, 48x80 cm. Indskrift med fordybede versaler. I
kirkens nordmur21.
22) 1839, Rasmine Marie Christine Ipsen, født 18. feb. 1813, død 29. dec.
1839. Oval sandsten, 45x65 cm. Indskrift med fordybede versaler. I kirkens
nordmur22.
23) 1840, brændevinsbrænder Christen Christensen Wæver, død 18. juli 1802,
50 år gammel, og hustru Christine, født Hansen, død 16. dec. 1840, 96 år gam
mel. Forvitret sandsten, 48 x 73 cm. Indskrift med fordybede versaler. I kir
kens nordmur23.
24) 1845, Anna Elisabeth Lund, født Reineldt, født 12. sept. 1786, død 13.
april 1845. Glat sten, 44x66 cm. Indskrift med fordybede versaler. Nu i kir
kens nordmur24.
25) 1847, søstrene, [institutbestyrerinder] Vilhelmine Charlotte Linde, død
1847, og Christie Linde, død 1832, »efter et virksomt Liv viet til Ungdommens
Dannelse«. Glat sten, 86x55 cm. Indskrift med fordybede versaler. I kirkens
nordmur25.
26) 1850, Maren Beathe Hansen, født Faber; født 8. marts 1793, død 7. aug.
1850. Glat sten, 46 x 77 cm. Indskrift med fordybede versaler. I kirkens nord
mur26.
27) 1865, Johan Gabriel Linde, født 19. nov. 1781, død 13. feb. 1864, »Sønne
søns Søn af Arved Christian Linde, Tjent 4 Konger i 64 Aar«. Glat sten, 65 x97
cm. Indskrift med fordybede versaler. I kirkens nordmur27.

†EP ITAFI ER
Listen over forsvundne gravminder ved Helligåndskirken er meget lang.
Den største del, både epitafier og gravsten forsvandt ved branden 1728. Også
de gravminder, der kom til i tiden derefter, er blevet udrenset, og kun tilfæl
dige dele er bevaret, mest i kapellet. En redegørelse for, hvad der fandtes i
1600’rne, har Resen gengivet, både i »Inscriptiones« (1668), i hans redaktion
til denne bogs nye udgave 1683 (håndskrevet, i Københavns Stadsarkiv) og i
Atlas Danicus (Kgl. Bibliotek). En indgående redegørelse for disse epitafier og
gravsten er givet af Victor Hermansen i bogen om Helligåndskirken (1949),
hvortil der henvises.
1) 1552, Eske Bille til Svanholm, rigshofmester, død 12. feb. 1552. Epita-
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iium af træ; våbenskjoldene gengivet i Resens atlas (jfr. Kornerup, s. 65).
Dansk indskrift. I koret28.
2) 1555, Anna Hansdatter Rosensparre. Versificeret indskrift på latin, for
fattet af Hans Jørgensen Sadolin. Epitaf af træ, i koret29.
3) 1566, Lange Brock til Vemmetofte, død 30. okt. 1566. Epitaf af træ i form
af en fløj altertavle (fig. 50); i midtfeltet var fremstillet Kristi hudstrygning og
i baggrunden Peters fornægtelse; i venstre fløj Lauge Brock, knælende i rust
ning, i højre fløj fru Margrethe Bille, knælende i enkedragt. Dansk indskrift.
I koret30.
4) 1572, rejst af borgmester Marcus Hess over sin hustru Lisbeth Bertelsdatter, død 9. juni 1572. Epitafium af sten, i koret, båret af konsoller; i midt
feltet det knælende ægtepar og en engel, indrammet af ioniske søjler og (yderst)
karyatider; over gesimsen en brudt segmentformet gavl med topstykke; over
midtfeltet to våbenskjolde. Gengivet i Resens atlas (Kornerup s. 71). Dansk
indskrift31.
5) 1580, rådmand Peder Siversen, død 7. juli 1580, og hustru Barbara Nielsdatter, død 24. juli 1575, samt syv børn. Epitafiet, formentlig af sten, var an
bragt uden på kapellets mur, men 1672 flyttet ind i nordre sideskib; gengivet
i Resens atlas (Kornerup s. 74). Ægteparret var afbildet ved fronten af en
søjlebygning; i topstykket, en klassisk gavltrekant, var vistnok genanvendt
en ældre ligsten, hvor der om et bomærke læstes: Lavritz Jensøn Buntmager,
Maria Pedersdaatter Anno 1532. Dansk indskrift32.
6) 1583, Wilhelm von Unna, kgl. apoteker under Christian III. og Frederik II.,
død 87 år gammel 9. feb. 1580. Opsat 1583. Senere tilføjet: Fridrich von Unna,
død 8. juni 1590. Epitafium (af sten) uden på kirkemuren. Tysk indskrift33.
7) 1592, Godske Wedinghusen fra Osnabrück, død 1. okt. 1592. Tysk ind
skrift med dansk efterskrift. Af sten, i kirkens sideskib34.
8) 1605, Christen Vibe, død 4. jan. 1605. Epitafium af sten med dansk ind
skrift. I sideskibet.
Af 1600’rnes øvrige epitafier nævnes kort: 9) o. 1607, Karen Poulsdatter, g.
m. mester Thomas Wandhausen. Plattysk indskrift, der også omfattede hen
des første mand, stadshauptmand Hans Lange, død 1566, og dennes to sønner.
(Resen 135); 10) 1611, Otto Akselsen Brahe, faldet ved Kalmar 31. maj 1611
(Resen 117); 11) 1616, over borgmester Peder Munch og to hustruer (Resen
127); 12) 1622, borgmester Peder Andersen Randulf, død 1620; han »gaf denne
Funt til hellig Geistis Sogne Kirche« (jfr. ovenfor s. 685); Resen s. 136. 13) 1622,
Knud Urne til Aarsmark, død 7. feb. 1622. Højrenæssance (fig. 51), i koret35;
14) 1624, kirkeværgen Peter Kniphof (Resen 128); 15) 1625, sognepræst mag.
Peder Pedersen Hee (Resen 121); 16) 1655. »Anno 1655 in julio er dette Monumentum opset« over kongens tøj mester Christoffer Svendsen, død 1653, og
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Fig. 50. Lauge Brocks epitafium 1566. Efter Resens Atlas.

to hustruer (Resen 136); 17) 1657, Hans Haagensen, handelsmand i Kbh., død
2.
dec. 1655. »Hans efterladte Hustru Margrete Eriksdatter har ladet dette
Epitafium opsætte 1657«. I kirkens midtgang (Resen 1683, s. 147); 18) 1661 (?),
ridefoged Frederik Frederiksen, død 12. nov. 1661, og hustru Kirsten Mortens
datter, død 13. aug. 1654. I kirkens midtskib (Resen 1683, s. 147). 19) 1667,
præsident Hans Nansen, død 12. nov. 1667; latinsk indskrift ved P. N. Mehrn,
i koret (Resen 121 f.); 20) 1667, Peder Juul, brygger. Epitafium af sten opsat
i kapellets vestmur, dækkende det sydlige vindue, over grav nr. 16. Arvingerne
betalte 1667 til kirken 500 rdl. og erhvervede dermed ret til opsættelse af et
epitafium; påny 1695 betaltes 300 rdl., bl.a. for vedligeholdelsen. Epitafiet led
skade ved branden 1728; en del af stenene blev fornyet, malet og forgyldt (ved
Gertreuer) 1747. Indskrifttavlen, hvis her citerede oplysninger dækker, hvad be
gravelsesprotokollen 1748 anfører, sad endnu i slutningen af 1800’rne på sin
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Fig. 51. Knud Urnes Epitafium 1622. Efter Resens Atlas.

plads. P. C. Kramp har i en tegning 1846 (i Nationalmuseets arkiv) gengivet
epitafiet ved kapellets sydvesthjørne; den firkantede indskrifttavle blev båret
af konsolhoveder med nedhængende guirlande; ved siderne og om topstykkets
volutter var der blomsterfestoner. I listen over kapellets gravminder (Personal
hist. Tidskr. 1909) omtales det som endnu eksisterende. Men det var dog vitter
ligt nedtaget senest 1893—94, da Storck genskabte alle kapellets vinduer, og er
siden gået til grunde36.

714

HELLIGÅNDSKIRKEN

21)
1669, rådmand Jacob Andersen, død 1668; panegyrisk indskrift over den
mod kirken og de fattige gavmilde mand; samt to hustruer, den sidste, Maren
Pedersdatter, død 1669. I midtskibet (Resen 1683, s. 146); 22) o. 1675, Esaias
Fleischer, kgl. livapoteker, død 13. jan. 1663, og hustru Maren Hansdatter, død
25. jan. 1675. I midtgangen (Resen 1683, s. 146); 23) 1678, Sophie Hansdatter,
død 12. jan. 1678, g. m. Hans Nansen, på hvis epitafium der mulig er kommet
en tilføjelse, hvis ikke mindeskriften over hustruen stammer fra en gravsten37;
24) 1678, tavle eller epitafium fra Bøfkes kapel. Ditmar Bøfke har »Diesen Mo
nument aus Christlichen Lieben verfertigen lassen. 1678«. (Kgl. bibl. Ny kgl.
saml. nr. 682, 4to); 25) o. 1680, rektor, mag. Peter Foss. Kirkens protokol nr. 7
meddeler, at der ved hans kones første mand, islandsk købmand Peder Nielsen,
tilfalder kirken 500 rdl., at udrede ved hendes død; rektor overtager det ledige
gravsted på den betingelse, at værgerne renholder »den sal. Mands Epitaphium,
som i Hellig Geistes Kircke er oprettet«38; 26) o. 1688, Hans Knudsen Leegaard, død 1688; over hans grav nr. 1 i koret var opsat »et lidet Epitaphium«,
som skal renholdes af kirken39; 27) 1767, N. P. Schiøtt40, epitafium opsat i
kapellet ved grav nr. 9; 29) 1789. Stentavle opsat på væggen ved det tidligere
herslebske kapel: »Etatsraad [Enevold Berregaard] Lugges Begravelse 1789«.
Et samlet epitafium over familiemedlemmer, døde mellem 1788 og 1817, har
været opsat i kapellet; indskriften er gengivet i Personalhist. Tidsskr. 5. r. VI,
s. 232, dog uden angivelse af, at tavlerne sammen med det luggeske kapel var
tilintetgjort 1878.

† GRAVSTEN
Om begravelser fra tiden før reformationen i Helligåndskirken er der kun få
og tilfældige oplysninger. Rådmand Bernt Hackenberg og hustru, der 1479
skænkede rige gaver til S. Annæ alter for en sjælemesse, er øjensynligt gravsat
inden for kirkens mure41. Christian II.’s to sønner har i 1530’rne været bisat i
tårnet42. Desuden vides Sjællands sidste katolske biskop Joachim Rønnow43
at være begravet i koret 1544. Med støtte i Resens »Inscriptiones« kan man
give en del oplysninger om gravsten i tiden efter reformationen. Fra tiden efter
1728 giver kirkens egne arkivalier en del meddelelser. De fleste af de sten,
hvorom der kan skaffes nogen viden, er dog forlængst gået tabt.
1) 1535 (?), borgmester i Kbh. Per Willatzen, opgives at være begravet i
Helligåndskirkens kor torsdag efter Michaelis 1535. »Den som vel lefver hand
icke ilde döer«. Dansk indskrift. Mulig er årstallet en fejllæsning for 1537 eller
1539. I koret44.
2) 1548, rådmand Christen Eskisen, død »Sancti Georgii dag« 1548; begravet
i midtskibet. Dansk indskrift45.
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3) 1552, Eske Bille til Svanholm, rigshofmester; død 11. feb. 1552. I koret.
Dansk indskrift46.
4) 1557, borgmester i Kbh. Peder Jensen. 20. okt. 1557 lod hustruen Lisbeth
Bertelsdatter sin mand begrave under denne sten. Hendes anden husbond
borgmester Marcus Hess lod 1572 tilføje en gravskrift over hustruen. Dansk
indskrift. I koret (Resen 127).
5) 1558, sognepræst mag. Peder Duns, død 20. aug. 1558. Latinsk indskrift.
I sideskibet47.
6) 1559, Anna Jørgensdatter, død 21. aug. 1559. Latinsk indskrift. »Tres
quondam Charites æque erat Anna Georgi« (Anna Jørgens(datter?) var de tre
gratiers lige). I midtskibet48.
7) 1564, Peder Jacobsen, død 1564. Latinsk indskrift: ». . . injuste et crudeliter oppressus« (uretfærdigt og grusomt kvalt). I sideskibet49.
8) 1565, Matz Jensen, død 1565, og hustru Karen. Dansk, versificeret ind
skrift. I koret (Resen 123).
9) o. 1565. »Her hviler Erlige Anders Due, som kaldedes Godske oc vaar
Borgemester i Kiøbenhaffn med sin kiere Hustru«. Uden årstal. I koret50.
10) 1566, Lauge Brock til Estrup [og Vemmetofte]. Dansk indskrift. I side
skibet (Resen 137).
11) 1584, Claus Føerd bogfører, død 27. april 1584. Latinsk indskrift, som
fremhævede hans andel i reformationen. I midtskibet51.
12) 1587, rådmand Anders Lauritzen, død 17. nov. 1587. Dansk indskrift.
I midtskibet52.
13) 1590, Niels Bille til Ellinge, død 16. april 1590, bisat i Helligåndskirken
28. maj. Dansk indskrift. I koret53.
14) 1594, Jens Vibe kirkeværge, død juli 1594, 64 år gammel. Stenen, med
latinsk indskrift, lagt af brodersønnen Christiern Vibe. I midtskibet54.
15) 1596, borgmester Søren Christensen [Flue], død 1596, og hans to sønner.
Dansk indskrift. I midtskibet55.
16) 1601, Hans Reinholtsen, død 30. dec. 1601, og hustru Else Nielsdatter.
Dansk versificeret indskrift. I koret56.
17) 1602, over borgmester Marcus Hess, død 1590, og hustru Margrethe Surbech. »Anno 1602 den 12 Septemb. lod Ifver Povelsen her begrafve sin kiere
Hustru Margrethe Surbech oc lod udhugge oc nedlegge denne Steen . . .« I
koret57.
18) 1605, købmand Christian Vibe, død 4. jan. 1605. Stenen var lagt af hu
struen, Elisabeth Kock, over manden og de to sønner Michael og Claus. La
tinsk indskrift. I sideskibet58.
19) 1610, Catharina Tancredsdatter; stenen lagt af sønnen Tancred (Dancker
Lælius) 1. aug. 1610. Latinsk indskrift. I sideskibet59.
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20) 1613, Peder Frandtzen, kgl. herold, død 27. juli 1608, og hustru Katharine Johansdatter, død 26. dec. 1613. Dansk indskrift. I koret60.
21) før 1613. »Erlig Mand Peder Munch Jacobsen, Borgemester i Kiøbenhaffn, fordum Kirckeverge til den hellig Aands Kircke haffver ladet bekoste
denne Steen for sig oc sine Hustruer, Børen oc Arffvinger oc er hand i Herren
hensoffved den 11 April 1613«. I midtskibet61.
22) 1622, rådmand Lauritz Mogensøn, død 17. aug. 1622, og hustru Bodel
Hansdatter. Hustruens dødsår stod in blanco. Dansk indskrift. I koret (Besen 123).
23) 1625, sognepræst Peder Pedersen Hee (Hiennius), død under pesten 13.
maj 1625, samt tre børn. Hustruen og en overlevende lille søn lagde stenen
over de afdøde. Latinsk indskrift. I koret62.
24) 1636, Knud Jørgensen, ridefoged ved Københavns slot og rådmand, død
14. marts 1635, og hustru Anna Dirksdatter Mumme, død 28. marts 1636.
Dansk indskrift. I midtskibet63.
25) 1637, Jørgen Braad rådmand, død 25. nov. 1633, 63 år gammel, og hu
stru Karen Christensdatter Wibe, død 17. aug. 1637, 68 år gammel. Dansk
indskrift. I midtskibet64.
26) 1652, Erik Monrad, tidligere præst i Middelfart, dernæst denne kirkes
[dvs. Helligåndskirkens] sognepræst, sidst biskop over Fyn; født 1607, død
26. juli 1650. Hustruen Margrethe Bang lagde stenen. Latinsk indskrift. Ifølge
Wolfs Encomion (1654) blev kisten først nedsat på sit endelige sted og stenen
lagt i året 1652. I koret65.
27) 1653, Peder Otto, handelsmand i Kbh., født i Angel »i Holsten« 23. marts
1606, død 1. sept. 1653. Dansk indskrift. I koret (Besen 1683, s. 141).
28) 1656, rådmand Lauritz Michelsen, kirkeværge, født i Bibe, død 2. okt.
1656, 60 år gammel. Dansk indskrift. I koret66.
29) 1662, Laurids Pedersen Hesselberg (brygger, af de 32 mænd), død 22.
okt. 1662. Latinsk indskrift. I midtskibet67.
30) 1663, Hans Mandixen (materialskriver), død 1663. Latinsk indskrift. I
midtskibet68.
31) 1667, Laurids Sørensen, brygger, død 1667, 65 år gammel, og hustru
Anna Jacobsdatter. Hustruens data står in blanco. Dansk indskrift. I midt
skibet69.
Fra slutningen af 1600’rne til den store brand er meddelelserne om gravsten
sparsomme. De fleste oplysninger kan findes i kirkens begravelsesbog, protokol
7, 1678—1830. Talrigst er her meddelelserne om genanvendte gravsten. Ved
køb af gravsted oplyses hyppigt, om der i købet medgik en ligsten: »Med påliggende sten«, »med påliggende blåsten nord for altret«, »med påliggende gamle
ligsten« — er udtryk, der ofte anvendes. —
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32) 1756, Birgitte Suhr, og hendes to mænd. Gravstenen, der 1878 fandtes i
vestenden af nordre sideskib (grav nr. 87), smuldrede bort ved optagelsen,
men indskriften blev forinden afskrevet: »Herunder hviler den agtbare og vel
fornemme Mand Niels Poulsen, fordum Borger og Bager her udi den kgl. Residenz Stad Kjøbenhafn, Hvis Livs Lys blef antent den 27. Aug. 1686 udi Aal
borg og udslugt den 21. Aug. 1737 udi Kiøbenhafn, tillige med sin høylovede
Kj ære Hustrue Mad. Brigitte Drevis, født Suhr, [født] d: 10. Dec. 1686 og døde
d. 13. Jan. 1756 i sit Alders 70 Aar 7 Uger 6 Dage, som ved Døden efterlod sin
anden Mand Sgr. Christian Drevis, Borger og Bager i Kiøbenh[afn], Født d:
25. Aug. 1701 og død d: □ i sit □ Aar. Gud give dem en naadelig Opstandelse
paa den yderste Dag«. Jfr. under lysekroner, ovenfor s. 693. Chr. Drevitz, hvis
dødsår står in blanco, blev begravet 1. feb. 177570.
33) 1785, Christian Schifter, kaptain i det Asiatiske kompagni, født 21. jan.
1741, død i Kbh. 8. jan. 1785. — Gravmælet var udført af Wiedewelt og vakte
opsigt ved — efter Jonges ord — at være »af en ny Opfindelse« med hvælvet
marmorsten foroven »hvilende paa tvende friestaaende Socler. Ved Enden er
af hvid Marmor indfattet en Lampe og ved Fødderne en Taarekrukke«. I ma
gistratens resolutionsprotokol noteres 7. nov. 1785, at »paa Kina-Kaptain
Schifters Grav paa Sprøitekirkegaarden lægges en Gravsten, som er højere end
normalt og har en kuppelagtig Façon paa den øverste side«71.
Hvad der var af gravsten i selve kirken, blev optaget fra deres plads ved
den store restauration i 1840’rne. Magistraten godkendte 9. maj 1845, at de
endnu eksisterende åbne begravelser skulle tilkastes »og de derpaa værende
Sten nedsænkes«72. Dette kan forklare, at man 1878 kun fandt een gravsten i
selve kirkens gulv, nemlig den føromtalte på Chr. Drevitz’ grav73.

†KISTEPLADER
1) 1658, Casper von GerstorfT, kgl. køgemester (og fiskemester), død 8. feb.
1658. Dansk indskrift. I sideskibet. (Resen 139).
2) 1665, Frederik Bille til Burholt, født 1648, død i Kbh. 8. juli 1665 »om
Aftenen mellem 10 oc 11 udi hans Alders 17 Aar«. Dansk indskrift. I sideski
bet. (Resen 139; Kornerup 70, 145).
3) 1667, præsident Hans Nansen (ovenfor s. 712). Dansk indskrift. I midt
skibet. (Resen 134).
4) 1667, Henrik Willumsen Rosenvinge til Lystager, kongens resident i Spa
nien, England og Nederlandene, født 1604, død på Lystager 14. feb. 1667.
Dansk indskrift. I sideskibet (Resen 139 f).
5—8) er alle fra det 1879 forsvundne Bøfkes kapel (ovenfor s. 647).
5) 1674, Sofie Bøfke, født 1661, død 17. dec. 1674.
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6) 1679, Mikkel Bøfke, født 1664, død 1679, broder til ovenstående; lang
dansk indskrift; samt disse søskendes forældre:
7) 1677, Maren Nansen, født 27. okt. 1631, død 23. aug. 1677. Dansk ind
skrift; og:
8) 1681, rådmand Ditmar Bøfke, født i Dortmunt 24. maj 1612, første gang
g. m. Cicilie Clausdatter, anden gang med Anne Multerpass, tredie gang med
Maren Nansen; død 26. aug. 1681. Lang dansk indskrift75.
*Kisteplade, 1672, Karen Nansen (gift med Peder Griffenfeld), med angivelse
af alder, ægteskabets varighed og datterens fødsel. Latinsk indskrift. Kisten
stod i Griffenfelds runde kapel, men er senere overflyttet til Vær kirke ved
Horsens74.

† IND S KR I FTE B
I den øverste kugle på Walkendorfspiret (ovenfor s. 654) var indlagt en for
gyldt kobberplade76 med en latinsk indskrift, hvis indhold på anden hånd ken
des: »Anno Christianæ Epochæ M D X C I V ab inauguratione Christiani Qvarti
decimo, Pastore Ecclesiæ hujus Jona Jacobi Venusino, Ædilibus vero Severino
Andreæ et Henrico Bogentino, Mense Quinctili, summa Manus huic Operi imposita est« (I året 1594 efter kristen tidsregning, i Christian IV.s 10. regeringsår, da
Jon Jacobsen Venusin var sognepræst og Søren Andersen og Henrik Rogentin var
værger ved denne kirke, blev i juli måned sidste hånd lagt på dette værk). —
Ved istandsættelsen af spiret 1671 blev der på kobberpladens anden side sat
følgende tilskrift: »Ne Moles Turris, quæ L X X V I I Annos steterat Ædificio
Templi noceret, Cacumine ablato, hic Globus cum Corona repositus Anno
Christi M D C L X X I Festo Omnium Sanctorum, Regnorum Christiani
Qvinti secundo, ætatis X X V, a Nato Principe Federico Mense secundo, ProRege Norvegiæ Uldarico Friderico Guldenløv, Pastoribus Esaia Fleischer et
Georgio Nicolai; Ædilibus Bartholomæo Johannis et Jacobo Nicolai« (For at
ikke tårnet, som havde stået i 77 år, skulle skade kirkebygningen, blev spidsen
fjernet og denne kugle med krone genopsat år efter Christus 1671 på Allehel
gensdag, i Christian V.s andet regeringsår, i hans alders 25. år, den anden må
ned efter prins Frederiks fødsel, da Ulrik Frederik Gyldenløve var statholder
i Norge, kirkens præster var Esaias Fleischer og Jørgen Nielsen, kirkeværger
Bartholomæus Jensen og Jacob Nielsen). Efter Jonges udsagn blev kobber
pladen med begge indskrifter fundet på tomten efter branden 1728.
I det nye spir fra 1879 indlagde man en lignende bygningsindskrift i den
øverste kugle77.
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Forkortelser
Kbh. Dipi. = Kjøbenhavns Diplomatarium, udgivet af O. Nielsen 1872 ff.
HMK — Historiske Meddelelser om Kobenhavn, udgivet af Københavns Kommune
1907 ff.
L. Dipi. — Diplomatarium i tilknytning til Johs. Lindbæk, De danske Helligaandsklostre (1906).
Hofm. Fund. = Hofmans Fundationer. Samlinger af Publique og Private Stiftelser,
Fundationer og Gavebreve (1755 ff.).
RA. = Rigsarkivet.
KSA. — Stadsarkivet for Kobenhavn.
KSA. HG. — Stadsarkivet: Helliggeistes arkiv.
Prot. 1 — KSA. HG. Forhandlingsprotokol 1678—1792.
Prot. 7 = KSA. HG. Begravelses-kopibog 1678—1830.
Prot. 9 — KSA. HG. Begravelsesprotokol 1748.
Pk. 27 — KSA. HG. Pakke med forsk. Sager, Kirken vedk.: 1) Begravelser i og ved
Kirken 2) Sager vedr. Kirkens Opbygn. efter Branden 1728 og 3) Reparationer
1804—49.
Pk. 28 = KSA. HG. Hovedreparationen 1878 ff.
Pk. 29 = KSA. HG. Inventarium 1805—78.
Inv. 1727 = KSA. HG.
Kirkens inventarium (eet bind sammen med inv. 1748).
lnv. 1748 = KSA. HG.
Kirkens inventarium 1748.
RA. Bygn.k. — Rigsarkivet. Bygningskommissionen 1731.
RA. Forh.prot. = Bygningskommissionen 1731, Forhandlingsprotokol 1731—36 Litra A.
RA. Kopibog = Bygningskommissionen 1731, Kopibog 1731—34.
RA. Reg.prot. = Bygningskommissionen 1731, Registraturprotokol 1731—42 Litra A.
RA. Pk. III = Bygningskommissionen 1731, Sager vedk. de enkelte offentlige Bygnin
ger (Bilag m. m.).
KSA. Mag. Res.prot. = Magistratens resolutionsprotokol, Stadsarkivet.
KSA. Mag. Kopibog = Magistratens kopibog, Stadsarkivet.
Helligåndskirkens arkivalier er for størstedelen opbevaret i Københavns Stadsarkiv
(KSA), hvor f. ex. Prot.
9 og Pk. 28 er særlig vigtige kilder. Arkivalierne om
genopbyg
ningen efter den store brand 1728 findes dog i Rigsarkivet (RA), under den
store byg
ningskommission 1731, og kun et fåtal af dokumenterne er havnet i KSA. HG. Pk. 27
(se ovenfor). Det er en beklagelig kendsgerning, at de fortløbende regnskaber (citeret
rgsk.) først er bevaret fra 1727, hvorved en vigtig kilde til vor viden om kirken i de første
århundreder efter reformationen er gået tabt. En kronik, der omfattede begivenheder
ved kirken fra 1538 og fremefter, har kunnet spores til 1804, men er siden forsvundet.

I
Litteratur. Den trykte litteratur, omtalt ovenfor s. 220, 445 og 614 er også anvendt
her. Særlig nævnes W. Mollerup, Helligaandskirken i Kjøbenhavn, Kbh. 1892 (i det føl
gende citeret som Mollerup); desuden Bjørn Kornerup (ed.), Helligaandskirken i Ko
benhavn. Et historisk Tilbageblik, Kbh. 1949 (i det følgende citeret som Kornerup), og
af andre bøger med emne af interesse for denne kirke: Johs. Lindbæk, De danske Helligaandsklostre, Kbh. 1906 (citeret som Lindbæk), og Y. Lorenzen, De danske Helligaandsklostres Bygningshistorie, Kbh. 1912.
Helligåndskirken s. 627—629. 1 Lindbæk, De danske Helligaandsklostre, s. 8 f. 2 Lind
3 Rørdam, Kjøbenhavns Kirker og Klostere i Middelalderen, s. 299 f.
bæk, s. 15.
4 L. Dipi. nr. 58. — Kbh. Dipi. II, s. 89.
5 L. Dipi. nr. 62.
6 Kornerup, s. 213 ff.
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7 Kornerup, s. 220.
8 Lindbæk, s. 168.
9 Kbh. Dipi. IV, s. 119, 130, 232.
10 KSA.
11 Jfr. Borgerrepræsen
HG. prot. 7, fol. 85 b (15. jan. 1765), fol. 89 b (31. dec. 1768).
12 Kornerup, s. 233.
13 Inv. 1748, s. 117.
tanternes Forhandlinger XLI, s. 924—27.
14 KSA. Rgsk. 8. maj 1730, 24. april 1742.
15 Olaf Olsen, Chr. IVs
— Mollerup, s. 4.
Tugt- og Børnehus, i HMK, 4. R. III, s. 257 f. 16 Kornerup, s. 144 ff., særlig s. 148
17 Kornerup, s. 203.
18 Kbh. Dipi. III,
19 Resen,
(A. Fabritius).
s. 384.
Inscrip20 RA. Bygn.k. 1731, Kopibog 1731—34,
21 RA.
tiones, s. 142.
fol. 10 b.
Bygn.k.
1731, Forhandlingsprotokol 1731—36, fol. 16 b; Kopibog 1731-—34, fol. 49 a (31. maj
22 Pk. 27: reparationer 1804—49,
1731); KSA. HG. Pk. 27, bilag 2 (31. maj 1731).
23 Henning Valeur Larsen,
brev dat. 14. juli 1810 og 6. juli 1819. — Mollerup, s. 24.
24 Pk. 29 (Korresp. april—juni 1856).
En Tur paa Strøget (1955), s. 17.
2 Ramsing, Københavns Histo
Kirkegården s. 630—636. 1 HMK. 1. R. III, s. 504.
4 Lindbæk,
rie og Topografi i Middelalderen, II, s. 140 f. 3 Ramsing, anf. v., s. 140.
5 Allen, De tre nord. Rigers Hist., II, s. 325. — Lindbæk, s. 168.
6 Kbh.
s. 158.
7
8
Dipi. II, s. 547 f. Wolf, Encomion Regni Daniæ (1654), s. 373.
Pk. 27, læg 2:
Genopbygn. 1731—33 (29. marts 1731). — RA. Bygn.k. 1731, Kopibog fol. 18 b (19.
9 Prot. 1, fol. 33 a. 10 Inv. 1748, s. 106.
11 Prot.
april 1731).
1, fol. 26
b, 27 b.
12 Prot. 1, 17.novbr. 1717. — Inv. 1727, s. 74. — Inv. 1748, s. 113.
— Jfr. KSA. Mag.
Res.prot. 1719—22, under 18. april 1720. 13 RA. Kopibog, fol. 18 b (19. april 1731). 14 Prot.
15 Prot. 1, fol. 8 b. 16 Prot. 1,
I, fol. 7 b (13. oktbr. 1706); prot. 8 (17. august 1736).
17 Prot. 1, fol. 27 b (dec. 1767).
18 Prot. 1, fol. 33 a (sept. 1773).
fol. 26 b (juni 1764).
19 KSA. HG. Rgsk. 1736, fol. 77 a; 1739, fol. 33 b; 1740, fol. 19 a; 1746, fol. 35. — Inv.
20 Synsprotokol 1862 ff., s. 79 (hos kirkens værge). 21 Kbh.
1748, s. 105. — Rgsk. 1770.
Dipi. I, s. 340; II, s. 227. — Kornerup, s. 6 og 8 (Chr. Elling). 22 KSA. Mag. Res.prot.
23
24 RA. Kopibog fol. 115 a
1729—30, s. 338 (23. novbr. 1729).
Inv. 1727, s. 73.
(3. marts 1732) og 139 b (30. juli 1732);
Forh.prot. fol. 57 a
(5. august 1732), samt Pk.
25 HMK III, s. 500. — Kbh. Dipi. I, s. 338, 340, 405;
III, bilag 551 (18. juli 1732).
II,, s. 226 f. 26 Inv. 1748, s. 105, 107 . 27 KSA. HG. Rgsk. 1727—35, fol. 126 b (8. oktbr.
28 RA. Pk. III, bilag 565 (16. septbr. 1733); bilag 566
1734), fol. 129 b (12. april 1735).
29 Inv. 1748, s. 105, 107.
30 Inv. 1748, s. 109.
31 Kornerup, s. 8 ff.
(29. juni 1733).
32 Inv. 1748, s. 105, 107; Prot. 1, fol. 32 b (18. oktbr.
(Chr. Elling). — Mollerup, s. 10.
33 KSA. HG.
1773). — Pk. 27, læg 3: Reparationer 1804 ff, (synsforretn. 6. juni 1806).
34
35
Rgsk. 1749—71 (rgsk. for året 1752).
Rgsk. 1855, s. 23 f. Pk. 28, læg 4 b (22.
36 Kbh. grundtakst
august 1879); smst. murmester-ugeliste nr. 91 (4. oktbr. 1879).
37 Kornerup, s. 151, 238; Hofm. Fund.
1689, i Kbh. Dipi. III, s. 718; Inv. 1727, s. 38.
IX, s. 216. — Kbh. grundtakst 1661, i Kbh. Dipi. I, s. 755; grundtakst 1689, i Kbh. Dipi.
38 Ombygn. af pgd. 1762: Inv. 1748 (sen. tilføjelse). Salget: KSA. Mag.
III, s. 718.
39 Kbh. Dipi. I, s. 753; II, s. 831; III, s. 718
Res.prot. 1798, s. 164 (22. juni 1798).
40 RA. Kopibog, fol. 112 b
(grundtaksten); Hofm. Fund. IX, s. 227
(8. decbr. 1673).
(14. febr. 1732); fol. 116 a (7. marts 1732); fol. 133
a (17. juni 1732). — KSA. HG. Pk.
27, læg 2, bilag 6 (17. juni 1732). — Inv. 1748, s. 107. — Prot. 1, fol. 32 b (12. juli og 18.
41 KSA. Journal for 1. Hovedfag 1803, s. 415.
42 Ernst Fr. Hansen,
oktbr. 1773).
43 Skødet
Hofmalerens Hus i Kokkegade, Kbh. 1939.
dateret 6. septbr. 1886: Kbh. By
rets
Tinglysningsafd.
I,
Brevskriverkontorets
skødeprotokol
nr.
94
(Frimands
kvarter
nr. 137—40).
2 Ramsing, Københavns Histo
Klosterkirken s. 637—651. 1 HMK, 4. R. III, s. 310.
3 HMK, 3. R. I, s. 80.
4 HMK, 3. R. I,
rie og Topografi i Middelalderen II, s. 142.
5
s. 63.
Tegningen findes som bilag i KSA. HG. Pk. 28: Hovedreparationen 1878, dat.
6 HMK, 3. R. I, s. 64 ff. 7 Kornerup, s. 24 (Aa. Roussell). 8 HMK,
17. august 1878.
9 Mollerup, s. 2.
10 HMK, 3. R. I, s. 73.
11 Kornerup, s. 28, 57.
3. R. I, s. 70.
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12 Acta pontificum Danica IV, s. 56 f. (13. april 1474).
13 HMK. 3. R. I, s. 80.
14 Med
16 Wolf, Encodelelser i Nationalmuseets arkiv. 15 HMK, 4. R. 111, s. 257-347.
17 Prot. 9, s. 265.
18 Pk. 27: Begravelser 1699—1865,
mion regni Daniæ (1654), s. 375.
19 Hofm. Fund. IX, s. 230 f. 20 Prot. 9, s. 343; prot. 7, fol.
under 18. marts 1858.
89 a og 104 b. 21 Synsprotokol, opbevares hos kirkens værge. — KSA. HG. Prot. 26,
22
værgens privatjournal (20. oktbr. 1866).
Synsprotokol, under 15. novbr. 1880.
23 Synsprotokol, s. 81, under 21. juni 1904.
24
KSA. Mag. Res.prot. nr. 35, s. 9 (4. april
1781) og s. 82. Mag. Kopibog 1781 Litra A, nr. 171 (14. marts 1781); Mag. Kopibog
1783, nr. 118 (25. juni 1783); prot. 9, s. 279; prot. 1, fol. 37 a; prot. 7, fol. 100 a (4. febr.
25 Mag. Res.prot. 1742- 43, s. 217 (29. oktbr. 1742); Inv.
1784). Rgsk. 1783- 84.
26 KSA. Magistratens referatsprotokol for 1. sekretariat 1805, s. 82; Pk.
1748, s. 98.
27 Pk. 27, 28. maj og 27. august
27, læg nr. 75; døren genåbnes: rgsk., dec. 1855 s. 24.
1847; KSA. HG., rgsk. 1848, s. 14 og 29. Om façaden, se pk. 29, læg 7 (brandassu
28 Borgerrepræsentanternes Forhandlinger LV, s. 23
rance, vurdering 1. septbr. 1875).
29 Kbh. Dipi. III, s. 327.
30 Wolf, Encomion (1654), s. 373.
31 Wolf,
(9. april 1894).
32 KSA. HG. 1. værges rgsk. 1734
anf. v. s. 373.
37, fol. 63 a (20. august 1736).
33 Mag. Res.prot. nr. 35, 1781—83, s. 169 (12. septbr. 1781).
34 Pk. 27, læg 28, genpart
35 Pk. 27, læg om grav i kirken nr. 98, dat. 18.
af skr. til Da. Kancelli 3. januar 1806.
36 Findes i kgl. bygningsinspektør
marts 1858; pk. 29, inv. 1805—78 (23. septbr. 1858).
38 Huitfelds
Th. Havnings arkiv. 37 Pk. 28, hovedreparationen (5. februar 1878).
Danmarkskrønike II, s. 1140.

Sognekirken 1537—1728, s. 652—658. 1 Walkendorfbogen, opbev. i KSA. — Kbh. Dipi.
2 Mollerup, s. 5.
3 HMK, 3. R. I, s. 69.
4 Marmora Danica, s. 91 (dog med
I, 541.
5
fejllæsning i årstallet).
Hist. Tidskr. 3. R. III, s. 622; Kbh. Dipi. VI, 565. — Marm.
6 Hofm. Fund. IX, s. 213.
7 Mag. Kopibog 1773, sag nr. 285 (24. maj
Dan. s. 91.
8 Mag. Res.prot. 1773—76, s. 33 (8. septbr. 1773); Mag. Kopibog 1774, sag nr.
1773).
9 KSA. HG. Rgsk. 1771—89, s. 56, 64, 66, 75.
10 Mag. res.prot.
176 (23. marts 1774).
11 V. Wanscher, Christian 4.s Bygninger (1937), s. 115.
1773-76, s. 248 (3. aug. 1774).
12 KSA. HG. Prot. 7, fol. 2 a, under 31. aug. 1678; fol. 3 a, under 21. nov. 1679.
13 Wolf,
Encomion, s. 372; Jonge, Kbh. Beskrivelse I, 342 f. 14 Se herom særlig tilskrift i
Walkendorfbogen (KSA). 15 En del udgiftsposter til kapellet er noteret i Griffenfelds
regnskaber for årene 1672—74: RA, Griffenfelds Sager, Pk. XVI. De sidste poster fra
jan. 1674 er åbenbart nytårsgratiale til dem, »der bygte (rettet til: arbeidet paa) Capellet«. — Den vigtigste post er: 200 rdr. efter Lambert van Havens seddel, til kobber til
kapellet. 16 Lambert van Havens overslag: RA. Griffenfelds Sager, Pk. I, udateret,
17 Magistratsresolution om købet 21. febr. 1732: rgsk. 1727—35, fol.
mulig fra 1674.
19 Rgsk. 1727—35, fol. 75 b (7. nov.
75 b. 18 Første gang omtalt i Inv. 1748, s. 99.
20 RA. Griffenfelds Sager, Pk. I. 24 KSA. HG. Pk. 29, læg 7: Brandassurance
1732).
22 KSA. HG. Pk. 28, Hovedreparation 1878—80 Læg 4 b (udateret).
26. nov. 1855.
23 KSA. HG. Pk. 28, læg 4 b (1. okt. 1878 og 18. nov. 1879), Snedkerrgsk. 24 Pk. 28
25 Synsprotokol (hos værgen) 15. nov. 1880.
26
etc. (1.—2. okt. 1878).
Synsprotokol,
beretning om restaurationen dat. 15. nov. 1880.
Sognekirken 1728—1878, s. 659—664. 1 1862 omtales talrækken i Synsprotokol (hos
kirkeværgen); de var da dels indsat med jerntal, dels påmalede. — Formentlig har kun
de to første årstal 1538 og 1731 stået med jern; de andre — altså mulig malede — er
2 Danske Saml. II, s. 80.
3 RA. Pk. III,
da ombyttet med jerntal ved rest. 1878.
4 KSA. HG. Prot. 1, fol. 16 b. 5 KSA. HG. Pk. 27, læg 2, 9. april 1731.
bilag 448.
6 RA. Forh.prot. 1731—36 Litra A, fol. 6 a (30. marts 1731); ibid. Kopibog fol. 10 b.
7
Kontrakt med tømrer og murer om det hvælvede loft 6. april 1731: RA. Forh.prot.
8 RA. Kopibog fol. 15 1). — KSA. HG. Pk. 27, Læg
fol. 6 b, samt Pk. III, bilag 545.
Danmarks Kirker, København
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9 RA. Forh.prot. Litra A fol. 6 b. 10 RA. Pk. III, bilag
2, bilag 3 (13. juni 1731).
11 RA. Kopibog 1731—34, fol. 107 a (17. jan. 1732) og Pk. III,
545 (6. april 1731).
12 KSA. HG. Pk. 27, Læg 2, bilag 5 (29. maj 1732). 13 RA.
bilag 449 (26. sept. 1731).
14 KSA. HG. Rgsk. 1727—35, fol. 66 b (26. jan.
Pk. III, bilag 552 (28. juni 1732).
15 RA. Pk. III, bilag
1732). — RA. Bygn.k. etc. Registraturprot. Litra A fol. 251.
556 (13. sept. 1732); tallet af ophængte stjerner opgives til 148 (Inv. 1748, s. 83).
16
RA. Kopibog 1731—34 (2. aug. 1732) fol. 140 a. 17 RA. Registraturprot. Litra A
18 KSA. Mag. Res.prot. 1773—76, s. 462 (24. juni 1775); de oliemalede mure
fol. 388.
omtales også under istandsættelsen 1878: KSA. HG. Pk. 28, læg 4 b (udk. til overslag
dat. 1876). Synsprot. 1862 ff, under 15. nov. 1880 (hos værgen).

Hovedreparationen 1878—80, s. 665—672. 1 KSA. HG. Pk. 27 (Læg: Reparation
2 Rgsk. 1846, s. 17 og 33.
3 Synsprotokol (hos værgen) 13. nov. 1862.
1804—49).
4 Tegn. opbevaret i KSA og i kgl. bygningsinsp. Havnings arkiv. 5 KSA. HG. Pk. 28.
6 Synsprotokol. — Pk. 28, udat. udkast til kontrakt m. Riedel og Lindegaard om varme
8 Pk. 28, læg 4 b (1876). — Syns
apparatet. 7 Pk. 28; hovedrep. 78, 6. maj 1878.
9 Pk. 28. Murmester-ugeliste No. 17 (27. april 1878).
10 Bil
protokol 15. nov. 1880.
ledhugger Ludvig Yieths rgsk. for arb. »ved Portalet« indsendtes 24. juni 1878: Pk. 28.
11 Pk. 28, læg 4b: beregn, over Smede- og jernstøberarb. 1878.
12 Pk. 28. Murm.13 Pk. 28. Murm.-ugeliste No. 13 (30. marts 78). Tømm.
ugeliste No. 45, 16. nov. 78.
14 Et udkast til en ny indskrift kendes: Pk. 28, læg 4 b
ugeliste No 50 (31. jan. 1879).
(løst bilag); den skulle fortælle om indsamlingen, iværksat af kirkens patron (borgm.),
form. for kirkeinspektionen samt kirkens værge; desuden navnene på kirkens præster,
arkitekten,
dennes
konduktør
og
endelig
tømrermesteren
og
kobbertækkeren.
Den
15 Pk. 28, læg 4 b, 9. nov. og 7. dec. 1878.
16 Pk.
endelige redaktion, se Mollerup, 28.
17 Murm.-ugeliste No 93
28, 4 b, Murmester-ugeliste nr. 70 (10. maj 1879); jfr. nr. 71.
18 Pk. 28, læg 4 b, regn. dateret 25. febr. 1880.
(18. okt. 1879).
Inventar side 673—700. 1 Synsprotokol 1862 ff. (hos værgen). 2 RA. Pk. III, bilag 560
3
(21. novbr. 1732).
KSA. Mag. Res.prot. 1750—52, s. 616. Inv. 1748 (sen. tilf.).
4 Walkendorfbogen s. 27.
5 Inv. 1727, s. 8.
6 Inv. 1748, s. 103 (sen. tilf.). 7 RA.
8 Inv. 1748, s. 103 (sen. tilf.).
Pk. III bilag 573 (18. decbr. 1732). — Inv. 1748, s. 103.
9
— Rgsk. 1771—89, for året 1781.
KSA. Mag. referatsprot. for 1. sekr. 1806, no. 1254
10 Pk. 29: inv. 1878.
11 RA. Forh.prot. fol. 33 b (20. oktbr. 1731),
(14.. juli 1806).
12 KSA. HG. Rgsk. 1727—35, fol. 66 b (26. januar 1732), udg.
fol 48 b (12. maj 1732).
13 Kornerup, s. 103 ff. (V. Hermansen). 14 RA. Forh.prot. fol. 43 a, 50 a, 51 a.
nr. 50.
15 RA. Forh. prot. fol. 48 a (12. maj 1732). — Kornerup, s. 108 (V. Hermansen). 16 KSA.
HG. Første værges rgsk. 1746—47, s. 5 (indtægt 3. marts 1747). — Kornerup, s. 107 f.
18 Kor
— Inv. 1748, s. 86 f. 17 KSA. HG. Rgsk. 1727—35, fol. 13 b (30. april 1728).
nerup, s. 97. — Hermansen, Kbh. gi. Kirker, s. 62 IT. 19 Jonge I, s. 345. Ældre, farve
lagt tegning af denne kalk findes i Nationalmuseets arkiv. 20 Da Nicolai kirke blev
færdigredigeret, april 1957, var det endnu ikke kendt for redaktionen af Danmarks Kir
ker, at disse sølvting fandtes i S. Paulskirken. 21 De to sidstnævnte diske er sandsyn
ligvis blevet ombyttet. 22 KSA. HG. Rgsk. 1727—35, fol. 55 a; Mag. Res.prot. 1748—50,
s. 679 (den sidste udført af guldsmed Andreas Borries). 23 Inv. 1727 og 1748. — Jonge
I, s. 341. — KSA. HG. Pk. 29, inv. 1805—78 (3. maj 1834). — Kornerup, s. 96 (V. Her
25 Kornerup, s. 97 f.
mansen). 24 Kornerup, s. 155 (A. Fabritius). — Jonge I, s. 341.
26 KSA. HG. Pk. 29. Læg 1 (28. januar 1867); smst.
(V. Hermansen). — Inv. 1727, s. 5.
27 Synsprotokol (hos værgen), s. 78.
28 Inv. 1748, s. 103 (sen. tilf.). — KSA.
inv. 1878.
Mag. Res.prot. 1750—52, s. 616; rgsk. 1749—71. — Nyt Tidsskrift for Kunstindustri
30 Hofm. Fund. IX, s. 213,
1937, s. 50 (Erik Lassen). 29 Lindbæk, s. 157; L. Dipi. nr. 150.
31
227.
Walkendorfbogen (ed. Hassøe), s. 27. —- Hofm. Fund. IX, s. 224. — Mollerup,
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s. 9. — A. D. Jørgensen: GrifTenfeld II, s. 158 f. 32 KSA. Mag. Res.prot. 1750—52,
33 RA. Kopibog, fol. 161 b (23. decbr. 1732).
s. 616; smst. 1783—84, s. 42 (7. april 1783).
34 Inv. 1748, s. 103 (sen. tilf.). Rgsk.
Inv. 1748, s. 103 (marginalnote tilføjet 1761).
35
1749—71, under 1761.
KSA. Mag. Res.prot. 1781—83, s. 439 (22. juni 1782). 36 Kornerup, s. 136 ff. (V. Hermansen). 37 Kornerup, s. 111 (V.
Rgsk. 17 82—83 .
38 KSA. HG. Rgsk. 1846, s. 34; Synsprotokol (hos vær
Hermansen). Rgsk. 14/7 1730.
gen), under 13. novbr. 1862. Storcks istandsættelse af Gerckens font: KSA. HG. Pk.
28, læg 4 b (udateret). 39 Inv. 1748, s. 90 (sen. tilf.). 40 KSA. Mag. Res.prot. 1746—48,
s. 634; 1748—50, s. 220, 337, 444, 476. — Rgsk. 1746—49, s. 36; 1749—71 (rgsk. for
41 Wolf, Encomion (1654), s. 372. Resen, Inscriptiones, s. 140.
42 KSA.
1749).
43
HG. Rgsk. 1846, s. 34.
Synsprotokol (hos værgen), under 15. novbr. 1880.
1846fonten omtales under kirkens brandassurance 1855 (Pk. 29, læg 7) som »en bronceret
45 Pk. III, bilag 578
Metalfont«. 44 RA. Pk. III, bilag 552 (28. juni 1732).
(4. novbr.
46 Danske Atlas II,
1732). — RA. Kopibog, fol. 158 b (21. novbr. 1732).
s. 141. Mollerup, s. 25. — Synsprotokol (hos værgen). KSA. HG. Rgsk. 1746—49, s. 36 (30.
novbr. 1748); jfr. rgsk. for 1749: »Maler Getreuer 8 rdl. for at lakere og forgylde 2
store vaser på korskranken«. — Inv. 1748, s. 89. Mag. Res.prot. 1746—48, s. 634 (28.
47 KSA. HG.
februar 1748); 1748—50, s. 117 (4. septbr. 1748), 220 (16. decbr. 1748).
48 Jonge I, s. 341 f. Kor
Pk. 28, læg 4 b, Regn. vedr. snedkerarb. (11. august 1879).
49 RA. Pk. III, bilag 570 (12. juli 1732).
50 KSA. HG. Rgsk. 1846,
nerup, s. 80.
51
52 RA. Kopibog,
s. 16 (30. april 1846).
RA. Forh.prot., fol. 6 b (6. april 1731).
53 RA.
fol. 165 b (12. februar 1733); jfr. Registraturprotokol 1731—42, Litra A fol. 240.
54 RA. Pk. III, bilag 565 (16. septbr. 1733).
Pk. III, bilag 560 (21. novbr. 1732).
55 KSA. HG. Rgsk. 1771—79, s. 58, 70, 81 (gentaget 1775 og 76, samt 1805: drejer Kyhn
for »Søjler eller Pinde ved Stolene«). 56 Inv. 1748, s. 96 f. (sen. tilskr.); KSA. HG.
Kirkeprotokol 1688—1792 (prot. 1), fol. 34 b og 35 a. 57 RA. Pk. III, bilag 564 (2. maj
58 Inv. 1706, fol. 72 a, 74 a; Inv.
1732), 560 (21. novbr. 1732), 565 (16. septbr. 1733).
59 Prot. 7, fol. 3 a. — RA.
1748, s. 97. — RA. Pk. III, bilag 565 (16. septbr. 1733).
60 KSA. HG. Stolestadebog
Pk. III, bilag 560 (21. novbr. 1732). — Inv. 1748, s. 97.
61 RA. Forh.prot., fol. 45 b (9.
for Mænd 1706, fol. 33 a; Pulpiturbog 1706, fol. 105 b.
62 RA. Pk. III, bilag 573 (18. decbr. 1732). — Inv. 1748, s. 88.
63 KSA.
april 1732).
HG. Pk. 27 (Synsforretn. 6. juni 1806); Pk. 29, læg 7 (brandvurdering 26. novbr. 1855);
65 KSA.
Synsprotokol 1862 ff. (hos værgen). 64 Kbh. Dipi. VI, s. 393 f. (7. decbr. 1663).
HG. Stolestadebog prot. 14, 1706, fol. 120 a, 127 a. 66 KSA. HG. Pk. 29, inv. 1805—78
(30. marts 1840 og 12. juli 1845). — Synsprot. 1862 IT. (hos værgen). 67 Hofm. Fund.
69 KSA. HG. prot. 13,
IX, s. 223 f. 68 Jens Bircherods Dagboger (ed. 1846), s. 174.
70 Prot. 13, fol. 37 a og 68 a. 71 Prot. 13, fol. 77—93.
72 Prot. 13, fol.
fol. 2—33.
73 KSA. HG. Pk. 27, læg 2 (29. marts 1731).
74 RA.
108 a og 110 a. Inv. 1727, s. 13.
75
Pk. III, bilag 560 (21. novbr. 1732). — Inv. 1748, s. 95 f.
RA. Pk. III, bilag 556
76 RA. Pk. III,
(tomrerarb. feb. til juli 1732); Forh.prot., fol. 43 a (29. februar 1732).
77 Inv. 1748, s. 95
bilag 559 (6. septbr. 1731); 560 (21. novbr. 1732); 564 (2. maj 1732).
78 RA. Pk. III, bilag 560 (snedkerrgsk.
(sen. tilskr.). — KSA. HG. Rgsk. 1758 og 1759.
79 Mollerup, s. 29; Synsprotokol (hos værgen). 80 KSA. HG. Pk.
21. novbr. 1732).
81 KSA. HG. Pulpiturbog prot. 13, fol. 132 a.
28, læg 4 b (8. maj 1878; 21. maj 1879).
82 Hofm. Fund. IX, s. 217.
83 RA. Forh.prot., fol. 87 a (27. marts 1733); Kopibog, fol.
84 Prot. 9,
205 b (29. oktbr. 1733). — KSA. HG. Pk. 27, læg 2 bilag 9 (29. oktbr. 1733).
85 RA. Pk. III, bilag 565 (16. septbr. 1733); KSA. HG. rgsk. 1727—35,
s. 127 og 131.
86 RA. Pk. III, bilag 560 (21. novbr. 1732).
87 KSA. HG.
fol. 102 a (29. april 1734).
rgsk. 1749—71. — Inv. 1748 (sen. tilf.), s. 93 — KSA. Mag. Res.prot. 1748—50, s. 367
88 KSA. HG. rgsk. 1749—71 (for året 1750).
89 KSA. HG. prot. 1,
(2. juni 1749).
90
fol. 27 b (2. juni 1766) og fol. 28 a (2. decbr. 1768).
Rgsk. 1789—90 (samt sen. tilf.
i inv. 1748, s. 93). KSA. HG. Pk. 29, læg 9 (30. maj 1828); smst. 8. februar og 15. august
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1836. — Rgsk. 1845, s. 17 (14. novbr.). 91 Jens Graae indsendte til magistraten ansøg
ning 8. april 1719 om at anskaffe en ny tavle, da den gamle var brøstfældig: KSA. Mag.
93 KSA. HG.
Res.prot. fol. 175 b. 92 KSA. HG. Pk. 28, læg 4 b (9. januar 1880).
94 KSA. HG. Pk. 29, inv. 1805—78,
Kirkeprotokol nr. 1, fol. 36 a (10. marts 1781).
95 Pk. 29, inv. 1805 etc. (11. decbr. 1861).
96 Synsprotokol,
læg I (12. april 1872).
under 1876 (hos værgen). 97 Synsprotokol. 98 KSA. HG. prot. 1, fol. 23 a (26. maj
1750). — Mag. Res.prot. 1748—50, s. 693 (11. juni 1750). — Inv. 1748, s. 89. — Prot. 9,
s. 197. — Y. Hermansen, Kbh. gi. Kirker, s. 70 f. — Kornerup, s. 117 f. 99 KSA. HG.
100 Konservator B. Brorson Christensens indgående beskrivelse af urvær
rgsk. 1750.
ket (i Nationalmuseets arkiv) ligger til grund for den folgende fremstilling. 101 Bern
hard Olsen: De hamburgske Guldsmede Jacob Mores d. Ældre og d. Yngres Arbejder for
de danske Konger Frederik II. og Christian IV., Hamburg 1903, særlig s. 15 f. — Marc
102 Konrad Hüseler:
Rosenberg: Der Goldsehmiede Merkzeichen (3. udg. 1923), s. 134.
Meisterliste der Hamburger Goldsehmiede vom 14. bis zum 18. Jahrhundert, i Nordel103 Bering Liisberg: Urmagere og Ure
bingen XIX (1950), s. 136—68; særlig s. 141.
104 Johan Adam Berg: Kurtze und eigentliche Beschreibung des für(1908), s. 141.
105 RA. Frede
trefflichen . . . . Kgl. Hauses Friederichsburg, Kbh. 1646, s. 55 og 72.
106
riksborg Amtsregnskaber 1677.
H. Holck, Det kgl. Konst-Cammer, 1775, s. 119.
107 Mollerup, s. 20.
108 Synsprotokol 1862 ff. (hos værgen). — KSA. HG. Pk. 29, læg 7.
109 Jonge
Kornerup, s. 118, har fejlagtigt her anbragt Anders Munchs krone fra 1750.
410 Resen, s. 140.
111 Hofm. Fund. IX, s. 234. — Mag. Res.prot. 1752—55,
I, s. 341.
112 KSA. HG. Kirkeværgens Privatjournal, prot. 26, under
s. 557 (11. septbr. 1754).
113 Jonge I, s. 341.
114 Wolf, Enco1. novbr. 1863; Pk. 29, læg 6 (8. novbr. 1865).
115 Kbh. Dipi. I, s. 431, III, s. 384.
116 Wolf, Encomion, s. 370.
117 KSA.
mion, s. 370.
Mag. Res.prot. 1717—19, fol. 40 a. 118 RA. Forh.prot., fol. 12 a (27. april 1731); Pk.
119 RA. Forh.prot. fol. 112 a (3. septbr. 1734).
III, bilag 579 (30. april 1731), bilag 450.
120 Inv. 1748, s. 84.
121 KSA. HG. rgsk. 1746—49, s. 24. — Prot. 1, fol. 22 a. 122 Hol
123 Mag. Res.prot.
ger Jacobæus’ Rejsebog (ed. 1910), s. 44; Wolf, Encomion, s. 370.
124 RA. Kopibog,
1717—19, fol. 86 b, 134 b, 177 b. — Prot. 1, fol. 10 b (8. juni 1768).
125 RA. Pk. III, bilag 525 (28. juni 1731).
fol. 174 b (15. maj 1733).
Gravminder s. 701
719. 1 Den forberedte nye udgave af Resens Inscriptiones med
forfatterens håndskrevne tilføjelser findes på Stadsarkivet (KSA) og citeres i det fol
2 Et seddelkartotek over gravene i kirken og kapellet, i num
gende som Resen 1683.
merorden, findes på KSA; dertil et alfabetisk navneregister. 3 Weilbachs Kunstner
4 Kornerup, s. 121. (Victor Hermansen). 5 Personalhist. Tdskr.
leksikon III, s. 260.
6 Personalhist. Tdskr. 5. r. I, s. 175.
7 Personalhist. Tdskr. 5. r. I,
5. r. VI, s. 229.
8 Personalhist. Tdskr. 5. r. VI, s. 230.
9 Prot. 7, fol. 94 a. — Personalhist.
s. 176.
10 Personalhist. Tdskr. 5. r. I, s. 176.
11 Personalhist. Tdskr.
Tdskr. 5. r. VI, 231.
12 Personalhist. Tdskr. 5. r. I, s. 177.
13 Personalhist. Tdskr. 5. r. I,
5. r. I, s. 174.
14 Som note 13.
15 Personalhist. Tdskr. 5. r. I, s. 174.
16 Som note 15.
s. 175.
17 Personalhist. Tdskr. 5. r. I, s. 176.
18 Som note 17.
19 Personalhist. Tdskr. 5. r.
20 Personalhist. Tdskr. 5. r. I, s. 176.
21 Som note 20.
22 Personalhist.
I, s. 177.
23 Som note 22.
24 Personalhist. Tdskr. 5. r. I, s. 177.
25 Per
Tdskr. 5. r. I, s. 175.
26
27
sonalhist. Tdskr. 5. r. I, s. 176.
Personalhist. Tdskr. 5. r. I, s. 175.
Personalhist.
Tdskr. 5. r. I, s. 176. — Synsprotokol (hos værgen) under 12. okt. 1865: Kirkeinspek
tionen giver tilladelse til at opsætte tavlen i muren. — Jfr. herom en erklæring fra Kirkeog Undervisningsmin., dateret 15. juli 1865: »J. G. Linde har efterladt ovenstaaende
Gravskrift over sig selv og ønskede den indsat i Rummet i Kirkemuren til højre ved
Hovedindgangen til Helliggeist i Familien Lindes Gravsted«. Der meddeles endvidere,
at slægten siden Frederik IV’s tid i fire generationer var Zahlkammer- og Partikulær
28 Resen 120;
kasserere. KSA. HG. Pk. 27 (Begravelser 1699—1865).
Marmora Danica,

KILDER OG HENVISNINGER

725

29 Resen 118; Kornerup, s. 6(5.
30 Resen 120; Marm. Dan., 89; Kornerup, s.
s. 89.
31 Resen 120; Holger Jacobæus’ Rejsebog (ed. 1910), s. 43; Kornerup, s. 70 f.,
68 ff.
32 Resen 140; Kornerup, s. 74, 94.
33 Resen 141; Kornerup, s. 75.
34 Resen
154.
35 Atlas Danicus, 221; Kornerup, s. 83 f.; Resen 119.
36 KSA.
137; Kornerup, s. 76.
37 Re
HG. prot. 9, s. 253; rgsk. 1746—49, s. 38; Personalhist. Tdskr. 5. r. VI, s. 229.
sen 1683, s. 136; Marmora Danica, s. 89; Atlas Dan. (Kgl. Ribi. Uldall 186 fol.). 38 Prot.
39 Prot. 7, fol. 14 b. 40 Inv. 1748, s. 98 (senere tilføjelse).
7, fol. 10 b (27. sept. 1688).
41 Kornerup, s. 58; Lindbæk Dipi. s. 61 f. 42 Huitfeld II, s. 1140.
43 Prot. 9, s. 21.
44 Resen 123; Kornerup, s. 63, 150.
45 Resen 129; Kornerup, s. 64.
46 Resen 124;
Kornerup, s. 64 f. 47 Resen 135 f.; Kornerup, s. 66 f. 48 Resen 130; Kornerup, s. 66 f.
49 Resen 138; Kornerup, s. 67.
50 Resen 125 f.; Kornerup, s. 73.
51 Resen 130;
52 Resen 131; Kornerup, s. 75.
53 Resen 125; Kornerup, s. 70, 145.
Kornerup, s. 75.
54 Resen 129; Kornerup, s. 76 f.; 155.
55 Resen 131; Kornerup, s. 75.
56 Resen 125;
57 Resen 127; Kornerup, s. 72.
58 Resen 138; Kornerup, s. 76.
Kornerup, s. 81 f., 161.
59 Resen 137 f.; Jonge I, s. 356.
60 Resen 125; Kornerup, s. 82.
61 Resen 131; Korne
63 Resen 130; Kornerup, s. 86,
rup, s. 72 f. 62 Resen 126; Kornerup, s. 82 f., 247 1'.
64 Resen 131; Kornerup, s. 86.
65 Wolf, Encomion, s. 26; Resen 124; Kornerup,
157.
66
67 Resen 132;
68 Re
s. 86 f. Resen 124; Kornerup, s. 87.
Kornerup, s. 90, 171.
69 Resen 1683, s. 154; Kornerup, s. 91.
70 KSA. HG.
sen 133 f.; Kornerup, s. 90.
Prot. 7, fol. 34 a, 61 a; prot. 9, s. 197; Pk. 28, læg 4 b (heri på en los seddel gravskriftens
71 Jonge II, s.
ordlyd). —- Synsprotokol 1862 ff. (hos værgen), under 18. nov. 1880.
283 f. — KSA. Mag. Res.prot. 1784—85, s. 663. — KSA. HG. Prot. 10, ligsten nr. 21.
72 KSA. HG. Pk. 27 (begravelser 1699—1865).
73 Synsprotokol
— Kornerup, s. 122.
74 Marmora Danica, s. 90, Mollerup, s. 9.
75 Resen
1862 ff. (under 15. nov. 1880).
1683, s. 168—70; Kornerup, s. 95 f. 76 Indskrifterne gengivet i Resens Atlas, s. 236,
Marmora Danica, s. 91, Jonge, Kjøbenhavns Reskrivelse I, s. 340, Mollerup, s. 5. Års
tallet på den første indskrift er dog læst forkert, 1614 i st. f. 1594. Jfr. Kornerup, s. 31 ff.
77 KSA. HG. Pk. 28, læg 4 b. Mollerup, s. 28 f.

INDHOLDSFORTEGNELSE
Kilder og henvisninger s. 719—725

BYGNING

INVENTAR

Historisk indledning........................................ 627
Kirkegården...................................................... 630
Hegnsmuren.............................. .............. 633, 663
Residenser......................................................... 636
Klosterkirken
s. 637—651
Ældste bygningshistorie.................................. 637
Undersøgelserne 1928...................................... 638
Ældste grundplan............................................ 639
Senmiddelalderlig korudvidelse 640
Klosterkirkens alder........................................ 641
Klosterfløjene.................................................. 642
Helligåndshuset................................................ 642
Klosteret, senere tilføjelser............................. 647
Senere ændringer af klostersalen . . . . 647
Sakristiet........................................................... 650
Tårnet................................................................ 651
Sognekirken 1537—1728
s. 652—658
Tårnet................................................................ 653
Kirkens indgange............................................. 654
Griffenfelds kapel............................................ 656
Sognekirken 1728—1878
s. 659—664
Branden 1728 .................................................. 659
Genopbygningen.............................................. 660
Genindvielsen................................................... 663
Kirkegården og lærredsboderne 663
Hovedreparationen 1878—1880
s. 665—672
Reparationer i 1800’rne..................................
Arbejde med kirkens ydre..............................
Arbejde med det indre 1879 ..........................
Senere ændringer.............................................

665
665
666
668

s. 673—700

Alterbibel.......................................................... 682
Alterbord.......................................................... 673
Alterkande........................................................ 681
Alterklæder....................................................... 673
†Alterklæder..................................................... 673
Alterstager........................................................ 681
†Alterstager...................................................... 682
Altertavle.......................................................... 677
†Altertavle........................................................ 679
Blok................................................................... 691
Dåbsfad............................................................. 685
Font.................................................................... 683
*Font................................................................. 684
†Font.................................................................. 685
Fontegitter........................................................ 684
Gittervinduer.................................................... 700
Glasmalerier..................................................... 700
* Glasmalerier.................................................. 700
†Herskabsstole................................................. 688
Jordpåkastelsesspade...................................... 700
Kalk og disk...................................................... 680
*Kalk................................................................. 680
Kandelabre....................................................... 698
Klokker............................................................. 699
†Klokker........................................................... 700
Knæfald............................................................. 683
Knæleskamler.................................................. 677
Kongestol.......................................................... 688
Korgitter........................................................... 685
Krucifikser........................................................ 682
†Lysearme......................................................... 698
Lysekroner........................................................ 693
*Lysekroner...................................................... 698
†Lysekroner...................................................... 698
Malerier............................................................ 693
Messehagler...................................................... 682
*Messehagler.................................................... 683
†Messehagler.................................................... 683
Oblatskrin........................................................ 681

†Oblatskrin........................................................ 681
Orgel.................................................................. 689
†Orgel................................................................ 689
* Pengetavler..................................................... 692
Prædikestol........................................................ 686
†Prædikestol...................................................... 686
Pulpitur.............................................................. 689
†Pulpiturer......................................................... 689
Sangværk........................................................... 699
†Sangværk......................................................... 699
†Sidealtre........................................................... 679
†Skriftestole....................................................... 688
Stolestader......................................................... 686
†Stolestader....................................................... 686
Sygekalk............................................................ 681

†Sygekalk.......................................................... 681
Tårnur................................................................. 699
†Tårnur.............................................................. 699

GRAVMINDER
s. 701—718

Epitafier............................................................. 701
†Epitafier........................................................... 710
Gravsten............................................................. 706
†Gravsten........................................................... 714
* Kisteplader...................................................... 717
†Kisteplader....................................................... 717
Andre indskrifter................................................ 718

INDHOLD

Vor Frue kirke..................................................................... 1-228
S. Petri kirke.................................................................... 229-456
S. Nicolai kirke............................................................... 457-624
Helligåndskirken............................................................. 625-727

DANMARKS KIRKER
I

KØBENHAVN
1. B I N D

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE
Kilder og henvisninger s. 220—228. Noter under de enkelte afsnit.

BYGNING
Bygningshistorie indtil 1728
Ved Aage Roussell, s. 3—30
Den middelalderlige kirke:
Historisk indledning............................................... 3
Kirkegården............................................................ 9
Den romanske kirke............................................. 10
Den gotiske kirke................................................. 12
Udvidelser og byggearbejder............................... 20
Tårn og tårnkapeller............................................. 24
Fra reformationen til 1728, s. 26—30:
Hovedreparation 1555 ......................................... 27
Spir og tagrytter................................................... 27
Bygningshistorie 1728—1807
Ved Christian Elling, s. 113—436
Kirkegården......................................................... 113
Genopbygningen................................................ 115
De forberedende arbejder................................... 116
Tårnets første sammenstyrtning . . . .
120
Den store bygningskommission. Ramus................................................................. 120
Tårnet................................................................. 122
Tårnets anden sammenstyrtning . . . . 124
Spiret.................................................................... 124
Den færdige barokkirke..................................... 126
Ændringer ved spiret 1754 og 1796. . 134
Bombardementet 1807....................................... 134
Bygningshistorie efter 1807
Ved Jørn Rubow, s. 151—184
C. F. Hansens plan 1808 .................................... 151
Kongens approbation 1811. Bygnings
kommissionen ............................................... 155
Genopførelsen.................................................... 156
Bygningskommissionens beretning
156—170
Grundstensnedlæggelsen 1811............................ 159

Indvielsen 1829................................................. 166
Senere ændringer............................................... 171
Bygningsbeskrivelse.......................................... 175

INVENTAR
Ved Victor Hermansen, s. 31—51;
s. 137—146; s. 185—190

Alfabet-register:
Alterbord........................
†Alterbord......................
†Alterbøger....................
Alterklæder....................
†Alterklæder..................
Alterstager......................
† Alterstager..................
Altersølv .......................
†Altersølv......................
Altertavle.......................
†Altertavler....................
†Berettelsestøj
Bispestol........................
Blok................................
†Blok..............................
†Bogstol.........................
†Bærealter......................
†Dørfløje........................
†Dåbsfad........................
Font................................
†Font..............................
†Fontelukkelse
Kalk og disk...................
†Kalk..............................
†Kalkposer.....................
Kandelabre.....................
Klokker..........................
†Klokker........................
†Knæleskammel . . .
Kongestol.......................
†Kongestol.....................
†Korgitter.......................

..........................31,

..........................31,
..........................39,
....................... 138,

..........................32,

. . 44, 125 f, 128,
..........................40,
..........................39,
..........................40,
....................... 138,

..........................48,

..........................41,

185
137
38
185
137
186
138
186
36
185
137
37
141
188
46
44
36
132
139
186
139
139
186
36
38
186
188
144
142
180
142
140

Korskranke........................................................
†Korstole .................................................. 44,
Lysearme...........................................................
†Lysearme.................................................. 47,
†Lysekroner................................................46,
†Messehagler..............................................38,
†Messesærke.....................................................
Oblatæske................................................. 138,
†Opslagstavler..................................................
Orgel. ..............................................................
†Orgel.........................................................45,
†Pengetavler.....................................................
Pengetavle.........................................................
Prædikestol.......................................................
† Prædikestol.............................................. 41,
†Pulpiturer..................................................44,
†Relikvieskrin...................................................
†Sangværk..................................................48,
†Sidealtre....................................................34,
Skriftestol..........................................................
†Skriftestol................................................. 44,
†Sognealter.......................................................
Stolestader........................................................
†Stolestader................................................ 41,
Sygekalke.........................................................
†Timeglas.........................................................

187
141
188
144
144
139
38
186
44
187
143
46
46
187
140
142
37
144
36
182
141
34
187
140
138
140

Tårnur................................................................ 188
†Tårnur...................................................... 48, 144
†Vievandskar.................................................... 41
Vinkande..................................................138, 186
†Vinkande......................................................... 36

GRAVMINDER
Ved Victor Hermansen, s. 52—112;
s. 146—150; s. 190—192

Gravminder indtil 1728 ...................................... 52
Gravminder 1728—1807 ................................... 146
Gravminder efter 1807........................................ 190

THORVALDSEN
OG VOR FRUE KIRKE
Ved Sigurd Schultz, s. 193—220

De første arbejder............................................... 195
Ændringer........................................................... 195
H. E. Freund og Frue kirke................................. 200
Arbejdets gennemførelse.................................... 206
Opgivne projekter............................................... 211
Thorvaldsens værker i Frue kirke . . . 214
Skulpturer af andre billedhuggere . . . 220

J. S. 1958
Fig. 1. Holmens kirke. Ydre set fra Christiansborgs tårn.

HOLMENS KIRKE
ved
JAN STEENBERG
ænge før tanken om en særlig kirke for kongens søfolk opstod, søgte Bremerholms
mænd til S. Nicolai kirke. Sådan var det allerede på Frederik II.s tid1. Men først
da Christian IV. i 1617 på det opdæmmede land syd for Nicolai kirke havde anlagt sine
»Skipperboder« med boliger for kaptajner, båds- og styrmænd og andre fra orlogsværftet
og flåden, fik Marinen sin egen kirke2, først midlertidig, men senere — fra 1619 — ind
rettet i Holmens gamle ankersmedje (s. 27).
Holmens kirke fik således et sogn, der var mere fagligt end lokalt afgrænset. Den nye
kirke skulle søges af alle med tilknytning til orlogsflåden uanset bolig. En række bestem
melser fra 1617, 1623, 1632 og 1649 har nøjere præciseret dette3. Skipperboderne, der lå
mellem Admiralgade og Ulkegade, mellem Dybensgade og Størestrædet, kom herefter
til at udgøre kærnen i Holmens kirkes sogn. Hertil kom de af kongens folk, der var be
skæftiget på Proviantgården, Tøjhuset, Bryggerhuset og den kongelige staldgård på
Slotsholmen. Efter anlægget af Nyboder ude ved Østerport fik kirken også beboerne
herfra til sognebørn. I de gamle skipperboder rykkede undertiden en del civilpersoner
ind, og dem gjorde præsterne ved S. Nicolai krav på under henvisning til, at hele området
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egentlig hørte under deres sogn, og at de kun agtede at renoncere på Holmens folk4. Den
kgl. ordre af 7. maj 1660 faldt helt ud til fordel for Holmens kirke, der ikke blot fik sine
tidligere rettigheder bekræftet, men endog fik helt nye rettigheder: alle der af kongen
fik bevilget byggeplads på Slotsholmen, alle der boede i Skipperboderne og i Holmens
Revier uanset profession, og alle flådens embedsmænd uanset rang skulle søge til Holmens
kirke. Efter en liste, der 1760 var forfattet af klokkeren Ole Bang, hørte dengang til
sognet følgende etater og områder: Skipperboderne, Proviantgården, kongens grynmølle,
Tøjhuset, »laboratoriet« på Christianshavn, gjethuset på Kongens Nytorv, det tidligere
Kongens Bryghus, Bremerholm (både Gammel- og Nyholm), Christiansholm og Dokkens
betjente, samt Nyboder5. — Ved opførelsen af det første Christiansborg var de private
gårde på Slotsholmen forsvundet, og deres beboere gled derfor ud af Holmens sogn. Men
ved nyordningen efter Nicolai kirkes brand skete der påny en ændring, med nye grænser
fastlagt efter kgl. resolution af 14. dec. 1804 (bd. I, s. 463). Gammelholms bebyggelse
ved midten af forrige århundrede fremkaldte en ny sogneregulering, endelig fastlagt 1878.
Herefter omfattede Holmens sogn hele området fra Nyhavn langs Havnegade, Ved
Stranden, Højbro Plads til Østergade, og herfra over Kongens Nytorv tilbage til Nyhavn6;
dertil kom stadig Nyboder og endelig alle de personer, der har tilknytning til flåden, og
som har bolig i det storkøbenhavnske område. På denne måde er den nye S. Nicolai
kirkebygning indlemmet i Holmens sogn, i hvilket der siden 1952 er en tredie kirke,
Sømandskirken i Nyhavn.
Sognepræsten bærer siden 1639 titlen Holmens provst, men har mulig fungeret som
sådan fra første begyndelse7. Ved hans side stilledes fra 1621 en øverste og siden 1637
en nederste residerende kapellan. Alle præsterne havde embedsboliger i Skipperboderne
og Holmens Revier.
Det nære forhold mellem kirken og marinen gjorde det naturligt, at kongen udnævnte
sine tillidsmænd ved kirken blandt disse. En stor del af kirkens patroner valgtes blandt
rigets admiraler8. Den første patron ved Holmens kirke var rigsadmiral Albert Skeel til
Fussingø, udnævnt 7. dec. 1617. Af senere patroner kan nævnes Niels Juel, Ulrik Christian
Gyldenløve og Frants Trojel. Da admiral Andreas Rosenpalm, den sidste af de personligt
udpegede patroner, ved sin død efterlod sig en stor gæld, blev fra 1754 Admiralitetet
indsat til at varetage patronatets forretninger9. Ved enevældens ophør gik patronatet
over til Marineministeriet, der fungerede lige til loven om menighedsråd af 30. juni 1922
ændrede disse patriarkalske forhold. Herefter blev patronatet i praksis ophævet, omend
titlen formelt består endnu. Holmens kirke er da siden 1922 selvejende under Marineministeriets tilsyn. De beføjelser, der tidligere skulle bestrides af patronen, nemlig for
valtning af kirkens midler, tilsyn med bygningen, indsættelse af kirkeværger m. m., er
overgået til kirkens menighedsråd.
Kirkeværgen var patronens lokale tillidsmand. Også han valgtes blandt Holmens folk.
Oftest var der to værger på een gang med hver sin ressort (bygning, begravelser, de fatti
ges midler etc.). De første, kendte værger er skibshøvedsmand Willum Evensen og deleskriver Niels Olufsen, begge udnævnt 1646, og det sagdes ved deres tiltrædelse, at kirken
ikke tidligere havde haft nogen værger10. Blandt deres efterfølgere vil man i de kommende
afsnit om kirken hyppigt træffe den højtansete skibsskriver Gabriel Jacobsen Kyng
(værge fra 1657 til sin død 1684) og hans efterfølger vejermester Hans Svendsen (1684—
94). Fra de store byggearbejder omkring 1700, da værgens arbejde var særlig byrdefuldt,
nævnes folk som eskadre- og mønsterskriver Nicolai Klaumann og vejermester Peter
Wartberg, alle embedsmænd på Bremerholm. Linien er fulgt op lige til vore dage.
Den særstilling, Holmens kirke indtog ved sin tilknytning til flåden, fik også andre
udslag. En kort overgang, fra 1686 til 1703, var der gudstjeneste på hollandsk ved en
dertil beskikket præst11. Mere ejendommeligt er det dog, at kirken fortrinsvis i 16- og
1700’rne blev benyttet til bisættelse af folk, der tilhørte den romersk-katolske religion.
Der er udarbejdet en liste12 over katolikker, der blev jordfæstet i København i tiden

HISTORISK INDLEDNING

5

Fig. 2. Bremerholm, Skipperboderne og Holmens Kirke. Plan, midt i 1700’rne, efter
Frederik V’s Atlas, Kongelige Bibliotek.

fra 1649 til 1730. Herefter modtog Trinitatis 23 lig, Petri 6, Vor Frelsers 3, Vor Frue og
Helliggejst hver 1, men Holmens kirke kunne opvise hele 44; Louis Bobé opregner i sin
bog om Holmens kirke s. 28 nogle af de kendteste navne.
Kirkens gods har næppe nogensinde været stort. Rede kapital fattedes meget hyppigt,
hvilket grelt træder frem under de nysnævnte byggearbejder. Af fast ejendom var der —
foruden hvad der lå af bygninger på kirkepladsen, samt residenserne m. m. — vist nok
kun Græstrup kirketiende, solgt 1692, og Tåstrup kongetiende13, solgt 1705. Til bestri
delse af alle løbende udgifter havde kirken egentlig kun indtægterne af stolestaderne og
begravelserne. De første kom meget uregelmæssigt ind; de sidste kunne godt være ganske
anselige, men det ser dog ud til, at de penge, man ofrede på det kostbare kapelbyggeri
1705, var meget længe om at komme ind i kassen igen.
Da disse gravindtægter var de solideste, ikke blot for Holmens kirke, men for de kø
benhavnske kirker overhovedet, er det ikke til at undre sig over, at de respektive værger
nidkært vogtede over deres rettigheder. Således havde Holmens kirke fra 1710 eneret
til at befordre lig fra Hof-, Land- og Søetaten ved kirkens egne ligvogne, og det ind
skærpedes kort derefter, at retten også udstraktes til at gælde begravelser ved universi
tetets to kirker, Vor Frue og Trinitatis. Ordningen gav anledning til pinlige stridigheder.
Da Garnisons kirke mente også at have ret til militære begravelser og dertil brugte sin
ligvogn, lod værgerne ved Holmens kirke en efterårsdag 1710 Garnisons ligvogn arrestere,
da den returnerede efter en formentlig ulovlig ligfærd. Episoden gav anledning til nogen
korrespondance, der endte med, at regeringen afgjorde spørgsmålet til fordel for Garni
sons kirke14. Det 18. århundrede igennem støder vi i kirkens korrespondance gang på
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gang på slige stridigheder. 1743 og 45 rettede man skytset mod skrædder Buch, der med
sin private ligvogn »bortrøvede« lig, som kun Holmens ligvogn måtte transportere. Lig
nende kontroverser havde Holmens kirke senere, i 1761 med S. Nicolai og Helliggejst,
1777 med Vor Frelsers kirke, 1787 atter med S. Nicolai, 1788 med Helliggejst og 1790
med Vor Frue15.
Trods kirkens vanskelige økonomi indlod Holmens værger sig undertiden på store og
kostbare byggeforetagender, som f. eks. kirkens belægning med kobbertag, opførelse af
hegnsmure og kapel; hegnsmuren fra 1699 blev endda udskiftet allerede 1714, skønt den
langtfra var udtjent (nedenfor s. 16), og byggeriet blev i det hele lagt op i et højere
plan, end kirkens fattigdom berettigede til. I de kommende afsnit vil vi flere gange møde
denne inkonsekvens og få den forklaret; årsagen var den enkle, at kirken havde slottet
til genbo, en udsat beliggenhed, der stillede uomgængelige krav. Hvor meget af dette
der var kirken pålagt ved direktiver fra hoffet, og hvormeget man indlod sig på frivilligt,
lader sig næppe altid afgøre. Kapelbyggeriet var dog sikkert frivilligt, fordi man havde
et — som det viste sig ikke helt velbegrundet — håb om, at det ville svare regning om
gående. Men det er på den anden side givet, at den fine, tildels storslåede, form disse
byggearbejder fik, skyldes genboskabet til slottet. Med den store nye Admiralitetsbygning fra 1706 var Størestrædet udbygget til en statelig, bred opkørsel til slottet med et
dybt perspektiv, hvor pavillonen fra 1738 på Holmens hovedmagasin dannede hoved
stadens eneste point de vue 16 . Ved hoffets festlige lejligheder kunne dette gadestrøg illu
mineres, og ved kronprinsesse Louises indtog 1743 rejstes Marcus Tuschers to romerske
søjler17 ud for Admiralitetet og forvandlede gaden til den københavnske via triumphalis.
Det er forståeligt, at i sådanne omgivelser måtte kirken være iført et festligt skrud.
Kirkens honnette ambitioner gjaldt vistnok mest tiden under den ældre enevælde. Under
Frederik VI.s lange og sparsommelige regering mærker man lidet eller intet til sligt.
Mens den øvrige hovedstad blev ramt af store ulykker, klarede Holmens kirke sig
frelst ud af det hele. Efter byens brand 1728, måtte den give Petri kirkes menighed husly
til 1731 og Helliggejstes til 1732. Den 4. feb. 1794 brændte Christiansborg, og kirken
blev hin nat omdannet til møbelmagasin18; værgerne søgte at skrive udførlige lister over
det kongelige bohave, men måtte opgive det under den store forvirring. Al gudstjeneste
blev for en tid suspenderet, indtil effekterne atter var kørt bort. Næste år brændte det
påny tæt ved kirken. Byens brand 1795 ødelagde bl.a. hele kvarteret syd for Nicolai
kirke med Skipperboderne og Holmens Revier. Også Admiralitetet brændte og med det
værdifulde arkivalier, som nu må savnes i kirkens historie. Men kirken selv blev skånet
og slap med tabet af sin materialgård og en del brandredskaber, der under panikken
blev udleveret til de katastroferamte bydele19.
Slap Holmens kirke således billigt ud af alle ulykkerne, var den på den anden side
genstand for angreb på pengepungen. Siden anlægget af Assistens kirkegård 1760 var der
gentagne gange planer fremme om helt at opgive indenbys begravelser. Holmens kirke
havde siden 1666 sin Skibskirkegård udenfor Østerport og havde således ingen andel i
Assistens. Den kunne altså opfylde kravene om begravelser uden for voldene, men ville
blive ramt på økonomien, om der kom forbud mod begravelser i kapellet. Struensees
regering havde udfærdiget et forslag til et sådant forbud. Præsterne og værgerne ved
Holmens kirke opsatte da en skrivelse til Admiralitetet, dateret 15. maj 1771; det hedder
heri, at kirken ved salg af 33 gravsteder i kapellet hidtil havde haft en indtægt på 10400
rdl.; i kirken var der solgt ialt 57 gravsteder, men nogen sum kunne ikke opgives, da
man ikke havde ført bog over indtægterne før 1690; en reform på dette område, frem
hæves der, ville have de alvorligste følger for kirkens økonomi20. Faren drev over denne
gang. Ved res. af 22. feb. 1805 blev det forbudt at begrave lig under kirkegulvet, men
bisættelser i kapellet var vedblivende tilladt både her og i tilsvarende kapeller ved Petri
og Helliggejstes kirker. Denne ret blev påny bekræftet ved en kgl. res. af 13. april 1851.
Bisættelser i kapellet har fundet sted siden da lige op til vore dage.
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De skelsættende begivenheder i 1800’rne var et par store hovedistandsættelser og den
store nyordning af gadekvartererne i Gammelholmkvarteret i tiden efter 1860. Det be
handles altsammen i de følgende afsnit. Trods de gennemgribende ændringer i bybilledet
lige uden for kirkens port har kirken dog beholdt sin nære tilknytning til marinen. Sø
værnets embedsmænd udgør stadig en meget væsentlig del af menigheden. Holmens
kirkes segl har ganske naturligt altid haft en gengivelse af et skib.

Fig. 3. Holmens kirkes signet.

N. E. 1959

Fig. 4. Holmens kirke og Slotsholmen. Udsnit af Resens prospekt o. 1670. (S. 11).
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V

ed indsejlingen til byens havn lå der i middelalderen et par holme; den
ene var Slotsholmen, hvor Absalons borg i århundreder var Københavns
mest fremskudte hus med vidt udsyn over vandet; på den anden side af sejl
renden lå Bremerholm, hvor Christian III. anlagde orlogsværftet, og hvor
senere Holmens kirke blev rejst1.
Bremerholms vestlige bred var den nuværende Slotsholms kanal. Mod nord
fulgte dens strandkant nogenlunde Laksegades forløb, og mellem denne gade
og kvarteret om S. Nicolai kirke var der et sejlløb, hvis navn er bevaret i
nuværende Dybensgade. Mod øst strakte Holmen sig hen bag bygningerne ved
Niels Juel, nemlig krydset ved Holmens Kanal, Holbergs- og Niels Juelsgade,
mens den søndre strandkant løb ind under Ø. K.s bygning, Hotel Kongen af
Danmark og Nationalbanken hen til et punkt syd for den plads, hvor kirken
blev bygget.
I løbet af 1500’rne var terrænet mellem Bremerholm og S. Nicolai kirke
blevet udfyldt2, »Dybet« forsvandt — og dermed karakteren af en ø. Men navnet
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Fig. 5—8. Holmens kirke. Planer af kirkegården ved K. Krogh. Nord opad.
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Bremerholm bevaredes, oftest forkortet til »Holmen« og senere ændret til
»Gammelholm«, efter at Christian V. havde flyttet en del af orlogsværftets virk
somhed til Nyholm. Sit grundskud fik Holmen 1858, da hele den store virk
somhed blev fjernet fra sit historiske sted og terrænet overlodes til bebyggelse3.
Med udfyldning af »Dybet« og opfyldning af Holmens søndre strandkant var
der åbnet store muligheder for byggevirksomhed: byen kunne udvide sig sydpå
fra S. Nicolai kirke, og værftet havde rigelig plads til huse af praktisk karakter,
magasiner og smedjer, bl.a. hin ankersmedje, der blev den første begyndelse
til Holmens kirke. Faktisk har Holmen siden Christian IV.s tid stadig været i
støbeskeen, og processen er endnu i vore dage i fuld gang. Bremerholms kirke
gård, der alene ved sin beliggenhed og udformning var hovedstadens mærke
ligste, fik bestandig nye genboer og naboer, lå ud til Børsens og Holmens
kanaler blandt kulisser, der ustandseligt udskiftedes. Bedst bevaret er façaden
mod Slotsholmen, hvor Børsen i mere end 300 år har været kirkens genbo. Til
alle andre sider har Holmen skiftet karakter. Da mange af disse ændringer har
grebet direkte ind i dispositionerne for kirken og dens opbygning, skal de
vigtigste af dem her opregnes.
1) Den gamle Østervold blev 1607—08 af Christian IV. dels helt ombygget
efter det bastionære system, dels forlænget mod syd fra Dybet og helt hen til
Bremerholms søndre strandkant4. Holmen blev derved skåret i to stykker.
Frederik II.s ankersmedje (den senere kirke) kom til at ligge inden for vold
linien, mens det øvrige orlogsværft kom til at ligge udenfor. Volden, med sine
stramt tilskårne flanker, ses på van Wijcks stik 1611 (fig. 12) og var da ganske
ny. — Tæt nord for smedjen lå (og ligger endnu) Holmens bro som et nødvendigt
bindeled mellem regeringens hovedsæde og værftet. I fortsættelse heraf anlagde
man en ny port gennem den nye Østervold, fortsat i en bro over voldgraven,
umiddelbart øst for smedjen. Den 1647 anlagte kirkegård fik ved denne ord
ning sin østgrænse fastlagt i henved 250 år og fik her som sine faste naboer
Holmens hovedvagt og Holmens låge5.
2) Det inddæmmede område syd for S. Nicolai kirke var for størstedelen
kronens ejendom. Her lå den kongelige urtehave og hoffets boldhus. Efter at
anlægget af Kongens Have ved Rosenborg havde gjort denne lille have over
flødig, byggede Christian IV. i 1617 på en del af dette område sine »skipper
boder« med boliger for orlogsflådens mandskab. Husene lå mellem Admiral
gade og Ulkegade, mellem Laksegade og nuværende Holmens Kanal (fortidens
Størestræde), i fire karréer med nummererede ejendomme — ofte kaldet »Num
rene« — der blev stammen i det senere Holmens sogn6.
3) Ved anlægget af en hel ny voldlinie fra Christian IV.s sidste år, fra Nørre
port til Kastellet, måtte den ældre Østervold fra 1607 før eller senere blive
overflødig7. Den blev sløjfet 1646—47, og kun voldgraven blev bevaret i stræk
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ningen fra Hallandsås (nuværende Kongens Nytorv) til dens udmunding ved
Børskanalen umiddelbart syd for Holmens kirke. Sløjfningen af det svære
voldlegeme frigav en del terræn. Fra »Numrene« hen til Kongens Nytorv blev
der plads til en række nye ejendomme: Holmens Revier. Og umiddelbart øst
for kirken ved Holmens låge (hvis beliggenhed forblev uantastet lige til 1858)
byggedes et par ejendomme, den ene — nærmest lågen — for viceadmiral
Jørgen Biørnsen, den anden for kgl. bartskær Philip Hacquard (fig. 18). Begge
ejendomme blev snart erhvervet af staten, den første købtes 1661 til brug for
Krigskollegiet og Admiralitetet, den anden omdannedes 1687 til Kommercekollegiet8.
4)
En anden følge af voldens sløjfning var, at der nu blev plads til en kirke
gård. Om ankersmedjens ændring til kirke vil der nedenfor blive berettet
(s. 27). Endnu mens volden stod der, var den enskibede bygning udvidet til
en korsformet kirke, der var klemt helt ind under voldens flanke, og der var
ingen plads til begravelser. En Bremerholms kirkegård var ikke desto mindre
taget i brug tidligere9, indviet 13. marts 1628; det kan kun være den begravel
sesplads, der lå omtrent på Det kgl. Teaters grund øst for voldgraven og ud
for Frederik II.s sejlhus, og som ved 1600’rnes midte snart kaldtes den gamle,
snart de fattiges kirkegård. Man ophørte med at begrave lig her 1654, da en ny
pestkirkegård ved S. Anna Rotunda »ved guldhuset« blev taget i brug10, ind
viet 23. januar, men de gamle grave på Holmens ældste kirkegård blev næppe
sløjfet straks. Endnu 1668 skriver Anders Hjørring i sine optegnelser11, at der
var kvæsthus »i det store murede sejlhus, som står ud til strædet ved den gamle
Holmens kirkegård«.
Den nye kirkegård ved Bremerholms kirke må være taget i brug umiddelbart
efter, at voldlinien fra 1608 var blevet sløjfet. Der findes en taksation på be
gravelser her dateret 22. nov. 1646; men den er mulig først indviet næste år,
da en forordning om den nye kirkegård12 blev udstedt 25. marts 1647. På to
sider gik den lige ud til vandlinien: mod vest, overfor Børsen, til Slotsholmens
kanal, mod syd til den gamle voldgrav fra 1608. Den nordlige grænse ud til
Størestræde er vanskeligere at ansætte. Her blev den lille Kor-urtegård anlagt
og indhegnet 1660, og det er vitterligt — hvad der også tydeligt fremgår af
den endnu bevarede indskrifttavle (nedenfor s. 13) — at der ikke tidligere
havde været begravelser her. Fra nordre korsarms gavl (nordøsthjørnet ud
mod Størestrædet) gik den egentlige kirkegårds hegn, i form af et plankeværk
i en bue hen til Holmens låge; sådan vises det på Besens prospekt (fig. 4), der
dog må behandles med et vist forbehold, og iøvrigt på andre kort fra tiden
omkring 1700. Begravelsespladsens største samlede areal lå således direkte ud
til de to kanaler og betegnedes hyppigst som »den store kirkegård«; en såkaldt
»lille urtegård«, mellem østre og nordre korsarm, nævnes første gang 1704; den
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var et modstykke til korets urtegård på den vestre side af nordre korsarm13.
I plankeværket var et par køreporte, hvoraf den ene 1659 overlodes til kongens
bygmester Albertus Mathiesen, der tillige fik ordre til at nedbryde det hus,
»som staar paa Holmens Kirkegaard«. Ordene er ikke klare; man kan heller
ikke med bestemthed placere hegnets forløb omkring kirken, da der ikke er
overensstemmelse mellem Resens billede og det bevarede kortmateriale14.
Da det nye Generalkommissariat blev opført 1706 (se nedenfor under hegnsmuren) blev hele kirkens samlede front ud mod Størestrædet forandret, og
kirkegårdens teltpæle blev flyttet mod nord for at danne en lige linie mellem
kirkens store, nordre gavl og den nye ministerialbygning. Dette nævnes ganske
vist ikke direkte i nogen samtidig kilde, men fremgår med al ønskelig tydelig
hed af de nye direktiver for opførelsen af en hegnsmur på dette sted i året 1714.
Vel var udvidelsen ikke stor, men dog den største, kirkegården kom til at op
leve. Bag den nye grænselinie indrettedes endnu en mindre underafdeling, den
såkaldte »nye eller lille kirkegård«; en del af det sparsomt tilmålte areal blev
endda optaget af et hus for ligvognene15, opført 1714, beliggende på det ind
vundne områdes nordøstlige del tæt ved hegnsmuren og Generalkommissaria
tets nybygning — og senere omtalt som sammenbygget med kirkegårdens
materialhus. Syd herfor lå langs grænseskellet mod øst ind mod Holmens
hovedvagt dels kirkens lille arkivbygning16, opført o. 1740, og dels et par haver.
1763 måtte kirkeværgen aflevere sin hønsegård17, som lå her op til Holmens
låge og ud til den tidligere voldgrav, og det inddragne areal benyttedes til en
beskeden kirkegårdsudvidelse, som dog blev gjort illusorisk få år senere: 1770
krævede og fik Holmen fra kirkegården et stykke jord, der skulle bruges til
udvidelse af hovedvagtens arrestbygning18. — Ligvognshuset, der blev for
nyet 1784, blev delvis ødelagt ved Generalkommissariatets brand 1795 og der
efter helt nedrevet, men vognene reddedes og stod en kort tid parkeret i en af
buegangene ved slottets ridebane19. Derefter flyttedes de til et nyopført skur
ved Garnisons kirke og stod der til 1802, da et nyt hus for ligvogne blev opført
på det gamle sted ved Holmens kirke, tæt ved Generalkommissariatets brand
tomt, hvor det forblev til omreguleringen af kirkepladsen i 1870’erne20.
Hegnsmuren. Som en ægte maritim institution lå kirkegården ved vandet,
og dens indhegning blev præget deraf. Ud mod den tidligere voldgrav var der
et solidt fundament af kampesten, og derover et levende hegn21. Den flanke,
der vendte ud mod Børsen og Slotsholmen havde, af hensyn til trafikken i
byens havn, i vandkanten et bolværk og derover et plankeværk. De hyppige
fornyelser af dette hegn, ikke mindst af bolværket, var en direkte følge af
skibsfarten, når skipperne med deres bådshager greb fat i træværket22. Selve
kirkens gavl var jo fra første færd ført ud til vandkanten og hvilede på et
fundament af kvadersten; plankeværket stod da på begge sider af gavlen og
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Fig. 9. Holmens kirke og kirkegård. Udsnit af Geddes kort 1757.

ses antydet på Wolfgang Heimbachs billede af arvehyldningen 1660 (fig. 18). —
1660 inddrog man, som ovenfor nævnt, korets urtegård ved kirkens nordvestre
kryds og hegnede denne nye begravelsesplads med en mur, der to gange i tidens
løb, 1704 og 1872, er helt ombygget. En tavle, der opsattes til minde om den
ældste mur, har trodset alle ændringer og er endnu bevaret; det er en sandstensplade, indføjet i den sidst opførte hegnsmurs inderside, tæt ved nordre korsarms vestmur. Overfladen er stærkt forvitret; med fordybede versaler læses
følgende indskrift:
Anno 1660 da Gabriel Jacobsøn vaar denne kirkis forstander er denne
opsat og pladsen til de hensovede børns legemers huilested forordnet og indhegnet.

kirkegaards

muer

Pladsen, som lå foran denne nye hegnsmur, mellem Holmens bro og kirkens
nordre gavl, og som kirken havde rådighed over, blev samtidig med murens
opførelse lejet ud til en stenhugger og hegnet med et stakit23. Frederik III.
havde givet sit minde til pladsens indhegning, men på betingelser: stakittet
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måtte »icke saa høit giøres och opsettes, att det woris prospect och udseende
fra slottet kan vere præjudicerlig och hinderlig«. Udtalelsen er anført her, fordi
prospektet og udsigten fra slottet gang på gang greb ind i kirkebygningens for
hold. Det må være det samme hensyn, der var bestemmende for kirken, da den
o. 1700 lod en ny hegnsmur opføre, fra kirkens nordøstre hjørne og hen til
Holmens låge. Naturligvis havde man også i tankerne at udskifte det utvivl
somt lidet pyntelige plankeværk på den side, der vendte ud mod Børsen; 1696
var der planer om her at erstatte bolværket med en stensat kaj og over denne
en hegnsmur, men man veg tilbage derfor af hensyn til de store omkostninger,
og 1697 nøjedes man med at forny bolværket og erstatte plankeværket med et
stakit24. Derimod planlagde man 1699 og gennemførte i de følgende år opfø
relsen af den nye mur fra kirkens nordgavl til Holmens låge. August 1699 gav
patronen ordre til indkøb af hollandske mopper, kalk fra Gotland og hugne
kampesten til fundamentet; en tegning skulle også fremskaffes, udført af J. C.
Ernst25, som dog ikke kan have haft det daglige tilsyn. Arbejdet blev heller
ikke iværksat straks, kun et kalkhus26 på kirkegården var i længere tid det
eneste synlige tegn på, at noget skulle ske. Kongens resolution27 forelå først 4.
januar 1701. Muren blev da bygget sommeren 1701, men værgen klagede over
murmesteren Niels Jacobsens sendrægtighed — der manglede hverken mate
rialer eller håndværkere, sagde han, der manglede kun murmesterens nærvæ
relse28. Arbejdet var dog på det nærmeste sluttet, da J. C. Ernst bistået af to
murmestre, Hans Olufsen og Hans Wiedewelt, den 1. oktober synede muren29.
Der var adskillig kritik: fundamentets kvadersten kunne have været bedre tilhugne, murværket burde have skårne fuger, og »de hugne sten i ovalerne burde
sidde dybere«. Patronen sluttede sig til kritikken med en bemærkning om, at
muren var »meget høj og ubillig opført«. Indirekte kan vi af den fremførte
kritik slutte, at overfladen stod i blank mur; den må have været fagdelt ved
lisener, og i hvert fag har der været en oval åbning, formentlig tilgitret med
jernsprinkelværk, med kileformede slutsten af kalk- eller sandsten, altså en
ganske statelig hegnsmur. Et billede af kirken, indgraveret i sølvplade på
pengetavle fra 1708 (fig. 65), viser et udsnit af denne mur i dens forløb nærmest
ved kirken; der var en ganglåge, kronet med (vistnok brudt) segmentgavl, tæt
ved nordre korsarms gavl, og længere borte en køreport med trekantgavl. Da
hegnsmuren fra 1701 udskiftedes allerede 1714, var den jo langtfra udtjent, og
det blev da også bestemt, at så meget materiale, der kunne anvendes fra den
ældre mur, skulle overføres til den nye. Begge de portaler, der er afbildet på
pengetavlen, er da sandsynligvis i behold endnu. Den brede køreport danner
siden 1872 indgangen i korets urtegårdsmur (fig. 11), og den mindre ganglåge er
samtidig indmuret udvendig i søndre korsarm, hvor den sidder med sin brudte
gavl om en kronet kartouche med rigsvåbenet.
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Fig. 10. Holmens kirke. Ydre set fra Storestræde. Rach og Eegberg o. 1750.

Kort efter fuldførelsen af hegnsmuren satte man et lignende arbejde i gang
ved korets urtegård. Trods kritikken mod 1701-muren og trods kirkens kum
merlige økonomi, der var yderligere anspændt ved oplægning af nyt kobbertag,
erstattede man den nylig opførte urtegårdsmur med en nybygning. Arbej
det var tilsyneladende overflødigt, men iværksattes ved en ordre fra kongen30,
dateret 15. maj 1703. Frederik IV. ønskede da, at muren om korets urtegård
skulle nedbrydes og en ny opføres »ligesom den anden nyopførte mur«. Man
tror at læse mellem linierne, at kongen atter her tænkte på prospektet fra slottet
og ville have ensartede hegnsmure om kirkegården. I alle tilfælde blev ønsket
opfyldt, og muren stod færdig 1704. Den stod lige til 1872 og kendes fra bille
der, hvoraf det ældste er den føromtalte graverede plade på pengetavlen 1708;
den stod med blankt murværk, var fagdelt ved lisener, der var malet grå, og
i hvert felt var der en ovalåbning. Tæt ved nordre korsarms gavl var en bred
køreport med brudt gavlfronton som ramme om en kronet kartouche. Dette
sandstensornament skånedes 1872 og sidder indmuret over indgangen til skriftemålsbygningen i urtegården. På kartouchen læses i ophøjede versaler:
Salm. LXXXIV. 2. Hvor elskelige ere dine boliger, Herre Zebaoth,
og længes ogsaa inderlig at komme til Herrens forgaarde. Anno MDCCIV.

min

siæl

begræder
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Udsmykningen af muren bekostedes af enkelte medlemmer af menigheden.
Det vides, at de to vaser, der var anbragt over køreportens piller, var skænket
af private31, bl.a. værgen Peter Wartberg. Både disse vaser og andre fra den
senere hegnsmur (1714) om den store kirkegård er nu anbragt over gesimsen
på
skriftemålsbygningen.
Kor-urtegårdens
hegnsmur
ud
mod
Slotsholmens
kanal byggedes samtidig, og fra den tid stammer vel også den store kampestenssætning ned til vandet. Denne murstrækning stod glat, uden piller, men
med fire ovalvinduer og var fagdelt ved en malet pilasterdekoration (nedenfor
s. 42).
Samtidig med fuldendelsen af korets urtegårdsmur leverede Holmens mester
smed Niels Mogensen en jerngitterport32, som hans folk havde udført »i deres
hvilestunder«; kongen leverede jern og kul, og af kirkens midler bevilgedes der
senere 200 slettedaler til smedene for deres umage, hvorefter Holmens billed
huggere søgte og fik et lignende gratiale, fordi de havde gjort modellerne til
gitterporten »fra det mindste til det største«. Skønt tidspunktet for portens
tilblivelse skulle gøre det sandsynligt, at den var udført for korets urtegård,
fremgår det af senere omtale af den, fra 1711 og fremefter, at den hørte til
1701-muren, hvor »Jernporten« til stadighed omtales i 1700’rne, også efter om
bygningen 1714. Den fik nyt topstykke33 1760, og i denne skikkelse forblev
den i østre hegnsmur lige til 1872. Nu er den opstillet ved hegnsmuren om
korets urtegård.
Ved kirkegårdens østgrænse lå som omtalt et par ejendomme, bl.a. det ældre
Admiralitet, parallelt med voldgraven fra 1608. De blev nedrevet og 1706 er
stattet med det nye militære regeringskontor, Generalkommissariatet34, der fik
en anden orientering end forgængeren, drejet omtrent øst—vest, så at nybyg
ningens fornemme, romerske paladsfaçade på det nærmeste flugtede med kir
kens nordgavl. Den lille, trekantede plads foran Holmens låge forsvandt og tog
karakteren af en bred gade, der løb fra Holmens bro forbi kirken til Kommissariatsbygningen, og som senere sluttedes med opførelsen af en ny bolig for
Holmens chef i begyndelsen af Christian VI.s regering. Østre hegnsmur fra 1701
var dermed blevet meningsløs og måtte udskiftes. Det skete ikke straks. En
ny mur var planlagt og omtales allerede 1711, men blev først til virkelighed
1714—15. Denne nye hegnsmur, der i kirkens arkivalier nævnes som »den for
flyttede«, sluttede forbindelsen mellem kirkens nordgavl og det nye General
kommissariats vestgavl og blev bygget noget højere end sine forgængere —
altså også højere end korets urtegårdsmur — for at komme i harmoni med sine
omgivelser.
Generalkommissariatet havde forneden
et rustika-stokværk, der
skiltes fra beletagen ved en bred kordongesims, og det blev denne gesims, den
nye hegnsmur kom til at flugte med, og der var herved opnået en harmonisk kor
respondance mellem uensartede bygningsblokke af forskellig alder og funktion.
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Fig. 11. Holmens kirke. Hegnsmurens portal (s. 14).

Arbejdet med den forflyttede mur tog sin begyndelse foråret 1714. Kongens
godkendelse forelå 30. april 1714, idet han dog krævede tegningen indsendt til
generalbygningsinspektørens, Wilh. Fr. von Platens, godkendelse »paa det, at
det Projekt, som engang har været for, kan istand bringes«. Tegningen må være
udført af Ernst, der dog ikke direkte nævnes; han var jo Holmens bygmester
og havde æren for det omtrent samtidig byggede store kapel ved Holmens
kirke (nedenfor s. 53). I hegnsmurens lange façade var der tre gennemgange,
hvoraf den midterste var tredobbelt, bestående af bredere køreport flankeret
af smallere ganglåger. De to andre portaler, den længst mod vest ind mod den
lille urtegård, og den længst mod øst ind mod kirkens materialgård fik gavlfrontoner af samme slags som den i korets urtegårdsmur fra 1704. I de dispo
sitioner, som værgen gav ved arbejdets begyndelse, hed det som ovenfor nævnt,
at man i videst muligt omfang skulle genanvende materialet35 fra den ældre
mur; dette vil da utvivlsomt sige, at køreportens store trekantgavl af sandsten
overførtes til den nye mur og fra denne til korets urtegårdsmur fra 1872, hvor
den endnu sidder, og at en anden portalkrone — mulig den ind til den lille
urtegård — også blev overført fra den ældre murflugt til den nye (hvorfra den
Danmarks
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som nævnt s. 14 blev overført til søndre korsarm 1872). Det var i køreporten
det store jerngitterværk fra 1704 blev anbragt, delvis fornyet 1760. De andre
gennemgange havde porte af træ, alle »flammerede« dvs. med skråbeklædning36.
Dog blev »Jernportens« to flankerende ganglåger udskiftet 1760 og erstattet
med gitterlåger37; også disse sidder nu i korets urtegårdsmur. — 1714-murens
ydre var en gentagelse af forgængeren, blot højden var forskellig. Den kendes
gennem talrige afbildninger og sad her lige til 1872, da portalerne som nævnt
flyttedes, og da en omregulering af kirkepladsen forestod. På Generalkommis
sariatets tomt byggedes 1827 det nye Søkortarkiv; dette blev først nedrevet
1874, hvorefter hele kirkepladsen fik nyt hegn i form af et jerngitterværk38.
Sådan som kirkepladsen i 20. århundrede ser ud, giver den ikke beskueren
den ringeste mulighed for at begribe, hvad der engang har været her. Kirke
gården fra 1647 lå på en pynt med udsigt til Børsen på den anden side af
Slotsholmens kanal og til Bremerholms orlogsværft hinsides voldgraven. Siden
kapellet blev bygget 1705—09, var udsynet mod Børsen stænget, men den
søndre flanke var stadig fri og forblev sådan til 1860. Forbindelsen med vold
graven — datidens Holmens Kanal — blev endda mere intim, da man anlagde
en stentrappe39 ned til vandet; vi ved ikke, hvornår denne trappe blev bygget,
men det er dog vistnok sket i forbindelse med opførelsen af det store grav
kapel. Det hændte ofte, at kister, der skulle bisættes i kapellet, blev ført til
kirkegården ad søvejen og derefter båret op ad trappen. »Vandporten« er nav
net på denne adgang til kirkegården40. Den stod fra midten af 1700’rne flan
keret af kuglebærende sandstenssøjler. At også datiden må have haft blikket
åbent for denne plets landskabelige skønhed, kan man indirekte se af, at præ
sterne havde lysthuse her, et på hver side af vandporten41. Når der nu og da
lyder klager over at kirkegården lå vanrøgtet hen42 og var »ligere en Blegedam
og Plads at sole Sengeklæder paa end en Kirkegaard«, så er dette ikke andet, end
hvad vi hører fra samtlige byens kirkegårde i fortiden. Stedets romantiske
skønhed er utvivlsomt blevet værdsat i al den tid, der var begravelsesplads ved
Holmens kirke. Som ved byens andre kirkegårde ville man her understrege
den landskabelige karakter. 1704 plantede man unge lindetræer ved hegns
muren; da de voksede til, måtte man 1766 ansætte en gartner til at beskære
dem43. Ud mod voldgraven voksede et par store kastanier, der 1771 blev fældet,
fordi rødderne truede med at sprænge kampestenskajen44.
De forskellige afdelinger inden for den samlede gravplads — store og lille
kirkegård samt lille urtegård — blev fra første færd indhegnet med stakit
værk45, der hyppigt nævnes på grund af talrige reparationer. 1795, da General
kommissariatet ved den store brand blev ødelagt, blev kirkegårdens stakitter
væltet under den voldsomme tumult. Man overvejede at erstatte dem med
klippede hække, men vendte dog tilbage til stakitterne igen46.
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En plan fra 1802 om at indrette butikker ved hegnsmuren47 genkalder lig
nende foreteelser andetsteds: Edelbergs boder ved S. Nicolai og Lærredsboderne
ved Helliggejst (bd. I, s. 470, 633). Om boderne ved Holmens kirke skulle ligge
foran eller bag hegnsmuren (hvor der var ejendomsgrave), nævnes ikke, og
planen blev i alle tilfælde opgivet.
Da fattigkirkegården ved sejlhuset blev opgivet, fik kirken en ny begravel
sesplads, denne gang uden for Østerport. Skibskirkegården, nu Holmens Kirke
gård, blev taget i brug 1666. Trods sin høje alder rummer den dog ikke grav
minder ældre end 1795, og dens største monument er gravhøjen over de faldne
i slaget ved Rheden 1801. En nærmere redegørelse for Skibskirkegården falder
dog uden for rammerne af dette værk48.
Residenser. Kirkens tre præster boede oprindelig i kongens skipperboder,
kærnen i det gamle Holmens sogn, til en begyndelse dog med hyppigt vekslende
bopæl. I slutningen af 1700’rne boede de to kapellaner i residenser, der lå i
Størestrædet lige over for kirken, matr. nr. 392 mellem Svaldergården og Ulke
strædet og nr. 397, der var Ulkegadens østre hjørnegrund. Provsteresidensen
var siden 1687 ved Holmens Revier, matr. nr. 405 (fig. 2 og 9). Alle residenserne
brændte 1795, men da var nr. 392 i forvejen bortsolgt (april 1795), og det var
meningen, at kirken skulle afvikle alle embedsboligerne; den store brand 1795
gjorde dette problem aktuelt, meget hurtigere end ventet49.

Fig. 12. Ankersmedjen på Bremerholm. Udsnit af van Wijcks prospekt 1611.

ANKERSMEDJEN
rlogsværftet havde brug for værksteder og smedjer, når nye skibe skulle
bygges, og når de gamle orlogsskibe kom hjem til eftersyn fra lange togter.
Den største af disse smedjer blev lagt ved Holmens vestlige bred ud til det
sejlløb, der i senere tider kaldtes Børskanalen eller Slotsholmens kanal; det
var Frederik II.s ankersmedje, der fik denne påfaldende og ejendommelige
beliggenhed som genbo til Københavns slot, og som rejstes her med en arki
tektonisk velgennemarbejdet gavl ud mod vandet. Den blev stammen i den
senere Holmens kirke.
Smedjen blev opført i årene 1562—63 under ledelse af kongens bygmester
Peter de Duncker1. Den bestod af to dele, den egentlige smedje, der var et
langhus orienteret omtrent sydvest-nordøst, og en tårnlignende udbygning
ved stranden med gavl mod slottet. Begge dele var opført samtidigt og efter
alt at dømme i een støbning. Bygningens bredde ved gavlen måler 21 ½ alen
(ca. 15 m), den samlede længde var ca. 80 alen (53 m). Det højere tårn ved
stranden har haft en dybde af ca. 16 ½ alen (11 m). Dette sidste mål vil kun
kunne stadfæstes, når omfattende udhugninger i murværket engang kan finde
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sted; men på det nuværende kirkeloft står tårnbygningens gamle tagstol endnu,
bundet sammen som en enhed uden direkte forbindelse med den øvrige kirkes
tagværk fra 1640’rne; et mellemrum mellem de to selvstændige tagstole viser,
hvor tårnets oprindelige østgavl engang har været og røber således det ovenfor
angivne mål.
Da denne smedje 1619 omdannedes til kirke, blev den nok ændret (fik nye
vinduer, døre, spir m. m.), men selve skroget bevaredes, og ikke uvæsentlige
rester deraf eksisterer endnu. Det er velkendt, at kirken påny i 1640’rne blev
udbygget i større skikkelse, fik korsarme med samme højde som den gamle
tårnbygning, og siden da er adskillige tilbygninger føjet til det gamle korpus,
trappetårne til pulpiturerne, kapeller og skriftemålsbygninger, som man må
borteliminere for at få fat på den egentlige kærne. Når således begge korsfløje
— den nordlige benævnet Kaptajnsgangen, den sydlige Urtegårdsgangen — er
fradraget, bliver tilbage den østlige fløj, benævnet Skippergangen, og dens for
længelse hinsides krydset, nemlig korgangen og koret, således at dette sidste
svarede til tårnbygningen i vest med korgitrets plads netop der, hvor tårnets
østre gavl engang havde stået.
Hele denne ældste del af bygningen havde sokkel af store kvadersten. En
kelte af kvadrene er nyere, således ved østgavlen lige syd for den 1872 indsatte
Kongeport fra Roskilde domkirke; de øvrige er gamle og må vel stamme fra
1560’erne. Man må dog regne med senere omsætninger; flere steder blev yder
murene i tidens løb gennembrudt af døre med adgang til herskabsstole, og
endnu kan flere af disse murgennembrud spores i sokkelstenene2. Men som hel
hed må man regne med, at soklen stammer fra den ældste tid.
Terrænet falder jævnt fra de højereliggende dele af kirkepladsen ned mod
nord til det fordums Størestræde (nuværende Holmens kanal). I de sydlige dele
af ankersmedjen er kun et enkelt kvaderskifte synligt over jordsmonnet; dog
er der ved sydsidens nedgang til fyrkælderen blotlagt hele tre skifter sokkel
sten af tilhugne kvadre. I de nordlige dele af den ældste bygning har faldet i
terrænet blotlagt knap to skifter, mens den senere tilføjede nordre korsarm
kan opvise omtrent 2 ½ skifte. Mest imponerende virker den store stensætning
under den vestlige gavl ved Børskanalen. Her er der seks lag kvadersten af
variabel størrelse og højde. Midt i denne stensætning ses en »lap« af mindre
sten på 2 ½ skiftes højde, dækkende over en oprindelig åbning — vindue, dør
eller luge —, der antagelig har ført ind til den mønt og toldbod, der vides at
have været her. I et hulrum under alteret har man fornylig fundet en stor,
vandret liggende, tilhugget kvadersten, som nu er utilgængelig, men som en
gang må have hørt til mønten eller toldboden. — I gavlens sokkelsten sidder
endnu fem store jernringe, der i gamle dage brugtes af skippere, dels når de
fortøjede deres skuder her, dels når de ved bådshager slæbte fartøjerne frem
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gennem sejlløbet. Den livlige skibstrafik har ofte i århundredernes løb skadet kirkens stensætning; de gamle
murankre, der endnu ses i gavlens svære stensætning, har
man indsat for at modarbejde yderligere skred i sten
masserne.
Over soklen er der nu et sandstensprofil med hulled;
om det svarer til de oprindelige forhold, er vel tvivlsomt,
og sandstenen synes næsten over hele linien at være for
nyet3. — Smedjens mure er i øvrigt opført af store mun
kesten lagt i krydsskifte. Stenstørrelsen er ret variabel,
25—28 × 11—12 × 8—9 cm. Antagelig stod huset oprindelig
med blank mur; vi ved, at den senere kirke på dette sted
i tidens løb har fået overfladebehandling på ydermurene,
først kalket, senere oliemalet og — siden 1872 — cement
pudset, hvilket vil blive nærmere omtalt under kirkens
bygningshistorie. Netop disse forskellige processer har med
ført, at ankersmedjens ydermure ikke kan undersøges.
Kun et enkelt sted er der en chance, der hvor kapellet
Fig. 13. Holmens kirke.
fra 1705 støder til korets sydmur; hvad man her ser på
Snit gennem Skipper
loftet over kapellets hvælving, er murbehandlingen fra før
gangens sydmur.
1: 20. Ved K. Krogh.
anno 1700, en stribet kalkmaling med gule og røde skif
ter, som må stamme fra korskirkens tid, altså 1640’rne, og som ikke kan ta
ges som et kriterium for, hvad der var på dette sted i tidligere tid. Men kalk
malingen synes dog at ligge direkte uden på de store munkesten, der som
nævnt må have stået i deres naturlige røde farve, da bygningen for 400 år
siden blev rejst.
Murenes indersider har kunnet efterspores ved et par udhugninger foretaget
1959. Den ene er under prædikestolen og viser et skødesløst krydsskifte. Den
anden udhugning foretoges i Skippergangens indre sydmur; man så her den
samme skiftegang og stenstørrelse som ved prædikestolen. Der foretoges sam
tidig en prøvegravning i dybden; efter denne hviler ankersmedjens mur ca.
110 cm under nuværende gulvflade på et lag af teglstensbrokker i kalkmørtel;
over gulvhøjde springer muren tilbage og er derover dækket af puds (fig. 13).
I Skippergangens sydøstre hjørne, under opgangen til orgelet, findes resterne
af kirkeværgen Gabriel Jacobsen Kyngs murede gravkrypt (s. 123). Her ses
på gravkammerets nordre side et svært murfremspring, der formodes at være
de borthuggede rester af en skorsten, i hvis indre der endnu ligger sod. For
tolkningen af murværket, ligesom selve dets forekomst på dette sted, byder på
flere vanskeligheder, men udelukket er det ikke, at vi her står over for en af
ankersmedjens skorstene. Er fortolkningen rigtig, må skorstenen nu være det
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Fig. 14. Ankersmedjen. Udsnit af Braunius’ prospekt 1587.

eneste minde om bygningens tidligere funktion, inden Christian IV. lod den
indrette til kirkeligt brug.
Der findes fra gammel tid to billeder af ankersmedjen, det ene er fra Braunius’ prospekt 1587 (fig. 14), det andet er van Wijcks velkendte fugleperspek
tiv af København 1611 (fig. 12). De stemmer overens i hovedtrækkene: tårn
bygning ud mod stranden, smedje med skorstene bagved mod øst; de viser
også begge et tårn, der er noget bredere end smedjen, hvilket er et minus ved
pålideligheden af deres vidneudsagn, idet den nuværende bygnings mure tyde
ligt viser, at begge kompleksets bestanddele havde samme bredde. I alle detal
jer er der afvigelser mellem de to billeder, navnlig hvad angår antallet af døre,
vinduer og skorstene. Her vil kun en fremtidig afbankning af kirkens murværk
have mulighed for at bringe klaring. Man nøjes derfor med en rekonstruktion
i hovedtræk og tilføjer af enkeltheder, at både tårn og smedje havde talrige
vindfløje, og at tårnets tagryg har båret et lille rytterspir.
Ankersmedjen var efter nutidens forestillinger en fabriksbygning med ry
gende skorstene og har efter sin bestemmelse fået et nøgternt udseende. Ander
ledes blev det med det tårn, der blev lagt som en skærm foran fabrikken, og
som med sin højtopbyggede gavl endnu i 20. århundrede sammen med sine
genboer, Børsen og Kancellibygningen udgør et af hovedstadens fineste arki
tekturbilleder. Over en rektangulær grundplan, 15 m i bredden, 11 m i dybden,
rejste tårnet sig i tre stokværk, foroven kronet af den italiensk udseende gavl.
I kælderstokværkets stensætning var der som før nævnt en åbning, der også
skimtes på prospektet fra 1611. Derover må tårnet have haft to fulde stok
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værk med vinduer, der også sås på vestsiden, hvor der nu siden 1872 ses tre
høje slanke blændinger (et heldigt træk, tilføjet den ældre bygning af arkitek
ten Ludvig Fenger). Bygningen rummede til en begyndelse den kgl. mønt og
bolig for Holmens mestersmed4. Mønten, som i alle tilfælde beslaglagde kæl
deren, havde lokaler her til 1593. Mestersmeden synes at have boet i stuerne
ovenover til omkring 1617, da en ny og større smedje var bygget længere mod
sydøst på Bremerholm. Kælderstokværket blev da toldbod; i de øvre stokværk
indrettede man en navigationsskole, fra 1619 ledet af Joris Carolus; på den
tid blev der over tagryggen mellem den lille tagrytter og vestgavlens spids
bygget et galleri5, antagelig til brug for undervisningen i navigationsskolen. I
slutningen af 1620’rne omtales mønten påny i toldbodens tidligere lokaler.
Bortset fra de mindre ændringer, de skiftende formål har medført, stod tårnet
urørt indtil den store ombygning i 1640’rne.
Gavltrekanten er ved vandrette sandstensgesimser delt i to stokværk (lig. 15).
Det nederste dækkes til siderne af dobbelte volutter — »krøllerne« kaldes de
betegnende i kirkens brevsager — og er rytmisk opdelt i bredt midtfelt og
smallere sidefelter; rytmen markeres af fire pilastre, samlet to og to som ramme
om de to sidefelter, og er diskret forstærket ved små konsoller under hoved
gesimsen. Pilastrene har rillede skafter og doriske kapitæler. I sidefelterne er
der små rundbuede blændnicher, i midtfeltet en større luge, hvis lladbue vel
er det eneste mere nordiske træk i denne ellers så sydlandsk udseende gavl.
Det øvre stokværk, der er ramme om urskiven, har i hver flanke kun een storvolut og i feltet kun to pilastre, anbragt i lod over de to midterste nedenunder.
Topfeltet med sin lave trekantfrontispice er bygget højt, let og frit over tag
ryggen, højere og friere end vanligt var under nordiske himmelstrøg, og dæk
ker som en kulisse for alt det, der ligger bagved.
Om gavlens funktion som en skærm, der skulle berede udsigten fra slottet et
behageligt prospekt, og om dens ejendommelige italienske træk og om byg
mesteren Peter de Dunckers afhængighed af de forbilleder, han må have fun
det i Serlios arkitekturbøger, er der fornylig skrevet kyndigt af Otto Norn, til
hvis resultater der hermed skal henvises6. Der er intet, der berettiger os til at
tro, at bygmesteren selv har været i Italien, men han har ved hjælp af dati
dens arkitekturteoretiske bøger evnet at give København den første bygning
i romersk ånd. Admiralitetsbygningen (fig. 10), der fra 1706 var Holmens kir
kes nærmeste nabo, blev 150 år senere nr. 2. Sammen røber disse to bygninger,
at der blev kælet for randbebyggelsen omkring Bremerholm. Da Frederik II.
lod smedjens gavl få en udsøgt arkitektonisk form, havde han samtidig anty
det retningslinierne for Holmens kirkes, Størestrædets og Holmens Kanals frem
tidige udformning. Hvad enten kirkeværgerne bistået af de vekslende patroner
syslede med byggeplaner om hegnsmure (s. 16) eller kapeller (s. 51), måtte
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Fig. 15. Holmens kirke. Ankersmedjens vestgavl.
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disse bygherrer altid tænke på genboskabet til slottet. Hele udbygningen af
Størestrædet og kanalen med kirken, Admiralitetet, boligen for Holmens chef
og det store hovedmagasin på Holmen hinsides kanalen7 fik i de kommende
århundreder en fornem iklædning, der bestemtes af det særlige forhold, at
netop dette prospekt betragtedes med kritiske og krævende blikke fra vindu
erne på det kongelige residensslot.

Fig. 16. Holmens kirke o. 1620. Udsnit af Allards stik.

DEN ÆLDSTE KIRKE

A

nkersmedjen blev taget i brug som kirke 1619, men allerede før den tid
havde der været planer fremme om en særlig kirkebygning for Holmens
mænd. En ny kirke var i årene før 1620 påbegyndt ved Gammel Mønt på det
tidligere S. Clara klosters grund8; man ved ikke meget derom, kun at man havde
nået at lægge fundamentstenene, som 1620, netop da Holmens menighed var
rykket ind i den fordums smedje, på kongens ordre blev brudt op igen. Kirken
ved S. Clara var vistnok tænkt som den ældste Holmens kirke, og det var
måske hertil, at en altertavle for Holmens menighed var under arbejde 1615
(nedenfor s. 80). Planen må snart være opgivet. Den 14. nov. 1617 indviede
biskop Hans Resen »det Hus, som Maaltid holdtes udi«, til midlertidig kirke
for den nydannede menighed9, oprettet efter kongebrev 7. dec. 161710, sam
tidig med at »Skipperboderne« syd for Nicolai kirke kom til at danne kærnen
i det nye Holmens sogn.
Omsider fandt Bremerholms menighed sin blivende plads i ankersmedjen.
Rentemestrene har fra begyndelsen af 1619 bogført en række håndværkerregn
skaber11, og efter pålidelige kilder blev kirken indviet den 5. sept. samme år.
Der står en malet indskrift bag på Abel Schrøders altertavle fra 1661: »Vdi
Christiani Quarti Tiid Anno 1619 den 5 sept: er denne sted Induiet til en kirke
aff superintendenten Docter Hans Resen ...« Wolfs Diarium fra 1648 giver
samme udsagn12, og begge kilder må have haft gode forudsætninger for at
kunne give den rette datum. Regnskaberne13 fortæller dog, at murmesteren
25. dec. 1619, mere end 1 ½ måned efter indvielsen, har gennembrudt en dør
og indmuret en karm i Holmens kirke. Fra 29. feb. til 26. marts 1620 har mu
rerne til stadighed været i arbejde og bl.a. skelnet alle vinduerne i kirken.
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Glarmesteren arbejdede her endnu i januar 1620, og skifertækkeren Jørgen
Eilersen tækkede spiret og fik sin betaling derfor 11. marts 1620. På den anden
side stod bygningen under tag14 allerede sommeren 1619, og snedkeren Engelbret Melsted var færdig med inventaret til indvielsen i september. Man må
da tro, at bygningen vel var tjenlig til brug, da Sjællands biskop foretog ind
vielsen, men at meget endnu manglede.
Det eneste billede, der kendes af kirken fra denne tid, er Allards stik fra
1620’rne (fig. 16). Det viser kirken set fra sydøst. Langhuset har fået seks fir
kantede vinduer, antagelig med sandstenskryds; desuden to kviste med svungne
renæssancegavle — de kan antages at have haft betydning for de øverste pul
piturrækker i kirkerummet, der da må have haft lav tøndehvælving af træ eller
åben tagstol. Over østgavlen, der på billedet delvis er skjult af den nybyggede
store smedje, ses den tagrytter, som tømreren Claus Bang15 havde sammen
bundet juni 1619, og som Jørgen Eilersen16 tækkede med spånskifer i marts
det følgende år. Den store tårnbygning fra 1560’erne bærer på taget Joris Ca
rolus’ galleri og er iøvrigt uændret i det ydre; dog er det tvivlsomt, om stikket
gengiver gavlenes afdækninger korrekt — vestgavlen ud mod Børskanalen er
i alle tilfælde forkert opfattet.
Kirken fik næppe mere end to indgange, en i østgavlen og en mod nord. Syd
siden havde til genbo den store vold fra 1607, og da der endnu ingen kirkegård
lå her, kan der heller ikke have været brug for nogen portal til denne side.
»Den store kirkedør«, der udstyredes med beslag17 og en ring »at drage døren
til med«, sad utvivlsomt ud mod Størestrædet og de Skipperboder, der afgav
så stort et kontingent af kirkegængere blandt Holmens menighed, mens døren
i østgavlen stod åben for folk, der kom fra Bremerholm gennem Holmens port.
Betegnelsen »den store kirkedør« anvendtes i senere tid altid om norddøren.
Man må gå ud fra, at korskirken fra 1640’rne ikke blot har bibeholdt dette
navn på døren, men også selve portalen, som med sandstensindfatning og dør
fløje er flyttet fra den tidligere plads til Kaptajnsgangens nordgavl (fig. 17).
Her skulle den altså sidde endnu, omend dog i stærkt fornyet skikkelse18. Dens
udseende turde bekræfte formodningen om, at den stammer fra tiden omkring
1620. Både karme og bueslag er stærkt bosserede med kassettemønstre og dia
mantbosser i felterne, altsammen ganske i stil med Christian IV.s tidligere byg
ninger og altsammen utvivlsomt udført af Herman Rolfinck, hvis navn stadig
figurerer i regnskaberne for stenhuggerarbejdet ved Holmens ældste kirke, og
som iøvrigt var stærkt benyttet af kongen ved andre byggearbejder, særlig på
Frederiksborg. Hans andel i nordportalen kan dog kun være indfatningen med
karme, bueslag og de to nedadtil tilspidsede bosserede pilastre ved bueslagets
flanker; topstykket er senere tilsat (nedenfor s. 38). Den nuværende portal er
dog stærkt ophugget og nærmest fornyet både 1872 og senere i 1919. — Om
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N. E. 19599

Fig. 17. Holmens kirke. Den store kirkedør. Nordportalen (s. 28).

den tilsvarende østdør er der ingen efterretninger19, der kan tillade så meget
som antydningen af en rekonstruktion; af Thuras plan (lig. 20) fremgår, at den
havde lysning på ca. 1 ¾ alen mod de godt 2 ½ alen i den »store kirkedør«, der
altså ikke uden grund bar dette navn.
Det sparsomme, der vides om kirkens indre, behandles under inventaret.
Selve rummet kan have haft fladt bjælkeloft, men kirken må da have virket
lav og skummel. Sandsynligere er det — som nys antydet —, at de førnævnte
kvistgavle har været inddraget i rummet som lysgivere for pulpituret; i så fald
har loftet enten som før nævnt været lavt tøndehvælvet som i den nuværende
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Holmens kirke eller har stået med åben tagstol. — Kongestolens, prædikestolens og fontens placering er ukendt. Altertavlen, som Helge maler havde stafferet, må have stået mod vest opad muren ind mod tårnet, andre muligheder
eksisterer ikke.
Og dermed var smedjen blevet kirke, lignede også en fynsk landsbykirke
med tårn mod vest og messeklokkespir over østgavlen, blot med den forskel,
at tårnet slet ikke var en del af kirken, og at spiret mod øst sad over hoved
indgangen og rummede to rigtige kirkeklokker, mens koret var mod vest. Der
var vendt op og ned på alle gængse begreber om en kirkes indretning.

Fig. 18. Holmens kirke 1666. Udsnit af Heimbachs billede af Arvehyldingen 1660.
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Allerede

20 år efter, at ankersmedjen blev omdannet til kirke, var den for
snæver og måtte udvides. I et brev20 til Corfits Ulfeldt, dateret 27. feb. 1641,
skriver Christian IV: »Hvorledes min mening er, at Holmens kirke skal for
højes og gøres med et kryds ud til Holmen, det er dig bekendt. Da efterdi det
sker, fordi man vil ampliere kirken, da er det nu en umage at lade krydset
gå ud på den side imod byen lige så vel som imod Holmen«. Ordene kan ikke
misforstås. Smedjens gamle mure, der kun havde en højde på 6 ½ alen, førtes
nu op til det dobbelte, hvorefter man havde nået gesimshøjden på tårnbyg
ningen fra 1562; yderligere føjede man to korsfløje til, en mod syd-sydøst
»imod Holmen«, som kongen siger — det er den nuværende Urtegårdsgang, og
en anden mod nord-nordvest, »imod byen«, altså vor tids Kaptajnsgang. Der
var tendenser mod noget lignende i andre kirker fra Christian IV.s tid. Kirken
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Fig. 19. Holmens kirke. Rekonstrueret grundplan o. 1640. 1:600. Ved K. Krogh. Vest opad (s. 48).

i Christianstad havde en grundplan, der var en rig variant af centralsystemet.
I København havde Petri kirke i to tempi, 1631 og 1634, fået en udformning,
der var en knappere og mere skematisk gengivelse af systemet, akkurat som
det få år senere realiseredes ved Holmens kirke. Også andre steder kan man
spore lignende planlægninger. Kongen var i disse år stærkt interesseret i fæstningsbyen Glückstadt, hvor store byggearbejder fandt sted, og hvorfra han
også hentede nogle af sine håndværkere til Holmen. I en kontrakt med stukkatørerne ved Holmens kirke, dateret 25. marts 1642, siges det, at gipsloftet
skal have samme »art og manér« som slotskirken i Glückstadt21. Man ved des
uden, at der samme sted i 1630’rne var påbegyndt opførelsen af en luthersk
menighedskirke, og at denne havde korsform22. Kongen må således have haft
sine ganske bestemte ønsker om den nye Holmens kirke, både hvad grund
plan og udsmykning angår, og det blev derefter den bestaltede bygmesters
opgave at ramme kongens ønsker på det nærmeste.
Bygmesteren var ny i embedet; Leonhard Blasius, som menes at være kom
met fra Holland, var efter Hans van Steenwinkels død 1639 blevet oberbygmester i året 1640 og har således i Holmens kirke stået over for en af sine
første større opgaver med ret bundne hænder. Han kan i enkeltheder have
udført de endelige bygningstegninger og på byggepladsen overvåget arbejdets
gang, ligesom hans navn står under de bevarede regnskaber og også under den
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Fig. 20. Holmens kirke. Grundplan o. 1740. Efter Danske Vitruvius. Vest opad.

Danmarks Kirker, København II
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nysnævnte kontrakt med stukkatørerne. Men som forholdene lå, må direkti
verne være kommet andetsteds fra, i dette tilfælde fra den byggeglade konge
selv.
De nye mure opførtes over en kampestenssokkel, der har ganske samme
præg som den under ankersmedjen; den er ved søndre korsarm enten helt for
svundet eller dækket af nyere cementpuds, idet der dog ved korsarmens syd
vestre hjørne ses en større kvader, delvis dækket af 1870’ernes cement. Bedst
bevaret er nordre korsarms sokkel; en enkelt af kvadrene, ved det østre hjørne
ind mod Skippergangen, har et indridset stenhuggermærke. Korsfløjens mure
er helt af små gule sten, mens den østlige del af den gamle smedjes mure for
højedes med røde sten23.
Samtidig med de øvrige byggearbejder har man nedbrudt tårnets gamle
østgavl. Det er ovenfor nævnt, at korskirkens tagstol er forskellig fra tårnets,
og at mellemrummet mellem de to stole endnu i dag røber, hvor gavlen en
gang har stået. På dens plads nede i kirkerummet blev det nye korgitter an
bragt, og hele tårnets gulvflade blev derefter inddraget under kirkens kor, der
godt et par alen bag gitret fik et tre trin hævet altergulv.
Murerarbejdet lededes af Jørgen Timian24, der både udførte de nye korsarme, forhøjelsen af de gamle mure og indlæggelsen af det nye altergulv; des
uden skulle han udhugge 18 vinduer, hvilket stemmer med antallet af vinduer
i smedjens og tårnets mure efter kirkeudvidelsen, mens korsarmenes vinduer
ikke direkte er indbefattet i hans kontrakt.
Kirkens nye vinduer blev 10 alen høje, to alen brede i lysningen og var for
oven fladrundbuede. Et par af dem kan endnu ses i deres oprindelige skikkelse
på det snævre loftsrum mellem den gamle ankersmedjes tårn og det 1705 til
byggede kapel. De har een stens fals; i lysningen er der i det ene vindue beva
ret gammelt sprosseværk af jern, og det vides, at sådanne jernstænger25 er ind
sat eller fornyet 1699. Der er i de to vinduer intet spor af sandstensindfatninger, og troligt nok har kirkens vinduer i den tidligste tid ikke haft nogen som
helst udsmykning, hverken i karmene eller som stavværk i lysningerne. Yder
ligere kan det på loftet ses, at de to bevarede udsnit af vinduerne sidder i urørt
murværk, hvilket må betyde, at man 1641 udnyttede tårnets gamle åbninger
fra 1562 til de nye kirkevinduer; dette kan forklare, at der i koret fra 1641
var en anden vinduesrytme end i de nybyggede korsarme. I disse blev reglen,
at der var tre vinduer i fast rytme i hver sidemur og tre i gavlen — alene øst
gavlen mod Holmens port undtaget (nedenfor s. 39). Også korgavlen mod
Børskanalen bag den dengang lavere altertavle fik tre høje vinduer.
Efter ombygningen stod kirken med tre portaler, mod to i dens forgænger.
Sognets struktur medførte, at hovedindgangen stadig vendte mod nord til
Skipperboderne, og at en anden, noget mindre, vendte ud mod Holmens port.

Fig. 21. Holmens kirke. Opstalt o. 1740. Efter Danske Vitruvius.
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Fig. 22. Holmens kirke. Nordgavl o. 1750. Tegning i Rigsarkivet (s. 38).

Dermed er de to vigtigste indgange placeret, den sidstnævnte dèr, hvor den
altid havde været, den første flyttet ud fra sin gamle plads i ankersmedjen til
sin nye i nordre korsarms gavl. Derimod var det noget nyt, at kirken fik en
tredie indgang, anbragt i Urtegårdsgangens sydgavl, og det er atter et resul
tat af de nye omgivelser, kirken var kommet til at ligge i.
Volden fra 1607 lå tæt ved kirken (ovenfor s. 11), og det må være en forud
sætning for kirkens udvidelse, at fæstningsværkerne på dette sted blev sløjfede,
da Urtegårdsgangens korsfløj ellers ville nå tæt hen til den indre voldlinie. Der
havde da heller ikke tidligere været plads til nogen kirkegård her, men da vol
den forsvandt, kunne der anvises kirken en anselig gravplads mod syd og øst.
Først da var der brug for en søndre kirkedør.
Måske man af den ældste kirkegårdsforordning af 22. nov. 1646 kan læse
noget om disse tre døre. Forordningen tager ikke blot sigte på den nyindret
tede kirkegård, men også på begravelserne inden for kirkens mure. Kaptajns
gangen omtales som »den gang, hvor man går ind« og er derved kendetegnet

KORSKIRKEN

Fig. 23. Holmens kirke. Spirkonstruktion. Tegning af L. Fenger 1870 (s. 40).
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som den del af kirken, der rummede den egentlige hovedindgang. Skippergan
gen får titlen »den gang, som går til orgelværket« — altså uden direkte angi
velse af, at der her også var en dør. Søndre korsarm kaldes »den gang ud til
kirkegården«, i hvilken betegnelse der måske nok kan ligge forestillingen om
en dør. I dette tidlige dokument er således kun den nordre dør helt sikret. Den
østre dør i korskirken nævnes først direkte 1695, men en lidt usikker omtale i
et brev fra 1674 er dog vistnok møntet på den26; i alle tilfælde fandtes der jo
en dør her allerede fra 1619, således at dens placering turde være ganske af
gjort dermed. Om den søndre dør i Urtegårdsgangen har vi pålidelig efterret
ning fra 1692 i et begravelsesbrev, da Søren Westesen fik gravsted ved dåben
og døren; denne sidste kaldes ganske vist »den østre«, men vi kender både då
bens og gravens plads i Urtegårdsgangen og kan altså med sikkerhed placere
døren, som da i hvert fald er ældre end 1692. At den som de to andre portaler
går tilbage til Christian IV.s tid, turde være indlysende.
Kun »den store kirkedør« mod nord er bevaret og må vel i sin hovedstamme
være hugget af Herman Rolfinck 1619 (s. 28). Dens sandstenskarme er blot
flyttet og indsat på det nye sted, men blev samtidig forsynet med et nyt top
stykke; over den vandrette arkitrav er anbragt et ovalfelt af sandsten med
Jahves hebraiske navnetræk omgivet af bruskbarokke slyngninger og til si
derne to store volutter, i en stil der tydelig skiller sig ud fra den ældre portal.
Gamle tegninger af portalen viser imidlertid, at sådan har den ikke altid set
ud. På volutterne hvilede et par liggende skikkelser — omtrent som på slige
figurers fjerne forbillede, Michelangelos Dagen og Natten i Mediciernes floren
tinske gravkapel. En tegning fra o. 1750 (RA, Marinens arkiv, fig. 22) viser
yderligere en trekantgavl over figurgruppen; beklageligvis stemmer dette ikke
overens med Thurahs afbildning og spørgsmålet om portalens egentlige udse
ende er derfor næppe til at besvare. Nu krones topstykket af en lille ovalvase
med tøjguirlander, ganske åbenbart en tilsætning fra slutningen af 1700’rne.
De tre nye gavle mod nord, syd og øst blev formet som varianter af det møn
ster, der var anslået i den 80 år ældre gavl mod Børskanalen. De fik samme
etagedeling ved vandrette sandstensbånd og samme afdækning med volutter
ved siderne. Østgavlen mod Holmen fik samme trekantede frontispice med
sandstenskugle i toppen som vestgavlen. Men dermed holder også ligheden op.
De to andre gavle i nordre og søndre korsarm har foroven rundede frontoner
med en lille pyramide i toppen. Ingen af de nye gavle fik den høje rejsning,
der løftede deres forbillede som en mægtig skærm over den bagved liggende
tagryg. Den fine rytmiske opdeling med sammenkoblede pilastre, der gav fel
tet i den gamle gavl en rolig bevægelighed, er opgivet til fordel for en mat tre
deling ved enkeltstående pilastre, og de små glugger er blevet erstattet af vin
duer, der synes for store, og som har fået tildelt den dobbelte opgave, at skulle
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bringe lys dels til de øverste pulpiturer, dels til loftsrummet; det er ukonstruk
tivt og skæmmende, at den lavt spændte tøndehvælving i kirkens indre skæ
rer sig ind gennem gavlvinduernes lysning. Alle enkeltheder er grovere end på
gavlen fra 1562, hvilket er bevidnet af kirkens arkitekt, som 1872 skulle re
staurere sandstensværket, og som dengang havde alle gavlene på nært hold27.
Heller ikke de små, spændstigt krummede konsoller, der behændigt understre
gede rytmen i den ældre gavl, vil man finde her. I Holmens kirke fra 1641 er
det helheden, ikke detaljen, der giver bygningen værdi.
Af de nye gavle blev den nordre straks fra begyndelsen betegnet som den
vigtigste; her sad hovedportalen fra 1619 med kongens navneciffer over bue
slaget; det gentages øverst i frontispicen, og nedenunder — over urskiven —
står i sandstensbogstaver kongens valgsprog R F P ; i nederste gavlfelt er an
bragt årstallet 1641. Ingen af de andre gavle har eller vides at have haft slige
udmærkelsestegn. Man kender iøvrigt heller ikke de andre portalers udseende.
Den østre portal stod tidligere (før 1872) med en lysning på to alen og havde
endnu 1834 en sandstensindfatning28. Omkring portalen er vinduerne fordelt
anderledes end ved de andre gavle, idet façaden er stokværkdelt med et stort
firkantet vindue på hver side af portalen og i det øvre stokværk tre mindre
vinduer, alle firsidede med sandstenskarme. Det midterste vindue i 2. stok
værk er nu dækket af den senere indsatte Kongeportal, men ses indvendig
som blænding bag orgelet. Den særlige inddeling af østfaçaden med de etage
vis ordnede vinduer går efter alt at dømme tilbage til 1641 og må vel skyldes
den omstændighed, at orgelet altid har været anbragt på et pulpitur over døren.
Alle tagfladerne samt spiret var fra begyndelsen belagt med skifer. Vidnes
byrdene herom er talrige; der skal blot henvises til tømreren Hans Ahnemül
lers syn29 over arbejdet 1646, hvor der tales om sparreværket »som med skifer
sten skal bedækkes«. 1688 begyndte man en langsom og etapevis kobbertæk
ning, der var afsluttet 1701 (nedenfor s. 59).
Klokkespiret kom i den nye kirke til at sidde over krydset. Ligesom 1619spiret over østgavlen var det konstrueret som et etagespir med to gennem
brudte lanterner; klokkerne hænger i det nederste. Det fik karnisformet hjelm
og et ligeledes svunget spir over øverste lanterne med fløjstang fra 1701 — det
samme år, der er noteret for spirets tækning med kobber.
Tømmerkonstruktionen i spiret har i tidens løb voldt de vekslende kirke
værger store kvaler. Da J. C. Ernst 1698 sammen med et par håndværkere
synede spiret30, udtalte han, at »stiverne og båndene« hvilede midt på hane
bjælkerne, hvilket forårsager, at »naar Vejret paa Taarnet støder, samme Bielckerne og Hvelfuingerne trycke og bucke«. En reparation blev omgående iværk
sat »med stivere og bjælker korsvis fra hjørnerne«. Knap 100 år senere lød dog
atter de samme klager. 1776 erklærede Søetatens bygmester G. E. Rosenberg,

40

HOLMENS KIRKE

at tårnet havde sat sig, og at hvælvingernes forskalning og gipsning derfor var
løsnet. Først 1793 gik man i gang med omfattende afstivninger31, som for
mentlig endnu kan ses.
Den gamle tømmerkonstruktion kan iagttages på kirkeloftet, både de otte
stolper i hjørnerne samt de otte mellemfaldende plus skråstiverne; det er altsammen gammelt træværk, der meget godt kan stamme fra spirets ældste tid.
Materialet er dog tydelig genanvendt, og de fleste af stolperne har fået pålagt
extra forstærkninger. Forneden har spiret været tappet i en vandret, ottekan
tet rem. Den er gengivet på en opmåling af L. Fenger fra 1870 (fig. 23), men
er senere fjernet, og stolpernes tapper er afsavet; sporene af denne afsavning
ses endnu. Tegningen viser også, at remmen dengang var understøttet af to
diagonalt stillede springværker, spændende mellem korsskæringens hjørner,
samt af lire dragere i kirkens østvestlige længderetning, lagt på tre af Kor
gangens og tre af Skippergangens spær. Mens disse springværker nu er fjernet,
ser man stadig på kirkeloftet en ældre afstivning med svære skråbjælker af eg,
der leder fra spiret hen til tagværket i de fire korsarme, og som måske kan
stamme fra den nysnævnte reparation 1793. — Da spiret i tidens løb stadig
sank, gik man 1929—30 i gang med at opføre en omfattende jernkonstruktion,
som endelig har stabiliseret spiret. På den tid kunne man konstatere, at spiret
havde givet sig mindst 60 cm, og at man ved opstabling af tømmer neden
under det havde forsøgt at lede trykket over på et større areal af hvælvingen.
Dette kan forklare, at tidligere tiders kirkeværger nu og da kunne berette, at
tårnet hvilede på hvælvene. Det har det naturligvis ikke gjort fra begyndel
sen; man må gå ud fra, at spiret i Christian IV.s kirke var sammenbundet med
tagværket, og at denne konstruktion snart viste sig at være korskirkens sårbareste punkt. De nævnte opstablinger har kun været nødhjælp for at imødegå
bevægelsen i det stadig synkende tårn. — Jernkonstruktionen fra 1930, af
parallele gitterdragere, er projekteret af dr. techn. N. J. Nielsen. Den har stand
set tårnets bevægelser og fører nu trykket ud både til murene og til det øvrige
tagværk.
Ved opførelsen af korskirken stod bygningen med mure af forskellig sam
mensætning. Den gamle smedje med det tilstødende tårn var bygget af munke
sten, de nyere partier overvejende af små gule sten. En sammenarbejdning af
de uensartede bestanddele var således en nødvendighed, for at kirken arkitek
tonisk kunne fremtræde som en helhed. Den ydre murbehandling er således et
ikke uvæsentligt træk ved 1640’rnes byggeri på Holmens kirke.
Der er nu kun eet sted, hvor man kan iagttage de ældre mure i deres oprinde
lige tilstand, nemlig i det smalle tagrum, hvor kapellet fra 1705 støder til kor
muren. Her ses en større flade af vesttårnets sydmur i den tilstand, hvori det
forefandtes, før kapellet blev føjet til. Muren har jo oprindelig stået blank
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Fig. 24. Holmens kirke 1748. Set fra Børsen. Rach og Eegberg (s. 42).

(ovenfor s. 22), men over de gamle munkesten er lagt et tyndt lag kalk, ma
let vandret afstribet med skiftevis røde og gule bånd, der ved hvide fuger er
kamufleret som mursten (10 malede skifter måler 66 cm). Den bevarede mur
flade er gennembrudt af to vinduer med énstens fals; da murværket synes in
takt på dette sted, må vinduerne formodes at være fra tårnets ældste tid, da
øvre stokværk tjente som bolig for Holmens mestersmed, for derefter i 1640’rne
at indgå som led i korets nye vinduessystem. Mønstermalingen går helt hen til
falsen. Der er ingen indfatninger om vinduerne, hverken af sandsten eller imi
terede som på den nuværende kirke. Afstribningen sker på den måde, at et
rødt bånd ved falsen springer om og bliver gult, og omvendt med de gule stri
ber, der i falsen korresponderer med et rødt. Kalkfarven — den, der i gamle
regnskaber kaldes »vandfarve« — er lagt i et tyndt lag over de gamle munke
sten, og afstribningen tager ikke hensyn til den oprindelige stenstørrelse, men
imiterer sten af ringere højde. Som forholdene her ses, må påmalingen være
sket før 1705. Den kan senest være lagt på det gamle murværk i 1680’erne32,
da muren blev udvendig »udpudset og anstrøget«. Men det ligger i sagens na
tur, at en overfladebehandling havde været nødvendig allerede i 1640’rne, og
at denne også har været afstribet i rødt og gult med hvide leje- og stødfuger.
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Iagttagelserne falder sammen med arkivalske vidnesbyrd. 1733 foreslog vær
gen en opmaling med limfarve »som gule og røde sten«, om ikke hele kirken så
dog de tre gavle, der falder mest i øjnene33. Vistnok blev der ikke noget af
det, men udtalelsen har sin betydning ved at afsløre, at Holmens kirke endnu
dengang havde mure med den gamle rød-gule afstribning, som endnu ses af
bildet på et af Rach og Eegbergs prospekter fra 1748 (fig. 24). Og endnu i næste
tiår må det have været sådan, eftersom stadsbygmesteren ved sit årlige syn
juli 1757 kunne indberette, at slagregn forskellige steder havde skyllet den
gamle »vandfarve« bort, og at det nu var næsten umuligt påny at træffe den
oprindelige kulør34. Det blev da foreslået, at man skulle oliemale alle façaderne,
hvilket dog først skete 1763. Den 7. juni dette år sluttede værgen akkord med
malermestrene om kirkens og kapellets udvendige opmaling35. Arbejdet var
dog på dette tidspunkt i gang, vistnok påbegyndt året før. Murene blev nu
oliemalet »af Couleur perlefarve eller den saakaldte Stencouleur«; kontrakten
omfattede også »Orgedra« om kirkens vinduer, hvilket kun kan betyde imite
rede sandstensrammer. En lignende behandling fik hjørnerne, der skulle »skat
teres med Kvader Sten«, en anordning som også ved restaureringen 1872 blev
fulgt. Endelig gjaldt kontrakten også den vestre hegnsmur uden om Korurte
gården, der på den tid var glat, kun gennembrudt af fire ovalhuller; her skulle
muren »skatteres med Skygge Zirater med forestaaende Piller«, hvilket kun
kan betyde, at man genopmalede den gamle dekoration (ovenfor s. 16). I denne
lysgrå skikkelse stod Holmens kirke da indtil den store istandsættelse i 1870’erne.
Kirkens fire korsfløje har en del tilbygninger, hvoraf det store kapel, der
nærmere omtales nedenfor (s. 51), nu er det ældste. Men der har været andre,
og nogle af dem gik tilbage til 1640’rne. Dette gælder først og fremmest †trappe
tårnene til pulpiturerne. Man ved, at der har været to, som begge er aftegnet
på Thurahs grundplan (fig. 20), det ene i Korurtegården ved korets nordside
og tæt ved Kaptajnsgangens vestre flankemur; det andet, der blev nedrevet
1834, sad i vinklen — »Hukken« som kirkens gamle brevsager kalder den —
mellem Urtegårdsgangens østmur og Skippergangens sydmur36. Det ene af de
to trappetårne nævnes allerede 1643 og var på den tid bestemt til at være
opgang til kongestolen37. Men hvilket af dem drejer det sig om? Under gen
nemgangen af inventaret vil det ses, at korgitret i 1640’rne blev gjort en alen
højere og måtte beskæres ved kongestolen38. Man kan af dette ikke godt komme
til andet resultat, end at kongestolen dengang var nær ved koret og derfor har
siddet i korgangens nordre væg med indgang fra den senere i 1660 anlagte
Korurtegård. Det trappetårn, der står her i fornyet skikkelse fra 1872, er nu
og må fra begyndelsen have været kongens indgang til kirken. Men siden den
store ændring af kirkens indre under Frederik III. har kongestolen indtil 1872
siddet i den sydøstre vinkel mellem Skipper- og Urtegårdsgang, og trappetårnet
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her har altså i et anseligt spand af år været kongens private opgang; om det var
på alder med korskirken, vides ganske vist ikke, men det er troligt. Begge
tårne var mangekantede og var tækket med bly. En tredie trappegang var
bygget i »Hukken« ved den lille urtegård, altså mellem Skippergangens nordre
og Kaptajnsgangens østre flankemur; det var lavt og firsidet, men kendes i
øvrigt kun fra Thurahs tegninger.
Så var der †en fjerde tilbygning, også den anvendt som trappehus, men iøvrigt
med flerdobbelt opgave. Den lå ud for Urtegårdsgangens søndre gavl og beteg
nes snart som »det nye kapel«, snart som »vindfang«, og under dens gulv var
der to murede gravhvælvinger. Denne tilbygning nævnes første gang 1692
under navnet det nye kapel, et navn der iøvrigt ikke siger meget om alderen,
da det 100 år senere stadig kaldes sådan39. Om dets oprindelse er vi ikke under
rettet, men der er en mulighed for at komme på sporet af den. Når kongestolen
i 1660’erne er flyttet til det sydøstre kryds, var dermed adgangen spærret for
de privatfolk, der havde herskabsstole i Urtegårdsgangens pulpiturer. Man
måtte altså skaffe dem erstatning for det trappetårn, der nu var forbeholdt
kongefamilien, og sandsynligvis blev det så resultatet, at der byggedes et kom
bineret trappetårn og vindfang ved Urtegårdsgangens sydgavl. Efter beskri
velser var det en ganske prunkløs bygning, som 1834 skønnedes forfalden og
derfor udskiftedes med en »ny smagfuldere Bygning af samme Størrelse«. Denne
fik dog kun en stakket levetid, idet den helt sløjfedes 1872, hvorefter Urte
gårdsgangens syddør fik en fornemmere iklædning, sammensat af sandstensbrudstykker fra den nedrevne hegnsmur.
De øvrige tilbygninger: †sakristiet i Korurtegården, †Juels første gravkapel,
det store gravkapel fra 1705, †et nyt sakristi fra 1770, den nye skriftestol fra 1834
og den store skriftestol fra 1872 vil blive nærmere omtalt i de følgende kapitler.
I det indre fik kirken sit fornemste arkitektoniske smykke i hvælvingerne, der
endnu er bevarede, og som i hovedtræk går tilbage til 1640’erne. Kontrakten
med stukkatørerne Valentin Jäger og Johan Hornborstel er dateret 25. marts
1642 og er underskrevet af den sidstnævnte dønikemester samt af kirkens
arkitekt og af statholderen Corfits Ulfeldt40. Ifølge denne kontrakt skulle »kalksniderne« med dønikeværk udsmykke hvælvingerne, der var bygget af træ, på
samme måde, som det tidligere var udført i det glückstadtske slotskapels hvælv;
der var udfærdiget en tegning af loftet, og den har været forelagt statholderen:
i korsskæringens midte skulle det kongelige våben afbildes, og for enden af hver
korsgang skulle kongens kronede navnetræk gengives — alt at udføre med lister
og gesimser efter den foreliggende arbejdstegning; i hvælvingens ovalfelter
skulle afbildes frugtklaser eller engle med musikinstrumenter i hænderne; ar
bejdet skulle udføres solidt og dadelfrit, og såfremt nogen mangel måtte fore
findes derved inden løbet af 10 år, skulle kalksniderne selv på egen bekostning
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N. E. 1959
Fig. 25. Holmens kirke. Detaille af loftet (s. 45).

udbedre skaden; mestrene måtte selv levere materialerne, og for disse samt for
vel udført arbejde lovede kongen dem 1680 rigsdaler; på deres side lovede kalksniderne at være færdige til Bartholomæusdag 1642, hvis de ville undgå at
lide straf for øvrigheden. Såvidt kontrakten. Der skete udbetalinger i maj, juli,
august og september 1642. Arbejdet synes dog ikke at have været færdigt til
den aftalte termin, thi først den 8. feb. 1643 kunne Leonhard Blasius syne det
fuldførte værk, hvorefter restbeløbet blev anvist.
Som vanligt ved datidens byggeri var der åbnet muligheder for ændringer
under arbejdets gang. Tegningen var intet ultimatum. Kontrakten havde så
ledes holdt to muligheder åbne for udsmykningen af loftets ovalfelter; de kom
ikke til at rumme frugtklynger, men engle (fig. 25 og 26), og disse fik en anden
funktion end oprindelig planlagt. Iøvrigt passer beskrivelsen fra 1642 udmærket
med de stukarbejder, som endnu findes i kirkens loft, kun med få undtagelser,
der skyldes senere ændringer.
Hvælvingerne blev fladrundbuede med et bærende skelet af spanter, som det
var en naturlig sag for Holmens øvede skibsbyggere at spænde fra mur til mur,
og under denne bærende konstruktion var der bræddeforskalning, hvortil
dønikeværket blev fastgjort.
Overgangen fra mur til hvælv markeres af en enkel, kraftig gesims, en hulkehl under en vulst. Over gesimsen ved korets vestmur ligger en drager af træ
fra nord- til sydmur.
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Fig. 26. Holmens kirke. Detaille af loftet (s. 45).

Tøndehvælvene i korsarmene er ved et system af ribber delt i mindre felter,
to for hver fløj og hvert felt ottedelt med en nedhængende dup i krydset. En
vandret topribbe løber således langs hvælvets isse fra vest- til østgavl, fra nordtil sydgavl. Den er ved barokmasker tappet til gavlene, passerer ribbekrydsene
i de nævnte duppe og afbrydes ved overgangen fra fag til fag af store cirkel
felter med stukkaturer. Tæt over gesimsen og midt i hvert fag er anbragt et af
de ovalfelter, hvorom der var talt i kontrakten, og som efter nogen vaklen kom
til at rumme de englefigurer, der nu kun delvis er bevaret. I korsskæringens
top var planlagt — og blev også udført — et cirkelfelt med det danske rigsvåben; det er senere ændret til frugtornamenter (fig. 27). Ved overgangen fra
korset til fløjene er topribben afbrudt af cirkelslag med originale frugtklynger
i stukkatur fra 1640’rne; ved skillelinien mellem de to fag i hver korsarm skulle
efter kontraktens ordlyd findes et cirkelslag med Christian IV.s kronede mono
gram. Dette forefindes også de tre steder, men på det fjerde, i koret, er orna
mentet 1779 udskiftet. Endelig er der ovalfelterne. De her forekommende engle
figurer i koret er 1835 udskiftet med nye, modelleret af H. E. Freund. I Urte
gårdsgangen måtte de 200 år gamle englefigurer også udskiftes i 1834, men
blev dog erstattet af afstøbninger, der således også i dag repræsenterer origi
nalerne på troværdig måde. I Skippergangens nordside har englene som attri
butter: en okse (længst mod øst) og en lille engel, altså sandsynligvis sym
boler på evangelisterne Lukas og Matthæus. I sydsiden: et anker (symbol for
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Fig. 27. Holmens kirke. Korsskæringens stukatur o. 1640.
Tegning 1770 i Rigsarkivet (s. 45).

Håbet) og en stav (fig. 25). De øvrige korsarmes ovalfelter har englefigurer, der
vistnok for største delen symboliserer dyderne. I Urtegårdsgangen øst: en
pille (Styrken, fig. 26) og, nærmest sydgavlen, en krukke (Mådehold); på vest
siden, nærmest gavlen, en slange (Klogskab) og, nærmest prædikestolen, et
sværd (Retfærd). I Kaptajnsgangen øst, ved nordgavlen: et våbenskjold (sand
synligvis det holstenske nældeblad); ved korsskæringen: et kors (Troen). På
Urtegårdsgangens modsatte, vestre flanke, nærmest korsskæringen: en engel,
der nu synes helt uden attributter; og mod nord: en engel med en palmegren.
Stukkaturerne er vel svage i gengivelsen af det menneskelige legeme — så
ledes i ovalfelterne — men til gengæld festlige og rutineret gennemført i de rent
ornamentale dele, i cirkelfelternes frugtklynger, i topribbens nedhængende
duppe og i de forskellige masker, der lænker felternes indrammende kurver til
tøndehvælvingens ribber.
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Fig. 28. Holmens kirke. Korsskæringens roset, fornyet 1770 og 1928.

Hvælvenes udsmykning er gentagne gange istandsat, uden at vi på grundlag
af regnskabsnotitser i enkeltheder kan følge slagets gang. 1702 blev dønikeværket overalt »indvendig udbedret og renoveret« og hele kirken hvidtet —
men kun den sidste passus siger direkte, hvad der er sket41. Påny i 1740’rne
blev hvælvingerne repareret, og værgen Lars Rafnsberg skildrede i et brev til
patronen dramatisk sin farefulde klatren på stilladserne42, for at han kunne
kontrollere arbejdet; men heller ikke her får vi andet at vide, end at arbejdet
har været omfattende. Atter 1763 var det galt; en del af gipsdækket over præ
dikestolen blev brudt ned og »igen istandsat som det var tilforn«; gesimsen på
dette sted måtte helt fornyes43. Endelig skal omtales den istandsættelse af
korsskæringens og korets hvælving, der i 1770’erne var nødvendig som følge af
tårnets tryk (ovenfor s. 39f). Skipperlaugets krone (s. 119) ,der hang på dette
sted, måtte nedtages, og krydsets midtfelt med det kongelige våben (fig. 27)
blev helt nedtaget og erstattedes med et cirkelslag med blomsterguirlander44;
reparationen må have været omfattende, da den også synes at have angået de
forskalningsplanker, hvorpå stukkaturerne var fæstet. Dette skete 1776; orna
mentet er atter fornyet 1929 (fig. 28). Få år senere, 1779, kom lignende ska
vanker i korhvælvet for dagen; den vestligste roset — med C4 — måtte ned
tages og et nyt cirkelslag, fyldt med blomsterguirlander ligesom forgængeren
i krydset, blev opsat45.
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Holmens kirke, der hidtil havde undgået hovedstadens store katastrofer,
blev dog 1807 under bombardementet ramt af engelske bomber. Der forårsagedes skader 6—7 forskellige steder på gipsloftet, og påny blev kirkerummet
fyldt med stilladser, for at skaden kunne udbedres; beretningen om det skete
røber dog, at der ikke var tale om nogen større ulykke46. Så fulgte den store
reparation i 1830’rne, hvortil der ovenfor blev hentydet. Senere reparationer
har altid indskrænket sig til at bevare det bestående.
I det indre var det her skildrede tøndehvælvede stukloft det eneste arkitek
tonisk prægede smykke. Væggene stod, så langt tilbage i tiden vi har efterret
ning derom, hvidtede og uden anden dekoration end enkelte † kalkmalede dra
perier og dannede blot rammen om det rige inventar, der behandles i et følgende
afsnit. Til billedet af selve kirkerummet hører ikke blot dette inventar, men
også gravminder i form af stafferede og guldstrålende epitafier. Og endelig var
der selve rummets udformning. De lange rækker af pulpiturer i korsarmene
har fra begyndelsen dæmpet lyset i kirken. Men koret stod frit. Her og i den
tilsluttede Korgang havde sidemurene fire 10 alen høje vinduer, og bag det
dengang lavere alter fra 1619 var der yderligere tre store vinduer (fig. 19).
Senere har tilbygningen af kapellerne og Abel Schrøders mægtige altertavle fra
1661 lukket for adskillige af disse lyskilder. Men i de første 20 år af sin tilværelse
har korskirken stået med et rummeligt kor, hvor lyset vældede ind gennem høje
vinduer i syd, vest og nord.

Fig. 29. Holmens kirke. Kapellets midtparti.

J. S. 1960
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øbenhavns gamle kirker havde en krans af kapeller om bygningens egent
lige kerne. Ved Petri og Helliggejstes kirker fortsattes kapelbyggeriet helt
ind i 16 og 1700’rne. Som den første af de nyere kirker efter reformationens ind
førelse fulgte Holmens kirke linien op, men den blev tillige den sidste, der ud
viklede denne form for knopskydning ud fra bygningens korpus. Alle senere
kirkelige nybygninger strøg denne rigdom af sideskud og klarede gravspørgs
målet på anden vis.
Ved Holmens kirke er der efterretning om fire egentlige gravkapeller.
†Kapel 1660, anlagt samtidig med Korurtegården og bygget ind i denne med
en langside op ad korets nordmur og en kortside ud mod kanalen. Det var
anlagt som et dobbeltkapel med to murede gravsteder, med en samlet længde
Danmarks Kirker, København II
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af 12 alen og en dybde af 5 ½ alen. Hvert gravrum var indvendig 5 × 3 alen, i
begravelsesbøgerne opført under koret som nr. 4 og 5, hvoraf nr. 4 havde hvæl
vet gravkrypt, mens nr. 5 var dækket af brædder47. Samtlige ældre afbildninger
gengiver kapellet med dobbelttag, et svunget, karnisformet tag for hver afde
ling af den såkaldte svenske sæteritype. Endnu på Eckersbergs billede fra o.
1820 ses dobbelttagene (fig. 36, dog vistnok fejlagtigt gengivne med gavle),
men 1829 blev taget ændret48, og senere, o. 1855, er kapellet afbildet med sim
pelt pulttag (fig. 35), og sådan stod det, da det 1872 veg pladsen for den nu
værende store skriftemålsbygning. — Efter Thurahs grundplan (fig. 20) havde
hver af afdelingerne dør ind til koret, den østligste tillige ud til urtegården. —
Gravene i kapellet var 1661 købt af borgmester på Christianshavn Hans Søren
sen49; den ene afdeling (grav nr. 5) blev 1679 afstået til islandsk købmand
Johan Klein, den anden 1695 til islandsk købmand Peter Wielandt (nr. 4)50.
Klein havde 1679 ladet dobbeltkapellet tække med bly i stedet for som før med
skifersten. Wielandts epitafium (se under gravminder), hænger nu og har altid
hængt i koret.
†Kapel 1660’rne, kaldet det nye kapel, er kort omtalt ovenfor (s. 43). Navnet
kan måske antyde, at det er yngre end Korurtegårdens kapel, og om oprindelsen
tør vi jo forsigtigt antyde, at det må være bygget, dengang da kongestolens
flytning havde nødvendiggjort en ny opgang til pulpiturerne. Dets udvendige
mål var 9 × 5 alen, dets indvendige 7 × 4 alen. I sydfaçaden var døren flankeret
af to vinduer; på Thurahs plan (fig. 20) er yderligere angivet en dør i østmuren.
I selve kirkegavlen sad da kirkens søndre portal, hvorfra der ad flere trin var
nedgang til Urtegårdsgangens gulv, idet jordsmonnet udenfor var — og endnu
er — højereliggende end kirkegulvets niveau. Også dette kapel havde to
murede gravkrypter. Om de var anlagt fra begyndelsen vides ikke, og noget
tyder på, at de var sekundære; dels er der ingen efterretninger om begravelser
her før 1692, dels måtte den tidligst kendte ejer, den førnævnte Søren Westesen,
bortbryde en stentrappe til pulpiturerne og erstatte den med en af træ, før han
kunne gøre brug af graven51, hvilket lettest fortolkes derhen, at der overhovedet
intet gravsted var før 1692. Westesens krypt er opført som nr. 2. Den førstkendte ejer af nr. 1 var kirkeværgen Hans Svendsen52, død 1694. — Kapellet
stod som nævnt til 1834.
†Niels Juels kapel 1697. Før Niels Juels store gravmæle 1709—10 blev op
stillet i kirkens nyindrettede store kapel, var søhelten blevet bisat i sit eget
kapel, som lå i vinklen mellem Urtegårds- og Korgangen. Dette ældre kapels
bygningshistorie er ganske godt oplyst53. Det var opført efter tegning af Ernst
Brandenburger og målte udvendig 10 alen langs Korgangens sydmur, mens
dybden langs Urtegårdsgangens vestmur var 8 ¾ alen. Efter kontrakten af 25.
april 1697 skulle bygningen funderes så dybt, at man nåede fast grund, eller,
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om dette var ugørligt, da konsolideres
på nedbukkede pæle. Højden over jorden
skulle være 11 alen, og tagryggen løb
ind på kirkens tag. Det krydshvælvede
indre fik lys fra to vinduer, et i hver af
de frie sider; vinduet »ud til kanalen«
er særlig omtalt 1697. Adgangen var
fra Korgangen, hvor en dør blev brudt
gennem det ældre murværk. Det høje
kirkevindue, der i forvejen sad omtrent
N. E. 1959
lige over dette sted, hvor den 3 ½ alen
Fig. 30. Holmens kirke. Ornamenter fra Niels
Juels kapel 1697.
brede og 4 alen høje dør blev brudt ind,
måtte derefter mures til. — Kapellet blev rejst i løbet af sommeren 1697 og
blev 24. sept. synet af Søetatens bygmester J. C. Ernst54, der bl.a. fandt, at
portalens dørgericht »aldrig kunde passere for Architectur gemæss«. Et par
ornamenter herfra er mulig bevaret (fig. 30). 1709 blev det besluttet, at Niels
Juels gravsted med epitafiet skulle flyttes til det store nybyggede gravkapel,
hvor det endnu står. Det lille kapel blev derefter brudt ned55, og det tilmurede
kirkevindue over døren genåbnet. På det ældste juelske kapels tomt opførtes
senere 1770 et sakristi og 1834 en skriftestol (s. 60 og 103).
Det store gravkapel 1705. Tanken om at bygge et større gravkapel ved Hol
mens kirke dukkede op omkring år 1700. Værgen meddelte 11. juli 1701 i et
brev til patronen, at han »for et stykke tid siden« havde truffet forberedelser
til forstærkning af fundamentet under Korurtegårdens mur ud til kanalen, så
at der her med tiden kunne rejses et kapel56. Der er flere skrivelser om denne
sag i de kommende år, men 9. maj 1704 meddelte patronen, Ulrik Christian
Gyldenløve, i et brev til kirkens værger, at han fandt pladsen for knap og
ønskede kapellet lagt på den anden side af koret57. På dette tidspunkt var den
nye mur om Korurtegården rejst, fagdelt ved pilastre og med ovalvindue i hvert
fag og i en sådan form, at den kunne danne ydermuren for det planlagte kapel.
Der er så tydelige ligheder med det 20 år ældre gravkapel ved Petri kirke (bd.
I, s. 273 f), at man ikke behøver at være i tvivl om den direkte inspirations
kilde. Nu blev tanken ganske vist skrinlagt, men kun for at genopstå i større
og værdigere stil.
Kirkens økonomi var på dette tidspunkt ret anspændt; vi ved, at de nye
hegnsmure og kirkens kobbertækning havde tæret på ressourcerne. Når man
alligevel tog så stor en opgave op, måtte det være i håbet om, at pengene ville
komme igen med gode renter, et håb, der dog ikke gik i opfyldelse så hurtigt
som ønsket. For at kirken kunne klare de øjeblikkeligt indtræffende store ud
gifter, måtte man realisere en del af den faste formue; Tåstrup kongetiende
4*

Fig. 31. Holmens kirke. Grundplan af kapelsal og kapelkrypt. 1:300. Målt 1945 af Finn Westerby, Simon Henningsen og Børge Andresen. Syd opad.
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Fig. 32. Holmens kirkes kapel. Detaille af eksteriør. Målt 1945 af
Grethe Claudie Magnussen og Ib Steen Andersen.

blev afhændet, og gentagne gange under selve byggearbejdet optog værgerne
kontante lån58.
Som arkitekt fungerede Johan Conrad Ernst. Dette turde fremgå af breve,
der forlængst er fremdraget og kommenteret, og det er tillige en nødvendig
følge af kirkens samlede arkivmasse, som næppe tidligere helt er udnyttet på
dette punkt. Da kapellets gesims 1723 skulle repareres, gjorde kirkeværgerne i en
længere skrivelse59 rede for de tidligere byggearbejders gang: »Da kapellet skulle
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bygges,« skriver de, »leverede daværende stadsbygmester, nu generalbygmester,
Johan Conrath Ernst en tegning både til selve bygningen og til indrettelsen til
ligkamre; den 6. juli 1705 godkendtes den af kongen, og byggeriet begyndte«.
Lige fra 1699, da den ældste hegnsmur rejstes, træffer man Ernst på byggeplad
sen. I februar 1706, da man skulle tage stilling til vinduernes udsmykning mod
Børskanalen60, havde værgen forinden konfereret »med bygmesteren hr. asses
sor Johan Conrath Ernst«. Det er også Ernst, der i efteråret 1706 udarbejder
tegningen til den af kongen krævede lave tagkonstruktion på kapellet, lige som
han 1709 bliver afæsket en erklæring om de nye dispositioner i kapelsalen, hvor
Juelernes og Benzonernes sarkofager skulle opstilles (nærmere refereret neden
for). Af stilistiske grunde har man betvivlet, at Ernst skulle være kapellets
egentlige bygmester, og der har været ført en livlig diskussion derom. Det
skulle ikke være nødvendigt at gentage den her. De ovenfor anførte citater fra
kirkens arkivmasser skulle tilstrækkeligt tydeligt vise, at det var Søetatens
bestaltede bygmester, der byggede Bremerholms store gravkapel. Han var på
byggepladsen ved Holmens kirke, lige fra 1699, til Niels Juels epitafium blev
opstillet i kapelsalen 10 år senere61.
Byggearbejderne ved kapellet begyndte i efteråret 1704, da der blev slået en
dæmning i kanalen foran byggepladsen; vandet blev pumpet ud, og fire halvt
forrådnede bolværker blev optaget af grunden. Foråret 1705 havde man lagt
det store fundament af kvadersten til den façade, der skulle vende mod Børsen
og slotspladsen62. Grundstenen blev nedlagt 18. maj 1705 under store ceremo
nier63, og arbejdet med at rejse murene var godt i gang sommeren 1705. Teg
ningen til kapellet fik som ovenfor nævnt kgl. approbation 6. juli dette år, men
har naturligvis været udarbejdet længe før64. Den har — som så ofte i ældre
tid — mere været et forhandlingsgrundlag end en gennemført arbejdstegning.
Der var plads for ændringer; spørgsmålet om vinduerne og deres indfatninger
blev først afgjort under arbejdets gang, og på eet punkt blev dispositionerne
ændret totalt. Da spærene var rejst, kom der kontraordre fra slottet: det nye
tag ville berøve kongen noget af udsigten til Holmen, og arkitekten måtte da
udarbejde en ny tegning med helt fladt tag65; den blev godkendt af kongen 9.
okt. 1706. Episoden er blandt de mange, der viser, hvor meget hensyn Holmens
kirke havde at tage til sin fornemme genbo på Slotsholmen.
Bygningen fik en samlet façadelængde på 90 alen (59 m) ud mod Børsen.
Dybden er kun 8,5 m, højden over vandlinien til gesimsen ca. 10,5 m. Den østre
façade mod kirkegården er på grund af den skæve plan, der bestemtes af kir
kens kor og forløbet af Holmens kanal, noget kortere end hovedfaçaden mod
vandet, 55,5 m.
Under kapellets gulv indrettedes 34 gravkrypter i to rækker med 17 i hver,
og desuden to gennemgående større krypter af skæv grundplan for hver af
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Fig. 33. Holmens kirke. Kapelsalen, interiør.

gavlene. Gulvet i krypterne, der ligger noget over vandspejlet, blev belagt med
flensborgsten; adgangen til hver krypt skete ved en lem i kapelsalens gulv.
Murerarbejdet var efter kontrakt af 19. maj 1706 overdraget Hans Olufsen66,
som både lagde fundamentet af vel tilhugne kvadersten i regelmæssige skifter
og opførte det egentlige murværk af røde, leydiske façadesten — de såkaldte
»Lexemopper«. Façaderne, der kom til at stå i blank mur med skarptskårne
fuger (hvilket nu bedst iagttages på østsiden mod kirkegården) blev fagdelt ved
lisener i overensstemmelse med kryptsystemet i understokværket. Lisenerne
stod i modsætning til det mellemfaldende murværk med pudset og malet over
flade og fik baser og kapitæler (de sidste af toskansk orden) af sandsten. Hvert
enkelt fag blev stokværkdelt med en lille glug i krypten, et stort vindue ind til
kapelsalen og i mellemrummet mellem disse to lyskilder en ovalniche i murstensramme maskeret som gravvindue med malet jerngitterværk. Kryptens vindue
er i hvert fag firsidet med sandstenskarme og jerngitterværk i lysningen. Kapel
salens store firesidede vinduer på hovedfaçaden og i sydgavlen mod Holmens
kanal fik sandstensindfatninger. Først under arbejdets gang blev det bestemt,
at vinduerne mod kirkegården skulle være blændede og nøjes med malet spros
seværk i en pudset og malet murstensramme67. Façadernes rangforordning var
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dermed understreget; ud mod kanalen havde man krævende genboer, som man
fra gammel tid var vant at tage hensyn til. Ind mod kirkegården blev façaden
behandlet som bagside af mere spartansk udseende. Men også denne havde en
funktion; her var kapellets hovedindgang, anbragt i midtaksen, og her tænkte
man sig epitafierne anbragt langs indersiden i kapelsalens vinduesnicher, hvis
bund derfor måtte stå blændede.
De langstrakte façader var på barok vis modelleret i forskellige lodrette pla
ner, for at den enstonige opmarch af pilastre og vinduer kunne få liv og rytme.
De fem midtfag springer frem (fig. 29), og vinduerne her fik ud mod kanalen
segmentformede gavle. Over denne midterrisalit var en frontispice planlagt,
men her var det, at kongen greb ind; som før nævnt blev tagrejsningen strøget
og dermed også frontispicen. Også østfaçaden har denne rytmiske opdeling.
Her er også de fem fag skudt frem, dog uden fornemme vinduesindfatninger,
men til gengæld forsynet med kapellets rundbuede portal og den foranliggende
høje stentrappe. Ligeledes har yderfagene længst mod nord og syd en rigere
modellering med forskudte planer. Gesimsen, i rigt modelleret murværk med
brudstenshjørner, er forkrøbbet og knækket uden om alle disse risalitter, men
synes nu for stor i forhold til den lette tagkonstruktion. Man savner de plan
lagte frontispicer og gætter, at arkitekten nok har rettet sig efter den kongelige
ordre, men næppe har billiget den.
I
det indre (lig. 33) var den store kapelsal ikke anlagt som gravhal. Den fun
gerer sådan nu, og den blev det kort efter sin tilblivelse, da Niels Juel og Niels
Benzon fik deres gravkapeller her. Da dette skulle ske i 1709, blev bygningens
arkitekt afæsket en erklæring om gulvets evne til at bære de tunge sarkofager68.
Man mener at læse en vis fortrydelse bag bygmesterens svar. Det havde aldrig
været tanken, at der skulle stå kister her, sagde han. Begravelserne var under
gulvet, og den store sal var formet som det, Ernst kaldte »et frit galleri«. Han
mente dermed, at det tomme rum alene ved sin arkitektur og sine epitafier var
det værdigste monument over de afdøde. Eftertiden kan kun give ham ret.
Salen er dækket af en lavtspændt tøndehvælving, der hviler på en profileret
gesims. Da grundplanen er skæv, formet som et trapez på grund af den skæve
byggeplads, har arkitekten ladet gesimsen gå tværs over rummet et stykke
foran nord- og sydgavlen; man har senere benyttet sig heraf; da Juels gravmæle blev opstillet 1709, afskilrede man et rum, nu helt utilgængeligt, mellem
mausolæets bagside og den oprindelige sydmur; vinduerne her blev muret til,
og epitafiets bagside støtter sig til den tværgående gesims69. Det samme er sket
ved Benzons grav, men først så sent som 1936; i dette år blev kisterne flyttet
frem, et skillerum muredes op i tilslutning til den tværgående gesims, og bag
ved er indrettet et redskabsrum. — Hvælvingen er dækket af lette stukkaturer,
rosetter, firpasrammer, og yderst i begge ender det kongelige våben; i den tvær-
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Fig. 34. Holmens kirke. Kapellets stukloft. Ulrik Christian
Gyldenloves initialer.

gående midtakse er anbragt Gyldenløves navnetræk og hans våben. Mens væg
gene er nøgne, kun smykket af østsidens epitafier, har gulvet fra første færd
været belagt med fliser70, men sådan at lemmene til gravkrypterne dækkede
hele midterpartiet. Siden 1911 er flisegulvet ubrudt bredt over hele salen.
Kapellets særlige funktion fremgår af dets ejendommelige beliggenhed. På
to sider var det omflydt af vand (fig. 24), ikke blot som nu ved Børskanalen,
men også langs sydgavlen, hvor den gamle Holmens kanal skar sig ind. Det
var langt som et skib, og det måtte være kært for flådens stormænd at vide sig
gravsat så nær ved søen. Kirkens embedsmænd var sig denne gunstige belig
genhed bevidst og yndede at tale om, at ingen anden af byens kirker havde et
kapel, som man kunne sejle direkte til71. Vi ved, at kister er blevet sejlet til
Holmens kirke. De er da blevet udskibet ved stentrappen mod Holmens kanal
(ovenfor s. 18) og derfra båret over i kapellet. Sådan blev også Tordenskjold
bisat en blæsende januarnat ved det flakkende skær af kordrengenes lygter72.
Holmens gamle kirkegård må have været et unikum i hovedstaden.
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Kapellets senere skæbne er kort fortalt. I det indre var ændringerne 1709 i
lange tider de eneste af betydning. Salen havde foruden hovedindgangen fra
kirkegården også en sideindgang fra koret. Denne sidste, der vistnok altid har
haft glasdøre73, er gentagne gange ombygget, sidste gang 1936, da forholdene
ved Benzons gravsted blev reguleret med en ny skillevæg. I det ydre fik kapellet
som den øvrige kirke grå stenkulør med oliemalede mure i 1760’erne og stod
således til 1872, da man genskabte den oprindelige farveholdning med grå pi
lastre og blank, rød mur. Samtidig med Gammelholms regulering blev kapellet
berøvet sit søndre vandløb: Holmens kanal blev tilkastet, og kirkegården fik
nogen udvidelse ved kapellets sydgavl. Endelig må det nævnes, at den oprinde
lige anordning med gravkrypterne totalt ændredes 1911 (nedenfor s. 70). Der
blev under arkitekt G. Tvedes ledelse bygget en ny nedgang til krypterne i syd
gavlen, og en lang korridor i kapellets længdeakse blev skåret gennem de så
ledes formindskede gravsteder.

Fig. 35. Holmens kirke. Tegning af Heinrich Hansen o. 1855.
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e ulykker, der i tidens løb har ramt København, gik på mærkelig måde
uden om Holmens kirke. Branden 1728 hjemsøgte andre kvarterer; den
anden store brand 1795 strejfede tæt forbi kirken, naboerne brændte, men den
selv blev skånet. Kun et par bombardementer har haft bud efter Holmens
kirke, svenskernes 1658 og det engelske 1807. I 1700’rne sad der i kirkens mure
endnu seks kanonkugler74, der angaves at stamme fra den svenske belejring,
og én af dem sidder endnu i korets sokkel på nordsiden ud til urtegården.
Bombardementet 1807, der er omtalt ovenfor s. 48, strejfede tårnuret og
hvælvene i kirke og kapel uden dog at volde ubodelig skade. Også besættelses
tiden har sat ar i kirkens mure i form af tyske strejfskud fra folkestrejkens dage
juni 1944. Hvad der er sket med kirkens bygning i de senere århundreder har
da indtil 1872 kun i ringe grad berørt selve kernen. I det følgende gennemgås
alle kendte større reparationer i den tidsmæssige rækkefølge.
1)
1688 blev korgavlens kampestenssætning ud mod kanalen repareret75;
omfanget af dette arbejde kendes ikke; nogen ren bagatel var det dog ikke, da
det var nødvendigt at slå en dæmning i kanalen foran gavlen.
2) Tagets gamle skiferbelægning blev fra 1688 udskiftet og erstattet med
kobber76. Arbejdet trak længe ud, ikke mindst fordi kirkens økonomi i disse
år var anspændt ved talrige andre arbejder — hegnsmur og kapel — og var
først afsluttet 1701 med tækning af spiret, i hvis forgyldte fløj man endnu ser
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Frederik IV.s navnetræk. Kobbertækningen blev 1834—36 afløst af sortglaserede vingetegl (nedenfor s. 64).
3) I værgens kopibog opregnes 1704 de senere års store byggearbejder, hvoraf
de vigtigste er opført ovenfor. Desuden nævnes det, at kirken er blevet hvidtet
indvendig, og at gulvet, der på grund af talrige begravelser var hullet og ujævnt,
nu var blevet planeret77.
4) I en ansøgning om gratiale 4. feb. 1747 nævner værgen Lars Rafnsberg
den store møje, han de sidste par år har haft ved kirkens reparation78. Der om
tales påny en dæmning i kanalen — en fornyet bearbejdelse af fundamenterne
har altså fundet sted — en omlægning af stoleværket, opførelse af nye pulpitur
trapper (alt vedrørende inventaret), og hvad bygningen angår: reparation af
kirkens hvælvinger og af kapellets tag, der var delvis blæst ned. Værgens
drastiske skildring af sin livsfarlige færden på høje stilladser skal vel ses på
baggrund af skrivelsens formål, men afslører dog for eftertiden, at reparatio
nerne har været omfattende.
5) En ofte gentagen klage over, at kirken var mørk, søgte man at imøde
komme 1756, da de øverste vinduer i nord- og sydgavlen blev forlænget nedad
og skåret gennem den vandrette gesims79. De tre gavlvinduer, der også fordum
var for store og for ubehændigt indføjede (ovenfor s. 38f), blev endnu værre af
denne medfart. 1872 forkortedes de påny til den oprindelige størrelse.
6) 1763 blev kirkens ydre farveholdning ændret. Den rødgule afstribning var
endnu på denne tid fremherskende i bygningens kerne (fig. 24), men var flere
steder afskallet og kunne vanskelig genfremstilles partielt. Man valgte da at
lade alle murene, også det store kapel og hegnsmurene, male med perlegrå
oliefarve80, og således henstod det hele kompleks lige til 1872 (s. 68).
7) Et nyt †sakristi blev bygget 1770. Før den tid har præsterne en overgang
benyttet Korurtegårdens kapel (1660, ovenfor s. 49f) som sakristi. Da Peter
Wielandt 1695 købte sig et gravsted her, hed det i skødet81, at graven var
»under sakristiet«. Til dette formål benyttedes denne bygning i længere tid;
endnu 1757 tales der om, at »blyrenden ved sakristiet på den lille urtegård«
burde repareres82. Men senere har præsterne anvendt det store gravkapel til
ophold, »mens sangen vedvarer«, og oktober 1770 foreslog værgen, at man byg
gede et nyt sakristi »ved muren som støder til provstens skriftestol«, d.v.s.
netop på det sted, hvor Niels Juels gravkapel havde stået fra 1697 til 1709.
Sagen blev også gennemført. Det nye sakristi83 blev een etage højt, var bygget
i grundmur, tækket med blå tagsten; i det indre var loftet gipset med gesims,
gulvet belagt med totommers fyrreplanker, og der var engelske vinduesrammer.
Der var dør af eg med dørgericht ind til koret og en anden flammeret dør ud
til kirkegården. Ifølge kontrakten skulle huset stå færdigt maj 1771; det synedes
og godkendtes i juli. Det nye sakristi var dog mindre velegnet til formålet,
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Fig. 36. Holmens kirke, set fra Zahlkammerporten o. 1820.
Tegning af Eckersberg.

muren viste sig fugtig og træværket meldes forrådnet 1789, hvorefter hele
sakristiet blev nedrevet efter kun 18 års tjenestetid84. I de følgende år benyttede
præsterne rummet bag alteret. Fra 1834 tog man atter det gamle sakristi i
Korurtegården i brug85; det blev som bekendt nedrevet 1872.
8)
Bombardementet 1807 ramte også Holmens kirke. Der meldes om 13
huller i taget over selve kirken, mens der var fem i kapellet. Også tårnuret
(s. 120) blev ramt og måtte omgående repareres. Hvælvene havde desuden lidt
en del skade ved denne lejlighed, men blev først istandsat 1812, da Søetatens
bygmester B. Magens i en indstilling udtalte sin frygt for, at stukkaturerne
skulle styrte ned. Admiralitetet godkendte da også, at en istandsættelse fandt
sted, men vi har ingen efterretning om arbejdets omfang86.
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Fig. 37. Holmens kirke. Grundplan 1870 af L. Fenger. 1:300. Med indtegnede forslag til fornyelser,
f. eks. Kongeporten og trappehuset ved koret. Vest opad.
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Fig. 38. Holmens kirke. Grundplan 1945. 1:300. Målt af Poul Damkjær Olesen.
Anton Markmann og Bent Christiansen. Vest opad.
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9) En større istandsættelse fandt sted 1828—29. Det samlede regnskab på
5010 rdl. er uspecificeret fordelt på maler, stenhugger og murmester87. Fr.
Thaarups bog om Holmens kirke, udkommet samme år, meddeler, at arbej
derne udelukkende gjaldt det ydre; det var således ved den lejlighed, at Kor
urtegårdens sakristi mistede sit karakteristiske svungne dobbelttag88.
10) Er vor viden om tidligere istandsættelser ufyldestgørende, så er der så
meget sikrere meddelelser om den store hovedreparation 1834—36. En ind
gående samtidig redegørelse for arbejdet eksisterer, og denne i forbindelse med
talrige regnskabsbilag kaster et klart lys over kirken og dens udseende i første
halvdel af forrige århundrede89. Fyldigst er beretningen om inventaret, navnlig
korgitret, pulpiturerne o.s.v. (s. 108). Her skal omtales de vigtigste arbejder ved
selve bygningen. Murene fik lov at stå med deres grå, oliemalede stenkulør.
Enkelte af vinduerne, nemlig de fire i korets nordside samt det nærmest præ
dikestolen i Urtegårdsgangen, blev gjort mindre, idet sålbænken løftedes. Man
tilmurede en dør i trappetårnet i Korurtegården ind til koret, mens det andet
trappetårn i »hukken« mellem Skipper- og Urtegårdsgangen helt blev nedrevet;
i dets sted nøjedes man med at bryde en dør gennem kirkemuren for at skabe
adgang til de nederste herskabsstole. Det såkaldte »nye kapel« ved søndre kors
fløj (ovenfor s. 50) blev nedrevet og erstattet af en nybygning med pulpitur
trappe ved vestsiden. Østportalen under orgelet blev gjort bredere; men om
dens daværende eller tidligere udseende synes der stadig ikke at være oplys
ninger. Hovedproblemet ved denne istandsættelse var dog tagværket. Dette
havde i krydset givet sig under tårnets vægt, endda så meget at samtlige tag
rygge synligt skrånede fra gavlene ned mod korsskæringen. Man valgte at for
stærke de gamle spær med nye, der lagdes oven på de ældre, således at tag
ryggen kunne forhøjes, hvor den var sunket i tidens løb. De nye og de ældre
spær, med varierende indbyrdes afstand kan endnu ses over kirkens loft. Da
tagryggen således er blevet løftet, mens spiret ikke hævedes, kom dette sidste
til at sidde lavere i forhold til sine omgivelser og fik derfor en ny vandret
gesims over tagryggen. — Kirkens gamle gesims var for smal til denne forøgelse
af tagværket; man murede derfor en ny og bredere gesims hele vejen rundt.
Den højere tagrejsning gjorde sig også gældende ved gavlene. Her ville spærene
rage uden for de nederste dobbeltvolutter (se fig. 22) — »krøllerne« som de
kaldtes i datidens håndværkersprog — og disse blev da løsnet fra deres mur
værk og løftet et stykke tilvejrs. — Den tidligere kobberbelægning af taget
blev afskaffet. Siden da har Holmens kirke stået dækket af sortglaserede vingetegl. — I det indre, hvor nyordningen af inventaret var det vigtigste problem,
blev det tidligere flisegulv med talrige gravsten afløst af et bræddegulv, hvori
der hist og her var lemme med adgang til de få, endnu ikke ophævede begra
velser. Hele denne istandsættelse, der på intet punkt har tilført kirken nye
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Fig. 39. Holmens kirke. Eksteriør set fra Holmens Bro.

arkitektoniske træk, blev ledet af P. Malling. — Den af mange orlogsgaster
kendte kronometertrappe tæt ved Holmens bro er vistnok anlagt ved denne tid,
og samtidig er »Vandporten«, dvs. trappen fra den store kirkegård ned til
Holmens kanal, forsvundet90.
11) Ved midten af 1800’rne blev det stadig mere almindeligt, at købstad
kirker blev opvarmet. Således også her. De første planer om at indbygge et
varmeapparat i Holmens kirke dukkede op 1858, men realiseredes først to år
senere91. 29. juni 1860 godkendte Marineministeriet som kirkens patron, at et
varmeapparat af engelsk konstruktion oprettedes ved kirken; varmekælderen
lå — og ligger endnu — i hjørnet mellem Skipper- og Urtegårdsgangen, om
bygget 1901 og atter ændret 1946, da kirken fik fjernvarme. Samtidig med det
første varmeapparat indlagde man også gaslys i kirken. Der kan henvises til,
at Helligåndskirken fik sit varmeapparat 1859 og Petri kirke 1865 (jfr. bd. I,
s. 327 og 665).
12) Gammelholm fik i 1860’erne sit nye gadenet udstukket. Den gamle kanal
blev tilkastet, nybygninger som Hotel Kongen af Danmark og Nationalbanken
(1865—70) havde markeret byggelinien fra Holbergsgade til Havnegades udDanmarks Kirker, København
5
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Fig. 40. Holmens kirke. Interiør o. 1860.

Ældre foto i NM

munding i det fordums Størestræde overfor Holmensgade (nuværende Bremerholm). Nu kom Holmens kirke i skudlinien92. Den lange hegnsmur fra 1714 og
Søkortarkivets bygning fra 1827 sprang frem i den regulerede gadeføring og
krævede en ændring. Først måtte kirkegården ved sin sydøstlige flanke, hvor
den tidligere havde haft Holmens hovedvagt til nabo og hvor nu Havnegade
var ført ind, have et hegn. Ved et magelæg havde kirken her fået en stump jord
syd for kapellet, og hele den blottede flanke langs den nye Havnegade fik der
efter et støbejernsgitter fra kanalen ved nuværende Børsbro hen til Søkort
arkivets bygning. Denne sidste var da dødsdømt og med den tillige den gamle
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Fig. 41. Holmens kirke. Interiør set mod vest.

hegnsmur, der skulle trækkes tilbage til den nye gadelinie. Resultatet af disse
overvejelser blev en fuldstændig nyordning af Holmens kirkes indre og ydre
forhold, den mest gennemgribende restauration, vi har efterretning om.
Som arkitekt fungerede Ludvig Fenger, der 1871—72 omskabte kirkens ydre
i den skikkelse, hvori den nu kendes. Arbejderne med det ydre begyndte ved
5

*
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Korurtegården. Her forsvandt de gamle hegnsmure; langs kanalen opførtes en
ny skriftemålsbygning, som kunne rumme 70—80 personer, til aflastning af
den ældre fra 1834, (se s. 103) der kun rummede 30. Mellem den nye skrifte
målsbygning og kirkens kor indskødes en forbindelsesgang med præsteværelser
m. m. Dette nye kompleks med røde mure og pudsede pilastre efterlignede den
nederlandsk-palladianske stil, der var anvendt i gravkapellet og de tidligere
hegnsmure. Ud mod Størestræde lukkedes Korurtegården af en ny mur, i hvis
midte anbragtes hoved- og sideportaler med jerngitre fra den lange kirkegårdsmur, ligesom Korurtegårdens tidligere portal nu fik sit topstykke anvendt over
indgangen til skriftemålsbygningen (ovenfor s. 15). Disse arbejder var i hoved
sagen afsluttet sommeren 1872.
1. maj 1872 blev kirken lukket, da den egentlige hovedreparation satte ind.
I det ydre var hovedproblemet en ny murbehandling. Kapellets oprindelige
farveholdning blev atter fremdraget med rød, blank mur og gråtpudsede pila
stre. Med disse farver var jo også den nye skriftemålsbygning opført, og nu
fulgte selve kirken med. Man fjernede ældre murbeklædninger, både 1760’ernes
grå oliemaling og 1600’rnes rødgule kalkfarve. I stedet lod man murene dække
af et lag rødt cementpuds med imiterede fuger. Den malede dekoration med
kvaderindfatninger om vinduer og hjørner, som stammede fra 1760’erne og som
endnu 1872 kunne skimtes, blev bibeholdt og forstærket. Om den af arkitekten
valgte løsning var den bedst mulige, kan vel betvivles, men en løsning af denne
art var dog en nødvendighed på grund af murenes uensartede bestanddele.
Østgavlen, der hidtil havde været af sekundær betydning, fik ved Gammel
holms nye gadeføring en ganske ny rolle tildelt. Den brede Holmens kanal blev
med ændringen i 1860’erne den gamle bydels anseligste færdselsåre, der førte
fra Kongens Nytorv forbi kirken til Christiansborg. Med denne gadeføring og
med de nye jerngitre om kirkegården, blev kirkens østgavl af særlig betydning
i gadebilledet. Man valgte da at gøre den til hovedfaçade. Den tidligere dør —
om hvilken der altså ingen pålidelige efterretninger findes — blev fjernet, og i
stedet opstillede man den store Kongeportal. Den havde tidligere haft sin plads
i Roskilde domkirke, i vestfaçaden mellem de to tårne. Da dette parti af dom
kirken var under ombygning93 i 1870’erne, måtte Christian IV.s portal fra 1635
vige pladsen for en helt ny portal i stil med den øvrige bygning, og den blev
da flyttet til Holmens kirke, med hvis alder og stil den skønnedes at harmonere.
Den har rundbuet åbning med bosseret sandstensindfatning, flankeret af to par
fritstående granitsøjler med baser og kapitæler af belgisk marmor (tudssten).
Hvert søjlepar har sin selvstændige arkitrav med overbygning af små, krum
mede brudte gavle med en vase mellem gavlstumperne. Over portalbuen, der
sidder i lavere relief, i murfladen, er der et topstykke med brudt trekantgavl,
under hvilken en sort marmorsten med kongens latinske valgsprog og årstallet
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Fig. 12. Holmens kirke. Kongeporten (s. 68).

1635; over den brudte gavl er anbragt kongens kronede navneciffer i kartouche
(lig. 42). — Anbringelsen af denne arkitektonisk vægtige portal flyttede kir
kens tyngdepunkt bort fra den tidligere hovedindgang i Størestræde til den nye
i østgavlen, og en ny øst-vestgående akse fra portal til alter ver dermed trukket
op. Af samtlige ændringer ved Holmens kirke er denne den mest radikale i
kirkens senere historie.
Ved sydgavlen mod den fordums store kirkegård nedrev man nu det 1834
opførte våbenhus. Man bibeholdt en indgang også fra denne side og gav den
som indfatning og topstykke nogle bestanddele af en af de tidligere sidedøre i
den lange hegnsmur mod Størestræde.

70

HOLMENS KIRKE

Vestgavlen ud mod Slotsholmens kanal havde bag alteret tre høje vinduer,
hvoraf den nederste del af det midterste forlængst var muret til. Nu lod man
dem alle tilmure og stå i den ubrudte façade som høje blændinger, et værdi
fuldt træk, der har strammet og forenklet arkitekturen på dette krævende sted.
Denne ændring må betegnes som 1872-restaureringens fineste aktiv.
Med opførelsen af et nyt trappetårn for kongen i Korurtegården og med den
indre fornyelse af inventaret, særlig pulpiturerne — der behandles i det følgende
kapitel — samt mønstermaling af de indre vægge var denne gennemgribende
fornyelse af Holmens kirke afsluttet ved juletid 1872.
13)
Ved gennemlæsning af kirkens synsprotokol kan man danne sig et ind
tryk af de senere års istandsættelser. De skal kort gengives her.
1911—12 gennemførte man den tidligere omtalte store ombygning af kapel
krypten. Der anlagdes en midterkorridor i kryptens længdeakse; herved blev
alle rummene formindsket, og en del kister måtte derefter udtages og blev ned
sat på den store kirkegård. De således forkortede krypter lod man stå åbne ind
mod korridoren, undertiden dog dækket af et moderne gitterværk, i enkelte til
fælde skærmet af en spærremur i halv højde. De gamle lemme i kapelsalens gulv
forsvandt, hele gulvet her blev belagt med fliser, og adgangen til krypten skete
nu gennem en nyindrettet dør for foden af kapellets smalle sydgavl. Ombyg
ningen lededes af arkitekt Gotfred Tvede. Man istandsatte også epitafier og
andre gravminder og lod kapelsalens hvælvede stukloft reparere.
I anledning af kirkens 300 års jubilæum 1919 lod man alt stenhuggerarbejde
gennemgå en større istandsættelse og ophugning. I det indre blev den tidligere
mønstermaling af væggene erstattet af ensfarvet grå oliemaling.
1929 blev kirkens hvælvede stukloft påny istandsat. Det svage punkt var
stadig spirets konstruktion og afstivning, faktorer der atter engang havde fået
korsskæringens krydshvælv til at give efter. Spiret blev da afstivet ved en om
fattende jernkonstruktion, og midtrosettens stukkaturer, der sidst var under
behandling 1776, måtte atter fornyes (ovenfor s. 40 og 47).
1936—37 var kapelsalen atter under ombygning. I den nordlige smalside blev
de to benzonske marmorsarkofager rykket ud, et skillerum blev opført ud fra
vestre ydermur hen under stukloftets tværgående hovedgesims (ovenfor s. 58)
og et smalt redskabsrum indrettet mellem dette og kormuren; i forbindelse
hermed ombyggede G. Tvede opgangen til kapelsalen fra koret med ny trappe
og nye glasdøre94.
Ingen af disse arbejder, heller ikke 1950’ernes ret omfattende istandsættelser
af stoleværket eller en fornyet hvidtning af stukloftet (1959), hvorved kirke
rummet påny fyldtes med stilladser, har på noget punkt ændret Holmens kirke
i den skikkelse, den fik ved restaureringen for knap 90 år siden.

n.e.
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Fig. 43. Holmens kirke. Interiør set mod vest (jfr. fig. 41).

INVENTAR
Alterbord, nyere, antagelig stammende fra hovedrestaureringen 1872, er for
met som en kasse af egetræ. Om det ældre †alterbord er der kun få oplysninger.
I Jørgen Ibsens snedkerregnskab for årene 1646—48 nævnes en ny alterfod1 —
»och i alterfoden er giort thuende skaabe«. Det er tænkeligt, at anskaffelsen af
den store altertavle 1661 har gjort et nyt alterbord nødvendigt, men der fore
ligger ingen oplysninger herom.
Alterbordsforhæng. 1) 1682, af rødt fløjl med ranker og storblomster, broderet
i guld- og sølvtråd; foroven og forneden kantet af guld- og sølvagramaner; i
midten Bjelkernes våben med to hornede hjelme i guldtråd og omgivet af bro
deret storakantus i sølvtråd. Over våbenskjoldet står broderet givernes navne
træk: C B M S B (Christian Bjelke og hans hustru Marie Sophie Bjelke)2. Under
våbenet er broderet årstallet 1682.
2)
1700’rne (?), kun bevaret i fragment, af dybviolet ensfarvet fløjl. På for
hængets midte ses spor af et påsyet krucifiks; dette er nu fjernet fra antependiet
og anbragt på et nyere korstræ og ophængt i skriftestolen fra 1834. Kristusfiguren er i meget højt relief og syet med guldtråd.
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3) 1808, af rødt fløjl med stjerner3. I midten står broderet Frederik VI.s
initialer og årstallet 1808.
4) Af sort fløjl med sølvbesætning og et enkelt kors. Vistnok fra sent i 1800’rne;
bruges ikke.
5) 1851; kun midtstykket er bevaret (indrammet og ophængt i skriftestolsbygningen)4. På sort fløjl er broderet med sølvtråd et sammenslynget FR VII
under en kongekrone; under navnet står årstallet 1851.
† Alterbordsforhæng. 1) Nævnet 1650, af rødt klæde, 6 ½ alen langt. 2) Omtrent
1670, et rødt atlaskes broderet alterklæde med guld-, sølv- og silkefrynser, foret
med gult taft, skænket af fru Edele Ulfeld. — 1759-inventariet opregner for
uden Henrik Bjelkes og Edele Ulfelds alterklæder yderligere to andre af fløjl5.
Altertavlen 1661 er et højt opbygget billedskærerarbejde (fig. 44), signeret af
Abel Schrøder den yngre6, blandt hvis værker den kommer Præstøtavlen meget
nær i opbygning og udformning. I dens predella lige over alterbordet er indfattet
et nadverrelief indrammet af rent ornamentalt formede barokslyngninger, og
derover rejser sig i tre stokværk med arkitektonisk formede inddelinger den
egentlige tavle, der med sine vinger strækker sig langt til begge sider af alter
bordet. Ved vingernes yderpunkter har man 1834 opstillet den tidligere kor
dørs to søjler7, der her fingerer at støtte tavlen. De mere arkitektonisk opbyg
gede led findes i tavlens flanker med snoede søjler og bjælkeværk, der afbrydes af
det forsænkede midtparti med fortløbende skildring af lidelseshistorien, begyn
dende med nadverbilledet i bunden og sluttende med himmelfyrsten i toppen.
Tavlen står nu — som oprindelig — i egetræets naturlige farve; kun de
kongelige insignier og Kristi glorie samt evangelisternes navne er forgyldt. Fra
1739 stod den dog malet med brandgul farve8, der atter blev fjernet 1872.
Hovedstykket med et Golgatharelief har til begge sider et parti med høje
søjler på karnisformet postament, der dækkes af slyngornamenter i lavt relief
og kantes af bølgelister, mens søjlernes snoninger bærer blomsterranker. I søjlemellemrummene er opstillet tavlens største friskulpturer, de lire evangelister;
Matthæus og Markus til venstre for storfeltet, Lukas og Johannes til højre (fig.
45 og 46). Ligesom i Præstøtavlen er de alle dramatiserede, dog ikke som der i
ivrig indbyrdes disput, men aktivt optaget af at nedskrive beretningen om
Golgatha. Kun Markus, med den for Abel Schrøders skulpturer så karakteri
stiske martialske knebelsbart, savner nu sin pen; men den må engang have
været der i den løftede højre hånd. Johannes på sin side er modsat de andre
ikke drejet mod Golgathascenen, men lader blikket søge ud i rummet som på
jagt efter fjerne syner. Storfeltets tankeindhold fortsætter helt ud i vingerne.
Her står i mindre format to andre tilskuere til Golgathadramaet, Moses til
venstre og Johannes Døberen til højre, begge drejet hen mod midtfeltet og
begge anbragt under et korslam, der kendetegner dem som Kristi forløbere.
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Fig. 44. Holmens kirke. Altertavle 1661 af Abel Schrøder.

N. E. 1959
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Som en yderligere understregning
af
hovedstykkets
midtpunktsøgende
tendens er det øvre bjælkeværk lagt
blidt skrånende udefra og indad med
en knap nok mærkbar øgning af den
perspektiviske virkning af skikkelser
nes drejning hen mod Golgatha og til
lige med en svag mindelse om fortidens
fløjaltertavler.
På dette sted bærer bjælkeværket
våbenskjolde, der refererer til tavlens
donatorer (nærmere omtalt nedenfor).
Her træffer vi også kunstnerens signa
tur : på en frugtklase over yderste søjle
til venstre har han med en vinrankes
slyngtråde antydet sine forbogstaver
N. E. 1959
A S (s. 122).
Fig. 45. Holmens kirke. Altertavle, evangelisterne
Andet stokværk er lavere og smal
Matthæus og Markus (s. 72).
lere. Det korresponderer med et opstandelsesrelief i midten og har til begge sider to snoede søjler, mindre og slankere
end dem nedenunder, som ramme om fire fremstillinger af kristelige dyder: Troen
med opslået bog (men uden det traditionelle kors), Håbet med en fugl i hånden
(men uden ankeret), Kærligheden symboliseret ved en moder med et par børn,
og Retfærdigheden med vægtskål og sværd. Rækken fortsættes over den øvre
gesims, hvor fire, lidt mindre, figurer symboliserer Mådehold, gengivet som en
kvinde, der med bæger og kande blander vand i vin, Klogskab med en slange
om den løftede højre arm, Styrken i skikkelse af en hjelmklædt kvinde, der om
klamrer en søjle — og endelig en tilsyneladende mere uortodoks dydefigur,
formentlig Uskyldigheden som en laurbærkranset kvinde iført køllert, med et
lam og en bog som attributter.
I topstykket opgives den arkitektoniske opbygning. De to søjler, som ind
rammer opstandelsesrelieffet, dækkes delvis af de to midterste dydefigurer og
løber ikke op i noget bjælkeværk, men bærer på deres kapitæler et par centrale
skikkelser fra den bibelske historie, den harpespillende David fra den gamle
pagt og den nøglebærende Peter fra den nye pagt. De fungerer som drabanter
ved regnbuen, hvorpå Himmelfyrsten sidder, og ved jordkuglen, hvortil han
støtter sine fødder.
Den fortløbende fremstilling af lidelseshistorien i midtpartiets relieffer følger
nøje det skema, der er lagt til grund for adskillige andre af Abel Schrøders
tavler, først og fremmest tavlerne i Vordingborg og Præstø. Fælles for dem er
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det således, at Getsemane-scenen er
fremstillet med friskulpturer indføjet
mellem nadver- og Golgathareliefferne.
Nadverfremstillingen i feltet forne
den (fig. 47) følger på nogle punkter
Abel Schrøders vante mønstre. Scenen
er en antik hal med arkader i baggrun
den og en hældende bordskive i per
spektivisk forkortning. Apostlene er
på antik vis anbragt liggende ved bor
det, hvad der har voldt billedskæreren
uovervindelige
vanskeligheder.
Han
har senere 1669 gentaget motivet i
Vejløtavlen, men med ringe held. I
Holmens kirke er egentlig bifigurerne,
de to tjenende drenge ved forhængene
i arkaderne, mere levende opfattet
N. E. 1959
Fig.
46.
Holmens
kirke.
Altertavle,
evangelisterne
end hovedpersonerne.
Lukas og Johannes (s. 72).
Golgathascenen er helt traditionelt
gengivet (fig. 48). Kristus på korset, hængende i de lodret oprakte arme med
et kranium og to korslagte knogler ved korsets fod, minder om kistekrucifikser fra 16—1700’rne. Eddikekrukken nedenunder står i billedfeltets centrum. Efter gammel sædvane er de onde samlet i relieffets højre side om
kring de raflende soldater i selskab med skriftkloge og ridende befalingsmænd, der vel fungerer som kejserens repræsentanter. I feltet til venstre er
de gode samlet omkring Maria og Johannes, tillige en enkelt skriftklog,
mulig hin Josef fra Arimathæa, der gav Kristus en grav. Det gamle skema er
dog næppe helt overholdt, folk af begge kategorier ses ved korsets fod. Her
har man ment at genkende Maria Magdalene, og tillige en ganske anonym
moder med et lille barn. De knælende figurer foroven til venstre er dog dem, der
bryder traditionen. De kan næppe være fromme adoranter, således som de tid
ligere er kaldt; at domme efter deres hovedbeklædning er de skriftkloge, og i
så fald peger de fingre ad den korsfæstede. Landsknægten, der rækker eddike
svampen op til Kristus, står også til denne side. Det er dog tvivlsomt, om han
egentlig ikke snarere er Longinus, den soldat, der stak lansen i siden på den
døde Kristus. Stangen med svampen er nyere og findes ikke på ældre fotogra
fier; der kan altså have været tale om en lanse i Abel Schrøders oprindelige
fremstilling.
Ud for hovedfeltets bjælkeværk er anbragt et tværovalt felt med gravlæggelsen. Foruden de behørige personer, Johannes og (formentlig) Peter, der sæn-
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N. E. 1959
Fig. 47. Holmens kirke. Altertavle, nadverbilledet (s. 75).

ker liget ned i graven, og tre kvinder i adorantstillinger er der indføjet en skrift
klog, sikkert påny en fremstilling af Josef fra Arimathæa.
De to følgende billeder spiller på overraskelsesmomentet. Det er opstandelsen
og himmelfarten. I det første bliver 11 soldater væltet omkuld som ved en
eksplosion, i det øverste er det 11 disciple, der overvældede synker i knæ, mens
Kristus fra toppen af en høj stiger tilvejrs. I opstandelsesscenen har Abel
Schrøder indføjet en rolig scene midt i virvaret; det er kvinderne ved graven,
som uvidende om, hvad der er sket, nærmer sig skuepladsen. — Over himmelfartsbilledet frigør topstykket sig fra den arkitektoniske opbygning i den
øvrige tavle. Det. er her, tavlen krones af den sejrende himmelfyrste, tronende
på regnbuen, tiljublet af David, Peter og basunblæsende engle, og hvor der —
formentlig med en senere tids skrift — står malet med forgyldt fraktur: Mathæi
11:28.
Altertavlen har forskellige bomærker og våbenskjolde. Frederik III.s og
Sophie Amalies kronede navnetræk er anbragt på hovedfeltets postament, hen
holdsvis under evangelisterne Lukas’ og Markus’ figurer. På samme partis arkitrav findes våbenskjolde for liere af Holmens mænd, som havde betydning
for altertavlens anskaffelse: for Niels Juel, der var Holmens chef, Henrik Bjelke
i hans egenskab af kirkens patron og for viceadmiral Jørgen Bjørnsen (s. 133).
Under Matthæus- og Johannesskikkelserne er der mindre bomærker for Niels
Christensen Spend, Holmens daværende provst, og for Gabriel Jacobsen Kyng,
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Fig. 48. Holmens kirke. Altertavle, korsfæstelsesbilledet (s. 75).

N. E. 1959
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der var kirkens værge (tre krydslagte fisk). Og endelig har Abel Schrøder selv,
som nys omtalt, på en frugtklase indføjet sit eget navnetræk.
På altertavlens bagside er malet en lang indskrift med oplysninger om kir
kens og inventariets historie. Bogstaverne er hvide på træets naturlige bund;
skriften er fraktur. Indskriften må være opsat umiddelbart efter tavlens op
stilling i kirken, anlagt som en kronik, der er ført å jour indtil begyndelsen af
1700’rne. De senere tilføjelser er kendelige ved at være malet med finere skrift.
Indholdet af indskriften lyder:
Vdi CHRISTIANI QUARTI Tiid / ANNO 1619 den 5 sept: Er denne sted
Induiet til en kirke, Aff superintendenten Docter Hans Besen. / Effter ad den
tilforne haffde werrit en smidie Vdi den nordost Ende oc kaltis den Store Smedie som nu er paa / Holmen, oc udi den Sudueste ende haffuer veret en mynt,
som nu Coret er. Offuen paa samme mynt vaar en NAVI / GATIONSskole.
Vdi samme Aar er Mester NIELS MICHELSØN Aalborrig fordum Sognepræst
udi Helsingborg / bleffvet denne Kirkis første præst, oc forbleff indtill hand for
allerdom RESIGNEREDE, Som vaar 1639, døde 1645 / Oc bleff det første liig
i denne kirke. Anno 1639 Kom Mester ANDE[R]S ANDERSØN fra Woer i
Judland / oc bleff denne Stedz Sognepræst oc PROVIST offuer Hans Kong:
May. skibpræster till 1642: hand bleff Bisp i AALborg. / ANNO 1640, Er denne
Kongelige kirke foruidet oc bleff til en Korskirke oc med PULPUBTUR Runt
om, saa oc med stolle oc / dynnickeuerck, beprydet. ANNO 1642 Kom Mester
Niels Christensøn Spend fra Sæby kald i wendsyszel oc bleff ilige / maade denne
stedz Sognepræst oc PROVIST. ANNO 1646 Er Captein Willem Euensen oc
Niels Olsøn delleskriffüer paa / holmen bleffüen denne Stedz første kirkeuerger.
Vdi FREDERICI TERTI Tiid, ANNO 1657. In Octobri Er / GABRIEL
JACOBSØN forordnit at were denne kirkis forstandere, <huilken døde ANNO
1684 Den 14 Desember: og blev Kierkeverger i hans Sted, Hans Svensen Veiermester Ved Holmen. Effter / Huis døød Anno 1694: Den 24. FEBRU: Bleve
Tuende Kierk vergere, Nicolai Klomand Munstersckriver, og Peter Wartberg,
Veiermester Ved Holmen, hvilken sidst tog Kierkevergeriet an allene, Anno
1699, Den 30. Juni indtil 1. JANU: 1705, da / JACOB ANDEBSØN, INUENTARII Sckriver ved Holmen hannem blev ADIUNGERET.> Anno 1658 Er
dette Choer med Panillet oc dehs stafering beprydet. Anno 1661 Er denne
Altertaulle opsat. <Anno 1662 Er denne / ny Prækestoel opsat oc till hielp
den at betale haffuer Jacob Peitersen Kong: Mays: offuer Cammertiener giffuen 200 Rix dal: Saa oc Hans Hansen Hindis Dronig: Mays: Høibetrode
forualter offuer Laaland oc Falster giffue[n] 200 Rix[daler], Anno 1664 Ny
aars dag Døde Mester Niels Spend, vdi Hans sted bleff Mester Torkild Tuesöen Som da var Sogneprest I Helsingborg fordret aff Hans Mays: at vere
igien denne Stetz Sogne Præst oc Prouist, giorde sin förste Præken her vdi /
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Kirken Dominica Esto Mihi Anno 1665: I Novembri maanit bleff M: Torkild
vduald at vere Bisp vdi Aalborig effter DOCTOR Andersis død, bleff midler
tiid Kaldet Herfra oc til Hoffprædicanter, Vdi hans sted bleff Her Hans Han
sen Seidelin(us) / da øffuerst Cappelan vdi Helsingor aff Høiestbemelt: Kong:
Mays: Forordnet at vere denne Stedz Sogne Prest oc Prouist, giorde der effter
sin første Præken ny Aars dag 1666 her i Kirken. Herre Jesu giff at alting maa
Skie dig till ærre. / Anno 1668 den 20 Junij, Døde M: Hans Hanszen SEIDE
LIN, Oc vdi Hans sted, aff Höiest Bemlte Kong: Mayt. Blef Kaldet M: Ni
colaus LUNDT, Da Sogne Præst til St: Peters Kirche vdi Nested att Verre
denne sted(z) / Sogneprest oc Proüist, giorde Sin første Prædichen her, Domi
nica XI p: Trinit: Den 2 Augusti 1668. Ao. 1676 den 15 Augusti Döde MAG:
NICOLAUS LUNDT, oc Blef begrauen I St: NICOLAI Kirchis CHOER Hoes
Sine Fædre / Af Gud oc Kongen, bleff Kaldet igien, I Nesby, I Skaane, til att
wære denne Steds Sognepræst oc Proust Hr Jens Hansen uinter, Efterat Hand
I 13 Aar Haffde været Medtienere til Denne Sted: Indsatte Sig Selff Dom: 16
p: Trin: 10 Sept. / Anno 1686, Den 17. Septem: Döde Magister Jens winter
og blev Effter Bisettelse og liigprädicken her i Kierken, Begraven Udi S. NI
COLAI Kierke, i Hans sted blev Mag: Gert Wineke Kaldet fra Christians
Hauens Kierke til at Väre Proust og SognePrest Herved Steden og / Holdt
Han sin förste Prädicken og satte sig selv in Dom: 18 post TRINIT: som
var den 3 October Samme Aar. Anno 1702 Den 3 Februar: Döde Mag: Gert
Wineke, og bleff begraven her i Kierken (.) i Hans sted blef kaldet Mag: Iver
Brinck, som var / SognePrest til den Danscke Kierke i London udi Engeland
Til ad Være Prov[st] og Sognepre[st] her ved Kiirken Hu[i]s første Prædicken
da hand og indsatte sig selv sckede Dom. Palmarum, den 9 April = 1702. Gud
giue dertil Krafft og Velsignelse = .>
De med < > indrammede afsnit af indskriften står med finere skrift og er
senere tilføjet. Da den ældste oplysning i de tilføjede afsnit gælder prædike
stolen 1662, fremgår deraf indirekte, at den ældste del af denne kronik er an
bragt 1661, da altertavlen var færdig og opstillet.
* Altertavle 1619, formentlig skåret af Engelbret Chastesen (Melsted), nu i
Grenå kirke. Den er et træskærerarbejde i sen renæssance, med dobbelt po
stament, tredelt hovedfelt, med storvinger og ornamenter i slynget kartoucheværk. I topstykket Christian IV.s kronede navnetræk. Grenå kirkes regnska
ber meddeler, at tavlen 1661 købtes fra Holmens kirke for 75 daler9. Som sæl
ger står anført Daniel Jacobsen, utvivlsomt en skrivefejl for Gabriel Jacobsen
(Kyng). Der betaltes 3 mark til kongens bådsmænd, som bar tavlen fra Hol
mens kirke ned til stranden, og en mark i vognleje for i Jylland at få den kørt
fra stranden til Grenå kirke. Der kan ikke være tvivl om, at det er den tavle,
som Helge maler stafferede for Holmens kirke 1619. Den må dengang have
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Fig. 49—51. Holmens kirke. Alterkalke 1610 og 1639, sygekalk 1793 (s. 804 og 85).

stået i den enskibede ankersmedjes store rum, hvor altervæggen var mod vest,
ind til toldboden og navigationsskolen. Den blev nedtaget10 og flyttet, da
ankersmedjens gamle bygning blev udvidet til korskirke, og stod derefter i
det nye kor, hvor den 1661 afløstes af Abel Schrøders altertavle.
†Altertavle 1615, stafferet med »fint guld, zinnober, blyrødt, umbra, aske
blåt og spank grønt« af Helge maler11. Man kan formode, at den har haft sin
plads i det spisehus, hvor de første gudstjenester på Holmen blev afholdt.
Helt udelukket er det ikke, at den er identisk med den nysnævnte, der jo også
blev stafferet af Helge maler. Noget sikkert om dette kan dog ikke oplyses.
Altersølv. Kalke. 1) 1610, forgyldt, 18,5 cm høj (fig. 49). Over den sekstungede fod en standkant med rudemønster mellem dobbeltstreger. Under knop
pen og bægeret en krave, formet som bægerblade. Flad, oval knop med tunge
mønstre foroven og forneden; i sviklerne, hvor tungerne mødes, ses i majusk
ler på streget grund: IHESVS. På det glatte, bugede bæger er indgraveret med
versaler: »Anno 1618 Nye Aars Dag haffver Anders Olvffsen, K: M: Rentteskriffver foræritt denne Kalck och Disk thill Holmens Kirke«. Kalken bærer
på fodpladen Københavnstempel 1610 og mestermærke for Matthis Claussøn
(Bøje 137). Under fodpladen er i 1700’rne indprikket med kursiv: »Wo(g) 32
Lod«. Nyere mundstykkeindlæg. — Tilhørende disk 1692, forgyldt, 24 cm i
diameter, prydet med indgraveret cirkelkors. Københavnstempel 1692. Me
stermærke, meget udslidt, vistnok for Niels Svendsen (Bøje 194) eller for
Morten Stilcke (Olrik s. 69, Bøje 195)12.
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2) 1639, forgyldt, 29,5 cm høj (fig. 50). Skænket 1641 til Holmens kirke af
Christian IV. Over den sekstungede, hvælvede fodplade, hvori er indgraveret
et fortløbende båndmønster, »løbende hund«, en lav standkant mellem smalle,
vandrette profilbånd og prydet med rudemønster mellem lodrette streger.
Den sekstungede fod har kantprofiler med sideløbende, slyngede båndmonstre
på prikket grund. På en af fodtungerne, lige over standkanten, er indgraveret
det kronede C 4 over årstallet 1641. Den ovale knop har fremspringende rudebosser med majuskler på streget grund: IHESVS. Det høje, slanke bæger er
glat indtil 7,5 cm fra overkanten. Derover er bægeret let matteret ved vand
rette streger. 3 cm fra overkanten ses et vandret ornamentbånd med prikket
mønster. Under bunden et Københavnstempel 1639 og et mestermærke, sam
menslynget SP for Steen Pedersen (Høje 142). Derunder med prikket kursiv:
»Wo. 96 lod«. — Tilhørende disk 1692, forgyldt, diameter 18,5 cm, med ind
graveret cirkelkors. Under bunden ses lire stempler: Københavns bystempel
1692, mestermærke for Niels Svendsen 1689 (Bøje 194), Conrad Ludolfs guardeinstempel, samt månedsmærket Jomfruens tegn. Desuden er indprikket med
skrift fra 1700’rne: »Wo 11 Lod 1 ½ Qvintin«.
3) 1713, af hvidt sølv, 22 cm høj; kummen er indvendig forgyldt. Glat, rund
fodplade og skaft. Billet, midtdelt knop. Højt bæger, synes fornyet. På fod
pladen findes Københavns bystempel (med udslidt årstal), mestermærke for
Niels Johnsen 1713, guardeinstempel for Conrad Ludolf, månedsmærke for
Krebsens tegn, og endelig er der indgraveret med senere skrift: »N° 6. 98 l(od)
3 q(vintin)«. Den tilhørende disk, 15,5 cm i diameter, har under bunden me
sterstempel 1713 for Niels Johnsen, samt med prikkede bogstaver: N° 6. Både
kalk og disk er først kommet til Holmens kirke i begyndelsen af 1800’rne på
foranledning af provst Anders Krag-Holm, der mentes at have erhvervet dem
fra Søkvæsthusets nedlagte kirke eller fra et af flådens orlogsskibe13.
Oblatæsker. 1) 1711, af sølv, indvendig forgyldt, 22 cm lang, 9 cm høj, 9,5
cm bred, af form som en ligkiste (jfr. Helligåndskirken s. 681) med let skrå
nende sider og hvilende på fire dødningehoveder. Langs kistens og lågets kant
en smal bukkelbort. På låget et støbt krucifiks med skriftbånd foroven og
dødningehoved med korslagte knogler forneden. På forreste langside er ind
graveret med kursiv: »Dit Alter til Zirat, Dit Navn til Tak og Ære, Skal dette
Brød-Huus Dig, o Jesu, Skienket være fra Oluf Leth, som er Dit Huusis Klokere Og Bodil Bonnix: til Dem begge Naadig See! Anno 1711«. I bunden et
Københavnstempel 1711, Mestermærke for Niels Johnsen 1705 (Bøje s. 59),
Guardeinmærke for Conrad Ludolf og månedsmærke Skyttens tegn. Under
kanten er graveret med senere skrift: »Weyer 69 Lod 1 ½ qvintin«. I skrinet
opbevares en ske af sølv (uden stempler) med perforeret blad og firkantet skaft,
som på midten er snoet14.
Danmarks Kirker, København II
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2) o. 1720, skænket til kirken 1758; af sølv, formet som en aflang kasse,
18 cm lang, 11,7 cm bred, 7 cm høj, hvilende på fire kuglefødder. Over fod
pladen en bukkelbort, indrammet forneden af et smalt profilled med hulede
tunger og foroven af en bølgebort. Under låget et smalt bølgeprofil. Det hvæl
vede låg har højt opdrevet bukkelbort. På fodpladen ses et ikke identificeret
udenlandsk bystempel samt et mestermærke, der mulig kan læses som C I.
Kirkens værge har i en registratur over breve og lign. noteret, at en oblatæske
den 19. juni 1758 blev »af en Pige frembaaret og sat paa Alteret. Udi samme
Skrin fandtes en Seddel — hvori Giveren ubekiendt offererer det til Evindelig
Eye at forblive«. I kirkens arkivalier er der usikkerhed m. h. t. årstallet; efter
nogle kilder er sølvskrinet skænket allerede 1728, efter andre — tilsyneladende
mere troværdige — først 1758. Der kan kun være tale om det her beskrevne15.
3) 1908, rundt med ottetunget profil, udført 1903—08. På bunden langs kan
ten er indgraveret: »Alfred Dragsted fecit 1908«. Forgyldt sølv med emaillearbejde. Skænket af A.D.s arvinger 1954.
†Oblatæske 1647, omtalt i kirkens ældste inventarium o. 1650, formet som
en bog. Kun beslagene af sølv er bevaret på en alterbog fra 1924. En gammel
alterbog, udgaven 1688, som endnu findes ved kirken, og hvis fløjlsbind har
spor af de samme beslag bringer med håndskrift fra 1700’rne følgende beret
ning: »Anno 1647 forærede Morten Michelsen Kongl: Maytts Proviantskriver
med sin Hustrue Kirstine Jensdatter en bog in 4to med Fløyels Bind og Sølv
beslag til Holmens Kirkis Altar for at lægge Oblaterne i. Anno 1688 den 11
laec: gav Hr. Jens Richardsen Stud og hans Hustru Ellen Jacobsdatter WeiDnd en Alterbog med Fløyels bind og Sølvbeslag til Holmens Kirke. Anno
1704 den 20 April lod Mogens Leegaard og hans Hustru Margrethe Jens Dat
ter Stud samme Alterbog fornye og forbædre. Anno 1759 fantes begge disse
Bøger ubrugelige. Og som til Alteret siden den Tid vare forærede 2de Sølv
æsker til Oblater, blev denne Alterbog efter Kirkepatronens ... mundtlige
Ordre det gamle Beslag, saavidt brugeligt var, dertil brugt og den anden Bogs
Beslag anvendt til at bestride Bekostningen«. — Der er tale om fire hjørne
beslag, af sølv og forgyldte, med evangelistfremstillinger i dobbeltarkader. I
midten en oval plade i gennembrudt kartoucheramme med en krucifiksgruppe
(Maria og Johannes ved korsets fod). På bagsiden de samme fire hjørnebeslag,
åbenbart støbt i samme form. I det ovale midtfelt ses en opstandelsesscene16.
Alterkander. 1) Kirkens ældste vinkande til alteret (fig. 53) har giverindskrift
fra 1694, men er først stemplet 1704. Den er 37 cm høj; over den glatte fod
plade en opdrevet akantusbort; graveret storakantus nederst på bugen og
ved indersiderne af den lange, spidse tud. Det hvælvede låg har ligesom fod
pladen opdrevet akantus som ramme om et drevet cirkelfelt med fremstilling
af nadveren. Låget har gæk i form af en støbt vrængemaske. Den volutformede
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Fig. 52—53. Holmens kirke. Vinkander 1717 og 1704.

hank har ved berøringspunktet med kandens korpus en støbt roset omgivet af
graveret akantus. Midt på kanden, under tuden, står indgraveret med store
skriveskriftsbogstaver: »Hans Swendsen 1694«. H. S. var kirkeværge og døde
1694 (begravet i våbenhuset ved Urtegårdsgangens sydgavl)17. Øverst på kan
dens hals findes en række stempler: Københavns bystempel 1704, mesterstem
pel samme år for Hendrick Reinicke (Bøje 289), guardeinstempel for Conrad
Ludolf samt månedsmærket Løvens tegn; under bunden er senere indprikket
med kursiv: Wo 174 lod. Kanden må efter dette være skænket til kirken for
testamentariske midler efter den afdøde kirkeværge.
2) 1717, 45 cm høj (fig. 52). Lav fod med karnissvunget profil. Kandens kor
pus er midtdelt ved et vandret profilbånd. Høj glat hals med låg. Volutformet
glat hank. Låget har gæk som en lukket, ægformet urne, midtdelt ved et
smalt, vandret bånd. Under foden er der fire stempler: Københavns bystem
pel 1717, mesterstempel CIS for Christen Jensen 1716 (Bøje 264), guardeinmærke for Conrad Ludolf og månedsmærket Stenbukkens tegn; desuden fin
des mesterstempel indvendig i låget og foroven på hanken. Med senere kursiv
er under bunden prikket: Wo 287 Lod. På den øverste halvdel af korpus fin
des med kursiv en indskrift, der beretter om, hvordan kanden er støbt af me
tallet fra to forskellige sølvgenstande: »Anno 1717 Er Denne Alter Kande elfter
6*
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Kierckens Høye Patrons Ordre Giort og forfærdiget paa Kierckens Bekost
ning af en Sølv Kande Vog 126 ¾ Lod hol(t) 12 Lødig Som Karen Salig Jep
Andersøns Fordum Borgerske udi Malmøe hafde Foræret til Bremmer Holms
Kiercke Anno 1662 Den 20 Juny Saa og af en Bund Sølv:Skaal Med Log vog
135 ½ Lod holt 13 ¼ Lø(dig) gieven Til Bremmerholms Kiercke Anno 1704 af
Forrige Kongl: Maysts Skipper Laug paa huis Log stod Skrevet Kongl: Maysts
Admiralitets Welkom Anno 1638 H(v)ortil af Kierckens Midler er Lagdt 28
Lod Sølv: Weyer Saa Denne Kande 290 ¼ Lod og Holder 8 Potter«.
†Alterkande 1707, af tin, 38 cm høj, med lav, profileret fod, låg og gæk som
på sølvkanden fra 1717. I lågets bund Københavns bystempel samt mesterstem
pel, vistnok for Søren Christensen. 1707. På låget er indgraveret: »Denne er
Holmens Kirckes Alterkande Anno 1713«. Overladt 22. marts 1952 til Sømandskirken i Nyhavn. Nævnet i kirkens inventarier fra 1759 til 1894.
†Alterkande, af sølv, skænket 20. juni 1662 af Karen Jep Andersens i Malmø18,
omstøbt 1717; se endvidere under alterkande 1717.
Vinflasker af tin. 1) 1736, ottekantet, 27 cm høj, med skruelåg; måler 7
potter. Indgraveret med skriveskrift: »Holmens Kirckes Alterflascke Anno
1736«. Ingen stempler.
2) O. 1739, ottekantet, ca. 22 cm høj, måler 6 potter; ifølge indskrift erhvervet
1765. Under bunden og i bunden af skruelåget lindes Københavns bystempel
og mestermærket SMS 1739 for Søren Madsen19.
3) O. 1739, som nr. 2, men lidt smallere; måler 5 potter. Stemplet i bunden af
låget med samme mærke som den foregående. I bunden er indridset en spiral.
†Altervinflasker. En lille sølvflaske omtales som forsvundet 1699; boet efter
præsten Peter Ramløse, hvem man måtte gøre ansvarlig for tabet, udredede
da til kirken 10 rdl. 4 mark 14 sk. — Kandestøberen Jacob von Minden repa
rerede 1695 skruen på den ene (tin)vinflaske; hans enke leverede marts 1699
to nye tinflasker, efter at kirkeværgen havde afleveret to ældre, en større og
en mindre, til omstøbning20.
Sygekalke. 1) 1693, forgyldt, med tilhørende flaske, 13 cm høj, profileret,
sekstunget fod, cylinderformet skaft, ret flad midtdelt knop med opdrevne
tungemønstre. Under foden læses med indridsede versaler: »Denne Kalck oc
Disk hører til Bremerholms Kirck oc weier med Flasken 16 Lod. Anno 1693«.
Senere er indprikket med 1700’rnes skrift: 19 ¼ Lod. Ingen stempler. Den til
hørende disk har diameter 8,5 cm, forgyldt, glat. I bunden ses mestermærke
RK for Rasmus Andersen Krag (Bøje 338). Den til kalken hørende vinbehol
der med oblatgemme siddende i bægeret synes i nyere tid omgjort, mens oblat
gemmet bærer et årstal, hvis tredie ciffer er ulæseligt — mulig står der 1749;
desuden et utydeligt mesterstempel GH, rimeligvis for Gerhard Hass (Bøje s.
75, nr. 437), og yderligere et stærkt udvidsket stempel. Uoverensstemmelsen
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mellem den oprindelige og den senere vægtangivelse forklares altså derved, at
kalken eller dele deraf er omgjort i 1700’rne. Kalken med tilbehør, der gem
mes i et gammelt futteral, har en årrække i begyndelsen af 1900’rne været
overført til Citadelskirken, men er nu atter ved Holmens kirke.
2) 1793, forgyldt, 9 cm høj, oval fod og ovalt bæger (fig. 51); skaft og fod
er begge indknebet og mødes i en skarp kant med kuglestav. Bægeret er prydet
med smalle, tætstillede bægerblade. De nederste dele af kalken er mulig om
gjort. Under foden en klap på hængsler til oblatgemme. I bægeret en glas
beholder til vinen. En række stempler ses i bægerets bund: Københavns by
stempel 93 (for 1793); guardeinmærke for Fabritius; månedsmærke for Skyt
tens tegn, og endelig et delvis udslettet mestermærke, hvis sidste bogstav er
N, mens det første mulig er I eller M. — Den tilhørende disk er glat, oval;
største diameter 17,2 cm; ingen stempler. Kalk, vinbeholder og disk opbevares
i gammelt futteral21.
3) Efter 1795 med ældre bestanddele. 9,5 cm høj, oval form, opbygning om
trent som nr. 2, dog har både fod og bæger tætstillede bladmønstre; indknebet
skaftled om lille, profileret knop. Under foden et ældre, ovalt låg med Køben
havns bystempel fra 1730’rne (fjerde ciffer ulæseligt); desuden et guardein
mærke: PNVH for P. N. van Haven (guardein 1729—49, Bøje s. 14). Samme
steds ses mestermærke for Ditlev Petersen (Bøje 701) samt månedsmærke for
Tyrens tegn. På fodranden en serie andre stempler, der stammer fra, at kalken
er omgjort efter branden 1795: Københavns bystempel med utydeligt års
tal (98 eller 99), mestermærke for Ditlev Petersen (17)99, guardeinmærke for
Fabritius samt månedsmærke for Krebsens tegn. Hertil en oval, forgyldt disk,
største diameter 17,5 cm. Første værges kopibog meddeler under juli 1795, at
Admiralitetet har approberet, at kirken anskaffer en ny sygekalk i stedet for
den, som kapellanen mistede under byens brand. Det er sandsynligvis den her
omtalte, som helt fremtræder i ren empirestil22.
Til kirkens altersæt horer to gamle fløjlsbroderede klæder til at lægge over
kalk og disk: 1) 1733, 36 × 41 cm, af sort fløjl; langs kanten, broderet i sølvog guldtråd, en bort med blomsterranker. I midten et cirkelfelt med broderede
tungemønstre og smal liste af agraman som ramme om et spejlmonogram, der
synes at vise de sammenslyngede bogstaver LRSQ. 2) Fra samme tid, 17 × 18
cm. Lignende mønstre som den foregående. I midten en krans af tungemønstre
som ramme om et Kristusmonogram23. 3) Kirken ejer desuden et antikt kalkklæde, skamket i ny tid af prinsesse Helene.
†Sygekalk. I kirkens arkivalier omtales hyppig sygekalke, som det nu ikke
er muligt at identificere. 1696 fik guldsmeden Niels Svendsen 10 rdl. 4 mark
14 sk. for at gøre en kalk til kapellanen Jens Lund, idet dog en ældre kalk
blev indleveret til omstøbning24. 1851 anskaffedes to nye berettelsessæt25;
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men kirken ejer dog nu kun de ovenfor om
talte tre sæt.
Alterstager. 1) 1873, skænket af grevinde
Danner, 90 cm høje (fig. 54). Af drevet sølv,
balusterformede på firesidet fodstykke prydet
med akantus og bladguirlander mellem englehoveder. En indskrift oplyser giverens navn.
Mestermærke for V. Christensen, guardeinmærke for Simon Groth. Ifølge Bobé er sta
gerne kopier efter alterstager i Den hellige
Gravs kirke i Jerusalem (Bobé 93).
2) To syvarmede sølvkandelabre til alteret,
skænket 1919 af medlemmer af Holmens me
nighed, udført af A. Dragsted.
3)
To messingalterstager, vistnok første
gang nævnet 1852; nu i den store skriftestol.
Sammesteds opbevares to mindre, 47 cm høje,
broncestager i sen empire med kanneleret søj
leskaft, midtdelt ved balusterformet knop;
firkantet fod på flade kuglefødder. Har næppe
nogensinde været alterstager. Første gang26
nævnet 1852.
†Allerstager af messing 1873 (?),kandelaber
formede og syvarmede. Er mulig identiske
med de par stager, der 1873 blev skænket til
kirken27, udført efter tegning af C. C. Peters.
Nu i Nicolai kirke.
†Alterstager. 1) To store messingstager med
tre løver under foden, første gang nævnet
N. E. 1959
1650. I 1759-inventariet omtalt som kasse
Fig. 54. Holmens kirke. Alterstage 1873
(s. 86).
rede28.
2) Et par store messingalterstager, o. 1690 skænket til Holmens kirke af
Skipperlauget. 1739 gav patronen tilladelse til, at de blev solgt29; men de næv
nes endnu 1759 og 1797 blandt kirkens gamle, ubrugelige inventargenstande
og er vistnok først solgt i begyndelsen af 1800’rne.
3) To smaa Messingstager30 til alteret, foræret af kaptajn Poul Justesens
enke, første gang nævnet 1759. Omtales i 1797-inventariet som de eneste, der
var i brug ved kirken. Stagerne blev stjålet 1808.
Et par store trækandelabre i sen empire, fra 1830’rne eller 1840’rne, anvend
tes tidligere i koret (fig. 40); nu i kapellet31.
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Alterbøger. 1) Udgaven 1688, ifølge
håndskrevet beretning bag i bogen an
skaffet 1759. Indbundet i violet fløjl, på
hvilket endnu ses spor af de beslag, der
tidligere var på kirkens ældste oblat
skrin (s. 82), og som nu er anbragt
på den her nedenfor nævnte alterbog.
Bogen har nu kun tilbage to sølvforgyldte spænder i rocailleværk. 2) Udga
ven 1924, den nu ved kirken brugte
alterbog, forsynet med de beslag, der
tidligere sad på oblatskrinet.
Knæfald 1920 med et smedejernsgitter
tegnet af J. Møller-Jensen og skænket
af direktør R. P. Troensegaard. — Om
kirkens ældre †knæfaldsskranker er der
en del oplysninger: et snedkerregnskab
1638 fortæller, at der er gjort »en skam
mel af eg rundt om alteret, inden for
muret«, samt otte andre knæleskamler i
N. E. 1959
koret og fire små skamler at knæle på
Fig. 55. Holmens kirke. Døbefont 1646 (s. 88).
for brudefolk. Da koret kort efter flyt
tedes til dets nuværende sted, blev knæleskamlen ændret32; Jørgen Ibsen sned
kers regnskab 1646—48 lyder på »om alteret en ny lang fodskammel og den
gamle fodskammel på begge ender forlænget«. Efter en sandsynlig, men ukon
trollabel opgivelse fik knæfaldet 1678 et jerngitterværk med messingzirater33;
gitteret var skænket af Holmens nagelsmed Christen Sørensen, mens graveren
Knud Madsen gav messingkuglerne. Inventariet 1759 oplyser, at nagelsmedens
navn var Christen Svendsen, men Jonge gengiver navnet som Sørensen, hvil
ket utvivlsomt er det rigtige, da den samme nagelsmed 1679 har givet en
pengetavle til Holmenskirke (s. 114). Ved kirkens istandsættelse 1834 blev
knæfaldet gjort smallere; gulvet inden for skranken, som siden 1696 var belagt
med fliser, blev (i modsætning til tidligere) hævet over korgulvet, hjørnerne
blev rundede og »læneværket« af jern blev ombyttet med et af bejset egetræ34,
dog med bibeholdelse af opstanderne fra 1678. Disse er nu siden 1920 anbragt
som indhegning om dåben i Urtegårdsgangen.
Som brudetæpper har Holmens kirke i lange tider anvendt to billedvævninger af uvis oprindelse; muligvis stammer de fra det gamle Christiansborg og
kan måske henføres til det slotsinventar, der ved branden 1794 deponeredes i
kirken. 1) 1500’rne (?), 165 × 210 cm. Gobelin af tre sammensyede stykker,

88

HOLMENS KIRKE

af uld og silke, med friser af dyre-, fugle- og blomstermotiver på blågrøn bund.
Nyere frynse. På den midterste bane til venstre læses bogstaverne: AID HS.
2) 1600’rne, 170 × 265 cm. Bordtæppe af ét stykke gobelin med samtidig frynse.
På mørk blå grund ses en storblomstret ornamentik og fem medailloner (der
parvis står på hovedet, fordi de er placeret ved bordtæppets nedhæng), én i
midten med motiv: Daniel i løvekulen, og fire langs kanterne, to med motiver
fra Elias’ og to fra Jonas’ historie. — Tæpperne, der tidligere var ophængt ved
dåben, er nu i ramme med glas ophængt ved indgangen under orgelet. — Til
bryllupper i kirken anvendes fire brudestole, formet som rokoko-armstole fra
o. 1750. De er vistnok sammen med to samtidige rygstole overleveret til kir
ken efter slotsbranden 1794. Inventarierne omtaler i overensstemmelse her
med den gamle brudestol fra 1600’erne som kasseret 1797.
Font 1646, af smedejern, stafferet og forgyldt (fig. 55), har en lignende ud
formning som den i Kornerup (D.K. i Københavns Amt, s. 680). Den er 117
cm høj og har langt balusterformet skaft, som forneden støttes af fire buede
ben, forneden endende i menneskefødder. Mellem benene er tomrummene ud
fyldt med fantasislyngværk og spiraler af den for Christian IV.-tiden karak
teristiske form. Balustren bærer en bægerformet skål, dannet af fire buede
stænger, der løber ud i mandlige og kvindelige hermer uden arme. Mellem
rummene udfyldes af slyngværk, der i hvert felt snor sig uden om et kronet
C 4; i det indre af skålen løber balustren op i en forgyldt dup. Hermerne har
på bagsiden indgraveret spiraler og stregmønstre; kun en af de mandlige her
mer har graveringerne erstattet af påmalede streger. Alle skaftringe og mo
nogrammer samt de fleste spiraler er forgyldte. På den ligeledes forgyldte bære
rand er indridset H V S, mestermærke for Holmens smed Hans Ulriksen Svitzer, der if. traditionen har skænket fonten, samt et årstal: 1646.
Fontens hele, ret omtumlede tilværelse er ganske godt afhjemlet. Kirkens
ældste font (kort omtalt nedenfor) stod efter kirkeudvidelsen 1640 i Skipper
gangen, forrest ved mandsstolene på nordsiden nær ved krydset. Dens ud
seende kendes ikke, og det ser ud til, at den ved kirkens forandring til en korsbygning var bestemt til at kasseres. Kongen gav i alle tilfælde ordre til, at
den skulle sendes til Færøerne (eller Island?)35, og den nye font fra 1646 kom
til at indtage dens plads, hvor den 1658 indgærdedes med et tralværk36. Stole
staderne her nær ved krydset var alle dage meget efterspurgte, og netop då
bens sted gav så gode muligheder for både at se og høre præsten ved alteret
og på prædikestolen, at man besluttede her at bygge nye stolestader37. 1688
blev mestersmedens jernfont da flyttet hen til Abel Cathrines gravsted i Urte
gårdsgangens sydøstlige hjørne, efter at arvingerne havde givet deres minde
dertil; tidligere mindede en indskrift ved epitafiet derom38. Det nyindrettede
dåbskapel blev udstyret med »zirat«, hvilket vel vil sige, at det blev omgivet
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med et tralværk; desuden byggedes der ved fonten en fadderstol39, hyppigst
benævnet »barnestolen«. Påny 1756 holdt døbefonten flyttedag40. Mestersme
dens mere ejendommelige end smukke font blev opmagasineret ved kirken og
afløstes af den marmorfont, der omtales umiddelbart nedenfor. 1853 blev den
afleveret til Oldsagssamlingen (Nationalmuseet), men 1921 kom den tilbage til
sin gamle kirke41, der i mellemtiden havde haft hele to yngre fonte. Dens nu
værende plads er i den søndre ende af Urtegårdsgangen.
Font 1872, af sort marmor og sandsten, tegnet af Ludvig Fenger; med relief
gruppe (tro, håb og kærlighed) udført af billedhugger Evens42. Står siden 1921
i det store kapel.
* Font 1756, 92 cm høj, af hvidt marmor, udført af C. F. Stanley43, har nær
mest form som en alterkalk med ægstavprofil langs skaftknoppen. Den bæger
formede skål har forneden akantusløv og er foroven profileret med tætsiddende
riller; firkantet fodplade. — Fonten blev udført for Holmens kirke i forbindelse
med dåbskapellets flytning (se ovenfor). Der var for trangt ved Abel Catrines
grav til store dåbsfølger, og man besluttede derfor at flytte den over til Urte
gårdsgangens sydvesthjørne, hvor der var bedre plads. Også her kom dåbskapellet til at stå over en muret grav44, oprindelig tilhørende kgl. skibshøvedsmand David Dannel (s. 123). 11. august 1756 resolverede Admiralitetet45, at
den nye dåb skulle anlægges »uden forhøjelse og trin, og Døren ved Brystværcket bliver med drejede og med Messing overtrockne Piller«. Ved restau
reringen 1834—36 forblev dåben på dette sted, men udvidedes i en skik
kelse, der næppe mere kan efterspores. 1872 blev da Stanleys font kasseret,
og dåbsstedet flyttedes til sin nuværende plads. 1756-fonten blev givet til
Hvidovre kirke46, hvorfra den 1921 overførtes til S. Nicolai kirke i København.
†Font 1619. Kirkens ældste font, hvis udseende ikke kendes, og hvis pla
cering i korskirken fra 1640 ovenfor er omtalt, blev 1646 afløst af mestersme
den H. U. Svitzers jernfont.
Dåbsfade. 1) 1646, omgjort 1757, af sølv, o. 48 cm i tvm. Fadets opadbøjede
og letprofilerede kant har seks dobbeltsvungne tunger med seks små, ombøjede
akantusornamenter i tungernes inderste kurver. På kanten ses Københavnsstempel 1757, Guardeinmærke for Fabritius, mestermærke NLM (med utyde
ligt årstal) for Nicolai Langermann (Bøje s. 77, nr. 449) samt månedsmærke
for Vandmandens tegn. Det var oprindelig støbt for kirkens gamle jernfont og
bar i bunden det kronede navnetræk C 4, omgivet af årstallet 1646, hvilket
ved omstøbningen er overført til det nye fad. Både navn og årstal er opdrevet;
det kronede C og liretallet er smykket med svungne akantusblade. Kirkens
inventarielister47 meddeler enstemmigt, at omstøbningen skete 1758. — Under
kanten er indprikket: W° 190 Lod. Guardeinmærket, mesterstempelet og må
nedsmærket er gentaget under bunden.
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2)
Af messing, fra 1500’rnes midte, sydtysk arbejde, skænket 1653. I kan
ten er indgraveret en bladkrans og en ring af rosetter. I bunden et opdrevet
bebudelsesrelief: Maria til venstre iført lang kappe knælende ved en alterlignende bedepult, hvorpå ligger en smal alterdug. Englen, der bøjer højre knæ,
holder et korsprydet scepter i hånden. Mellem de to figurer en krukke med
høje, stiliserede blomster. Øverst i billedfeltet svæver Helligåndsduen med
stråler ned mod Maria. Cirkelfeltet er omgivet af en majuskelkant. På under
siden af kanten ses et udslidt stempel, og herunder er indgraveret — ligeledes
meget slidt — et tal (vægtangivelse?): 129 49. På oversiden af kanten er gi
verens initialer indgraveret, tilsyneladende et sammenslynget SED, i et orna
menteret skjold samt årstallet 1653.
†Dåbsfad, skænket af mag. Jens Richardsen Stud, præst ved Holmens kirke
1669—93; af messing, 1797 omtalt som kasseret48. At fadet er kasseret, behø
ver kun at betyde, at det var ude af brug; i så fald kan det være identisk med
det nys omtalte, hvis indskrift da ikke kan gælde for Holmens kirke. Nærmere
oplysninger savnes.
†Dåbskander af tin. 1) Nævnet 1650, omgjort 169549. 2) Ny tinkande an
skaffedes 1802. Kirkens inventarium anfører for nævnte år under 19. juli: »En
ny Tinvandkande til Daaben, vog 6 ½ pd, i Stedet for den foran anførte, hvis
Værdi i Tin blev givet til Afslag«50. Denne nye kande nævnes i senere inven
tarier, men findes ikke mere. Til dåben har kirken i lange tider anvendt en af
sølvalterkanderne.
Korgitter 1668 er i tidens løb både flyttet og forandret. Bevaret er kun 37
messingbalustre (fig. 41), 131 cm høje, og af træværket med sikkerhed kun
de to udskårne søjler, som siden 1834 står under altertavlens vinger, samt fire
store profetfigurer. Rundt om i kirken bevares andet snitværk, som mulig kan
henføres til det gamle korgitter.
Gitret står siden 1834 tværs over koret langs den nord-sydgående kant af
det forhøjede gulv, hvorunder de murede gravkrypter findes. Før den tid stod
det længere nede i kirken, omtrent ved rygstødet af de forreste stolestader i
korgangen51. Dets oprindelige udseende kan kun i de groveste hovedtræk re
konstrueres. Midt for korgangen var gitterlåger, hvis dobbelte låger havde
messingbalustre, og som flankeredes af de to nævnte søjler. Til begge sider har
det formentlig ubrudte gitterværk med messingbalustrene stået; såfremt søj
lerne ved alteret har postamenter af den oprindelige størrelse, målte korgitteret
fra gulvet til balustrenes overkant ialt godt 250 cm, hvilket atter betyder, at
gitterværket hvilede på et panel af o. 120 centimeters højde. En overligger af
ukendt form havde en lang indskrift52 og bar på sin overkant forskellige skulp
turer, hvoraf med sikkerhed kun kendes fire store profetfigurer. De blev 1834
flyttet til orgelskranken, hvorfra de 1872 atter fjernes for påny at pryde kor
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Fig. 56. Holmens kirke. Udskårne figurer fra prædikestolsopgangen (s. 93).

skranken. Disse skulpturer stammer fra Abel Schrøders værksted, der vel i det
hele har leveret alt det nu forsvundne snitværk til gitteret. De fire profeter
røber nært slægtskab med evangelistfigurerne på altertavlen, i let svungne stil
linger med gestikulerende armbevægelser, som om de fører samtale med hin
anden. Daniel, længst til venstre (mod syd) har en ejendommelig moderni
seret klædedragt med støvler, en kort kappe med nedfaldskrave og der
under en knappet vest; de tre andre — Ezekiel (der svinger et røgelsekar),
Jeremias og Esaias — bærer antikke klædebon.
Nu er der 38 messingpiller, der alle har graverede indskrifter med årstallet
1668 samt alle givernes navne i versaler (gengivet hos Bobé s. 257); begyn
dende fra syd står på den første baluster kongens køkkenskriver Claus Sohn
(som ialt gav 3 piller), derefter følger tøjhusskriver Niels Andersen (1); zahlmester ved Søetaten Lorens Holmer (2); hofslagter Hans Hermansen, der er
repræsenteret ved hele 12 balustre; kapellan, senere provst, Jens Hansen Winther (1); kirkeværgen Gabriel Jacobsen Kyng (1); materialskriver Knud Wal
ter og hustru (2); materialskriver Hans Swensen (1); mestersejlmager Michel
Christensen (1); bryghusskriver Johannes Wulf (1); tømmerskriver Barthelt
Masschen (1); skibskaptajn Rolff Petersen (en baluster med våben: en svane
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under en skikkelse med tilbundne øjne);
tøjmester Michel Andersen (1); under
skriver Christen Lavridsen (1); ridefoged
på Halsted kloster Claus Lund (1); provst
Hans Hansen Seidelin (1); mønsterskri
ver Marten Claussøn (1); redersvend på
proviantgården Rasmus Mickelsøn Fiellerop (2); kapellan Lauridtz Hansøn Grønbech (1); kancelliforvalter Rasmus Rasmusøn (1); mestersnedker på Bremerholm Adolf Erich (1). En enkelt baluster
stammer ikke fra 1668, nemlig den første
i rækken til højre for opgangen; den bærer
indskriften: »Til Minde om de hæderlige
Ægtefolk
Conferentsraad
Peter
Caspar
Vorndran og Hustru Marie Kristine Vorndran,født Sørensen, ved hvis Testamente
en anselig Gave blev skænket til Kirken
Anno 1835« (gravsten nr. 23 og 27).
Denne sidstnævnte baluster er såle
des opsat, da gitteret blev trukket til
N. E. 1959
bage
til sin nuværende plads ved den
Fig. 57. Holmens kirke. Sandstenskrucifiks,
hoved (s. 93).
store restaurering 1834—36. Ved den lej
lighed beholdt korgitteret sine låger; de fjernedes 1872 og i stedet førtes
gitteret ud langs siderne ved opgangen til koret. Opgangens form ændredes
noget 1908 og fik to hjørnestolper, hvoraf den ene smykkedes med en gam
mel herme, antagelig fra Abel Schrøders værksted og mulig stammende fra
panelet ved opgangen til prædikestolen; den anden hjørnestolpe fik en lig
nende herme i moderne kopi.
I vindfanget mod nord ved indgangen til Kaptajnsgangen lindes over døren
anbragt et snitværk fra 1600’rne, et gennembrudt, dobbelt kartoucheværk med
Frederik III.s og Sophie Amalies forgyldte navnetræk; to svævende småengle
bærer de forgyldte kroner over initialerne. Man tør forsigtigt gætte, at dette
snitværk har haft sin plads over kordørene fra 1668. Da der fra koret også
tidligere var en gang hen til prædikestolen, har der her været en låge, forment
lig som nu med et par af korgitrets balustre. Usandsynligt er det ikke, at et
snitværk, nu over døren til skriftestolen, oprindelig sad her.
†Korgitter 1640. Utvivlsomt har den ældste kirke i ankersmedjen haft et
tralværk i koret, men sikre efterretninger foreligger ikke. Derimod er der et
par meddelelser om korgitteret i korskirken fra o. 1640. Snedkeren Eskild Gor-
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risen53 gjorde ved den tid regnskab for
»et skillerum for koret«, som han atter
måtte tage ned »og gjorde det bredere på
begge ender«. Det var smykket med snit
værk, men udtalelserne er ikke tydelige;
der tales om »krogstene tharmes med
syller«, bag hvilke ord man i alle tilfælde
kan læse, at der har været søjler, hvis
udskårne kapitæler nævnes i det videre
regnskab. I et regnskab fra 1646—48
nævner snedkeren Søren Ibsen, at han
påny har nedtaget korets tralværk »og
det igen opsat en alen højere«. Godt 20
år senere har det veget pladsen for det
nye korgitter med de høje messingbalustre.
Træskulpturer, 1600’rne (fig. 56). En
række udskårne figurer på prædikestols
opgangen, statuetter forestillende apost
lene, har i alle tilfælde stået her siden
1834, men det er uvist, om de oprindelig
hører til på dette sted. En instruks fra
1699, gengivet i Oluf Leths optegnelser,
nævner, at det er klokkerens pligt tre
eller fire gange om året at afstøve »Apostlerne ofuer Chors-døren«. Om disse små
træskærerværker således har stået på kor
gitterets overligger mellem de fire store
profetfigurer, vides ikke med bestemthed,
men det er meget vel muligt.
Krucifiks, af sandsten, formentlig fra
slutningen af 1600’rne (fig. 58). Det næv
nes første gang i kirkens brevsager 1704
og synes lige siden da at have været op
hængt ved opgangen til prædikestolen.
N. E. 1959
Den omtrent mandshøje figur hænger
Fig. 58. Holmens kirke. Sandstenskrucifiks
slapt i de lodrette arme, hovedet synker
ned mod højre skulder. Fødderne er krydslagte. Muskulaturen og brystkassens
ribben er fint gennemarbejdet. Lændeklædet med blødt flommende folder er truk
ket skråt op med en knude i venstre side. Ansigtet med den lange, lige næse og det
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spidse, let tvedelte fuldskæg har forfinede træk (fig. 57). Efter traditionen skal
krucifikset være udført til Christian IV.s gravmæle i Roskilde domkirke; da dette
stod opstillet i Tøjhuset, hvor det blev ødelagt ved branden 1647, skulle det der
efter af kongen være overført til Holmens kirke. Traditionen lader sig ikke be
kræfte, og som det er vist i bogen om Roskilde domkirke (Danmarks Kirker
III, Københavns amt 3. bd., s. 1506) tilhører krucifikset vistnok en senere tid.
Prædikestol 1662, ligesom altertavlen udført af Abel Schrøder54, er anbragt
ved korsskæringens sydvesthjørne, ved sammenstødet mellem Korgangen og
Urtegårdsgangen (fig. 59). Hvorledes dens forgængere i kirken fra 1619 og fra
kirkeudvidelsen 1640 har set ud, vides ikke; man kender kun den nuværende
stol, der til gengæld er den største og pragtfuldeste i hovedstaden, tillige også
den ældste bevarede. Den går fra gulv til loft, begyndende forneden med en 144
cm høj Mosesfigur, der agerer støtte for den brede, polygonalt formede kurv, og
krones foroven med en lydhimmel, formet som et gennembrudt spir med den
sejrende Kristus som topfigur.
Mosesfiguren (fig. 60) står på en råt tilhugget kampestensflise, der som under
lag har flere lag mursten. Han er iført folderigt klædebon, sætter højre fod på
et trin, støtter med højre hånd på det løftede knæ og holder lovens tavler i
venstre hånd. Fra hans lokkede hår udgår 8 store bøjler, C-formede i dobbelt
afsæt og med knoppet kant, og bærende den brede stol.
Kurven (fig. 61) danner de syv sider af en tikant med korte udløberfløje i flan
kerne, dels ind mod Urtegårdsgangen, dels ind mod Korgangen ved Prædikestolsopgangen. Dens rigt udformede, mangekantede korpus smykkes af 10 fyldingsrelieffer over et stærkt profileret, vandret postamentparti med vrængemasker i kartoucheværk og frit nedhængende dupper af pæreform i kanterne,
bølgelister og bredt mellemliggende felt, hvælvet udad med rankemønster i
gennembrudt arbejde og små konsolhoveder i kanterne. Kurvens lodrette ind
deling markeres i polygonkanterne af snoede, sammenkoblede dobbeltsøjler
med 11 foranstillede apostelskikkelser, stående på udskårne bøjler med foran
satte musicerende småengle, der forneden har kontakt med de nysnævnte kon
solhoveder. Søjlerne er dels glatte og enkeltsnoede, dels glatte og dobbeltsnoede
(i felterne længst mod syd), dels snoede med skårne profilled og dels snoede med
pålagte bladranker af vinløv. De 11 apostle er alle iført folderigt, fodsidt anti
kiserende klædebon og var vel fra begyndelsen alle forsynet med attributter,
som dog for de flestes vedkommende er forsvundet. Man mener dog at genkende
Peter med Himmeriges nøgler (nr. 3 fra prædikestolsopgangen), Judas Thaddæus med en kølle og Andreas med et kors (nr. 6 og 7). Blandt småenglenes
musikinstrumenter finder man: citar, harpe, piccolofløjte, obo, viola da gamba,
lut og sækkepibe. To af dem har mistet deres instrument; den yderste mod syd
repræsenterer sangen.
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Fig. 59. Holmens kirke. Prædikestol 1662 af Abel Schrøder.
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Stolens vertikale led ender foroven uden
arkitektonisk funktion, altså uden arkitrav
og stavværk; et volutpar forenes i et ke
rubhoved, som bærer den smalle bølge
liste langs stolens øvre kant.
Reliefferne indrammes af gennembrudte
slyngornamenter, foroven tillige af en æsel
rygbue. Under hvert relief er der i postamentets vandrette led ud for partiet med
de musicerende engle indskudt et plant og
billedløst felt, det eneste hvilepunkt for
øjet, når det glider hen over prædikesto
lens af ornamenter og billeder mættede
overflade.
Væggen bag stolen er beklædt med
rygpanel på begge sider af det skarpe
hjørne, hvor Urtegårdsgang og Korgang
mødes. Reliefferne i panelet kantes af to
store mandsengle, der skal give indtryk
af at støtte lydhimlens høje opbygning,
ligesom Moses nede på gulvet skal fingere
at balancere med den mægtige kurv på
sit hoved. I rygpanelets skarpe kant ses
en tredie engel, en kvindelig af mindre
N. E. 1956
Fig. 60. Holmens kirke.
format end de to mandsengle i flankerne;
Prædikestolens bærefigur (s. 94).
den er formet som en herme, hvis fodstykke er udskåret i viltert barokværk
med vrængemaske.
Lydhimlen er som stolen dannet over tikanten, med otte frie sider; de to
sider, der er nærmest kirkemuren, er afstumpet og bøjet vinkelret ind mod
murflugten. Over den kraftige rammeprofil med bølgelister, nedhængende gen
nembrudt bort og arkitrav af ligeledes gennembrudt rankeslyng og vrængemasker er bygget et luftigt spir i to stokværk af tyndt træ, men med urolige,
vibrerende konturer. Det nederste stokværks opbygning er kun lidet synligt fra
kirkegulvet, fordi en række engle med udbredte vinger og nogle tomme våben
skjolde rejser sig fra lydhimlens nederste kant og derfor dækker og også næsten
skjuler en siddende, tornekronet Kristus som smertensmand, der her med kors
lagte arme er anbragt inde i spiret. Andet stokværk er mere synligt. Det lige
ledes uroligt bølgende rammeværk har i polygonkanterne foransatte snoede
søjler. På bjælkeværket mellem begge stokværk står i alle kanterne småengle
som bærer marterredskaber. I andet stokværks lanterne springer en kronet
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Fig. 61. Holmens kirke. Prædikestolen, kurven.

løve, som i forpoterne holder en spydstage med buet skaft, tilsyneladende det
norske rigsvåbens løve, som vender blikket mod øst, over mod det sted, hvor
kongestolen tidligere havde sin plads. Lanternens øvre, vandrette bjælkeværk er
Danmarks Kirker, København II
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helt i gennembrudt arbejde, og over dette slutter prædikestolens opbygning,
omtrent som den begyndte: en række dobbeltsvungne bøjler samles i spirets
øverste knop, hvis korpus dækkes af små bøjler med vrængemasker. Knoppen
er basis for Kristusfiguren, som velsignende løfter den højre hånd og holder
jordkuglen i venstre.
Prædikestolen har fra koret et opgangspanel med tre skrå felter, formet som
parallelogrammer, indrammet i bølgelister og adskilt ved kvindelige hermer,
alle forskellige. Fra denne opgang og hen til korgitteret er et nyere panel, som
øjensynlig har afløst et ældre. Det vides, at der ved opgangen til stolen i 1700’rne
har været et fyldingsfelt med Luthers billede55. I kirken findes nu fem andre
hermer af lignende opbygning og åbenbart stammende fra Abel Schrøders værk
sted; de fire er siden 1872 anbragt i korsarmenes øvre pulpiturer, det femte ved
indgangen til koret56. Mulig stammer de fra dette ældre panelværk.
Prædikestolens felter har udskårne relieffer med fremstilling af den bibelske
historie. Begyndende ved væggen i urtegårdsgangen ser seriens 10 billeder
således ud:
1) Elias i ørkenen (underskrift: 1 Regum 19). Elias ligger slumrende under
enebærtræet. I baggrunden en hvælvet arkade med kassetteret tøndeloft. Foran
arkaden kommer en engel svævende fra højre med brød i hånden; vandkrukken
står ved profetens fod. Som i flere af de følgende relieffer er den store arkade i
baggrunden et led i feltets indramning.
2) Elias’ himmelfart (2 Regum 2). Foroven farer profeten i sin ildvogn, forspændt
med en hest, på en sky op mod himlen. Ildtunger i lavt relief giver den nød
vendige dramatik i fremstillingen. Billedskæreren har arbejdet med en dobbelt
motivrække. Fra sin høje flugt gennem rummet taber Elias sin kappe; men i
mellemgrunden ses Elisa i mindre målestok vandre over strømmen efter at have
taget den himmelfaldne kappe over sine skuldre.
3) Elisa ved Bethel (2 Regum 2). Efter beretningen blev profeten ved Bethel
drillet af en flok drenge på grund af hans skaldethed; til gengæld bandede han
dem i Herrens navn, og ud af skoven kom to bjørne, der dræbte 40 drenge.
Ligesom i det foregående felt har billedskæreren her skildret to etaper af begi
venhederne. Profeten står forneden til højre, tydelig karakteriseret som skaldet
(hvad han ikke var på det foregående felt) og gør i en drejende bevægelse front
mod sine plageånder, som iført knæside kjortler kommer løbende fra venstre.
Fortællingens skov er antydet ved et træ i venstre side. I mellemgrunden ses
katastrofen, der fulgte efter bespottelsen, de to bjørne griber et par drenge.
Landskabsbilledet krones af byen med bymur og tårne.
4) Esaias ser Guds herlighed (Esaias 6). Billedet (fig. 61), der hører til Abel
Schrøders svagere, gengiver den knælende profet nederst til højre, mens hellig
dommen er antydet som et rundtempel til venstre. Engelen, der bringer en

INVENTAR

99

glød fra alteret til profeten, svæver over templets tag, og Jahve troner foroven
på skyerne bag en pult.
5) Jeremias hejses op af hulen (Jeremias 38). Den dødsdømte profet var for
sine spådomme dømt til at dø i en fængselshule, men Ebed-Melek gik i forbøn
hos kong Zedekias og fik dennes ordre til at bringe ham i frihed. Profeten dukker
nederst på billedfeltet (fig. 61) op af dybet; tre soldater står bøjet over ham og
haler i rebene, andre soldater, bevæbnede med hellebarder står i skiftende pla
ner op til højre, alle nysgerrigt bøjede ned over den befriede Jeremias; øverst
troner kongen i passiv ensomhed. En luftig søjlearkitektur afslutter relieffet
foroven; kongen sidder i en arkade med søjlebåren balustrade.
6) Kristus og disciplene i skibet (Matt. 8). Med dette billede begynder emne
kredsen fra det nye testamente. Det krængende skib vender bagstavnen op
mod venstre, mens masten med vimpel og en stump sejl peger op mod billedfeltets hjørne foroven til højre. Kristus, kendelig ved en stråleglorie, ligger
sovende i forstavnen. Foruden ham er der seks personer: rorgængeren i den
højt løftede bagstavn, en discipel, der er i færd med at vække Kristus, og fire
andre, der reber sejlet.
7) Kristus helbreder den blodsottige kvinde. Underskriften er Johannes 12,
men må være ombyttet med det herefter følgende felt, hvor der står: Matthæi 9.
Billedets forgrund er optaget af den store skare, der kommer gående ud fra byen,
som ligger øverst til højre; 13 bipersoner kan opregnes. De to hovedpersoner,
den syge kvinde i knælende stilling og Kristus, der foretager en drejende bevæ
gelse, er gengivet i højt relief.
8) Kristus salves af en kvinde (underskriften er Matthæi 9, men må være om
byttet med den foregående). Scenen er henlagt til en festsal med hvælvet
loft og arkader i baggrunden. Opbygningen er en variation af nadvermotivet,
blot er bordet, hvor gæsterne sidder, anbragt i dybden af billedet, ikke parallelt
med billedplanet. Kristus sidder i en armstol til venstre i forgrunden; foran
ham den knælende kvinde, som aftørrer salven med sit hår. Rundt om bordet
sidder ialt ni personer, de seks med jødehætter, kendelige som farisæere, de tre
med blottet hoved, altså disciple, hvoriblandt den unge skægløse vel må være
Johannes. På trods af dette evangelistportræt og på trods af den (nu ombyttede)
underskrift, der angiver Johannesevangeliet som kilde, har billedskæreren snarest brugt Lukasevangeliet som kilde: her siges det, at gæstebudet stod i en
farisæers hus, mens Johannesevangeliet lader Lazarus være vært. Midt på den
brede bordplade, der skråner perspektivisk opefter, står hovedretten, åbenbart
en fugl; rundt om ligger knive, skærebrædter, kringler og de for 1600’rne karak
teristiske strutformede brød.
9) Kristus, farisæerne og kvinden (underskrift: Iohanes 8). Dette optrin er
henlagt til en åben, hvælvet søjlehal, templet, hvor alteret er antydet i bag7*
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grunden under en ophængt baldakin. Ni farisæere, kendetegnet ved deres ho
vedbeklædning, flokkes om de to hovedpersoner, kvinden og Kristus, begge i
forgrunden. Kristus bøjer sig bort fra billedets centrum, støtter med venstre
hånd på knæet, mens han skriver på jorden (der dog, ret inkonsekvent, er gen
givet som fliser).
10)
Enkens skærv (underskrift: Lucas 21). Rammen om denne begivenhed er
ligesom den foregående tempelhallen med et baldakinalter i baggrunden. 12
mennesker er anbragt uden om billedets midtpunkt, den store tempelblok; bag
den står kvinden, kendelig som enke ved sit hovedlin, og lægger sin skærv i
blokkens mundingsstykke. Hun ser mod venstre i billedfeltet, i retning mod
Kristus, der står som den 13. person i forgrunden. Han mangler nu den højre
arm. Lige så lidt som i det foregående billede er han kendetegnet ved glorie, og
der har næppe nogensinde været nogen. — Blokken har ikke den form, der
kendes fra danske kirker, men er dannet som en jernbundet kiste med hvælvet
låg.
I opgangspanelet findes tre skråtstillede relieffer, begyndende fra neden med:
1) Jeremias kaldes til profet (underskrift i kartouche: Ieremiæ I). Den vor
dende profet står til højre i billedet, iført kappe med hovedlin, og er gengivet
som skægløs yngling med foldede hænder, der er sænket, og opløftet ansigt.
Herren, der kalder ham, er gengivet med hebraiske skrifttegn i cirkelfelt, om
givet af solgisel. På begge sider af denne er anbragt de to syner, som profeten
beretter at have haft ved sin kaldelse: en mandelstav (nærmest gengivet som
en ferle) og en rygende gryde (»og den vender sig hid fra egnene imod nord«).
I mellemgrunden en by med tårne.
2) Zakarias spår om Guds fjenders udryddelse (underskrift: Zachariæ 9). I
forgrunden til højre står Zakarias i præstedragt, prædikende for folket, der
iblandt en kvinde med spædbarn på armen. Venstre side af billedfeltet ind
rammes af et højt træ. Profetens ord: »Fryd dig saare, Zions datter, se din
konge kommer til dig, fattig ridende på et asen og asenindens fole« er illustreret
i lille målestok ved en gengivelse af Jesu indtog i Jerusalem, hvor byen er re
præsenteret ved sin byport.
3) Jonas forbander Ninive (underskrift: Ione 4). Motivet er taget fra det 4.
kap., 5. vers: »Og Jonas gik ud fra staden og tog ophold østen for staden«.
Profeten sidder i sin hytte i sammenbøjet stilling med korslagte arme og ser ud
mod den store by (der som vanligt hos Abel Schrøder er gengivet ved fantasi
arkitektur). Skriftens ord om profetens hytte, der blev beskygget af et hurtigt
opvoksende kikajontræ, er illustreret ved lodrette træstammer til begge sider
og ved løv- og frugtrige, slyngede grene foroven.
Relieffer på rygpanelet bag prædikestolen:
1) Nikodemus hos Kristus (underskrift: Iohannes i det tredie). Billedet er an
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bragt i en ydre, firkantet ramme med rilleliste og en indre, oval ramme af
laurbærblade; under denne en kartouche med indskriften. De to samtalende
mænd sidder i en stue i store armstole foran et bord med en opslået bog. Man
aner et tavlet gulv. I baggrunden et bogskab med åben låge. På en hylde i
skabet står en flaske. En stor stage med et tændt lys antyder den sene natte
time. En tjener i baggrunden til højre løfter et tæppe fra døråbningen. — Reli
effet, der også gengiver en vægfast hylde foroven med to flasker på og — til
venstre — en kamin med buldrende ild, er formentlig et af de få danske billeder,
der rummer småtræk fra 1600’rnes interiører.
2)
Kristus uddriver kræmmerne (underskrift: Iohannes 2). Relieffet er ind
rammet på samme måde som det foregående, men er smallere. Templet er an
tydet i baggrunden ved søjler og arkader. Kristus står i midten, kendetegnet
ved glorien, og svinger svøben med den løftede højre arm. Fremstillingen er
som i altertavlens opstandelsesbillede dramatisk; navnlig er det eksplosionsagtige i begivenhedernes forløb understreget ved de to kræmmere, der tumler
hovedkuls omkring for Kristi fødder mellem et virvar af får og fjerkræ. Men
billedskærerens evner slår ikke ganske til; en kræmmer, som til venstre i billed
feltet søger at liste sig bort med sit lam under armen, er helt umulig anatomisk
set. Sjælden har Abel Schrøders værksted frembragt så vanskabt et individ.
Ligesom altertavlen er også prædikestolen blevet til under formående folks
auspicier57. De har anbragt deres våbenskjolde på lydhimlens nederste bjælke
værk. Begyndende fra Urtegårdsgangen er der først et blankt skjold, derefter
kirkeværgen Gabriel Jacobsen Kyngs våben med de tre krydslagte fisk, der
efter et skjold for den senere fordrevne Jacob Petersen, som førte en vinget
løve; videre følger ægteparret Hans Hansen Osten (en hjort) og Abel Cathrine
(en ulv) og sluttelig et skjold med en løve. — Over det samme bjælkeværk, hvor
englene med udbredte arme og vinger holder vagt, er oprejst en række helt
tomme skjolde; men over stolens midte, lige over præstens læsepult står i gen
nembrudt arbejde og med forgyldte cifre Frederik III.’s og Sophie Amalies kro
nede navnetræk.
Stolestader o. 1640. Holmens kirke ejer nu godt 100 gamle stolestadegavle,
hvoraf nogle er opmagasineret. Staderne er gentagne gange ombygget, men
hovedparten af gavlene og en del af de tilhørende låger stammer fra den tid,
da kirken ombyggedes til en korsformet bygning. Gavlene har udskårne englehoveder med vinger i bruskbarok. Billedskærerarbejdet, der ikke står på højde
med de snitværker, Abel Schrøder en snes år senere udførte ved altertavle og
prædikestol, skyldes ifølge de få, kortfattede oplysninger i rentemesterregnskaberne snedkeren Henrich Balche, mulig i samarbejde med Eskild Gorrisen.
Den førstnævnte snedker udførte i året 1641 efter kontrakt ialt 118 stole, hver
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7 alen lange58. Det sidste mål passer godt ind i billedet og er tillige i overens
stemmelse med Thurahs grundplan i Danske Vitruvius; antallet af stolene —
118 — passer ikke mere og passer iøvrigt heller ikke med Thurahs plan, hvilket
i sig selv er rimeligt nok, da staderne gentagne gange har været omordnet. —
Snedkeren Eskild Gorrisen fik o. 1640 betaling for »7 brede mandestole ved
koret med bænke, døre og dokker«. Med det sidste ord menes der utvivlsomt
disse gallerier af småbalustre, der så ofte red øverst på stolenes ryglæn i de
gamle københavnske kirker: i Holmens kirke nævnes de både 1706 og 179159.
Foruden stolene på gulvet har der i selve koret været en del stader, som var
betemt for kommunikanterne, men som ofte under gudstjenesten beslaglagdes
af privatpersoner; der var en sag herom 176060. Blandt mandsstolene i Kor
gangen var flere stader forbeholdt kadetterne61 (omtalt mellem 1703 og 1755),
på nordsiden under den nye kongestol fra 1872. Mellem kvindestolene på den
modsatte side af gangen var et stade forbeholdt præsternes hustruer, nævnet
1670 og 171662.
Der er efterretning om, at en del af stoleværket blev omordnet 1688, da døbe
fonten ved Skippergangens nordside tæt ved krydset veg pladsen for nye mandsstole63 (ovenfor s. 88). Andre ombygninger64 af stolene fandt sted 1717, 1747,
1834 og 1872. Ved kirkens istandsættelse i 1830’rne forsvandt de klapsæder,
som gavlene tidligere havde været forsynet med. Under den følgende hoved
reparation i 1870’erne fik gavlene pålagt pilastre, for at de kunne fremtræde i
en skikkelse, der harmonerede med de nye pulpiturer65.
†Stolestader 1619. Da Holmens kirke indrettedes i den gamle ankersmedje,
udførte Engelbret Melstede, undertiden kaldet Engelbret Chastesen, billedskæ
rer- og snedkerarbejdet ved stolestaderne66. Engelbret hørte vistnok til sognet;
han havde i alle tilfælde 1607 stol i S. Nicolai kirkes søndre våbenhus67. Af hans
arbejde ved Holmens kirke synes intet at være bevaret udover den gamle alter
tavle (s. 79), der nu er i Grenaa kirke.
†Skriftestole. Før kirken fik sine nuværende skriftemålsbygninger 1834 og
1872, havde den løse skriftestole af træ. Den ældste kendte optegnelse er fra et
regnskab 1646—48: snedkeren Søren Ibsen havde repareret skriftestolene68 i
kirken, taget dem ned »och dennem igien til rette satt och deri giort thuende
skamler at knæle paa....« Om stolenes udseende er der kun få og lidet fyldest
gørende oplysninger. De var forsynet med fortræksgardiner; udgifter til grønt
rask i skriftestolene går gang på gang igen i regnskaberne69. Også knæleskamlerne nævnes hyppigt. En enkelt oplysning om disse stoles funktion70 har vi i
en notits, dateret 5. dec. 1699, i klokkeren Oluf Leths brevbog: »Naar Skriftedagene er, nemlig Torsdag og Løverdag, ....har ieg....sættet Skriftestolene
til Rette med Skamlerne derfor og Taflerne udj. Siden, naar Tid var at skrifte,
har ieg anteignet Confitenternes Navne, hvorefter ieg haffuer taget Tallet paa
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dem tillige med Præsterne«. De »tavler«, der her nævnes, må være de såkaldte
skriftemålstavler, træplader med huller, samt en pind, som præsten kunne
flytte fra hul til hul og således holde regnskab med kommunikanternes antal.
Oluf Leths meddelelser stemmer med graverens instruks71, dateret 27. feb. 1760:
»Ved Skriftemaal skal han tillige med Undergraveren tillave Skriftestolene med
de behørige Skamler, efter Klokkerens Anvisning oplukke for dem, som gaar til
Skriftestole i Koret eller andetsteds, tilse, at ikke Undergraveren indlader for
mange.... og gøre sig Umage med at kende dem, som gaa til Skrifte — for ved
Alteret at kunne skelne, om nogen sig der maatte indfinde, uden forhen at have
været til Skrifte«. 1759-inventariet nævner ialt fire skriftestole, hver forsynet
med en lænestol (1797 betrukket med nyt, gult skindbetræk); der er også tale
om »fire brædder med drejede Pinde til Skriftestolene«, formentlig en hentyd
ning til de nysnævnte tavler72. Disse ældre stole stod her til 1834, da en ny
skriftemålsbygning blev opført langs korets sydmur, mellem kapellet og urte
gårdsgangen. Der synes på dette tidspunkt at have været tre skriftestole73, een
ved korets sydvæg, omtrent der, hvor indgangen til den nye skriftemålsbygning
nu er, en anden lige overfor ved nordvæggen under drengekorets pulpitur og
en tredie i korets sydvesthjørne. En skriftestol, der fortil var rund med tilsva
rende rund knæleskammel74, nævnes 1797 og 1834. I sidstnævnte år, da hele
systemet afvikledes, omtaler den store synsforretning ulemperne ved de gam
meldags stole. Deres indretning havde været således, »at naar der holdtes Skrifte
i alle tre stole (og en af Præsterne talede høiere end de andre), Opmærksom
heden hos de skriftede blev forstyrret, idet de ufrivillig kom til at høre enkelte
Ord af det lige overfor eller ved Siden holdte Skrifte.....Kirketjenernes Spadseren frem og tilbage bag de Skriftede samt deres Rykken i de for Skriftestolene
hængende Gardiner ved Slutningen af Skriftet, bidrog ikke ubetydelig til at
forstyrre den Opmærksomhed for Præstens Tale, som enhver der møder i dette
Øjemed, ønsker at vedligeholde«.
† Herskabsstole, ofte kaldet »indelukte stole«, fandtes i 16—1700’rne mest på
pulpiturerne (s. d.). Der var tre pulpiturrækker, og her finder man de fornemste
herskabsstole i de to nederste etager. Man kunne komme til de underste stole
direkte fra kirkegården, da der flere steder var brudt nyere døråbninger gennem
kirkens ydermure. Til de øverste stole nåede man dels ad de to trappetårne i
hukkene, dels ad indre trætrapper i korsfløjenes gavle. Det fremgår af kirkens
brevbøger, at stolene i det mellemste pulpitur var de mest eftertragtede af
standspersoner, og her lå desuden også kongestolen, og som nabo til denne,
antagelig i Urtegårdsgangen, finder vi fra 1665 præsident Peter Bülckes her
skabsstol75. Den eneste stol, der udover Bülckes med sikkerhed kan placeres i
det fornemme mellemste pulpitur, er Niels Juels. Den lå i hjørnet mellem Kor
gangen og Kaptajnsgangen, altså på et centralt sted med frit udsyn til prædike
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stol og alter; dens placering fremgår af tømmerregnskabet, da man 1752 påbe
gyndte nyindretningen af pulpiturerne netop ved det nævnte hjørne76. Som
nabo (i Korgangen?) havde den juelske stol vistnok admiral Henrik Bjelkes
stol; 1697 reparerede man nemlig taget over trappetårnet, der førte op til
Bjelkes indelukkede stol77, og der kan da næppe være tale om andre trappehuse
end det, der stod i Korurtegården. I Korgangens nordside, men uden nærmere
stedsangivelse, nævnes også admiral Fr. Trojels stol, fra hvilken der 1737 afgik
et vinduesfag til borgmester Erik Jensen Torms nabostol78. Slægten Bille vides
at have holdt til i Kaptajnsgangen, slægterne Thurah og Lindemann i Skipper
gangen79. Af kirkens brevbøger ses det, at skillerummene mellem de enkelte
herskabsstole undertiden kunne flyttes80, ikke blot ved den store ændring af
pulpiturerne i 1750’erne, men til enhver tid, når der var behov derfor; en plan
skitse fra 1815 til en sådan ændring viser, at skillerummene forløb skråt, ikke
vinkelret på kirkemuren. Ud mod kirkegangene havde herskabsstolene forsky
delige engelske vinduer81. Det var heller ikke ukendt, at skillerummene var
forsynet med glasvinduer. Man ser det 1793 af værgens kopibog: kammerherre
inde Adeler, der ejede stol nr. 2 i Kaptajnsgangens vestside, anmodede om at
få opsat vinduer i skillevæggen ind mod nr. 1 og 3, dog med det forbehold, at
ejeren af nr. 1 ikke måtte dække vinduerne med gardiner, da man kun ad denne
vej kunne se prædikestolen82.
Kun i et enkelt tilfælde er der bevaret en rest af en fordums herskabsstol
(fig. 62), nemlig et panelloft fra den stol, som værgen Gabriel Jacobsen Kyng
i sidste halvdel af 1600’rne havde erhvervet i Skippergangens sydøstre hjørne,
og som længe forblev i slægtens eje. Stolen, der var beliggende over Kyngs endnu
bevarede gravkrypt, og som var smykket med epitafium og »emblemata«, blev
af arvingerne grundig fornyet 172783. Det kan formodentlig være fra denne tid,
det bevarede panelloft stammer. Det er delt i fire felter, alle med sindrige alle
goriske billeder og er nu ophængt på Skippergangens sydvæg over pulpituret.
Kongestol 1872, opsat på pulpituret i Korgangens nordside, overdækket, ud
skåret i eg med renæssancepræg, efter tegning af arkitekt Ludvig Fenger. Den
har haft ialt tre forgængere i Holmens kirke.
† Kongestole. 1) o. 1620, omtalt i et snedkerregnskab84 dateret 5. feb. 1620;
der blev gjort »seks nye traller i en vindueskarm ved den kongelige stol« i
Holmens kirke. Om dens udseende og placering synes der ikke at foreligge
nogen oplysninger. Efter ankersmedjens omdannelse til korskirke i 1640’rne
kom der muligvis en ny stol for kongen, men der er ingen meddelelser derom.
Derimod synes det sikkert, at kongestolen fra 1640’rne havde sin plads i Kor
gangens nordre side. Snedkeren Søren Ibsen noterer 1646, at han efter kongens
ordre har gjort korgitret en alen højere og derfor har måttet beskære det ved
kongens stol85. Ordene kan næppe forstås anderledes, end at kongestolen den-
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Fig. 62. Holmens kirke. Panelloft fra Gabriel Jacobsens stol (s. 104).

gang stod på det sted i korgangens nordside, hvor den atter blev anbragt 1872,
og trappetårnet i Korurtegården skulle da være bygget som opgang dertil.
2)
1660’erne. En snes år senere er kongestolen at finde på det mellemste
pulpitur ved vinklen mellem Skippergangens og Urtegårdsgangens korarme.
En ubekræftet meddelelse hos Bobé (s. 60) går ud på, at der her 1666 blev op
ført en ny kongestol, hvilket er sandsynligt, da kirkens fornemste inventar,
alter, prædikestol, korgitter i disse år blev udskiftet. Den var da udgået fra
Abel Schrøders værksted og har vel haft lignende rige billedskærerværker som
det øvrige inventar. Dens udskæringer blev 1704 sammen med lignende på alter
og prædikestol underkastet en reparation. 1754, kort før den udskiftedes med
den nedennævnte, meddeler værgen86, at kongestolen var bygget i en »Bund
del«; det stemmer godt hermed, at en grundplan af pulpiturerne fra midten af
1700’rne aftegner kongestolen mangekantet som en prædikestol (tegning i
Rigsarkivet).
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3)
1756. Ved ombygningen af pulpiturerne i 1750’erne var det nødvendigt
også at ændre kongestolen. Der indkom flere forslag, udarbejdede af stadsbygmester Banner Mathiesen og Philip de Lange i fællesskab87, men det kan ikke
ses, om noget af disse forslag kom til udførelse. Man ved kun, at billedskærer
arbejdet blev udført af C. F. Stanley88. Den nye kongestol stod på samme plads
som forgængeren og er iøvrigt velkendt gennem billeder (fig. 40). Fronten ud
mod Skippergangen havde to høje, rundbuede åbninger med forskydelige vin
duer og dækkede hele to stokværk i de nybyggede pulpiturer. De to åbninger
flankeredes af tre pilastre; over en profileret gesims var der brudte segment
gavle, og mellem disse var anbragt Frederik V.s og Juliane Maries initialer i rigt
rocailleværk, med kongekronen foroven, og bag denne stolens kuppelformede
loft89. Stolen blev fjernet 1872 og sammen med ubrugeligt inventar bortsolgt
ved auktion; den skal være købt af fabrikant L. P. Holmblad og efter ham
overgået til herregården Vegholm i Skåne, hvor den fandtes endnu ved begyn
delsen af 1900’rne90.
Pulpitur 1872, formet som et enkelt galleri, der løber hele kirken rundt, und
taget koret, er opsat ved den store hovedreparation og svarer til den tidligere
anden (eller mellemste) pulpiturrække, hvor både orgel og kongestol fandtes.
Det er udført efter tegning af kirkens arkitekt L. Fenger og er med sine op
delinger i felter og pilastre holdt i traditionel renæssancestil. I de tre korsfløjes
gavlender indrettedes nye, rummelige vestibuler med bredere trappeløb til er
statning for de ældre fra 1830’rne.
† Pulpitur. Som alle kirkelige nybygninger i 1600’erne var også Holmens kirke
fra første færd beregnet på at have pulpiturer. Da den ældre ankersmedje 1619
blev omdannet til kirke, var der efter al sandsynlighed også pulpiturer; rentemesterregnskabernes optegnelser om tre lange »realler« på langs gennem kirken91
må vistnok tydes i denne retning. Helt sikkert er det imidlertid, at korskirken
i 1640’rne fik pulpiturer. Der muredes 36 fundamenter »unter die eisern pfeiler,
so unter die papeltur stehen«92. Lennert Blasius og Hans Ohnemüller afregnede
1643—44 for to stk. panel »huer støche 3 ½ alen langt med dreyede piller ofuen
wdj«93. At der var tale om pulpiturer i flere stokværk, ses bl.a. deraf, at skibshøvedsmanden David Dannel 1659 fik skøde på grav nr. 13 i Urtegårdsgangen94
med ret til at opsætte et epitafium under »det nederste pulpitur«. Da Peter
Bülcke 1665 fik herskabsstol i kirken, kom den som ovenfor nævnt til at ligge
i Urtegårdsgangen på »det mellemste pulpitur« ved siden af kongestolen. Der
var altså dengang tre rækker pulpiturer, og kongestolen — samt orgelet — var
anbragt på det midterste (jfr. ovenfor s. 103 under den juelske stol). Pulpiturerne
må også have dækket Kaptajns- og Urtegårdsgangens gavlvægge, forneden dog
selvsagt afbrudt af kirkedørene, dåben o. a. I Korgangen dækkedes nordsiden af
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pulpiturer. Her skulle 1661 opsættes et epitafium for borgmester Hans Sørensen,
og det kom til at sidde ved døren ind til det dengang nybyggede sakristi i Kor
urtegården (s. 49) »oven over det pulpitur, hvor Skolemester staar og synger
med Børnene«. Drengekorets sangerpulpitur nævnes på dette sted lige til 1834,
da det flyttedes hen til orgelet95.
Man nåede op til pulpiturerne dels ad de flere gange omtalte trappetårne i
korsbygningens vinkler (det ene — beregnet for kongen — er forsvundet), dels
ad indvendige trappeløb i Skipper- og Kaptajnsgangens gavlhjørner; desuden
var der et trappeløb af træ i det 1692 opførte våbenhus eller kapel ved Urte
gårdsgangens sydgavl. I kirkens kopibøger støder man jævnlig på omtale af
disse pulpiturtrapper. Således hedder det 1676 om et gravsted, der 1661 var
indrettet for kirkens kantor Christen Sørensen Vedel, at det lå under mandsstolene i Skippergangen — d.v.s. på nordsiden — »i Gangen til Bremerholms
Port næst op til Gavlmuren under Trappen«, altså i Skippergangens nordøsthjørne96. I det tilsvarende sydøstre hjørne, hvor værgen Gabriel Jacobsen
Kyngs familiegrav fandtes, havde gravejeren (død 1684) ladet opsætte en vin
deltrappe, som 1704 på grund af brøstfældighed måtte fjernes og erstattes af
en såkaldt »italiensk« trappe med lige løb og afsatser — altså mere pladskræ
vende, hvilket gik ud over gravstedet og den tilhørende herskabsstol97. Kap
tajnsgangens vindeltrappe (i nordøsthjørnet)98 er omtalt 1695, og denne samt
en anden til det vestre pulpitur, men af en anden konstruktion, vises på planen
i Danske Vitruvius.
Ved bygningens omdannelse til korskirke i 1640’rne synes der som nævnt at
have været tre rækker pulpiturer, alle hvilende på jernstøtter. Den enorme
vægt, som pulpiturerne i sig selv repræsenterede, og som yderligere forøgedes,
når de var fyldt af kirkegængere, bragte dem ud af lod. 1718 blev de opskruet99,
men der lød stadig klager over deres ustabilitet. 1747 er der kommet nye trapper
overalt, thi kirkefolket gik før op og ned »med stor Angst«100. Få år efter, den
9. nov. 1751, skrev Holmens provst Mathias Jensen Hviid101 til kirkens patron:
»Da ieg for nogle dage siden gick og saae mig om i Kircken, falt det mig i øjnene
at pulpituerne meget Kiendelig hældede ind over Kircken; men ved nermere
efftersiun fant ieg at dette pindeverck er ved tidens ælde indtørret og saaledes
siunket, at en ulycke højlig er at befrøgte saafremt noget usædvanligt, enten
med Liigprædicken eller andet maatte forefalde, hvorved folck pleje i mængde
at stimle sammen...« Resultatet af dette initiativ blev en fornyelse af alle
kirkens pulpiturer. Efter at stadsbygmesteren havde holdt syn, indberettede
værgen 13. dec. 1751, at pulpiturerne ikke stod til at redde, og patronen resol
verede i overensstemmelse hermed den 16. feb. 1752, at nye pulpiturer over
hele kirken skulle udføres efter en fuldstændig tegning102. Man ville ved denne
lejlighed bringe orden og egalitet over den tidligere uensartede mangfoldighed.
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Skønt direktiverne for arbejdet nu 200 år senere ikke altid synes helt klare, kan
man dog ved sammenligning med det, vi ved om den næste ombygning 1834,
så nogenlunde i hovedtræk forstå, hvad der er sket. Der kom da i alle korsarmene fire pulpiturrækker, et nederst ved gulvet, blot hævet over stolestaderne,
og derover tre egentlige gallerier. I Kaptajnsgangens østside og Skippergangens
nordside var alle fire pulpiturrækker fuldt udbygget med loger og vinduer, mens
de andre vægge blot havde tre lukkede rækker og øverst et åbent galleri103, der
synes at være bestemt for matroserne. Som tidligere nævnt blev en ny konge
stol bygget i forbindelse med pulpiturerne, og kongen fik adgang til stolen fra
hovedindgangen under orgelet og op ad den (nu nybyggede) trappe ved Gabriel
Jacobsen Kyngs grav. Nyordningen medførte, at de stole, som tidligere havde
ligget mellem trappen og kongestolen, måtte sløjfes104. Den ældre kongetrappe
i tårnet blev for fremtiden benyttet af kirkegængere med stole i Urtegårds
gangens østre pulpitur.
De nye gallerier blev, i al fald for underste stokværks vedkommende, båret
af ottekantede jernpiller105. I den nederste række lukkede stole indsatte kirken
straks engelske skydevinduer, men i de andre stokværk stod de tomme rammer
parat til at modtage vinduer, såfremt stolenes ejere ville bekoste det106. Da
dette vistnok i udstrakt grad er sket, har Holmens kirke derved fået et dengang
meget moderne interiør med perlefarvet træværk, ensartet opbygget i teaterstil
med loger og engelske vinduer ligesom den samtidige Christianskirke på Chri
stianshavn. — Det store arbejde var afsluttet 1756.
Ved istandsættelsen 1834—36 blev også pulpiturerne underkastet visse æn
dringer, men i hovedtræk bibeholdt man 1756-ordningen. Man beklædte de
ottekantede jernpiller med træ, afskaffede vinduerne i de lukkede stole, dog
undtagen kongestolen, og regulerede de enkelte stoles størrelse. Skillerummene
mellem stolene, der fordum gik op til loftshøjde, forandredes, således at der kun
kom fuldt skillerum hveranden gang ud for hver pille, mens de øvrige halve
redes107. I Kaptajns- og Skippergangens gavlhjørner, hvor der var ældre grav
krypter, som havde en ret betydelig højde over kirkens gulv, blev disse grave
tilkastet og højden udlignet med det øvrige kirkegulv. Der indrettedes her både
i Skipper- og Kaptajnsgangen ved et skillerum tværs over kirken parallelt med
gavlen en forstue med trapper i gavlhjørnerne. Derimod blev den tidligere
kongetrappe i vinklen mellem Skipper- og Urtegårdsgangen nedrevet på grund
af brøstfældighed; den havde siden 1756 været anvendt af private stoleejere.
Ved de to langsider i Skipper- og Kaptajnsgangen, hvor de lukkede stole fyldte
hele fire stokværk, blev den øverste række, i overensstemmelse med forholdene
i kirkens øvrige korsfløje, ændret til åbent galleri, dels fordi man ønskede at ud
ligne dette stykke usymmetri, der havde bestået siden 1756, dels fordi netop
denne række stole skjulte en del af kirkens loft og dækkede for vinduerne. Det
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Fig. 63. Holmens kirke. Interior set mod ost med orglet.

øverste galleri på Urtegårdsgangens østside forbeholdtes matroserne; ved siden
af dette »matrosloft« stod kongestolen med en kuppellignende overbygning;
denne kuppel fjernedes, og over den kongelige stol indrettedes der nu et galleri
for Nyboders kommandant og officererne ved kirkeparaden. — Træværkets
perlefarve bibeholdtes i det kommende tidsrum, og i denne skikkelse (lig. 40)
stod pulpiturerne til ændringen 1872.
Orgel 1738 er opsat i Skippergangens østvæg på samme sted, hvor Johan
Lorenz’ orgel fra 1646 (se nedenfor) havde sin plads108. Mens selve værket, der
leveredes af Lambert Daniel Kastens, og som skulle være noget større end det
af samme mester opstillede orgel i Helligåndskirken (bd. I, s. 690), hele to gange
er fornyet, nemlig 1870 og 1956, er façaden endnu bevaret, udført med rige ud
skæringer af en billedskærer, hvis navn ikke er overleveret; muligvis er det
skåret af Fr. Ehbisch.
Orgelpulpiturets panelværk er nu sammenarbejdet med galleriet fra 1872;
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det krummer sig indad med forkrøbbede fyldinger, der adskilles ved små korinthiske pilastre, på begge sider af det fremskudte rygpositiv. Over bryst
værnet sidder et gennembrudt, udsavet gitterværk med seks felter, tre på hver
side af rygpositivet, og hvert formet som en luge, der kan lukkes op og i; det
slyngede, udsavede mønster har initialet C 6 i spejlskrift. 1872 er dette orgel
pulpitur, der siden 1834 har været kirkekorets plads, forlænget til begge sider
og omfatter nu også en del af Skippergangens pulpitur, der her er forsynet med
kopier af det gamle gitterværk.
Det femdelte rygpositiv, hvis piber er samlet i småtårne med forkrøbbede —
dels mangekantede, dels spidsvinklede — fod- og topprofiler, har på vingerne
udskårne musikinstrumenter, trompet, lut, violin, krumhorn, fløjte o. s.v., sam
menholdt af udskåret storakantus og knækkede bånd, med mindelser om regencestilen; over det lavere midtparti ses i oval stråleglorie med englehoveder:
Kristi monogram med et hjerte gennemstukket af marterredskaber; til siderne
udskårne blomsterkurve og akantusløv.
Hovedværkets sidetårne har storvinger med udskårne pauker i slynget bånd
værk. Felterne om orgelpiberne har foroven og forneden rammeværk af ud
skåret akantus. Over midtfeltet en forgyldt stjerne på gennembrudt grund,
omgivet af englehoveder. Over sidetårnene Christian VI.s og Sophie Magdalenes
kronede, forgyldte spejlmonogrammer, omgivet af akantusløv.
Det værk, som Lambert Daniel Kastens 1738—40 byggede bag den endnu
bevarede façade, havde 43 klingende stemmer, tremulant og cimbelstern, seks
bælge og seks vindlader: to til hovedværket, to til pedalet, en til rygpositivet
og en til brystværket. Dispositionen var opbygget efter Kastens læremester
Arp Schnitgers principper med den klare adskillelse af de forskellige værker
og fuldt udbygget principalkor i hovedværk, rygpositiv og pedal, der i alle tre
værker blev afsluttet med trompeter, i hovedværket en 16 fods, rygpositivet
8 fod og i pedalet 8 og 4 fod foruden en basun 16 fod. Et ejendommeligt træk,
som dette orgel havde fælles med de orgler, Kastens byggede til Christiansborg
slotskirke og Trinitatis kirke, er, at hovedværkets principalkor indledes med
en principal 16 fod og videreføres med en oktav 4 fod, mens 8-fods principalen
mangler. Orglet har tillige haft et klokkespil, som i 1778 blev udskiftet med et
nyt af orgelbygger Speer. Fire gange i 18. århundrede blev orglet repareret:
1745 af Benjamin Wulff, 1757 og 1772 ved orgelbygger Hartvig Møller og i
1778 ved orgelbygger Christian Ferdinand Speer, men ingen af reparationerne
ændrede ved dispositionen109.
I 1834—35 blev orglet repareret af hoforgelbygger Ramus, der forøgede dis
positionen med fem stemmer: Principal 8 fod, gedakt 8 fod og gemshorn 4 fod
i hovedværket, viola di gamba 8 fod og gedakt 8 fod i rygpositivet, en om
bygning i takt med den gryende romantik110.
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Da Niels W. Gade i 1858 tiltrådte som organist ved kirken, indgav han et
forslag til en ombygning af orglet111, men planen blev aldrig udført; først
1870 fik kirken et instrument bygget efter højromantikens idealer. Mester for
dette blev Daniel Köhne112, der netop hjemvendt fra Paris, hvor han havde
uddannet sig hos den førende franske orgelbygger Cavaillè-Coll, her fik sit før
ste store arbejde i København. Kastens façade blev stående, men façadepiberne og hele rygpositivet blev gjort stumt; bag det gamle hovedværks og
brystværks façade byggede Köhne et af Danmarks første virkelig romantiske
orgler. Mekanikken blev pneumatisk, vindtrykket betydelig forøget, og den
strenge opdeling i værker blev forladt til fordel for tre manualværker, hvoraf
de to stod på delte vindlader. Klangligt blev orglet orkesterimiterende med be
tydelig videre mensur end tidligere og blødt intonerede rørstemmer. Ved dette
orgel virkede Niels W. Gade som organist til sin død i 1890.
I 1910 blev især manual III udvidet af firmaet I. Starup. Efter Første Ver
denskrig satte den nye orgelbevægelse ind, der søgte sine idealer i barokken,
og 1924—25 blev Köhnes orgel ombygget af Marcussen & Søn, pneumatikken
blev bibeholdt, men i klanglig henseende nærmede instrumentet sig de nye
idealer, der blev endnu mere fremtrædende efter ombygningen i 1930, men
først med det nye orgel, bygget af Marcussen & Søn i 1956, fik kirken et helt
klassisk instrument, hvor også rygpositivet blev gjort klingende, værket var
således igen ført tilbage til idealerne fra Kastens tid.
†Orgel. Der er ingen direkte efterretninger om, at der fandtes noget orgel i
den ældste Holmens kirke fra 1619. I et missive fra kongen til biskop Hans
Resen, dateret 5. sept. 1635, indskærpes det, at hverken skolemesteren eller
andre personer knyttet til Vor Frue kirke må formene Holmens skolemester
med disciplene i at synge for lig og musicere i Holmens kirke113. Af glosen
»musicere« tør man ikke uddrage tilstedeværelsen af noget orgel. Derimod ved
vi, at organisten ved Nicolai kirke Johan Lorentz 1646 af kongen fik tilladelse
til at opstille et »oreværk« i Holmens kirke, foreløbig på egen bekostning, men
1653 overtaget af kirken114. Dette orgel var anbragt i Skippergangen på samme
sted som dets ovenfor skildrede efterfølger; 1658 købte Maren Mortensdatter,
salig Torsten Kønings, et gravsted i Bremerholms kirke »paa Mandssiden under
Stolene i den gang til det gamle orgewerck, N° 1«, står der i skødebogen, og
dette gravsted kan netop stedfæstes til Skippergangen115. Gentagne omtaler
af Gabriel Jacobsen Kyngs gravsted i Skippergangens sydøsthjørne bekræfter,
at både dette og den store lysekrone var i umiddelbar nærhed af det gamle
orgel. — Johan Lorentz’ orgel har vistnok været ganske lille. Da det i det føl
gende århundrede havde fået en anselig alløser, måtte bælgetræderlønnen re
guleres, fordi kirken tidligere »kun havde et lidet Positiv, hvorved der ickun
var en bælle og altsaa ingen synderlig umage derved, saa en Dreng kunde for
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Fig. 64. Holmens kirke. Pengetavle 1679 (s. 113).

rette det ...« Videre siges det i den her citerede skrivelse, at det nye orgel
fra 1738 havde hele seks bælge, hvoraf forskellen mellem det gamle og det nye
orgel tydeligt turde fremgå116.
Ved opførelsen af Kastens store, nye orgel blev det gamle solgt for 200 rdl.
til Korskirken i Bergen117.
Kirkekiste 1691, af eg, jernbeslået, 167 cm lang, 70 cm bred foroven, 84 cm
høj, står nu i Urtegårdsgangens sydvestre trappegang. Den er beslået med
svære jernplader, hvis sammenføjninger er dækket med tungede profilbånd;
på det hvælvede låg ses talrige nagler med runde hoveder. På midten af for
siden er indgraveret med hældende versaler: »Anno 1691 den 15 September«.
Indskriften er senere delvis overmalet med samme årstal (1691) i antikke cifre
og mulig også af gammel oprindelse. Kisten lukkes med tre svære taskelåse,
hvortil gamle nøgler er i behold. På langsiderne har kisten to sæt bæreringe,
på hver af kortsiderne een. Til låsetøjet svarer svære hasper; der findes til
svarende på bagsiden, vistnok beregnet på, at kisten kunne fastgøres til en
væg, hvad der vel kan tyde på, at den oprindelig var bestemt til skibskiste.
Taskelåsenes overfald af svært jern og de tre indvendige bånd i det buede låg
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Fig. 65. Holmens kirke. Pengetavle 1708 (s. 114).

har indgraverede ornamenter. Indvendig ved venstre kortside er afskilret et
mindre rum, hvis låsetøj kun delvis er bevaret; der er spor af nu forsvundne
beslag. Bunden i kisten er ved et låg på hængsler udskilt som et særligt rum.
— Foruden de tre ydre taskelåse er der en indre, svær lås, hvis nøglehul er
dækket, når kisten er lukket til, og som først er tilgængelig, når den midterste
lås er fjernet. — Kisten nævnes første gang118 i klokkerens instruks af 5. dec.
1699: »Før gudstjenesten lukker klokkeren op for kirkens store kiste, hvor kir
kens ornamenter er forvaret«. Af de senere inventarielister fremgår det, at den
havde sin plads i kirkens kor. Her stod den endnu 1852119.
†Pengeblokke. Holmens kirke har efter de ældre inventarielister ejet ialt fire,
nu forsvundne, blokke. Den lille blok120 i Kaptajnsgangen omtales 1699 og
1759. I koret stod 1699 »den rette Kirckens Block«; senere i 1700’rne stod der
her hele tre store blokke (inv. 1759), som efter angivelse 1834 stod indmuret i
korets sydvæg mellem provstens skriftestol og opgangen til prædikestolen121.
Pengetavler. 1) 1679, af skildpaddefinér med indlagte ornamenter af ben og
mangefarvet træ; 23,5 × 16 cm, rygskjoldet 27 cm højt (fig. 64). Et fast låg
inderst ved rygskjoldet har af flerefarvet træ et blomstermotiv på bund af
Danmarks
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ben. Over skjoldets arkitrav sidder en kartouche, i hvis midte et udskåret
hjerte gennemboret af tre nagler. På rygskjoldets bagside, over et drejet hånd
tag af ben, sidder en oval sølvplade med indskrift i skrå versaler: »Den velactbare oc konstrige Mand Christen Søffrensen Kongl: Maytz: Nagelsmid paa
Bremmerholm med sin kiere Hvstrv den ærbare dyderige oc gudelskende Ma
trone Karen Nielsdaatter hafver foræret denne Kirchens Tavle til Bremmerholms Kirche Anno 1679. En ærlig Ihvkommelse dætt dig monn vere Hvis dv
gifver Kirchen till Gvds Ære«. Som ramme om indskriften er indgraveret en
bladranke. Senere er tilsat en stor sølvbjælde med skrue; bjælden med den
bøjede hank ligger nu løs i tavlen.
2) 1708, udført på bekostning af kirkens kapellan Jens Lund og efter hans
død købt af kirken 1711 (fig. 65). 17 × 24 cm; 27 cm højt rygskjold, beklædt
med skildpaddefinér og kantet med profilerede sølvlister. Tavlens bund, som
indrammes af smalle sølvlister, har et indlagt firpas med et sølvanker i mid
ten. Tæt ved rygskjoldet er et særligt indelukke, hvis låg fortil kan skydes op
og ned; fortil på det forskydelige låg er anbragt en sølvmuslingeskal samt for
oven en bred sølvkant. Indelukkets overside har i et ovalfelt indlagt en sølvkompasstjerne med rammeværk af smalle sølvlister. Rygskjoldet har på si
derne skildpaddepilastre med sølvkapitæler og -baser (den ene base ligger løs
i indelukket). I midtfeltet er anbragt en sølvplade med versificeret indskrift i
fraktur (Bobé 93 f.); i buefeltet foroven et relief af sølv, forestillende et skib
med sejl i oprørt sø; på land en tigger med hatten i hånden og en stjerne svæ
vende over hovedet, og fugle styrer ude fra havet ind mod land. Derunder fin
des indskriften (»Holt Skipper, holt, stryg Seilet need ...«) med en opfordring
til Holmens søfarende menighed om at betænke sin præst med en gave. —
Over dette parti er i en lille ovalramme af sølv anbragt et miniatureportræt af
Christian IV.; på rammen står indgraveret med kursiv: »C 4 templi fundator
et auctor«; yderligere en sølvkongekrone med to sidestillede rosetter. På bag
siden har rygskjoldet en sølvplade med indgraveret billede af Holmens kirke.
Et stort dueslag til venstre, frit opfundet af gravøren eller den præstelige gi
ver, får sin forklaring gennem den øverste indskrift (Es. 60, 8: Hvo ere de, som
flye som skyerne og som Duer til deres Dueslag). Forneden er graveret en op
fordring til kirkegang (Es. 2, 3: Kommer, lader os gaa op paa Herrens Bierg
til Jacobs Guds Huus ...). Billedet, der har sin specielle interesse ved at gen
give kirken med hegnsmuren i den korte periode, den første hegnsmur fik lov
til at stå, blev særlig behandlet ovenfor s. 14). — En tilsyneladende samtidig
bjælde er anbragt i buefeltet over billedet; ingen stempler.
3) Fra begyndelsen af 1800’rne, af poleret træ 24,5 × 15 cm; rygskjold 23 cm
højt. Tavlen er helt lukket, med mundingsstykke af blik midt på låget. I kas
sen findes en skuffe med lås. Skuffens forside har indlagt arbejde af citrontræ,
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en dobbelt guirlande, blot antydet som buede streger med runde skiver. På
rygskjoldets forside er indpasset et felt af ben, hvorpå er malet med sorte frakturbogstaver: »For Søeqvæsthuset«. Derunder er indlagt en enkelt guirlande
som de to foran på skuffen. I kirkens regnskaber er noteret: »2. August 1823:
Betalt 66 Rdl. til Snedker Schultz for 6 nye Mahognitræs Tavler med Laase
og Inscriptioner«. Den her beskrevne er mulig den eneste tilbageblevne.
†Pengetavle 1649. Kun bjælden af sølv er bevaret, kugleformet med spidse
indsnit som et lukket blomsterbæger. Foroven på bjælden ved det fastgjorte
kobberbånd er indridset en blomsterbort. Hen over kuglen står indridset med
skrå versaler: Bremmer Holms Kiercke Tafle 1649. — Yderligere tre bjælder
er bevaret, uden indskrift.
Der er meddelelse om, at også den ældste kirke i ankersmedjen havde tav
ler. Påskedag 1621 skal degnen for første gang have ombåret de fattiges tavle
i Holmens kirke122. Ifølge inventariet o. 1650 ejede kirken dengang fire træ
tavler og en fløjlspung. Resen123 gengiver indskriften på en af tavlerne: »Giff
de Fattige i deris Nød Saa welsigner Gud dit daglige Brød. Thi aldrig haffver
jeg seel den forlat som Frycter Gud oc giør got«. Pungen, der brugtes til om
bæring på pulpiturerne, afskaffedes 1694 til fordel for en blikbøsse på et drejet
skaft af rødt vestindisk træ124. 1697 opregnes ialt fem tavler: kirkens, de fat
tiges, kvæsthusets, den nederste kapellans samt brandtavlen125. I 1759-inventariet nævnes: tre daglige tavler med sølvbjælder, to dito, de fattiges, uden
bjælder, to kvæsthustavler, to præste- og en brandtavle, men i denne liste
har man øjensynlig ikke regnet med de to endnu eksisterende; det har man
derimod gjort 1797, da listen har følgende udseende: Christen Nagelsmeds tavle,
mag. Jens Lunds, de tre daglige tavler med bjælder, de fattiges to tavler uden
bjælder, to tavler med lås, for anden kapellan og en brandtavle. Som nævnt
ovenfor blev der 1823 anskaffet seks nye tavler, hvoraf nu kun een synes
bevaret.
Pengebøsser af kobber, fra forskellig tid, men alle med hank og med pressede
ornamenter. 1) Indskrift: »Holmens Kirckes Bøsse Anno 1694«. 2) »Holmens
Kierckes Fattiges Bøsse A° 1700«. 3) »Holmens Kierkes Fatiges Bøse A° 1764«.
4) Lille kobberbøsse uden indskrift og årstal, anbragt på lang stang; det er
tvivlsomt, om den er identisk med den ovenfor omtalte bøsse fra 1694, til om
bæring på pulpiturerne.
Malerier. 1) 1600’rnes slutning, 11 × 14 cm, forstillende slaget i Køge bugt;
samtidigt maleri, vandfarve på pergament, skænket til kirken 1917 af sogne
præst T. C. Winther i Korsør (Bobé, s. 106). Nu i præsteværelset. 2) 1700’rnes
første halvdel. Kvinderne ved graven, 102 × 78 cm. Italiensk maleri af ukendt
kunstner. For tiden opbevaret i Statens Museum for Kunst. 3) 1700’rnes sid
ste halvdel, i samtidig ramme, 79 × 67 cm, vistnok tidligere ophængt i kapellet.
8*
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Forestiller Kristus tornekronet. Påskrift: Ecce homo. Nu ophængt bag orgelet.
4) Slutningen af 1800’rne. Kristus tornekronet, malet af A. Dorph. Ophængt
bag alteret. 5) Kristus og børnene, malet af A. Dorph og skænket til kirken
1877. I Urtegårdsgangen ved dåben126.
Et af kirkens malerier, der hang i kapellet, mulig ovennævnte nr. 2 eller 3,
blev 1784 beskadiget127 ved kordrengenes »udsværmelse i kapellet«.
Kirken råder over en værdifuld samling præsteportrætter, som nu er op
hængt i den store skriftestol. Nr. 6—13 er omtalt i Lund: Danske malede Por
trætter IX, s. 13 f.: 6) Provst Mathias Hviid, † 1759, samtidigt maleri, 77 × 62
cm. 7) Provst, senere biskop i Ribe, Victor Chr. Hjort, † 1818, samtidigt ma
leri i ovalramme, 61 × 49 cm. 8) Provst Fr. Carl Gutfeld, † 1823, samtidigt ma
leri, udført af Eleonora C. Harboe, 45 × 35 cm. 9) Kapellan Johan Andreas
Riis, † 1843, samtidigt maleri, 68 × 54 cm. 10) 1842. Provst, dr. theol. Andreas
Krag Holm, † 1851, samtidigt maleri, 77 × 68 cm, signeret af E. D. Bærentzen 1842. 11) 1849. Kapellan Fr. Joakim Ludvig Mynster, † 1857, 27 × 23 cm,
signeret af A. Hunæus 1849. 12) 1854. Provst, dr. theol. Balthasar Münter, † 1867, 76 × 68 cm, sign
lands biskop, dr. theol. Bruun Juul Fog, † 1896, 112 × 89 cm, signeret af F.
Vermehren 1874. 14) 1886. Provst Ludvig Albert Warburg, † 1886, 88 × 78 cm,
signeret af Julius Paulsen 1886. 15) 1903. Provst, senere Sjællands biskop,
Th. Skat Rørdam, † 1909, 122 × 92 cm, signeret af Aug. Jerndorff 1903. 16)
1919. Provst, dr. theol. H. M. Fenger, † 1930, signeret 1919 af Erik Henningsen.
Lysekroner. 1) 1656, med 30 lys, er efter indskrift på den store hængekugle
købt i Hamborg nævnte år af Holmens kirkes værge, deleskriver Niels Olufsen,
og ved hans død af enken Elisabeth von Dort, efter at hun havde gjort afregning
for mandens embedsførsel, skænket til Holmens kirke 1662 (Bobé, s. 57). Skaftet
er balusterformet og skilt fra hængekuglen ved en skive, hvori er fastgjort 10
større S-formede arme med to lys i hver, anbragt i en øvre og nedre ring, samt
10 mindre arme hver med eet lys, anbragt i den mellemste ring. De store arme
har til den ydre ring af lys store skåle formet som muslingeskaller, og til de
mindre lys i øverste ring har den skåle formet som fligede blomsterblade. Den
mellemste rings lyseskåle er muslingeformet. Den øvre del af det balusterformede skaft dækkes af prydbøjler, der udløses i åbne blomsterkalke. Som af
slutning forneden er der en profileret tap; mellem den egentlige krone og stan
gen er indskudt to støbte mandsfigurer i ivrig gestikulerende stillinger. Hang
tidligere i Kaptajnsgangen; nu i Skippergangen128.
2)
1659, med 40 lys, skænket 1659 (fig. 66). På den store hængekugle er
graveret en indskrift, hvorefter kronen i nævnte år er skænket til kirken af
Gabriel Jacobsen (Kyng) og hustru Ellen Pedersdatter, samt en kapital på
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Fig. 66. Holmens kirke. Gabriel Jacobsens lysekrone (s. 116).

100 rdl. til kronens vedligeholdelse (Bobé 58). Kronen har balusterformet
skaft; over den store hængekugle, der forneden afsluttes af en dup i form af
en drueklase, findes en bæreskive med 10 slyngede arme af brudt C-bøjleform,
der bærer den nederste ring med store lys, og som i en mindre, øvre volut bærer
yderligere 10 små lysearme; i samme bæreskive er fastgjort 10 mindre lyse
arme, hvis lys er anbragt i ring mellem de to ovenfor nævnte. Til en højere
siddende bæreskive er anbragt de 10 højestsiddende lysearme, mens en øver
ste skive bærer 10 bøjler. De store armes største lyseholdere har glatte skåle;
alle de 30 andre skåle er muslingeformet. Mellem skaftet og stangen er som
bærefigur indskudt en støbt engel, der på hovedet har en ligeledes støbt ring
— det egentlige bindeled mellem krone og stang. — Kronen, der tidligere hang
foran orgelet — og tæt ved giverens grav —, har siden slutningen af 1800’rne
været ophængt i det midterste kryds129.
3—4). Fra 1600’rne, uden indskrift. De to kroner, som nu er ophængt i ko
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ret, og som ikke er identiske med de kroner, der hang på samme sted ved
1800’rnes midte (fig. 40), har begge 2 × 8 lysearme, alle S-formede. Den søndre
krones lysearme løber ud i små kronede mandshoveder med graveringer.
Begge kroner har over skaftet slyngede smedejernsforsiringer i den for 1600’rne
karakteristiske form (Caspar Finckes stil); den søndre krone har i dette slyng
værk indfældet fire kronede, palmesvingende mandsfigurer. I Hofmans Fundationer nævnes: »I Urtegaardsgangen, uden Inscription, [en Lysekrone] givet af
Kong Friderich den Tredie«. Det kan være en af de her omtalte130.
4)
Glaslysekrone, købt 1801 af kirken og udført af H. Fritzsche. Efter at
skipperlaugets store krone i krydset 1801 blev nedtaget og bortsolgt, købte
kirken denne glaskrone og ophængte den på samme sted. I inventarielisten er
indført leverandørens fortegnelse131 over de dele, kronen består af, og som
han har forfærdiget »efter accord og approberet tegning«. Der var (og er endnu):
»12 store lysearme med skåle; 12 mindre dito; een stor, forgyldt glasskål; een
mindre dito; 6 baldakiner; 1696 slebne sten med to huller; 692 dito lange
smalle pendeloquer; 412 dito stene med 4 huller; 40 dito store pendeloquer;
jernstangen er beslaget med et messing forsølvet rør og forskellige glanskugler
og andre stykker« (fortegnelsen er dateret 1. sept. 1802). Efter at rådmand
Morten Mikkelsens krone, der var skænket 1665 og som var ophængt i koret,
1841 var styrtet ned og ødelagt, blev glaslysekronen for en kort tid rykket
frem fra krydset til koret. Da kirkens to værger — utvivlsomt med god grund
—
fandt, at prismekronen kun passede dårligt til koret og altertavlen, lod
man den 1847 flytte til kapellet132, hvor den endnu hænger. Der er nu tre glas
lysekroner i kapellet, idet to nyere er anskaffet 1910 på foranledning af Hol
mens provst H. M. Fenger133. Den gamle krone fra 1801 er den midterste.
5—6) To messinglysekroner, efter indskrift anskaffet 1880, ophængt i Kap
tajns- og Urtegårdsgangen.
Kandelabre 1842, af eg, anskaffet af kirken som erstatning for 1665-kronen
i koret (se nedenfor), var udført efter tegning, korrigeret af kirkens arkitekt
Peder Malling, og er utvivlsomt identiske med de to kandelabre, der nu står
i kapellet134. I sen empire.
Kandelabre af jern, skænket til kirken 1857, er mulig identiske med to sen
empire kandelabre, som nu står ved Juels begravelse i kapellet135.
Kandelabre af jern, skænket 1872, tegnet af L. Fenger, nu ved orgelet.
† Lysekroner. 1) Ifølge indskrift skænket 1657: »Denne Ære-Skienck haffver
Erlig oc Welact Mand Hans Hermandsen med sin kiere Hustru Erlig oc Gudfrøctig Qvinde Maren Hendricks Daatter skiencket oc bekostet Anno 1657.
Til Guds ære Holmens Kircke til Prydelse oc hvo som det forringer eller for
andrer skal svare det for Guds strenge Dom Anno 1657«. Det meddeles des
uden, at kronen havde form som en havfrue og var anbragt over kordøren,

INVENTAR

119

N. E. 1959
Fig. 67. Holmens kirke. Jordpåkastelsesspade 1670 (s. 121).

hvorfra den 1667 fjernedes, og efter at være blevet omdannet til en almindelig
krone i lighed med Niels Olufsens skal den være ophængt i Urtegårdsgangen136.
Årsagen til dette brud på giverens ønske skulle være, at den hindrede udsynet
fra nogle af pulpiturerne til prædikestolen (? skal vel være altertavlen); denne
oplysning i forbindelse med, at der senere i Urtegårdsgangen hang en krone,
skænket af Frederik III, gør meddelelserne om Hans Hermansens krone min
dre troværdige.
2)
1662, skænket af Skipperlauget. 8-armet, hver arm forsynet med tre pi
ber. Omtalt som skrøbelig 1753 og atter 1776. Nedtaget og bortsolgt 1801.
Hang i krydset137.
3)
Ifølge indskrift skænket 1665: »Morten Mickelsen Raadmand udi Kiøbenhaffn med sin kiere Hustru Kirstine Jens Daatter haffver foræret denne LysseKrone Gud til ære Kircken til Prydelse Anno 1665«. Hang i koret, hvor også
giverens grav fandtes. Kronen styrtede ned og ødelagdes 1841. Skildredes 1759
som 10-armet »med al sin Zirat og Tilbehør, undtagen tre Muskeler og to
Knappe«138.
I kirkens ældre inventarier nævnes yderligere to lysekroner, en i Urtegårds
gangen og en i kapellet, begge med otte arme; det kan være de to, der nu hæn
ger i koret.
1759-inventariet opregner otte lysearme. I den nuværende kirke synes kun
een, i Kaptajnsgangen, at være af ældre dato. Af de otte lysearme var en skæn
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ket 1651 af kaptajn Warner Tobonic (?), en anden 1681 af kirkeskriver Samuel
Nielsen, en tredie 1685 af Holmens mestertømmermandssvend Knud Trolsen
og en fjerde 1678 af Anne salig Niels Bagges139. Af kirkens nuværende bestand
er størsteparten vistnok fra den store hovedreparation 1834—36. Efter at
Morten Mikkelsens krone i koret var styrtet ned, anskaffede kirken tre store
lysearme til de tre pulpiturhjørner i krydset140, udført af Dalhoff; de synes at
være forsvundet ved istandsættelsen i 1870’erne.
Kirkeskibe. I Holmens kirke er ophængt to skibe, begge fremstillet i 1900’rne
på Orlogsværftet. 1) Model af Niels Juels admiralskib, orlogsskibet »Christia
nus Quintus«, en tredækker med 100 kanoner, udført 1904 efter tegning fra
1697, skænket til kirken af dampmøller B. P. Troensegaard. Ophængt i Kor
gangen. 2) Linieskibet »Holsten«, som deltog i slaget på Rheden 1801. Model
len, der 1928 blev ophængt i Skippergangen, er skænket til kirken af arkitekt
E. W. Marston.
Tårnur. Kirkens ældste, kendte tårnur var opsat 1665141. Der er ingen efter
retning om urværk på Christian IV.s bygning, derimod nok om den neden
nævnte kompasskive fra o. 1640. Urværket, der i hovedstaden var sagnagtig
kendt for sin upålidelighed, og som kun kunne gå 16—18 timer efter at være
trukket op, blev 1697 repareret af Hans Georg Sontag142. Det hjalp ikke, og
efter urmagerens død (under pesten 1711), blev et nyt urværk forfærdiget 1712
af Johan Mercki143. Heller ikke dette nye tårnur blev nogen succes, skønt det
dog kunne gå 24 timer ad gangen. Holbergs ord i »Den Vægelsindede« (med
rette fremhævet af Bobé): »Herrens Hierte gaaer ungefær lige saa rigtigt som
Holmens Klokke«, må være møntet på Merckis værk. Det blev da helt fornyet
1737, denne gang af Peter Matthiesen144. Dette nye tårnur, der kunne gå i 36
timer, passede trofast sin dont i næsten 140 år. Det fik en snert af bombarde
mentet 1807145, men holdt ellers ud til kirkens reparation i 1870’erne. Da blev
det udskiftet og flyttet til S. Nicolai kirke i Holbæk, hvor det endnu findes.
— Det ældste urværk havde en urskive på hver af de fire kirkegavle, de tre
var af træ, den fjerde — ud mod slottet var af kobber (fornyet 1721)146. 1733
blev træskiven ud mod Størestræde og »Numrene« udskiftet til fordel for en
af kobber, forsynet med kongeparrets navnetræk og årstallet i forgyldte cifre147.
De to andre urskiver — mod Holmen og Christianshavn — synes 1743 at være
blevet ombyttet med kobberskiver: alle fire urskiver havde oprindelig kun
timevisere, men fik 1846 tillige minutvisere148.
På vestgavlen ud mod Slotsholmen sad desuden en såkaldt kompasskive.
Den forveksledes vistnok undertiden med et solur; en regnskabspost149 fra
1689 noterer, at »solskiven ud til slotspladsen« blev opforgyldt i maj måned
nævnte år; i august 1690 blev en solskive på nordgavlen »ud til Skipperboderne«
ligeledes forgyldt, men den har tilsyneladende ikke efterladt sig andre spor.
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Skiven mod slotspladsen var efter Jonges (meget sene) opgivelse udført efter
anvisning af Christian Sørensen Longomontanus (død 1647); det var »et overmaade rart og accurat Konst-Stykke ..., en Vindskive, som viiser meget nøye
og accurat, hvad Slags Vind der blæser hver Dag ... Den dirigeres ved en
Fløystang med et Jern-Fløy, som staaer op af Kirke-Taget«. Kompasskiven,
der endnu lindes på Eckersbergs tegning (fig. 36), blev nedtaget ved kirkens
istandsættelse 1829 og erstattet med den vindfløj, som endnu kroner gavlen150.
Klokker. 1) 1619, ophængt i tagrytteren. Indskrift med ophøjede versaler:
»Hartwich Qvellichmeier gos mich Anno 1619«. Over og under indskriften
en støbt ranke. På klokkens østside Christian IV.s kronede monogram i kar
touche.
2)
1875, indskrift med ophøjede versaler: »Skænket til Holmens Kirke i
Aaret 1875. Gud Fader Søn og Helligaand til Lov og Tak etc. ...« Øverst en
palmetbort. Klokken er støbt af malm fra Iver Hvidtfeldts kanoner151.
† Klokker. 1) 1610, betegnet som den lille klokke, med samme indskrift som
klokken fra 1619152. Da den var revnet, blev den 1875 kasseret og erstattet med
ovennævnte.
2)
To mindre klokker, beregnet på kvarterslag til sejrværket, var ophængt i
kirken. De omtales allerede 1665 samtidig med indrettelsen af et tårnur; påny
omtalt 1712; i kontrakten med Peter Mathiesen 1737 oplyses det, at de sad
»over den store Kirkedør«, d.v.s. i Kaptajnsgangen. 1852 var de kassable og
har vel da allerede i lang tid været ude af brug153.
Jordpåkastelsesspade 1670, med sølvbeslag, 86 cm høj (fig. 67). Bladet af
jern — 13 cm bredt, 18 cm højt — har opad- og udadbojede øvre hjørner med
flige og er fastgjort til skaftet med et gennembrudt beslag, hvis øverste spids
er 36 cm over bladets underste kant. Det trinde egetræsskaft måler 65 cm og
er foroven forsynet med to sølvbånd, det nederste 11 cm bredt, det øverste
umiddelbart under duppen — 7,5 cm bredt, anbragt i indbyrdes afstand af
9 cm. Det nederste bånd har langs kanterne indridsede linie- og zigzagornamenter; fra neden til oven, i to linier, en indskrift med versaler: »Herre dine
døde skulle leve og igen opstaa met Legemet. Esa(ias) 26«. Det øvre bånd,
der forneden har et lignende indridset ornament og foroven under duppen en
ring, bærer indgraverede indskrifter med versaler: »Anno 1670 den 22 October.
Gabriel Jacobsøn haver givet mig til Bremerholms Kirkke. Her bliver saaet it
naturligt Legeme oc skal opstaa It andeligt Legeme. Corin 15«. Begge bånd er
pånittet skaftet med små sølvnagler. Duppen af sølv har form som en 5,5 cm
lang, 3 cm bred og 2,5 cm høj ligkiste med seks bæreringe, omgivet af støbte
englebørn. Langs låget et nedhængende tungeornament, imiterende læderfryn
ser. På låget et støbt krucifiks, hvilende på et dødningehoved med korslagte
knogler. Langs lågets kant indridsede tungemønstre. I hvert af de fire hjørner
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er i rosetform gennemboret en række huller, otte i kreds og eet i midten. Ki
sten, der kan skrues af skaftet, er indvendig hul; den er formentlig dannet som
en balsambøsse (»hovedvandsæg«), hvorfra vellugt kunne trænge ud gennem
de gennemborede huller. Ingen stempler.

Abel Schrøders navnetræk på altertavlen.

J. S. 1959

GRAVMINDER
å mange af Holmens menighed, som kunne afse midlerne dertil, har købt
gravsted i kirkens gulv eller i de kapeller, der i tidens løb blev opført. Vi
har meddelelser derom i adskillige gravbøger og kan desuden læse det i den
udførlige beretning om kirkens og kirkegulvets reparation 1834. Mærkelig nok
synes dette dog ikke at gælde den ældste kirke. Indskriften bag på alteret
(s. 78) fortæller, at Holmens første sognepræst, Niels Mikkelsen Aalborg, var
den første, der blev begravet i kirken; det skete 1646. En sen og ukontrollabel
meddelelse går ud på, at kandestøber Jørgen Vilh. Plenge blev begravet i kir
ken 1626. Er oplysningen rigtig, vil den dog næppe rokke ved den kendsgerning,
at man først efter 1640 for alvor tog kirkegulvet i brug som gravplads. Der var
for det meste kun tale om muldbegravelser. I koret var der dog, ved siden af
10 muldbegravelser, 15 murede grave; heri var også medregnet de to grave
under kapellet i Korurtegården (s. 49f.). Den store gravkrypt under alteret,
hvor bl. a. Tordenskjolds kiste længe stod opbevaret (s. 156), var lige til
1834 anvendt til bisættelser eller »forflyttelser«. Korgangen rummede 28 muld
grave. Blandt korsskæringens fem grave var nr. 4, »i krydset under kronen«,
den eneste murede. De tre korsarme, Kaptajns-, Skipper- og Urtegårdsgangen
havde i hver af de seks hjørner en muret grav, der på grund af sin rummelighed
ragede op over gulvets niveau. Blandt disse havde Gabriel Jacobsen Kyng 1659
erhvervet sin grav under orglet i Skippergangens sydøsthjørne (s. 22). Kirkens
kantor Christen Sørensen Vedel blev 1661 begravet i den modsvarende krypt
i nordøsthjørnet under trappen til orgelpulpituret. David Dannel havde 1659
købt den sydvestre hjørnegrav i Urtegårdsgangen, mens Abel Kathrine havde
sit tilsvarende gravsted med det store epitafium i det østlige hjørne af samme
gang. Endelig vides Matthias Hesse at have købt Kaptajnsgangens nordøstre
hjørnegrav 1671; i skødet blev der givet tilladelse til, at en boghandler havde
stade ved graven, hvis beliggenhed var gunstig, tæt ved den store kirkedør.
Når der til denne liste lægges de to murede grave under våbenhuset ved Urte
gårdsgangen (s. 50), begge erhvervet i 1690’erne og sikkert også opmuret ved
den tid, kan man opregne ialt 200 grave under gulvet i Holmens kirke. I enkelte
tilfælde kan man spore en gravs historie gennem lange tidsrum, således den
nysnævnte nr. 4 i krydset, der kan følges fra 1647 til 1799, da det sidste lig
bliver nedsat, og videre til 1834, da graven blev sløjfet og fyldt med jord. Men
i mange andre tilfælde er rækkefølgen af de forskellige ejere vanskelig at følge,
da man savner et gravkort, sådan som det kendes fra andre københavnske
kirker. Kortet nævnes hyppigt i de ældre arkivalier, men er senere forsvundet. —
De fleste spor af gravene under kirkegulvet er nu forsvundet; jordbegravelserne
blev sløjfet 1834, og nu er der kun enkelte rester tilbage af de murede begra
velser. Nogle få gravkrypter, delvis fyldt med grus, er tilgængelige i koret; i
Skippergangen er Gabriel Jacobsen Kyngs gravkrypt tilgængelig; og desuden
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ses i Urtegårdsgangen en rest af David Dannels grav. De seneste års ændringer
af stolestaderne med tilsvarende kulegravning af jorden derunder har ikke
bragt noget spor af murede grave for dagen.
I kapellet ligger forholdene ganske klart. Den oprindelige anordning med 36
murede krypter under gulvet på den store kapelsal samt ændringen 1911 er
ovenfor s. 54 og 58 nærmere omtalt.

EPITAFIER I KIRKEN
1) Før 1652 (fig. 68). Over familien Numsen. Ifølge den danske indskrift er
epitafiet blevet til i to tempi. I: Hans Numsen, kgl. »Betjenter ved Schibsholmer« lod et epitafium opsætte over sin hustru Inger Margreta, datter af
dr. Medelfard, biskop i Lund, d. 25 år gl. 1648 i deres ægteskabs fjerde år, fire
sønner og en datter, Hans Numsen d. 39 år gl. 1652. Hans ældste søn Corfidz,
major ved artilleriet, d. aug. 1701, 56 år gl., datteren Eleonora Christina, d.
58 år gl. 1705; af tvillingerne Hans og Michael døde Hans straks efter moderen,
Michael tre år efter faderen. II: Den fjerde søn Matias Numsen til Solte, ridder,
generalmajor til hest, deputeret i Landgeneralkommissariatet, f. marts 1648,
g. 1680 m. Maria Worm, datter af professor Ole Worm, i 35 års ægteskab fem
sønner og to døtre, den ældste søn Peter d. tre år gl. 1684, Maria Worm d.
66 år gl. 1715; Matias Numsen, d. 1731, lod sit og sin frues billede opsætte
på epitafiet, affattede indskriften og lod epitafiet renovere. Den ældste del af
epitafiet består af et rektangulært maleri, malet af Karel van Mander, det viser
Hans Numsen, hans hustru Inger Margrethe, fire sønner og en datter, i for
grunden et dødt barn; den voksne kvinde ved siden af Inger Margrethe, som
ikke omtales i den af Matias Numsen affattede indskrift, er Hans Numsens
anden hustru Maren Dichmand1. Maleriet indrammes på hver side af en glat
pilaster og en smal, volutsvungen vinge, der bærer frisen; yderst en pyramide
stub hvilende på kugler. Under maleriet er i kartouche anbragt det ovale felt
med den forgyldte versalindskrift. Over storfeltets profilerede gesims rejser sig
den del, Matias Numsen lod opsætte efter sin hustrus død i 1715, bestående
af en volutsvunget, brudt gavl; på hver side af denne er anbragt en figur, der
forestiller Matias Numsen og Maria Worm, i midten deres våben i en oval
ramme, der bærer en kugle på laurbærkranset fodstykke. Epitafiet hænger på
korets nordvæg. Se † kisteplader nr. 30 og 45.
2) O. 1653. Dansk indskrift over Jacob Matzen, borgmester på Christianshafvn, d. 1653 21. maj, 57 år gl. Epitafiet, af sandsten, er opsat af enken Karren
Eylersdaatter, d. 83 år gl. 1674, og arvingerne. I dets storfelt er et rektangu
lært maleri, der viser Karen Eylersdatter, hendes to ægtefæller Iver Nielsen
Bruun og Jacob Matzen og hendes ni børn2. Maleriet flankeres af to kvinde-
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Fig. 68. Holmens kirke. Epitafium over Hans Numsen, før 1652 (s. 124).

figurer i folderige gevandter; den ene kvinde bærer en fugl. De to figurer står
på glatte sokler, der sammen med storfeltets maleri hviler på et ubrudt, profi
leret fodstykke. Storfeltmaleriets profilerede ramme bryder foroven ind i den
ellers ubrudte frise, der bærer et englehoved på hver side, herover den profile
rede gesims; topstykket udgøres af et ovalt indskriftfelt omgivet af en blomster
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Fig. 69. Holmens kirke. Epitafier på korets sydvæg.

krans, der bærer en profileret gesims (som vel har båret en nu forsvundet top
figur), på hver side af topstykket en volut med en liggende putto, den ene med
timeglas, den anden med et dødningehoved. I hængestykket, der har sidevinger
med akantus, findes den forgyldte frakturindskrift i ovalt felt, forneden en
karnissvunget konsol. Epitafiet hænger på korets sydvæg (fig. 69). Se †grav
sten nr. 5.
3) 1665. Plattysk indskrift over Arent Tingnagel, kgl. overkompagnimester.
Rudeformet træplade omgivet af profileret ramme med forgyldning. På sort
bund er malet et våbenskjold, kronet af en hjelm med måneseglet mellem to
røde vinger, hvorfra farvestrålende hjelmløv udgår. Våbnet er delt i fire felter:
1) tre halvmåner på blå bund, 2) rødt kors på gul bund, 3) tre sorte liljer på
grå bund og 4) brunt andreaskors på blå bund med fire lysere blå hestesko.
Epitafiet, der oprindelig hang i koret3, findes nu i Kaptajnsgangen (fig. 70). Se
†gravsten nr. 10.
4) 1666. Indskrift på latin over Nicolaj Spend, præst og provst her til stedet
fra 1642 til 1664. Det høje, smalle epitafium af træ, der er tilskrevet Lorentz
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Fig. 70. Holmens kirke. Epitafium over Arent Tingnagel 1665 (s. 126).

Jørgensen, domineres af storfeltets fremstilling af den korsfæstede med Maria
og Johannes ved korsets fod; korsfæstelsesscenen flankeres af to søjler om
vundet med rigt skåret vinløv, frise og gesims er brudt, således at partiet kun
findes over søjlerne, hvor det består af et englehoved med den profilerede ge
sims over. Op fra storfeltsgesimsen går udløbere, der på hver side krones af
evangelisterne Markus og Lukas. Storfeltets vinger er reduceret til to meget
smalle pyramidespir hvilende på englehoveder på profileret fodstykke båret af
bruskornamenter. Hængestykket, hvis gesims er brudt som storfeltets, udfyl
des af et ovalt maleri, der viser provst Spend, hans hustru og fire børn, med
ramme af bruskornamenter; et englehoved danner overgang til det derunder
hængende næsten hjerteformede indskriftfelt, hvis ramme ender i en hængemaske. Topstykkets indskriftfelt, omgivet af bruskornamenter og et engle
hoved på hver side, danner fundament for den profilerede gesims, der bærer
epitafiets topfigur den sejrende Kristus med korsbanneret trædende på jord
kuglen. Epitafiet, der hænger på korets sydvæg (fig. 69), blev formentlig opsat
1666 af provst Spends enke4. Se †gravsten nr. 9.
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Fig. 71. Holmens kirke. Epitafium over Hans Olufsen o. 1670.

5)
O. 1670. Barokt sandstensepitafium, som menes at være sat over Hans
Olufsen, kgl. køkkenskriver, d. maj 1670, og hans hustru Inger Hansdatter.
Storfeltets ovale maleri viser mand og hustru, i baggrunden Kristus på korset;
på hver side af maleriet er anbragt en ionisk søjle og en pyramidestub hvilende
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på kugler; storfeltets frise og gesims er kun bibeholdt over søjlerne, i midten
bryder maleriets ramme, bestående af snoede bånd og sløjfer, ind i topstykket
og forbindes med en lignende bort omkring topstykkets ovale, tomme ind
skriftfelt; over dette rejser sig to frugtranker hvorimellem en profileret konsol,
der ligesom de to gesimsstykker over storfeltets søjler, bærer en putto. Hængestykkets ovale indskriftfelt, i samme ramme som topstykkets, bærer en for
gyldt frakturindskrift fra 1891; det hviler på en profileret konsol, der flankeres
af vinger bestående af draperier og en putto på hver side. Epitafiet hænger
på sydmuren ud for korgitteret. Om Hans Olufsens grav oplyser kirkens brev
sager5, at den af enken blev afstået til assessor Hellegaard, der yderligere er
hvervede det til graven hørende epitafium »uden inscription og ei vides hvem
tilhører«. Da man i koret ikke har efterretninger om andre navnløse epitafier
end dette, kan der næppe være tvivl om, at det virkelig har tilhørt Hans
Olufsen og hustru, og at det er dette ægtepar, som er portrætteret (fig. 71).
6) 1673 (fig. 72). Dansk indskrift over Rolof Petersen, kgl. skibskaptajn, f.
på Møen 14. maj 1616, d. 1687 26. sept., 71 år gl., og hustru Christina Stævlins,
f. i Pomern »zv Gribswold« 1. sept. 1612, d. 86 år gl. dec. 1698. Epitafium af
træ i bruskbarok, hvor enhver form for arkitektonisk opbygning er opløst; i
storfeltet et maleri, der viser Rolof Petersen og hustru; i topstykket er malet
bønnen i Gethsemane, og i hængestykket findes indskriften med forgyldte ver
saler, alt omgivet af bruskornamenter; storfeltets og hængestykkets gesimser
er reduceret til fodstykker for de fire evangelister, Markus og Johannes ud for
storfeltet og Matthæus og Lukas ud for topstykket, epitafiet krones af Kristus
med verdenskuglen. På korets nordvæg. Bobé s. 261.
7) O. 1676 (fig. 73). Barokt epitafium af sandsten og alabast over Hans
Hansen Osten, inspektør over Lolland-Falster, proviantskriver for Køben
havns slot, f. i Holsten 25. marts 1617, d. i København 3. april 1672, og hustru
Abele Catrine von der Wisch, f. i Holsten 19. april 1627, d. 1676 1. jan.; ægte
skabet varede i 17 år og tre mdr. Dansk indskrift. Epitafiet blev opsat ifølge
Abel Cathrines testamente af 27. dec. 16756. Over det glatte, høje fodstykkes
profilerede kant rejser det egentlige epitafium sig, bestående af en karnissvunget sarkofag med højt aftrappet låg, bag hvilket anes en profileret kant sva
rende til fodstykkets; på sarkofagens langside findes den fordybede versalind
skrift i et ovalt felt flankeret af to siddende kvindefigurer, den ene med et barn
symboliserer kærligheden, den anden med et overflødighedshorn symboliserer
frugtbarheden. På sarkofagens låg står to kvindefigurer, den ene med troens,
den anden med håbets symbol, flankerende det runde maleri, der viser Hans
Hansen Ostens og Abel Cathrines portrætter, malet med olie på kobber af
Abraham Wuchters; maleriet er indrammet af en laurbærkrans med ægte
fællernes våben foroven, ligesom hele hovedfeltet indrammes af storakantus
Danmarks Kirker, København II
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Fig. 72. Holmens kirke. Epitafium over Rolof
Petersen 1673 (s. 129).

med pålagte blomster- og frugtklynger. Herover en profileret konsol, der bærer
epitafiets topfigurer: to siddende putti bærende et brændende hjerte imellem
sig. Yderst på hver side af epitafiet er anbragt en obelisk af året marmor
hvilende på kugler. I Urtegårdsgangen ved dåben. Ved opbyggelsen af de nye
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Fig. 73. Holmens kirke. Epitafium over Hans Hansen Osten o. 1676 (s. 129).
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Fig. 74. Holmens kirke. Epitafium over Gabriel Jacobsen 1676.

pulpiturer i 1750erne (se s. 107f.) var der planer om at flytte epitafiet længere
ud7, men så vidt vides fandt denne ændring ikke sted. Hele epitafiets opbyg
ning har en tydelig udtalt lighed med det lidt yngre gravminde over Heinrich
Schupp i Petri kirke (se bd. I, s. 343). Se gravsten nr. 3, kister nr. 1 og 2 og
kisteplader nr. 3 og 4.
8)
1676 (fig. 74). Gabriel Jacobsøn Kyng, skibsskriver i kgl. tjeneste i 23 år,
spisemester på Bremerholm i 32 år, forstander for det »Bremmerholmiske Syg
og Questhuus« i 10 år og denne kirkes forstander og formynder i 27 år, d. 81
år gl. 14. dec. 1684, og hustru Ellene Peders Daater, d. 71 år gl. 6. nov. 1676,
efter 48 års ægteskab tre sønner og fire døtre, to sønner er begravet sammen
med forældrene. Epitafiet består af et stort maleri, der viser Gabriel Jacobsen,
hans hustru og deres syv børn, i en enkel sortmalet ramme med forgyldt bølge
liste. Øverst på rammen er den danske indskrift over Gabriel Jacobsen, under
maleriet over Ellen Pedersdatter, begge med forgyldt fraktur. Dette maleri er
kun en del af det epitafium, Gabriel Jacobsen lod indrette over sin murede
grav i Skippergangen (se s. 123); fra Resen, 16838, ved vi, at epitafiet, dateret
1676, bestod af fem dele: 1) lang versificeret indskrift, 2) det egentlige epita
fium med indskrift, men uden årstal, 3) minde over hustruen død 1676, 4) vers
på latin og 5) som slutning en religiøs indskrift på dansk. I 1738 oplyses9, at
gravmindets »emblemata« og skrift bestod af et »lidet Bret ungefehr en allen
stoer i en tre kant med en Skrift paa«; endelig vides10, at begravelsen har været
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indhegnet med et »panel Gaderværk«. Det er umuligt i dag at rekonstruere epi
tafiets opbygning, da kun maleriet, der hænger i Kaptajnsgangen, og loftet
fra den lukkede stol (se s. 104) er bevaret. Se † kisteplade nr. 10.
9) O. 1680. Jørgen Biørnsen, viceadmiral på Bremerholm, præsident i retten
sammesteds, f. i Flensborg 1596, d. 16[80], og hustru Anna Falentinsdatter,
f. i Flensborg 1598, d. 16□, tre sønner og tre døtre. Dansk indskrift (Bobé s.
259). Epitafium af træ, der måske kan tilskrives Lorentz Jørgensen. I storfeltet
et maleri af Henrik Ditmar forestillende Jørgen Biørnsen med en signalfløjte,
hans hustru og syv børn, i baggrunden Kristus på korset. Maleriet flankeres af
to kvindefigurer i næsten orientalske dragter stående på hængestykkets ubrudte
gesims, symboliserende styrke og retfærdighed; maleriet gennembryder for
oven storfeltets frise og gesims, som kun er bibeholdt over de to figurer; stor
feltet afsluttes foroven af svunget snitværk med drueklaser, i midten Jørgen
Biørnsens våben og på hver side en luevase stående på storfeltets gesims.
Hængestykkets ovale felt med den forgyldte versalindskrift er omgivet af
bruskornamenter med et englehoved på hver side og en putto forneden. Top
stykket har en relieffremstilling af gravlæggelsen indrammet af bruskskæringer
og tre engle foroven; på en profileret gesims står topfiguren: en basunblæsende
engel. I korets sydvesthjørne (fig. 69).
10) O. 1688 (fig. 75). Over Bendix Mese, proviantskriver, stiftskriver i Sjæl
land og ejer af Taagerød Gaard, d. som rådmand i København 1688. Epitafiets
maleri, der fremstiller Bendix Mese, hans hustru, tre sønner og en datter, er
indsat i en lidt ældre sandstensramme; maleriet flankeres af to korintiske pila
stre med en oval vase ved baserne; storstykkets profilerede gesims bærer en
segmentformet, brudt gavl, prydet med en æggestav, i midten en putto på
palmetagtigt fodstykke. Hængestykkets ovale indskriftfelt indrammes af kar
touche, der under storfeltets midte ender i en kugle smykket med blomster
ranker; under storfeltets pilastre en volut, der bæres af konsoller flankeret af
en vindrueklase på hver side. Epitafiets ramme solgte Elisabeth von Dort, enke
efter Ludvig Lorentz, til Bendix Mese i 1685 (se tepitafium nr. 7). I 1872 blev
mindetavlen flyttet fra koret til dens nuværende plads på Skippergangens
nordvæg, ved denne lejlighed blev den forsynet med den forgyldte frakturindskrift. Se † kisteplader nr. 6, 9 og 11.
11) O. 1701 (fig. 76). Niels Olsen Onsvalle, kgl. skibskaptajn, f. i Onsvalle
by i Skaane 6. feb. 1625, d. 15. feb. 1701, epitafiet opsat af hans hustru Thalla
Daniels Daatter, f. i Helsingør 24. okt. 1641, d. □. Epitafiet består af et ovalt,
sort felt med den danske indskrift i fordybede versaler og en barok sandstens
ramme, der forneden afsluttes af en hængemaske mellem blomsterguirlander
hvilende på en glat konsol; på hver side af indskriftfeltet en putto. Topstykket,
der i et ovalt felt har memento mori, afsluttes af en kugle hvilende på en volut.
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Fig. 75. Holmens kirke. Epitafium over Bendix Mese o. 1688 (s. 133).

Epitafiet, der tidligere har været anbragt i nærheden af Abel Cathrines grav i
Urtegårdsgangen11, hænger nu på Skippergangens nordvæg.
12)
Før 1702. Over Peder Wielandt, islandsk købmand i København, d. 1702
31. dec. 49 år gl., og hustru Margretha Dobbelsteen. Træepitafium i brusk
barok, hvor den arkitektoniske opbygning kun er bibeholdt i hængestykkets
ubrudte, profilerede gesims, hvorpå storfeltets sidefigurer står; storfeltets ge
sims findes kun over figurerne. Den lange, danske indskrift med forgyldt frak-
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Fig. 76. Holmens kirke. Epitafium over Niels Olsen Onsvalle o. 1701 (s. 133).

tur udfylder såvel storfeltets som hængestykkets midtfelter; i storfeltet flan
keres den af to kvindefigurer, den ene med et kors, den anden med en hyrde
stav og et lam; yderst på hver side er anbragt et slankt pyramidespir; hænge
stykket indrammes af svungne bruskskæringer endende i en vindrueklase. På
storfeltsgesimsen står to engle, der danner overgang til topstykket, en relief
fremstilling af Lazarus’ opvækkelse, herover rejser sig den sejrende Kristus
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Fig. 77. Holmens kirke. Epitafium over Peder Müller o. 1746.

med korsbanneret trædende på jordkuglen. Peter Wielandt købte i 1695 en
muret begravelse i det nye kapel på Korurtegården (se s. 50) med det til
hørende epitafium i koret af arvingerne efter Hans Sørensen, borgmester på
Christianshavn (d. 1668)12. På korets nordvæg.
13)
O. 1746 (fig. 77). Det lille barokepitafium af træ over Peder Müller be
står af en forgyldt ramme med volutter og akantus med en putto på hver
side, den ene med et dødningehoved, den anden med et timeglas, forneden
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Fig. 78. Holmens kirke. Epitafium over Sophia Elisabeth
Charisius 1769 (s. 138).

blomsterguirlander. En blomsterranke omgiver det ovale, hvælvede skriftfelt,
hvor der med forgyldt kursiv på sort bund er affattet en dansk gravskrift
over Peder Müller, tidligere klokker til Holmens menighed, f. 10. nov. 1680
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»ved« Helsingborg i Schaane, 1720 klokker ved Holmens menighed, 4. dec. 1720
g. m. Oluf Lethis enke Birgitta Susanna Plum, i 18 år og to mdr.s ægteskab
en datter, g. anden gang 11. okt. 1743 m. Peter Wiwels enke Elsebeth Catrina
Gosbruch, d. 1746 17. feb.. Epitafiet, der nu hænger på korets sydvæg, hørte
oprindelig til en grav i Urtegårdsgangen, som klokker Oluf Leth købte i
171113.
14) O. 1755. Rokokoepitafium af træ over Thomas Ziemer, rådmand, f. 7.
marts 1698, d. 1755 25. sept.. Dansk indskrift med hvidmalet kursiv og ver
saler på blågråt indskriftfelt af form som en uregelmæssig oval, omgivet af for
gyldt ramme med rocailler og roser, på den ene side en forgyldt putto, på den
anden fasces. Epitafiet hænger på korets sydvæg (fig. 69). Thomas Ziemer købte
i 1739 et epitatium og en begravelse i Urtegårdsgangen14.
15) 1769 (fig. 78). Over Sophia Elisabeth Charisius, f. 25. jan. 1743, g. m.
kommandørkaptajn Friderich Christian Kaas, tre døtre efterlever, d. 1769
9. sept.. Marmorepitafium i sort ramme med kanneleringer på siderne og hvide
glatte hjørnerosetter, forneden to glatte konsoller, foroven to hvide vaser. Det
ophøjede, ovale midterfelt med den danske versalindskrift flankeres af to relieffigurer: en kvinde i folderigt gevandt med korset i hånden, symbol på troen,
og en vinget olding, formodentlig tiden; de står på et glat fodstykke med
karnissvunget afslutning, hvor der på en bladguirlande er anbragt to våben
under en krone. Epitafiet, der blev opsat 26. sept. 176915, hænger på korets
sydvæg.
16) 1774. Over Elisabeth Holst, f. 10. juli 1740, g. 3. dec. 1766 m. Peter
Hoppe, konferensråd, assessor i Højesteret, d. 1773 6. feb. efterladende tre
børn. Epitafiet, der bærer Johannes Wiedewelts signatur, blev opsat i 1774;
det har øverst et højt, slankt indskriftfelt af mørkt marmor med trekantafslut
ning, hvor den lange, latinske versalindskrift er indhugget under to hvide
våben. Det hvide marmorfodstykke har forneden haft en maskeret indgang til
en gravhvælving, foroven findes en aftrappet overgang til indskriftfeltet med
en lampe på hver side; i fodstykkets midte findes en rundbuet niche med en
urne; nichens profilerede kant flankeres af to fintformede relieffigurer i folde
rige dragter, den ene, der symboliserer den himmelske kærlighed, ligger på
siden med blikket opadrettet, den anden, der viser den jordiske kærlighed,
er en siddende kvinde ømt betragtende et barn. På korets sydvæg (fig. 69).
1907 er den maskerede gravhvælving omdannet til opbevaringsrum for kir
kens altersølv med et foranbragt gitterværk. Se † kisteplader nr. 74 og 81.
Bobé s. 259.
17) 1828. Over Cecilia Catharina Falsen, f. Høyer, d. 15. feb. 1816. Det hvide
marmorepitafium har et originalarbejde af Thorvaldsen: relieffet »Natten«, der
er indsat i en rektangulær marmortavle med dansk indskrift i påsatte bronze
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versaler, forneden et glat fodstykke med profileret kant, foroven en trekant
gavl prydet med en æggestav. Epitafiet, som kaptajn Falsen i 1828 lod opsætte
over sin afdøde hustru16, hang oprindelig ved opgangen til prædikestolen, men
blev, da provst H. M. Fengers mindetavle blev ophængt her, flyttet om i Urte
gårdsgangen på den anden side af prædikestolen.

GRAVMINDER I KAPELLET
Efter den projekterende arkitekt J. C. Ernst’s tanke skulle kapellet være
tvedelt med en række gravkrypter for kisterne i underste stokværk og derover
i øverste stokværk en stor mindehal, hvor epitafierne og de øvrige gravminder
kunne finde deres plads. Det var imod hans ønske, at en sammenblanding fandt
sted, og han gav et fyndigt udtryk derfor i 1709, da familierne Juels og Benzons
sarkofager ønskedes opstillet i den store sal (ovenfor s. 56). Var der først
givet dispensation, kunne det da heller ikke undgås, at der i tidens løb blev
henstillet andre sarkofager i kapelsalen, og dette er da også sket lige op til
vore dage.
I underste stokværk var der 34 nummererede krypter, der i langsomt tempo
blev bortskødet til private; 1771 meddelte kirkeværgen, at man indtil da af
samtlige 34 krypter havde bortskødet de 33 til arv og eje for private familier1.
Disse grave lå i to parallele rækker med 17 i hver, adskilt ved en midtermur
i kapellets længdeakse; i kapelsalens flisegulv var der lemme ned til samtlige
kældere. På grund af bygningens skæve form — den er jo skråt afskåret ved
begge ender — blev der to uregelmæssige, trapezformede krypter ved hver
gavl. Den nærmest ved kirkens kor fik da nr. 35 og benyttedes sammen med
nabokrypten nr. 1 til ligkammer for kirken; da der hyppigt fandt bisættelser
sted på ubestemt tid, har kirken en overgang også disponeret over nr. 17 som
særligt ligkammer2. Krypten ved den anden, den sydlige, gavl var ikke numme
reret. Det er den, der 1709 blev solgt til Niels Juels familie.

NIELS JUELS GRAVKAPEL
Både sarkofagen og epitafiet var oprindelig hensat i det ældre kapel ved
korets sydside (ovenfor s. 50f.), men blev 1709 flyttet til sin nuværende plads
for enden af den lange kapelsal.
Epitafiet 1697 havde utvivlsomt i det ældre kapel nogenlunde samme ud
formning som nu; sammenstillingen af de enkelte bestanddele tillader næppe
nogen anden løsning. Ved opstillingen i det store gravkapel blev der ved et
gitterværk med palisader afgrænset et rum, hvor epitafiet og sarkofagerne kunne
opstilles. Da kapellets sydgavl her var skrå (s. 54), måtte man først bygge en
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Fig. 79. Holmens kirke. Niels Juels kapel.

spærremur tværs over kapelsalen for at få et regelmæssigt rum til rådighed for
den juelske familie; bag spærremuren afskilredes et nu fuldkommen utilgænge
ligt rum; foran den anbragtes det store epitafium (fig. 79). Dette monument
har form af en vægdekoration i sten, opbygget på et højt fundament af sand
sten. I midten står Niels Juels marmorbuste (fig. 80) i tidens traditionelle
stil, med vældig allongeparyk og flommende gevandter med ordensbånd; busten
står på forgyldt baggrund og flankeres af palmegrene. I fodstykket underneden
er indfattet to sortmalede sten med versificerede indskrifter, den øverste over
søhelten, den underste over hans hustru Margrethe Ulfeld, begge forfattet af
Thomas Kingo. Æredigtet over Niels Juel er en dansk variant af den gængse
latinske epitafiumsformel: stat viator. Indledningen lyder her: »Staa, Van
drings Mand, og sku en Soehelt an i Steen . . . « og bringer længere nede den ofte
citerede karakteristik af Niels Juel: »En Mand af gammel Dyd og dansk Op
rigtighed — af Ja og Nei, og hvad man ærligt meere veed«. Kingos digt, der er
indristet med fordybede, forgyldte versaler i den sorte stentavle, indrammes
af en akantus ramme. Æredigtet over hustruen er indsat nedenunder, i en
mindre plade i postamentet. Han dyrker elegante ordspil, kalder fru Margrethe
»den elskeligste Siæl — som Perlen gaf sit Nafn med allerbilligst Skiæl; — thi
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Fig. 80. Holmens kirke. Juels kapel, Niels Juels buste (s. 140).

ald hvad Perlen har af Gland(s), af Priis, af Dyder, — og hvis dislige meer dend
Perle-Skabning pryder, — det iust aldsammen HUN, i sin Dyd-Circul bar . . . «
Kingo slutter med en parafrase over sømandshustruen: »Derfore HUN og nu sin
Brudgom Iesum følger, — en Lammetz dyre Brud og ( = også) med Triumph
de Bølger — har overseglt, som her giorde mangen Sorg — hen ind til beste
Hafn, i Himmel Iuule-Borg«.
På begge sider af midtstykket er anbragt alabastrelieffer med fremstillinger
af Juels sejre til søs (fig. 81 og 82), lutter firkantede billedfelter, indfældet i
sorte marmorrammer. Nedenunder hvert relief findes forklarende, versificeret
tekst af Kingo. På sit oprindelige sted har monumentet måske haft en fuld
stændig kronologisk fremstilling; nu er der kun i venstre billedserie anvendt
en rigtig tidsfølge, mens den højre side vakler. Emnerne for reliefferne er føl
gende, idet der begyndes fra højre side:
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Fig. 81. Holmens kirke. Juels kapel, relieffremstilling af slaget i Koge bugt (s. 141).

1)
Slaget ved Gulland, 1. maj 1676; 2) Slaget ved Øland, 1. juni 1676; 3)
Slaget ved Bornholm, 7. maj 1676; 4) Københavns belejring, 11. feb. 1659 (af
Bobé kaldet slaget ved Rødsand); herefter kommer Juels buste, og derpå:
5) Slaget ved Kolbergheide, 1. juni 1677; 6) Slaget i Køge bugt, 1. juli 1677;
7) Slaget ved Rygen, 7. sept. 1678; 8) Slaget i Kalmarsund, 9. juli 1679.
Fremstillingen af de store søslag med stort opbud af orlogsskibe har pånødet
kunstneren en summarisk opstilling af kampenhederne. Reliefferne er ret tørre,
men der er gode detaljer. Som forlæg kan kunstneren have haft samtidens
kobberstik af Christian V.s sejrvindinger under den skånske krig; stikkene var
udført af Johan Husman og Romeyn de Hooghe og lå bl.a. til grund for de
store Rosenborgtapeter3, der udførtes o. 1690. Om eet af prospekterne er det
givet, at der har været anvendt et sådant forlæg, nemlig Københavns belejring
(fig. 82), hvortil rimeligvis er anvendt Halweghs stik. For tanken med monu
mentet som helhed er der grund til at henvise ikke blot til Rosenborgtapeterne,
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Fig. 82. Holmens kirke. Juels kapel, relieffremstilling af Kobenhavns belejring (s. 141).

men også til udsmykningen af Konseillesalen på Frederiksborg, fra 1680’erne.
— Billedhuggerens navn er os ikke overleveret. Hans teknik tyder på, at han
var fortrolig med at arbejde i træ. Hans dekorative stil med akantusblade,
palmegrene
(omkring
busten),
blomsterguirlander
på
marmoreret
trægrund
(over reliefferne) samt ophobning af krigstrofæer (med våbenskjold, orlogsskib
og Elefantordenens kæde) er tidens fælleseje. Der er da to billedskærere, som i
særlig grad kommer i søgelyset, Frederik Ehbisch og Christian Nerger. Fra
Ehbisch’ hånd kendes næppe noget andet arbejde fra tiden før år 1700. Billed
huggerens fortrolighed med storakantus, forbundet med hans kendskab til Kon
seillesalen på Frederiksborg, gør det troligt, at det var Nerger, der udførte
Juels epitafium4.
Sarkofager. 1) O. 1698 (fig. 83). Niels Juels kobbersarkofag må formodes at
være færdig til hans bisættelse 1698. Hviler på kuglefødder. De fire hjørner
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indfattes af brudte C-bøjleformede volutter med akantusløv. På hver af lang
siderne er indsat et udhamret relief af søslaget i Køge bugt, flankeret af krigsarmaturer. På kortsiderne ses Juels buste; den på bagsiden er dog en afstøb
ning af forsidens5, indsat i begyndelsen af 1900’rne. På lågets hulkehl er anbragt
aneskjolde. På låget et støbt krucifiks; derunder en oval kisteplade med ind
skrift i kursiv: Niels Juel til Taasinge, Erichsholm og Totterupholm, f. i Chri
stiania 8. maj 1629, søn af Erich Juel til Hundsbeck, og af Sophia Sehested til
Høyeriis, d. 1697 8. april i sin alders 67 år og 11 mdr.. Under pladen, der er
indrammet af laurbærkrans og akantusløv, er et dødningehoved med korslagte
ben. 2) O. 1703. Margrethe Ulfelds sarkofag har samme form og størrelse som
Niels Juels; dog har den hverken relieffer ved langsiderne eller buster ved kort
siderne. Kistepladen, der er fornyet 1826, har indskrift med kursiv og lyder:
»Margrethe Ulfeldt/ Gift med Niels Juel/ Ao. 1661/ død d. 1ste May 1703«.
3) O. 1709. Knud Juels sarkofag, kobber. Hviler på fire løver. På langsiderne
våbenskjolde, støttet af drabanter og omgivet af akantusløv med skælmønstre
og gennembrudt netværk. På kortsiderne ses K J i spejlmonogram. Låget har
støbt krucifiks med hovedskal og krydslagte knogler. Derunder en kisteplade
i form af et oprullet blad med mindeskrift over Knud Juel til Taasing, etatsråd
og amtmand over Københavns amt, søn af Niels Juel og Margrethe Ulfeld,
f. 30. sept. 1665, g. m. Elisabeth von Knudth 18. feb. 1695, d. 1709 10. jan..
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Fig. 84. Holmens kirkes kapel, Niels Juel den Yngres sarkofag.

4) 1731, Gregers Juel. Sarkofag af mørkt, gråt marmor med rige barokprofiler,
forkrøbbede i de fire hjørner; bukkelbort langs lågets kant; flankerne, i hulkehl,
har på hver langside en alabastkartouche med Stjernejuelernes våben. På låget
en dansk indskrift i kursiv over Gregers Juel til Erichsholm, Astrup, Trudsholm
og Holbechs Ladegaard, skoleherre til Herlufsholm, Ridder af Dannebrog, og
generalløjtnant i kavalleriet, søn af Peder Juel og Helvig Krabbe, f. 26. jan.
1667, g. m. Wibiche Juel 1701, to sønner og to døtre, d. [26] sept. 1731. — Da
Juelernes gravkapel blev restaureret i begyndelsen af 1900’rne, fandt man i
Gregers Juels sarkofag, uden på den indre trækiste, liggende en kårde og to
guldsporer, som derefter ophængtes på væggen ved siden af.
Ved kapellets istandsættelse 1910—11 (se s. 70) optog man fra gravkrypten
under Juelernes begravelse to stærkt forvitrede sarkofager af bremersandsten
og anbragte dem umiddelbart uden for gitteret til familiebegravelsen. 5) O. 1736,
Vibeke Juel (fig. 85). Sandstenssarkofag med glatte sider, men med tætte,
vandrette profileringer, forkrøbbet i de fire hjørner. Anbragt ved vinduesvæggen. På låget en indskrift i fordybede versaler over Wibecke Juel, datter af
Niels Juel og Margrethe Ulfeld, g. m. Gregers Juel, d. [1736] i sin alders 63 år
(Bobé, s. 278). 6) O. 1740, Niels Juel (fig. 84) til Hverring. Den store sarkofag,
ligesom den foregående stærkt forvitret, har højt, glat fodstykke; på hver lang
sides midte er anbragt et våbenskjold, og langs alle fire sider er udhugget blom
sterguirlander. Langs lågets brede vulst er der ombøjede akantusblade. An
bragt ved østre væg. Der er nu intet spor af indskrift på låget.
Over begravelsen hænger i alt 20 gravfaner. Inderst 16 små anefaner med
Danmarks
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København
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Fig. 85. Holmens kirkes kapel, Vibeke Juels sarkofag (s. 145).

våben og årstallet 1697; de er engang mellem 1697 og begyndelsen af 20. årh.,
uvist hvornår, blevet fornyet, idet der, da man o. 1900 restaurerede gravmindet,
inden i de daværende faner blev fundet rester af nogle ældre, og disse kom til at
danne grundlag for en rekonstruktion. Foran hænger fire store faner, nærmest
kanalen den sorte sørgefane og navnefanen med Niels Juels monogram og
årstallet 1697 på sort bund (fig. 86); på den anden side af epitafiet den nu
gulnede frydefane med Juels våben og en lang gravskrift (se Bobé s. 275) og
den røde blodfane (fig. 87). Af disse faner er kun frydefanen gammel, de tre
andre blev ophængt o. 1900 i stedet for de daværende tre faner af ensfarvet
sort stof 5.
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Fig. 86—87. Holmens kirke. Juels kapel, gravfaner (s. 145).
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Fig. 88. Holmens kirke. Benzons gravkapel.

BENZONS GRAVKAPEL
Gravmindet (fig. 88), der blev indrettet i 1710 over krypt nr. 346, består af
et epitafium og to sarkofager; det var oprindelig indrammet af et gitterværk
med palisader, gitteret er fjernet i vort årh., og kun lågerne, der nu står ved
indgangen til kirkens materialgård, er bevaret. I 1936 blev epitafiet ved æn
dringen i kapellet (se s. 70) flyttet frem.
Epitafiet 1710 bærer en versalindskrift på latin (Bobé s. 279) over Niels
Benzon, herre til Waar, Aastrup, Gieltesdal, Aggersvold, Mørchegaard og Biørnekiær, Hvid Bidder, gehejme-, justits- og kancelliråd, generalprokurør og vice
præsident i kommercekollegiet, f. i Aalborg maj 1646, d. i København 14. jan.
1708, g. første gang m. Elisa Scavenius [d. 1689], 10 børn, g. anden gang m. Anna
von Meulengracht [d. 1723], tre sønner: Peder, Laurids og Jacob Benzon. Epi
tafiet i rig barokstil bæres af to svungne, profilerede konsoller, der flankerer et
uudfyldt skriftfelt omgivet af kartouche og akantus, hvor omkring slangen slyn
ger sig med æblet i munden; derover et skriftbånd med memento mori i for
gyldte versaler. På det profilerede fodstykkes bukkelbort sidder en putto med et
dødningehoved på skødet og et segl og forgyldte aks i den ene hånd. På svagt
buet baggrund flankeret af to sæt korintiske pilastre er det trapezformede ind
skriftfelt anbragt på to kugler. Fra indskrifttavlens volutprydede top udgår to
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guldbånd, der fører til to våben holdt af svævende putti på hver side af ind
skriften; den profilerede, forkrøbbede gesims bærer en vase med forgyldt lue
i toppen flankeret af to englehoveder, omgivet af svungne volutter med blom
sterranker endende i en muslingeskal. Materialet er marmor; konsolpartiet, alle
figurer, pilastrene med den svagt profilerede arkitrav og topstykkets blomster
ranker er af hvidt, året marmor; fodstykket, indskriftfeltet og dets baggrund,
gesimsen og topstykket af sort marmor, den glatte frise og den ellers hvide
vases øvre og nedre vulst af grågrønt, året marmor. Epitafiet kan måske til
skrives Quellinus-eleven Andreas Gercken (d. 1717), sml. hofapoteker Beckers
epitafium i Petri Kirke (bd. I s. 338).
De to ens sarkofager af sort Namursten med hvide alabast våben på siderne
er af samme udformning som Christian Lentes sarkofag i Petri Kirke (se bd. I
s. 379); på Niels Benzons sarkofag er indhugget en versalindskrift på latin
(Bobé, s. 279). Se *kisteplader nr. 1—5.

EPITAFIEB I KAPELLET
Efter arkitektens oprindelige tanke skulle vinduerne i kapelsalens østvæg
være blændede, for at man der kunne anbringe epitafierne over krypternes be
gravelser (se s. 56). På vestvæggen, hvor vinduerne hindrer opstilling af større
monumenter, har man antagelig tænkt sig epitafierne anbragt på vinduespil
lerne, sådan som det også er sket med Henrik Gerners og C. F. Hansens grav
monumenter. Indrettelsen af Juels og Benzons kapeller med tilhørende opstil
ling af sarkofager har (som nævnt s. 56) i nogen grad tilsløret Johan Conrad
Ernst’s dispositioner, men endnu sidder langs hele østvæggen en serie tildels
gamle epitafier.
1)
1715 (og 1757). Dr. Peter Jespersøn, kgl. konfessionarius og hofprædikant
under tvende konger, f. 9. nov. 1647 i Helgeland i Norge, d. 1714 3. nov.;
efter uddannelse i hjemmet og Trundhiems skole blev han 1665 sendt til Uni
versitetet, endvidere uddannet ved fremmede akademier, 1675 præst og provst
for Steenstrup og Lunde menigheder i Fyens stift, 1688 kgl. konfessionarius og
slotsprædikant »her i Slots-Kirken«, hvilket embede han beklædte i 26 år; i
36 år g. m. Bodild Friis, enke efter råd- og handelsmand i Svendborg Poul
Boesøn, en kærlig fader for hendes børn og børnebørn, af hvilke han antog sig
Bolette Hiort som sin egen datter og gjorde hende til sin arving; hans enke lod
dette epitafium opsætte. — Mindetavle i form af en simpel indskriftplade, sortmalet med dansk indskrift i fordybede, forgyldte versaler, oprindelig formentlig
i en enkel træramme, er 1757 indarbejdet i biskop Peder Herslebs epitafium.
Fra da af fremtræder monumentet som en dobbelttavle i barok, marmoreret
træramme, hvor Peter Jespersens optager den højre halvdel, mens den venstre
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Fig. 89. Holmens kirkes kapel, epitafium over Jens Sorensen 1723 (s. 151).

halvdel har indskriften over Peder Hersleb, biskop over Sielands stift, f. 25.
marts 1689, i 1714 feltpræst ved armeen, 1718 præst til Gundersløv menighed i
Falster, samme år antaget af Frederik IV. til slotspræst ved Frederiksborg,
1725 kgl. konfessionarius i Kobenhavn, 1730 biskop i Aggershus, 1737 biskop
over Siælland; som biskop har han bistået ved én og selv forrettet en anden
konges salving, indviet 11 bisper, 50 provster, 421 præster og 17 kirker; i 38 år
fra 1719 g. m. Boletta Hiort, 10 børn, af hvilke to sønner og fire døtre sammen
med moderen begræder tabet; d. 1757 4. april. — Dobbelttavlen hviler på et
vandret profileret fodstykke; derunder ornamenter af akantusblade og tøj
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guirlander og i midten en drueklase af hvidt marmor. Skillelinien mellem begge
tavler markeres ved en marmoreret stav, der foroven bærer et rocaille-ornament. Over den øvre gesims, der støttes af hjørnekonsoller, og som selv bærer
brudte gavlstumper til begge sider, ses to våbenskjolde, Bolette Hjorts til
venstre og Peder Herslebs til højre. Bodil Friis’ erhvervelse af kryptbegravelse
nr. 16 i kapellet og hendes opsættelse af det ældre epitafium er afhjemlet i
kirkens brevsager7. Se † kisteplade nr. 13 og kisteplade nr. 8; † kisteplade nr. 49
og nr. 69.
2) 1723 (lig. 89). Jens Sørensen, søkortdirektør, f. i Sølvitzborg i dec. 1646,
søn af rådmand Søren Jensen, f. i Røne på Boringholm, 6. feb. 1674 g. m. Bente
Anders Datter Rogge, datter af borgmester i Christianstad Anders Olufsen
Rogge, i 34 års ægteskab ni børn, søkortdirektør 1689; d. 6. okt. 1723. — Dansk
indskrift på sortmalet tavle med forgyldt fraktur. Epitafiets ramme af hvidt,
året marmor har forkrøbbet profil, bladværk langs de lodrette sider, guirlander
omkring kerubimhoved forneden. Foroven et ovalfelt, indrammet af akantus;
i feltet et symbolsk relief bl.a. med en arm, der holder en passer, en trosse og et
kompas. Epitafiet er anbragt på kapellets østvæg, i nichen nærmest døren fra ko
ret. Ifølge kirkens begravelsesprotokol blev Jens Sørensen bisat i fælleskrypten
nr. 1, hvorfra kisten 7. juli 1750 blev udtaget og begravet på kirkegården8.
3) 1730. Epitafium (fig. 90) over brødrene Andreas og Peter Lüders med
dansk indskrift til minde om Andreas Lüders, kgl. kabinetssekretær i 29 år,
d. på Fredensborg 1. sept. 1727, 53 år 6 mdr., og Peter Lüders, dronning
Louises kabinetssekretær i 23 år, d. i Kbh. 28. dec. 1731, 51 år 6 mdr.; opsat
af deres brodersønner Diederich og Hans Lüders. Indskrifttavle i form af et
oprullet blad af sort belgisk marmor; dansk indskrift med forgyldte versaler,
navnene i kursiv. Epitafiet er udført af Joh. Christoffer Heimbrod 1730, hvis
udkast, der findes som håndtegning i Rigsarkivet (lig. 91), i alle hovedtræk er
fulgt9. Det har usymmetrisk, fri skulpturel udformning, hvor de eneste arkitek
toniske led er en vandret gesims med bukkelbort og derover to obelisker, alt af
broget belgisk marmor. Over gesimsen er indskriftrullen anbragt, delvis dæk
kende den venstre obelisk, som nu savner sin topkugle. Til højre for indskrif
ten sidder, hugget i hvidt italiensk marmor, en kvindelig engel, der i den løftede
venstre hånd har holdt en trompet af forgyldt træ (nedfalden, men opbevaret
ved monumentet). Over skriftrullen sidder en putto, der på tegningen holder
en syvtakket krone og en palmegren (begge dele savnes nu). På midten af
gesimsens bukkelbort et våbenskjold med syvtakket krone (Peter Lüders vides
at have haft barontitel); både skjold og putto af hvidt marmor. Til alle sider
usymmetrisk anbragte skyformationer. Under gesimsen to tøjguirlander. Epi
tafiet er anbragt på østvæggen over gravkrypt nr. 13, som erhvervedes for
brødrene 17. marts 172810. Se † kisteplade nr. 14.
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Fig. 90. Holmens kirkes kapel, Luders epitafium 1730 (s. 151).

4) O. 1736. Johan Fraven, kgl. konfessionarius, f. i Trondhiem 31. maj 1688,
d. i Kbh. 20. dec. 1736, bisat her 24. dec. samme år. Sortmalet, kvadratisk
indskrifttavle, dansk indskrift med graverede, forgyldte versaler og kursiv.
Ramme af gråt marmor med bukkelbort. Anbragt i vestvæggens vinduesniche
over krypt nr. 31, som J. F. havde købt 173111. Sml. kisteplade nr. 52.
5) 1748 (fig. 92,). Gregorius Klauman, kgl. bryghusforvalter, kommissær ved
den oktrojerede bank i Kbh., direktør ved Asiatiske og Vestindiske Kom
pagni, 2. jan. 1711 g. m. Maria Ager, tre sønner, fire døtre. <G. K. f. 30. nov.
1678 og d. 1752, 13. sept.; M. A. f. 9. jan. 1676, d. 1749, 3. jan.> Sort, oval
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Fig. 91. Heimbrods udkast til Lüders epitafium i Holmens kirkes kapel
(se flg. 90).

indskrifttavle med dansk indskrift i graverede versaler, navnene i kursiv. Epi
tafiet er udført af den yngre Andreas Gercken, hvis regning på 250 rdl. er kvit
teret 30. okt. 1748. Det har form som en stor kartouche med en ydre ramme af
sort og broget marmor og en indre (direkte om indskriften) af hvidt marmor.
Den indre, hvide ramme har smykke af akantus, blomsterfestoner, et rocailleornament i toppen, samt ved siderne to medailloner med G. K.s profil (til
venstre) og et bomærke (til højre). Over hængepladen, der har dødningehoved
med knogler og timeglas, ses en stump vandret gesims, hvorpå sidder en putto
med skjold (sortmalet kursiv-indskrift: Soli Deo Gloria). Som topstykke tjener
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Fig. 92. Holmens kirkes kapel. Epitafium over Gregorius Klauman
1718 (s. 152).

et lukket visir, hvorover en oprakt løveklo, symbol på navnet Klauman. —
Gregorius Klauman købte 8. august 1735 krypten nr. 14 i kapellet (østlige
række), hvorover epitafiet er anbragt12. Se † kisteplader nr. 33 og 36.
6)
1768. Jens Ibsen, kgl. kantor, d. 1758 2. maj, og <hustru Anna Margaretha
Holst, f. 9. nov. 1697, g. 19. juli 1713, d. 1779 27. jan. og begrædes af to efter
levende børn>. Latinsk indskrift på rektangulær, sort marmortavle. Epitafiet,
der ifølge arkivalierne13 er opsat 1768, er i nyklassicistisk stil; indskrifttavlen
hviler på et fodstykke af gråt, året marmor, båret af to kannelerede konsoller;
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tavlens øvre ramme er af hvidt marmor, med rilleprofil, og derover en urne
med lav, bred skål. — Anbragt under vindue i vestvæggen over gravkrypt
nr. 23. Se kisteplade nr. 47 og † kisteplade nr. 83.
7) 1787 Henrik Gerner, f. 1741, d. 1787, »mester for det kgl. skibsbygningsværksted«, panegyrisk indskrift på latin, forfattet af P. F. Suhm, i graverede,
forgyldte versaler. Monumentet er en stele, omtrent som en pyramide med skrå
sidelinier og afstumpet top, af lyst, gråt og året marmor med glat overflade
på glat, firkantet tilhugget fodstykke. På pyramidetoppen er anbragt en urne
af hvidt marmor. Øverst på stelens forside en krans af egeblade i hvidt marmor,
omsluttende den del af indskriften, der behandler fødsels- og dødsåret. Resten
af indskriften dækker stelens glatte forside. Epitafiet stod oprindelig ved øst
væggen. 1790 var der planer om at flytte det til den modsatte væg over krypt
nr. 25, som enken da havde erhvervet. Flytningen skete dog først 1820; det
står nu ved vestvæggen mellem to vinduespiller over nr. 25. Efter værgens
kopibog var epitafiet »opsat« af P. Meyn, hvilket betyder, at han havde leveret
den tegning, som også omtales i samme kilde, men nu er forsvundet14. — Ved
siden af stelen er ophængt en kårde, ifølge indskrift skænket 1848 til premierlieutenant v. Gerner. På den anden side en kisteplade fra 1886 (se nedenfor
under kisteplader nr. 198). Se gravminder i kapellets underste sal nr. 4.
8) 1791. Greve og grevinde Otto Mandrup Rantzau. Elegisk indskrift på
dansk (uden årstal) med fordybede, forgyldte versaler. »Forud gik han . . . «
[1768]. »Tilsidst hørte hun den eviges Røst. Kom! . . . « [1791]. Epitafiet er
formet som en næsten smykkeløs tavle af gråt, året marmor, foroven med et
segmentformet topstykke, forneden et glat fodstykke af lysere marmor med en
indlagt frise af »dråber«. I kapellets østvæg15. Kisterne var stillet i ligkammeret
nr. 35. Se kisteplader nr. 65 og 126.
9) 1793. Generalkrigskommissær Alexander Ross, f. 17. dec. 1710, d. 1792
22. april, første gang g. m. Magdelena Elisabeth Eyraad, en søn og en datter,
anden gang g. m. Anna Christine Judikær, enke efter schoubinacht Gyntelberg.
Dansk indskrift med graverede, forgyldte versaler. Epitafiet er formet som et
nyklassicistisk opretstående gravmonument med indskrifttavle af lyst marmor,
top- og fodstykke af mørkere, året marmor med vandrette profileringer. I det
glatte, høje fodstykke er indfældet en cirkelformet medaillon af hvidt marmor
med våbenskjold. Epitafiet, der opsattes 1793, er anbragt i østvæggen over
krypt nr. 11, der siden 1730 havde været tilskødet admiralinde Judikær og
hendes arvinger16. Se kisteplader nr. 89 og 128.
10) O. 1802. Gregorius Christian greve af Haxthausen, arving til de westfalske godser Tienhausen og Hemsen, Ridder af Elefanten, gehejmekonferensråd, medlem af statsrådet, f. 1. feb. 1733, d. 1802 10. juli, og første hustru
Lovisa Charlotta, datter af Wilhelm August von der Osten, Ridder af Elefanten
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og gehejmekonferensråd, samt anden hustru Anna Elisabeth, datter af Ove
Juel til Ravnholt, syv børn, hvoraf tre døde; hun lod dette minde sætte. —
Epitafiet har form som et nyklassicistisk, opretstående gravmonument, med
trinvis dannet fodstykke og høj stele med skrå sidelinier, af norsk Gjellebæk
marmor. På fodstykket er udhugget en forgyldt lyre, omgivet af bladkrans.
Stelen, der er sammensat af to blokke, har på den nederste blok selve indskriften
(på latin, sat med graverede, forgyldte versaler) og derunder en niche med ind
fældet våbenskjold af hvidt marmor, og i den øverste blok er indsat en portrætmedaillon af hvidt marmor, kranset af laurbærblade og forgyldte bånd. —
Kirkens brevbøger17 meddeler, at H. i 1788 fik patronens tilladelse til at op
stille et epitafium over den af ham ejede gravkrypt nr. 15; han har dog næppe
foretaget sig noget i denne sag, da det bevarede monuments indskrift synes at
vise, at epitafiet er rejst af hans anden hustru; ved kapellets østvæg. Se
kisteplade nr. 146, og gravminder i kapellets underste sal nr. 5.
11)
1819, (fig. 93) viceadmiral Peder Tordenskjold. Gravmonumentet, en
stele af lyst broget marmor med portrætmedaillon, er opstillet i nichen over
gravkrypt nr. 4 med foranstående sarkofag af sort marmor. —Om Tordenskjolds
bisættelse 1721 og om hans kistes senere, stærkt omtumlede skæbne, er der
udførligt skrevet af Louis Bobé i hans bog om Holmens kirke s. 117 ff., hvortil
der henvises. Som tidligere omtalt blev kisten ved nattetid 3. januar 1721
sejlet til Holmens kanal, hvor den blev båret op ad trappen ved »Vandporten«
og derefter bisat i kapellet (s. 57). Den simple kiste af fyrretræ henstod da i
kapellets gravkammer nr. 1 indtil 1759; derefter flyttedes den til en gravkrypt
under alteret, for derefter i 1787 at blive hensat i kapellets store fælleskrypt
nr. 35, hvor den stod, indtil søhelten 1819 fik sit endelige hvilested i kapelsalen.
— Fra slutningen af 1700’rne havde det været på tale at give Tordenskjold
et synligt gravminde, men først 1817 gjorde man med kongens sanktion de
indledende skridt. Søetatens bygmester P. Malling gav tegningen og C. F. Han
sen udleverede af Frue kirkes store forråd af ødelagte sarkofager det nødvendige
marmor. Efter Mallings anvisning udførtes monumentet af N. Dajon18. —
Kisten, der var fornyet 1787, anbragtes 1819 i den nye sarkofag. Denne står
på en lav forhøjning af marmorfliser, kantet af sandsten, og indenfor denne
atter på en forhøjning af lyst, året marmor. Selve sarkofagen er af sort poleret
marmor med skarptslebne konturer, ligesom ophængt i to parallele fodstykker,
hvis konturer fortsættes op ad de skråtstillede langsider og det lave, tagformede
låg; på langsidernes bånd er pånittet løvehoveder med bæreringe. På forsiden
står med metalbogstaver: »Dunekilen — Marstrand — Elfsborg.« På begge
kortsiderne sidder medailloner af hvidt marmor. Den nordre har med pånittede
versaler af bronce en indskrift: »Fød XXVIII October MDCXCI død XII
November MDCCXX.« Medaillonen på den anden kortside bærer Tordenskjolds
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Fig. 93. Holmens kirkes kapel. Tordenskjolds gravmæle (s. 156).

våben. — Epitafiet i nichen bag sarkofagen er formet som en stele af året mar
mor med skrå sidelinier, sammensat af to dele. I øverste halvdel er indsat
Dajons portrætmedaillon af Tordenskjold, i hvidt marmor, indrammet af laur
bærblade, sammenholdt med fire broncebånd. Herunder læses i fordybede, for
gyldte versaler: »Helten / Peder Tordenskiold / Viceadmiral / Ham nævnede
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hans Konge med Hæder / hans Medborgere med Glæde / hans Fiender med
Skræk / Danmarks Aarbøger bevare hans Daad / Frederik den Siette / satte
ham dette Gravminde«. Se kisteplade s. 193.
12) 1830. Wibecke Magdalene Hauch, f. Brockenhuus, f. 27. feb. 1764, d.
1830 8. juni, opsat af hendes mand Adam Wilhelm Hauch, samt denne sidste
<kongens overkammerherre A. W. H., f. 26. sept. 1755, d. 83 år gl. 26. feb.
1838>. Dansk indskrift med pånittede, forgyldte bronceversaler på monumen
tets marmorstele. Epitafiet er formet som et stående, klassicistisk gravmæle med
glat fodstykke af lyst, året marmor, hvorpå er anbragt to små urner af bronce;
derover kortsiden af en maskeret sarkofag, af sort marmor med vandrette
profileringer (ægge- og perlestav), to hjørneakroterier og midt på sarkofagen
to ovale, hvide marmorvåben (hans til venstre med elefantriddernes ordenskrans, hendes til højre med laurbærkrans) under fælles, femtakket krone; over
sarkofagen rejser sig den høje stele af året marmor, øverst en forgyldt stjerne,
dannet af to krydsende trekanter med et øje i centrum. Anbragt ved østvæggen
i nichen over krypt nr. 12, erhvervet af A. W. H. 1830 efter hustruens død.
Begravelsen var opr. 1729 købt af præsident Hans Brøer, men var hjemfalden
til kirken 180119. (Bobé s. 282). Se gravsten nr. 32 og kisteplade nr. 163.
13) 1845. Hans Krabbe-Carisius, gehejmekonferensråd, f. 16. april 1771, d.
1845 23. juli. Dansk indskrift med graverede, forgyldte versaler. Lille tavle af
lyst, næsten hvidt, året marmor, foroven afrundet, omgivet af en profilramme,
hvilende på et glat fodstykke, båret af to firkantede konsolsten. På kapellets
ostvæg i nichen over gravkrypt nr. 10 (Bobé s. 282). Se kiste nr. 4 og kisteplade
nr. 172.
14)
1847. Lensbaronesse Ida Wilhelmine Rosenkrantz til Rosenholm, f.
comtesse af Raben, f. 1. dec. 1765, d. 1847 20. jan. Dansk indskrift med grave
rede, forgyldte versaler. Lille, glat plade af letåret marmor, hvilende på smalt
fodstykke, båret af to firkantede konsolsten; foroven afsluttet af en hulkehl.
Over epitafiet hænger et kistekrucifiks. I nichen på østvæggen over gravkrypt
nr. 3 (Bobé s. 280). Se gravminder i kapellets underste sal nr. 8, og kisteplade
nr. 174 (fig. 93).
15) 1882. William Wain, f. 31. marts 1819, d. 1882 9. maj. Indskrift med for
gyldte, graverede versaler, samt mindevers forf. af Carl Ploug; portrætmedaillon på forgyldt grund. Mindetavle af rød granit, smykket med palmegren og
egekrans af bronce; i dennes bånd læses: »Fra Arbeidere og Funktionairer i
Burmeister og Wains Maskin- og Skibsbyggeri«. I østvæggen over gravkrypt
nr. 1 (Bobé s. 282).
16) O. 1885 (fig. 94). Epitafium over C. F. Hansen, overbygningsdirektør,
direktør for Kunstakademiet, konferensråd, f. 29. feb. 1756, d. 1845 10. juli;
over G. F. Hetsch, professor ved Kunstakademiet, f. 28. sept. 1788, d. 1864
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Fig. 94. Holmens kirkes kapel. Epitafium over C. F. Hansen
og G. F. Hetsch o. 1885 (s. 158).

7. sept.; over dennes hustru C[aroline] A[malie] A[ugusta] Hetsch, f. Hansen,
f. 15. okt. 1800, d. 1874 31. maj; samt over frk. W. J. Hansen, f. 29. april 1803,
d. 1885 17. april. Indskrift i fordybede, forgyldte versaler på sort marmortavle,
indfattet i højt epitafium af sandsten. Opbygget foran en vinduespille som et
opretstående gravmæle i ren klassisk stil, udført efter tegning af Chr. Hetsch
o. 1885 af billedhugger E. L. Vieth. I det høje ved vandrette profileringer tve
delte fodstykke er i øverste del indfældet et forgyldt relief med tre allegoriske
figurer, to siddende kvinder, symboliserende maler- og billedhuggerkunst, for
enet af en tredje, stående, der forestiller arkitekturen. Herover hovedstykket
med indskrifttavlen; på hver af flankerne er indlagt bladranker og en forgyldt
portrætmedaillon, C. F. Hansen til højre og G. F. Hetsch til venstre. Topstyk
ket er formet som en klassisk gavl med hjørneakroterier og i toppen et kors.
Anbragt på vestvæggen ved vinduespillen over krypterne nr. 18 og 19. Krypten
nr. 18, der 1754 var tilskødet Birgitte Hegelund, enke efter bogholder Hans
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Bentsen, var 1830 hjemfaldet til kirken og blev 1834 videreskødet til C. F.
Hansen. Dennes og hans pårørendes kister findes endnu i krypten20. Se kiste
plader nr. 171, 186 og 192.
17) 1893. Niels W. Gade, professor dr. phil., organist ved Holmens kirke i 32
år, f. 22. feb. 1817, d. 1890 21. dec. Mindetavle opsat på væggen med portrætmedaillon af Aug. Hassel og mindedigt af C. Ploug, 1893. Foran epitafiet en
marmorsarkofag opsat 1911 efter tegning af C. Brummer. (Bobé s. 281).
18) 1901. Admiral Carl Wilhelm Jessen, d. 1823. Ligstenen, der blev lagt på
graven, blev 1901 hjemført til Danmark fra St. Thomas og indmuret i Holmens
kirkes kapel, forsynet med et fodstykke af lystbroget marmor og som topstykke
en lav gavl. Stenen selv, af lyst, gråligt marmor, er brudt i to stykker. Med
sortmalet skrift i versaler og kursiv står der nu: »Her under hviler / Støvet / af
den afdøde danske / og tapre Søehelt / Admiral / Carl Wilhelm Jessen / Gouver
neur paa St. Thomas / fød 1764 og døde 1823. / Hans Handlinger vidnede stædse
/ om hans höie Værd. / Denne Ligsten er hjemfört / fra St. Thomas / med Skon
nerten Ingolf i 1901«. I kapellets østvæg over krypt nr. 6.
19) 1914 (?). Heinrich Jacob Steinbach, agent og vinhandler, f. 22. april 1801,
d. 1848 15. jan. (Fem andre familiemedlemmer nævnes i indskriften, den sidste
død 1914). Tavlen, af samme størrelse og udseende som Krabbe-Carisius’, er
vistnok først opsat efter det senest optegnede dødsfald. (Bobé s. 281). Se kiste
plader nr. 166,175, 181 a og 196.
I kapellets østvæg er yderligere anbragt seks malede blikskjolde med adelige
våbener, oprindelig anvendt ved ligbegængelser. De er fundne på kirkeloftet
og ved kapellets restaurering i begyndelsen af dette århundrede påny fremdra
get og anbragt i kapellet21.

GRAVSTEN
1) O. 1661. Christen Søfrensen Wedel, »Cantor oc Skoliemester her til Steden
udi 16 ½ Aar«, d. 1. maj 1661, 61 år gl.. Bemalet ølandsk kalksten i to stykker,
94,5 × 53 cm, dansk indskrift med smukt formede, fordybede versaler. Stenen
er indmuret i vinduesnichen ved opgangen til orglet. Gravsat i en grav under
trappen i Skippergangen1. Bobé s. 263 (ovenfor s. 123).
2) O. 1666. Hans Sevrenssøn, handelsmand og indvåner i København, f. i
Jylland 15. okt. 1607, d. — —, og Mete Mogens Dater, f. i Holbek 16. maj 1629,
d. 21. juli 1666, begravelsen tilhører deres børn og arvinger. Midt på stenen er
indhugget et bomærke. Glat ølandsk kalksten, 153 × 95,5 cm, med forvitret
dansk indskrift med fordybede versaler. Stenen er nu indsat i muren i Kor
urtegården. Bobé s. 292.
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3) O. 1672 (fig. 95), Hans Hansøn, in
spektør over Lolland Falster og proviant
skriver for Københavns slot, [d. 1672],
og hustru Abel Catharine, [d. 1676].
Ølandsk kalksten, 171,5 × 105 cm, dansk
indskrift med fordybede versaler, hvor
under er udhugget Hans Hansøns og Abel
Cathrines våben. Se epitafium i kirken
nr. 7, kister nr. 1 og 2 og kisteplader
nr. 3 og 4. Stenen er indmuret ved Urtegårdsgangens sydøstre trappe. Bobé s.
263.
4) O. 1673. Gravsten fundet i mange
stykker under gulvet i Skippergangen
1959. Stenen, hvis indskrift stort set er
ulæselig, er sat over tre personer, måske
en mand, hans hustru og eventuelt en
søn,
følgende kan læses: »BRIISON
HOLS«, død 56 år gammel i 1673 eller
N. E. 1959
1677, »— OLUFS DAATTER«, død 64
Fig. 95. Holmens kirke. Gravsten over Hans
år gammel i 1673 eller 1677, og »— SØFHansen Osten o. 1672.
RENSON BROCK« død 16—8. Glat
gravsten af silurkalk, 128 × 92 cm, med smukt profileret kant på undersiden,
måske oprindelig tænkt som bordplade. Stenen ligger nu på Lille Urtegård.
5) 1677. »1677 Iohan Hvgo Barner / heis ig/ Meckelbvrg Gebar mig/ Edelman
war ig / von Arcangel bis Banda kent / ig mig / die See ernerte mig / trew dinte
ig / Captein starb ig / hir rvhe ig / Gott erwecke mig.« Bemalet ølandsk kalksten,
74,5 × 47 cm, indskrift med fordybede versaler. Stenen er indsat i en vinduesniche i Kaptajnsgangen. Bobé s. 263.
6) O. 1678. Jomfru Agnete Sophie Bvdde, d. i København 6. sept. 1678.
(Hun blev henrettet for forsøg på at ombringe grevinde Birgitte Skeel, hos
hvem hun var i huset2). Rødmalet ølandsk kalksten, 99,5 × 78 cm, dansk ind
skrift med fordybede, hvidmalede versaler. Stenen lå oprindelig på Korurte
gården, men er nu indsat i væggen i graverværelset. Bobé s. 106.
7) O. 1723. Margrethe Schuchardt, d. 1723, kammerråd Mathias Grønwald,
f. 1688, d. 1733. Versalindskrift på marmortavle indfældet i en sokkel af bremersandsten prydet med udhugne efeuranker, foroven rester af hvidt marmor
kors. Stenen findes på Store Kirkegård.
8) 1744. »At fælles Ægte-Kierlighed / man ikke bør forglemme / bividner
dette Hvile-Sted / Der Støved har i Giemme« af Maren Hans Dotter Bradttisch,
Danmarks Kirker, København II
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f. i Helsingoer 22. juni 1713, g. i København 9. feb. 1734 m. kgl. slotsfoged
Povel Frølund, som har opsat mindet, en søn og en datter, d. i København 19.
juni 1737; stenen pålagt 16. juli 1744. Grå kalksten overstrøget med gul olie
maling, 200 × 145 cm, med profileret kant, langs kanten bred akantusbort, i
hjørnerne følgende medailloner med indskrifter: Siddende kvinde med lampe:
»Jeg fik et ævigt Lys ved Troens Lampe tændt«, blomstrende rose: »Jeg i min
beste Floor faldt af og visned hen«, Neptun siddende på et havdyr: »for Tidens
Time-Glas og Livets Lys blev endt«, blomster i knop: »men af min Stamme
staar toe Knoppe dog igien«. Indskrift med fordybede versaler, navne med
fordybet kursiv. Stenen er indsat i muren i Korurtegården. Bobé s. 292.
9) O. 1745 (fig. 96). Friderich Rostgaard, f. 30. aug. 1671, d. 26. april 1745, og
hustru Conradine Revenfeld, f. 9. juli 1687, d. 22. okt. 1770, (se †kisteplade nr.
73). Marmorsten, 186 × 156 cm, med versalindskrift på latin og Frederik Rostgaards og hans hustrus våben. Den smukke sten blev fremdraget o. 1920 og lå da
ved alterfoden; den er nu indsat i muren under kongestolen. Frederik Rostgaard
og hans hustru var gravsat i en muret grav nr. 15 i koret3. Bobé s. 95 og 259.
10) O. 1779. Johanna Maria Michaelsen, f. 26. feb. 1755, g. 12. okt. 1778 m.
præsten Christ. Frid. Høyer, fødte en søn 27. nov. og døde trediedagen derefter
30. nov. 1779. Dansk indskrift med fordybede versaler på glat, gotlandsk kalk
sten med skråkant, 168,5 × 109,5 cm. Stenen ligger på Lille Urtegård. Bobé s. 291.
11) O. 1782. Knud Olsen Broderup, grovsmedemester i København, f. 17[1]4,
d. 15. juli 1782, og hustru Anna Dorothea, f. 12. marts 1703, d. 27. juli 1785;
Dorothea Christine Rosbierg født Møller, f. 31. aug. 1737, d. 26. okt. 1823,
Christen Nielsen Rosbierg, grovsmedemester . . . . i København, d. 73 år gl.
21. marts 1830. På grund af forvitring er indskriften nu næsten helt forsvundet,
hvorfor afskriften i Personalhist. tdskr. 5 r. I s. 172 er benyttet. Ølandsk kalk
sten, 170 × 118 cm, i hjørnerosetterne er anbragt relieffremstillinger af de fire
evangelister, i midten foroven opstandelsen forneden et dødningehoved. Dansk
indskrift med graveret kursiv. Korurtegården. Bobé s. 292.
12) O. 1784. Jens Thaabel, kgl. staldskriver, f. ved Christiania i Norge 24.
marts 1726, g. 30. marts 1759 m. Maria Dorothea Møller, der efterlever ham
sammen med datteren Anna Magdalena Thaabel, f. 26. jan. 1760, g. m. Gotthard
Christopher Bussiegel, kgl. staldskriver, moder til fem håbefulde døtre; Jens
Thaabel d. i Snioldeløw præstegård 19. sept. 1784; »Læser / vær stræbsom i dit
Kald forvalt det redelig / føel Næstens Trang og deel til hannem efter Evne /
uegennyttig søg Fortrængtes Sag at ievne / vær venlig mod Enhver som ey be
høver dig / saa skal dig som min Ven opofres mange Taare / naar dette byttes
med det Liv som os staaer fore«, signeret: Rachlav. Glat grå kalksten, 186 ×
111,5 cm, med profileret kant, foroven løbende hund, dansk indskrift med for
dybede versaler. Stenen er indsat i muren i Korurtegården. Bobé s. 291.
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13) O. 1785. Poul Jensen Bagge,
materialforvalter
ved
Holmen,
f. 1704, d. 1785. Glat gravsten
af gjellebækmarmor, 177,5 × 120
cm, med profileret kant, dansk
indskrift med fordybet kursiv.
Stenen ligger på Lille Urtegård.
Bobé s. 291.
14) O. 1786. Anna Snour, født
Ørsland, f. 17. nov. 17[3]8, g. m.
materialforvalter
ved
Holmen
Henrich Snour, d. 1786 10. april.
Grå gotlandsk kalksten, 203 × 134
cm, med profileret kant og medaillonner med blomster i hjør
nerne; den danske indskrift med
fordybet kursiv lader sig på grund
af
forvitring
vanskeligt
læse,
hvorfor den er suppleret med en
N. E. 1959
afskrift i Personal hist. tdskr. 5
Fig. 96. Holmens kirke. Friderich Rostgaards gravsten
o. 1745 (s. 162).
r. I s. 170. Lille Urtegård.
15) O. 1787. Matthias Hvestendahl, købmand, f. 11. feb. 1709, d. 19. juli
1789, og »— NN — MARIA MØRC —«, f. 27. aug. 1714, d. 1. april 1787.
Forvitret ølandsk kalksten, 201 × 135 cm, med rester af hjørnerosetter med
blomster, dansk indskrift med fordybede versaler. Stenen er indsat i muren i
Korurtegården. Bobé s. 292.
16) O. 1788. Ingeborg Ols Datter, f. 2. nov. 1703, d. 26. april 1787, stenen
bekostet af hendes søn M. Olmer (?) 1788. Dansk indskrift med fordybede
versaler på glat nexøsandsten med svagt profileret kant, 52 × 36,5 cm. Stenen
ligger på Lille Urtegård. Bobé s. 290.
17) O. 1788. Vilhelm Friemand Koren, konferensråd, stiftamtmand, d. 1788,
(se kisteplade nr. 117). Versalindskrift på marmortavle indfældet i sokkel af
bremersandsten med udhugne efeuranker, hvorover hvidt marmorkors. Stenen
står på Store Kirkegård.
18) O. 1789. Adolph Fibiger, søkrigskancellisekretær, chef for Søetatens andet
departementskontor, f. 21. sept. 1750, g. 8. nov. 1786 m. Margarethe Caroline
Holm, to sønner, d. 13. maj 1789. »Vandringsmand! Naar du blendet af de
andre Gravsteenes Pragt mæt af deres lange Fortællinger har trætted dit Øye
og din Troe da nedlad dig paa denne beskedne Steen. Den byder dig blot Hviile
og got Naboelaug.« Dansk indskrift med fordybet kursiv på glat nexøsandsten
11*
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med smukt profileret kant, 194,5 × 93 cm. Stenen ligger på Lille Urtegård.
Bobé s. 291.
19) O. 1790. Johan Christian Borresen, borger og lærredshandler, d. nov.
1790, 74 år gammel, med sine forhen afdøde to hustruer, en søn og tre døtre
af tredie ægteskab, efterleves af enken Anne Frantz Datter, en sønnedatter og
to datterdøtre. Rektangulær nexøsandsten, 188 × 131 cm, med profileret kant,
svagt ophøjet skriftfelt hvilende på konsoller med tandsnit, hvorimellem to
korslagte kanoner, i hvert af stenens hjørner cirkelrunde fordybninger, dansk
indskrift med fordybede versaler. Stenen ligger på Lille Urtegård. Bobé s. 291.
20) O. 1804. Jens Wadum, [d. 18. april 1804]. Granitpyramide, 120 × 115 × 120
cm, med påsatte kobberversaler. Stenen står på Lille Urtegård. Bobé s. 291.
21) O. 1810. Svend Martin Ursin, kontreadmiral, f. 1728, tjente Danmarks
konge i 50 år som søkriger, d. 1810, og hustru Frederikke Maria Ursin, f. 1747,
d. 1816. Dansk indskrift med fordybede versaler på svagt trapezformet nexø
sandsten afsluttet med trekantgavl, hvori en delfin; på indskriftfeltet er for
oven to rosetter, under indskriften over kontreadmiralen korslagt trefork og
fane, 140 × 54,5 cm. Stenen er indsat i kirkemuren i Lille Urtegård. Bobé s. 290.
22) O. 1821. Frantz Woldum, justitsråd og kontorchef i Rentekammeret, f.
13. feb. 1764, g. 4. jan. 1793 m. Birgitte Marie Fröling, d. 3. maj 1821; senere
tilføjet gravskrift over hustruen, d. 17. juli 1843. Dansk indskrift med fordybet
kursiv på rektangulær gravsten med profileret kant, 185,5 × 126,5 cm, af gjelle
bækmarmor, svagt ophøjet skriftfelt med halvcirkel foroven. Stenen ligger på
Lille Urtegård. Bobé s. 291.
23)
O. 1822. Peter Vorndran, konferensråd, deputeret i Rentekammeret
samt for finanserne, Ridder af Dannebrog, f. 14. dec. 1752, d. 8. marts 1822,
(se gravsten nr. 27). Dansk indskrift med fordybet kursiv på glat nexøsandsten,
193 × 94,5 cm, med smukt profileret kant. Stenen ligger på Lille Urtegård.
Bobé s. 291.
24) O. 1824. H. C. Sneedorff, admiral, f. 1759, d. 1824. Indskrift med for
dybede, forgyldte versaler på fritstående granitsten, 100 × 112 × 42 cm. Stenen
står på Lille Urtegård. Bobé s. 291.
25) O. 1825. Peter Hersleb Classen, gehejmeråd, Ridder af Elefanten, Stor
kors af Dannebrog, f. 1738, d. 1825 (se kisteplade nr. 159), med hustru, søn
og deres slægt. Dansk indskrift med fordybede versaler på glat bremersandsten
med hulkant, 157,5 × 89 cm. Stenen ligger på Store Kirkegård. Bobé s. 290.
26) O. 1830. Dorothea Lou[s], enkefrue, admiralinde, d. 16. april 1830; stenen
er sat af hendes datter og svigersøn —83—. Marmor med påsatte bronceversaler og hjørnerosetter, spor af forgyldning, 102 × 50,5 cm. Pladen er indsat i
muren i kirkens affaldsgård. Bobé s. 290.
27) O. 1832. Marie Kirstine Vorndran, f. Sørensen, f. 19. sept. 1754, enke
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efter kontrollør Hallander og konferensråd Vorndran (se gravsten nr. 23), d.
20. jan. 1832. Dansk indskrift med fordybede versaler på glat nexøsandsten
med profileret kant, 194,5 × 95 cm. Stenen ligger på Lille Urtegård. Bobé s. 291.
28) O. 1833. Sophie Christine Møller, f. 1749, g. i 50 år m. Niels Møller, for
valter ved Søkvæsthuset, som sammen med tre børn begræder tabet, d. 1833.
Indskrift med fordybede versaler på glat marmortavle, 67 × 44,5 cm. Pladen
er indsat i muren i kirkens affaldsgård. Bobé s. 290.
29) O. 1833. Mathias Johannes Borch, f. 3. okt. 1766, i 37 år lærer ved Sø
etatens skoler, i ni år klokker her ved kirken, d. 28. marts 1833. Dansk indskrift
med fordybede versaler på gullig kalksten, 28,5 × 33,75 cm. Pladen er indsat i
muren i Korurtegården. Bobé s. 292.
30) O. 1835. Jomfru Johanne Marie Quist, d. 72 år gl. 29. april 1835, stiftede
et legat for husarme i Holmens sogn. Versalindskrift på natursten 86,5 × 57 × 59
cm. Store Kirkegård. Bobé s. 290.
31) O. 1837. Christian Henrik Hoff-Rosenkrone, friherre til Rosendal i Norge,
f. 25. feb. 1768, d. 5. nov. 1837. Dansk indskrift med fordybede versaler på
marmorplade, 40 × 46 cm. Indsat i muren i Korurtegården. Bobé s. 292.
32) O. 1838. Adam Wilhelm Hauch, f. 1755, d. 1838, og [hustru Wibecke
Magdalena Brockenhuus] f. 1764, d. 1830. Fritstående gravsten af rød skotsk
sandsten bestående af trinvis opbygget sokkel, glat midtstykke med forvitret
versalindskrift hvorunder et slangeornament, over tandsnitfrise karnissvunget
topstykke af nexøsandsten med nu afslået topfigur. Stenen står på Store Kirke
gård. Se epitafium i kapellet nr. 12, kisteplade nr. 163.
33) O. 1844. Dorothea Cecilia Schauboe, f. 6. dec. 1773, d. 13. marts 1844.
Kantprofileret bremersandsten, 78 × 55 cm, dansk indskrift med fordybede ver
saler. Stenen ligger på Store Kirkegård. Bobé s. 290.
34) O. 1846. Christian Kehlet, traktør og chokoladefabrikant, f. 1785, d. 1846,
familiegravsted. Versalindskrift på marmortavle indfældet i firkantet sokkel af
nexøsandsten med udhugne efeuranker, foroven hvidt marmorkors med krans
om foden. Stenen står på Store Kirkegård. Bobé s. 290.
35) O. 1847. Sophie Roll, f. Mansbach, oberstinde, d. 4. feb. 1847. Indskrift
med fordybede versaler på fritstående sokkel af nexøsandsten med karnis
svunget afslutning, foroven rester af afslået topfigur af hvidt marmor. Sok
len, hvis mål er 52 × 44 × 22 cm, står på Lille Urtegård.
36) O. 1863. Jens Sørensen Thostrup, f. 10. dec. 1784, d. 19. okt. 1863;
Christine Kathrine Thostrup, f. 5. april 1785, d. 22. maj 1875; Caroline Dorthea
Ottesen, f. 30. jan. 1811, d. 29. april 1895. Versalindskrift på marmortavle i
ramme af nexøsandsten, 115 × 62 cm. Stenen findes på Store Kirkegård.
37) O. 1864. Frederik Klee, f. 26. nov. 1808, d. 1864 13. marts. Versalind
skrift på natursten 70 × 61,5 × 41 cm. Store Kirkegård. Se kisteplade nr. 184.
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38) 1872. Christen Martin Foersom, kgl. skuespiller, [f. 7. aug. 1794, d. 2. dec.
1850]. Glat kalksten, 43 × 63,5 cm, indskrift med fordybede versaler. Mindet
opsat 1872 af kunstfæller ved Det Kongelige Teater (Dagbladet 13. april 1872).
Stenen er indsat i muren i Korurtegården. Bobé s. 292.
39) 1905. Jørgen Balthazar Winterfeldt, f. 1. okt. 1732, d. 22. juli 1821, og
hustru Marie Magdalene f. le Sage de Fontenay, døbt 23. marts 1746, d. 2. juli
1820. Mindetavlen opsat 1. okt. 1905 af »Trøstens Bolig« ved 100-års jubilæet
i taknemlig erindring om sin stifter; af bremersandsten bestående af indskrift
tavle med fordybede, forgyldte versaler, profileret ramme hvilende på konsol
ler, foroven trekantgavl båret af to joniske pilastre, 99 × 135,5 cm. Tavlen er
indsat i muren i Lille Urtegård.
40) Minde over slægten Gerner. Fritstående ølandsk kalksten af form som
stele med trekantafslutning, glat sokkel af nexøsandsten, indskrift med for
dybet kursiv. Stenen står på Store Kirkegård.
41) Minde over slægten Mathiesen. Indskrift med fordybet kursiv på marmor
tavle i ramme af nexøsandsten, 110 × 80 cm. På Store Kirkegård.
42) Udateret gravsten sat over Vilhelm Billeskou [d. 1823] og døtrene Lovise
Billeskou [d. 1844] og Petrine Branner [d. 1840]. Rødlig kalksten, 188 × 94 cm,
med profileret kant, indskriften — med fordybede versaler — er nu forvitret,
hvorfor den er suppleret med afskriften i Personalhist. Tdskr. 5 r. I s. 168.

KISTER
Sarkofagerne fra Juels, Benzons, Tordenskjolds og Gades gravminder er be
handlet ovenfor. I kapellet står yderligere følgende kister: 1) 1672 (fig. 97) Hans
Hansen Osten. Læderbetrukket kiste hvilende på løvefødder, glatte sider og
svagt hvælvet låg, på langsiderne tre og på kortsiderne én bærehank af jern
med stort metalbeslag; kistelåget, der kantes af frynser, har følgende beslag:
i hvert hjørne et englehoved, tre våben omkring et krucifiks, kistepladen holdt
af en engel og nederst et dødningehoved. Se epitafium i kirken nr. 7, gravsten
nr. 3 og kisteplade nr. 3.
2) 1676 (fig. 97). Abel Cathrine Wolfsdaatter Von der Wisch. Kiste som nr. 1,
på låget dog kun eet våben over krucifikset. Se epitafium i kirken nr. 7, gravsten
nr. 3 og kisteplade nr. 4. Kisterne nr. 1 og 2 er i 1911 flyttet fra begravelsen i
Urtegårdsgangen til kapellets øverste sal.
3) 1744 (fig. 98). Friederich Woldemar von Falckersam. Fløjlsbetrukket ki
ste, der tilspidser mod fodenden, hvilende på kuglefødder; på hver af kortsiderne
en og på hver af langsiderne tre bærehanke med akantusbeslag; på det karnisformede låg følgende beslag: over kistepladen en krone holdt af to engle, under
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Fig. 97. Holmens kirkes kapel. Hans Hansens og Abel Cathrines kister (s. 166).

kistepladen et krucifiks, nederst et dødningehoved, på fodendens kortside findes
den anden kisteplade. Se kisteplade nr. 21.
4)
1845 (fig. 99). Gehejmekonferensråd Hans Krabbe-Carisius. Kiste betruk
ket med sort klæde hvilende på løvefødder; siderne er af forgyldte trælister
opdelt i felter, hvert af dem smykket med et englehoved; på det karnisformede
lågs nederste kant er anbragt en æggestav, øverst en palmetbort. Der er ingen
indskrift på kisten. Se epitafium i kapellet nr. 13 og kisteplade nr. 172.

GRAVMINDER I KAPELLETS UNDERSTE SAL
Følgende ældre indskrifter og gravminder:
1) 1671. På en rødlig kalksten, 23 × 23 cm, er følgende indridset med ube
hjælpsomme versaler: PSS / SPS / ANO 1671 / D 22 DESEM/BER. Ved ind
gangen.
2) 1724. »Effter Hans Kongl: Mayts. / Allernaadigste til mig Peter / Raben
som Holmens Kirkes / forsvar ergangne befalning / Datered Friderichsberg
dend / 7 Augustij A° 1724 er nest folgende /17 Augustij fra det Kongl. Slots /
Capel needkommen 2de smaa Liig, / der udi denne Begravelse ere need-satte
og ev maa Aabnes.« Det drejer sig formentlig om to af Frederik IV’s børn
med Anna Sophie Reventlow. Stenen, der er indsat i muren lige før krypt
nr. 17, måler 35,5 × 40,5 cm, indskrift med fordybet kursiv. Bobé s. 288.
3) 1763. I krypt nr. 4 står en karnissvunget egetræskiste med højt aftrappet
låg og mange profileringer. Oven på låget ligger løst en kisteplade over Anna
Catharina Schuchart. Se kisteplade nr. 55.
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Fig. 98. Holmens kirkes kapel. Generalmajor Falckersams kiste (s. 166).

N. E. 1959

Fig. 99. Holmens kirkes kapel. Gehejmekonferensråd Hans Krabbe-Carisius’
kiste (s. 167).
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4) O. 1808. Ved indgangen til Gerners tilmurede begravelse, krypt nr. 25, er
indsat en sten, 56 × 105 cm, med en versalindskrift over kommandørkaptajn
Henrich Gerner, d. 1787 og hustru Charlotte Sophie Gerner, d. 1808. (Gerners
dødsår er fejlagtigt angivet til 1783). Bobé s. 288. Se epitafium i kapellet nr. 7.
5) O. 1813. Krypt nr. 15 er indrettet til begravelse for familien Haxthausen.
Forrest står to store sarkofager af rødlig sandsten med indskrifter på lågene
over Gregers Christian greve af Haxthausen, f. 1. feb. 1733, d. 1802 10. juli,
og hans hustru Lovise Charlotte, født von der Osten, f. 10. okt. 1735, gift 1.
marts 1758, d. på Solitude 5. juli 1766. I bunden af krypten et vægfast monu
ment ligeledes af rødlig sandsten med indskrift i fordybede versaler over: Ana
Elisabeth grevinde af Haxthausen, født Juel, g. 18. sept. 1767 m. Gregers
Christian greve af Haxthausen, d. i København 10. april 1813; Christian Ove
greve af Haxthausen, født i København 16. juni 1769, d. smst. 30. okt. 1769;
Clemens Anton baron af Haxthausen, f. i Slesvig 22. dec. 1778, d. der 20. sept.
1781; Charlotte Elisabeth komtesse af Haxthausen, f. i Slesvig 20. sept. 1783,
d. i Soroe 22. maj 1785; Wibecke Christiane komtesse af Haxthausen, f. i
Slesvig 24. jan. 1781, d. i København 23. juni 1788. Bobé s. 288. Se epitafium
i kapellet nr. 10, kisteplader nr. 146 og 168.
6) 1835. I krypt nr. 2 er indsat en marmortavle, hvis indskrift med fordybet,
sortmalet kursiv meddeler, at kammerherre F. Hoppe og kontreadmiral I. C.
Hoppe ved skøde af 24. marts 1835 har erhvervet denne begravelse til evig og
upåtalt ejendom. Se kisteplade nr. 93 a, 161 a og b og † kisteplade nr. 77,
sml. epitafium i kirken nr. 16.
7) 1842. I krypt nr. 13 findes på væggen følgende indskrift: Generalkrigskommissær Haagen Mathiesens (d. 1842) familiegravsted. Se kisteplade nr. 169.
8) 1847. I krypt nr. 3 står en empirekiste betrukket med brunt fløjl, på låget
en kisteplade over lensbaronesse Ida Wilhelmine Rosenkrantz. Se epitafium i
kapellet nr. 14 og kisteplade nr. 174.
9) På forsiden af Lütkens tilmurede begravelse nr. 22 er indsat en marmor
plade, 69 × 125,5 cm, med en sortmalet kursivindskrift, der angiver familie
medlemmernes data, se Bobé s. 289. Se kisteplader nr. 153 og 161.
I kapellets underste sal står endvidere talrige, fortrinsvis utilgængelige, em
pirekister.

KISTEPLADER
Det store antal kisteplader, der er bevaret i Holmens kirke, findes nu hengemt for
skellige steder i kirken, men vil inden for en overskuelig tid blive monteret og ophængt
et passende sted i kirken (eventuelt i trappeopgangen). Pladerne var indtil 1946 ophængt
i kapellet. De hidrører fra kister, der i løbet af 19. årh. blev fjernet fra hjemfaldne be
gravelser i kirken og kapellet; kisterne blev gravet ned på kirkegården, mens kistepla-
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Fig. 100. Holmens kirke. Kisteplade nr. 1, 1665.

derne blev opbevaret i kirken. Den forste fremdragelse af kister fandt sted 1834-35,
ved hvilken lejlighed der blev foretaget en afskrift af de nu forsvundne plader; denne
afskrift, der var ukendt for Bobé, opbevares på Det Kongelige Bibliotek (Ny Kgl. Sml.
1859, fol.). 1853 blev fire kisteplader (nr. 8, 37, 66 og 97) afleveret til Nationalmuseet.

1) 1665 (fig. 100). Morten Mickelsøn, kgl. proviantskriver i 15 år, siden rådmand i
København i 10 år, f. 12. maj 1602, d. 13. feb. 1665, (g. m. nr. 2). Oval kisteplade
i ét med bred bladbort, 53 × 62 cm, af kobber med spor af forgyldning, dansk indskrift
med graverede versaler. Pladen er nu ophængt i kapellet. Se †epitafium nr. 3.
2) 1669. Kirstina S. L. Morten Michelsøns (nr. 1), »Raadmandske« i København, f. 20.
dec. 1610, d. 10. marts 1669. Oval kisteplade i ét med bred bladbort, 57 × 65 cm, af
kobber med spor af forgyldning, dansk indskrift med graverede versaler. Pladen er nu
ophængt i kapellet. Gravsat i koret.
3) 1672. Hans Hansen Osten, »Hans Kongelig Mayestets oc Hendis Kongl: Mayesteds
Encke Dronningens offver Laaland oc Falster Ampters Høybetroede Inspecteur, saa oc
welforordnede Proviant skriffver her for Kiøbenhaffns Slot«, f. 25. marts 1617 i Holsten,
søn af Hans Pedersen og Maria Tygis[da]tter, d. i København 3. april 1672. (G. m. nr. 4).
Kisteplade af form som flad cirkel omgivet af tre engle med palmegrene, bekranset død
ningehoved og -ben og to englehoveder med korslagte vinger, 33 × 40 cm, af tin, dansk
indskrift med graveret fraktur. Pladen findes på Hans Hansens kiste i kapellet. Gravsat
i Urtegårdsgangen. Se epitafium i kirken nr. 7, gravsten nr. 3 og kiste nr. 1.
4) 1676. Abel Cathrine Wolfsdaatter Von der Wisch, f. 13. dec. 1626, sal. Hans
Hansøns på »Nittin Aars Tid Høielschte Hustrue«, d. 1. jan. 1676. (G. m. nr. 3). Cirkulær
kisteplade omgivet af tre engle med palmeløv, et bekranset dødningehoved og -ben og
to englehoveder med vinger, 35 × 35 cm, af tin, dansk indskrift med graverede versaler.
Pladen findes på Abel Cathrines kiste i kapellet. Gravsat i Urtegårdsgangen. Se Epita
fium i kirken nr. 7, gravsten nr. 3 og kiste nr. 2.
5) 1697. Niels Juel, se s. 144.
6) 1703. Margrethe Ulfeld, se s. 144.
7) 1709. Knud Juel, se s. 144.
8) 1726. Bodelle Mads Datter Friis, f. i Svendborg 5. okt. 1641, datter af Mads
Lucasen Friis, rådmand i Svendborg og Elen Peders-Datter, g. i 18 år fra 1660 m. Povel
Boson, rådmand i Svendborg, g. anden gang i 36 år fra 23. okt. 1678 m. dr. Peter
Jesperson († kisteplade nr. 13), to kongers konfessionarius og hofprædikant, d. 15. marts
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1726, tre børn hvoraf to er i live, 18 børnebørn, deraf 15 i live, 28 børnebørnsbørn,
deraf 22 i live. Gravvers af P. Hersleb. Rektangulær kisteplade af tin, 31 × 21 cm,
dansk indskrift med graveret kursiv. Pladen findes nu på Nationalmuseet (inv. nr.
12950). Gravsat 27. marts i nr. 16 i kapellet6, hvorfra kisten i 1850 blev udtaget1.
(Pladen angives hos Bobé som forsvunden). Epitafium i kapellet nr. 1.
9) 1727. Christian Leegaard, etats-, justits- og kancelliråd, sekretær i Danske Kan
celli, f. 30. sept. 1664, søn af Hans Knudsen Leegaard, rådmand i København, og Kir
stine Jens Daatter, studerede og rejste udenlands, 6. feb. 1697 sekretær i Danske Kan
celli, 14. marts 1705 kancelliråd, 1711 justitsråd, 12. jan. 1720 Maitre des Reqvetes,
30. jan. 1722 etatsråd, g. 26. okt. 1705 m. Ædel Elisabeth Klein (nr. 17), enke efter
kaptajn Frorup, tre sønner (se nr. 46) og en datter, (se nr. 72) heraf er en søn død, d. 24.
dec. 1727. Rektangulær kisteplade, 39 × 19 cm, af tyndt kobber med rester af forgyld
ning, lang dansk indskrift med graveret kursiv. Gravsat i kapellet nr. 3235. 1728 købte
enken gravsted nr. 32 i kapellet2. Bobé nr. 92.
10) 1729. Ole Judichær, admiral, f. 20. marts 1661, g. 16. sept. 1696 m. Elisa Schavenia
Foss (nr. 23), fire sønner og to døtre, hvoraf to efterlever: Nicolai Peter Judichær (nr.
26), kaptajnløjtnant ved Søetaten, og Anna Christina Judichær (nr. 89), begge ugifte,
d. 29. sept. 1729. Oval kisteplade, 39 × 25 cm, af tin, dansk indskrift med graveret
kursiv. 1730 fik enken skøde på grav nr. 11 i kapellet3, hvorfra kisten i 1864 blev ud
taget1. Bobé nr. 73.
11) 1732. Jens Reiersen, justits- og krigsråd samt bogholder ved det kgl. Søetatsgeneralkommissariat, f. i København 9. sept. 1670, kom først i kongens tjeneste 1694,
g. 11. marts 1706 m. Catharina Wineke, seks sønner (se nr. 112) og fem døtre (se nr. 41
og 118), en datter d. 1711, efter at have tjent konge og fædreland i 38 år d. 27. april 1732.
Oval kisteplade 33,5 × 22,5 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Gravsat i
grav nr. 10 i kapellet, familiens gravsted til 18264, hvorfra kisten i 1872 blev udtaget1.
Bobé nr. 117.
12) 1735. Catharina Elisabeth Ross, f. Abbestee, enke efter Alexander Ross, f. 8. juli
1675, datter af Michael Abesteen, gift 12. dec. 1689, en søn og to døtre, der alle er døde,
fire datterbørn: to sønner og to døtre efterladt, enke 24. aug. 1722, d. 9. juni 1735. Oval
kisteplade, 35 × 23 cm, af tin, tysk indskrift med graveret kursiv. Bobé nr. 124.
13) 1737. Laurentz Kreyer, kancelliråd, præsident i Underadmiralitetet og skiftefor
valter ved Søetaten, f. 15. feb. 1697, g. 7. maj 1734 m. Anne Kirstine Judichær (nr. 89),
d. 22. maj 1737. Oval kisteplade, 35 × 22 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv.
Kisten blev i 1863 udtaget af nr. 11 i kapellet1. Bobé nr. 89.
14) 1737. Laurents Kreyer, f. 19. sept. 1737, eneste søn af afdøde kancelliråd og
præsident Laurents Kreyer (nr. 13) og Anne Kirstine Judichær (nr. 89), d. 28. nov. 1737,
»levede altsaa ikkun 10 uger«. Oval kisteplade, 14,5 × 9,5, af tin, dansk indskrift med
graveret kursiv. Kisten blev i 1863 udtaget af nr. 11 i kapellet1. Bobé nr. 90.
15) 1738. Elisabeth von Knuth, f. 2. feb. 1675, g. m. Knud Juel, etatsråd og amtmand
over Københavns amt, g. anden gang m. Alexander Friederich von Moesting, ridder,
hofmester hos prinsesse Charlotta Amalia, d. 26. feb. 1738. Oval kisteplade, 35 × 22 cm,
af tin, tysk indskrift med graveret kursiv. Bobé nr. 104.
16) 1738. Carl Bielche, landsdommer, fødselsår ubekendt, d. 23. dec. 1738. Oval kiste
plade, 25 × 22,5 cm, af tin, forneden to våben med hjelme og hjelmløv, på det ene våben
to tværbjælker, over hjælmen to båndbelagte horn, diagonalt på det andet fire kvadra
ter, over hjelmen kvinde med hænderne samlet om ring over hovedet, dansk indskrift
med graveret kursiv. Bobé nr. 17.
17) 1739. Edel Lisbeth Klein, f. i København 1. juni 1673, datter af Johan Petersøn
Klein, kommerceassessor, og Lene Niels Daatter Ib, g. 22. sept. 1702 m. kaptajn An
dreas Frorup, d. 15. feb. 1704, g. anden gang 26. okt. 1705 m. Christian Leegaard
(nr. 9), tre sønner (se nr. 46) og en datter, d. 20. juli 1739. Oval kisteplade, 36 × 23 cm,
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af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Formentlig gravsat i kapellet nr. 3235.
Bobé nr. 93.
18) 1742. Johannes Petrus Piper, f. 19. okt. 1741, (forældre se nr. 86 og nr. 88), d. 19.
okt. 1742. Oval kisteplade, 15 × 10 cm, af tin, indskrift på latin med graveret kursiv.
Kisten blev i 1863 udtaget af nr. 28 i kapellet1. Bobé nr. 111.
19) 1743. Florentine Ols Daatter, f. 15. maj 1681, g. i 12 år m. skipper Steener Hanssen, d. 2. maj 1743. Oval kisteplade, 30,5 × 20,5 cm, af tin, dansk indskrift med graveret
kursiv. Kisten blev i 1872 udtaget af nr. 9 i kapellet1. Bobé nr. 51.
20) 1743. Christian Gierløf, brygger i København, en af de 32 fornemme borgere,
oldermand for stadens rodemestere, f. 9. juli 1668, g. 29. nov. 1702 m. Rackell Jørgens
Daatter, som er død før ham, syv sønner og tre døtre (se † kisteplade nr. 12), seks
sønner og en datter efterlever ham, d. 14. juni 1743. Oval kisteplade 36 × 22 cm af
bemalet metal hvorpå dansk indskrift med graveret kursiv. Indskriften er nu næsten
ulæselig, hvorfor den er suppleret med en afskrift fra 1835 i Det kongelige Bibliotek
(Ny kgl. saml. 1859 fol.). Gravsat i Gabriel Jacobsens grav i Skippergangen.
21) 1744. Friederich Woldemar von Falckersam, ridder, generalmajor i infanteriet
og kommandant på fæstningen Glückstadt, f. 28. juni 1678 (gift med nr. 114), d. 22.
okt. 1744. To kisteplader af tin, 36 × 19 cm og 17 × 10 cm; på kistelåget en skjoldformet,
svagt hvælvet kisteplade omgivet af bred bort med blomsterguirlander og putti, på
siderne to kvindefigurer med tro- og håbsymbolerne; på kistens kortside oval kisteplade
omkranset af bladborter, foroven to engle; tysk indskrift med graveret kursiv. Kisten
med pladerne står nu i kapellets øverste sal. I juni 1746 overført fra Garnisons kirke til
nr. 24 i kapellet34. Se kiste nr. 3. Bobé s. 287
22) 1745. Pauline Piper, f. 3. marts 1745, (forældre se nr. 86 og nr. 88), d. 5. april
samme år. Oval kisteplade, 12,5 × 9 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv.
Kisten blev i 1863 udtaget af nr. 28 i kapellet1. Bobé nr. 110.
23) 1745. Elisa Schavenia Foss, enke efter admiral Judichær (nr. 10), f. 10. juni 1672,
d. 18. nov. 1745. Oval kisteplade, 35 × 21,5 cm, af tin, dansk indskrift med graveret
kursiv. Gravsat i kapellet nr. 11, hvorfra kisten i 1863 blev udtaget1. Bobé nr. 74.
24) 1747. Maria Jacobea Fabritius, f. 8. april 1744, datter af agent Just Fabritius
(nr. 62) og Marianne Fabritius f. Bruguier (nr. 90), d. 20. marts 1747. Oval kisteplade,
29 × 15,5 cm, af tin, tysk indskrift med graveret kursiv. Kisten blev i 1874 udtaget af
nr. 20 i kapellet1. Bobé nr. 39.
25) 1748. Johann Conrad Wodroff, viceadmiral og deputeret i Admiralitetets og Sø
etatens Generalkommissariatskollegium, f. 4. aug. 1690, tjente fædrelandet i 40 år, d.
30. dec. 1747. Oval kisteplade omgivet af solgisel, 35 × 22 cm, af tin, dansk indskrift
med graveret kursiv. Pladen er nu ophængt i kapellet. Bobé nr. 150.
26) 1748. Nicolai Peter Judichær, kommandørkaptajn, f. 21. okt. 1705, søn af admiral
Ole Judichær (nr. 10) og Else Schaveni Foss (nr. 23), g. 11. juni 1731 m. Elisabeth
Lucie Kreyer (nr. 94), d. 18. marts 1748. Oval kisteplade. 35,5 × 21 cm, af tin, dansk ind
skrift med graveret kursiv. Kisten blev i 1863 udtaget af nr. 11 i kapellet1. Bobé nr. 71.
27) 1749. Jens Severin Wartberg, etatsråd, generalprokurør, assessor i Højesteret og
Kancellikollegiet og sekretær i det Danske Kancelli og arkivet, f. 10. nov. 1697, søn af
Peter Wartberg, vejermester ved Søetaten, og Maria Bentsen, d. 11. sept. 1749. Oval
kisteplade omgivet af solgisel, 35 × 22 cm, af tin, dansk indskrift, underskrevet af
Peter Wartberg, med graveret kursiv. Pladen findes nu ophængt i kapellet. Faderen
Peter Wartberg (kirkeværge ved Holmens kirke) fik 19. dec. 1731 skøde på begravelse
nr. 21 i kapellet5, hvorfra kisten i 1874 blev udtaget1. Bobé nr. 145.
28) 1750. Georgia Elisabeth Schlösser, f. 29. juli 1695, g. 11. sept. 1721 m. komman
dørkaptajn Nicolaus Dominicus Arff (nr. 49), fire sønner og syv døtre, hvoraf en søn og
tre døtre er døde, d. 26. aug. 1750. Oval kistepladc, 34,5 × 22 cm, af tin, på bagsiden
Københavns bystempel 1739 med bogstaverne S M S for kandestøber Søren Madsen
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(jfr. vinflaske s. 84), dansk indskrift med gra
veret kursiv. Kisten blev i 1872 udtaget af nr.
9 i kapellet1. Bobé nr. 6.
29) 1750. Herman Diedrich Fabritius, f. i
København 7. okt. 1732, søn af agent Michael
Fabritius († kisteplade nr. 31), d. 20. nov. 1750.
Oval kisteplade 35,5 × 19,5 cm, af tin, tysk ind
skrift med graveret kursiv. Bobé nr. 32.
30) 1750. Peter Abbestee, negotiant i Køben
havn, f. i Helsingöer 16. april 1726, søn af Jo
han Ludvig Abbestee (nr. 78) og Anna Birgitha
Hansen (nr. 75), besøgte Franckerie og China,
d. 1. dec. 1750, gravsat 4. dec. samme år. Oval
kisteplade, 35,5 ×1 8 cm, af tin, dansk indskrift
med graveret kursiv. Gravsat i kapellet nr. 3336.
Bobé nr. 3.
31) 1750. Jens Christian Thorrup, regimentskvartermester ved det holstenske, hvervede in
fanteriregiment og postmester ved den jyske
agende post, f. 30. juli 1708, g. 25. april 1743 m.
L. L. 1959
Lene Kirstine Leegaard (nr. 72), en fem-årig
Fig. 101. Holmens kirke. Kisteplade
søn, d. 8. dec. 1750. Oval kisteplade, 37 × 18 cm,
nr. 32, 1750.
af tin, dansk indskrift med graveret kursiv.
Bobé nr. 135.
32) 1750 (fig. 101). Hans Reimert Schumacher, kommandør til søs og direktør ved
Friderichswærns værft, f. 12. jan. 1708, g. i 14 år m. Hedevig Sophia Reiersen (nr.
118), d. 21. dec. 1750. Skjoldformet kisteplade med bladranker, 20 × 16 cm, af tin,
dansk indskrift med indprikkede majuskler. 1872 fandtes pladen løst i kapellet nr. 101.
Bobé nr. 129.
33) 1751. Agnethe Elisabeth Höyer, f. Hagen, f. 26. sept. 1706, g. m. Hans Höyer,
kaptajn af infanteriet, d. 14. juni 1751. Oval kisteplade, 38 × 20,5 cm, af tin, dansk ind
skrift med graveret kursiv med følgende gravvers: Min læser stat og see i denne Arme
Bolig / Er lagt de matte Been af den som elskte trolig / Sin Gud, sin Mand og Børn,
Hun hviler der forsödt / Udi sin Frelsers haand skiönt Legemet er dödt. — På bag
siden er indridset »Stelle oben«. Kisten blev i 1863 udtaget af nr. 31 i kapellet1. Bobé
nr. 65.
34) 1752. Elisabeth Maria Fabritius, f. Abestee, f. 26. juni 1677, g. m. Herman
Fabritius, kgl. vinleverandør og køb- og handelsmand, fem sønner og fire døtre, hvoraf
tre sønner (se † kisteplade nr. 31) og to døtre er døde, d. 13. maj 1752. Oval kisteplade
38 × 23 cm, af tin med tre stempler på bagsiden: 1) med årstallet 1739 og bogstaverne
SMS for kandestøber Søren Madsen; en engel angiver, at materialet er engelsk tin,
2) ovalt stempel: Kjøbenhavn, 3) Københavns bystempel 1739 med bogstaverne SMS;
tysk indskrift med graveret kursiv. Købmand Herman Fabritius fik sammen med
Alexander Ross 8. juni 1716 skøde på grav nr. 2 i kapellet7. Bobé nr. 33.
35) 1752. Elisabeth Maria Frawen, f. 5. dec. 1718, g. 14. feb. 1742 m. Paul Egede, to
børn, d. 18. juli 1752. Oval kisteplade, 32,5 × 22 cm, af tin, på bagsiden bogstaverne
R.O.E., dansk indskrift med graveret kursiv. Hendes kiste blev i 1863 udtaget af nr.
31 i kapellet1. Sml. nr. 52. Bobé nr. 27.
36) 1753. Frederich Piper, f. 20. april 1747, (forældre se nr. 86 og nr. 88), d. 23. jan.
1753. Oval kisteplade, 17 × 11 cm, af tin, (pladen er nu sammenkrøllet), dansk indskrift
med graveret kursiv. Kisten blev i 1863 udtaget af nr. 28 i kapellet1. Bobé nr. 107.
37) 1753. Anna Sophia Brugman, f. 9. maj 1716, datter af etatsråd Gregorius Klau-

174

HOLMENS KIRKE

man († kisteplade nr. 36) og Maren Agers († kisteplade nr. 33), g. m. Terkel Brugman
(† kisteplade nr. 40), justitsråd og bogholder ved Søetatens Generalkommissariat, en
søn og to døtre, d. 22. dec. 1753. Oval kisteplade 37 × 19 cm, af tin, dansk indskrift
med graveret kursiv. Pladen nu på Nationalmuseet (inv. nr. 12950), findes ikke opført
hos Bobé. Gravsat 29. dec. 1753 i nr. 29 i kapellet, hvorfra kisten blev udtaget i 18501,
arvingernes skøde er dateret 30. maj 17558.
38)
1754. Mariann[e] Fabritius, f. 18. marts [17]40, datter af etatsråd Just Fabritius
(nr. 62) og Marianne Fabritius født Bruguier (nr. 90), d. 30. jan. 1754. Oval kisteplade,
28,5 × 19 cm, af tin, tysk indskrift med graveret kursiv. Etatsråd Just Fabritius fik 12.
feb. 1754 skøde på grav nr. 20 i kapellet9, hvorfra kisten i 1874 blev udtaget1. Bobé
nr. 40.
39)
1754. L[ou]isa Fabritius, f. 26. maj 174[2], datter af etatsråd Just Fabrit[ius]
(nr. 62) og Marianne Fabritius f. Bruguier (nr. 90), d. [1. feb. 1754]. Oval kisteplade,
29 × 21 cm, af tin med dårligt bevaret overtræk af voks eller maling, tysk indskrift
med graveret kursiv. Gravsat i kapellet nr. 209, hvorfra kisten i 1874 blev udtaget1.
Bobé nr. 38.
40)
1755. [M]ichael Christian Ludwi[g] Ferdinand Tønder, viceadmiral, f. 25. okt.
1692 på gården Næss ved Christiania, søn af Jørgen Tønder, kaptajn ved det »Smaalanske« Regiment, d. 1698 og Martha Faro d. 1740, fra 1703 ved søkadetterne; fra 1709
havde han stået i virkelig kgl. tjeneste i 45 år, »og i Krigens Tiid Aar fra Aar bivaanet
mange Actioner i hvilke Som og da Hand i sine Unge Aar medens Hand stod Ved
Cadetterne, var ude i fremmed Kriigs Tieneste Hand havde erholdet Mange Blessurer
Dem Hand deels med besværlighed bar til sin Død.« G. 1740 m. Mette Maria Rabeck,
d. 17□, g. anden gang 30. aug. 1747 m. søschoutbynacht Suhms enke Sophia Elisab[eth]
Benzon (nr. 69). Død i København 2. jan. 1755. Oval kisteplade med bladbort, foroven
et englehoved, forneden timeglas, le, spade, dødningehoved og ben; pladen måler uden
bort 34 × 22 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Pladen er nu ophængt i
kapellet. 1847 stod kisten i kirkens ligkammer i kapellet nr. 351. Bobé nr. 140.
41)
1755. Elisabeth Reiersen, f. 10. maj 1718, datter af justitsråd og bogholder ved
Søetaten Jens Reiersen (nr. 11) og Catrina Winecken, g. 26. marts 1738 m. kammerråd
og toldinspektør Cornelius Schumacher (se nr. 93), 14 børn, hvoraf otte lever, d. 6. jan.
1755. Oval kisteplade, 39 × 23 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Kisten
blev i 1872 udtaget af nr. 10 i kapellet1. Bobé nr. 128.
42)
1756. Viglas von Schindel, herre til Wabnitz, Naucke og Kuntzendorff i Schlesien,
»Hands Indgang og Födsel i Verden Var herlig Thi hand var föd af Adelige forældre i
Slesien« 9. juni 1684, kaptajn 8. marts 1710, kommandørkaptajn 23. januar 1711, kom
mandør 19. maj 1715, schoutbynacht 24. dec. 1717, viceadmiral 9. dec. 1720, admiral
7. maj 1735, d. 10. juli 1756. Oval kisteplade med flad kant, 39,5 × 25 cm, af tin, dansk
indskrift med graveret kursiv. Bobé nr. 131.
43)
1756. Anne Chatrine Ollufs Datter, f. 10. nov. 1689, g. 16. nov. 1719 m. overskibsbygger Anders Turesen (nr. 45), syv børn, der alle døde, opfostrede tre fremmede,
d. i sit 67. år. Oval kisteplade, 39 × 23 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv,
følgende gravvers: »Udi disse Fiire Fiæle / ligger den hvis Eftermæle / Lever skiønt
hun selv er død / Legemet er her i giemme / men den ædle Siæl alt hiemme / i sin Frelsers
søde skiød / Hun sin Gud her troelig tiente / som nu Hende lod ophente / Til een ævig
Fryde-Fæst / Thi Hun har bestandig levet / Saa Hun stedse var opskrevet / Som en
Bryllups Giæst.« 1872 blev kisten udtaget af nr. 9 i kapellet1. Bobé nr. 138.
44)
1757. Søren Elsegaard, f. 7. juni 1696, direktør for Det Kgl. Oktrojerede Islandske
og Finmarkske Kompagni og Det Kgl. Oktrojerede Almindelige Handelskompagni og
en af Københavns 32 mænd, d. 27. marts 1757 efter 33 års ægteskab med Catharina
Birgitha Holst (nr. 48). Oval kisteplade, 39,5 × 26 cm, af tin, på bagsiden to utydelige
kandestøberstempler for Søren Madsen (S.M.S.) og årstallet 1739, dansk indskrift med
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graveret kursiv. Søren Elsegaard fik sammen med Peder Clausen 24. okt. 1734 skøde
på grav nr. 28 i kapellet11, hvorfra kisten i 1863 blev udtaget1. Bobé nr. 28.
45) 1757. Anders Turesen, f. 3. marts 1695, overskibsbygmester i 30 år »og i
Tiid ere fra Hans Haand 25 Orlogs Skibe og 11 Fregatter udlobne«, g. 15. nov. 1719 m.
Anna Cathrina Olufs daatter (nr. 43) d. 21. sept. 1756, g. anden gang 8. dec. 1756 m.
Christence Mølholm (se nr. 106), d. 15. juli 1757. Oval kisteplade, 39 × 24 cm, af tin,
dansk indskrift med graveret kursiv. Fik 4. maj 1743 skøde på grav nr. 26 i kapellet10,
men kisten blev i 1872 udtaget af nr. 9 i kapellet1. Bobé nr. 137.
46) 1758. Andreas Leegaard, f. 28. juli 1715, søn af etatsråd Christian Leegaard
(nr. 9) og Edel Elisabeth Klein (nr. 17), kancellisekretær 14. okt. 1735, kancelliråd 21.
maj 1745, titulær justitsråd 25. april 1750, og virkelig justitsråd 11. jan. 1754, d. 18.
jan. 1758. Oval kisteplade, 39 × 24 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv.
Formentlig gravsat i kapellet nr. 322. Bobé nr. 94.
47) 1758. Jens Ibsen, hofkantor, klokker og hofbedemand, f. 3. jan. 1683, g. i 45 år
m. Anna Magretha Holst (†kisteplade nr. 83), tre sønner og fire døtre (se nr. 61, 107
og 134), d. 2. maj 1758. Oval kisteplade, 37,5 × 23 cm, af tin, på bagsiden tre stempler
som på nr. 34, dansk indskrift med graveret kursiv. Gravsat i kapellet nr. 2312, hvor
sønnen Reinholt Ibsen (nr. 107) lader et epitafium opsætte. Bobé nr. 66. Se epitafium
i kapellet nr. 6.
48) 1758. Catharina Birgitta Holst, f. 7. maj 1676, g. m. Poul Jørgensen Holst,
løjtnant ved Søetaten, i ni års ægteskab en søn og en datter, g. anden gang m. Søren
Jensen Elsegaard (nr. 44), i 33 års ægteskab ingen børn, d. 7. maj 1758. Oval kisteplade,
39,5 × 22 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Gravsat i kapellet nr. 2811,
hvorfra kisten i 1863 blev udtaget1. Bobé nr. 29.
49) 1758. Nicolay Dominicus Arff, kommandør, f. 28. nov. 1695, søn af kommerceråd
Nicolay Jansen Arff og Juditta Raitard, g. 11. sept. 1721 m. Georgia Elisabeth Schløsser
(nr. 28), datter af oberst Schløsser, 11 børn, hvoraf tre sønner og tre døtre lever, g.
anden gang 28. aug. 1751 m. Maria Lemvig (†kisteplade nr. 76), kaptajn Taas enke,
siden 1711 i kgl. tjeneste, først som volontør ved søkadetterne, siden som officer »Da
Han formedelst sin værdige og tappre Opførsel i den sidste Krig blev benaadet med en
Medaille«, 2. jan. 1744 kommandant på Københavns »Tolboe«, 31. marts 1751 virkelig
kommandør, d. 7. aug. 1758. Oval kisteplade, 38 × 20,5 cm, af tin, dansk indskrift med
graveret kursiv. Kommandør Arff købte 17. jan. 1754 grav nr. 19 i kapellet13, men kisten
blev 1872 udtaget af nr. 91. Bobé nr. 5.
50) 1759. Margaretha Sophia Walther, f. Strobel, tidligere kammerfrue hos dronning
Sophia Magdalena, f. 24. aug. 1700, en søn, en datter, fire børnebørn, d. 14. september
1759. Oval kisteplade med bladbort, øverst englehoved, nederst timeglas med vinger,
spade, le, dødningehoved og ben, mål uden borten 37 × 19,5 cm, af tin, tysk indskrift
med graveret kursiv. Pladen er nu ophængt i kapellet. Bobé nr. 144.
51) 1759. Hans Hendrich Koefoed, f. 28. dec. 1753, søn af Hans Koefoed, justitsråd
og kasserer ved Kgl. Militære Uldmanufaktur, og Christence Bendtsen, 7. nov. 1759
landkadet, d. 10. nov. 1759 (sml. nr. 57). Oval kisteplade, 29,5 × 17,5 cm, af tin, dansk
indskrift med graveret kursiv. Hans kiste blev i 1872 udtaget af nr. 9 i kapellet1. Bobé
nr. 86.
52) 1760. Christian Vallentien Frawen, f. i Christiania 16. marts 1717, premierløjt
nant ved kronprins Christians regiment, d. i København 22. april 1760, gravsat 26.
april samme år. Oval kisteplade med flad kant, 36,5 × 24 cm, af tin, dansk indskrift
med graveret kursiv. Hans kiste blev i 1863 udtaget af nr. 31 i kapellet1. Sml. nr. 35
og epitafium i kapellet nr. 4. Bobé nr. 43.
53) 1760. Niels Kjær, kammerfourer og »Forder Marechal«, f. i Weile 2. jan. 1691,
g. i 33 år m. Johanne Morup (nr. 59), tre døtre, hvoraf én er død, d. 30. dec. 1760. Oval
kisteplade, 37 × 23 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Bobé nr. 78.
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54) 1761. Charlotha Amalia Løwe, f. de Arff, f. 8. april 1734, d. 7. okt. 1761. Oval
kisteplade, 39 × 24 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Kisten blev i 1872
udtaget af nr. 9 i kapellet1. Bobé nr. 98.
55) 1763. Anna Catharina Schuchart, f. 4. april 1691, tjente ved Anna Sophias hof
til dronningens død, siden 1723 gift i 10 år med Mathias Grönvald, kammerråd og told
inspektør ved Københavns Toldkammer, »Det Hende af det store Forsyn tildeelte
Lykkens gode hvor af Hun i Hendes sidste Villie rigelig igien deelte med Kirke, Skole,
og Fattige«, »En Roelig Alderdom fremdraget i Aarhuus nesten 20 Aar«, d. 9. feb. 1763.
Oval, stærkt hvælvet kisteplade af kobber, 43 × 28,5 cm, med profileret kant, indskrift
med graveret kursiv. Pladen ligger løst på kisten i kapelkrypt nr. 4. Fru kammerrådinde Grönvald købte i 1734 begravelse i kapellet, som blev fornyet 27. april 175714.
Se gravminder i kapellets underste sal nr. 3.
56) 1763. Birgitta von Plessen, f. Rosenkrandtz, f. 8. jan. 1723, datter af Iver Rosenkrandtz, gehejmeråd og Ridder af Elefanten, og Charlotta Amalia Rosenkrandtz,
f. Scheel, g. 10. nov. 1747 m. Friderich Christian von Plessen, Ridder af Dannebrog,
kammerherre, generalmajor af kavalleriet og chef for den Kgl. Livgarde, d. 8. juli 1763.
Oval kisteplade, 39 × 23, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Bobé nr. 112.
57) 1763. Absalon Koefoed, f. 23. feb. 1757, søn af Hans Koefoed, justitsråd og kas
serer ved det Kgl. Uldmanufaktur, og Christence Bendtsen, d. 24. dec. 1763. (Sml. nr.
51). Oval kisteplade, 25 × 15 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Bobé
nr. 85.
58) 1764. Bodelette Kirstine Reiersen, f. Wium, f. 25. dec. 1731, d. 14. maj 1764.
Kisteplade af form som en skriftrulle med skraveret kant, 14×26 cm, af tin, dansk
indskrift med graveret kursiv. Kistepladen fandtes 1872 løst i nr. 10 i kapellet1. Bobé
nr. 121.
59) 1764. Johanne Kjær, f. Morup, f. 4. juli 1698, g. 8. jan. 1728 m. Niels Christian
Kjær, kgl. kammerfourer og »Forder Marechal« (nr. 53), tre døtre, hvoraf den ældste
er død, d. 27. maj 1764. Oval kisteplade, 36 × 20,5 cm, af tin, dansk indskrift med gra
veret kursiv. Bobé nr. 79.
60) 1764. Janus Schielderup Sneedorff, juridisk professor i Sorø, lærer for prins Fre
derik, f. i Sorø 22. aug. 1724, g. m. Ingr Lous, g. anden gang m. Øllegaard Wilhelmina
Thestrup, d. i København 5. juni 1764. Oval kisteplade, 35 × 21 cm, af tin, indskrift
på latin med graveret kursiv. Gravsat 9. juli 1764 i kapellet nr. 3115, hvorfra kisten
i 1863 blev udtaget1. Bobé nr. 133.
61) 1765. Christian Friederich Ibsen, f. 27. marts 1731, søn af hofkantor Jens Ibsen
(nr. 47) og Anne Magretha Holst († kisteplade nr. 83), g. 26. nov. 1764 med Anneke
Bentzen, d. 6. april 1765. Oval kisteplade, 36 × 24 cm, af tin, dansk indskrift med gra
veret kursiv. Formentlig gravsat i kapellet nr. 2312. Bobé nr. 69.
62) 1766. Gotthilff Just Fabritius, etatsråd, f. 1. sept. 1703, [g. m. nr. 90], d. 7. maj
1766. Rektangulær kisteplade med skraveret kant, 19 × 30,5 cm, af tin, tysk indskrift
med graveret kursiv. Etatsråd Just Fabritius fik 12. feb. 1754 skøde på grav nr. 20 i
kapellet16, hvorfra kisten i 1874 blev udtaget1, Bobé nr. 35.
63) 1766. Just Fabritius, f. 6. juni 1748, søn af etatsråd Just Fabritius (nr. 62) og
Marianna Fabritius, f. Bruguier (nr. 90), d. 8. okt. 1766. Rektangulær kisteplade med
skraveret kmt, 20 × 31 cm, af tin, tysk indskrift med graveret kursiv. Gravsat i ka
pellet nr. 2016, hvorfra kisten i 1874 blev udtaget1. Bobé nr. 37.
64) 1767 (fig. 102). Friderich af Günthelberg, schoutbynacht, f. 29. feb. 1696, g. 23.
aug. 1741 m. Anna Christina Judicher (nr. 89), d. 13. maj 1767. Oval kisteplade,
36 × 22,5 cm, af tin, på midten et ovalt våben med skråtstillet lysere bånd med tre
hestehoveder, foroven hjelm med to hestehoveder og hjelmløv, dansk indskrift med
graveret kursiv. Hans kiste blev i 1863 udtaget af nr. 11 i kapellet1. Bobé nr. 48.
65) 1768 (fig. 103). Otto Mandrup Rantzau, »IS. LAN. DIAE. PRAE .TOR«, f. 22.
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maj 1719, (g. m. nr. 126), d. 2. okt. 1768. Rekt
angulær kisteplade, 41 × 25 cm, af sølv, indskrift
på latin med skraverede versaler. Kisten stod
1847 i kirkens ligkammer i kapellet nr. 351. Bobé
nr. 113. Epitafium i kapellet nr. 8.
66) 1768. Maria Dorothea Top, f. Brügmann,
f. 4. april 1738, g. 29. juli 1753 m. Hans Peter
Top († kisteplade nr. 78), justitsråd og depute
ret i Søetatens Generalkommissariat, d. 1. dec.
1768 (se † kisteplader nr. 47, 53, 63 og 71). Rekt
angulær kisteplade med skraveret kant, 16 × 25
cm, af forgyldt tin, dansk indskrift med graveret
kursiv. Pladen nu på Nationalmuseet (inv. nr.
12950), findes ikke opført hos Bobé. Gravsat 9.
dec. 1769 (!) i nr. 29 i kapellet, hvorfra kisten i
1850 blev udtaget1.
67) 1768. Nicolai Wogensen, f. i Aalborg 23.
maj 1694, d. på Københavns »Wester Broe« 15.
dec. 1768. Oval kisteplade omgivet af bort med
englehoveder, vinger og skyer, foroven hvilende
engel med blomsterkrans, forneden vinget mand
L. L. 1959
med skæg og stav, ved hans side et timeglas,
Fig. 102. Holmens kirke. Kisteplade
mål uden bort 37 × 17 cm, af tin, dansk indskrift
nr. 64, 1767.
med graveret kursiv. Pladen er nu ophængt i
kapellet. Bobé nr. 151.
68) 1769. Sören Lemvigh Tybring, f. 13. marts 1766, d. 23. juli 1769. Kisteplade af
form som et fliget blad med skraveret kant, nu sammenkrøllet, 8 × 17 cm, af tin, dansk
indskrift med graveret skriveskrift. Bobé nr. 139.
69) 1769. Sophia Elisabeth Benzon, enke efter viceadmiral Tønder (nr. 40), f. 11.
juni 1706, d. 4. sept. 1769. Rektangulær kisteplade med skraveret kant, 17 × 26,5 cm,
af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Pladen er nu ophængt i kapellet. 1847
stod kisten i kirkens ligkammer nr. 35 i kapellet1. Bobé nr. 141.
70) 1769. Hans Høyer, generalkrigskommissær, f. i Trundhiem 27. juli 1699, d. i
København 6. nov. 1769. Rektangulær kisteplade med skraveret kant, 23,5 × 18 cm,
af tin med gult overtræk, dansk indskrift med graveret kursiv. Kisten blev i 1863 ud
taget af nr. 31 i kapellet1. Bobé nr. 64.
71) 1770. Birgitha Peders Dotter Hegelund, f. 2. marts 1690, g. 21. juli 1728 m.
Hans Hendrich Bendtzen, d. 19. marts 1751, bogholder og kasserer ved VestindiskGuineisk Sukkerraffinaderi, d. 10. jan. 1770. Rektangulær kisteplade, 13,5 × 22,5 cm,
af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Birgitha Hegelund fik 22. marts 1754 som
enke skøde på grav nr. 18 i kapellet17, men kisten blev i 1872 udtaget af nr. 9 i kapellet1.
Bobé nr. 11.
72) 1770. Helene Kirstine Leegaard, f. 5. dec. 1708, datter af etatsråd Christian
Leegaard (nr. 9), g. m. regimentskvartermester Jens Christian Thorup (nr. 31), en søn,
g. anden gang m. Søren Lemwigh, dansk sognepræst ved Garnisonskirken i Køben
havn, »I og efter samme mange Børn i Moders Sted«, d. 12. april 1770. Rektangulær
kisteplade af tin, 17 × 23 cm, dansk indskrift med graveret kursiv. Bobé nr. 95.
73) 1770. Anna Christina Hæseker, f. Kreyer, f. 15. okt. 1714, g. 5. juni 1737 m.
Johan Jacob Hæseker (nr. 115), etatsråd og borgmester i Københavns Magistrat, fire
børn, hvoraf to døtre overlever, d. 7. nov. 1770, mindet sat 16. nov. 1770. Rektangulær
kisteplade af form som en skriftrulle, 35,5 × 20 cm, af tin, dansk indskrift med graveret
kursiv og versaler. Bobé nr. 63.
Danmarks Kirker, København II
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74) 1772. Sophia Hedevig Hansen, kammerjomfru hos kronprinsesse Sophia Mag
dalena af Danmark, nu regerende dronning af Sverige, f. 12. aug. 1712, d. 20. marts
1772. Oval hvælvet kisteplade med flad kant, 36 × 23 cm, af tin, dansk indskrift med
graveret kursiv. Kisten stod i 1847 i kirkens ligkammer nr. 35 i kapellet1. Bobé nr. 54.
75) 1772. Anna Birgitta Abbistee, f. Hansen, f. 21. aug. 1696, g. 11. marts 1722 (m.
nr. 78), en søn (nr. 30) og to døtre, som er døde, fem børnebørn, d. 13. juli 1772. Kiste
plade af form som en skriftrulle med skraverede kanter, 25 × 19 cm, af tin, dansk ind
skrift med graveret kursiv. Hendes mand Johan Ludvig Abbestee fik 7. jan. 1751 skøde
på grav nr. 33 i kapellet18. Bobé nr. 1.
76) 1772. Johann Schlyter, kommandørkaptajn, f. 8. juni 1696, g. 1727 m. sal. Anna
Sophia de Briün, d. 17. juli 1772. Kisteplade af form som et fliget blad med graveret
kant, 14 × 20 cm, dansk indskrift med graveret kursiv. Bobé nr. 125 a.
77) 1773. Peter Rejersen, justitsråd, f. 17. dec. 1713, g. 30. okt. 1739 m. Anna Eli
sabeth Lunde (nr. 96), otte sønner og otte døtre (se nr. 120), d. 4. sept. 1773, »Sættes
dette af Hans efterladte dybsørgende Encke og Syv Børn«. Kisteplade af form som
en skriftrulle, 11 × 30 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Gravsat i ka
pellet nr. 104, hvorfra kisten 1872 blev udtaget1. Bobé nr. 119.
78) 1774. Johan Ludvig Abbestee, f. 31. juli 1697, søn af Peder Abbestee, købmand
og vinhandler i København, og Catharina Maria von Achen, g. m. Anna Birgitta Han
sen (nr. 75), en søn (nr. 30) og to døtre, der er døde, fem børnebørn, d. 14. nov. 1774.
Kisteplade af form som en skriftrulle, 45 × 24,5 cm, af tin, dansk indskrift med graveret
kursiv. Gravsat i kapellet nr. 3318. Bobé nr. 2.
79) 1775. Maria Barbara von Hurck, f. Fabritius, f. 1. sept. 1704, g. m. etatsråd
Peter von Hurck (nr. 81), d. 3. maj 1775. Kisteplade af form som skriftrulle, 39 × 28
cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Pladen er nu ophængt i kapellet.
Etatsråd v. Hurck købte 8. maj 1753 grav nr. 30 i kapellet19. Pladen findes ikke op
ført hos Bobé.
80) 1775. Knud Jacobsen Lyne, konsumptionsskriver, f. 2. feb. 1701, d. 5. maj 1775.
(Gift med nr. 119). Kisteplade af form som skriftrulle med skraveret kant, 43 × 22 cm,
af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. »Gudsfrygt er Viisdom; Frihed er / at
vælge Viisdoms Veye / Vel den, som Dyd og Viisdom her / I Livet helst vil eye; / Thi
hvad er Siælens Arv og Ret? / Og hvad dens Kald i Live? / Kuns Dyden! Hvad dens
Roes? Kun det / Gud evig liig at blive!« Arvingerne købte 4. juli 1775 grav nr. 8 i
kapellet20. Bobé nr. 96.
81) 1775. Peter van Hurck, etatsråd og »Banco Commissaire«, f. i Amsterdam 17.
juli 1697, d. i København 16. okt. 1775 (gift med nr. 79). Kisteplade af form som skrift
rulle, 42 × 24 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Pladen er nu ophængt
i kapellet. Blev gravsat 21. okt. 1775 i grav nr. 30 i kapellet19. Pladen findes ikke op
ført hos Bobé.
82) 1776. Engelke Mouritsen, f. 4. april 1768, d. 12. feb. 1776 (sml. nr. 84 og 85).
Rektangulær kisteplade af tin, 25 × 18 cm, dansk indskrift med graveret kursiv. Bobé
nr. 101.
83) 1776. Peter Laurentz Zeuthen, bogholder ved Den Civile og Adskillige Stænders
Enkekasse, f. 23. juli 1711, g. i 31 år m. Maria Margarete Gertsen (nr. 95), tre sønner
og fem døtre, hvoraf to sønner lever, d. 13. feb. 1776. Kisteplade af form som skrift
rulle med skraveret kant, 48,5 × 26 cm, af tin, dansk indskrift med graverede versaler
og skriveskrift. Pladen er nu ophængt i kapellet. Kisten blev i 1863 udtaget af nr. 28
i kapellet1. Bobé nr. 152.
84) 1776. Wigantine Lovise Mouritsen, f. 5. marts 1773, d. 27. feb. 1776 (sml. nr. 82
og 85). Kisteplade af form som en skriftrulle, 14 × 11 cm, af tin, dansk indskrift med
graveret kursiv. Kisten blev i 1863 udtaget af nr. 28 i kapellet1. Bobé nr. 103.
85) 1776. Johanna Magdalena Mouritsen, f. 12. aug. 1770, d. 1. marts 1776 (sml. nr.
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Fig. 103-104. Holmens kirke. Kisteplade nr. 65, 1768 og nr. 126, 1791.

82 og 84). Rektangulær kisteplade af tin, 22 × 16 cm, dansk indskrift med graveret
kursiv. Kisten blev i 1863 udtaget af nr. 28 i kapellet1. Bobé nr. 102.
86) 1776. Johann Piper, etatsråd og kgl. første livmedicus, f. 15. aug. 1703, g. 6.
marts 1734 m. Anne Magdalena Holst (nr. 88), otte børn (se nr. 18, 22, 36), hvoraf
tre døtre lever, to af dem er gift, tilsammen ni børnebørn hvoraf fem er døde (se nr.
105 og 108), d. 17. marts 1776. Rektangulær kisteplade af tin, 35 × 28 cm, dansk ind
skrift med graveret kursiv. 1863 blev kisten udtaget af nr. 28 i kapellet1. Bobé nr. 108.
87) 1776. Peter Herman Abbestee, f. i Tranquebar 2. jan. 1773, d. i København 14.
april 1776 (se nr. 133). Kisteplade af form som en skriftrulle med skraveret kant, 21,5 ×
16 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Bobé nr. 3 a.
88) 1776. Anne Magdalene Piper, f. Holst, f. 6. maj 1711 i Pestens tid, g. 1734 m.
Johann Piper (nr. 86), tre sønner og fem døtre, d. 14. maj 1776. Rektangulær kiste
plade af tin, 33 × 27 cm, dansk indskrift med graveret kursiv. Kisten blev 1863 ud
taget af nr. 28 i kapellet1. Bobé nr. 109.
89) 1776. Anne Christine Ross, f. Judichar, f. 7. juli 1699, datter af admiral Judichar
(se nr. 10), g. m. kancelliråd Kriger (nr. 13), g. anden gang m. kontreadmiral Günthelberg (nr. 64), g. tredie gang m. generalkrigskommissær Ross (nr. 128), d. 23. maj 1776
(se nr. 14). Kisteplade af form som en skriftrulle, 29 × 21 cm, af tin, dansk indskrift
med graveret kursiv. Gravsat i kapellet nr. 1121, hvorfra kisten i 1863 blev udtaget1.
Bobé nr. 123. Se epitafium i kapellet nr. 9.
90) 1776. Elisabeth Mariane Bruguier, f. i Hamborg 4. dec. 1709, enke efter etatsråd
Just Fabritius (nr. 62), d. i København 28. nov. 1776. Rektangulær kisteplade med
skraveret kant, 18 × 22 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Gravsat i ka
pellet nr. 2016, hvorfra kisten i 1874 blev udtaget1. Bobé nr. 36.
91) 1776. Christian Julius von Undal, f. 14. sept. 1776, søn af Andreas von Undal,
major og chef for et kompagni i den Kgl. Livvagt, og Charlotta Dorothea, f. von Ro
der, d. 22. dec. 1776, han var »Den Förste Föde af et Kiærligt Ægteskab«. »Foraaret
Smilede / Til Den Fremspirende Knop / Men Winterens Led hug den af / Fören den
12*
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Kom i Blomster.« Trapezformet kisteplade med rundede hjørner, 17,5 × 10,5 cm, af tin,
dansk indskrift med graveret kursiv. Pladen er nu ophængt i kapellet. I 1872 blev ki
sten udtaget af nr. 9 i kapellet1. Bobé nr. 142.
92) 1776. Carl von Meier, sekundløjtnant, f. 26. feb. 1756, søn af sal. Emanuel von
Meier, kaptajn i Søetaten, fenrik i sit fjerde år, derefter sekondløjtnant, d. 28. dec. 1776
(se nr. 138). Kisteplade af form som skriftrulle, 37 × 24 cm, af tin, på bagsiden tre stemp
ler: to er ens med bogstaverne E L B for Erich Lundberg, en engel (angiver materialet til
engelsk tin) og årstallet 1764, det tredie med Københavns tårne, årstallet 1764 og bog
staverne E L B, dansk indskrift med graveret kursiv. 1872 blev kisten udtaget af nr. 9
i kapellet1. Bobé nr. 99.
93) 1777. Cornelius Schumacher, etatsråd, f. 6. aug. 1702 (gift med nr. 41), to sønner
og fire døtre samt ni børnebørn, d. 1. jan. 1777. Rektangulær kisteplade af tin, 19 × 22
cm, dansk indskrift med graveret kursiv. 1872 blev kisten udtaget af nr. 10 i kapellet1.
Bobé nr. 127.
93 a) 1777. Indskriften på en kobberbenkiste i familien Hoppes begravelse, nr. 2 i
kapellet, oplyser, at kisten er bekostet af generalløjtnant, ridder Friderich Hoppe
(† kisteplade nr. 77), og efter hans død besørget forfærdiget og her nedsat 1777 af hans
søn konferensråd og højesteretsassessor Peder Hoppe (†kisteplade nr. 81). Dansk ind
skrift med graveret kursiv på rektangulær kobberplade med aftrappede hjørner, 20,5 ×
26 cm. Se epitafium i kirken nr. 16 og gravminder i kapellets underste sal nr. 6.
94) 1778. Elisabeth Lucia Krejer, f. i København 8. juni 1708, datter af justitsråd
Lorentz Krejer og Sara Sohl, g. 11. juni 1731 m. kommandørkaptajn Nicolai Peter
Judichær (nr. 26), barnløs, d. i København 1. juni 1778. Rektangulær kisteplade med
skraveret kant, 18 × 23 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. 1863 blev
hendes kiste udtaget af grav nr. 11 i kapellet1. Bobé nr. 72.
95) 1778. Marie Margarethe Zeuthen, født Giertsen, f. 30. marts 1715, g. i 31 år
(m. nr. 83), otte gange moder, to år enke, d. 19. aug. 1778. Kvadratisk kisteplade med
tilbagebøjede sider, 25 × 25 × 4,5 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Pla
den er nu ophængt i kapellet. Bobé nr. 153.
96) 1779. Ane Elisabeth Lunde, f. 18. feb. 1719, datter af borgmester Niels Lunde
i Roeskilde og Maren Lars Datter Weyle, g. 30. okt. 1739 m. justitsråd og toldinspek
tør Peter Rejersen, d. 4. sept. 1773 (nr. 77), otte sønner og otte døtre (se nr. 120),
hvoraf fem sønner og fire døtre døde før hende, d. 26. feb. 1779. Kisteplade af form som
skriftrulle med rocaillebort, 39 × 25 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv.
Gravsat i kapellet nr. 104, hvorfra kisten i 1872 blev udtaget1. Bobé nr. 120.
97) 1779. Carl Friderich Reutzer, kammerfourer, f. 26. dec. 1725, g. 26. marts 1763
m. kammerjomfru Sare Cathrine Kiær (†kisteplade nr. 102), død 28. maj 1779. Kiste
plade af form som skriftrulle, 32 × 24 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv.
Pladen findes nu på Nationalmuseet (inv. nr. 12950). Gravsat i kapellet 1. juni 177922,
kisten blev i 1850 udtaget af nr. 29 i kapellet1. Pladen findes ikke opført hos Bobé.
98) 1779. Gisbert von Hemert, kommandørkaptajn, f. 29. juli 1739, g. m. Maria
Elisabeth, datter af generalkrigskommissær Ross (nr. 128), to døtre og en søn: Elisa
beth Alexandrine f. 31. juli 1768, Joost f. 24. april 1772 og Justine Christine f. 21. juli
1769, d. 20. okt. 1770, d. 21. okt. 1779. Kisteplade af form som skriftrulle med blad
borter, 35,5 × 24 cm, dansk indskrift med graveret kursiv. Hans kiste blev i 1863 ud
taget af nr. 11 i kapellet1. Bobé nr. 58.
99) 1780. Peter Falck, »Professor Matheseos Extraordinarius«, informator ved Søkadetakademiet i historie, geografi og navigation, f. 17. juni 1730, d. 26. marts 1780.
Kisteplade af form som skriftrulle med rocailleborter, 31 × 24 cm, af tin, dansk ind
skrift med graveret kursiv. Bobé nr. 41.
100) 1781. Johan Gerhard Arff, dansk kontreadmiral, »Ridder af Frankrigs Orden
for hans Fortieneste«, f. 2. juli 1723, g. 12. juni 1767 m. Bollette Høyer, en søn, d. 5.
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marts 1781, »En Krigere / Som Europa har talt om med Agtelse — / Som Engelland
har elsket — / Frankrig har hædret — / Rusland har været stolt af — / Og Danne
mark savner«. Kisteplade af form som en skriftrulle, 36 × 20,5 cm, af tin, dansk ind
skrift med graveret kursiv. Hans kiste blev i 1872 udtaget af nr. 9 i kapellet1. Bobé
nr. 4.
101) 1781. Christ. Schaarup Black, f. 14. feb. 1737, g. 19. okt. 1768 m. Johanne
Black, f. Vadum, fem sønner og to døtre (se nr. 103 og † kisteplade nr. 88), heraf er
fire døde, d. 1. juni 1781. Kisteplade af form som en skriftrulle med rocailleborter,
34,5 × 21 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Enken fik 25. juli 1781 skøde
på grav nr. 9 i kapellet23, hvorfra hans kiste i 1872 blev udtaget1. Bobé nr. 19.
102) 1781. Niels Lunde Reiersen, kancellisekretær, f. 24. okt. 1748, søn af Andreas
Reiersen (nr. 112), provst og slotspræst i Friderichsborg slotskirke, og Christine Lunde
(nr. 125), g. i fire år m. Johanne Elisabeth Reiersen, to sønner, d. 11. aug. 1781. Kiste
plade af form som en skriftrulle, 31 × 22 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kur
siv. Gravsat i kapellet nr. 104, hvorfra hans kiste i 1872 blev udtaget1. Bobé nr. 118.
103) 1782. Johanne Christiane Black, f. 17. sept. 1779 (se nr. 101), d. 10. febr. 1782.
Kisteplade af form som skriftrulle med egebladsbort, 21,5 × 14 cm, af tin, dansk ind
skrift med graveret kursiv. Gravsat i kapellet nr. 923, hvorfra kisten i 1872 blev ud
taget1. Bobé nr. 20.
104) 1782. Børge Trolle, f. 20. marts 1753, søn af kammerherre og oberst Herluf
Trolle til Kiersgaard i Fyen og Anne Trolle Gersdorff, løjtnant i Det Bornholmske Re
giment i 1772, kammerjunker i 1776, d. 10. marts 1782 i København, »Han var den
sidste af den Mandlige Linnie i disse Riger / Hans Forfædres Troeskab og Tiennester
mod Fædrenelandet / I de vigtigste Embeder ere bekiendte i Historien / og ville blive
udødelige til den sildigste Alder.« Kisteplade af form som skriftrulle med rocaillebor
ter, 35 × 25 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Bobé nr. 136.
105) 1782. Johanne Colbiörnsen, f. Piper, f. 22. maj 1743 (se nr. 86), g. 12. sept.
1763 m. Mouritzen, supercargo i Asiatisk Kompagni, g. anden gang 19. juli 1776 m.
Christian Colbiörnsen, justitsråd og kammeradvokat, d. 30. april 1782. Kisteplade af
form som skriftrulle, 58 × 26 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Hendes
kiste blev i 1863 udtaget af kapellet nr. 281. Bobé nr. 25.
106) 1782. Christence Hviid, født Mölholm, f. 24. nov. 1724, enke efter ritmester
Hviid, d. 24. maj 1782 (se nr. 45). Kisteplade af form som en skriftrulle, 31 × 21 cm,
af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Hendes kiste blev i 1872 udtaget af nr. 9
i kapellet1. Bobé nr. 61.
107) 1783. Reinholdt Ibsen, kgl. hofkantor og bedemand, f. 27. jan. 1716 (forældre:
se nr. 47), d. 8. maj 1783. Kisteplade af form som en skriftrulle med skraveret kant,
28 × 24 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Formentlig gravsat i nr. 23 i
kapellet12, (se nr. 47). Bobé nr. 70.
108) 1783. Catrine Birgitte Piper, f. 14. april 1735, datter af etatsråd og livmedicus
Piper (nr. 86), d. 10. maj 1783. Rektangulær kisteplade med graveret tungekant, 20 × 25
cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. I 1863 blev kisten udtaget af nr. 28
i kapellet1. Bobé nr. 106.
109) 1783. Catharina Maria Elisabeth Lovisa Dorothea Hauser, f. i Marseille 26. okt.
1772, datter af etatsråd Conrad Hauser og Catharine Arreboe, d. i København 19. sept.
1783 efter 57 dages sygdom. Oval kisteplade af tin, 26 × 18,5 cm, dansk indskrift med
graveret kursiv. I 1874 blev kisten udtaget af nr. 21 i kapellet1. Bobé nr. 56.
110) 1784. Johan Christian Growe, etatsråd og departementssekretær ved Søetaten,
f. 18. dec. 1713, g. 26. nov. 1755 m. Mette Æreboe (nr. 121), 17 børn, syv sønner og to
døtre lever, d. 9. okt. 1784. Oval kisteplade med egeblade og rocailleværk, 34 × 24 cm,
af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Hans kiste blev i 1874 udtaget af nr. 21 i
kapellet1. Bobé nr. 46.
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110 a) 1784. Jochum Schou C[ollstrup], f.
7. jan. 1775, d. 12. nov. 1784. Oval kisteplade,
32 × 21,5 cm, af bemalet metal, med meget dår
ligt bevaret indskrift. Bobé nr. 24.
111) 1785. Anne Edvardine Johanne Colbiörnsen, f. 1. okt. 1783, datter af kammeradvokat,
justitsråd Colbiörnsen og Engelke Margrethe
Falbe, d. 13. marts 1785. Oval hvælvet kiste
plade af tin, 17,5 × 11 cm, dansk indskrift med
graveret kursiv. Hendes kiste blev i 1863 ud
taget af nr. 28 i kapellet1. Bobé nr. 23.
112) 1785. Andreas Reiersen, provst og slots
præst ved Fridrichsborg, sognepræst for Hille
rød og Herløv menigheder, f. 5. nov. 1716, søn
af justitsråd Jens Reiersen (nr. 11) og Cathrine
Wennike, g. i 42 år m. Christine Lunde (nr.
125), 10 børn (se nr. 102), hvoraf seks efter
lever, d. 9. april 1785. Oval kisteplade, der for
oven er omgivet af en laurbærkrans, 43 × 30 cm,
af tin, på bagsiden et stempel: Københavns byFig. 105. Holmens kirke. Kisteplade
stempel 1777 »GRÖNNANDER« for kande
nr. 114, 1786.
støber Johan Grønnander; dansk indskrift med
graveret kursiv. Gravsat i familiegraven nr. 10
i kapellet4, hvorfra kisten i 1872 blev udtaget1. Bobé nr. 115.
113) 1785. Christian Gierløf, f. 29. nov. 1706, borger her i staden, (g. m. nr. 132), fire
børn, d. 11. juli 1785. Kisteplade af form som skriftrulle, 36,5 × 20 cm, af tin, dansk
indskrift med graveret kursiv og versaler. »Han var ærlig og Gudfrygtig / Tiente hver
og Een oprigtig / Rett og Skiæl han gav Eenhver / Fordrede ey heller meer / Stræbte
for sit Huusest vel / Herren glæd derfor Hans Siæl«. Findes ikke opført hos Bobé.
Formentlig gravsat i Gabriel Jacobsens grav i Skippergangen.
114) 1786 (fig. 105). Dorothea Tugentreich von Fölckersam, f. von Zeplien, generalmajorinde, f. 9. jan. 1705, (g. m. nr. 21), d. 16. marts 1786. Kisteplade af form som en
skriftrulle med guirlander, 37 × 24 cm, af tin, tysk indskrift med graveret kursiv. Gravi kapellet nr. 2434. Købte 25. maj 1746 grav nr. 24 i kapellet24. Bobé nr. 45.
115) 1786 (fig. 106). Johan Jacob Hæseker, f. i København 6. sept. 1714, vicerådmand
i København 1738, kancelliråd 1752, justitsråd 1758, virkelig rådmand 1759, etatsråd
1768, viceborgmester 1770, g. 5. juni 1737 m. Anna Christine Kreyer (nr. 73), en søn
og fem døtre, to døtre lever, d. 17. marts 1786. Oval kisteplade, foroven med bånd
endende i to kvaster, forneden rocailleværk, 35 × 22 cm, af tin, dansk indskrift med
graveret kursiv. Bobé nr. 62.
116) 1787. Cathrine Hansen, fordum kammerjomfru hos dronning Juliane Marie,
f. 18. okt. 1710, d. 31. okt. 1787. Kisteplade af form som skriftrulle, 36,5×23 cm, af
tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Hendes kiste stod 1847 i kirkens ligkannner
i kapellet nr. 351. Bobé nr. 52.
117) 1788. Wilhelm Friman Koren, forhen stiftamtmand over Trundhiems stift, f.
1723 på Storöen i Bergens stift, hvor faderen Johan Koren var sognepræst og provst
over Sundhordlehns provsti, moderen var Drude Marie Koren, datter af biskop Smidt,
23. jan. 1749 auditør i den kombinerede ret i Søetaten, 11. aug. 1757 tillige præsident
i Underadmiralitetsretten, 20. sept. 1765 assessor i Højesteret, 15. maj 1767 virkelig
justitsråd, 29. jan. 1773 etatsråd, 10. maj 1776 virkelig etatsråd, 18. april 1781 konfe
rensråd, 31. marts 1783 stiftamtmand over Trundhiems stift, formedelst svageligt
helbred søgte han og fik afsked 1785, ugift, d. 5. marts 1788. Oval hvælvet kisteplade,
L. L. 1959
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39 × 24 cm, af tin, dansk indskrift med grave
ret kursiv. Gravsattes 1789 i Urtegårdsgangen
nr. 225. Bobé nr. 87. Se gravsten nr. 17.
118) 1788. Hedevig Sophie Schumacher, f.
Rejersen, f. 1. maj 1712 (se nr. 11), enke efter
kommandør Hans Reimert Schumacher (nr. 32),
d. 8. april 1788. Kisteplade af form som skrift
rulle, 35 × 23 cm, af tin, dansk indskrift med
graveret kursiv. I 1872 blev kisten udtaget af
nr. 10 i kapellet1. Bobé nr. 130.
119) 1788. Ane Sophia Geertsen, gift Lyne, f.
1707, g. i 33 år (m. nr. 80), ingen børn, d. 31. dec.
1788. Kisteplade af form som halvmåne med
afskårne spidser, 26 × 37 cm (ved udløberne 31
cm), af tin, dansk indskrift med graveret kursiv.
Formentlig gravsat i kapellet nr. 820. Bobé nr. 97.
120) 1789. Chatarine Christiane Reiersen, f.
7. feb. 1756, datter af justitsråd Peter Reiersen
(nr. 77) og Anne Elisabeth Lunde (nr. 96), g. 7.
jan. 1785 m. Jean de Conenik, russisk kejserlig
agent, to sønner (en død) og en datter, »og tabte
L. L. 1959
Livet ved en Daatter Hun födte, og Som hviler
Fig. 106. Holmens kirke. Kisteplade
nr. 115, 1786.
her i Hendes Arme«, d. 3. juni 1789. Oval kiste
plade af tin, 30 × 21,5 cm, dansk indskrift med
graveret kursiv. Gravsat i familiegraven nr. 10 i kapellet4, hvorfra kisten i 1872 blev
udtaget1. Bobé nr. 26.
121) 1789. Mette Æreboe, f. 27. marts 1737, g. m. etatsråd Johan Christian Grove
(nr. 110), moder til 17 børn, »Staten skylder hende nie Borgeres Opdragelse«, d. 27. sept.
1789. Kisteplade af form som skriftrulle, 30 × 18 cm, af tin, dansk indskrift med gra
veret kursiv. Hendes kiste blev i 1874 udtaget af nr. 21 i kapellet1. Bobé nr. 47.
122) 1789. Anna Birgitta Graah, f. 21. nov. 1760, forhen g. m. kaptajnløjtnant
Horstman i Søetaten, en søn, d. 7. okt. 1789. Kisteplade af form som skriftrulle med
blomsterbort, 38 × 24 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Gravsat i kapellet
nr. 3336. Bobé nr. 60.
123) 1790. Maria Sophia Schumacher, f. 6. juli 1744, g. 14. dec. 1763 m. kommandør
Johan Peter Wleugel (nr. 156), 12 børn, fem sønner og seks døtre lever, d. 12. feb. 1790.
Oval kisteplade af tin, 29,5 × 22 cm, dansk indskrift med graveret kursiv. Pladen er nu
ophængt i kapellet. Kisten blev i 1872 udtaget af nr. 10 i kapellet1. Bobé nr. 149.
124) 1791. Elisabeth von Krogh, forhenværende hofdame hos prinsesse Lovise Au
guste, d. 24 år gl. 6. maj 1791. Oval kisteplade af tin, 32 × 21 cm, dansk indskrift
med graveret kursiv. Kisten stod 1847 i kirkens ligkammer nr. 35 i kapellet1. Bobé
nr. 91.
125) 1791. Provstinde Rejersen, f. Lunde, f. 23. feb. 1722, g. 3. sept. 1744 (m. nr. 112),
10 børn (se nr. 102), 23 børnebørn, d. 17. sept. 1791. Kisteplade af form som skrift
rulle med bladbort, 36 × 26 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Grav
sat i familiebegravelse nr. 10 i kapellet4, hvorfra kisten i 1872 blev udtaget1. Bobé
nr. 116.
126) 1791 (fig. 104). Eva Margaretha Levetzow, f. 26. dec. 1736, g. m. grev Otto
Manderup Rantzau (nr. 65), d. 26. dec. 1791. Rektangulær kisteplade med ophøjet
skriftfelt, tunget kant og graverede borter, 29 × 19 cm, af sølv, tysk indskrift med gra
veret kursiv. 1847 stod kisten i kirkens ligkammer i kapellet nr. 351. Bobé nr. 114. Se
epitafium i kapellet nr. 8.
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127) 1792. Catharina Elisabeth Klingberg, f. Schumacher, f. 21. sept. 1745 (se nr. 32),
g. m. etatsråd Lauritz Klingberg i næsten 24 år, otte børn, hvoraf fire er døde, d. 19.
feb. 1792. Kisteplade af form som en skriftrulle, 31,5 × 20 cm, af tin, dansk indskrift
med graveret kursiv. Bobé nr. 82.
128) 1792. Alexander Ross, generalkrigskommissær, f. 17 dec. 1710, g. m. Magdalena
Elisabeth Eyraud, en søn og en datter (se nr. 98), g. anden gang m. Anna Kirstine
Judiker (nr. 89), d. 22. april 1792. Oval kisteplade med perlebort, 30 × 21 cm, af tin,
dansk indskrift med graveret kursiv. Gravsat i kapellet nr. 11, hvor en søn 10. maj 1793
lod opsætte et epitafium26, kisten blev i 1863 udtaget af nr. 11 i kapellet1. Bobé nr.
122. Se Epitafium i kapellet nr. 9.
129) 1792. Hans Fisker, f. 24. juni 1791, anden søn af generaladjudant og søkaptajn
Lorentz Hendrich Fisker og Charlotte Amalia f. Kofoed, d. 24. aug. 1792. Kisteplade
af form som en skriftrulle, 11,5 × 18 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv.
Hans kiste blev i 1872 udtaget af nr. 9 i kapellet1. Bobé nr. 42.
130) 1793. Hansine Christiane Fridsch, f. 27. maj 1790, datter af justitsråd og højeste
retsassessor Mads Fridsch og Elisabeth Sophie Koefoed, d. 29. maj 1793. Fliget kiste
plade med graverede kanter, 14,5 × 12,5 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv.
Hendes kiste blev i 1872 udtaget af nr. 9 i kapellet1. Bobé nr. 44.
131) 1793. Margrethe Hansen, forhen kammerjomfru hos enkedronningen, f. 20. okt.
1715, d. 22. dec. 1793. Følgende sørgevers af Zeuthen: »Snart fulgte Du Gode / Din
ædle Veninde / Hendes og Din Velsignelse / svæve over mig og mine / Som erkiendelig
hædre Eders Minde.« Rektangulær kisteplade af tin, 33 × 22 cm, dansk indskrift med
graveret kursiv. Gravsat i nr. 8 i kapellet31. Bobé nr. 53.
132) 1794. Maren Gierlöf, f. Müntoft, f. i Thisted i Jylland 10. maj 1715, g. 7. marts
1753 m. brygger Christian Gierløf (nr. 113), .. døtre, d. her i staden 7. marts 1794.
Kisteplade af form som en skriftrulle med blomsterbort, 39 × 23 cm, af bly med maling
eller voks hvorpå dansk indskrift med graveret kursiv. Madam Gierløf blev gravsat 1794
i Gabriel Jacobsens grav i Skippergangen (syd) nr. 1927, en datter muligvis begravet i
koret nr. 8, graven fornyet 179427. Pladen findes ikke opført hos Bobé, den blev først
fremdraget 1937.
133) 1794. Herman Abbestee, generalguvernør i Trankebar, f. 7. aug. 1728, d. 29. dec.
1794 (se nr. 87). Kisteplade af form som skriftrulle med borter af guirlander og blomster,
33 × 22,5 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Bobé nr. 1 a.
134) 1795. Anna Lucia Ibsen, datter af hofkantor og bedemand Jens Ibsen (nr. 47),
d. i sit 74. år 31. marts 1795. Kisteplade af form som en skriftrulle med blomsterborter,
36,5 × 20,5 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Formentlig gravsat i kapellet
nr. 2312. Bobé nr. 68.
135) 1795. Tho[masiu]s W[i]nde[kil]de, [justits- og kancelliråd, bank]komm[issæ]r
[og direktør ved Det Østersøiske Kompagni], f. 28. okt. 1 [71]8, g. m. Susanna Knudsen
(nr. 136), d. 26. j[uli] 1795. Kisteplade af form som en skriftrulle, 40 × 22,5 cm, af bly(?)
overtrukket med maling eller voks, stærkt forvitret dansk indskrift med indridset kur
siv. Pladen er nu ophængt i kapellet. Gravsat i koret nr. 4, testamentet (1798) skænkede
en sum til kirken mod at graven blev tilmuret og Wielands epitafium vedligeholdt28.
Bobé nr. 146, hvorfra det i parenteser anførte er taget.
136) 1796. Susanna Knudsen, »af« sal. kancelliråd Windekilde (nr. 135), f. i Køben
havn 19. okt. 1735, d. sammesteds 21. aug. 1796. Kisteplade af form som en skriftrulle,
43 × 25,5 cm, af bly(?) overtrukket med maling eller voks, forvitret dansk indskrift med
indridset kursiv. Pladen er nu ophængt i kapellet. Formentlig gravsat i koret nr. 428.
Bobé nr. 147.
137) 1797. Catharina Maria Grove, f. 19. juli 1759, g. 3. sept. 1788 m. overkrigskommissær Jacob Bang (†kisteplade nr. 106), (sml. nr. 140 og 158), første gang moder 24.
april 1797, d. otte dage derpå (2. maj 1797). Kisteplade af form som en skriftrulle,
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33 × 23 cm, af tin, dansk indskrift med graveret kursiv. Hendes kiste blev i 1874 udtaget
af nr. 21 i kapellet1. Bobé nr. 8.
137 a) 1800. Wilhelm C[hristian] [Ada]m Moltke, f. [28. juni 1798], d. [16. marts]
1800. Kisteplade af form som en skriftrulle, 11 × 20 cm, af tin, dansk indskrift med
graveret kursiv; den stærkt forvitrede indskrift er suppleret med oplysninger fra Ny
kgl. sml. 1849 fol. Gravsat i Rostgaards grav i koret.
138) 1801. Johanne Meier, f. Møllholm, f. 19. okt. 1726, enke efter søkaptajn Meier,
en datter efterladt, d. 31. marts 1801 (se nr. 92). Oval kisteplade, 29 × 21 cm, af tin,
dansk indskrift med graveret kursiv. 1872 blev kisten udtaget af nr. 9 i kapellet1.
Bobé nr. 100.
139) 1803. Hieronimus Joannes Schultze, gehejmeråd, deputeret i Krigskollegiet,
Ridder af Dannebrog, f. i Rostoch 7. aug. 1717, d. 27. sept. 1803. Oval kisteplade med
perlebort, 34 × 23 cm, af tin, indskrift på latin med graveret kursiv. Kisten blev 1874
udtaget af nr. 20 i kapellet1. Bobé nr. 126.
140) 1807. Martha Sophia Bang, f. Baad, f. 2. juni 1771, g. 18. sept. 1799 m. overkrigskommissær Jacob Bang (†kisteplade nr. 106), (sml. nr. 137 og 158), d. 25. marts
1807. Kisteplade af form som skriftrulle med blomsterborter, 39 × 24,5 cm, af tin, dansk
indskrift med graveret kursiv. Hendes kiste blev 1874 udtaget af nr. 21 i kapellet1.
Bobé nr. 9.
141) 1807. Andreas Christian Palle, landsoverrets- samt hof- og stadsretsprokurator,
f. 7. aug. 1754, g. 1783 m. Bolette Lovise Ahrendrup, d. 1787, en søn (d. efter 1787) og
en datter, g. 1791 m. Anna Ingeborg Gisseng, f. Arentzen, d. 5. april 1807. Kisteplade
af form som en skriftrulle med bladbort, 34 × 24 cm, af tin, dansk indskrift med gra
veret kursiv. Bobé nr. 105.
142) 1807. Adam Christopher baron von Knuht, kammerjunker og ritmester, f. 28.
maj 1759, g. m. Juliane Marie baronesse von Brockdorff, otte børn, d. 1. juli 1807.
Oval kisteplade med perlebort, 34,5 × 23,5 cm, af tin, dansk indskrift med graveret
kursiv. I 1847 stod kisten i kirkens ligkammer nr. 35 i kapellet1. Bobé nr. 83.
143) 1808. Ulrik Christian Kaas, admiral, f. 21. april 1729, (g. m. nr. 160), børn og
børnebørn, tjente kongen og fædrelandet i 59 år, d. 22. marts 1808. Kisteplade af form
som skriftrulle med blomsterbort, 35 × 25 cm, af tin, dansk indskrift med graveret
kursiv. Bobé nr. 76.
144) 1809. Bastian Hammond, justitsråd og postmester, f. 22. marts 1733, en kærlig
ægtefælle og fader (se † kisteplade nr. 105), d. 9. nov. 1809. Oval kisteplade med bred
egekrans foroven og spinkel blomsterranke forneden, 36,5 × 26,5 cm, af tin, dansk ind
skrift med graveret kursiv. 11872 blev hans kiste udtaget af nr. 10 i kapellet1. Bobé nr. 49.
145) 1812. Susanne baronesse af Knuht, kammerherreinde, f. 23. feb. 1766, datter af
Carl Friderich de Fontenay, admiral, Storkors af Dannebrog, og Ulrica Margrethe de
Fontenay, g. 18. maj 1790 m. kammerherre Carl Gustav baron af Knuht, to sønner,
hvoraf en er død, d. 4. feb. 1812. To halvcirkelformede kisteplader med punkterede
dobbeltlinier i kanten, 22 × 56,5 og 19,5 × 52 cm, af tin, dansk indskrift med graveret
skriveskrift. I 1847 stod hendes kiste i kirkens ligkammer nr. 35 i kapellet1. Bobé nr. 84.
146) 1813. Anna Elisabeth grevinde af Haxthausen, f. Jul, f. 15. dec. 1750, g. 18.
sept. 1767 m. Gregers Christian greve af Haxthausen, Ridder af Elefanten, gehejmekonferensråd og statsminister, seks børn, hvoraf er i live Christian Ove greve af Haxt
hausen (nr. 168), kammerherre og major i Danske Livregiment og Louise Charlotte gift
med kammerherre og landråd von Buchwald til Prohnstorff, d. 10. april 1813. Oval
kisteplade med skraveret kant, egeguirlande med blomsterbånd foroven, 40,5 × 28 cm,
af tin, dansk indskrift med graveret skriveskrift. Gregers Christian greve Haxthausen
fik 24. dec. 1776 skøde på grav nr. 15 i kapellet, 14. nov. 1788 anmodede han om til
ladelse til at lade opsætte et epitafium29. Bobé nr. 57. Se Epitafium i kapellet nr. 10,
og gravminder i kapellets underste sal nr. 5.
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147) 1814. Friedrich Fabritius, kaptajn af Norske Livregiment, d. 63 år gammel 16.
okt. 1814. Kisteplade af form som en skriftrulle med skraveret bort, 37 × 23 cm, af tin,
dansk indskrift med graveret skriveskrift. Hans kiste blev i 1874 udtaget af familie
begravelsen nr. 20 i kapellet1. Bobé nr. 34.
148) 1816. Justine Classen, f. Fabritius, gehejmekonferensrådinde (g. m. nr. 159),
f. 13. okt. 1739, d. 20. dec. 1816. (Se † kisteplade nr. 67). Kisteplade af form som en
skriftrulle med skraveret kant, 46,5 × 30 cm, af tin, dansk indskrift med graveret
skriveskrift. 1874 blev hendes kiste udtaget af familiebegravelsen nr. 20 i kapellet1.
Bobé nr. 22.
149) 1817. »Fra en elsket Huustro / hvis Hjerte end bløder ved Savnet af en ædel
Fader / fra uforsørgede Smaa / der i barnlig Uvidenhed / ej endnu forstaae at ændse
deres Tab / bortgik til hiin bedre Verden« Hendrik Sigismund Gerner, kommandør
kaptajn i Søetaten, d. 3. marts 1817. Kisteplade af form som en skriftrulle, 46 × 28 cm,
af tin, dansk indskrift med graveret skriveskrift. Pladen er nu ophængt i kapellet.
150) 1817. Anne Marie Rye, f. Greve, f. 15. april 1754, g. 1784 m. generalkrigskommissær Engelbrecht Hesselberg, tre sønner hvoraf to er døde, g. anden gang 13. dec.
1793 m. overkrigskommissær Benedict Salomon Rye, to børn, der begge døde spæde,
d. 27. marts 1817. To halvcirkulære kisteplader, 24 × 43 cm og 19 × 31 cm, af tin, dansk
indskrift med graveret skriveskrift. I 1847 stod hendes kiste i kirkens ligkammer nr. 35
i kapellet1. Bobé nr. 125.
151) 1817. Amalia Abigael Sølling, f. Esskildsen, f. 23. juni 1772, d. 28. aug. 1817.
Kisteplade af form som en skriftrulle, 36 × 26 cm, af tin, dansk indskrift med gra
veret skriveskrift. 1847 stod hendes kiste i kirkens ligkammer nr. 35 i kapellet1. Bobé
nr. 134.
152) 1818. Hans Rudolph Grabov Juuel, kammerherre og forhen major af kavalleriet,
herre til Nordrupslund og Ødemark i Sielland, f. 10. jan. 1775, to børn, d. 29. sept. 1818.
Kisteplade af form som en skriftrulle med skraveret kant, 53,5 × 32,5 cm, af tin, dansk
indskrift med graveret skriveskrift. Bobé nr. 75.
153) 1819. Frederik Lutken, [f. 3. dec. 1774, d. 18. april] 1819, søkaptajn, under
krigen hvervningschef, efter krigen kommandant i Nyeboder. Kisteplade af form som
skriftrulle med skraveret kant, 36 × 26,5 cm, af tin, dansk indskrift med graveret skrive
skrift. Bobé s. 289. Se gravminder i kapellets underste sal nr. 9.
154) 1819. Marie Jacobine Henriette Fabritius, f. i Hanau 20. aug. 1775, g. 28. juni
1794 m. gehejmekonferensråd og hofjægermester Christopher Frederik Sehestedt, d.
28. okt. 1819. Kisteplade af form som en skriftrulle, 43 × 27 cm, af tin, dansk indskrift
med graveret skriveskrift. 1874 blev hendes kiste udtaget af familiebegravelsen nr. 20
i kapellet1. Bobé nr. 132.
155) 1821. Christiane Charlotte Gerner, f. 13. nov. 1770, g. 13. juli 1813 m. justitsråd
Otto Himmelstrup Hvidberg, d. 13. feb. 1821. Kisteplade af form som en skriftrulle
med skraveret kant, 41 × 27 cm, af tin, dansk indskrift med graveret skriveskrift, grav
skrift underskrevet af Otto Himmelstrup Hvidberg. Pladen er nu ophængt i kapellet.
156) 1825. Johan Peter Wleugels, admiral og 1. deputeret i Det Kgl. Admiralitets- og
Kommissariatskollegium, Ridder af Elefanten, Storkors af Dannebrog og Dannebrogs
mand, f. 14. feb. 1736, g. m. Marie Sophie Schumacher (nr. 123), 12 børn, tre sønner
lever, 11 børnebørn og otte børnebørnsbørn, d. 4. jan. 1825. Kisteplade af form som en
skriftrulle med lodret skraveret bort med guirlander, 45,5 × 30,5 cm, af tin, dansk ind
skrift med graveret skriveskrift. Pladen er nu ophængt i kapellet. Kisten blev i 1872
udtaget af nr. 10 i kapellet1. Bobé nr. 148.
157) 1825. Justitsråd Eskildsen, ridder, direktør ved Den Grønlandske Handel og
skibsmåler, f. 31. maj 1778, d. 26. jan. 1825, »I ham tabte / Kongen en ivrig Embeds
mand / Staten en troe Borger / Familien en kjærlig Fader«, (g. m. nr. 165). Kisteplade
af form som en skriftrulle, 33,5 × 27 cm, af tin, dansk indskrift med graverede ver
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saler og kursiv. I 1847 stod hans kiste i kirkens ligkammer nr. 35 i kapellet1. Bobé
nr. 30.
158) 1825. Gunnild Magdalene Bang, f. Lytzen, f. 28. feb. 1776, g. 31. juli 1807 m.
etatsråd og ridder Jacob Bang (†kisteplade nr. 106) (sml. nr. 137 og 140), d. 31. jan.
1825. Kisteplade af form som en skriftrulle med graveret guirlande, 46 × 29,5 cm, af tin,
dansk indskrift med graveret skriveskrift. 1874 blev hendes kiste udtaget af nr. 21 i
kapellet1. Bobé nr. 10.
159) 1825. Peter Hersleb Classen, Ridder af Elefanten, Storkors af Dannebrog og
Dannebrogsmand, gehejmekonferensråd, f. 10. marts 1738, d. 19. maj 1825 (g. m. nr.
148, se † kisteplade nr. 67). Oval kisteplade af forsølvet metal, 36 × 22 cm, dansk ind
skrift med graveret kursiv. Hans kiste blev i 1874 udtaget af nr. 20 i kapellet1. Bobé
nr. 21. Se Gravsten nr. 25.
160) 1828. Frederikka Amalia Kaas, f. Charisius, f. 23. dec. 1749 på Constantinsborg,
g. m. admiral Kaas (nr. 143), d. 18. marts 1828. Kisteplade af form som en opslået bog,
17 × 22 cm, forsølvet, dansk indskrift med graveret kursiv. Gravsat i kapellet nr. 1732.
Bobé nr. 77.
161) 1835. Otto Lütken, admiral, f. 1. dec. 1749, d. 21. dec. 1835. Rektangulær kiste
plade med graveret egebladsbort, 44,5 × 29,5 cm, af tin, dansk indskrift med graverede
versaler og fraktur. Gravsat i kapellet nr. 2233. Pladen er nu ophængt i kapellet. Bobé
s. 289. Se gravminder i kapellets underste sal nr. 9.
161 a) 1837. Frederik Hoppe, Frederik VI’s kammerherre og hofjægermester, i sin
tid ejer af godserne i Sielland: Tyrierggaard, Rosenfeldt, Aunöe, Lövegaard og Söbyegaard, søn af konferentsråd og højesteretsassessor P. Hoppe (†kisteplade nr. 81) og
Elisabeth v. Holst (†kisteplade nr. 74 og epitafium i kirken nr. 16), g. 1800 m. Josephine
Scheel, fire sønner (se nr. 161 b) og to døtre, to sønner og hustruen gik »forud til de
lyse Boliger«, »Sin moralske og videnskabelige Dannelse / Den lærde Rrof.[!] B. Riisbrigh / Sin Formue Abraham Pelt Stifter af Pleye Boligen i Peters / Minde, hans
Billed hænger i Petersens Kloster«, efter studier ved Københavns og Göttingens uni
versiteter og gentagne rejser i ud- og indland trådte han i statens tjeneste, da han her
ikke hurtigt nok nåede målet, helligede han sig »Muserne og Landbovæsenet«, d. 22.
feb. 1837. Rektangulær kisteplade med afskårne hjørner og tilbagebøjede sider, 42,5 ×
30 × 1,5 cm, af tin, dansk indskrift med graveret skriveskrift, fraktur og versaler.
Pladen findes på kisten i kapelbegravelse nr. 2.
161
b) 1837. Christian Conrad Sophus Hoppe, forstkandidat, f. 19. sept. 1810, d. 5.
marts 1837, fem dage efter at have fulgt sin fader til graven (se nr. 161 a). Rektangulær
kisteplade med afskårne hjørner og graveret guirlande i kanten, tilbagebøjede sider,
32 × 24 × 1,5 cm, af tin, dansk indskrift med graverede versaler og fraktur. Pladen
findes på kisten i kapelbegravelse nr. 2.
162) 1837. Christian Conrad Mathiesen, f. 21. jan. 1805, d. 24. nov. 1837. Rektangulær
kisteplade med afskårne hjørner og profileret kant, 13 × 18 cm, af tin, dansk indskrift
med graveret skriveskrift. Pladen findes på kisten i begravelse nr. 13 i kapellet.
163) 1838. Adam Wilhelm von Hauch, overkammerherre, overhofmarskal, overstaldmester, de kgl. ordeners vicekansler, Ridder af Elefanten, Storkors af Dannebrog,
Dannebrogsmand, dr. phil., chef for Det Store Kgl. Bibliotek, Kgl. Mønt- og Medaillekabinet, Kgl. Kapel, Kgl. Malerisamling, Kgl. Museum for Naturvidenskaberne, Kgl.
Kobberstiksamling, første medlem af kommissionen angående de i Danmark værende
oldsagers bevaring og anvendelse, præsident for Det Kgl. Danske Videnskabernes Sel
skab i København og for Det Kgl. Selskab til Veterinærkyndighedens Fremme, æres
medlem af Det Kgl. Akademi for de Skjønne Kunster, af Det Kgl. Medicinske Selskab
samt medlem af flere inden- og udenlandske lærde selskaber og institutioner, f. 26. sept.
1755, seks søskende og hans hustru Wibecke Magdalena født Brockenhuus død før
ham, hans eneste broder overlever ham, d. 26. feb. 1838. Oval kisteplade med siderne
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tilbagebøjede, 35 × 26 cm, af tin, dansk indskrift med graverede versaler, skriveskrift
og fraktur. Den 7. dec. 1830 fik overkammerherre Hauch skøde på begravelse nr. 12 i
kapellet30. Bobé nr. 55. Se epitafium i kapellet nr. 12, Gravsten nr. 32.
164) 1838. Gustav Carl Christian Frederik greve af Blücher-Altona, f. 16. juni 1837,
d. 7. maj 1838. Oval kisteplade med skraveret kant og bladguirlander, 22 × 18 cm, af
tin, dansk indskrift med graveret skriveskrift. Bobé nr. 20 a.
165) 1838. Julie Esskildsen, f. Lose, f. 15. feb. 1784, (g. m. nr. 157), d. 25. dec. 1838.
Rektangulær kisteplade, 37,5 × 24 cm, af tin, dansk indskrift med graverede versaler
og fraktur. I 1847 fandtes hendes kiste i kirkens ligkammer nr. 35 i kapellet1. Bobé nr. 31.
166) 1841. Agnes Victoria Beatrice Steinbach, f. 28. juni 1840, d. 14. aug. 1841. (Se
nr. 175, 181 a og 196). Oval kisteplade, 19 × 13 cm, af tin, dansk indskrift med skrive
skrift. Pladen lindes på kisten i kapelkrypt nr. 5. Bobé p. 281. Epitafium i kapellet nr. 19.
167) 1842. Andreas Gerner, kommandør i Søetaten, f. 25. sept. 1763, (g. m. nr. 180),
d. 11. juli 1842. Rektangulær kisteplade, 33,5 × 26,5 cm, af tin, dansk indskrift med
graverede versaler. Pladen er nu ophængt i kapellet.
168) 1842. Ove Christian greve af Haxthausen, herre til Tienhausen, overhofmarskal,
generalmajor, kammerherre, de kgl. ordeners marskal, Storkors af Dannebrog og Danne
brogsmand, Ridder af Svenske Sværdorden med brillanter, f. 26. maj 1777, d. 19. dec.
1842, (søn af nr. 146). Rektangulær kisteplade, 39,5 × 29 cm, af tin, dansk indskrift med
graverede versaler og fraktur. Pladen er nu ophængt i kapellet. Gravsat i kapellet nr.
1529. Se Gravminder i kapellets underste sal nr. 5.
169) 1842. Haagen Mathiesen, generalkrigskommissær, Ridder af Nordstjernen og
Wasaordenen, f. 17. okt. 1759, d. 12. okt. 1842. Rektangulær kisteplade af tin, 36,5 × 29
cm, dansk indskrift med graverede versaler og fraktur. Pladen er nu ophængt i kapellet.
Se gravminder i kapellets underste sal nr. 7.
170) 1845. Carl Emil Suenson, f. 17. jan. 1835, d. 22. jan. 1845. »Vort Hjertes Lyst!
Vort Samlivs Smil / Vor kjække, venlige Emil! / Vor egen Dreng! saa drag da bort / Vi
sees jo snart; — vort Liv er kort«. Rektangulær kisteplade, 23 × 18 cm, af bly (?), dansk
indskrift med graveret skriveskrift. Pladen er nu ophængt i kapellet.
171) 1845. »Her under hviler / Conferentsraad, Overbygningsdirecteur / Christian
Frederik Hansen / Storkors af Dannebroge / og Dannebrogsmand / født / den 29de
Februar 1756 / død / den 10de Juli 1845.« Rektangulær kisteplade med afskårne hjørner
og graveret egebladsbort, 36 × 26,5 cm, af tin, dansk indskrift med graveret skriveskrift
og fraktur. Pladen lindes på kisten i kapelkrypt nr. 18. Bobé p. 286. Se Epitafium i
kapellet nr. 16.
172) 1845. Hans von Krabbe-Carisius, gehejmekonferensråd, Ridder af Elefanten,
Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand, Storkors af Østrigske Leopoldsorden, af
Russiske Alexander Newsky Orden, af Spanske Carl den 3. Orden og af Belgiske
Leopolds Orden, Ridder af Russiske St. Anna Ordens 2. klasse i brillanter, f. 16. april
1771, d. 23. juli 1845. Rektangulær kisteplade med graveret egebladsbort, 42,5 × 32 cm,
af tin, dansk indskrift med graveret skriveskrift og fraktur. Bobé nr. 88. Se Epitafium
i kapellet nr. 13 og kiste nr. 4.
173) 1845. Syster Ane Christiane Sporon, f. Brorson, f. 28. juni 1798, g. i 25 år m.
etatsråd og kammeradvokat Poul Egede Sporon, Ridder af Dannebrog, to sønner, d.
1845. Kisteplade af form som en skriftrulle med skraverede kanter og egeranker, 41 × 26
cm, af tin, dansk indskrift med graveret skriveskrift. Pladen lindes på kisten i begra
velse nr. 14 i kapellet.
174) 1847. Ida Wilhelmine Rosenkrantz, lensbaronesse til Rosenholm, f. komtesse af
Raben, f. 1. dec. 1765, d. 20. jan. 1847. Rektangulær kisteplade med pålagt blomster
krans, 27 × 20 cm, forsølvet, dansk indskrift med graverede versaler og fraktur. Pladen
findes på kisten i kapelkrypt nr. 3. Se epitafium i kapellet nr. 14, og gravminder i
kapellets underste sal nr. 8.
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175) 1848. Heinrich Jacob Steinbach, agent og vinhandler, f. 22. april 1801, d. 15.
jan. 1848. (Se nr. 166, 181 a og 196). Oval kisteplade 21 × l4,5 cm, løs træramme med
stiliserede kornaks foroven, 34,5 × 26,5 cm, forsølvet, dansk indskrift med graveret
skriveskrift. Pladen findes på kisten i kapelkrypt nr. 5. Bobé s. 281. Se epitafium i
kapellet nr. 19.
176) 1850. Andreas Valentin, krigsassessor, f. 1. nov. 1784, d. 7. april 1850. Dansk
indskrift med påsatte metalversaler på træplade overtrukket med stof. Findes på kisten
i begravelse nr. 29 i kapellet.
177) 1850. Augusta Saabye, f. Lauerwald (intet fødselsår), g. 9. sept. 1810 m. generalkrigskommissær Peter Saabye (nr. 178), d. 11. april 1850. Rektangulær, tynd kisteplade
bøjet om ramme, 46 × 32,5 × 8,5 cm, af tin, dansk indskrift med graveret fraktur og
skriveskrift. Pladen findes på kisten i begravelse nr. 9 i kapellet.
178) 1852. Peter Saabye, generalkrigskommissær, f. 8. nov. 1784, (g. m. nr. 177), d.
19. okt. 1852. Rektangulær kisteplade bøjet om ramme, 46 × 32,5 × 7 cm, af tin, dansk
indskrift med graveret fraktur og skriveskrift. Pladen findes på kisten i begravelse nr.
9 i kapellet.
179) 1852. Iens Hansen Lund, silke- uld- og lærredshandler, Ridder af Dannebrog,
f. 27. jan. 1783, d. 9. dec. 1852. Kisteplade af form som en skriftrulle med perlebort,
39,5 × 28,5 cm, af tin, dansk indskrift med graverede versaler og skriveskrift. Pladen
findes på kisten i kapelkrypt nr. 19.
180) 1853. Gjertrud Marie Torp, enke efter kommandør Andreas Gerner (nr. 167),
f. 22. april 1770, d. 6. nov. 1853. Oval kisteplade med bladbort, 37 × 27,5 cm, af tin,
dansk indskrift med graveret skriveskrift. Pladen er nu ophængt i kapellet.
180 a) 1854. Nicoline Kirstine Sporon, frøken, f. 19. okt. 1785, datter af etatsråd,
højesteretsassessor Frederik Gottlob Sporon, d. 3. jan. 1854. Rektangulær kisteplade
med profileret kant og riflet bort, 31,5 × 24 cm, af tin, dansk indskrift med graveret
fraktur og skriveskrift. Pladen findes på kisten i kapelbegravelse nr. 14.
181) 1856. Julie Sophie Angelica Cathinca Bloch, f. 13. feb. 1854, d. 28. juni 1856.
Oval kisteplade af tin, 29 × 23 cm, med graveret bladguirlande forneden, dansk ind
skrift med graveret skriveskrift. Pladen findes på kisten i begravelse nr. 29 i kapellet.
181 a) 1858. Frederikke Caroline Steinbach, f. Brendstrup, f. 25. aug. 1808, d. 23.
aug. 1858, (se kisteplader nr. 166, 175 og 196). Kisteplade af form som en skriftrulle,
37 × 26 cm, af tin, dansk indskrift med graverede versaler og skriveskrift. Pladen findes
på kisten i kapelbegravelse nr. 5. Se epitafium i kapellet nr. 19.
182) 1860. Christen Lauesen Jersild, f. 5. juni 1774, d. 1. feb. 1860. Rektangulær
kisteplade, 36 × 24 cm, af tin, dansk indskrift med graveret skriveskrift. Pladen findes
på kisten i begravelse nr. 28 i kapellet.
183) 1860. Margrethe Louise Lempfert, f. Lütken, f. 1790, d. 1860. Rektangulær
kisteplade med tilbagebøjet kant, 27,5 × 20,5 × 1 cm, dansk indskrift med graveret
fraktur. Bobé s. 289. Se gravminder i kapellets underste sal nr. 9.
184) 1864. F. Klee, f. 26. nov. 1808, d. 13. marts 1864. Rektangulær kisteplade med
indgraveret kors, 12 × 8 cm, af forsølvet messing (?), dansk indskrift med graveret
skriveskrift og fraktur. Bobé nr. 80. Se gravsten nr. 37.
185) 1864. Peter Christian Jersild, vekselerer, f. 7. juli 1806, (gift med nr. 204), d. 16.
juli 1864. Rektangulær kisteplade, 36 × 24 cm, af tin, dansk indskrift med graveret
skriveskrift. Pladen findes på kisten i begravelse nr. 28 i kapellet.
186) 1864. Gustav Frederik Hetsch, f. 28. sept. 1788 i Stuttgart, d. 7. sept. 1864 i
København, »han uddannede sig som Konstner i Paris og Italien fr. 1808—1815 / an
kom d. 15. Octb. 1815 til Kiöbenhavn blev ansat som Lærer / ved Konstacademiet og
Decorateur ved Christiansborg Slot / 1820 eenstemig valgt til Medlem og 1821 (?) ansat
som Professor / i Architectur Decoration og Perspektiv ved Konstacademiet / 1828 an
sat som Decorateur ved Den kongelige Porcelainsfabrik / Æresmedlem af Söndagssko-
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lerne Medlem af Bestyrelsen for / Industriforeningen og Det techniske Institut Konstacademierne / i Stokholm & München Institut of British Archteets i London / Stadtforeningen i Goetheborg og Gewerbeforeningen i / Sachsen Altenburg Ridder af
Dannebrog og Dannebrogsmand, den österrigske / Jernkroneorden og den græske
Frelserens Orden / blev hædret af den danske Haandværkerstand med en / Fortjenstmedaille i Guld / Han byggede Kirkerne i Fredericia og Svaneke Synagogen / og det
katholske Capel i Kiöbenhavn Herregaardene Steensgaard, Basnæs og Gjörslev og
flere private Bygninger / Han udtænkte og udarbeidede i 30 Aar Planen til Gammel /
holms Bebyggelse Marmorkirkens Fuldendelse og var / den förste som fremkom med
disse Tanker / Han virkede med utrættelig Iver i alle sine Ansættelser / og uddannede
mange Elever. Haandværksstanden gavnede / han lige til sin Död. / 1823 indtraadte
han i Ægteskab med Annette Datter af / Bygningsdirecteur Hansen (nr. 171) og efter
hendes Död med / Sösteren Caroline (nr. 192). I förste Ægteskab havde han / 2 Dötre.
I andet en Sön og en Datter — / Fred være med hans Stöv.« Oval kisteplade med gra
verede laurbær, egeblade og blomsterløv, der forneden omkranser en olielampe. 46,5 ×
27,5 cm, af tin, dansk indskrift med graverede, udfyldte versaler. Pladen findes på
kisten i kapelkrypt nr. 18. Bobé s. 286. Se epitafium i kapellet nr. 16.
187) 1865. Frederikke Rasmine Crestine Jørgensen, f. 6. marts 1808, d. 20. maj 1865.
Skjoldformet kisteplade 12 × 15 cm, dansk indskrift med graveret skriveskrift. Pladen
findes på kisten i kapelkrypt nr. 20.
188) 1866. Charles William Schauv Schiöpffe, f. 25. nov. 1850, d. 30. okt. 1866. Oval
kisteplade 16,5 × 24,5 cm, af bronce, dansk indskrift med graveret skriveskrift. Pladen
findes på kisten i kapelkrypt nr. 21.
189) 1867. Johan Louis Friedrich Pflüger, f. 5. dec. 1831, d. 22. marts 1867. Rekt
angulær kisteplade, 35 × 26,5 cm, af tin, dansk indskrift med graveret skriveskrift.
Pladen findes på kisten i kapelkrypt nr. 31.
190) 1871. Jens Gerner, kammerassessor, f. 25. dec. 1803, d. 19. feb. 1871. Rekt
angulær kisteplade, 8,5 × 18 cm, af tin med gul maling, dansk indskrift med sortmalet
skriveskrift.
191) 1872. Anna Susanna Suenson, f. Lütken, f. 4. nov. 1778, d. 25. (?) sept. 1872.
Rektangulær kisteplade, 15,5 × 19,5 cm, af bly (?), dansk indskrift med graveret skrive
skrift. Pladen er nu ophængt i kapellet. Se gravminder i kapellets underste sal nr. 9.
192) 1874. C. A. A. Hetsch, f. Hansen, f. i Altona 15. okt. 1800, (g. m. nr. 186), d. i
København 31. maj 1874. Oval kisteplade, 6,5 × 9 cm, af tin, dansk indskrift med gra
veret skriveskrift. Pladen findes på kisten i kapelkrypt nr. 18. Bobé s. 286. Se epitafium
i kapellet nr. 16.
193) 1877. Juliane Ulrikke Birgitte Nicoline Sporon, f. Olsen, f. 5. april 1806, g. 14.
feb. 1867 m. grosserer Christian Gottlieb Sporon (nr. 194), d. 30. maj 1877. Skriftrulleformet kisteplade med bladbort, 33,5 × 22 cm, af tin, dansk indskrift med graveret
skriveskrift og fraktur. Pladen findes på kisten i kapelkrypt nr. 14.
194) 1879. Christian Gottlieb Egede Sporon, f. 5. juni 1823 (g. m. nr. 193), d. 1. april
1879. Skriftrulleformet kisteplade med graveret bladbort, 34,5 × 22,5 cm, af tin, dansk
indskrift med graveret skriveskrift og fraktur. Pladen findes på kisten i kapelkrypt
nr. 14.
194 a) 1881. Christian Frederik Schiöpffe, guldtrækker, f. 29. marts 1815, efterlader
sig hustruen Hansine Schiöpffe, f. Engelstoft (nr. 207), d. 26. nov. 1881. Oval kiste
plade af kobber, 19,5 × 28 cm, dansk indskrift med graveret kursiv. Pladen findes på
kisten i kapelbegravelse nr. 21.
195) 1882. Rasmus Petersen, f. 17. okt. 1828, d. 9. aug. 1882. To ovale kisteplader,
den ene 12 × 24 cm, af bronce, den anden 21 × 17,5 cm, forsølvet, på begge dansk ind
skrift med graveret skriveskrift og versaler. Pladerne findes på kisten i kapelkrypt nr. 11.
196) 1884. H. Steinbach, f. 25. okt. 1834, d. 19. feb. 1884. (Se nr. 166, 175 og 181a).

KISTEPLADER

191

Rektangulær kisteplade, 7,5 × 14 cm, af tin, dansk indskrift med graveret skriveskrift.
Pladen lindes på kisten i kapelkrypt nr. 6. Bobé s. 281. Se epitafium i kapellet
nr. 19.
197) 1884. Justitsrådinde Klee, f. Moth (ifølge Bobé d. 14. dec. 1884). Rektangulær
kisteplade, 8 × 14,5 cm, af tin, dansk indskrift med graveret skriveskrift. Bobé nr. 81.
198) 1886. Frk. Hedevig Margrethe Frideriche Gerner, d. 31. dec. 1886. Rektangu
lær kisteplade, 10 × 14 cm, af bly (?), dansk indskrift med graveret skriveskrift. Pla
den er nu ophængt i kapellet.
199) 1892. Conrad Emil Mathiesen, løjtnant, cand. phil., f. 4. okt. 1841, d. 2. feb.
1892. Rektangulær kisteplade af tin, 10,5 × 21 cm, dansk indskrift med graveret skrive
skrift. Pladen findes på kisten i begravelse nr. 13 i kapellet.
200) 1893. Marie Lempfert, frøken, f. 11. okt. 1823, d. 23. marts 1893. Rektangulær
kisteplade, 13 × 21 cm, af gult metal, dansk indskrift med graveret skriveskrift. Bobé
s. 289.
201) 1894. Andrea Christine Schiöppfe, f. Ørsted, f. 11. nov. 1864, d. 16. marts 1894.
Oval kisteplade, 17 × 24 cm, af bronce (?), dansk indskrift med utydelig graveret
skriveskrift. Pladen findes på kisten i kapelkrypt nr. 21.
202) 1894. Nanna Camilla Suenson, f. 16. maj 1810, d. 7. april 1894. Rektangulær
kisteplade, 7 × 13,5 cm, af bronce, dansk indskrift med graveret skriveskrift. Bobé s. 289.
203) 1894. Erik Petersen, krigsassessor, f. 25. juni 1822, d. 6. juli 1894. Rektangulær
kisteplade, 10 × 21 cm, af bronce, dansk indskrift med graveret skriveskrift og versaler.
Pladen findes på kisten i kapelkrypt nr. 12.
204) 1895. Christine Marie Jersild, f. Höyen, f. 17. juni 1803, enke efter vekselerer
P. C. Jersild (nr. 185), d. 2. jan. 1895. Rektangulær kisteplade med graveret kors for
oven og roset og lille guirlande forneden, 36 × 24 cm, af tin, dansk indskrift med gra
veret skriveskrift. Pladen findes på kisten i begravelse nr. 28 i kapellet.
205) 1896. Petra Christine Jersild, f. 25. sept. 1836, d. 23. jan. 1896. Rektangulær
kisteplade af tin, 36 × 24 cm, dansk indskrift med graveret skriveskrift. Pladen findes
på kisten i begravelse nr. 28 i kapellet.
206) 1902. Niels Larsen, grosserer, kommerceråd, Ridder af Dannebrog, æresmed
lem af våbenbrødreafdelingen i Kolding, f. 9. maj 1827, d. 20. juni 1902. Pladen findes
på kisten i kapelkrypt nr. 27.
207) 1902. Hansine Schiöpffe, f. Engelstoft, f. 25. april 1817, d. 17. juli 1902. (G. m.
nr. 194 a). Pladen findes på kisten i kapelkrypt nr. 21.
208) 1902. Jens Christensen Tranekjær, malermester, f. 17. jan. 1849, d. 7. okt. 1902.
Pladen findes på kisten i kapelkrypt nr. 34.
209) 1903. Svend Lauritz Svendsen, grosserer, f. 8. maj 1837, d. 1. aug. 1903. Kiste
plade af sølv med stempler, 16,5 × 16,5 cm. Pladen findes på kisten i kapelkrypt nr. 32.
210) 1905. Josephine Svendsen, frue, f. 16. sept. 1844, d. 31. maj 1905. Pladen findes
på kisten i kapelkrypt nr. 32.
211) 1907. P. Petersen, f. 2. april 1838, d. 19. dec. 1907. Pladen findes på kisten i
kapelkrypt nr. 1.
212) 1908. Marie Petersen, f. Mohr, f. 21. aug. 1829, d. 15. april 1908. Pladen findes
på kisten i kapelkrypt nr. 12.
213) 1908. Frants Lund, cand. theol., f. 29. nov. 1832, d. 30. aug. 1908. Pladen fin
des på kisten i kapelkrypt niche A.
214) 1908. I. Chr. Thorup, kammerassessor, Dannebrogsmand, f. 29. nov. 1835, d.
31. okt. 1908. Pladen findes på kisten i kapelkrypt nr. 16.
215) 1909. Karen Marie Aurelia Jersild, f. 23. april 1843, d. 19. feb. 1909. Pladen
findes på kisten i kapelkrypt nr. 28.
216) 1910. Gustav Ferdinand Bock, etatsråd, Ridder af Dannebrog, Dannebrogs
mand, f. 30. maj 1836, d. 20. jan. 1910. Pladen findes på kisten i kapelkrypt nr. 26.
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217) 1910. Thorvald S. Thrane, grosserer, direktør for Københavns Tivoli, f. 8. feb.
1842, d. 19. april 1910. Pladen findes på kisten i kapelkrypt nr. 24.
218) 1911. Fru Johanne Riisberg, f. 1. aug. 1834, d. 3. okt. 1911. Pladen findes på
kisten i kapelkrypt nr. 9.
219) 1911. Christine Marie Antoinette Bock, f. Terkelsen, etatsrådinde, f. 1. maj
1840, d. 26. okt. 1911. Pladen findes på kisten i kapelkrypt nr. 26.
220) 1912. Vilhelmine Larsen, f. Hansen, f. 22. jan. 1828, d. 10. maj 1912. Pladen
findes på kisten i kapelkrypt nr. 27.
221) 1912. Valborg Petersen, f. Andersen, f. 13. okt. 1839, d. 16. juni 1912. Pladen
findes på kisten i kapelkrypt nr. 1.
222) 1912. Emmy Mossin, f. Toxen Worm, f. 24. aug. 1871, d. 23. juli 1912. Pladen
findes på kisten i kapelkrypt niche B.
223) 1915. Anne Marie Petrea Thrane, f. 7. aug. 1852, d. 10. juni 1915. Pladen lin
des på kisten i kapelkrypt nr. 24.
224) 1915. Otto Bernh. Mossin, f. 20. aug. 1858, d. 21. aug. 1915. Pladen findes på
kisten i kapelkrypt niche B.
225) 1917. Bolette Petersen, f. Petersen-Erritzøe, f. 2. maj 1829, d. 11. april 1917.
Pladen findes på kisten i kapelkrypt nr. 11.
226) 1918. Caroline Amalie Thorup, f. Gundersen, f. 6. juli 1840, d. 31. marts 1918.
Pladen findes på kisten i kapelkrypt nr. 16.
227) 1919. Svea Linnea Hempel, f. Bindslev, f. 8. dec. 1893, d. 14. marts 1919. Pla
den findes på kisten i kapelkrypt nr. 7.
228) 1923. Frk. Birgitte Christensen Ruskjær, f. 4. dec. 1845, d. 2. nov. 1923. Pla
den findes på kisten i kapelkrypt nr. 20.
229) 1926. E. J. Stormgaard, grosserer, f. 2. april 1854, d. 19. jan. 1926. Pladen lin
des på kisten i kapelkrypt nr. 10.
230) 1928. Fru Anna Henriksen, f. 24. nov. 1844, d. 18. juli 1928. Pladen findes på
kisten i kapelkrypt niche D.
231) 1934. Anna Stormgaard, f. Olsen, f. 8. april 1856, d. 2. dec. 1934. Pladen fin
des på kisten i kapelkrypt nr. 10.
232) 1935. Johan Chr. Hempel, f. 16. sept. 1932, d. 19. juni 1935. Pladen findes på
kisten i kapelkrypt nr. 7.
233) 1940. Ellen Stormgaard, f. 13. dec. 1879, d. 7. marts 1940. Pladen findes på
kisten i kapelkrypt nr. 10.
234) 1943. Anna Thorup, f. 19. dec. 1874, d. 14. marts 1943. Pladen findes på kisten
i kapelkrypt nr. 16.
235) 1943. Laura Karolina Dreyer, f. Svendsen, f. 24. dec. 1867, d. 21. okt. 1943.
Pladen findes på kisten i kapelkrypt nr. 33.
236) 1946. Carl Johan Behrens, f. 18. april 1867, d. 26. april 1946. Pladen findes på
kisten i kapelkrypt nr. 17.
237) 1946. Martha Stormgaard, f. 8. sept. 1885, d. 19. dec. 1946. Pladen findes på
kisten i kapelkrypt nr. 10.
238) 1948. Marius Engelbredt, f. 19. jan. 1886, d. 12. feb. 1948. Pladen findes på
kisten i begravelse nr. 35 i kapellet.
239) 1948. Carl Oppen, f. 10. sept. 1908, d. 12. feb. 1948. Pladen findes på kisten i
begravelse nr. 35 i kapellet.
240) 1957. Astrid Behrens, f. Poulsen, f. 24. juli 1875, d. 8. marts 1957. Pladen fin
des på kisten i kapelkrypt nr. 17.
Udaterede kisteplader:
1)
Otto F[riedr]ich Gerner. Oval kisteplade med kartouchelignende ornamenter,
16,5 × 22,5 cm, af blik med rester af forsølving, gulmalet skriveskrift på sortmalet
bund.
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2) Jenny Cohen, rektangulær kisteplade, 3,5 × 11 cm. Pladen findes på kisten i ka
pelbegravelse nr. 3.
3) Alma Cohen, rektangulær kisteplade, 3,5 × 11 cm. Pladen findes på kisten i kapel
begravelse nr. 4.
4) P. Gammeltoft. Rektangulær kisteplade, 3,5 × 14,5 cm, indskrift med graveret
kursiv. Pladen findes på kisten i begravelse nr. 19 i kapellet.
5) Adam Petersen. Rektangulær kisteplade af oxyderet messing, 8 × 18,5 cm, ind
skrift med graveret skriveskrift. Pladen findes på kisten i begravelse nr. 9 i kapellet.
I 1787 blev der på Tordenskjolds kiste påsat en tinplade med følgende indskrift:
Herudi er needlagt / Det Forkrænkelige / af Den berømmelige / Søe-Helt / Vice Admi
ral Tordenskiold. Kisten med pladen står nu inden i sarkofagen, der ikke har været
åbnet siden 1819. Se epitafium i kapellet nr. 11.
*Kisteplader: 1) 1735. Peder Benzon, konferensråd, f. 1684, søn af gehejmeråd Niels
Benzon og Elisabeth Scavenii, g. 13. maj 1709 m. den nu sørgende enke Anne Sophie
Wissing Meulengracht (*kisteplade nr. 4), tre børn (se *kisteplade nr. 2), d. 10. juni
1735. Dansk indskrift på oval kisteplade omgivet af solstråler med udløbere foroven
og forneden. Bobé nr. 15.
2) 1758. Nieels Bentzon, justitsråd, hofjunker og assessor i hofretten, f. 23. okt.
1711, søn af Peder Bentzon (*kisteplade nr. 1), konferentsråd og assessor i højesteret,
og Anne Sophie Wissing (*kisteplade nr. 4), d. 10. juli 1758. Dansk indskrift på oval
kisteplade omgivet af solstråler med udløbere foroven og forneden. Bobé nr. 13.
3) 1761. Niels Benzon, f. 5. april 1724, søn af Lars Benzon, konferens- og etatsråd,
deputeret i Søetatens Generalkommissariat, og Charlotta Amalia Adeler, d. 21. jan.
1761. Oval kisteplade med dansk indskrift. Bobé nr. 14.
4) 1761. Anna Sophia Wissing, enke efter konferensråd Peder Benzon (*kisteplade
nr. 1), f. 15. feb. 1691, d. 5. marts 1761. Bobé nr. 16.
5) 1775. Jacob Bentzon, til Cathrineberg og Ruegaard, Ridder af Elefanten, virkelig
statholder i Norge, f. 1. nov. 1688, søn af Niels Bentzon, gehejmeråd, ridder og vicepræses i Kammerkollegiet, og Else Scavenius (sml. *kisteplade nr. 1), 1704 hof- siden
kammerjunker, 1729 stiftsbefalingsmand over Trondhiem stift, 1731 Ridder af Danne
brog, 1735 stiftsbefalingsmand over Aarhuus stift, 1737 præses i det kgl. rentekam
mer, 1740 stiftsbefalingsmand over Agerhuus stift, gehejmeråd, 1747 overpræsident i
København, 1753 gehejmekonferensråd og vicestatholder i Norge, Ridder af Elefan
ten, virkelig statholder over samme rige, 177 — entlediget fra sit embede på grund af
alder, d. i Aarhuus 25. nov. 1775. Dansk indskrift. Bobé nr. 12.
Disse fem kistepladers indskrifter er taget efter: »Samling af Indskrifter paa Lig
plader opbevarede i Holmens Kirkes Kapel, heri indbefattet Samlingen af 1892,« af
skrifterne ved Gerhard L. Grove, juni 1910. Bogen opbevares i kirken. Pladerne er nu
i familiens eje. Familien ejede begravelse nr. 34 i kapellet. Se Benzons kapel s. 148.

†E P I T A F I E R
1) 1661. David Danell, assessor i Admiralitetskollegiet, f. i Alt Stettin 29. maj
1608, d. 1661 28. juli, og hustru Marie Pedersdatter, d. 16□, efter et ægteskab,
der varede 12 år, 10 mdr. og 13 dage, to sønner og fire døtre. Tysk indskrift.
Uden for koret1.
2) 1665. Pieter Pietersen Kierteminde, kgl. kommandør til søs og ekvipage
mester på Bremerholm, d. 1665 17. april. Tysk indskrift. I midten af kirken2.
Danmarks Kirker, København II
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3) 1665. Morten Mikkelsen, rådmand, d. 1665. Lang indskrift på latin. I ko
ret3. Se kisteplade nr. 1.
4) 1671. David Skytt, f. i Rostock 1618, d. □, og hustru Kirstine Pedersdatter, f. i Ringkøbing 1619, d. 1671 1. juli, epitafiet opsat 14. aug. 1671. Uden
for koret4.
5) 1673. Rejst af Ane Matthiasdatter, f. i Flensborg, over husbond, handels
mand Niels Nielsen Bagge, f. i Bahuus i Norge, d. 48 år gl. 11. dec. 1673, samt
deres tre børn. I midtergangen5.
6) 1674. Lauridtz Worm, kgl. billedhugger, [d. 1674, begravet i maj samme
år], og hustru Elsebeth Henrichsdatter; herunder hviler også hendes første
mand Giøris Jansen, skibskaptajn, og Lauridtz Worms første hustru Karen
Jørgensdatter. Uden for koret6.
7) Før 1685. Forsvundet epitalfiemaleri, som har siddet i den epitafieramme,
enken Elisabeth von Dort i 1685 solgte til Bendix Mese7, (se epitafium i kirken
nr. 10). Elisabeth von Dort var gift første gang med kirkeværgen Niels Olufsen,
d. 1656, anden gang med Ludvig Lorentz; Resen omtaler et epitafium med tysk
indskrift over Niels Olufsen og hans hustru8, men den bevarede epitafierammes
form udelukker, at den kan være blevet til omkring Niels Olufsens død i 1656.
8)
1736. Johan Anthon von Poulson, viceadmiral, g. 1720 m. Christine
Schöller, d. 1729, g. anden gang 1735 m. Christine Margrethe Dysseldorph,
domherre Christian Voskams enke; viceadmiralen d. 49 år gl. 1736. Dansk ind
skrift. Kapellet9.
*Epitafium. 1644 over Jørgen Vind. Efter Frue kirkes brand 1807 kom epi
tafiet i private hænder; 1842 blev det foreslået opstillet i Holmens kirke10,
hvor Algreen-Ussing i midten af 19. årh. har afskrevet indskriften11. Epitafiet
er nu i Frue kirke (se bd. I s. 62).

†GRAVSTEN
1) 1653. Poul Jensen Lund, forvalter i kongens spisekælder, f. i »Angen« i
Holsten, d. 49 år gl. 30. jan. 1653. I koret1.
2) 1653. Peder Gorresen, kaptajn, d. 49 år gl. 9. aug 1653. Midt i kirken2.
Bobé s. 265.
3) 1653. Velas Christensen, d. 12. nov. 1653, med begge sine hustruer: Kirsten
Hendrichsdatter og Else Ifuersdatter. I midtergangen3.
4) 1653. Niels Jensen Biørn, renteskriver, d. 41 ½ år gl., begr. 16. dec. 1653,
og hans arvinger1.
5) O. 1653. Jacob Madsen, borgmester i Christianshavn, d. 57 år gl. 21. maj
1653, og hustru Karen Eylersdatter, d. 82 år gl. 24. nov. 1674, ægteskabet
varede i 32 år. Bobé s. 269. Se epitafium i kirken nr. 2.
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6) 1654. Hendrich Wintherborg, kgl. vinskænk, d. 16544.
7) 1662. Matthias Geitzler, kongens »Stych Hopmand«, f. i Helsingør 20. nov.
1622, d. 8. nov. 1662, og hustru Kirsten Hansdatter, d. — — M D C —, — år
gl.5. Koret.
8) 1662. »Mr. Charl Le Sage, Chirurgien Du Roy de Dannemarck C4 et Roy
Friderich le troisieme. Dieu Ivy donne vne resurrection reijovisante«, [d. 1662].
Gravsten uden for kirken6. Bobé s. 267.
9) O. 1664. Niels Christensen Spend, Holmens provst, præst ved kirken i 22
år, d. 60 år gl. 1. jan. 1664, og hustru Anna Lauridsdatter, d. 82 år gl. 16691.
Bobé s. 267. Se epitafium i kirken nr. 4.
10) 1665. Arent Tingnagel, befalingsmand over den hollandske flåde 1659,
»Ober Compagnie Meister« på Bremerholm, f. i Goude 1619, d. i København 16.
feb. 1665. Tysk indskrift7. Ifølge begravelsesbogen lå stenen, der var i to styk
ker, på en jordgrav nr. 6 i koret, hvorover epitafiet hang8. Bobé s. 268. Se epi
tafium i kirken nr. 3.
11) 1666. Hans Hoppe, handelsmand, d. 16664.
12) 1668. Jan Jansen, skibskaptajn, og hustru Anne Jens Daatter, børn og
arvinger. Gravsat i korgangen. Resen: inscriptiones9 anfører året 1648, mens et
kgl. missive af 2. feb. 1668 (Kbh. Dipl. VI s. 442) bestemmer, at afg. Jan Jansen
må begraves uden betaling i Holmens kirke. Bobé s. 264.
13) 1673. Corneles Krause, søkaptajn, d. 16734.
14) 1674. Hans Christophersen, kunstdrejer i København, d. 55 år gl. 27.
marts 1674. I Midtskibet10.
15) 1678. Peder Jensen Morsing, viceadmiral, d. 55 år gl. 16784.
16) 1678. Niels Baje, handelsmand, d. 1678. Gravsted neden for koret4.
17) 1684. Rasmus Pedersen, student og klokker her til kirken i 28 år, d. 72
år gl. 1684, sammen med sin hustru gav han 300 sietdaler til korskolen. Store
Kirkegård12.
18) 1692. Ved gravning af en kalkkule til det nye søkortarkiv blev 1827 fundet
en ligsten fra 1692 på kirkens materialgård13.
19) 1693. Iwer Hoppe, viceadmiral og admiralitetsråd, f. på Christianshavn
2. sept. 1649, fra det 20. til det 26. år i fremmed tjeneste, d. 5. aug., begr. 30.
aug. 1693. Hans hustru Margarethe Elisabeth von Boye, med hvem han i 13
års ægteskab havde to sønner og fire døtre, lod ham nedsætte i den begravelse,
han i levende live havde ladet indrette for sig og sine arvinger (koret nr. 14).
Bobé s. 270.
20) Før 1683. Christopher Baar, overskipper ved Holmen, d. 64 år gl. og
hustru Sara Henningsdatter, dødsår ubekendt14.
21) En gravsten uden årstal med et bomærke og initialerne I M S og C H D,
stenen lå på den murede grav nr. 7 i koret15.
13*
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22) En gravsten, der har tilhørt Carsten de Rechter, ekvipagemester, blev
20. juni 1696 solgt16.
23) 1702. Detlev Møller, hofsmed, d. 1702, tysk gravvers. Korurtegården.
Bobé s. 293.
24) 1703. Jomfru Cicilia Parup, d. 22 år gl. 25. jan. 1703. Store Kirkegård.
Bobé s. 294.
25) 1703. Christian Schiönning, justitsråd, assessor i Højesteret og præsident
i Admiralitetet, d. 1703, og fru Christine Grubbe17. Bobé s. 271.
26) O. 1707. Joen Jensen, skipper, f. i Ollestrup i Skaane 6. marts 1669, d.
14. juli 1707, og hustru Giertrud Olsdatter, begr. 25. aug. 1755. Store Kirke
gård. Bobé s. 295.
27) 1709. Erich Petersen, ekvipagemester, d. 170917.
28) O. 1711. Niels Mogensen, mester-, anker- og klejnsmed på Bremerholm,
f. 22. maj 1665 i Mariager, 10. feb. 1674 klejnsmedesvend, ti år efter mester
svend, forestod smedjen til 14. jan. 1696, da han blev mester i begge smedjer,
d. 30. sept. 1711, g. m. Kesten Jensdatter, f. i Solbjergby i Jylland 30. nov.
1659, d. 20. juni 1726. Store Kirkegård. Bobé s. 294.
29) 1730. Jens Bendixen, kvartermand ved blokkedrejerværkstedet på Bremerholm, f. i København 6. nov. 1680, i 30 års ægteskab med Dorothea Maria
Christine Nielsdatter syv børn, d. 9. nov. 1730. Store Kirkegård. Bobé s. 294.
30) 1730. Ole Sørensen, islandsk købmand, d. 55 år gl. 173017.
31) 1733. Andres Nielsen, skipper, d. 2. nov. 1733. Store Kirkegård. Bobé
s. 295.
32) O. 1734. Jens Nielsen Aastrup, kgl. sadelknægt, d. 78 år og 14 d. gl. 3.
nov. 1734, og hustru Ingeborg Pedersdatter, d. 70 år gl. 13. jan. 1735, deres
datter Anna Christina Aastrup, d. 21. feb. 1759, gift med juveler Rasmus Krag.
Korurtegården. Bobé s. 293.
33) 1735. Robert Andersen Graulov, kgl. renteskriver, f. 5. april 1693, d. 12.
juni 1735. Gravsten formentlig øst for kirken. Bobé s. 293.
34) O. 1736. Thøger Lorentsen Sommer, f. 26. april 1680, d. 14. maj 1736,
og hustru Sidse Sommer, f. 1. maj 1678, d. 11. nov. 1751, og deres fire børn.
Store Kirkegård. Bobé s. 294.
35) O. 1738. Christen Sparkier, kantor ved Holmens kirke, d. [73 år gl.] 27.
nov. 1738, og hustru Kirsten Hansdatter, [d. 84 år gl. 1752]. Store Kirkegård.
Bobé s. 295.
36) O. 1740. Christian Andersen, fyrbøder ved Det Kgl. Gehejme-Conseil, d.
21. nov. 1740, og hustru Elisabeth Marie Berns, d. 1. maj 1730. Store Kirkegård.
Bobé s. 294.
37) 1741. Matthias Hack, sergent ved Holmen, d. 30. marts 1741. Store Kirke
gård. Bobé s. 295.
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38) O. 1741. Søren Willumsen, fyrbøder ved Landetatens Generalkommissa
riat, d. 5. aug. 1741, og hustru Anna Pedersdatter, d. 17. nov. 1734, og deres
børn. Store Kirkegård. Bobé s. 295.
39) 1744. Hans Christian Lund, kaptajn, [d. 31. okt. 1744]. Store Kirkegård.
Bobé s. 294.
40) 1744. Claus Wiegen, tøjhusskriver, d. 1744. Korurtegården. Bobé s. 293.
41) 1745. Lawe Pedersen, kgl. livkusk, f. 16. juni 1695, d. 7. nov. 1745. Store
Kirkegård. Bobé s. 294.
42) 1745. Michael Hendrichsen Wibe, sergent ved Søetaten i 33 år, druknede
61 år gl. 14. okt. 1744, da han ville opsøge to desertører, fundet og begravet i
174518, og hustru Anna Catharina Hendrichsdatter, d. 74 år gl. efter 33 års
ægteskab, en lille søn død før dem. Formentlig øst for kirken. Bobé s. 293.
43) O. 1745. Maren Poulsdatter Ehm, f. i Jylland, g. første gang m. Erich
Andersen, borger i København, f. i Sverige, d. 50 år gammel 1716, i 15 års
ægteskab tre børn, her begravne, g. anden gang m. Anders Gregersen Becker,
borger i København, f. i Arendal, d. 70 år gl. 9. aug. 1745, efter 28 års ægteskab
ingen børn. Store Kirkegård. Bobé s. 294.
44) 1746. Claus Bonde Rasch, sergent ved Holmen, f. 25. feb. 1706, d. 25. jan.
1746. Store Kirkegård. Bobé s. 295.
45) 1746. Henrich Nissen, sergent ved Holmen, f. i Slesvig 11. okt. 1686, d.
28. marts 1746. Store Kirkegård. Bobé s. 295.
46) 1748. Anna Christina Nielsdatter, d. 28. feb. 1748. Korurtegården. Bobé
s. 293.
47) O. 1748. Peder Olsen, undergraver ved Holmens kirke, d. 13. maj 1748,
og to hustruer Mette Nielsdatter, begr. 28. dec. 1725 og deres børn, og Anna
Espensdatter, begr. 13. juni 1740. Store Kirkegård. Bobé s. 295.
48) O. 1748. Lars Jørgensen, fyrbøder ved Generalpostamtet, f. 6. sept. 1691,
d. 19. maj 1748, og hustru Johanne Pedersdatter, f. 27. marts 1684, (dødsår
ubekendt), i 30 års ægteskab fem børn. Store Kirkegård. Bobé s. 295.
49) O. 1748. Hans Hansen, bud ved Rentekammeret, f. 19. feb. 1693, (dødsår
ubekendt), og hustru Ermuth Johannesdatter, f. 14. okt. 1703, d. 6. juni 1748,
og deres seks børn. Store Kirkegård. Bobé s. 294.
50) 1749. Wibeke Oliegren, d. 1749, med tre børn. Lille Urtegård. Bobé
s. 294.
51) 1750. Jens Fisker, borger og købmand i København, d. 65 år gl. 11. feb.
1750. Korurtegården. Bobé s. 293.
52) O. 1753. Else Maria Svendsdatter Haderup, f. 10. aug. 1707, g. i 19 ½ år
m. Andres Jensen Haderup, d. 12. marts 1753, og Maria Berniker Haderup, f.
17. nov. 1704, d. 19. sept. 1754. Store Kirkegård. Bobé s. 295.
53) O. 1754. Niels Biørn, søkrigsprokurør, f. 31. aug. 1689, d. 7. feb. 1754, og
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hustru Birgitte Bragaard, f. 8. aug. 1689, d. 2. okt. 1772. Korurtegården. Bobé
s. 293.
54) 1756. Friderich Bondo, f. 20. aug. 1724, d. 28. sept. 1756. Korurtegården.
Bobé s. 293.
55) 1756. Andreas Christensen, kammerråd og renteskriver, f. 18. okt. 1689,
d. 18. okt. 1756. Korurtegården. Bobé s. 293.
56) 1756. Anna Margaretha, neé de Smith, Matthias Bruuns hustru, f. 5. jan.
1728, d. 5. nov. 1756. Store Kirkegård. Bobé s. 295.
57) 1756. Birthe Jensdatter, mestersvend Svend Gregersens hustru, d. 86 år
gl. 9. nov. 1756. Store Kirkegård. Bobé s. 294.
58) O. 1758. Michael Høyer, havnefoged, f. 29. sept. 1684, d. 25. sept. 1758,
og hustru Margaretha Høyer, f. 10. nov. 1700, d. 4. okt. 1746. Korurtegården.
Bobé s. 293.
59)
O. 1761. Karen Bierrebye, kgl. staldkarls enke, hendes datter Anne
Chirstine Bierreby, d. 33 år gl. 2. maj 1761. Store Kirkegård. Bobé s. 295.
60) O. 1762. Gregers Madvig, borger og skipper i København, f. 27. aug.
1695, d. 8. maj 1762, og hustru Mette Sophie Lindegaard, d. 67 år gl. 13. nov.
1761, og deres datter Regine Madvig, (dødsåret ubekendt)19.
61) O. 1762. Joh. Michael Herbst, schoutbynacht og chef for Holmen, f. 1.
maj 1699, d. 22. okt. 1762, og hustru Anna Cath. Herbst, f. 19. jan. 1706, d.
28. feb. 1769. Stenen, der var smykket med et støbt metalvåben, lå på kirke
gulvet lige neden for koret20.
62) 1764. Hans Hendrich Lund, kontrollør, [d. 65 år gammel 11. sept. 1764].
Store Kirkegård. Bobé s. 294.
63) 1767. Peder C. Fischer, [tjener hos etatsråd van Hemert], begr. 16. maj
1767. Store Kirkegård. Bobé s. 295.
64) 1768. Lorents Oxholm, krigsråd og mønsterskriver, [d. 63 år gl. 3. nov.
1768]. Korurtegården. Bobé s. 293
65) 1774. Christopher Wildskiøt, generalauditør, mønsterskriver, krigsråd,
f.
1693, tjente ved Søetatens Generalkommissariat fra 1713 til sin død, [d. 14.
april 1774]. Lille Urtegård. Bobé s. 294.
66) O. 1774. True Bærentzen, kaptajnløjtnant og tøjmester, f. 1708, (dødsår
ubekendt), og hustru Zidsel Wernersdatter, f. 1710, d. 1774. Formentlig øst
for kirken. Bobé s. 294.
67) 1781. Erich Torm Rasch, f. 6. jan. 1745, g. i tre år, fire mdr. og 26 dg.
m. Mette Sophie Horn, d. 17. okt. 1781. Formentlig øst for kirken. Bobé s. 294.
68) O. 1790. Matthias Due, etatsråd, sekretær ved Søetatens Tredie Departe
ment, direktør ved Søkvæsthuset og Assistentshuset, ældste værge for Hol
mens kirke, f. 28. dec. 1723, [d. 11. sept. 1790], og hustru Bodel Elsman, f. 26.
dec. 1723, [d. 2. okt. 1785]. Korurtegården. Bobé s. 293.
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69) 1815. Hans Grüner, auditør i Søetatens Kombinerede Ret, d. 27 år gl.
[21. okt. 1815]. Hos Bobé opført blandt de bevarede gravsten nr. 2.
70) 1817. Frederik Christian Ibsen, månedsløjtnant, f. 23. dec. 1793, d. 27.
juni 1817. Hos Bobé opført som nr. 1 blandt de bevarede sten.
71) O. 1825. Christian Hohlenberg, kommandørkaptajn, f. 27. april 1767, d.
7. dec. 1825, og hustru Caroline Margrethe, f. Gianelli, f. 19. sept. 1772, d. 22.
jan. 1842, og deres yngste søn Gustav Henrik, f. 1. marts 1807, d. 7. nov. 1823.
Hos Bobé opført som nr. 10 blandt de bevarede sten.
72) 1827. Dorte Charlotte Borch, f. Podal, f. 27. marts 1780, [g. m. vinhand
ler Herman Henrich Borch], d. 3. feb. 1827. Hos Bobé opført som nr. 24 blandt
de bevarede sten.
73)
O. 1833. Cornelius Wleugel, kontreadmiral, divisionschef, Ridder af
Dannebrog, Dannebrogsmand, officer af Den Franske Æreslegion, f. 16. okt.
1764, d. 22. jan. 1833, hviler ved siden af sin første hustru Juliane Marie von
Holmskjold, d. 1. marts 1814. Indskrift på en hvid marmorplade ved foden
af et hvidt marmorkors19.
74) 1837. Julie Louise Holst, f. i Tønsberg 8. dec. 1818, d. i København 1.
sept. 1837. Hos Bobé opført som nr. 3 blandt de bevarede sten.
75) 1838. Christiane Finck, f. Jacobsen, f. 22. maj 1761, d. 12. feb. 1838.
Hos Bobé opført som nr. 23 blandt de bevarede sten.
76) 1840. Hans Jacob Søbøtker, kaptajnløjtnant i Søetaten, f. 22. juli 1751,
d. 18. aug. 1840. Hos Bobé opført som nr. 22 blandt de bevarede sten.
77) 1841. Karen Christine Johansen, f. Weidemann, f. 10. marts 1811, [g. m.
værtshusholder Peder Johansen], d. 13. dec. 1841. Hos Bobé opført som nr. 21
blandt de bevarede sten.
78) 1843. Adolph Hans Heinrich Christen, kammerskriver, f. 6. jan. 1819,
d. 16. dec. 1843. Hos Bobé opført som nr. 20 blandt de bevarede sten.
79) 1844. Caroline Emilie Mohr, f. 15. nov. 1820, [datter af kgl. kapelmusikus
C. Mohr], d. 2. feb. 1844. Hos Bobé opført som nr. 9 blandt de bevarede sten.
80) O. 1845. Familien Wexschall, [kgl. koncertmester Frederik Thorkildsen
Wexschall, d. 24. okt. 1845]. Stenen er opført hos Bobé som nr. 17 blandt de
bevarede sten.
81) 1845. Axelia Nicoline Henriette Ursin, f. 2. nov. 1784, d. 11. juni 1845.
Hos Bobé opført som nr. 16 blandt de bevarede sten.
Følgende † gravsten er udaterede:
82) Peder Colbiørnsen, arkelimester, og hustru Anna Kirstine Colbiørnsen.
Store Kirkegård. Bobé s. 294.
83) Johan Engelbrecht. Store Kirkegård. Bobé s. 295.
84) Hans Jørgen Hald. Store Kirkegård. Bobé s. 295.
85) Jacob Jochimsen, kaptajnløjtnant, og hustru Magdalena Lassen, og
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Friderich Daniel Sidow, (tysk indskrift). Formentlig øst for kirken. Bobé
s. 293.
86) Niels Michelsen Hegelund, formand ved tømmermændene. Store Kirke
gård. Bobé s. 295.
87) Christian Petersen, hattemager. Store Kirkegård. Bobé s. 294.
88) Poul Torchildsen, skrædder. Store Kirkegård. Bobé s. 295.
89) Svale Østensen, skibsmand. Store Kirkegård. Bobé s. 294.

†K I S T E P L A D E R

1) 1658. Hendrich Brehmer, generalmajor til hest, »so aus den Uhralten Adelichen
gesleckte der Brehmer und von der Tehken entsprossen«, såret 3. sept. 1658 under
Københavns belejring, d. 5. sept. 1658, 53 år gl. Tysk indskrift1. Bobé s. 266.
1
a) 1660. Fredericus Castiglioneus, sekretær for Johan Friderich hertug til Braun
schweig og Lüneburg, f. i Milano 1633, d. i København 4. april 1660. Tysk indskrift2.
Bobé s. 266.
1 b) 1661. Nicolaus Guntelberg, f. i Jylland 27. aug. 1626, Frederik III’s bygningsherre over Danmarks rige i »Civil oc militariske Architectur« [d. 1661]. Dansk indskrift1.
2) 1666. Eschild Moridson, f. i København påskedag 1664, søn af admiralitetssekretær Morids Eschildson (†kisteplade nr. 5) og Anna Jensdaatter, salig borgmester Jens
Christenson i Nestved hans datter, d. fredag d. 31. aug. 1666 om eftermiddagen kl. 2,
tre år gl.. Kisteplade af kobber med dansk indskrift. Gravsat i en muret grav under
stolene på vestsiden i Kaptajnsgangen3.
2 a) 1667. Fru Veronica von Metz, født von Wallerwitz, fra Dessau, d. 1667, 81 år gl.
Kisteplade af messing. Indskriftens ordlyd er ikke overleveret4.
3) 1668. I Gabriel Jacobsens grav i Skippergangen stod i 1835 en lille jernbeslået
kiste med seks side- og endehanke af jern, på hver side stod CJS 16683.
3 a) 1670. Jomfru Sophie Marie von Metz, datter af Veronica von Metz (se † kisteplade
nr. 2 a), d. 1670,18 år gl. Kisteplade af messing. Indskriftens ordlyd er ikke overleveret4.
4) 1672. Gabriel Jørgensen, f. 5. marts 1660, d. 18. juni 1672. Kisten var forsynet
med otte store jernhanke på siderne og enderne og en jernplade med »Romerskrift«,
dansk indskrift. Kisten stod 1835 i Gabriel Jacobsens grav i Skippergangen3.
4 a) 1674. Maria Morids Datter, f. i København 17. marts 1672, datter af admiralitetssekretær Morids Eschildson (†kisteplade nr. 5) og Anna Jens Datter, d. i Køben
havn 23. april 1674. Kisteplade af kobber med dansk indskrift. Gravsat samme sted
som † kisteplade nr. 23.
5) 1674. Morids Eschildson, fordum sekretær ved Admiralitetskollegiet, f. i Køben
havn 23. juli 1630 »Klocken 3 Quarteer ofver Tou Formiddag«, søn af Eschild Jensen,
byfoged i København, og Maren Moritz Dater, d. i København 9. nov. 1674 ca. kl. 9
om formiddagen. Kisteplade af messing med dansk indskrift. Gravsat samme sted
som † kisteplade nr. 23.
6) 1675. Sophia Amalia Mesen, f. i København 6. aug. 1674, datter af proviantskri
ver for Københavns slot Bendix Mese (†kisteplade nr. 11) og Engen (!) Christophers
Daater Nyendort (†kisteplade nr. 9). Kisteplade af messing. Gravsat i koret3. Sml. epi
tafium i kirken nr. 10.
7) 1675. Cort Adeler, f. 16. dec. 1622, herre til Bradsbierg og Giemsøe, Ridder af
Dannebrog, generaladmiral, vicepræsident i Admiralitetskollegiet og admiralitetsråd,
Ridder af St. Marco til Venetien, efter 18 års tjeneste »hos et fremmed Herskab« tjente
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han Frederik III og Christian V i 13 år, d. 5. nov. 1675. Forsølvet kisteplade5. Kisten
overflyttet til Frue Kirke (se bd. I p. 74 og 108 f.).
7 a) 1676. Ædele Wlfeldt, f. 11. marts 1630 på Helsingborg slot, datter af Christoffer
Ulfeld til Svenstorp og Maren Urup, g. m. Henrik Bjelke, d. 46 år gl. 10. jan. 1676.
Plade på kiste i koret6. Dansk indskrift. Se † kisteplade nr. 7 b.
7 b) 1676. Dorothea Christine Bielche, f. 25. feb. 1658, datter af rigsadmiral Henrik
Bjælke til Ellingegaard og fru Edele Ulfeld til Næsbyholm, d. 1676 23. jan. Plade på
kiste i koret6. Dansk indskrift. Se † kisteplade nr. 7 a.
8) 1676. Ellene Peders Daatter, f. i København 1605, d. 6. nov. 1676. En stor kiste
med otte jernhanke, indskrift på låget med store »Romerbogstaver« af jern. Gravsat i
Gabriel Jacobsens grav i Skippergangen3.
8 a) 1676. Charlotta Amalia Gyldensparre, f. i København 17. feb. 1676, d. samme
år 19. dec. Dansk indskrift. Plade på kiste i koret6.
8
b) 1677. Malte Juel Lindelow til Borebygaard, f. på sin mødrene gård Maltisholm
i Skaane 16. nov. 1650, søn af Ottho Lindenow til Boringaard og fru Else til Klaarup,
d. i København 19. jan. 1677. Dansk indskrift. Plade på kiste i koret6.
8
c) 1677. Floris Castensen, schoutbynacht, f. i København 23. dec. 1641, omkom
ved et kanonskud »for Lante Rugen af de Pommerske Kust« 27. okt. 1677. Dansk ind
skrift. Plade på kiste i koret6.
9) 1682. Anna Christophers Daater Nöyendorph, f. 6. marts 1644 i Sønderborg i
Holsten, efter otte års opvartning som kammerpige hos dronning Sophia Amalia og
siden kammerfrue g. 18. jan. 1671 m. Bendix Mesen (†kisteplade nr. 11), proviant
mester og siden rådmand i København, gift i 11 år og otte måneder, tre sønner og to
døtre (se † kisteplade nr. 6), d. 16. sept. 1682. Kisteplade af messing. Gravsat i koret3.
Se epitafium i kirken nr. 10.
10) 1684. På låget af Gabriel Jacobsen Kyngs kiste stod med jernbogstaver G J SK3.
Et kistebeslag af tre krydslagte fisk er bevaret. Se epitafium i kirken nr. 8.
11) 1688. Bendix Mese, rådmand i København, f. 13. feb. 1636 i Areskiøbing på Als,
søn af Uldrich Mese og Margarethe Mule, fader til tre sønner og to døtre (se † kiste
plade nr. 6) med en ægtehustru (†kisteplade nr. 9), d. 3. juni 1688. Kisteplade af mes
sing. Gravsat i koret3. Se epitafium i kirken nr. 10.
11 a) 16 — —. F. W[interberg]. Kisten blev i 1712 udtaget af den murede grav nr.
19 i koret7.
12) 1710. Kara Gierlöf, f. i København skærtorsdag d. 17. april 1710, datter af Chri
stian Gierlöf (kisteplade nr. 20) og Rackell Jørgens datter, d. sammesteds 19. nov.
1710. Kisteplade af messing. Gravsat i Gabriel Jacobsens grav i Skippergangen3.
13) 1714. Dr. Petter Jespersen, kgl. konfessionarius, (se kisteplade nr. 8 og † kiste
plade nr. 69), kistepladens ordlyd er ikke overleveret. I 1850 blev kisten udtaget af
begravelse nr. 16 i kapellet, hvor den da havde stået fra 7. nov. 17148. Se epitafium
i kapellet nr. 1.
14) 1727. »Der Geheime kønigliche Cabinetssecretair Andreas Lüders nachdem er
Friderich den 4ter 29 Jahre gedient ist den 1 September 1727 sanft und selig auf Friederichsburg (!) gestorben, gebohren den 1 Marts also sein ganzes Alter 53 Jahre 6 Monathen dieser Welt gewesen.« 1817 blev kisten udtaget af nr. 13 i kapellet8. Bobé s.
308. Se epitafium i kapellet nr. 3.
15) 1727. Bolette Sophie Hersieb, fire år gl. (se † kisteplader nr. 49 og 69). Indskrif
tens ordlyd er ikke overleveret. 1850 blev kisten udtaget af kapelbegravelse nr. 16,
hvor den havde stået fra 29. nov. 17278.
16) 1728. Magister Peter Herslebs datter 16 uger gl. (se † kisteplader nr. 49 og 69).
Indskriftens ordlyd er ikke overleveret. 1850 blev kisten udtaget af kapelbegravelse
nr. 16, hvor den havde stået fra 21. jan. 17288.
17) 1728. Magister Peter Herslebs datter Christiane, lo år gl. (se † kisteplader nr. 49
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og 69). Indskriftens ordlyd er ikke overleveret. 1850 blev kisten udtaget af kapel
begravelse nr. 16, hvor den havde stået fra 5. maj 17288.
18) 1729. Joachim v. der Lippe, f. 5. marts 1728, d. 25. feb. 1729 (se † kisteplader
nr. 19 og 20). Dansk indskrift. 1847 blev kisten udtaget af kapelbegravelse nr. 38.
19) 1729. Marie Magdalene v. der Lippe, f. 5. marts 1729, d. 29. april 1729 (se † kiste
plader nr. 18 og 20). Dansk indskrift. 1847 blev kisten udtaget af begravelse nr. 3 i
kapellet8.
20) 1734. Jean Jacob v. der Lippe, f. 1. april 1734, d. 14. april 1734 (se † kisteplader
nr. 18 og 19). Dansk indskrift. 1847 blev kisten udtaget af begravelse nr. 3 i kapellet8.
21) 1736. Jacob Olsen, kommerceråd og toldskriver ved toldkammeret i København,
tjente konge og fædreland i 54 år, gift to gange, efterleves af Susanna Christina Winnicke (†kisteplade nr. 46), d. 68 år gl. Kisteplade af tin med dansk indskrift. Gravsat
under stolene på vestsiden i Kaptajnsgangen3.
22) 1737. Marie Sophie Klaumann, f. 21. okt. 1713, datter af bankkommissær, di
rektør ved Det Ost- og Vestindiske Kompagni Greg. Klaumann (†kisteplade nr. 36),
g. m. kancelliråd Jørgen Tuxen, en søn og en datter, død efter et dødfødt drengebarns
fødsel 15. marts 1737 efter tre års og 9 mdr.’s ægteskab. Dansk indskrift. 1847 blev
kisten udtaget af begravelse nr. 14 i kapellet8.
23) 1737. Sidse Marie Hassel (fødselsår ubekendt), g. 8. okt. 1720 m. kaptajn ved
Søetaten Olfert Fisker, d. 8. juli 1737. Dansk indskrift. 1847 blev kisten udtaget af
begravelse nr. 3 i kapellet8.
24) 1738. Anna Magdalene Buckholdt, f. 6. jan. 1701, g. 30. nov. 1728 m. Povl Bo
son (†kisteplade nr. 91), assessor i Højesteret og Hofretten og kancelliråd, d. 15. nov.
1738. Dansk indskrift. 1850 blev kisten udtaget af kapelbegravelse nr. 16, hvor den
havde stået fra 29. nov. 17388. Bobé s. 309.
25) 1741. Judithe Abbestee, f. v. Marle, f. i »Mersel« 20. nov. 1667, g. 1. juli 1696
m. Mathias Abbestee, købmand i København, i hvilket ægteskab til 1711 var fire børn,
hvoraf en søn og en datter er i live, d. 24. aug. 1741. Tysk indskrift. 1847 blev kisten
udtaget af begravelse nr. 3 i kapellet8. Bobé s. 306.
26) 1741. Jomfru Anna Margareta Gierlöf, f. 20. aug. 1716, d. 25. okt. 1741, gravsat
31. okt. 1741. Kisteplade af tin med dansk indskrift. Gravsat i koret3.
27) 1741. »Hvad er dyrebarere end Siælen, hvad er lyksaligere end Himlen, hvad
er uslere end Legemet og hvad er roligere end Graven. Herpaa findes Svar under dette
Kistelaag af«: Marie Franck, g. m. sekretær og kancelliforvalter Andreas Graah (†kiste
plade nr. 86), en søn Nicolay Graah fødtes 30. nov. 1740, d. 10. dec. næst efter. Dansk
indskrift. 1847 blev kisten udtaget af kapelbegravelse nr. 58. Bobé s. 306.
28) 1742. Johan Franziskus Comes de Bagorani, d. 12. april 1742. Udførligere ind
skrift er ikke overleveret. 1847 blev kisten udtaget af begravelse nr. 3 i kapellet8.
Bobé s. 306.
29) 1745. Gregorius Nielsen, f. 8. juni 1676 i Nibe i Jylland, tog borgerskab som
negotiant og grosserer i København 15. sept. 1710, en af stadens 32 mænd, overfor
mynder 1728, efter Københavns ildebrand kvæsthusdirektør fra 1730-1745, rådmand
i København fra 1731 til sin død, kammer- og justitsråd 1744, g. 17. feb. 1712 m.
Maren Simonsdatter, d. 31. aug. 1715, ingen børn, g. anden gang 19. april 1710 (!)
m. Gjertrud Cathrine Graah (†kisteplade nr. 58) i 26 år 5 mdr. og 16 dg., en datter d.
syv uger gammel og en søn, d. 6. okt. 1745 om morgenen kl. 6. Dansk indskrift. 1847
blev kisten udtaget af kapelbegravelse nr. 58. Bobé s. 307.
30) 1746. Inger Margrethe Numsen, frøken, f. 24. maj 1683, datter af sal. Mathias
Numsen og sal. Maria Worm, d. i København 9. jan. 1746 (se † kisteplade nr. 45).
Dansk indskrift på kisteplade af tin. Gravsat i koret3. Sml. epitafium i kirken nr. 1.
31) 1746. Michel Faberitzius, kgl. dansk agent, direktør for Det Asiatiske Kom
pagni, »Bankconf.« og grosserer, f. 2. maj 1697, søn af Herman Faberitzius, kgl. vin
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leverandør, og Marie Elisabeth f. Abestee (kisteplade nr. 34), g. 17. maj 1726 m.
Anna Marie Köster, datter af den kgl. danske konsul i »Oberrheinischen Kreise« Dide
rich Köster, 12 børn (se kisteplade nr. 29), hvoraf fem er døde, d. 13. nov., bisat 19.
nov. 1746. Tysk indskrift. 1847 blev kisten udtaget af begravelsen nr. 3 i kapellet8.
Bobé s. 306.
32) 1747. Gabriel Gierlöf, borger og urtekræmmer i København, f. 5. dec. 1707, d.
6. okt. 1747 efter fem års ægteskab med Anne Marie Anders Daatter Bersøe (†kiste
plade nr. 39), fire børn, hvoraf to er døde. Følgende gravvers: »Hviil dig nu og sov
kun roelig, du har striidt og vundet vel; / Vist arbeidede du troelig i dit Embed Ga
briel; / Hvil dig indtil Jesu kommen, til han raaber Op til Dommen.« Kisteplade af
tin med dansk indskrift. Gravsat i koret3.
33) 1749. Marie Ager, f. 9. jan. 1676, datter af købmand Knud Christensen Ager,
en af Københavns 32 mænd, og Ingeborg Lovise, datter af en fornem kræmmer i
København, g. 2. jan. 1711 m. Gregorius Klaumann (†kisteplade nr. 36), tre sønner
og fire døtre (se kisteplade nr. 37) lever, mens to sønner og en datter (†kisteplade nr.
22) er døde, d. 3. jan. 1749. Dansk indskrift. 1847 blev kisten udtaget af kapelbegra
velse nr. 148. Bobé s. 308. Se epitafium i kapellet nr. 5.
34) 1749. Elisabeth Ludvigs, f. 4. okt. 1669 i Christianstad i Skaane, enke efter kommerceråd Hans Albert Hæseker, d. 27. feb. 1749. Oval kisteplade med dansk indskrift.
Kistepladen er hos Bobé (nr. 59) opført blandt de bevarede plader, men den findes
ikke i kirken nu9.
35) 1750. Kaptajn Jesper Richardts søn Anton, seks år gl.. Indskriftens ordlyd er
ikke overleveret. 1850 blev kisten udtaget af kapelbegravelse nr. 16, hvor den havde
henstået fra 26. sept. 17508.
36) 1752. Gregorius Thellesen Claumann, virkelig etatsråd, bryghusforvalter, bank
kommissær og direktør ved Det Asiatiske Kompagni, f. 30. nov. 1678, g. m. Marie
Ager (†kisteplade nr. 33), syv gange fader (se kisteplade nr. 37 og † kisteplade nr. 22),
d. 13. sept. 1752. Dansk indskrift. 1847 blev kisten udtaget af begravelse nr. 14 i ka
pellet8. Bobé s. 308. Se epitafium i kapellet nr. 5.
37) 1752. Biskop Herslebs søn, seks dg. gl., (se † kisteplader nr. 49 og 69). Indskrif
tens ordlyd er ikke overleveret. 1850 blev kisten udtaget af kapelbegravelse nr. 16,
hvor den havde stået fra 12. okt. 17528.
38) 1753. August de Klaumann, f. 27. aug. 1753, søn af Kn. Gre. de Klaumann
(†kisteplade nr. 61) og Ulriche Sophie Mauritzen, d. »14. selv næst efter« to mdr. og 19
dg. gl.. Dansk indskrift. 1847 blev kisten udtaget af begravelse nr. 14 i kapellet8. Bobé
s. 308.
39) 1754. Anna Maria Bersöe, f. 19. aug. 1717, i første ægteskab med Gabriel Gierløf (†kisteplade nr. 32), borger og urtekræmmer i København d. 28. nov. 1747 (!), to
sønner og to døtre, kun den ene datter lever, g. anden gang 2. okt. 1748 m. Christen
Christensen Borup, ligeledes borger og urtekræmmer i København, en søn og en dat
ter, d. 25. feb. 1754. Kisteplade af tin med dansk indskrift. Gravsat i koret3.
39
a) 1754. Johan Thomas Hoffmann, justitsråd og kabinetssekretær hos dronning
Anna Sophia, f. i byen Sula i det fyrstelige grevskab Henneberg 4. feb. 1675, begyndte
som »Stats Chirurgus« ved de kgl. tropper i Brabant, siden regimentskvartermester ved
oberst von Grobous »Cuirassier« regiment, omsider kabinetssekretær hos dronningen,
d. 28. sept. 1754. Oval, hvælvet kisteplade med dansk indskrift9.
40) 1755. Terkel Brygmann, etats- justits- og kancelliråd, bogholder ved Det Kom
binerede Generaladmiralitetskollegium, f. 18. maj 1695, g. 19. maj 1734 m. nu salige
Anna Sophia Klauman (kisteplade nr. 37), »hvilket Ægteskab ... var fornøieligt og
aldrig bedrøveligt, uden da det ved Døden blev opløst,« fem børn, hvoraf to er døde,
en søn og to døtre efterlever, d. 21. maj 1755. Dansk indskrift. Kisten blev 1850 ud
taget af kapelbegravelse nr. 29, hvor den havde henstået fra 26. maj 17558.
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41) 1755. Julianne Christiane de Röder, f. 17. marts 1755, datter af Chr. Fr. de Röder
og Ingeborg Marie Thombsen, d. 13. aug. 1755 (se † kisteplader nr. 59 og 60). Dansk
indskrift. 1847 blev kisten udtaget af begravelse nr. 14 i kapellet8. Bobé s. 308.
42) 1756. Johan Ludvig Graah, d. fem år og nogle dage gl. 10. maj 1756, (se † kiste
plader nr. 82 og 86). Dansk indskrift. 1847 blev kisten udtaget af begravelse nr. 5 i
kapellet8. Bobé s. 307.
43) 1756. Hans Jacob Rostgaard, viceadmiral, schoutbynacht og admiralitetsråd, f.
1684, i kongens tjeneste 1701 som kadet ved Søetaten, 1708 sekundløjtnant, 1709
premierløjtnant, 1710 kaptajnløjtnant, 1712 virkelig kaptajn og 1719 kommandør
kaptajn; 1736 schoutbynacht, chef for tredie divisions søfolk og medlem af Admiralitetskollegiet, 1746 viceadmiral, d. 2. juni 1756, »og har saaledes ved sit Endeligt til
endebragt den Höi-Adelige Rostgaards Familie, saa at nu ingen efterlever i Mands
Linien«. Kisteplade af tin med dansk indskrift. Gravsat i koret3.
44) 1756. Johan Michael Iselin, f. 23. marts 1754, søn af Richart Iselin, købmand,
og Anna Elisabeth Iselin, f. Fabritzius, d. 20. juni 1756 (se †kisteplade nr. 56). Tysk
indskrift. 1847 blev kisten udtaget af begravelse nr. 3 i kapellet8. Bobé s. 306.
45) 1756. Christian Numsen, ridder, generalløjtnant, f. 4. sept. 1687, søn af Mathias
Numsen, ridder, gehejmeråd etc., og Maria Worm, g. m. nu afdøde Sophia Hedevig von
der Maase, to døtre, d. 25. sept. 1756 (se †kisteplade nr. 30). Kisteplade af tin med
dansk indskrift. Gravsat i koret3. Sml. epitafium i kirken nr. 1.
46) 1756. Susanna Christina Winnicke, f. i København 13. okt. 1689, i første ægte
skab med Thomas Therschmede to døtre, g. anden gang m. kommerceråd og told
skriver Jacob Olsen (†kisteplade nr. 21), d. 28. sept. 1756 om formiddagen »¼ til II«.
Kisteplade af tin med dansk indskrift. Gravsat under stolene på vestsiden i Kaptajns
gangen3.
47) 1757. Krigsråd Tops datter Cathrine Sophie, syv mdr. gl. (forældre se †kisteplade
nr. 78 og kisteplade nr. 66, søskende se †kisteplade nr. 53, 63 og 71). Indskriftens ordlyd
er ikke overleveret. 1850 blev kisten udtaget af begravelse nr. 29 i kapellet, hvor den
havde stået siden 26. jan. 17578.
48) 1756. Jens Jensen Bang, kammerråd og renteskriver, f. i Grenaa 9. sept. 1691,
kom i Rentekammeret 1709, blev fuldmægtig sammesteds 1717, beskikket til rente
skriver 1734, virkelig kammerråd 1754, gift i 21 år, efterlader sig fire sønner, en datter
og en enke, d. 18. aug. 1756. Dansk indskrift. Kisten blev i 1847 udtaget af begravelse
nr. 7 i kapellet8. Bobé s. 307.
49) 1757. Peder Hersleb, biskop over Sjællands stift, f. 25. marts 1689, 1714 feltpræst
ved armeen, 1718 præst for Gunderløv menighed i Falster, 1718 slotspræst i Frederiks
borg, 1725 til København som kgl. hofprædikant, 1730 biskop over Aggershusstift,
1737 over Sjællands stift, har foretaget to kongesalvinger, indviet 11 biskopper, 50
provster, 42 præster og 17 kirker, g. 1719 m. Boletta Hjort (†kisteplade nr. 69), ti børn
(†kisteplader nr. 15, 16, 17 og 37); to sønner, fire døtre (†kisteplade nr. 82, 92 og 93)
og moderen begræder tabet af faderen, d. 4. april 1757. Dansk indskrift. 1850 blev
kisten udtaget af kapelbegravelse nr. 16, hvor den havde stået siden 13. april 17578.
Se epitafium i kapellet nr. 1. Bobé s. 308.
50) 1757. Johan Friderich Schaffalitzhy de Muchadell, f. i København 28. maj 1757,
søn af oberstløjtnant Jacob Friderich Schaffalitzhy de Muchadell, d. 13. juni 1757 (se †kisteplade nr
pellet3. Bobé s. 306.
51) 1758. Friderich Julianus Christian Kraft, f. i Sorø 8. dec. 1753, d. i København
29. jan. 1758 ved »inoculation«, følgende gravvers: »Her al Fortroelighed til andre —
store Konst, for at beholde Dig i Live — blev omsonst; for min Forsigtighed jeg fik
et — Hiertestöd som jeg desværre vist vil føle til min Død« signeret P. Kraft (†kiste
plade nr. 64). Kisteplade af tin med dansk indskrift. Gravsat i kirkens grav i koret3.
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52) 1758. Heinrich Bernhard Sch. de Muchadell, f. 28. maj 1757, d. 26. aug. 1758 kl.
2 om morgenen (se †kisteplade nr. 50). Tysk indskrift med følgende gravvers: »Ich bin
vergnügt in Jesu Armen / An seiner treuen, lieben Brust / Ich kann mein kaltes Herz
erwarmen / Ich achte keines Menschen Lust / Ich habe nun die Welt besiegt / Und bin
volkommen vergnügt«. 1847 blev kisten udtaget af begravelse nr. 3 i kapellet8. Bobé
s. 306.
53) 1758. Krigsråd Tops søn Peter Terkel, tre uger gl. (forældre se †kisteplade nr. 78
og kisteplade nr. 66, søskende se †kisteplade nr. 47, 63 og 71). Indskriftens ordlyd er
ikke overleveret. 1850 blev kisten udtaget af kapelbegravelse nr. 29, hvor den havde
stået fra 26. sept. 17588.
54) 1759. Engelke Falbe f. Mouritzen, f. 16. april 1719, en kærlig ægtemage af Christian
Ludowig Falbe (†kisteplade nr. 57), kammerråd og zahlkasserer, »som nu er inderlig
bedrøvet over den kiereste Deel ham ved Døden er berøvet,« i næsten 20 års ægteskab
seks sønner og en datter, fire sønner efterlever hende, d. 9. jan. 1759. Kisteplade af tin
med dansk indskrift. Gravsat i koret3.
55) 1759. Justitsråd Herslebs datter Boletta Laurentia Sara, ¾ år gl., (se †kisteplade
nr. 93). Indskriftens ordlyd er ikke overleveret. 1850 blev kisten udtaget af kapel
begravelse nr. 16, hvor den havde stået fra 25. feb. 17598.
56) 1759. Reinhart Iselin, f. 16. feb. 1757, d. 8. okt. 1759 (se †kisteplade nr. 44). Tysk
indskrift. 1847 blev kisten udtaget af begravelse nr. 3 i kapellet8. Bobé s. 306.
57) 1760. Christian Ludowig Falbe, kammerråd og zahlkasserer, f. 22. aug. 1699, fik
sit embede 1753, i næsten 20 års ægteskab med Engelke Mouritzen (†kisteplade 54)
seks sønner og en datter, efterleves af fire sønner, d. 6. april 1760. Kisteplade af tin
med dansk indskrift. Gravsat i koret3.
58) 1760. Gertrud Cathrine Graah, f. 3. sept. 1698, datter af Jacob Sørensen Graah
d. 15. april 1705 og Inger Windekilde, g. 19. april 1719 m. sal. Gregorius Nielsen (†kiste
plade nr. 29), en datter, der døde seks uger efter fødslen, en søn Jacob Gregorius Graah
(†kisteplade nr. 95) f. 16. maj 1721, d. 13. april 1760. Dansk indskrift. 1847 blev kisten
udtaget af begravelse nr. 5 i kapellet8. Bobé s. 307.
59) 1761. Johan Georg v. Röder, af den højædle og velbårne Röderske Familie, f. i
København 21. sept. 1756, d. i Assens i Fyn 4. marts 1761 (se †kisteplader nr. 41 og 60).
Dansk indskrift. 1847 blev kisten udtaget af begravelse nr. 14 i kapellet8. Bobé s. 308.
60) 1761. En søn af den nu salige Fr. v. Röder, løjtnant ved Det Bornholmske Regi
ment, d. 12. marts 1761 otte år gl. (se †kisteplader nr. 41 og 59). Dansk indskrift. 1847
blev kisten udtaget af begravelse nr. 14 i kapellet8. Bobé s. 308.
61) 1762. Knud Gregorius de Klaumann, justitsråd og forhen assessor i Højesteret,
f. 2. okt. 1711, g. 27. okt. 1741 m. Ulriche Sophie Klaumann f. Mauritzen, syv sønner
og fem døtre (se †kisteplade nr. 62 og 70), fire sønner (se †kisteplade nr. 38) og en
datter (†kisteplade nr. 62) er døde, d. 23. dec. 1762. Dansk indskrift. 1847 blev kisten
udtaget af begravelse nr. 14 i kapellet8. Bobé s. 308.
62) 1762. Mariane Margrethe de Klaumann, f. 23. okt. 1748, datter af afdøde justits
råd Kn[ud] Gr[egorius] de Kl[aumann] (†kisteplade nr. 61) og fru Ulr[iche] Sop[hie]
Mauritzen, d. 30. dec. 1762. Dansk indskrift. 1847 blev kisten udtaget af begravelse nr.
14 i kapellet8. Bobé s. 308.
63) 1763. Krigsråd Tops datter Engelique Charlotte, et år gl., (forældre se †kisteplade
nr. 78 og kisteplade nr. 66, søskende se †kisteplade nr. 47, 53 og 71). Indskriftens ordlyd
er ikke overleveret. 1850 blev kisten udtaget af kapelbegravelse nr. 29, hvor den havde
stået fra 5. feb. 17638.
64) 1764. Peder Kraft, herre til Kattrup, virkelig justitsråd, landsdommer i Sjælland
og Møen, kancellisekretær, f. 10. aug. 1712, g. 1748 med den nu dybtsørgende enke
Bergitte f. Borthuus, tre sønner og en datter, en søn (†kisteplade nr. 51) er død, d. 30.
jan. 1764. Kisteplade af tin med dansk indskrift. Gravsat i kirkens grav i koret3.
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65) 1765. Gabriel Hjelmand, f. 3. sept. 1692, søn af Lars Hjelmand, købmand i Sta
vanger, og Margrete Nagel, g. 22. maj [1726] m. Johanne Schuurmann (†kisteplade nr.
66), 25. maj 1731 rådmand i København, 2. dec. 1746 justitsråd, 28. juni 1754 borg
mester, 31. marts 1755 virkelig justitsråd, d. 24. dec. 1765. Dansk indskrift. 1847 blev
kisten udtaget af begravelse nr. 7 i kapellet8. Bobé s. 307.
66) 1766. Johanne Hjelmand f. Schuurmann, f. 17. feb. 1709, datter af Corfitz
Schuurmann, provst til Holmens menighed, og Johanne Fisker, g. 22. maj 1726 m.
Gabriel Hjelmand, justitsråd og borgmester i København, (†kisteplade nr. 65) en søn,
Corfitz Schuurmann, som kun kort så dette lys, d. 5. jan. 1766. Dansk indskrift. 1847
blev kisten udtaget af begravelse nr. 7 i kapellet8. Bobé s. 307.
67) 1766. Just Frederich Classen, f. 3. aug. 1766, søn af gehejmekonferensråd Peter
Hersleb Classen (kisteplade nr. 159) og Justine Fabritius (kisteplade nr. 148), d. 28.
aug. 1766. Dansk indskrift. 1874 blev kisten udtaget af begravelse nr. 20 i kapellet8.
68) 1766. Hans Hagerup Falbe, f. 26. feb. 1766, d. 11. nov. samme år. Kisteplade af
tin med dansk indskrift. Gravsat i koret3.
69) 1767. Bolette Hjort, f. 12. april 1690, datter af Hans Hjort, sognepræst i Steenstrup i Fyen, og Helene Boesen, opfødt fra sit femte år og antaget i datters sted af sin
morfader dr. Peter Jespersen (†kisteplade nr. 13), kgl. konfessionarius og øverste hof
prædikant, g. 25. okt. 1719 m. magister Peter Hersleb, biskop over Sjællands stift
(†kisteplade nr. 49), gift i 37 år og seks måneder, 10 børn (se †kisteplader nr. 82, 92 og
93), hvoraf seks er døde (se †kisteplader nr. 15, 16, 17 og 37), d. 16. maj 1767. Dansk
indskrift. 1850 blev kisten udtaget af kapelbegravelse nr. 16, hvor den havde henstået
fra 25. maj 17678. Bobé s. 308. Se epitafium i kapellet nr. 1.
70) 1767. Sophie Amalie de Klaumann, f. 18. april 1756, datter af justitsråd Kn[ud]
Greg[orius] de Klaumann (†kisteplade nr. 61) og Ulriche Sophie Mauritzen, d. 24. okt.
1767. Dansk indskrift. 1847 blev kisten udtaget af begravelse nr. 14 i kapellet8. Bobé
s. 308.
71) 1769. Frederik Wilhelm Top, 1 ½ år gl., (forældre se †kisteplade nr. 78 og kiste
plade nr. 66, søskende se †kisteplader nr. 47, 53 og 63). Indskriftens ordlyd er ikke over
leveret. 1850 blev kisten udtaget af kapelbegravelse nr. 29, hvor den havde stået fra
21. juli 17698.
72) 1770. Søren Jensen Kramer, borger og garver i København, f. 23. jan. 1707. g. 3.
juli 1733 m. hans nu efterlevende enke Gjertrud født Aashow (†kisteplade nr. 98), 13
børn (se †kisteplade nr. 100), hvoraf to sønner og fire døtre er døde, d. 8. marts 1770.
Dansk indskrift. 1847 er kisten udtaget af nr. 13 i kapellet8. Bobé s. 307.
73) 1770. Conradine Rostgaard, f. Revenfeldt, konferensrådinde, f. 9. juli 1687, g.
1. marts 1703 m. Friderich Rostgaard, konferensråd og oversekretær i Danske Kan
celli, d. 26. april 1745, i 42 års ægteskab en søn og seks døtre, som nu alle er døde,
den sal. frues efterladte børnebørn og svigerbørn sørger, d. 22. okt. 1770. Kisteplade af
tin med dansk indskrift. Gravsat i koret3. Se gravsten nr. 9.
74) 1773. Elisabeth Holst, f. 10. juli 1740, ældste datter af kommandørkaptajn Joh.
Christopher Holst og Dorothea Hansen, g. 3. dec. 1766 m. etatsråd Peder Hoppe (†kiste
plade nr. 81), en datter og tre sønner (se kisteplade nr. 161 a), d. 6. feb. 1773 om morge
nen kl. 3 ½. Kisteplade af tin med dansk indskrift. Gravsat i koret3. Se epitafium i
kirken nr. 16.
75) 1775. Frederich Aashov, f. 13. dec. 1774, søn af Urban Bruun Aashov, kgl. livmedicus, og Anna Marie Kalle, d. 5. sept. 1775 (se †kisteplader nr. 79 og 84). Dansk
indskrift. 1847 blev kisten udtaget af begravelse nr. 13 i kapellet8. Bobé s. 308.
76) 1776. Maria Arff, f. Lemvig, kommandørinde, f. 22. maj 1702, gift 28. aug. 1751
(se kisteplade nr. 49), død 7. feb. 1776. Kisteplade af form som et dokument9 med
dansk indskrift. 1872 blev kisten udtaget af begravelse nr. 9 i kapellet8. Opført hos
Bobé som nr. 7 blandt de bevarede plader, men er nu forsvundet.
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77) 1776. Friderich Hoppe, generaladiniralløjtnant, Ridder af Dannebrog, f. 1. aug.
1690, eneste søn af viceadmiral Iwer Hoppe og Margaretha Elizabeth Bøye, d. 26. okt.
1776, (se †kisteplade nr. 81 og kisteplade nr. 93 a). Kisteplade af tin med dansk ind
skrift. Gravsat i koret3.
78) 1776. Hans Petter Top, virkelig etatsråd, deputeret i Admiralitetskommissariatskollegiet, bogholder ved Søetaten, f. 24. juni 1720, g. m. Marie Dorthea Brygman (kiste
plade nr. 66), d. 1. dec. 1768, to sønner og to døtre efterlevede hende, af hvilke den ene
søn døde kort efter hende (se †kisteplade nr. 71), (se †kisteplader nr. 47, 53 og 63), g.
anden gang m. Mette Kirstine Dahldorf f. Dinesen (†kisteplade nr. 101), nu enke, der
med to sønner og to døtre beklager tabet af faderen, d. 19. nov. 1776. Dansk indskrift.
1850 blev kisten udtaget af kapelbegravelse nr. 29, hvor den havde stået fra 26. nov.
17768. Bobé s. 310.
79) 1777. Barnet Julianne Marie Aashov, f. 24. juli 1777, d. 27. juli 1777. (Se †kiste
plader nr. 75 og 84). Dansk indskrift. 1847 blev kisten udtaget af begravelse nr. 13 i
kapellet8. Bobé s. 308.
80) 1777. »Forskende Læser, som med Gysen betragter disse Støvets sidste højtide
lige Tabernakler, gjæt dig til af disse matte Penseldrag, hvad Grumhed Forskrækkelsens
Konge udøvede, da den berøvede Verden en« Mecthele Dorothea Carl, f. 25. feb. 1740,
datter af kommandørkaptajn Carl, g. m. premiermajor Carl Ludvig Ahrenfeldt, som
mistede hende alt for tidligt i første barselsseng 21. — 1777, efter syv års, fem mdr.’s og
ni dg.’s ægteskab. Dansk indskrift. 1847 blev kisten udtaget af begravelse nr. 14 i ka
pellet8. Bobé s. 308.
81) 1778. Peder Hoppe, konferensråd og assessor i Højesteret, f. 22. jan. 1727, søn
af generaladiniralløjtnant Friderich Hoppe (†kisteplade nr. 77) og Else Marie Lemvig,
g. 3. dec. 1766 m. Elisabeth Holst (†kisteplade nr. 74), fire børn, hvoraf tre umyndige
moderløse, to sønner (se kisteplade nr. 161 a) og en datter nu begræder tabet af en fader,
d. 21. feb. 1778. (Se kisteplade nr. 93 a). Kisteplade af tin med dansk indskrift. Gravsat
i koret3. Se epitafium i kirken nr. 16.
82) 1778. Petronella Helene Graah, f. 18. juli 1724, datter af biskop Peter Hersleb
(†kisteplade nr. 49) og Bolette Hjort (†kisteplade nr. 69), g. 26. juni 1744 m. Andreas
Graah (†kisteplade nr. 86), fire børn (se †kisteplade nr. 42) og et barnebarn, d. 4. april
1778. Dansk indskrift. 1847 blev kisten udtaget af begravelse nr. 5 i kapellet8. Bobé
s. 306.
83) 1779. Anne Margrethe Holst, f. 9. nov. 1697, g. 19. juli 1713 m. hofkantor Jens
Ibsen (kisteplade nr. 47), d. 27. jan. 1779. Kisteplade af form som et dokument med
dansk indskrift9. Hos Bobé opført som nr. 67 blandt de bevarede plader, men er nu
forsvundet. Se epitafium i kapellet nr. 6.
84) 1779. Barnet Frederich Aashow, f. 21. nov. 1778, d. 12. marts 1779 (se †kiste
plader nr. 75 og 79). Dansk indskrift. 1847 blev kisten udtaget af begravelse nr. 13 i
kapellet8. Bobé s. 308.
85) 1779. Ellen Kirstine Thune, frøken, d. 98 år gl. 9. juli 1779. Dansk indskrift.
Gravsat i Morten Mikkelsens grav i koret3.
86) 1780. Andreas Graah, konferensråd, f. 5. sept. 1701, g. første gang m. Marie
Franck (†kisteplade nr. 27), g. anden gang m. Petronelle Helene Hersleb (†kisteplade
nr. 82), savnes af en søn, to døtre og en datterdatter, d. 5. marts 1780. Dansk indskrift.
1847 blev kisten udtaget af begravelse nr. 5 i kapellet8. Bobé s. 306.
87) 1783. Hans Christian Seehus Hilmand, f. i Stavanger 27. nov. 1738, søn af køb
mand Lauritz Hilmand og Ide Christine Suhms (?), der begge er døde, 23. feb. 1768
fuldmægtig, revisor og renteskriver for Det Islandske, Finmarkske, Færøiske og Grøn
landske, men til sidst for Det Jyske og Fynske Konsumtions-Kontor, 30. dec. 1774
virkelig kammerråd, g. i 15 år m. den nu efterladte enke Johanne Baag, d. 22 m— 1783.
Dansk indskrift. 1847 blev kisten udtaget af begravelse nr. 7 i kapellet8. Bobé s. 307.
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88) 1784. Anna Karina Black, f. 6. maj 1772, d. 3. april 1784 (se kisteplader nr. 101
og 103). Dansk indskrift på kisteplade af form som skriftrulle9. 1872 blev kisten udtaget
af begravelse nr. 9 i kapellet8. Hos Bobé opført blandt de bevarede plader nr. 18, men
den er nu forsvundet.
89) 1784. Charlotte Amalie Claumann, d. 14. juni 1784 15 år gl.. Dansk indskrift.
Kisten blev 1847 udtaget af begravelse nr. 3 i kapellet8. Bobé s. 306.
90) 1785. Peder Hersleb, kancellisekretær og advokat i Højesteret, f. 7. sept. 1756,
sønnesøn af Sjællands biskop (†kisteplade nr. 49), søn af Hans Christopher Hersleb
(†kisteplade nr. 93), konferensråd og borgmester i København, og Katrine Magdalene
Hersleb født Munck (†kisteplade nr. 103), g. m. Lovise Henriette Beck, tre døtre, d. 25.
nov. 1785. Dansk indskrift. 1850 blev kisten udtaget af kapelbegravelse nr. 16, hvor
den havde stået fra 28. feb. 17888. Bobé s. 309.
91) 1786. Poul Boson, assessor i Højesteret, f. i Viborg 20. jan. 1701, g. 30. nov. 1728
m. Anna Magdalena Buckholdt (†kisteplade nr. 24) til hendes død 15. nov. 1738, d. 10.
sept. 1786. Dansk indskrift. 1850 blev kisten udtaget af kapelbegravelse nr. 16, hvor
den havde stået fra 23. sept. 17868. Bobé s. 309.
92) 1786. Ane Charlotte Magdalene Hersleb, f. 14. juli 1725, datter af biskop Peter
Hersleb (†kisteplade nr. 49) og Bolette Hjort (†kisteplade nr. 69), d. 3. nov. 1786.
Dansk indskrift. 1850 blev kisten udtaget af kapelbegravelse nr. 16, hvor den havde
stået fra 11. nov. 17868. Bobé s. 309.
93) 1788. Hans Christopher Hersleb, konferensråd og borgmester i København, f.
11. juni 1722, søn af biskop Peter Hersleb (†kisteplade nr. 49) og Bolette Hjort (†kiste
plade nr. 69), g. i 33 år m. Catharina Magdalene Munch (†kisteplade nr. 103), d. 22.
feb. 1788, (se †kisteplader nr. 55 og 90). Dansk indskrift. 1850 blev kisten udtaget af
begravelse nr. 16 i kapellet8, hvor den havde stået fra 29. feb. 1788. Bobé s. 309.
94) 1788. Charlotte Amalie Scheel, f. 10. marts 1737, datter af konferensråd Con
stantin Charisius og Kirstine baronesse Gyldencrone, g. 4. aug. 1758 m. gehejmeråd
Andreas Scheel, herre til stamhuset Birkelse, amtmand over Dronningborg og Silkeborg
amter, d. uden arvinger 11. nov. 1778; hun døde efter mange års svaghed 26. juni 1788.
Dansk indskrift. Gravsat i koret3.
95) 1790. Jacob Greg. Graah, generalkrigskommissær, direktør for Søkvæsthuset i
mere end ¼ seculum, efterlader enken fru A. E. Graah født Fabritius, d. 29. maj 1790.
(Forældre se †kisteplader nr. 29 og 58). Dansk indskrift. 1847 blev kisten udtaget af
begravelse nr. 5 i kapellet8.
96) 1791. Hans Westergaard, justitsråd, som i en alder af 72 år forlod denne verden
28. aug. 1791, g. i 23 år m. Catharina Thygesen (†kisteplade nr. 99), tre sønner, hvoraf
kun den yngste lever. Kisteplade af tin med dansk indskrift. Gravsat i krydset3.
97) 1795. Marie Petronelle Lütken, f. 21. feb. 1794, d. 2. okt. 1795. Kisteplade af tin
med dansk indskrift. Gravsat under stolene i Kaptajnsgangens østside3.
98) 1796. Gjertrud Cathrine Aashov, enke efter grosserer Søren Jensen Kramer (†ki
steplade nr. 72), f. 20. april 1711, d. 25. feb. 1796. (Se †kisteplade nr. 100). Dansk ind
skrift. 1847 blev kisten udtaget af begravelse nr. 13 i kapellet8. Bobé s. 307.
99) 1799. Catharina Westergaard, f. Thygesen, justitsrådinde, f. 5. okt. 1742, g. 1768
m. justitsråd Hans Westergaard (†kisteplade nr. 96), tre børn, kun den yngste søn
lever, d. 10. dec. 1799. Kisteplade af tin med dansk indskrift. Gravsat i krydset3.
100) 1800. Mariane Cramer, f. 24. dec. 1748, datter af grosserer S. J. Cramer (†kiste
plade nr. 72) og Gjertrude Cathrine Aashow (†kisteplade nr. 98), d. 7. jan. 1800. Dansk
indskrift. 1847 blev kisten udtaget af begravelse nr. 13 i kapellet8.
101) 1801. Mette Cathrine Top, f. Dinesen, (se †kisteplade nr. 78), d. 25. dec. 1801.
Dansk indskrift. 1850 blev kisten udtaget af kapelbegravelse nr. 29, hvor den havde
henstået fra 31. dec. 18018. Bobé s. 310.
102) 1804. Sara Catharina Kiær, enke efter kammerfourer Reutzer (kisteplade nr. 97),
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f. 11. nov. 1728, d. 8. jan. 1804. Dansk indskrift. 1850 blev kisten udtaget af kapel
begravelse nr. 29, hvor den havde stået fra 14. jan. 18048. Bobé s. 310.
103) 1804. Cathrine Magdalene Hersleb, konferensrådinde, (se †kisteplade nr. 93).
Indskriftens ordlyd er ikke overleveret. 1850 blev kisten udtaget af kapelbegravelse
nr. 16, hvor den havde stået fra 5. maj 18048.
104) 1821. Andreas Gede, kasserer, f. i Laurvig i Norge 6. juni 1757, d. i København
12. aug. 1821. Oval kisteplade med dansk indskrift. Kisten stod 1847 i kirkens lig
kammer kapellet nr. 358. Hos Bobé opført blandt de bevarede plader som nr. 45 a, men
pladen er nu forsvundet9.
105) 1826. Anna Dorothea Reiersen, f. 1745, g. 24. — 17 — m. justitsråd Bastian
Hammond (kisteplade nr. 144), postmester, fire døtre, ti børnebørn, en søn er død, d.
2. feb. 1826. Kisteplade af form som en skriftrulle med dansk indskrift9. Pladen blev i
1872 udtaget af kapelbegravelse nr. 10 som en løs blikplade formedelst rust næsten
ulæselig8. Hos Bobé opført blandt de bevarede plader nr. 50, men den er nu forsvundet.
106) 1826. I 1874 blev af kapelbegravelse nr. 21 udtaget en rusten blikplade uden
synlig inskription, den antages at være over: etatsråd, kontorchef Jacob Bang, d. 31.
okt. 1826 64 år gammel (se kisteplader nr. 137, 140 og 158)8.
MINDETAVLER
1) I kirken:
På korets nordvæg hænger to mindetavler for omkomne søfolk under de to
verdenskrige.
Ved opgangen til prædikestolen er opsat en mindetavle for provst H. M.
Fenger, d. 1930.
I Urtegårdsgangen er i 1950 indrettet et mindekapel efter tegning af Arne
Nystrøm over frivillige, der faldt i allieret tjeneste 1940—45.
2) I kapellet:
På kapellets vestvæg en mindetavle over provst Balthasar Münter, dr. theol.,
f. 14. feb. 1794, d. 1867 26. feb., sat som taknemligt minde om kirkelig virken
i 44 år i Holmens menighed. Egekrans af sølv indsat i træramme i nyrenæs
sance, indskrift med påsatte sølvversaler.
På østmuren over krypt nr. 8 en mindetavle over Carl Hammerich, d. 21.
marts 1945.
På østmuren over krypt nr. 2 opsattes 1948 en mindetavle over flådens
faldne under Anden Verdenskrig.
KIRKEGÅRDSMONUMENTER
1) 1878 21. okt. rejstes på korurtegården en statue af Tordenskjold, udført
af H. W. Bissen, skænket til Københavns kommune af grosserer R. Puggaard.
2) 1903 12. maj afsløredes på kirkegården et monument for biskop B. J. Fog,
d. 1896, med en broncebuste udført af Aug. V. Saabye.
3) 1948 11. dec. indviedes på kirkegården et mindesmærke over søfolk faldne
i Anden Verdenskrig, efter tegning af Viggo Sten Møller med vers af Kaj Munk.
Danmarks Kirker, København II
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Forkortelser
Kbh. Dipl. = Københavns Diplomatarium, udgivet af O. Nielsen 1872 ff.
RA = Rigsarkivet.
LA = Landsarkivet for Sjælland.
RR = Rentemestrenes regnskaber, i Rigsarkivet.
KB = Kancelliets Brevbøger.
HMK = Historiske Meddelelser om København.
Reg. I—IV = Registrant osv., hentydende til Landsarkivets registrant over Bremerholms kirkes arkiv.
Hovedmassen af Holmens kirkes arkiv findes nu i Landsarkivet for Sjælland (LA) og
er her indregistreret i seks hovedgrupper, hvoraf de fire første fortrinsvis er anvendt:
Reg. I, arkivet vedkommende; II, patronatet; III, kirkeværgerne; og IV, klokkerembe
det. Ved Københavns brand 1795 synes værdifulde arkivalier at være gået tabt vedrø
rende Holmens kirke, særlig savnes provstearkivet og de fleste ældre regnskaber, hvoraf
en meget væsentlig part endnu var i behold 1754 (Reg. I, registratur 1623—1754, nr. 11).
Kirkens brevsager opbevaredes i en særlig bygning på kirkegården; den var opført o. 1740
(ovenfor s. 12) og synes at være brændt eller dog ødelagt 1795. På Landsarkivet opbevares
desuden Holmens kirkebøger, de ældste i hele hovedstaden, hvori findes enkelte værdi
fulde oplysninger om kirkens ældre historie (Bobé s. 38). Det må beklages, at en særlig
vigtig gammel kilde, som Bobé synes at have kendt og benyttet, »Registerbog contre
Holmens Kirke 1664«, nu ikke mere har kunnet opspores.
Litteratur. Den trykte, almindelige litteratur, omtalt i bd. I s. 220, 445, 614 og 719, er
også anvendt her. Af den specielle litteratur om Holmens kirke nævnes i første række:
Louis Bobé, Bremerholms Kirke (1920), som er det uomgængelige hovedværk om dette
emne. Endvidere nævnes Fr. Thaarup, Holmens Kirke (1829). Udover disse to værker
henvises til litteraturlisten i »Københavns Bibliografi« I (1957), s. 178.
Holmens kirke, s. 3—7. 1 Jfr. ovenfor bd. I, s. 462. — Lind, Kong Kristian den
Fjerde og hans Mænd paa Bremerholm (1889), s. 400. 2 Bobé, Bremerholms Kirke
(1920), s. 9 og 47. 3 Kbh. Dipl. V, s. 28 (7. dec. 1617); II, s. 744 f. (12. okt. 1623); III,
s. 110 (19. maj 1632); s. 313 f. (14. april 1649). 4 Bd. I, s. 459. — (LA) Reg. IV, klok
keren Ole Bangs afskrifter under 7. maj 1660. Smst. under 21. nov. 1760 findes en fuld
stændig redegørelse for sognets udstrækning i ældre tid. 5 Reg. IV, klokkeren Ole Bang
etc., s. 353 ff., nr. 91. 6 Kgl. res. af 27. maj 1878; Bobé, s. 22. 7 Bobé, s. 133. 8 Bobé,
s. 215. 9 Bobé, s. 22 f. 10 Kbh. Dipl. III, s. 269, 22. nov. 1646. 11 Kbh. Dipl. VII,
s. 143, 153, 192—95, 337 f. — Thaarup, Holmens Kirke (1829), s. 7. 12 Personalhist.
Tdskr. 6. R. I, s. 4 ff. — Jfr. Kbh. Dipl. V, s. 707 f. — Reg. I, registratur 1623—1754,
nr. 19, under 7. april 1665; nr. 37, under 23. feb. 1697; smst. Indkomne breve 1742 litra
B, under 27. april 1742. 13 Reg. III, værgens kopibog 1694—1713, fol. 4 b, 20. aug.
1692; Reg. I, arkivdesignationer 1699—1851, fol. 4 b (26. aug. 1692); Reg. III, kopibog
1694—1713, fol. 85 ff. og 87 f., (maj—juni 1705); Reg. II, patronats kopibog 1704—17,
fol. 57 a (11. juni 1705). Jfr. værgens historiske oversigt over gaver til kirken i kopibog
1755—78, fol. 11 b, under 27. aug. 1758. 14 Kbh. Dipl. VIII, s. 122 f., 30. maj 1710;
s. 132, 3. nov. 1710; s. 143, 12. jan. 1711. 15 Reg. II, patronats kopibog, s. 172 f. (11.
maj 1743) og 189 (25. sept. 1745); Reg. III, 2. værges kopibog 1759—78, s. 90 f. (6. sept.
1761), s. 553 f. (juli 1777); 2. værges kopibog 1779—1803, s. 53 f. (aug.—nov. 1787), s.
58 ff. (feb.—marts 1788) og s. 113 f. (2. feb. 1790). 16 Chr. Elling, Holmens Bygningshistorie (1933), s. 61. 17 Martin Due, Carl Marcus Tuscher (1916), s. 71 f. — Carl Bruun,
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Kjøbenhavn III, s. 11. — Chr. Elling, Holmens Bygningshistorie, s. 85 og 177. 18 Reg.
III, 1. værges kopibog 1778—98, s. 385, 5. feb. 1794. 19 Samme kopibog, s. 457, 31. juli
1795. 20 Reg. III, 2. værges kopibog 1759—78, s. 342 ff., 15. maj 1771.
Kirkegården, s. 8—19. 1 H. G. Garde, Den dansk-norske Sømagts Historie 1535—
1700 (1861), s. 45. 2 H. U. Ramsing, Københavns Historie og Topografi i Middelalde
ren (1940) I, s. 37, pl. 33. 3 Viggo Sten Møller i »Architekten« 1924, s. 5 ff.; samme i
»Holmens Bygningshistorie« (1932), s. 138 ff. 4 G. F. Lassen, Documenter og Actstykker til Kiøbenhavns Befæstnings Historie (1855), s. 25 f., 113—124. 5 Lind, Kristian
den Fjerde og hans Mænd paa Bremerholm (1889), s. 332 f. 6 Lind, anf. v., s. 324. —
O.
Nielsen, Kjøbenhavn IV (1885), s. 95 f. — Fra Arkiv og Museum (1905—08) III, s.
183 f. — Louis Bobé, Bremerholms Kirke (1920), s. 9. 7 Et Vendepunkt i Køben
havns Historie (1959), s. 88 ff. — V. Lorenzen, Christian IV’s Byanlæg (1937), s. 103 f.
8
H. U. Ramsing, Københavns Ejendomme 1377—1728 I (1943), Øster Kvarter, s. 160,
165. — A. D. Jørgensen, Historiske Afhandlinger IV (1899), s. 290. 9 Christian IV.s
Skrivekalendere, i Danske Samlinger 2. R. III, s. 391. 10 »Guldhuset« på nuv. Tek
nisk Højskoles grund, se Geddes kort 1757 (ed. 1940): St. Annæ vester kvarter, matr. nr.
449. 11 Kbh. Dipl. V, s. 741. 12 Kbh. Dipl. III, s. 269, 274. 13 Patronatskopibog
1704—17, 9. jan. 1704, fol. 2 b. 14 Kbh. Dipl. V, 542, 580 f., 586. 15 Patronatskopi
bog 1704—17, 14. marts 1714, fol. 107 b. — Reg. III, kopibog 1712—56, 17. juni 1723,
fol. 54 b. 16 Reg. I, registratur 1623—1754, aflagte rgsk. nr. 11. 17 Reg. III, 2. vær
ges kopibog 1759—1778, 18. og 22. juni 1763, s. 122 f. 18 Anf. kopibog 1759—78, 14.
sept. 1770, s. 309. 19 Reg. III, 1. værges kopibog 1778—98, 22. jan. 1784, s. 124; 13.
juni 1795, s. 438; 23. juni 1795, s. 440; 8. juli 1795, s. 446. 20 Reg. III, 1. værges kopi
bog 1778—98, 30. juli 1795, s. 464; 31. juli 1795, s. 465. — 2. værges kopibog 1779—
1803, 22. maj 1802, s. 398; 30. aug. 1802, s. 405; 4. jan. 1803, s. 411 f. — 2. værges kopi
bog 1803—11, 18. jan. 1806, fol. 154 b. 21 Afbildet i »Før og Nu« II (1916), s. 287. —
Hækken ud til vandet nævnes: Reg. III, 2. værges kopibog 1759—1778, 20. maj 1776,
s. 527. — Inventarierne, der omhyggelig redegør for kirkegården og dens hegnsmure,
nævner aldrig nogen mur ud mod den gamle voldgrav. 22 Reg. I, arkivdesignation
1699 ff., 24. jan. 1696, fol. 15 b. — Reg. III, 1. værges kopibog 1778—98, 4. april 1796,
s. 547. 23 Kbh. Dipl. III, s. 507 f., 594; VI, s. 657 f. 24 Reg. III, kopibog 1694—1713,
24. jan. 1696, fol. 16 b; 21. okt. 1697, fol. 29 a; 15. dec. 1697, fol. 33 b; 11. marts 1698,
fol. 38 a. 25 Tegningen til hegnsmuren var udført af »stadens bygmester«, altså J. C.
Ernst: Reg. III, kopibog 1694—1713, 12. dec. 1699, fol. 53 b — 54 a. 26 Reg. III,
kopibog 1694—1713, aug. 1699, fol. 52 a; jfr. Reg. I, registratur 1623—1754, læg 2 nr.
10
litra Y. 27 Reg. I, registratur 1623—1754 nr. 43. 28 Reg. III, kopibog 1694—
1713, 5. juli 1701, fol. 58 b; 30. sept. 1701, fol. 59 a. 29 Kopibog 1694—1713, 1. okt.
1701, fol. 60 a. — Mulig har de sagkyndiges syn medført ændringer; værgen anfører i
nævnte kopibog under 10. marts 1702, fol. 61 b, en udtalelse af patronen: muren med
portalen er nu omsider færdig, et nyt syn påkræves. 30 Kopibog 1694—1713, 15. maj
1703,
fol. 175 a. — Reg. I, registratur 1623—1754, læg 2 nr. 10 litra KK (patronens
ordre om nedbrydelse af muren ved korets urtegård, dateret 15. maj 1703). 31 Reg. I,
registratur 1623—1754, læg 2 nr. 9 litra C. 32 Reg. III, kopibog 1694—1713, 12. sept.
1704, fol. 88 a; nov. 1704, fol. 79 b. — Reg. IV, Ole Bangs afskrifter 1617—1779, 9. aug.
1705, s. 191. — Da de første planer fremkom om at lade kirkegårdens hegnsmur flugte
med Generalkommissariatets façade, skrev værgen til kongen 13. juli 1711, at muren
skulle forlænges til det yderste hjørne af Kommissariatsbygn., og at »Jernporten« skulle
forflyttes hertil (kopibog 1694 etc., fol. 146 b); jfr. 1. værges kopibog 1755—78, 8. maj
1758, fol. 38 ff.). 33 1. værges kopibog 1755—78, 14. juni 1759, fol. 88 a; 28. juni 1759,
fol. 89 a. 34 Vilh. Lorenzen i »Den danske Centraladministration« (1921), s. 23—27.
— Fr. Weilbach, Dansk Bygningskunst i 18. Aarh. (1930), s. 56 f. — Chr. Elling, Hol
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mens Bygningshistorie (1932), s. 32 f. 35 Reg. II, patronatskopibog 1704—17, 12. juni
1714,
fol. 115 ab. — Om den »forflyttede« mur se endv. Kbh. Dipl. VIII, s. 319; reg. I,
registratur 1623—1754, 30. april 1714, nr. 65; reg. III, kopibog 1712—56, 3. sept. 1716,
fol 19 a. 36 Reg. III, 1. værges kopibog 1755—78, 8. maj 1758 (Banner Mathiesens
synsforretning), fol. 38 f. 37 Kopibog 1755 etc., 19. dec. 1759, fol 107 a. — Reg. III,
b. Inventarium 1759, s. 2 (tilføjet note 1760: »forfærdiget to jernporte«); kopibog 1755
etc., 18. juni 1760, fol. 140 ff. 38 Illustreret Tidende 1872—73, s. 454. 39 Reg. III,
Inventarium 1759, s. 7. 40 Reg. III, 2. værges kopibog 1759—78, 20. maj 1776, s. 527.
41
Lysthusene nævnet Inventarium 1759, s. 7, og atter Inv. 1797, s. 8, men denne gang
som »aldeles forfaldne«. — Mulig var stensøjlerne med kuglerne først opsat 1759, jfr. 1.
værges kopibog 1755—78, fol. 40 b og 42 a. Stakitporten fornyedes ved denne lejlighed
med to poster efter »Dorica Col(u)m(n)e«. 42 Reg. III, kopibog 1712—56, 19. aug. 1733,
fol. 146 b. 43 Reg. II, patronatskopibog 1704—17, 9. jan. 1704, fol. 2 b. — Reg. III,
2. værges kopibog 1759—78, 20. dec. 1766, s. 172. 44 Ovenn. kopibog 1759 ff., 6. aug.
1771, s. 361. 45 Patronatskopibog 1704 ff., 9. jan. 1704, fol. 2 b. — Reg. III, inven
tarium 1797, s. 45. — 2. værges kopibog 1803—11, 18. jan. 1806, fol. 154 b. 46 2. vær
ges kopibog 1803—11, 18. jan. 1806, fol. 154 b. — 1. værges kopibog 1778—98, 24. juli
1795, s. 449 f. 47 2. værges kopibog 1779—1803, 30. aug. 1802, s. 405. 48 Bobé, Bre
merholms Kirke, s. 180—188. — Villads Christensen, Vestre Kirkegaard (1920), s. 56.
49 Matr. nr. 392 købt 1698: Reg. I, registratur 1623—1754, læg 2 nr. 5, skøder; solgt 17.
april 1795: 1. værges kopibog 1778—1798, s. 408, 428 ff. — Matr. nr. 397, skødet dat.
23. juni 1739, se Reg. I, registratur 1623—1754, læg 2 nr. 5. — Provsteresidensen matr.
nr. 405: Hist. Medd. Kbh. 4. r. I, s. 2; 1. værges kopibog 1778—98, 13. juni 1795, s. 439.
Bygningshistorien. S. 20—70. 1 Bobé, s. 322. 2 Planen i Den danske Vitruvius viser,
hvor disse gennembrud skal søges: i Skippergangens nordside under det 2. og 3. vindue
fra øst; i Korurtegården (også kaldet Tordenskjoldgården) var et gennembrud i selve
hjørnet mellem koret og Kaptajnsgangen, skønt en svækkelse af muren netop på dette
sted var betænkelig. Faktisk viser soklen endnu på disse steder spor af gennembrudene.
En lign. breche har været brudt i hjørnet mellem Skipper- og Kaptajnsgang, men uden
at efterlade sig spor. Derom nærmere s. 103. 3 Spor af gammel sandstensprofil ses dog
et par steder i Korurtegården. 4 H. U. Ramsing, Københavns Ejendomme 1377—1728,
I (Østre Kvarter) s. 165 f. 5 R R, 8. jan. og 23. feb. 1620, gengivet Bobé, s. 316 f.
6
Otto Norn, Serlio and Denmark, i Analecta romana instituti danici (1960). 7 Chr.
Elling, Holmens Bygningshistorie (1933), s. 61. 8 Bobé, s. 48, 316 f.; R R, 23. jan. og
29.
april 1620. 9 Bobé, s. 47. 10 K B 1616—20, s. 290, 7. dec. 1617; Kbh. Dipl. V,
s. 28. 11 Gengivet i fyldigt uddrag hos Bobé s. 315—17. Det må dog indskydes, at
rentemestrenes regnskaber løber fra 1. maj 1619 til 30. april 1620; da årstallet ikke gen
gives hos Bobé, skal alle datoer fra 1. maj til 31. dec. henføres til 1619, de andre, fra 1.
jan. til 30. april, til 1620; enkelte datoer og sidetal er urigtigt anført hos Bobé, men i de
fleste tilfælde er henvisningerne brugbare. 12 Jens Lauritsøn Wolf, Diarium sive calen
darium ecclesiasticum, politicum et economicum perpetuum (1648), s. 576. 13 R R
1619—20, fol. 272 a (25. dec. 1619); 276 a (27. marts 1620); 293 b (glarmesterrgsk. 22.
jan. 1620); 285 a (skifertækkeren 11. marts 1620). 14 R R 1619—20, fol. 259 b: 7. aug.
1619 får Jacob Wilcker murmester betaling for at skelne og understryge taget på begge
sider (Bobé har fejlagtigt 17. aug.). 15 Holmens materialrgsk., citeret hos Bobé, s. 316.
16 Bobé, s. 317 (RR 1619—20, den 11. marts 1620, fol. 285 a). 17 Bobé, s. 316. — De
hos Bobé anførte sted citerede udtryk »den store kirkedør« og »hængsler til dørene« tyder
på, at der var mere end een dør. 18 »Dagbladet« 4. jan. 1873. Efter L. Fengers beretning
her fandtes bag på frisen udhugget en hulkehl med en halv musling, et bevis på, at stenen
var genanvendt. — O. Nielsen, København IV, s. 100; Bobé, s. 52. 19 Et regnskabs
bilag fra hovedreparationen 1834 handler mulig om denne portal; Reg. III, diverse kor
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resp., 2. april 1835. Stenhugger Scheller meddeler heri, at han har ophugget »en dør« i
kirken og gengiver dimensionerne på indfatningerne, som afgjort ikke passer til den store
kirkedør. 20 Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve IV (1882), s. 26. — Kors
kirkens regnskaber er gengivet hos Bobé, s. 317—21. 21 Bobé, s. 317. 22 Vilh. Loren
zen, Christian IV’s Byanlæg (1937), s. 350. 23 Bobé, s. 52 f. Oplysningen stammer fra
L. Fengers redegørelse i Dagbladet 4. jan. 1873. 24 BA. Rtk. Afregninger 1647—51,
III, 27 b (heri et læg fra 1643). Gengivet hos Bobé, s. 319, men med urigtig henvisning.
25 Reg. III, værgens kopibog 1694—1713, fol. 54, 12. dec. 1699. 26 Reg. III, skødebog
1647—1706, 21. marts 1674; Reg. III, regnskabs- og inventariesager 1694—99, fol. 8 b,
2.
dec. 1695. 27 Bobé, s. 51. 28 Nationalmuseets arkiv. Holmens Kirke: Beretning
om Hovedistandsættelsen 1834—36, s. 4. 29 Bobé, s. 320. 30 Reg. III, værgens kopi
bog 1694—1713, fol. 34 b—35, marts 1698. 31 Reg. III, 2. værges kopibog 1759—78,
30. maj 1776, s. 529; 1. værges kopibog 1778—98, s. 346 og 354, 30. marts 1793. 32 Reg.
III, værgens kopibog 1694—1713, under 24. jan. 1696, nævner fol. 18 b, at muren 10 år
tidligere, 1686, blev udvendig udpudset. 33 Reg. III, værgens kopibog 1712—56, fol.
145 b, 23. juli 1733. 34 Reg. III, værgens kopibog 1755—78, fol. 28 b—30 b, 5. juli 1757.
35
Samme kopibog, fol. 168 b, 7. juni 1763. 36 Nationalmus. arkiv. Holmens Kirke:
Hovedreparationen 1834, s. 3. 37 RA. Rtk. Afregninger 1647—51 III. 27 b (gengivet
hos Bobé s. 319, men med forkert kildeangivelse). 38 RA. Rtk. Afregninger XIV. 5,
1646—48; Bobé, s. 321. 39 Reg. III, skødeprotokol 1647—1706, fol. 7 b—8 a, 24. april
1692; Reg. III, 2. værges kopibog 1779—1803, s. 55, 8. nov. 1787, og s. 70, 14. okt. 1787.
40 RA Rtk. Afregninger 1638—42, XIV. 7; Bobé, s. 318 f. 41 Reg. II, patronats kopi
bog 1704—17, fol. 2 b, 9. jan. 1704 (jfr. Reg. III, kopibog 1694—1713, fol. 66 b).
42
Reg. II, patronats kopibog 1736—54, fol. 209 f., 4. feb. 1747. 43 Reg. III, vær
gens kopibog 1755—78, fol. 169 ab, 8. juni 1763. 44 Reg. III, 2. værges kopibog
1759—78, s. 529, 534, 536 f., henholdsvis 30. maj, 16. juni og 5. aug. 1776; 1. værges kopi
bog 1755—78, fol. 274 b og 277 b, henh. 31. maj og 19. sept. 1776. 45 Reg. III, 1. værges
kopibog 1778—98, fol. 31 a. 2. maj 1779; fol. 35 a, 8. juli 1780. — En ny, ikke nærmere
klarlagt reparation af gipsloftet i koret omtales 1799; Reg. III, korrespondance 1784—
1801,
den 20. aug. 1799. 46 Reg. III, indk. korresp. 1802—12, 26. okt. 1807; 2. værges
kopibog 1811—32, s. 467 f., 30. maj 1812. 47 Reg. III, skødebog 1647—1706, fol. 24 a,
30.
juli 1679; sondringen mellem den hvælvede krypt nr. 4 og den bræddedækkede grav
nr. 5 fremgår af restaureringsberetn. 1834 (NM arkiv), s. 8. 48 Reg. III, 1. værges kopi
bog 1820—32, s. 145 f., 14. maj 1830. 49 Reg. III, skødebog 1647—1706, fol. 19 b, 25.
jan. 1661. 50 Reg. III, skødebog etc., fol. 24 a; Regnskabs- og inventariesager 1694—99,
fol. 3 b, 11. maj 1695. 51 Reg. III, skødebog etc. fol. 7 b—8 a, 24. april 1692. 52 Reg.
IV, begravelsesbog 1698—1850, fol. 115 b; Reg. III, rgsk.- og inv. sager 1694—99, fol.
9
a. 53 Kontrakten med bygmesteren: Skødebog fra 1694, opbevaret i Holmens kirke,
dateret 25. jan. 1697. — Jfr. Reg. III, rgsk.- og inv.sager 1694—99, fol. 2 b, 4. juni 1697;
kopibog 1694—1713, fol. 25 b, 29. juli 1697, og fol. 26 b (uden dato, men if. Reg. I, arkivdesignationer, dateret 28. sept. 1697). 54 Reg. III, kopibog 1694—1713, fol. 27 b, 24.
sept. 1697; jfr. fol. 28 a, 12. nov. 1697. 55 Reg. III, kopibog 1694—1713, fol. 130 a, 21.
april 1709. 56 Reg. III, kopibog etc., fol. 58 b, 11. juli 1701. 57 Reg. III, kopibog etc.,
fol. 71 b, 9. maj 1704. 58 Reg. III, kopibog etc., fol. 85 ff., 28. maj 1705, og fol. 87 b,
11. juni 1705; Reg. III, patronats kopibog 1704—17, fol. 57 a, 11. juni 1705. — Kontante
lån: kopibog etc. fol. 88 b (12. aug. 1705); fol. 94 a (11. dec. 1705); fol. 98 a (27. marts
1706). 59 Reg. III, kopibog 1712-56, s. 55, 28. juni 1723. 80 Reg. III, kopibog 1694—
1713, fol. 96 b, 4. feb. 1706. 61 At J. C. Ernst som formodet elev af Tessin næppe kan
have ansvaret for kapellets ydre arkitektur, er fremhævet af Weilbach i »Dansk Bygnings
kunst i 18. Aarhundrede« (1930), s. 52; jfr. samme forf. »Bygningsvæsenet under Frederik
IV« i HMK, 2. R. V, s. 469—89, og i »Frederik IV.s Slotte«, Architekten XXII, s. 10,
samt i en notits i »Fra Arkiv og Museum«, 2. R. I, s. 368 f. — Chr. Elling, Holmens Byg-
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ningshistorie, 1933, s. 30 ff., går ind for Ernst som kapellets bygmester, men har udeladl
det i listen over Ernst’s arbejder i Weilbachs Kunstnerleksikon. — V. Wanscher, i »Artes«
II
(1933), tilskriver W. Fr. von Platen alle vigtige bygninger fra Frederik IV.s tidligere
år, deriblandt kapellet ved Holmens kirke. — De i teksten fremførte arkivalier synes
afgjort at pege mod Ernst som kapellets virkelige arkitekt, og at den dom, som er fældet
af Elling i Holmens Bygningskunst må være den rette. 62 Reg. III, kopibog 1694—1713,
fol. 75 a, 17. nov. 1704, og fol. 85 b, 28. maj 1705. 83 Skildret i Reg. III, kopibog etc.,
fol. 90 ff., 18. maj 1705, udførligt refereret hos Bobé, s. 67. 64 Fra Arkiv og Museum I,
s. 578; refereret i Reg. III, kopibog 1712—56, fol. 55 a, under 28. juni 1723. 65 Reg. II,
patronats kopibog 1704—17, fol. 33 a, 29. sept. 1706. — Fra Arkiv og Museum I, s. 578 f.
66 Reg. III, kopibog 1694—1713, fol. 107 ff., 19. maj 1706. 67 Reg. III, kopibog etc.,
fol. 182, 21. maj 1706. 68 Reg. III, kopibog etc., fol. 133 b, 8. juni 1709. 69 Rimeligvis
kan dette helt afspærrede rum give bygningshistoriske oplysninger, når det engang, f. eks.
ved en fremtidig omlægning af kapellets kobbertag, bliver tilgængeligt. 70 Andreas
Gerckens overslag over leverance af fliser, dateret 21. marts 1706, se kopibog etc., fol.
137 b. 71 Reg. III, 2. værges kopibog 1779—1803, s. 150, 22. juli 1790. 72 Personalhist. Tdskr. 6. R. V, s. 172. 73 Dobbeltdør med glasruder fra koret til kapellet omtales i
1759-inventariet. 74 Jonge II, s. 171. 75 Kbh. Dipl. VII, s. 225 f., 21. april 1688. —
Reg. I, arkivdesignationer 1699—1851, fol. 12 a. 76 Reg. III, kopibog 1694—1713, fol.
4 b, 9. april 1688 (kontrakt med Søren Jensen blytækker); jfr. Reg. I, arkivdesignationer
etc., fol. 2 b (Klaumanns oversigt over kirkens arkiv 1699); jfr. kopibog etc. fol. 22 a (17.
juli 1694); fol. 2 b (31. juli 1694); fol. 16 b (24. jan. 1696); fol. 18 b ff. (juni—aug. 1701).
Endvidere Reg. III, rgsk.- og inventariesager 1694—99, fol. 22 a (17. juli 1694); fol. 24 a
(28. dec. 1694); fol. 41 a (31. dec. 1695); fol. 4 b (aug.—sept. 1696); fol. 43 b (19. nov.
1696); fol. 46 a (21. dec. 1696); fol. 33 a (28. sept. 1697); fol. 5 a (29. juni 1698). 77 Reg.
III, kopibog 1694—1713, fol. 67 a, 9. jan. 1704. 78 Reg. II, patronats kopibog 1736—54,
fol. 209 f., 4. feb. 1747. 79 Reg. III, kopibog 1712—56, s. 276, 7. juli 1754; kopibog
1755—78, fol. 11 a, 29. maj 1756. Nordgavlens udseende med de forstørrede vinduer
kendes bl.a. fra gamle fotografier fra 1860’erne. 80 Kontrakt med malerne Nicolai
Hintze og Johan Evertsen af 7. juni 1763 om kirkens ydre bemaling; Reg. III, 1755—78,
fol. 168 b. 81 Reg. III, rgsk.- og inv.sager 1694—99, fol. 3 b, 11. maj 1695. 82 Reg. III,
1.
værges kopibog 1755—78, fol. 28 b ff., 5. juli 1757. 83 Reg. III, 2. værges kopibog
1759—78, s. 310, 9. okt. 1770; s. 321, 3. nov. 1770. — Synsforretning på det nye sakristi:
ovenn. kopibog s. 354, 3. juli 1771. 84 Værgens anmodning om sakristiets nedrivning;
Reg. III, 1. værges kopibog 1778—98, s. 272 f., 2. juli 1789. — Reg. III, kopibog over
skøder 1788—1850, nævner fol. 9 a, under 29. maj 1793, det sted på den store kirkegård,
»hvor der tilforn har staaet et Sakristi«. 85 Nationalmuseets arkiv. Holmens Kirke:
Hovedreparationen 1834, s. 8. 86 Reg. III, indkommen korresp. 1802—12, under 26.
okt. 1807. — 2. værges kopibog 1811—32, s. 467 f., 30. maj 1812, samt s. 470 (Admirali
tetets resolution af 1. juni 1812). 87 Reg. III, indk. korresp. 1813—33, 27. marts 1828
og 19. okt. 1829. 88 Reg. III, 1. værges kopibog 1820—32, s. 145 f., 14. maj 1830.
89
Nationalmuseets arkiv. Holmens Kirke: Hovedrep. 1834, mskr. — Reg. III, diverse
90
korrespondancesager:
hovedrep.
1834—36.
»Kronometertrappen«
er
afsat
på
kort
fra 1846 (håndtegnet i NM arkiv), men er ganske ukendt på ældre kort. Den blev vistnok
anlagt o. 1830 i forbindelse med Sokortarkivet. 91 Reg. III, indk. korrespondance
1855—60, s. 142 (1. nov. 1858); s. 174 (12. april 1859); s. 266 ff. (29. juni 1860). Jfr. Synsprotokol, opbevaret i kirken, under 28. sept. 1881: »En lille Bygning af Grundmur med
Zinktag var opført over Varmeapparatet til Opbevaring af Kul«; jfr. samme synsprotokol
under 20. sept. 1901. 92 Oplysningen om hovedrestaureringen 1872 stammer dels fra
Bobés bog, dels fra to artikler i Dagbladet, 13. april 1872 og 4. jan. 1873. Se endv. 111.
Tid. 1872—73, s. 454, 13. sept. 1873. 93 Danmarks Kirker III, Københavns amt 3. bd,
s. 1420 f. 94 Da man samtidig indrettede toiletter i den østre vestibule under orgelop
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gangen, stødte
rende kister.
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med

de
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væ

Inventar, s. 71—122. 1 HA, Afregninger XIV. 5, Jørgen Ibsens snedkerregnskab 1646—
48, dat. 6. juni (uden årstal); Bobé s. 321. 2 Inventarium 1759, s. 21. 3 LA Holmens
kirke, Reg. III, indk. korrespondancesager 1802— 12, 27. maj 1809 (her er dog forhængets
årstal fejlagtig gengivet som 1809 i st. f. 1808). 4 Reg. III, Indk. korresp.sager 1834—61,
22.
maj 1851. 5 Reg. IV, Oluf Leths afskrifter 1628—1714; Niels Christensen Spends
inventariefortegnelse o. 1650, s. 257 f. — Inv. 1759, s. 21; Inv. 1797, s. 32. 6 Chr. A.
Jensen hos Bobé, s. 81—87, samt i »Danmarks Kirker«, Præstø Amt II, s. 1081 ff. —
Udover den lange indskrift bag på altertavlen (s. 78) har Abel Schrøders værk kun sat
sig få spor i Holmens kirkes bevarede arkivalier, og intetsteds nævnes kunstnerens navn:
se således Reg. IV, klokkeren Ole Bangs afskrifter 1617—1779, s. 42 f. (om kongens,
borgm. Jørgen Nielsens og admiral Jørgen Biørnsens pengegaver til tavlen); Reg. III,
værgens kopibog 1755—78, fol. 71 ff. Resen, Inscriptiones, s. 184. 7 Nationalmuseets
arkiv. Holmens Kirke. Hovedreparationen 1834—36, s. 5. 8 Jonge II, s. 173; Holmens
kirkes synsprotokol (ved kirken), under 30. sept. 1876; beretn. om hovedreparationen
1872. 9 Carl Svenstrup, Grenaa Bys Historie, Bd. C I, s. 321 f. 10 RA, Rtk. Afreg
ninger XIV, 5, Jørgen Ibsens snedkerregnskab 1646—48, gengivet hos Bobé, s. 321.
11
RA. Chr. IV.s Farvekammerregnskaber 1610—26, under 1615 og 1619, fol. 23 b—26 a,
(bibliotekar mag. art. Kirsten Weber har venligst henledt opmærksomheden på denne
kilde). 12 Inv. 1759, s. 22. Bobé, s. 92; henvisningen gælder også 1639-kalken. 13 Reg.
III, indk. korresp. 1834—61, 22. marts 1851. 14 Inv. 1759, s. 22; inv. 1797, s. 34.
15
Reg. I, registratur 1623—1754 (sen. tilføjelse fra 1758). Både Reg. III, kopibog 1755—
78, fol. 71 b, og Hofmans Fundationer IX, s. 316, har overensstemmende årstallet 1758,
mens inv. 1797—1897, s. 31, samt Bobé, s. 92, og Jonge II, s. 174, nævner årstallet 1728.
16
Reg. IV, klokkeren Oluf Leths afskrifter; inventarium o. 1650. 17 Reg. III, rgsk.- og
inv.sager 1694—99, fol. 9 a; begravelsesbog 1698—1850, fol. 115 b. 18 Jonge II, s. 174.
Reg. III, 1. værges kopibog 1712—56, 31. okt. 1713, fol. 110 a. 19 Tinstemplerne her
og på kistepladerne nr. 34,44,47, 92 og 112 (s. 173 ff.) er bestemt af museumskonsulent
P. Halkjær Kristensen. 20 Reg. III, rgsk.- og inv.sager 1694—99, fol. 37 b, 47 a og 52 b.
21 Reg. III, værgens kopibog 1778—98 nævner s. 335 under 13. marts 1792, at kapellan
Munthes berettelseskalk skal omgøres, da den »er for ubekvem at bære i lommen«. Det
kan være den her omtalte. 22 Reg. III, 1. værges kopibog 1778—98, s. 443, 2. juli 1795.
23
Reg. III, 1. værges kopibog 1712—56, fol. 203 b, 28. okt. 1739; inv. 1759, s. 22. —
Ældre, nu forsvundne kalkdækker omtales i Reg. III, rgsk.- og inv.sager, fol. 36 b, 18. jan.
1698. 24 Reg. III, rgsk.- og inv.sager 1694—99, fol. 47 b. 25 Reg. III, indk. korresp.
1834—61, 22. marts 1851. 26 Reg. III, indk. korresp. etc., inv. dat. aug. 1652. 27 Illu
streret Tid. 1872—73, s. 455, 14. sept. 1873. 28 Reg. IV, Leths afskr., inv. ca. 1850.
29 Reg. III, kopibog 1712—56, fol. 203 b, 28. okt. 1739. 30 En tilskr. til 1797-inv., s. 31,
meddeler: »Bortstjaalet i Oktober 1808, da de fattiges Bøsser, som alle Søndage udsættes
for Kirkens Døre, tillige blev opbrækkede«. 31 Reg. III, ind. korresp. 1834—61, inven
tarium 1852, meddeler for aug. måned, at der ved kirken fandtes to forgyldte kandelabre
af træ, hver med syv løse piber af messing. 32 RA. Rtk. Afregninger XIV. 7, 1638—42;
Bobé, s. 318; Afregninger XIV. 5, Jørgen Ibsens snedkerrgsk. 1646—48 (Bobé, s. 321).
33
Jonge II, s. 171; inv. 1759, s. 21. 34 Nationalmus. ark. Holmens kirke: Hoved
reparation 1834, s. 8. 35 Bobé, s. 56; Lind, Kong Kristian den Fjerde og hans Mænd
paa Bremerholm s. 400. 36 Reg. IV, Ole Bangs afskrifter 1619—1779, s. 42. 37 Reg.
I,
arkivdesignationer 1699—1851, fol. 9 b, 11. dec. 1686; Reg. III, originalskøder etc.
1651—1846, 4. marts 1696; Reg. III, kopibog over skøder på gravsteder 1647—1706, fol.
36 a. 38 Jonge II, s. 180. 39 Reg. II, patronats kopibog 1704—17, fol. 6 a, 1. sept.
1704. Nationalmus. ark. Holmens kirke: Beretn. om hovedreparationen 1834, s. 2.
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40
Reg. III, værgens kopibog 1755—78, fol. 16 b, 10. aug. 1756; og fol. 12 b, 11. aug. sa.
år. — Inv. 1759, s. 15. — Bobé, s. 75. — Jonge II, s. 180. 41 Nationalmuseets arkiv.
Protokol over indkomne Genstande 1852—53, Inventarienummer 12949. 42 Bobé, s.
101. Ill. Tid. 1872—73, s. 455 (14. sept. 1873). 43 Reg. III, 1. værges kopibog 1755—78,
fol. 16 b, 10. aug. 1756: »En hvid italiensk Malmors Font, hvilken efter Prof. Stanleys
Overslag vil koste 65 Rdlr.« 44 Reg. IV, begravelsesbog 1698—1850, fol. 123 b. 45 Reg.
III,
kopibog 1755—78, fol. 12 b. 46 »Danmarks Kirker« III, Kbhv. amt, 1. bd., s. 325.
47 Reg. IV, Ole Leths afskrifter: inventarium o. 1650; inv. 1759, s. 15. 48 Inv. 1797, s.
28
ff. 49 Reg. IV, Ole Leths afskrifter, inv. 1650; Reg. III, rgsk.- og inv.sager 1694—99,
fol. 36 a, 8. feb. 1695. 50 Inv. 1797, s. 32. 51 Korgitrets oprindelige placering fremgår
dels af planen i Den danske Vitruvius, dels af redegørelsen for omordningen 1834 (i Na
tionalmuseets arkiv); den sidstnævnte kilde nævner også flytningen af kordørens søjler
til altertavlen. 52 Gengivet hos Resen, Inscriptiones, s. 191 f., samt Bobé, s. 264. 53 RA.
Rtk. Afregninger XIV. 5, Søren Ibsens snedkerrgsk. 1646—48; Afregninger XIV. 7, Eskild
Gorrisens snedkerrgsk., 1638—42, gengivet hos Bobé, s. 318. 54 »Danmarks Kirker«
VI, Præstø Amt, 2. bd. s. 1081. 55 Reg. I, arkivdesignationer 1699—1851, fol. 3 b, dat.
efteråret 1697. — Prædikestolspanelet var beskadiget ved indrettelsen af Niels Juels
gravsted; værgen lod udtage »Martinus Luthers Contrafej, som var i sønder«. 56 H. M.
Fenger, Erindringer fra mit Liv (1925), s. 263. 57 Reg. IV, Ole Bangs afskrifter 1617 —
1779,
s. 42: »1663 den 12 October forærede Kongl. Mayts Cammer Tiener Jacob Petersen
til den nye Prædicke Stoel — 300 Slettedaler; den 14 ditto forærede Hendes Maitt.
Dronningens Forvalter over Lolland og Falster Hans Hansen til ditto Prædicke Stoel —
300 Sldlr«. — Reg. III, værgens kopibog 1755—78, fol. 71 ff.: den 26. feb. 1664 forærer
viceadmiral Jørgen Biørnsen 50 slettedaler til prædikestolen. 58 RA. Rtk. afregninger
XIV. 7, Eskild Gorrisens snedkerrgsk. for Holmens kirke 1638—42, under 10. feb. 1642
(Bobé, s. 318). 59 Reg. I, registratur 1623—1754, indk. breve 1706, litra M. Reg. III,
indk. korresp.sager 1784—1801, aug. 1791. 60 Reg. II, patronats kopibog 1736—54,
s. 283, 29. okt. 1753. Reg. III, rgsk.- og inv.sager 1755—56, s. 20—69 (stolestaderegister
1755). Reg. IV, Ole Bangs afskrifter 1617—1779, s. 410 f., 22. marts 1760. 61 Reg. I,
registratur 1623 1754, læg II nr. 10, 19. marts 1703, og smst. Indk. breve 1719, litra I,
jan.—marts 1719. Reg. IV, begravelsesbog 1698—1850, fol. 34 b, 22. juli 1726. Reg. III,
rgsk.- og inv.sager 1755—56 (stolestaderegister), s. 20—69: af mandsstolene i koret bruges
nr. 4—11 af kadetterne. 62 Reg. I, registratur 1623—1754, læg II nr. 12, 7. maj 1670.
Reg. III, diverse korrespondance 1665—1848, 6. okt. 1716. 63 Jonge II, s. 180. 64 Reg.
I, registratur 1623—1754, indk. breve 1717. Reg. II, patronats kopibog 1736—54, s. 209 f.,
4. feb. 1747. Nationalmus. arkiv. Holmens kirke. Hovedreparation 1834, s. 3. 65 Hol
mens kirkes synsprotokol (ved kirken), 30. dec. 1876. 66 RR 1618—19, 26. jan. 1619;
1619—20, 7. sept. 1619, fol. 211. 67 »Danmarks Kirker« I, København, 1. bd., s. 491.
68 RA. Rtk. Afregninger XIV. 5, Soren Ibsens snedkerrgsk. 1646—48, gengivet hos Bobé,
s. 321. 69 Reg. III, 1. værges kopibog 1755—78, fol. 159 b, 13. feb. 1762: »De grønne
Gardiner, der hænger om Skriftestolene og Alteret, er saa slidt, at de bør fornyes«. 70 Reg.
IV, Oluf Leths afskrifter, s. 64. 71 Reg. IV, Ole Bangs afskrifter, s. 484. 72 Inv. 1759,
s. 27. 73 Nationalmuseets arkiv. Holmens kirke: Hovedistandsættelsen 1834, s. 6.
74
Reg. III, korrespondance 1784—1801, overslag til skriftestol af B. Magens (Søetatens
bygmester), dateret 22. juli 1797; jfr. samme kilde under 15. juni 1798. Beretn. om repa
rationen 1834 i NM arkiv, s. 6: »Omtrent to Fod fra Opgangen til Capellet, paa det Sted
hvor nu Indgangen er til de nye Skriftestole, stod den 3. Skriftestol, som var halvcirkelformig«. Det umiddelbart fig. citat, se samme beretn. s. 8. 75 Reg. III, korrespondance
1665—1848, 30. maj 1665. Værgens kopibog 1694—1713, fol. 10 a. Kbh. Dipl. VI, s. 408,
5. maj 1665. Stolen synes nedlagt 1713: Reg. I, registratur 1623—1754, indk. breve 1713,
litra CC, 26. juni 1713. 76 Reg. III, kopibog 1712—56, s. 245. 77 Reg. III, rgsk.- og
inv.sager 1694—99, fol. 36 a, 31. dec. 1697. Stolen erhvervet 1683: Reg. I, arkivdesigna-
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tioner læg nr. 1; registratur 1623 ff., under 12. juni 1683. 78 Reg. III, kopibog 1712—56,
fol. 144 a, 16. april 1737. 79 Reg. II, patronats kopibog 1736—54, korrespondance
maj—sept. 1736. Reg. III, kopibog 1712—56, fol. 185 b, 25. april 1737. 80 Admiral
Trojels arvinger afstod 1737 et vinduesfag af deres forældres stol til politimester Torm:
Reg. III, kopibog 1712—56, fol. 144 a, 16. april 1737; samme reg., indk. korresp. 1813—
33, dateret 16. feb. 1815, med plantegning af den opdelte juelske stol. 81 Reg. III, rgsk.og inv.sager 1694—99, nævner under 1693 »Jerngitterværket« (?) for viceadmiral Hoppes
stol. — Værgen Jacob Andersen fik ved fæstebrev af 1. jan. 1716 en herskabsstol, der
fordum havde seks vinduer, men 1748 var den formindsket ved, at den måtte afgive fire
fag vinduer til kommandør Juels nabostol: Reg. II, patronats kopibog 1736—54, fol.
291 f., 28. juni 1748. Forskydelige vinduer synes først nævnet ved nyindretningen i
1750’erne; Reg. III, kopibog 1712—56, s. 247, marts 1752; samme kilde, fol. 293 b, 8.
marts 1756. 82 Reg. III, 1. værges kopibog 1778—98, s. 346 f. 5. feb. 1793. 83 Reg. II,
patronats kopibog 1736—54, s. 84 f., 14. juni 1738. Reg. III, 1. værges kopibog 1712—56,
fol. 133 a, dat. 7. okt. 1732. 84 Bobé, s. 316. 85 RA. Rtk. Afregninger XIV. 5 (Bobé,
s. 321). 86 Kongestolens billedskærerarb. repareret; Reg. III, værgens kopibog 1694—
1713, s. 666, 9. jan. 1704. — Havde form som en »runddel«; Reg. III, kopibog 1712—56,
s. 277, under 4. juli 1754. 87 Reg. III, 1. værges kopibog 1712—55, s. 277 ff., 13. juli
88
1754.
Reg. I, registratur 1623—1754, indk. breve 1752, litra R. 89 Nationalmus.
arkiv. Holmens kirke: Hovedreparation 1834, s. 10. 90 Architekten 1903, s. 279; tegning
af kongestolen i NM arkiv. 91 Bobé, s. 315. 92 RA. Rtk. Afregninger 1643 XVII. 25
og 27 b (jfr. Bobé, s. 319). 93 RA. Rtk. 1638—42, Afregninger XIV. 7, under 30. jan.
1643—8. nov. 1644 (Bobé, s. 318). 94 Reg. III, skødebog 1647—1703, fol. 18 b, 26. dec.
1659. 95 Reg. III, skødebog 1647 ff., fol. 19 b, 25. jan. 1661; jfr. værgens kopibog 1712
ff., fol. 30 a. — NM arkiv. Holmens kirkes hovedreparation 1834, s. 6. Bobé, s. 43. 96Reg.
III, skødebogen 1647 ff., fol. 25 b. 97 Reg. III, kopibog 1694—1713, fol. 67 b, 9. jan.
98 Reg. III, rgsk.- og inv.sager 1694 99, fol. 38 a, 21. okt. 1695. 99 Reg. I,
1704.
registratur 1623—1754, indk. breve 1718, litra M, 2. april 1718. 100 Reg. II, patronats
kopibog 1736—54, s. 209 f., 4. feb. 1747. 101 Reg. II, Patronats kopibog 1736—54, s.
257 f., 9. nov. 1751. 102 Reg. II, anf. kopibog, s. 258 ff. 103 Reg. III, 1. værges kopibog
1712—56, s. 245 og 255. 104 Reg. III, 1. værges kopibog 1755—78, fol. 1 ff., 1. feb. 1755.
105 Reg. III, 1. værges kopibog 1712- 56, s. 245, 29. april 1752; s. 293, 4. marts 1756.
106
Reg. III, værgens kopibog 1712 ff., s. 248, 266. 107 Nationalmus. arkiv. Holmens
kirke: Hovedreparation 1834, s. 2 f., 9 f. 108 Kastens kontrakt af 18. feb. 1738, se Reg.
III,
kopibog 1712—56, s. 193 ff. 109 Afsnittet om orgelets disposition og forskellige om
dannelser er skrevet af Else-Marie Boyhus. — Niels Friis, Holmens Kirkes Orgel 1646—
1956. — Kontrakten, se ovenstående note. Syn 20. juni 1740, se ovenn. kopibog s. 208 ff.
Reparationerne i 1700’rne: 1795 (nedenfor under note 112); 1757, se kopibog 1755—78,
fol. 19 a og 21 b; 1772, se Reg. III, 2. værges kopibog 1759 ff., fol. 379 a og 413 ff.; 1778,
se Reg. III, 2. værges kopibog., 1759 ff., fol. 379 a, 383 a, 386 b ff., 413 a. Reparation
1778: Reg. III, 1. værges kopibog 1778 ff., fol. 5 a, 31. aug. 1778; fol. 8 b, 24. sept. 1778,
samt fol. 11 b. 110 Reg. III, diverse korrespondancesager 1665—1848, rgsk. 1834—36:
orgelbygger Ramus for tvende nye stemmer til og reparation af orgelet—1379 rdlr. 1 mark
3 sk. Jfr. også note 111—12. 111 Reg. III, indk. korresp.sager samt korresp. for udgåede
skrivelser 1855—60, s. 150 ff. — N. W. Gades beskrivelse af orgelets tilstand 1858 med
disposition og hans forslag til ombygning, samt Ramus’ forslag til ombygning 21. jan.
1859, s. 154 ff. 112 I kirkens eksemplar af Berggreens koralbog (ved embedet) har
N. W. Gade optegnet Köhne-orgelets disposition. — Ligeledes ved embedet findes et
bind, indbundet i hellæder, hvor Gade 1871 på grundlag af klokker Chr. Ravens uddrag
af kirkens arkiv, har gennemgået kirkens orgelers og organisters historie. De vigtigste
afsnit i denne bog omhandler Köhnes orgel, med afskrift af synet foretaget af J. P. E.
Hartmann, kapelmester H. Paulli, organist Joh. Chr. Gebauer og hofpianofortefabrikant
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Fr. Møller. 113 Kbh. Dipl. V, s. 171. 114 Kbh. Dipl. III, s. 263 f., 269, 409; Bobé, s.
60, har fejlagtigt 1658. 115 Reg. III, skødebog 1647 ff., fol. 43 a, 2. juni 1658. 116 Reg.
II,
patronats kopibog 1736 ff., s. 238, 21. nov. 1748. 117 Reg. III, 1. værges kopibog
1712 ff., fol. 191 b, 9. juli 1737. 118 Reg. IV, Oluf Leths optegnelser, s. 62, 5. dec. 1699.
119
Reg. III, korrespondancesager 1834—61, inventarium 1852. 120 Reg. I, arkivdesignationer 1699, fol. 19 b. 121 Nationalmuseets arkiv: Holmens kirke. Hovedreparation
1834, s. 6. 122 Lind, Kristian IV og hans Mænd paa Bremerholm, s. 405. 123 Resen,
Inscriptiones, s. 191. 124 Reg. III, rgsk.- og inv.sager 1694—99, fol. 20 b, 16. juni 1694,
samt fol. 6 a, 2. jan. 1695. 125 Reg. III, 1. værges kopibog 1694—1713, fol. 23. januar
1697. 126 Illustreret Tidende 1877—78, s. 132. 127 Reg. III, 1. værges kopibog 1778—
98, s. 584 f., 24. dec. 1784. 128 Inv. 1759, s. 8 f.; inv. 1797, s. 47. — Hofmans Fundationer IX, s. 310. 129 Reg. III, 1. værges kopibog 1694—1713, fol. 4 a; kopibog 1712—56,
fol. 132 ff., 22. sept. 1732; Reg. IV, Ole Bangs afskrifter 1617—1779, s. 243, under 13.
sept. 1717. Hofmans Fundationer IX, s. 318. 130 Hofmans Fundationer IX, s. 310. Jfr.
inv. 1759, s. 14: »En Messingkrone med 8 Lysearme og 16 Piber, som skal være foræret
af Frederik III« (omtales i 1797-inv. som værende ukomplet); jfr. inv. 1759: »I Kapellet
1 Messinglysekrone paa 8 store og 8 smaa Arme«. 131 Inv. 1797—1897, s. 50, under 10.
dec. 1801; smst. s. 52, under 1. sept. 1802. 132 Reg. III, 2. værges kopibog 1832—47,
s. 120, 28. maj 1842; smst. s. 162, 2. aug. 1847. Reg. III, indk. korresp. 1834—61, 10. aug.
1847. 133 H. M. Fenger, Erindringer af mit Liv (1925), s. 263. 134 Reg. III, 2. værges
kopibog 1832—47, s. 120 f., 28. maj og 14. juni 1842. 135 Reg. IV, klokkerens inv.
1856—73, s. 54. — Synsprotokol (ved kirken), under 30. sept. 1876. 136 Bobé, s. 57 f.;
Resen, Inscriptiones, s. 195. 137 Reg. IV, Oluf Bangs afskrifter 1617—1779, s. 40—42.
Inv. 1759, s. 25. Reg. III, 2. værges kopibog 1759—78, s. 534, 16. juni 1776; inv. 1797—
1897, s. 51 og 90. Hofmans Fundationer IX, s. 325 f. Bobé, s. 66. 138 Inv. 1759, s. 16.
Reg. III, 2. værges kopibog 1832—47, s. 120, 28. maj 1842. Om Morten Mikkelsens grav
1 koret, se endvidere Bobé, s. 310. — Metal fra den nedfaldne krone bortsolgt: Reg. III,
indk. korresp. 1834—61, aug. 1852. 139 Inv. 1759, s. 9, 10 og 16, samt (ang. Samuel
Nielsens lysearm) Reg. IV, Ole Bangs afskr., s. 43. — Om lysearmene 1643, se Bobé, s.
54 og 320 (RA. Rtk. Afregninger XIII. 25 og 27 b; Bobés henvisning er dog ikke helt
korrekt, idet henvisningen kun gælder XIII, 25, og han taler s. 54 om en lysekrone, mens
rgsk. viser, at der kun er tale om arme). 140 Reg. III, 2. værges kopibog 1832—47, s.
162
og 166, 2. aug. 1847. 141 Bobé, s. 60. 142 Reg. III, værgens kopibog 1694—1713,
fol. 24 a, 9. jan. 1696; samme kilde fol. 31 a, 26. nov. 1697; rgsk.- og inv.sager 1694—1699,
fol. 36 a, 31. dec. 1697. Reg. IV, Ole Bangs afskr. s. 55, 26. nov. 1697. 143 Reg. II, patro
nats kopibog 1704—17, fol. 84 f, 12. feb. 1712. Reg. III, værgens kopibog 1712—56, fol.
7 a, 1. okt. 1712. 144 Reg. II, patronats kopibog 1736—54, s. 24 f., 24. okt. 1736; s. 48,
8. april 1737. Reg. III, 1. værges kopibog 1712 ff., s. 187, 1. juni 1737, og s. 195, 3. maj
1738. 145 Reg. III, indk. korresp. 1802—12, 15. sept. 1807. 146 Reg. III, værgens
kopibog 1712—56, fol. 146 b, 24. juni 1733. Reg. II, patronats kopibog 1736—54, s. 171 f.,
6. maj 1743 (heri meddelelsen om årstallet 1721 for fornyelsen). 147 Jonge II, s. 170.
148 Reg. III, 2. værges kopibog 1832—47, s. 155, 24. okt. 1846. 149 Reg. III, værgens
kopibog 1694—1713, fol. 18 b, 24. maj 1696 (heri nævnes reparationerne 1689 og 1690).
150
Jonge II, s. 171. — Thaarup, Holmens Kirke (1829), s. 10. 151 Synsprotokol (ved
kirken), under 30. sept. 1876. 152 Bobé, s. 49. Thaarup, Holmens Kirke, s. 11. 153 Bobé,
s. 60. Reg. III, værgens kopibog 1712—56, fol. 7 a, 1. okt. 1712; samme kilde fol. 187,
1. juni 1737. Reg. III, indk. korresp. 1834—61, aug. 1852.
Epitafier i kirken, s. 124—139. 1 Personalhist. Tdskr. 6. r. VI s. 81. Bobé s. 260.
Personalhist. Tdskr. 7 IV s. 278. Bobé s. 260. 3 Reg. IV begravelsesbog 1698—1850,
fol. 12. Bobé s. 263. 4 Reg. III Skødeprotokol 1647—1706. (Henvisningen skyldes Bobé
s. 324). Bobé s. 260. 5 Reg. IV begravelsesbog 1698—1850, fol. 21 b. Bobé s. 260.
2
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6 Reg. IV klokkeren Ole Bangs afskrifter s. 17. Bobé s. 262. 7 Reg. III 1. værges kopi
bog 1712—56 fol. 276, 4. juli 1754. Epitafiet, der opr. havde front mod nord, er vist nok
1872 flyttet til sin nuv. plads med front mod vest. 8 Resen 1683 s. 351. Bobé s. 262.
9
Reg. II patronatets kopibog 1736—54 s. 86. 10 Reg. IV begravelsesbog 1698—1850
fol. 94 a. 11 Fr. Thaarup, Holmens Kirke, 1829, s. 27. Bobé s. 262. 12 Reg. III regn
skabs- og inventariesager 1694—99 fol. 3 b. Bobé s. 261. 13 Reg. IV begravelsesbog
1698—1850 fol. 125 b og 127 a. Bobé s. 263. 14 Skødebog 1694 s. 100—101, (opbevaret
i Holmens kirke). Bobé s. 263. 15 Reg. III 2. værges kopibog 1759—78 s. 269. Bobé s.
260. 16 Reg. III indkommen korrespondance 1813—33, 22. sept. 1828. Fr. Thaarup,
Holmens Kirke, 1829, s. 19. Afsn. om epitafier er red. af Else-Marie Boyhus.

Gravminder i kapellet, s. 139—160. 1 Reg. III, 2. værges kopibog 1759—78, s. 345,
15. maj 1771. 2 Reg. III, 1. værges kopibog 1778—98, s. 313, 21. nov. 1790, samt
ovenn. kopibog 1759—78, s. 100, 20. dec. 1761. 3 Gudmund Boesen, Christian den
Femtes Rosenborgtapeter fra den skaanske Krig (1949), s. 65 f. 4 Roar Hauglid, Akantus I (1950), s. 116. 5 H. M. Fenger, Erindringer fra mit Liv (1925), s. 257 f. 6 Reg.
III, kapellets begravelsesbog 1709—1832, s. 71, 6. marts 1710. — Bobé s. 279. 7 Reg.
III,
1. værges kopibog 1712—56, fol. 34 a, 18. juni 1715. — Bobé, s. 284. 8 Reg. III,
kapellets begravelsesbog 1709—1832, s. 3, 12. okt. 1750. — Bobé, s. 280. 9 RA. Anna
Sophie Schacks arkiv, D. 1: skiftet efter Peder Lüders 1743—57; jfr. H. Glarbo, Privat
arkiver 1660—1800, s. 89. Bobé har s. 127 og 325 henvist til, at Heimbrods tegning lå i
denne arkivsag. 10 Reg. III, kapellets begravelsesbog 1709—1832, s. 29, 17. marts
1728. 11 Kapellets begravelsesbog osv. s. 65, 2. juli 1731. — Bobé, s. 286. 12 Reg. III
2. værges kopibog 1811—32, s. 640, og kapellets begravelsesbog osv, s. 31, 30. okt. 1748.
Bobé, s. 283. 13 Reg. III, 2. værges kopibog 1759—78, s. 235 ff., okt. 1768. — Bobé,
s. 286. 14 Reg. III, 2. værges kopibog 1779 1803, s. 114 f., 9. feb. 1790; s. 118 f., 16.
feb. 1790; s. 121 og 123, 8. marts 1790. 1. værges kopibog 1820—32, s. 4, 15. maj 1820. —
Bobé, s. 286. 15 Bobé, s. 280. 16 Reg. III, 1- værges kopibog 1778—98, s. 351 f..
6.—10. maj 1793, hvor skødet af 1730 omtales; Reg. III, kapellets begravelsesprotokol
1709 ff., s. 26, 30. april 1792, med tilføjelse om, at epitafiet blev opsat 18. maj 1793.
Reg. III, begravelsesprot. 1698—1850, fol. 145 a. — Bobé, s. 282. 17 Reg. III, 2. værges
kopibog 1779—1803, s. 62, 2. aug. 1788; s. 63, 11. aug. 1788. — Bobé, s. 283. 18 Bobé
omtaler s. 119, at Tordenskjolds kiste 1750 blev nedsat i kapelbegravelse nr. 20, men
nogen hjemmel for denne oplysning har det ikke været muligt at fremskaffe. — Personalhist. Tidskr. 6. r. V, s. 172; Danske Saml. 2. r. II, s. 184. 19 Reg. III, indk. korresp.
1813—33, 30. nov. 1830; 2. værges kopibog 1811—32, s. 639, 30. nov. 1830; kapellets
begr.bog 1709 ff., s. 27, 20. juli 1729 og 7. dec. 1830. — Bobé, s. 282 f. 20 Reg. III,
2. værges kopibog 1811—32, s. 640, 12. nov. 1830; 2. værges kopibog 1832—47, s. 20 f.,
29.
marts 1834. — Bobé, s. 286. — Oplysningerne om gravmonumentets data og om de
kunstnere, der i 1880’erne udførte det, stammer fra overretssagfører Stefan Hetsch.
21 H. M. Fenger, Erindringer fra mit Liv (1925), s. 263.
Gravsten, s. 160—166. 1 Reg. III Skødeprotokol 1647—1706 fol. 25 b. 2 Personalhist. tdskr. 6 V s. 49—70. 3 Reg. IV begravelsesbog 1698 1850, fol. 20 a. Stenbestemmelser ved billedhugger Vitus Nielsen.
Kisteplader, s. 169—193. 1 som †kisteplader note 8. 2 Reg. III 1. værges kopibog
1712—56 fol 67 a. 3 Reg. III 1. værges kopibog 1778—98 s. 52. 4 Reg. III kapel
lets begravelsesbog 1709—1832 s. 23. 5 Reg. III kapellets begravelsesbog 1709—
1832 s. 45. 6 Reg. III 2. værges kopibog 1811—32 s. 640. 7 Reg. III kapellets be
gravelsesbog 1709—1832 s. 7. 8 Reg. III kapellets begravelsesbog 1709—1832 s. 61.
9
Reg. III kapellets begravelsesbog 1709—1832 s. 43. 10 Reg. III kapellets begravelses-
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bog 1709—1832 s. 55. 11 Reg. III 2. værges kopibog 1811—32 s. 640. 12 Reg. III
2. værges kopibog 1759—78 s. 235 f. 13 Reg. III 1. værges kopibog 1712—56 fol. 283 a.
14 Reg. III 1. værges kopibog 1755—78 fol. 28 a. 15 Reg. III kapellets begravelsesbog
1709—1832 s. 65. 16 Reg. III kapellets begravelsesbog 1709—1832 s. 43. 17 Reg. III
2.
værges kopibog 1811—32, s. 640. 18 Reg. III 2. værges kopibog 1811—32, s. 640.
19
Reg. III kapellets begravelsesbog 1709—1832 s. 63. 20 Reg. III 2. værges kopibog
1759—78 s. 503. 21 Reg. III 1. værges kopibog 1778—98 s. 351 f. 22 Reg. III 2. vær
ges kopibog 1803—11 fol. 29 a. 23 Reg. III kapellets begravelsesbog 1709—1832 s. 21.
24
Reg. III kapellets begravelsesbog 1709—1832 s. 5. 25 Reg. III 2. værges kopibog
1803—11 fol 57. 26 Reg. III 1. værges kopibog 1778—98 s. 351 f. 27 Reg. III 2. vær
ges kopibog 1803—11 fol. 57. 28 Reg. III 2. værges kopibog 1803—11 fol. 57 a og 291 f.
29
Reg. III 1. værges kopibog 1755—78 fol. 279 b, reg. III 2. værges kopibog 1779—1803
s. 62. 30 Reg. III 2. værges kopibog 1811—32 s. 639 og reg. III kapellets begravelses
bog 1709—1832 s. 28. 31 Reg. III kapellets begravelsesbog 1709—1832 s. 20. 32 samme
kilde s. 37. 33 samme kilde s. 47. 34 samme kilde s. 49. 35 samme kilde s. 67.
36 samme kilde s. 69.
†Epitafier, s. 193—194. 1 Resen 1683 s. 359 f. 2 Resen s. 191. 3 Resen s. 185.
Resen 1683 s. 359. 5 Resen 1683 s. 354. 6 Resen 1683 s. 358. 7 Reg. III skøde
bog 1647—1706 fol. 47 a og Kbh. Dipl. VII s. 163. 8 Resen 1683 s. 340. 9 Hofman
IX s. 313. 10 Reg. III 2. værges kopibog 1832—47 s. 122 f. 11 Algreen-Ussings kom
mentarer 1840 til Fr. Thaarup, Holmens Kirke, 1829, på Nationalmuseet.
4

†Gravsten, s. 194—200. 1 Resen 1683 s. 342. 2 Resen s. 194. 3 Resen 1683 s. 355.
Hofman IX s. 311, Resen, 1683, s. 342. 5 Resen 1683 s. 341. 6 Resen s. 198. 7 Resen
s. 189. 8 Reg. IV begravelsesbog 1698—1850 fol 12. 9 Resen s. 194. 10 Resen 1683
s. 355. 11 Resen 1683 s. 343. 12 Hofman IX s. 314. 13 Reg. III 2. værges kopibog
1811—32 s. 590 f. 14 Resen 1683 s. 356. 15 Reg. IV begravelsesbog 1698—1850 fol 13.
16
Skødebog 1694 s. 3, i Holmens kirke. 17 Hofman IX s. 312. 18 Hofman IX s. 313.
19
Algreen-Ussings kommentarer 1840 til Fr. Thaarup, Holmens Kirke, 1829, på Natio
nalmuseet. 20 Ny kgl. sml. 1859 fol., Algreen-Ussings kommentarer til Fr. Thaarup,
Holmens Kirke, 1829, på Nationalmuseet, s. 25. Den af Bobé benyttede kilde: F. Smith,
Protokol over indskrifter 1761 (kirkens arkiv), har ikke været tilgængelig ved udarbej
delsen af nærværende fortegnelse.
4

†Kisteplader, s. 200—209. 1 Resen s. 191. 2 Marmora Danica I s. 99. 3 Ny kgl.
sml. 1859 fol. 4 Hofman IX s. 312. 5 Peter Benzon Mylius, den vidt-berømte SøeHeltes Herr Cort Sivertsøn Adlers . .. Hans mærkværdige Livs og Levnets Beskrivelse,
København 1740, s. 75—76. Resen 1683 s. 345—346. 6 Resen 1683 s. 343 ff. 7 Reg.
IV begravelsesbog 1698—1850 fol. 22 a. 8 Et læg arkivalier, der opbevares i Holmens
Kirke, med titlen diverse unummererede sager. 9 En afskrift af kistepladerne fra 1910
opbevares i Holmens kirke under titlen: Gerhard L. Grove, Samling af Indskrifter paa
Ligplader opbevarede i Holmens Kirkes Kapel. Afsnittene om gravminder (undt. i ka
pellet) er redigeret af Else-Marie Boyhus.
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Fig. 1. Trinitatis kirke. Fotografisk gengivelse af forsvunden tegning fra tiden efter bombardementet
1807, tilskrevet C. W. Eckersberg. Kgl. Biblioteks billedsamling.

TRINITATIS KIRKE
ved
JAN STEENBERG
ra 1635 har man de første efterretninger om planlægningen af en særlig studenter
kirke ved Københavns Universitet1. Selv om studenterne tidligere kunne benytte
Vor Frue kirke og i visse tilfælde endda var forpligtet dertil2 — f. eks. når de i lejermåls
sager skulle stå offentligt til skrifte —, var de i de fleste andre henseender henvist til
den kirke, i hvis sogn de boede. Men i sommeren 1635 begyndte man da at sysle med
tanken om at bygge en helt ny Universitetskirke, hvor studenterne uden hensyn til
deres bolig kunne blive kirkelig betjent, og hvor theologerne -— langt den største del af
studenterne — kunne holde deres prædikenøvelser. Før det endnu var afgjort, hvor denne
nye studenterkirke skulle placeres, lod kongen Regensens bedesal, der var indrettet i
1620’rne (nedenfor s. 233), omdanne til en normal kirke med tilhørende inventar for
midlertidig at stå til de studerendes rådighed, indtil den nye kirkebygning var rejst.
Man nævnede i denne forbindelse udtrykkelig, at samtlige studenter ved Akademiet
skulle søge denne kirke for der at høre prædiken, gå til alters og yde deres offer til præ
sten, hvad enten de boede på Regensen eller udenfor. Navnet »Regenskirken«, der hyp
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pigst benyttedes i de følgende år, var altså ikke et udslag af en slags begrænsning i for
målet, men skyldtes udelukkende, at kirken nu engang var en del af Regensens byg
ning, beliggende i østfløjen ud mod Købmagergade.
Den rent foreløbige karakter af Regenskirken fra 1635 understreges af den omstæn
dighed, at planerne om den større og varige studenterkirke begyndte at tage fastere form
det følgende år. I 1636 var det kongens ønske, at nybygningen skulle placeres på selve
Universitetsfirkanten3, hvor man gik i gang med at rømme den tidligere biblioteksbyg
ning, »Liberiet« ud mod Frue kirkegård, og Kommunitetets ældste hus lige vest derfor
— det var den sydligste del af den senere bygning fra 1731, ved hjørnet af Nørregade
og kirkegården, hvor nogle munkestensskifter og den såkaldte »Bispekælder« endnu er
minder om dette ældre hus. Kongens ordre var tydelig nok og blev også omgående fulgt:
biblioteket blev rømmet, og studenterne rykkede ud af deres spisestuer. Men alligevel er
det ikke sikkert, at der på dette tidspunkt virkelig forelå et udarbejdet byggeprogram.
Evakueringen, der var påbegyndt i juli og fortsattes i august, blev pludselig standset i
september, da der kom kontraordre fra kongen: biblioteket kunne påny flytte ind i sit
gamle hus4. Hvad var der mon sket? Kilderne er tavse om de egentlige grunde til al
denne forvirring; vi må indskrænke os til gætninger og iøvrigt holde os til kendsgernin
gerne, som i korthed går ud på, at fra efteråret 1636 var planen om den nye kirkebyg
ning på hjørnet af Landemærket og Kobmagergade ved at tage form: byggegrunden var
valgt, husene købt, og materialerne til fundamenterne blev kørt derhen5.
Den pludselighed, hvormed de så hastigt ændrede dispositioner førtes ud i livet, er
påfaldende og må skyldes særlige forhold. Vi kan kæde dette sammen med, at den nye
studenterkirke også fik en udformning, der falder ganske udenfor, hvad der var gængs
på bjærget. Komplekset blev nemlig tredobbelt og kom til at huse både kirke, bibliotek
og astronomisk observatorium med dette sidste anbragt i det bastante Rundetårn. Det
siger sig selv, at man ikke kunne lægge et sådant kompleks ved Universitetet som nabo
til Frue kirke, og indirekte kan deraf ses, at den først planlagte studenterkirke blot må
have haft karakter af et kapel i en lavere bygning som den nordlige ramme om Vor Frue
kirkegård. Der må da på samme tid have været planer fremme om at bygge et astrono
misk observatorium (nedenfor s. 253) ved Universitetet, og i sommeren 1636 må ret
pludseligt dette være kædet sammen med både bibliotek og kirke, og den mærkelige byg
ning med det tredobbelte formål blev da i de følgende år rejst på en byggeplads, der var
mere egnet dertil end den ret snævre Universitetsfirkant. Grundstenen6 til det astrono
miske tårn - og dermed til hele bygningen —- blev lagt den 7. juli 1637. Tårnet stod fær
digt 1642, skal man regne efter årstallet overst på tårnet ved rebusindskriften; kirken
selv blev indviet pinsedag den 1. juni 1656 og biblioteket året derefter, den 7. juli 1657,
på 20-årsdagen for grundstenens nedlæggelse.
Universitetets ledende astronom var dengang Christen Sørensen Longomontanus, og
det er givet, at han har haft en afgørende indflydelse på udformningen af det nye obser
vatorium. Mulig har han også tænkt sig at gøre det nye observatorium til et ærefuldt
minde for hans geniale lærer Thyge Brahe, eftersom det opkaldtes efter observatoriet på
Hven: Stellæburgum Regium Hafniense. Men at det også skulle være Longomontanus,
der fandt frem til den mærkelige løsning med at bygge kirke, bibliotek og observatorium
sammen i eet kompleks, er næppe tænkeligt. Det var snarere kongen selv, der fik idéen,
og med den impulsive Christian IV. i baghånden forstår vi bedre de krydsende bygge
ordrer og den påfaldende forvirring, der sommeren 1636 kendetegner de første skridt
hen imod opførelsen af den nye studenterkirke ved Københavns Universitet.
Navnet Trinitatis kirke er forholdsvis sent. Sålænge byggearbejderne fandt sted, tal
tes der ofte om »den nye kirke«, »studenterkirken« eller »Regenskirken«, hvilket sidste
navn undertiden kan virke forvirrende. Om bygningens tredobbelte funktion har haft
nogen indflydelse på navnet, er vel tænkeligt, men kan ikke bevises. Første gang navnet
dukker op, er 1655—56, i kirkens ældste regnskaber, og her i den danske form, Hellig
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Trefoldigheds kirke. I Konsistoriums arkiv kaldes kirken ved sit nye navn i maj 1656,
kort før indvielsen, og da i den latinske form: Trinitatis kirke1. Navnet blev da givet
kirken i forbindelse med indvielsen, der som nævnt fandt sted Trinitatis søndag 1656.
I den kommende tid brugte man hyppigst det danske navn, men i 1700’rne og fra da af
lige ned til vore dage blev det latinske navn det foretrukne. Dette skete dog kun i det
officielle sprog; i daglig tale gik det anderledes. Da nemlig kirken efter langvarige gen
vordigheder i 1683 fik det sogn, der egentlig tilhørte Sankt Anna Rotunda, den store
tolvkantede centralkirke, som Christian IV. havde påbegyndt ved Nyboder, men som
aldrig blev fuldført, blev denne kirkes populære navn »Runde Kirke« i folkemunde over
ført på Trinitatis8, naturligvis med henblik på Rundetårn, hvis popularitet blandt kø
benhavnerne allerede dengang syntes grundfæstet.
Sålænge kirken stod under opførelse, var det kongen, eller regeringen, der havde ud
spillet. Christian IV. skaffede pengene til det store byggeri ved at afkræve en række
nogenlunde formuende landsbykirker på Sjælland, Lolland-Falster og i Skåne væsent
lige dele af deres kapital, som lensmændene skulle indsende9; pengene skulle gå både til
den nye studenterkirke og til S. Anna Rotunda, »så mange som muligt in specie, resten
i god, gangbar mønt«. De beholdninger, de pågældende landsbykirker havde udestående,
skulle opsiges og beløbet snarest muligt indsendes til Sjællands biskop Hans Resen og
til professor Thomas Fincke. Skønt ikke alle lensmændene reagerede på henvendelsen,
indkom der dog penge til byggeriet, og så vidt vides har Trinitatis kirke ikke haft anden
startkapital. I overensstemmelse med, at initiativet til byggeriet stammede fra regerin
gen, havde kongen en tillidsmand på byggepladsen, nemlig bygningsskriveren Frederik
Frederiksen Rostorff10, der var i funktion fra 1637. Men så såre kirken var indviet,
måtte overtilsynet med kirken ændres. Det har utvivlsomt hele tiden været meningen,
at Trinitatis kirke skulle stå under Universitetets patronat, men endnu 1656 forelå der
intet officielt derom. Marts 1658 var det på tale, at Konsistorium skulle vælge en »ædil«,
dvs. en kirkeværge, men man udskød afgørelsen, til patronatsforholdet var endelig klar
lagt11. Dette skete omsider ved åbent brev af 6. juli 1658, da Frederik III. tildelte Uni
versitetet patronatet over kirken12, der herefter var stillet nogenlunde som Vor Frue
kirke. Universitetet indsatte derefter prof. Rasmus Vinding som den første værge13; han
var ansvarlig for bygningen og skulle over for Konsistorium aflægge regnskab for kir
kens midler. Medens Vor Frue kirke tillige havde en borgerlig værge, fordi der var til
lagt denne kirke et virkeligt sogn, måtte Trinitatis i de første år som ren studenterkirke
være tilstrækkeligt hjulpet med denne ene værge. Ved oprettelsen af sognet 1683 blev
der også her indsat en borgerlig værge ved siden af den akademiske; såvidt det kan ses,
var klokkeren Søren Matthiesen gennem mange år borgerlig værge, og han har selv an
ført, at han i denne egenskab fungerede under fem akademiske værger, nemlig Rasmus
Vindings eftermand Jørgen Eilersen (fra 1672 til 1686), Caspar Bartholin, Jens Bircherod og Hans Gram14. Universitetets patronat over kirken mærkedes naturligvis stær
kest i de første år. Senere træder kirkens akademiske karakter mere i baggrunden, fordi
sognet i stadigt stigende grad gør sig gældende; i den lange periode mellem genopbyg
ningen efter den store brand 1728 og Københavns bombardement — en tid, hvorfra der
kun er spredte og tilfældige arkivalier bevaret —- sporer man egentlig kun patronatet
derved, at Konsistorium årlig skal høre kirkens regnskab, og heller ikke dette tilhørs
forhold er synderlig iøjnefaldende. I Acta consistorii fra 1700’rnes sidste halvdel må man
ofte lede forgæves efter nogen regnskabsaflæggelse, og undertiden ses det, at den aka
demiske værge indsender regnskab for mange år på een gang; således kunne han 1766
aflægge Trinitatis kirkes regnskab for samfulde 21 år15, fra 1744 til 1765. Når prof. J. E.
Larsen 1846 kunne erklære, at Universitetets tilknytning til Trinitatis kirke var løsnet
i årenes løb16, var dette utvivlsomt på det tidspunkt en meget gammel historie. Efter at
både bibliotek og observatorium 1861 var flyttet bort fra kirken (nedenfor s. 260), og
den samlede, nu alt for store bygning trængte til en indgående reparation, var tiden inde
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Betjenes af Sognepræsten.

Betjenes af Kapellanen.

Fig. 2. Trinitatis kirkes sognekort 1961.

til helt at ophæve det historisk begrundede patronatsforhold. Ved kgl. resolution af 29.
dec. 1868 fratrådte Universitetet sit hverv som kirkens forsvar og overlod patronatet
til Københavns magistrat17; den nye ordning trådte i kraft 1. januar 1869.
I hele den 200-årige periode, hvor kirken stod under Universitetets patronat, havde
værgerne med Konsistoriums billigelse forvaltet kirkens kapitaler og deraf udbetalt,
hvad der var nødvendigt til bygningens vedligeholdelse, alene undtaget genopførelsen
efter branden 1728. Kirken vedligeholdt også for egen regning, men på en særlig konto,
det astronomiske tårn. I 1816 har den akademiske værge N. C. Kali sammen med pro
fessor i astronomi M. Bugge gjort rede for kirkens og tårnets indbyrdes forhold: indtil
1777 blev tårnet repareret af kirkens midler; herefter blev den øverste del af tårnet, fra
indgangen til biblioteket og opefter, passet af observatoriet, der atter siden 1785 klarede
udgifterne gennem almanakpengene18. Ved skiftet 1869 gik tårn og kirke over til magi
straten. Fra 1928, da det nye folkeobservatorium på Rundetårn blev taget i brug og 30
år ud i fremtiden til 1958, var tårn og kirke administrativt adskilt, selvom begge stadig
sorterede under Københavns magistrat. Ved en nyordning 1958 blev Rundetårn over
taget af Kirkeministeriet, mens kirken betragtes som selvejende under magistratens pa
tronat. — Som kulturminde er Trinitatis kirke og Rundetårn siden 1938 underlagt Det
særlige Kirkesyn. Rundetårn er fredet ved deklaration af 20. september 1932.
Trinitatis kirkes sogn har gentagne gange ovenfor været nævnet, og det må fremgå
heraf, at oprettelsen af et sådant sogn på linie med andre københavnske kirkesogne har
grebet dybt ind i kirkens daglige liv og måske er den mest afgørende begivenhed i kir
kens historie, idet den betegner et klart og afgjort brud med det, der var tænkt med det
hele. — Ved fuldførelsen stod Trinitatis kirke uden kapital; hvad den måtte tjene ind
af grav- og stolestadepenge, var endnu ganske uvist og ville næppe komme til at repræ
sentere store beløb. Allerede 1660 bebudede Erik Krag, at Frederik III. snarest ville »re
solvere om nogen indkomst« til kirken19. Der var nok hermed tænkt på det kirkesogn,
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der var lagt til Sankt Anna Rotunda. Denne kirke var nu sløjfet uden nogensinde at
være fuldført, og kongen lod da i et åbent brev af 14. juni 1660 forkynde, at det nævnte
sogn nu skulle overgå til Trinitatis20. Til ulykke for vor kirke tilføjede dog det åbne
brev, at overdragelsen kun skulle finde sted, for så vidt som de pågældende huse og
gårde ikke allerede var lagt til andre kirker. Da Holmens kirke havde et ubestrideligt
krav på at være sognekirke for Nyboders beboere, og både Yor Frue og S. Nicolai kir
ker erklærede at have hævd på de fleste af de resterende ejendomme, kom Trinitatis
kirke trods kongebrevet til at stå så temmelig på bar bund, og det tog den 23 år at få
sin ret anerkendt21. I denne langvarige strid, hvor to Universitetskirker stod som hoved
modstandere, måtte kongen gribe ind, efter at kirkens to præster Jens Justesen og Poul
Andersen 25. nov. 1681 havde indsendt et bønskrift, hvori de ankede over, at de endnu
ikke havde haft blot den ringeste gavn af kongebrevet fra 1660, og hvori de bad om
nedsættelse af en kommission, der kunne udvise kirkens sogn »paa det at den disordre,
som nogle foraarsager, hvorhen at svare til den eene eller anden Kirke, men nu løber
til den eene, nu til den anden Kirke, kunde afskaffes, saa at vi som tiener til Hl. Trefoldigheds Kirke kunde nyde nogen Lifsmiddel . . . « Kommissionen blev straks nedsat
med Griffenfelds broder Albert Gyldensparre som formand. Det resultat, kommissionen
kom til, tilfredsstillede imidlertid ikke kirkens præster, der 19. jan. 1682 krævede endnu
større rettigheder i det nykøbenhavnske område. Christian V. var i usædvanlig grad lyd
hør for præsternes anker, idet han 11. marts udvidede Gyldensparres kommission med
fem nye medlemmer, hvoraf Ole Rømer var den kendteste. De nye kommissarier ind
sendte derefter et memorandum til kongen, som tiltrådte det ved åbent brev af 1. sep
tember 1683. Hermed skulle sagen være afgjort, men modkrav fra Yor Frue og S. Ni
colai præsters side forhalede den endelige afgørelse endnu nogle år. Først den 2. marts
1686 kunne kongen med et nyt åbent brev stadfæste Trinitatis sogns endelige grænser:
fra Nørreport ned midt gennem Frederiksborggade og Købmagergade til Klareboderne;
herfra gennem Gammelmønt til Gothersgade; midt gennem denne til Rorgergade og vi
dere midt ad denne ned til Kastellet og Østerport; herfra langs volden forbi Rosenborg
tilbage til Nørreport, idet dog Holmens folk i Nyboder stadig var undtaget. Desuden fik
Trinitatis kirke et landsogn uden for voldene mellem de to porte og ud til kysten22. Som
allerede tidligere nævnt fulgte navnet »Runde Kirke« automatisk med i købet. Siden da
har der fundet reguleringer sted, første gang da S. Nicolai kirke blev nedlagt 1805 (bd. I,
s. 463), ved oprettelsen af S. Johannes kirke på Nørrebro, S. Pauls kirke i Nyboder,
Marmorkirken, og endelig i 1931, da det nye Christiansborg slotssogn blev udstukket;
de nuværende grænser ses på det vedføjede sognekort fig. 2. Ved kgl. resolution af 26.
juli 1858 var sognet blevet delt i vestre og østre distrikt.
I sammenligning med Yor Frue kirke var Trinitatis altid såre kapitalfattig. De mid
ler, som var indkommet fra lensmændene siden grundstensnedlæggelsen, var vistnok alle
gået til opførelsen. I 1659, da man skulle betale snedkeren en andel af hans arbejde med
orgelværket, måtte man låne det beskedne beløb på 50 rdl. hos Vor Frue kirke, da Tri
nitatis »ingen raad eller middel« havde i behold23. Det nys nævnte sogn, der 1660 og
1683 tillagdes kirken, var selvsagt et forsøg fra myndighedernes side på at råde bod på
dette forhold; der var dermed skabt basis for offerpenge til præsterne, stolestadepenge
og tavlepenge fra menigheden til kirkens vedligeholdelse, ligesom det kunne forventes,
at kirken i fremtiden kunne få indtægter af begravelser. Blandt de lensmænd, der ikke
havde indbetalt noget beløb til kirkens byggefond, var Hans Lindenov i Kalundborg
den største skyldner. Han var død i København 1659, og da boet ikke formåede at ud
rede beløbet, tilbød enken, Christian IV.s og Kirstine Munks datter Elisabeth Augusta,
at overdrage en gård, Søndergård ved Middelfart, til kirken24. Denne godserhvervelse,
der de følgende år blev bortforpagtet, blev 1676 afstået til grev Wilh. Fr. Wedel til We
delsborg. Den nye ejer havde dog vanskeligt ved at udrede overtagelsessummen, og kon
gen overtog da panterne mod til Trinitatis at afstå de 16 kirker i Jelling syssels provsti.
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I den tid, Universitetet på kirkens vegne bestyrede denne ejendom, gik overskuddet fra
provstiet, væsentlig tiendeydelserne, til Rundetårns vedligeholdelse. Ved kgl. bevilling
af 23. september 1740 solgte Universitetet atter disse besiddelser25, og der tilfaldt da
Rundetårn en kapital på 1222 rdl. 5 mrk 5 sk. — Christian V.s tid synes overhovedet i
økonomisk henseende at have været den lykkeligste for kirken. Virkelige regnskaber fra
hin tid har vi ganske vist ikke, men det ses dog, at der hyppigt faldt legatmidler ned i
den før så slunkne pengekasse26; kirken fik samtidig en del huse og gårde i København27,
ligesom de adelige gravminder, der stadig hører til kirkens seværdigheder, har givet so
lide indtægter i tiden omkring 1700. Allerede 1687 blev formuen opgjort til 8892 rdl., en
ganske anselig sum, der dog snart er svundet noget ind28. Efter branden 1728 efterlyste
kongen en oversigt over de københavnske kirkers pengebeholdninger og fik fra biskop
C. Worm til svar29: at Frue kirke havde en formue på 13106 rdl., Trinitatis 2156 rdl. og
Helliggeist 10593 rdl. Summernes størrelse kan på det tidspunkt være noget præget af
tilfældigheder, men Trinitatis kirkes stilling et godt stykke bag de to andre kirker er dog
betegnende. Samlede opgivelser over kirkens økonomi er spredte og tilfældige for den
efterfølgende tid. 1766 meddelte den akademiske værge, at kirkens samlede kapital var
omkring 3000 rdl., men heri var ikke medregnet de penge, der var henlagt til Runde
tårn30. Da N. C. Kali 1816 indsendte hele 20 års kirkeregnskaber til Konsistoriums god
kendelse, kunne han opgive, at Trinitatis kirkes kapital 1795 havde været 12350 rdl.,
men allerede 1804 var den svundet ind til 8159 rdl., og ved udgangen af 1815 havde kir
ken ikke blot sat hele formuen overstyr, men tillige pådraget sig en gæld på godt 3000
rdl. Årsagen til dette skulle efter værgens opgivelse dels være store afgifter til magistra
ten på grund af Assistens kirkegårds udvidelse, dels tab af indtægter, idet tavle- og
stolepenge viste en jævnt nedadgående kurve31. Under disse uheldige konjunkturer havde
kirken dog nogen erstatning ved udlejning af »kælderen« under Rundetårn og af de bu
tikker, der siden 1798 havde ligget ved hegnsmuren på hjørnet af Købmagergade og
Landemærket32. Man forstår gennem dette, at regeringskravet fra 1817 om fjernelse af
butikkerne ikke blev efterkommet uden protest fra kirkens side (nedenfor s. 282). Den
nedadgående linie fortsattes i første halvdel af 1800’rne. Da magistraten 1869 overtog
patronatet, var kirkens gæld lige så stor som formuen havde været 179533.
I det gamle København kom Trinitatis kirke til at indtage en stilling nogenlunde på
linie med de andre sognekirker; men det er dog givet, at selve dens oprindelige menig
hed, studenterne med deres professorer, på flere måder har formået at understrege dens
akademiske oprindelse — vi mærker blot forbavsende lidt dertil, når vi gennemblader
kirkens brevsager. Man ved, at professorerne i 1600’rne havde deres stole i koret34, og
at de syv øverste stole på mandssiden endnu i begyndelsen af 1800’rne var forbeholdt
studenterne35, ligesom de theologiske studerende holdt deres prøveprædikener her; Jonge
kan desuden berette, at prof. Jens Rircherod i tiden fra 1656 til 1683 på 12 højtidsdage
om året holdt latinsk prædiken for studenterne36, ledsaget af latinsk salmesang. Men fra
tiden henimod år 1700 mærkes der ikke meget til akademikerne, hvilket kan være en
tilfældighed, da arkivalierne fra hin tid er meget sparsomme. Taget som helhed er det
dog givet, at Trinitatis mere og mere antog karakteren af en regulær sognekirke, og at
dens akademiske islæt mindre og mindre gjorde sig gældende. Den menighed, der præ
ger kirken, er borgerstanden fra de omliggende gader. Holbergs persongalleri fra Barsel
stuen og Jacob von Thybo, for blot at nævne de mest ærkekøbenhavnske af hans ko
medier, er ofte skrevet over levende modeller, som om søndagen har haft deres faste
plads i den Runde Kirke.
Skulle man tale om et særligt akademisk præg, måtte dette langt mere være knyttet
til de to institutioner, biblioteket og det astronomiske tårn, der sammen med kirkebyg
ningen udgjorde det mærkeligste bygningskompleks inden for stadens volde, og som
begge havde til huse her lige til 1861. Bibliotekssalen må dog kun have været anvendelig
på den varme årstid, idet vinterkulden forhindrede alvorlige studier og henviste de stu
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derende til hjemlån. Derimod foregik de astronomiske observationer fra tårnets plat
form uden hensyn til årstiden; stjernekiggere er et hårdført folkefærd. Sideløbende med
de videnskabelige sysler fik astronomerne fra januar 1772 den opgave at passe tidssig
nalet fra Rundetårns top, hvor en flagstang blev rejst, og hver middag kl. 12 blev flaget
strøget37; ældre billeder viser ofte Rundetårn med vajende splitflag. Tidssignalet blev
afgivet på denne måde og fra dette sted til 1866; 1868 blev det i ny skikkelse etableret
på Nicolai tårn (I, 464).
Trinitatis kirkes historie løber parallelt med byens. De skelsættende begivenheder er
fælles for dem begge. Københavns belejring 1658 indtraf kort efter kirkens indvielse og
kom en kort tid til at præge forholdene ved den nye studenterkirke. Universitetet måtte
indrømme de faldne soldater og officerer gratis begravelse på Trinitatis kirkegård, og
det er kun naturligt, at der på Rundetårn dag og nat til stadighed var vagthold, hvis
udgifter til lys gentagne gange omtales38. Pesten 1711 og branden 1728 var de to næste
begivenheder; denne sidste, hvorom vi er godt underrettet, og som har sat sig blivende
spor på selve bygningen, bliver samlet behandlet i sin rette sammenhæng nedenfor s. 275 ff.;
den førstnævnte, pestepidemien, er derimod kun dårligt oplyst for Trinitatis kirkes ved
kommende. Regravelsesbogens lange lister over dødsfald taler dog et tydeligt sprog; det
ser desuden ud til, at der ved kirken blev indrettet særlige pestbegravelser39, og endelig
erhvervede man den nye pestkirkegård ved Gothersgade (nedenfor s. 239). Den næste
begivenhed i kirkens historie bliver bombardementet 1807; også det har haft sin store
betydning for selve bygningen og vil derfor andetsteds blive nærmere omtalt, men det
skal dog nævnes her, at i årene efter 1807, da Vor Frue kirke var en ruin, måtte Trinita
tis kirke blive den egentlige Universitetskirke og kom som sådan til at overtage adskillige
af de funktioner, der rettelig tilkom Vor Frue. Forbindelsen mellem Universitetet og
Trinitatis, der —• som gentagne gange omtalt — i tidens løb var løsnet og omkring 1800
knap nok sporedes på anden måde end gennem patronatsforholdet og studenterstolene i
kirkens midtskib, blev påny for et kortere åremål knyttet fast og intimt og medførte
endda 1817 en ændring af selve bygningen og dens hegnsmure, se s. 280.
Den popularitet, »Runde Kirke« i århundredernes løb har kunnet notere, skyldes dog
ikke kirken, men tårnet. Skønt dette astronomiske tårn var bygget til ære for viden
skaben, har menigmand tidligt fundet udveje til at komme derop for at nyde udsigten
over byen. 1681 måtte Konsistorium befale klokkeren Matthias Sørensen at »forhindre al
uskikkelighed, som udi en og anden maade paa det Runde Taarn kunde passere«, selv
følgelig ved nysgerrige københavneres uønskede besøg40. Men presset var for stærkt, og
1713 klagede prof. Jørgen Rasch til Konsistorium over megen ravage på tårnet41, »som
maatte være sket af onde mennesker, der vare indladte af klokkeren paa taarnet«. Kon
sistorium opkaldte derefter klokkeren Søren Matthiesen, ovennævntes søn, og lod ham
vide, at der ikke måtte komme besøgende op i Rundetårn uden under ledsagelse af
klokkeren selv eller nogen af hans folk; i modsat fald skulle han personlig erstatte den
skade, der overgik observatoriet og dets instrumenter, og endog miste nøglen til tårnet.
Det trak da op til åben strid mellem den egenrådige klokker og Universitetet, og klok
keren vandt. Han gik til kongen med et andragende, og inden Universitetet gik samme
vej, havde klokkeren fået kongens tilladelse til, så længe han levede, at måtte nyde
indtægterne af adgangen til tårnet42. En ofte citeret replik fra »Barselstuen« viser, at
billetten var billig. Claus beder Troels om at veksle ham en toskilling i to eneste skillin
ger; for den ene vil han løbe op i Rundetårn og se, hvad det er, der foregår i Åbenrå. —
Universitetet kom til at vente længe, først 1740 døde den nidkære klokker.
Omtrent samtidig med udbruddet af striden mellem klokker og Universitet skete der
en københavnerbegivenhed, der længe stod gny om. Under sit ophold i København 1716
foretog Czar Peter sit berømte ridt op i Rundetårn, og gemalinden fulgte efter i en
karriol forspændt med seks heste43. I virkeligheden foretog de fyrstelige gæster sig ikke
andet, end hvad så mange andre europæiske fyrster kunne gøre til daglig i de af deres
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slotte, der var forsynet med ridesneglegange (nedenfor s. 264), men alligevel vakte be
givenheden enorm opsigt, og noget tyder på, at den i den følgende tid har virket stimu
lerende på københavnernes lyst til at bestige Christian IY.s gamle tårn. Det har siden
til stadighed været et yndet valfartssted. Yi kan blot notere, at Czarens ridetur fik et
sidestykke i 1885, da der afholdtes væddekørsel på bicycle op ad sneglegangen, hvor kun
to ryttere gennemførte løbet44, og at et moderne bilfirma har ønsket at demonstrere en
vogns ydeevne ved at lade den rotere op ad rampen; det er dog til dato ikke sket.
Naturligvis har det populære tårn lejlighedsvis været illumineret. Med et rent praktisk
formål er det sket 1750, da man med held afprøvede »Pharus« eller den store sølygte, der
blev opstillet på Rundetårns platform45 for at bevise sin ydeevne, inden det blev sendt
til Skagens fyr, der dengang blev opført efter tegning af Philip de Lange. Yed festlige
begivenheder i kongefamilien beviste Rundetårn sin loyalitet; i 1828 ved prins Frederik
(YII)’s formæling med prinsesse "Wilhelmine strålede de nygiftes navnetræk i transparent
både fra S. Nicolai tårn og fra Rundetårn; ved Christian IX.s regeringsjubilæum 1888
var der sat lys i alle tårnets vinduer, og ved det kongelige sølvbryllup 1923 fik tårnets
murkrone en festlig krans af lysende elektriske lamper.
Som en mærkelig kontrast til al denne festivitas står den makabre kendsgerning, at
selvmordere har haft en sær forkærlighed for at kaste sig ud fra Rundetårns øverste plat
form (skånsomt hyllet i humorens kappe i en af Fritz Jürgensens berømteste tegninger);
denne mani har medført, at man 1890 måtte opsætte et sikkerhedsgitter inden for Caspar
Finckes berømte rækværk.
Trinitatis kirkes tredobbelte formål, en kombination af studenterkirke med to viden
skabelige institutioner, har således givet den en enestående særstilling blandt byens
andre kirker. Derfor må man regne sognets oprettelse 1683 og afviklingen af de viden
skabelige sysler ved bibliotek og observatorium i 1861 for de mest indgribende begiven
heder i kirkens tilværelse; de betød begge et brud på de oprindelige dispositioner.
Forinden biblioteket blev flyttet, havde de lærde sysler her sat et livskraftigt skud i
form af oldsagssamlingen på kirkeloftet og runestenene på kirkegården og i Rundetårns
sneglegang. Derom bliver nærmere berettet nedenfor. Oldsagerne flyttedes allerede 1832,
men runestenene forblev her til 1867, og da de var fjernet, var alle spor af videnskabelig
syssel ved Christian IV.s kirke udslettet. Men det er karakteristisk, at bygningens ledige
lokaler oftere fik en, omend ret kortvarig, udnyttelse i kulturelt øjemed. Bibliotekssalen
har efter tur været udlejet til oplag af bøger for et københavnsk forlag46 og til teatermaler
J. Lund fra Det kgl. Teater. Det er også som en slags fortsættelse af oldsagssamlingernes
ophold på kirkeloftet og i Rundetårn, når Bernhard Olsen 1879 kunne sysle med tanken
om at oprette det første danske folkemuseum, ganske vist ikke i bibliotekssalen, men på
kirkens øverste loft47; det blev ikke til noget, men siden 1928 har det astronomiske
museum haft til huse i de to mindre biblioteksstuer og har sammen med det samtidig
oprettede folkeobservatorium på toppen af Rundetårn knyttet forbindelsen tilbage i
tiden, til kirkens ældste traditioner.

REGENSKIRKEN
om studenterkirke havde Trinitatis kirke en forgænger, der kort skal om
tales, både fordi bygningen endnu eksisterer, og fordi et enkelt inventar
stykke er i behold. I Regensen, der blev taget i brug 1623, indrettede man 1627
et lille kapel i østfløjen ud mod Købmagergade1. Det kaldtes i begyndelsen et
»oratorium« og var bestemt for alumnernes daglige andagter. Da der få år
senere kom planer frem om en langt større studenterkirke på selve Universite
tets grund og disse planer lige så hurtigt blev ændret til fordel for Trinitatis
kirkebygning på hjørnet af Købmagergade og Landemærket, blev Regensens
bedesal taget i brug som midlertidig kirke, indtil dens langt større genbo 1656
blev færdig2. Regenskirken indviedes 25. oktober 1635.
Efter at studenternes gudstjenester fra 1656 var henlagt til Trinitatis, be
nyttede man Regenskirken til dens oprindelige formål, til de daglige andagter
og alumnernes disputereøvelser. Men kirken beholdt det udstyr, den havde
fået 1635 i form af altertavle, prædikestol og stolestader. Ved branden 1728
blev den delvis skånet3, mens Trinitatis kirke blev hårdt ramt .Den menighed,
der i mellemtiden var blevet knyttet til Trinitatis, holdt 1728 til 1731 sine nor
male gudstjenester i andre kirker, mens brudevielser, barnedåb og skriftemål
foregik i Regenskirken. Ved den nedenfor nævnte fuldstændige ombygning af
kirkefløjen 1748—49 bibeholdt man størstedelen af det gamle inventar, og i
denne skikkelse fortsatte Regenskirken efter sine egentlige bestemmelser endnu
en rum tid. Fra 1790’erne var det skik, at de theologiske kandidaters dimis
prædikener holdtes her; således ved man, at Grundtvigs berømte dimisprædiken
»Hvi er Herrens Ord forsvundet fra hans Hus?« netop blev holdt fra Regenskirkens prædikestol4, september 1810. Kort før denne begivenhed var Univer
sitetet blevet udbombet 1807, og Konsistorium havde da set sig nødsaget til at
lægge beslag på Regenskirken5, der fra nu af skulle fungere som auditorium og
ramme om de særlig festlige begivenheder, der årlig fandt sted, når en ny rektor
tiltrådte, og ved kongens fødselsdag. I dette øjemed besluttede Konsistorium
14. august 1811, at de rent kirkelige genstande som alter og prædikestol skulle
fjernes og et kateder opstilles6; vistnok ved samme lejlighed blev en del af
stolestaderne ombyttet med halvcirkelformede bænke foran det nye kateder7.
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Da andagtsøvelserne allerede tidligere var ophørt, må året 1811 opfattes som
slutpunktet i Regenskirkens historie. Navnet klæbede dog ved den gamle
kirkesal lige til vore dage. Da Universitetet omsider 1836 fik sin nybygning,
blev Regenskirken atter ledig; men 1839 blev den taget i brug af Kommunite
tets bibliotek8. Dette overgik 1861 til Universitetsbiblioteket, som da rykkede
ind i sin nye bygning ved Fiolstræde, og Regenskirken stod på ny ledig. Man
opdelte da rummet i to stuer dels til samtalerum, dels til Regensens »Læseindretning«. Fra 1908 fremtræder kirkerummet atter som en enhed og bruges
til Regensens festsal9.
Om den ældste Regenskirkes bygning 1627—1748 foreligger der få og spredte
oplysninger10; de vigtigste stammer fra en synsforretning 1747, umiddelbart
før man skred til en fuldstændig ombygning11. Efter udsagn i dette syn var
kirkefløjen kun i eet stokværk med hvælvede kældre. Ydermuren mod Køb
magergade var vistnok i fuld mur, men om façaden mod gården siges det ud
trykkelig, at den var af bindingsværk med en halv stens skalmuring. Der var
indgang fra gården, og portalen skildres nøgternt som »noget ziirlig«. I det indre
var der fladt loft, hvis bjælker var beklædt med smukt bemalede brædder12.
Skønt kirken i årene efter branden 1728 kunne benyttes af Trinitatis menig
hed, var den dog skrøbelig. Synsforretningen taler om, at hvælvene i kælderen
slog dybe revner og måtte understøttes af stolper. Revnet var også ydermuren
mod Købmagergade, mens bindingsværket ved gårdsiden var så forrådnet, at
muren hældede faretruende. Man besluttede da helt at nedrive den 120 år
gamle kirkefløj og opbygge en ny. Håndværksmestrenes overslag13 forelå 1747.
Der var udarbejdet to forslag; efter det ene skulle man som tidligere nøjes med
en bygning i eet stokværk, mens det andet viste en toetages fløj med værelser
for alumner i stuen og derover det høje kirkestokværk; fløjen var på begge
forslag 33 alen lang og 121/2 alen dyb. Det theologiske fakultet, under hvilket
Regensen sorterede, anbefalede da det andet alternativ14 om en bygning i to
stokværk, dels for at skabe harmoni med de to andre fløje, dels af hensyn til
genboen Rundetårn og Trinitatis kirke, hvilket hensyn krævede en anseligere
bygning »til Stadens større Ziir« (fig. 1).
Om denne nye Regenskirkes tilblivelse er der således ganske fyldige oplysnin
ger; men intet sted nævnes der noget om, hvem den projekterende arkitekt havde
været. Da Universitetet ved sine byggeforetagender hyppigt har brugt stads
bygmesteren, er der grund til at tro, at man også gjorde det i dette tilfælde og
altså har henvendt sig til den fungerende stadsbygmester Niels Banner Ma
thiesen.
Den nye kirkefløj fik kældre uden hvælvinger, et lavt underste stokværk med
studenterværelser, og derover kirken. Façaden ud mod Købmagergade fik fire
fag store, rundbuede vinduer med sprosseværk af jern og var i øvrigt opdelt i

INVENTAR

235

store felter med ørelisener; over gesimsen er der en lav frontispice. Ind mod
gården, hvor Christian IV.s kirkebygning kun havde een indgang, kom der nu
to rundbuede portaler, een mod nord med adgang til alumnernes værelser, en
anden tæt ved sydfløjen ind til kirkens trappe, hvor løbene fik udsavede dokker
(helt ombygget 1908). Begge dørene er i behold, den nordre dog tilmuret; efter
fakultetsbeslutning af 30. november 1748 skulle portalerne udsmykkes med
sandstenstavler15, der viste Frederik Y.s kronede navnetræk, »saadan som
[Universitets-] bogtrykker HøpfTner sætter det paa Forordningerne, ikke som
det myntes paa Penge«, og derunder årstallet 1748. Helt sådan blev det ikke;
kun den søndre portal fik det kongelige navnetræk, mens årstallet læses på den
nordre. Begge tavler er stærkt ophugget i ny tid, vistnok ved kirkefløjens om
bygning 1908. Ifølge synsforretning16, der foretoges juli 1749, var der ind mod
gården tillige forfærdiget »et lidet Taarn af Grundmur, hvor Klokken hænger«.
Sagen er dog ikke helt klar, men meget tyder på, at den lille urkvist med runde
afdækninger, der nu sidder midt på fløjens vestside ind mod gården, og som
bærer Regensens urværk med to klokker, er opsat 1780 på foranledning af
Ove-Høegh Guldberg17.
Regensens tilnavn »den røde gård« stemmer godt overens med, at alle fløjene,
også kirkefløjen, er opført af røde teglsten i blank mur. Det har dog ikke altid
været sådan. Det vides nemlig, at hele komplekset ved Regensens 200-års
jubilæum 1823 fra sokkel til skorsten blev dækket med rød kalkfarve, hvori
der var optrukket hvide fuger18, og meget tyder på, at dette ikke var et nyt
påhit, men blot en gentagelse af, hvad der var i forvejen. En murbehandling
af denne art kendes fra andre af Christian IV.s bygninger (jfr. under Holmens
kirke, s. 40 f.).
INVENTAR
†Alter 1635. Konsistorium approberede 21. februar 1635 »de Modeller, som
Dn. D. Finckius hafde ladet udkaste, huoreffter altar, predickestol och andre
stole sampt pulpituer schall giøris udj Regentzen, och kand Dn. D. Finckij
tinge det noiest med handvercksfolckene«19. Senere på sommeren samme år
hedder det, at Thomas Fincke skulle lade altertavlen »smuck fly och Ansichterne
forgylde«; men i August lyder ordren20, at opstillingen af alter og prædikestol
kunne vente til foråret »paa dett tømmeret kand tørris«. — Efter dette skulle
alteret formentlig være udført i tidens gængse bruskbarok med billedskæringer
fra 1635, malet og forgyldt, idet glosen »ansichterne« vel hentyder til ornamen
ter i tavlens front. Branden 1728 skånede som nævnt Regenskirken og dens
inventar. Ved den påfølgende nybygning af kirkefløjen 1748 (ovenfor s. 234)
blev altertavlen repareret og påny opstillet21, vistnok på nordvæggen, da trap
pen med adgang til kirkesalen var i syd. Tavlens senere skæbne er uvis. Da
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Universitetet 1811 lod Regenskirken omdanne til auditorium, fjernede man
alter og prædikestol, der begge blev taget i forvaring af det theologiske fakultet,
under hvilket Regensen sorterede; det var meningen at begge inventarstykker
ved en passende lejlighed skulle overlades til en af Universitetets landsbykir
ker22. Om dette er sket, er endnu ganske usikkert. Efter vort kendskab til de
14 landsbykirker under Universitetets patronat23 har ingen af disse i årene efter
1811 modtaget kirkeinventar fra Regenskirken.
*Kalk anskaffet 1635. Sammen med det øvrige inventar lod Thomas Fincke
fremstille kalk og disk til Regenskirken24. Sålænge der fandt regelmæssige stu
dentergudstjenester sted, var der brug for altersølv, altså indtil 1656, da Tri
nitatis kirke blev indviet. Herefter anvendtes som tidligere nævnt Regenskirken
blot til andagt og de alumnerne pålagte øvelser, hvorfor kalk og disk blev de
poneret i og 1661 købt af Tårnby kirke på Amager25. Efter Konsistoriums af
gørelse skulle de penge, der indvandtes ved denne transaktion, bruges til opforgyldning af Trinitatis kirkes kalk og disk. Man må da formode, at Tårnby
kirkes kalk (D.K. Københavns amt s. 292), trods senere fornyelser, rummer
væsentlige bestanddele af Regenskirkens kalk.
†Alterstager, anskaffet sammen med det øvrige inventar 1635. Senere skæbne
er uvis.
†Messeklæder, messehagel og -skjorte, 1635, se nedenfor s. 292 under Trini
tatis kirkes inventar.
†Prædikestol. Alle de oplysninger, der er meddelt om alteret 1635, 1748 og
1811, gælder også for prædikestolen.
†Stolestader blev opsat 1635 efter Thomas Finckes ovennævnte kontrakter
med håndværkerne. I modsætning til alter og prædikestol, hvis tømmer skulle
lagres vinteren over, blev stolene og det nedennævnte pulpitur straks opsat i
Regenskirken. Staderne synes at have været tjenlige endnu i tiden efter 1728.
Man overvejede at istandsætte dem ved nyordningen af kirkefløjen 1748, men
foretrak sluttelig helt at kassere dem og opstille nye26, der skulle være dannet
efter den gængse form i de københavnske kirker, dog uden låger og udskæringer,
»men aleene med een udarbeidet Liste«. Da kirken påny omdannedes 1811, må
man have fjernet de forreste stader, og foran det kateder, der nu optog alterets
plads, anbragtes nogle rækker halvcirkelformede bænke, mens stolestaderne i
baggrunden af salen bibeholdtes. Sådan beskrives kirkesalen i alle tilfælde 1839,
umiddelbart før Kommunitetsbiblioteket blev opstillet her27, og man har grund
til at tro, at denne anordning gik tilbage til tiden efter 1811. Staderne er senest
forsvundet 1862.
†Pulpitur 1635, omtales sammen med stolestaderne i Universitetets instruks
til Thomas Fincke. Om pulpiturets udseende foreligger der ingen oplysninger,
men en enkelt episode fra Regenskirkens tidligere historie omtaler dette pul
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pitur: en studiosus Kjeld Olssøn havde fra pulpituret ved døren i Regensens
kirke ladet en stor mursten falde ned paa præsten hr. Jens Justesens hoved,
efter prædiken28, oplyser Acta consistorii april 1654. I den nye Regenskirke fra
1748 er der ikke nævnt noget pulpitur, og af tavsheden i kilderne tør vi også
slutte, at der heller intet har været.
Et brugt †orgel blev 1635 indkøbt til Regenskirken for 100 daler; det skulle
dog først sættes i stand; professorerne ville selv bekoste et nyt klaviatur, mens
de øvrige Universitetskirker skulle bidrage til anskaffelsen og måtte desuden
få år senere, 1641, yderligere ofre penge på en ny reparation29. Orgelet, der
kaldtes et »positiv«, er ikke senere omtalt.
Et gammelt, kasseret †sejrværk, der havde stået i Regenskirken, blev 1686
inventariseret i Trinitatis kirke30.
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Fig. 3. Rundetårn og Trinitatis kirke. Maleri fra 1740’rne, fra Johs. Rachs og H. H. Eegbergs samling
af københavnske prospekter. Nationalmuseet.

TRINITATIS KIRKEGÅRD
)å det sted, hvor Trinitatis kirke blev bygget og dens kirkegård udstukket,
lå der tidligere tre gårde, som kongen o. 1635 har opkøbt. Ejerne, der her fra
trådte deres gårde til kronen, synes mere eller mindre frivilligt at være gået
med til handelen1, som nok er kommet i stand efter et pludseligt indfald hos
kongen (ovenfor s. 226). Yi kender ikke datoen på de skøder, der udfor
medes ved kongens ejendomskøb i Købmagergade2, men skal man dømme
efter den pludselighed, hvormed de nye dispositioner for studenterkirken blev
formuleret, kan kongen vel have erhvervet de ønskede gårde engang i 1636.
Nedrivningen af husene begyndte i foråret 1637; den 17. april 1637 skrev
Christian IV. til rentemestrene3, at 200 mand af Holmens folk, fra Arkeliet og
soldaterne den følgende morgen skulle rive taget ned på de huse og boder, hvor
»den ny kyrcke thuerdt offuer for Regendtzen« skulle bygges. Tomten er da
blevet gjort byggeklar, og grundstenen4 til Rundetårn blev nedlagt den 7. juli
1637.
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Først 20 år senere blev kirkegården taget i brug, idet den første begravelse5,
der udtrykkelig noteres som nr. 1, fandt sted i oktober 1657. På den tid strakte
kirkegården sig fra hjørnegrunden overfor Kannikestræde (nuv. nr. 52 i Køb
magergade) og hen til Rundetårn, og atter herfra nordpå til et skarpt hjørne
ved Landemærket; fra dette hjørne løb hegnsmuren langs kirkens nordside,
hvis østligste pille den næsten har tangeret tæt ved kirkens kor, og videre til
den nærmeste ejendom i Landemærket. Kirkegårdens østlige flanke, hvis for
løb ikke nærmere kendes, grænsede op til stadens avlsgård6, der i skellet til den
kommende kirkegård angives at have haft en stald. Langs det søndre skel stod
en bryggergård, hvis enemærker i nogen grad har svaret til nordsiden af nu
værende nr. 52 i Købmagergade7; det vides dog, at dette grænseskels oprinde
lige skævhed blev udlignet ved overenskomst med bryggeren 22. juni 1659. —
En grund, der lå umiddelbart øst for kirkens kor, var 1651 blevet skænket til
den føromtalte Frederik Rostorff; 10 år senere, den 23. november 1661, købte
kirken dette areal8. Den næste udvidelse9 fandt sted 1671, da avlsgården blev
købt af Universitetet »til kirkens bedste«. Det blev dog ikke Trinitatis kirke,
der fik gavn deraf; dens sogneforhold var endnu på denne tid ganske uafklarede,
og den lille menighed, der dengang var knyttet til kirken, måtte have plads
nok på den gamle kirkegård. Derimod fik Frue kirke overladt det indvundne
areal til fattigbegravelser10, som i årene derefter blev indført i særskilt rubrik
i Trinitatis begravelsesbog. Denne deling af gravpladsen mellem de to univer
sitetskirker varede til 1686; på den tid havde Trinitatis erhvervet et stort sogn
(ovenfor s. 229), og Frue kirke afleverede da avlsgårdens jord for selv at ind
rette en fattigkirkegård ved Dyrkøb11. — På avlsgårdens grund stod på hin
tid ud mod Springgaden (nutidens Pilestræde) endnu nogle våninger, som 1687
blev brudt ned12. Trinitatis kirkegård strakte sig fra da af mellem de to parallel
gader, Købmagergade og Springgade, med port ud til begge, og med en offent
lig spadseresti i hele kirkegårdens længderetning. Sådan var forholdene lige til
1876. Kirkegårdens åndehul ud mod Springgaden var til en begyndelse meget
smalt, men blev noget udvidet 1709, da man nedrev nogle af de gamle rønner,
som i forvejen tilhørte kirken13.
Denne udstrækning beholdt kirkegården til o. 1870. Den var i det meste af
dette lange tidsrum opdelt i underafdelinger ved stakitværker. Således var fod
stien — i regnskaberne ofte kaldet »Kirkegangen« — indgærdet på begge sider;
om dette gærdes fornyelse og bemaling med stenkulør er der talrige vidnesbyrd
i 1800’rne.
En særlig pestkirkegård blev 1711 indrettet for Trinitatis, på samme måde
som det var tilfældet ved Vor Frue, Petri, Nicolai og Helligejstes kirker. Mellem
Gothersgade og Åbenrå, lidt syd for Reformert kirke, indkøbtes et areal på
3448 kvadratalen til pestbegravelser; den første jordfæstelse under epidemien
i«*
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fandt sted 19. august 1711. Man ved i øvrigt ikke ret meget mere om denne
gravplads, end hvad begravelsesbogen rummer; den havde heller ikke et sær
ligt malerisk navn, sådan som de andre pestkirkegårde, »Linden«, »Wismar« og
»Landgreven«. Ligesom disse fungerede den til 1760, da den nye Assistenskirke
gård uden for Nørreport blev taget i brug14.
†Hegnsmur. Ved fuldførelsen af Trinitatis kirke må også kirkegårdens hegns
mur for størstedelen være bygget. April 1659 vedtog Konsistorium at lade en
blytækker have det årlige tilsyn med skifertaget på hegnsmuren, og samtidig
antydes det, at der et sted i hegnsmuren endnu var et hul, som skulle udfyldes15.
Meget tyder på, at denne mur var noget af det sidste, man byggede ved kirken;
da bly tækkeren 1659 har øvet tilsyn med kirken i to år, altså fra 1657, ligger
det i sagens natur, at man på dette tidspunkt har sørget for at hegne den nye
gravplads. Om murens placering kan sluttes så meget, at den ud mod Købmagergade har gået fra hjørnegrunden (nr. 52) og hen til Rundetårns hoved
indgang og videre herfra til det skarpe hjørne ved Landemærket; herfra løb
den langs kirkens nordside hen til det første hus i Landemærkets sydside —
sådan var forholdene i 1700’rne, og sådan var det utvivlsomt også 100 år tid
ligere. På dette sted havde kirkegården som nabo en brændevinsbrænder, der
i øvrigt blev beskyldt for at holde en stærkt besøgt smugkro for studenterne,
som ofte smuttede herind under gudstjenesterne16. Denne profane naboejen
dom blev til en begyndelse dækket af et plankeværk, og noget lignende gjaldt
måske skellet ind til den fordums avlsgård. På sydsiden langs nuværende Priors
gård må man regne med, at bryggergårdens huse dannede skel; til ejendommen
hørte i 1600’rne en have, der ved en ringmur, som nedenfor s. 244 omtales nær
mere i forbindelse med opstillingen af runestenene, var adskilt fra Trinitatis
kirkegård.
Hegnsmurene stod ikke uantastet længere end knap 30 år. Den af Ole Romer
ledede kommission17 for gaderne, brolægningen og vandvæsenet (1680) har
reguleret Købmagergade i dens forløb ved Trinitatis kirke, og dette fik til følge,
at hegnsmuren 1682—£3 flyttedes et stykke tilbage18; i stedet for at tangere
Rundetårns portal løb den nu ind mod cylinderen, sådan som vist på Geddes
kort (fig. 4). En ny kirkegårdsport blev opført overfor Kannikestrædets ud
munding i Købmagergade19. Arbejdet med murens tilbagerykning og portalens
opførelse lededes af stadsbygmesteren Christoffer Gros, der ved arbejdets af
slutning fik udbetalt en diskretion20; dokumenterne antyder dog, at det ikke
var stadsbygmesteren, men den unavngivne stenhugger, der indleverede og fik
approberet tegningen til den nye portal, og denne synes ikke at være nogen
original opfindelse. Konsistorium besluttede 24. marts 1683, at den nye portal21
skulle blive »som den portal tvært ovenfor i Kannikestrædet til Vor Frue kirkegaard«. Resens Københavnsprospekt (I, 13) viser os, hvad der her er tænkt på:
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Fig. 4. Kort over Trinitatis kirkes omgivelser. Udsnit af Geddes kort 1757.

for den modsatte ende af Kannikestrædet — den vestre — var gaden afgrænset
mod Vor Frue kirkegård ved en udsmykket port. Latinerkvarterets hovedgade,
Store Kannikestrædet, fik således til begge sider en monumental afslutning i
form af sandstensprydede portaler ved indgangene til de to Universitetskirkers
kirkegårde. Udseendet kendes fra Thurahs Hafnia Hodierna tab. 90 og fra
fig. 3, der formentlig i hovedtræk må gengive portalen fra 1683.
Foruden mod Købmagergade var kirken som nævnt også mod Landemærket
skærmet af en hegnsmur, der strejfede tæt forbi den østligste støttepille og
således af skilrede et smalt trekantet stykke jord langs kirkens nordside, hvor
der — såvidt vides — aldrig har været foretaget begravelser. I det skarpe hjørne
mellem de to gader opførte man en †klokkerbolig. Den var planlagt 1683, men
blev først bygget 1687 efter ændrede planer22. Bygningen var i to lave stok
værk, havde en trefags façade med kvist mod Købmagergade og gavle mod
Rundetårn og Landemærket; både kvist og gavle havde glatte sidelinjer med
sandstenskugler i fod- og toppunkt. En tegning til huset (fig. 5) er bevaret,
men ikke arkitektens navn. Da tegningen gik til bedømmelse både hos stads
bygmesteren Christoffer Gros og hos generalbygmesteren Lambert van Ha-
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Fig. 5. Trinitatis kirkes klokkerbolig. Tegning fra 1680’erne i Stadsarkivet for Kobenhavn.

ven23, bør man vel snarere tænke på Hans van Steenwinckel, det yngste skud
på den gamle bygmesterfamilie, både fordi han nævnes i forbindelse med hegn
murens flytning, og fordi der er visse ligheder mellem den nye klokkerbolig og
det samtidige store kapel ved Petri kirke (I, 276). Huset blev sløjfet efter bran
den 1728; kældrene udfyldtes og ydermurene tilrettedes efter de tilstødende
hegnsmure24. Når billeder og kort fra en senere tid (fig. 4 og 24) viser, at den
nordlige hegnsmur har haft et fremspring tæt mod hjørnet af Købmagergade,
kan dette nok opfattes som et minde om den længst forsvundne klokkerbolig.
Ringmurene om Trinitatis kirke stod til 1817. Den store brand 1728 med
førte istandsættelsesarbejder, men ingen egentlig nybygning, og portalen fra
1683 blev bibeholdt — den eneste monumentale langs hele murflugten. Skifer
taget, der tidligere dækkede ringmurene ved Trinitatis, blev efter 1728 om
byttet med tegl. Murmesteren, der lagde tegltaget, regnede med 110 løbende
alen fra den gamle klokkerbolig ned til køreporten i Landemærket25, hvilket
viser, at denne port, der i øvrigt ikke er ansat på Geddes kort, men om hvis
eksistens vi er underrettet, må have ligget længst mod øst i murflugten, og der
har den sandsynligvis altid været. Eckersbergs bombardementsbillede (fig. 24)
viser både dens placering og dens nærmeste nabo mod øst, et kombineret
sprøjte- og materialhus. I hele ringmurens nordre flanke var der kun få åbnin
ger, nemlig sprøjtehusets porte, den nysnævnte køreport mellem to simple,
murede piller samt ud for kirkens nordvestlige indgang en smal ganglåge26.
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Fig. 6. Rundetårn og Trinitatis kirke. Tegning af Eckersberg 1809. I Nationalmuseets billedsamling.

Den hele ordning viser tydeligt, at Trinitatis kirkes nordside var at betragte
som bagsiden. Hvorledes dette senere blev ændret, skal nedenfor gentagne
gange omtales. — Den østlige murflugt ud mod Springgade, der fik en længere
levetid end den øvrige hegnsmur, lige til 1870’erne, havde et lignende prunk
løst udseende.
En tuschlavering, udført af Eckersberg i begyndelsen af 1800’rne (fig. 6),
viser på klokkerboligens sted en lav bygning i eet stokværk med tegltag, et
vinkelformet anlæg med skråt afskåret hjørne mod Købmagergade og Lande
mærket. Det er Trinitatis kirkeboder, der indrettedes her 1798, en gentagelse
af, hvad vi kender fra Helliggejst og S. Nicolai kirker (I, 470 og 633; jfr. II, 19),
og desuden nævnes der boder på et tidligere tidspunkt i Vor Frue kirkes hegns
mur ud mod Nørregade. Ved Trinitatis er der bogført regnskaber for ni boder
ialt27 (Eckersbergs billede viser kun otte); dørene havde klassisk formede over
liggere (vel af sandsten?). Da stadsbygmesteren P. Meyn året før, 1797, synes
at have stået for nyindretningen af Helliggejstes kirkeboder (I, 633), har han
rimeligvis også haft med dette lille arbejde ved Trinitatis at gøre (jfr. fig. 1).
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Boderne forsvandt sammen med størstedelen af hegnsmuren 1817. Nedriv
ningen28 var et led i en større ændring af hele kirkens struktur og vil nærmere
blive behandlet i et følgende afsnit. Der tænkes her på de omfattende arbejder
ved Trinitatis kirke i anledning af reformationens 300-års jubilæum, da man
ønskede at gøre kirkens nordside til den egentlige hovedfaçade. Kort forinden
havde man nedrevet muren fra Rundetårn til naboejendommen i Køb
magergade, fordi Københavns kommune på dette sted ønskede en mindre gade
udvidelse. I stedet for dette sidstnævnte stykke hegnsmur anbragtes længere
tilbage, fra kirkens sydvesthjørne og sydover, et højt egetræsstakit29, som stod
her til 1873. Det blev da afløst af et jerngitterværk, som 1879 blev flyttet til
Assistens kirkegård, hjørnet ved Kapelvej30. Siden da har kirkegården til denne
side ligget åben. — Fjernelsen af dette stykke mur 1817 medførte da nedriv
ningen af boderne og den del af ringmuren, der skærmede kirkens nordfaçade
(nedenfor s. 282), mens resten af hegnsmuren mod Landemærket blev stående
til 1870, hvorefter et jerngitter blev opstillet her31. Om muren mod Pilestræde
(fortidens Springgade) er der kun få efterretninger, men den må senest være
nedrevet 1875—76, da den Hambroske badeanstalt blev bygget.
De samlede murflugter om Trinitatis kirke har vistnok i ældre tid stået kal
ket. Gentagne gange i 1800’rne blev de kalket og »farvet«, både ind- og udven
digt32; det skete 1815, 1840, 1849, 1858 og 1865. Sagen synes sikker nok, men
farven siges der ikke noget om; den var formodentlig rød (med optrukne hvide
fuger?), sådan som tilfældet var med Regensen (s. 235), og der er grund til at
tro, at denne kalkfarve på ringmuren er af gammel dato.
Hegnsmurene har indadtil haft sparenicher; dette nævnes ganske vist ikke
direkte, men sådan var det overalt, og indirekte kan det sluttes af den om
stændighed, at Konsistorium april 1682 lod en del af runestenene opstille ved
muren ind til Claus Sohns have (dvs. bryggergården ved kirkegårdens sydside),
og da muren ud mod Købmagergade året efter blev trukket noget tilbage, be
sluttede Konsistorium33, at »saa mange af de steen med runebogstaver, som
kan befattes i muren, maa derudi indfattes«. Der har da stået een runesten i
hver niche.
Kirkegården beholdt som nævnt sit samlede område lige til 1870. På den tid
var regelmæssige begravelser forlængst ophørt, og kun få gravsteder, de så
kaldte »legatgravsteder«, blev vedligeholdt af kirken. Den østligste del blev
frasolgt, dels til husejere, der havde ejendom ind mod kirkegården, dels til den
Hambroske badeanstalt, som blev bygget her 1875—76 efter tegning af arkitekt
H. Drewsen34. Passagen over kirkegården blev hermed spærret ud til Pilestræde
og bøjede i stedet om til Landemærket øst om kirkens kor. Hvad der blev til
bage af den fordums begravelsesplads omdannedes35 til offentligt anlæg 1873,
atter ny ordnet 1879. Øst for kirken byggedes 1870 efter tegning af arkitekt N. S.
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Nebelong et ligkapel36; da fundamenterne hertil skulle lægges, måtte man på
grund af mange års fyld på kirkegården grave meget dybt for at nå fast bund.
Derfor fik kapellet et dybt kælderstokværk med hvælvinger, uden at man dog
havde til hensigt at udnytte dette rum. Kapellet blev nedrevet 1928 for at vige
pladsen for Trinitatis sogns nye præstebolig, i hvilken det nysnævnte kælder
stokværk er inddraget. Samtidig blev selve kirkegården påny reguleret og be
lagt med fliser.
Pladsen omkring Trinitatis kirke har i 1960’erne bevaret nogle få af de karak
teristiske træk, der prægede den i fortiden. På den nu flisebelagte kirkeplads
står der stadig et par træer37, og sådan var det også i kirkens ældste dage;
nogle gravmonumenter minder desuden stadig om stedets oprindelige funktion.
De to gader, der tangerer kirkens mure, Købmagergade og Landemærket, var
også her på dette sted, da kirken blev bygget og længe før endda. Nybygninger
har dog mange steder i dette tæt bebyggede forretningskvarter afløst ældre
tiders borgergårde, og fra tiden før 1728 er kun dele af Regensen tilbage. En
klynge maleriske og forsømte rønner ligger endnu i Landemærket, lige øst for
kirkens kor, men de er nu dødsdømte og vil snart vige pladsen for Gutenberghus’ seneste udvidelser. Også de fleste af husene i Købmagergade er af nyere
oprindelse. Men kirkens nærmeste nabo, den gamle bryggergård, nu Priors
ejendom, gemmer i sine mure et ildebrandshus fra 1730’rne; det stod uantastet
til 1870’erne, men da kirkegården dengang blev helt sløjfet, kunne der slækkes
på fortidens strenge forbud mod, at naboejendommene havde døre og vinduer
mod kirkegården. Netop denne ejendom udnyttede den nye situation; den
havde tidligere kun få vinduer og slet ingen udgange mod kirkegården. Nu blev
sidehuset taget i brug til beboelse og forretninger, og hele huset undergik der
efter i 1879 en omdannelse i tidens gængse stukstil, efter tegning af arkitekt
Charles Abrahams38. I denne skikkelse står huset endnu, men bag den nyere
oppudsning og inde i den snævre, okkergule gård aner man strukturen i det
gamle ildebrandshus.
I Trinitatis sogn var Købmagergade selvsagt hovedgaden, og herfra kom en
stor del af sognefolket. Alligevel var det ikke Købmagergade, der fra allerførste
færd var bestemt til at være den vigtigste færdselsåre for Trinitatis menighed.
Kirken var oprindelig bygget for Universitetet, og før sognet blev udstukket,
kom studenter og professorer til kirken fra Store Kannikestræde, hvor kollegier
og professorresidenser den dag i dag har bevaret atmosfæren fra Latinerkvar
teret. — Her lå også kirkens eneste præsteresidens. Mens kapellanen ikke havde
fast bolig, fik sognepræsten indrømmet en del af Regensen39; efter 1728 havde
han som residens Regensens naboejendom mod vest, og dette forhold varede
til 1906, da residensen blev inddraget under Regensen. En ny præstebolig blev
1928 bygget på ligkapellets plads.

Fig. 7. Rundetårn. Interior af sneglegangen.
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et samlede kompleks består af Rundetårn ud mod Købmagergade og øst
derfor den egentlige bygning i to stokværk med den høje treskibede kirke for
neden og derover den lavere mezzanin, indeholdende Universitetsbibliotekets
sal; en tagrytter med klokkerne er anbragt over koret, og et sakristi ved øst
gavlen har afløst et ældre sakristi (s. 285) ved korets sydside. Ifølge sin bestem
melse var Rundetårn sæde for Universitetets astronomiske studier og falder
som ren verdslig bygning uden for begrebet »Kirketårn«; men ad sneglegangen
var der dog adgang både for organisten og for ringeren, når han over kirkeloftet
skulle betjene kirkens klokker, og på den måde havde tårnet en beskeden, men
ikke særlig iøjnefaldende, kirkelig funktion.
Tårnet, der beskrives nærmere nedenfor s. 251, er en kæmpecylinder som
ramme om den indre sneglegang, der snor sig i otte vindinger op til det øverste,
niende, stokværk, foroven dækket af en flad platform, den egentlige skueplads
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Fig. 8. Rundetårn og Trinitatis kirke set fra Elers Kollegium.
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for de astronomiske studier. — Kirken er et langhus bestående af syv hvælvings
fag samt et tresidet afsluttet kor; de ydre mål er 54,5 m i længden og 21 m i
bredden og 18,8 m i højden; øst for koret findes den eneste tilbygning, et lille
sakristi opført 1870. Kirkens ydermure er fagdelt ved stærkt fremspringende
støttepiller, der hviler på høj sokkel af tilhugne kampesten, fem skifter under
sydsidens piller, fire under nordsiden, hvor terrænet er noget højere. Det til
svarende parti af kirkens ydermure mellem pillerne, under vinduerne, er dækket
af nyere cementpuds, der enkelte steder, hvor afskalning har fundet sted, viser
murværk af små sten. Der er fire portaler, parvis korresponderende, de to af
dem — hovedindgangene — i første fag fra vest, de to andre i andet fag fra
øst; kun de to sidste sidder i oprindeligt leje, og kun den sondre er original,
kirkens eneste bevarede portal fra 1600’rne; de to vestlige portaler sad tidligere
i det andet fag fra vest, men flyttedes til deres nuværende plads 1870 og fik da
nye indfatninger. I hvert hvælvingsfag sidder et højt, spidsbuet vindue med
sprosseværk af jern.
Materialet er både i tårn og kirke små, hollandske sten, de såkaldte mopper,
lagt skiftevis i gule og røde bælter. Sådan ses det tydeligt i tårnets murværk,
der 1950 blev befriet for et tykt lag cementpuds, og som endnu står med friske
farver. Men den oprindelige farveholdning skimtes også i kirkens vejrbidte
mure, der aldrig har været dækket af noget pudslag, og hvor den rod-gule af
stribning i tidens løb er blevet ensartet grå. Stenene leveredes efter kontrakt,
dateret 12. feb. 1637, af Henrich von Dingklage i Emden1; de har alle fra første
færd været gule, men er efter brændingen blevet farvet røde på kortsiderne2.
Om farvningen er sket i Holland eller Danmark, er uvist, men det sidste er det
sandsynligste. Da stenene blev lagt i krydsskifte med lutter løbere i det ene
skifte og lutter bindere i det næste, fremkommer den regelmæssige rod-gule
afstribning på denne måde af sig selv. Ved en retvinklet kant, f.eks. i en af
kirkens vinduesfalse eller ved støttepillernes hjørner, ses det da, at et oprinde
ligt rødt skifte springer over og fortsætter som gult, og et gult skifte lige om
vendt efter at have passeret kanten bliver rødt. Trods den stærke affarvning
af kirkens murværk ses denne ejendommelige skiften endnu på kirkens mure,
endda i så rigt mål, at den oprindelige tvefarvede idé er uomtvistelig. Da
Holmens kirke i 1640’rne, samtidig med opførelsen af Trinitatis kirke, omdan
nedes til en korsbygning, efterlignede man dette rod-gule murværk i kalkfarve
(jfr. s. 40 f).
Støttepillerne dækker både kirkens og størstedelen af bibliotekets mure, men
standser et stykke under den profilerede kransgesims, der løber ubrudt hele
bygningen rundt. I hvert af ovre stokværks fag sidder siden 1870 et spidsbuet
dobbeltvindue; før i tiden var der mindre, kvadratiske tofagsvinduer; kun øst
gavlen over kirkens kor havde et tredelt vindue. På det høje, teglhængte tag,
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Fig. 9. Trinitatis kirke set fra sydost,

249

250

TRINITATIS KIRKE

der dækker det meste af tårnets østre runding, sidder en barok tagrytter, i sin
nuværende form fra tiden efter branden 1728.
I det indre er kirken formet som en treskibet hal med et midtskib, der er
dobbelt så bredt som de to sideskibe, dækket af stjernehvælv i alle tre skibe,
båret af høje, ottekantede piller. Koret, der omfatter det østligste fag af de tre
skibe plus den tresidede øst-afslutning, er hævet tre trin over kirkens gulv.
Under korgulvet findes en række gravkrypter, hvoraf de fleste stammer fra
1600’rne (nedenfor s. 319).
Kirkens helstøbte præg giver den dag i dag et godt indtryk af de tanker,
man gjorde sig om bygningen, da den rejstes for 300 år siden. Alligevel vil det
vise sig, at de mange år ikke sporløst har gået kirken forbi. Ulykkerne, der
ramte hovedstaden, f.eks. branden 1728 og bombardementet 1807, har ligesom
senere tiders restaureringer tilføjet Trinitatis kirke nye træk, der nedenfor skal
omtales i enkeltheder.
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irkens samlede byggeperiode varede fra 1636 til 1656. Inden for dette tids
rum har der været standsninger i byggeriet, og pauserne har givet anled
ning til ændrede dispositioner. Det fremgår således af en undersøgelse, der
fandt sted samtidig med Helge Finsens og Flemming Teisens opmåling 1923—
1925, at Rundetårn, kirkens vestgavl og den vestligste del af kirkens langmure
(nedenfor s. 265) er bygget først, og samtlige skrevne kilder fra datiden be
kræfter, at Rundetårn i det væsentligste stod færdigt 1642. Da vinteren 1636—
1637 er gået med indsamling af byggematerialer3, kan man først være begyndt
på det egentlige murerarbejde ved fundamentet i foråret 1637, og grundstenen
blev derefter nedlagt 7. juli samme år (ovenfor s. 226). Årstallet 1642 øverst på
cylinderen viser da, at tårnet dengang var ført til tops, hvilket stemmer med,
at tømreren Poul Goltz næste år var i færd med at indrette astronomirummene
på den flade platform. En samlet byggeperiode på fem år til så stort et fore
tagende er ikke påfaldende, og arbejdet må derfor have skredet jævnt frem,
kun standset i vintertiden. Der er i Rundetårns mure kun få spor af sådanne
pauser; i sneglegangens vinduesnicher og i spindelens åbninger er kanterne af
rundede fra underste stokværk og op til indgangen ved orgelet; herfra og op
til porten ved den tidligere bilbiotekssal er de tilsvarende hjørner skråt affasede,
og atter herfra og op til øverste stokværk er samtlige hjørner retkantede, lutter
betydningsløse uregelmæssigheder, som den langsomme byggeproces i ældre tid
i så rigt mål kan fremvise andre steder.
Fra Rundetårns murmester, Jørgen Scheffel fra Bern, har man et overslag4
over udgifterne til arbejdslønninger, dateret 15. marts 1639; slige overslag og
kontrakter blev i gammel tid ofte underskrevet længe efter arbejdets påbegyn
delse. Jørgen Scheffel deler her sit overslag i tre dele. Først beregner han ar
bejdslønningerne, der medgår ved opførelsen af de 10 nederste alen af Runde
tårn; dernæst beregner han de næste 10 alen i højden, idet der kommer mer
udgifter til håndlangere; og endelig beregner han merudgifterne til den næste
etape på 10 alen, og længere går han ikke, thi — som han siger — man kan selv
regne videre, og han ved endnu ikke, hvor højt tårnet skal være. Udtalelsen er
bemærkelsesværdig, fordi den understreger, at bygherren har forbeholdt sig at
gøre Rundetårn enten højere eller lavere, end det var på de først udførte skitser,
og heller ikke en sådan improvisation var i fortiden særlig påfaldende. Man har
da nøjedes med i første omgang at bestemme tårnets diameter og murens tyk
kelse, for derefter at give håndværkerne ordre til at mure i vejret, indtil der
blev sagt stop. At der imidlertid har foreligget tegninger, er givet. Christen
Sørensen Longomontanus, som 1639 fremsatte den første plan om indrettelsen
af det astronomiske observatorium på Rundetårn, nævner i denne forbindelse,
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at der forelå en model til tårnet5. Hvem der var mester for bygningstegningen,
nævnes intet sted. Kongens arkitekt var Hans van Steenwinkel den yngre og
efter hans død 1639 den ovenfor s. 32 nævnte Leonhard Blasius, men man tør
ikke regne med, at disse to har haft virkelig indflydelse på Rundetårns udform
ning. Sådan som bygningen blev til, og sådan som dens mærkelige ydre og indre
arkitektur er udformet, er der mest grund til at tro, at den, der her kom med
ideerne — og tildels også tegnede skitserne — var ingen andre end Christian IV.
selv. Vi ved, at Universitetets ledende astronom, den nysnævnte Longomontanus, ønskede observatoriet anbragt på Valby bakke, men at det var kongen,
som lod det svære tårn opføre ved den nye regenskirke; vi ved også, at Christian
IV. har tegnet rebusindskriften øverst på tårnet6. Den løst formede skitse, der
må ligge til grund for murmesterens overslag 1639, kan da meget vel være ud
ført af kongen, som dog selvsagt ikke har bekymret sig om enkelthederne og
deres udformning.
Rundetårn er en knap 36 m høj og 15,25 m bred cylinderformet bygning med
2 m tykke mure. Dets ydre form er bestemt af den indre opbygning. En 4 m
bred rampe snor sig trinløst i godt otte vindinger tilvejrs omkring en hul spin
del (3,7 m i tværmål) i tårnets akse og er dækket af en fortløbende tøndehvæl
ving. Svære murankre ligger skjult i sneglegangens gulv og forbinder ydermuren
med den indre spindel; deres hoveder ses på cylinderens lodrette lisener. Ved
den ottende vinding afløses den jævnt stigende sneglegang af et vandret stok
værk, omfattende trefjerdedel af cylinderen og rummende astronomernes væ
relser (nu bolig for tårnets opsyn); dette ringformede rum havde muret loft,
rundet i sit sammenstød med spindelen, men ført vandret ud til ringmuren.
Herover lå tårnets flade tag, hvortil der fra første begyndelse var adgang ad en
vindeltrappe i det hule indre af spindelens øverste kant. Spindelen, der som et
rør er muret op i hele tårnets højde, var gennembrudt af rundbuede åbninger,
som senere, uvist hvornår, atter blev tilmuret; ved tårnets istandsættelse i
1920’erne genfandt man disse huller, der nu står afmærket som nicher.
Tårnet har rundbuede dobbeltvinduer, indfattet i aftrappede karme med
spidsbuet spejl. De fordeler sig på cylindrens mure gradvis stigende med ram
pens indre kurve; kun i øverste stokværk i de tidligere astronomiværelser er
vinduerne anbragt horisontalt. Denne stigende placering af lysåbningerne (der
oprindelig kun var skærmet af indre lemme) gør sig dog ikke stærkt gældende,
når man betragter tårnets ydre, da murene er leddelt i otte felter ved høje lise
ner, og vinduerne er samlet vertikalt over hverandre i hvert felt. Lisenerne ud
løses foroven i en rundbuefrise med tre store buer i hvert felt. Motivet genkalder
romansk arkitektur og har haft en vis betydning i diskussionen om Rundetårns
kunstneriske afstamning (nedenfor s. 261). — Over rundbuefrisen findes en
fremspringende kransgesims med svære konsoller, een konsol over hver lisen og
Danmarks
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to mellemfaldende; denne fordeling af konsoller stammer fra tiden efter 1728;
oprindelig var der vistnok en anden ordning (fig. 10). Først derover følger tårnets
flade platform med Caspar Finckes jerngitterværk.
Tårnet hviler på en sokkel af hugne granitkvadre, der er synlig i et skifte på
sydsiden, men dækket på nordsiden på grund af terrænets stigning. Derover,
svarende til kirkens sokkel, et andet sokkelparti dækket af nyere cementpuds.
Atter derover følger tårnets runde mure, siden 1950 af dækket for senere tiders
pudslag. Lisenerne har vistnok altid stået i blank mur, og den oprindelige
vekslen mellem gule og røde striber er her i århundredernes løb næsten fuld
stændig udslettet af vejrliget. Blændingerne mellem lisenerne viser derimod
farvespillet med al tydelighed, og tilstedeværelsen af denne rødgule afstrib
ning af murværket gør det sandsynligt, at tårnet ligesom kirken fra sin første
begyndelse skulle stå i blank mur.
Den cementpuds, der fjernedes 1950, stammede fra 1870; men også før den
tid stod tårnet pudset, hvilket bl.a. ses på ældre malerier. Da kirken efter bran
den 1728 skulle restaureres, indgav I. C. Krieger 28. dec. samme år et overslag
over omkostningerne7. Hans beregning vedrørende tårnets ydre overflade lyder
betegnende nok: »Dieser Thurm ist getüncht gewesen, und [da] nun davon das
tünchwerck meistens abgefallen [ist], so dass soleher von neuen abgegipset
werden muss . . .«. Rundetårn stod efter disse ord altså før katastrofen dønniket, d.v.s. kalket eller pudset, i alle tilfælde overfladebehandlet. Men siden
hvornår? Sikre efterretninger har man ikke, og i betragtning af de store ud
gifter til stilladser, som en sådan murbehandling måtte kræve, må man vel
regne med den mulighed, at kalkningen af muren kan være foretaget, mens de
oprindelige stilladser endnu stod der. En enkelt udtalelse i kirkens brevsager
kan måske rumme en antydning: 1658 hedder det i en memorial fra Universi
tetet til kongen8, at som følge af nogle lensmænds sendrægtige indbetaling af
kollekten mangler endnu væsentlige ting ved Trinitatis kirke, bl.a. »tårnets
underdønnik«, hvori der kan ligge en oplysning om, at tårnet først blev kalket
engang i tiden derefter; men sikkert er det ikke.
Rundetårns hovedportal sidder skævt i forhold til den øvrige bygning; den
er nok anbragt i aksen, men sidder ikke vinkelret på denne. Forklaringen søges
deri, at tårnporten indgik som et led i kirkegårdens hegnsmnr, og denne har
— følgende Købmagergades kurs — skråt strøget ind mod tårnets trinde le
geme og derved drejet portalen bort fra sit naturlige leje9. De forskellige kon
gelige initialer, der nu smykker portalens indfatning, viser, at den er blevet til
i flere omgange. Der er tale om hele tre portaler: inderst en sandstensportal,
vistnok fra Christian IV.s tid. Uden om denne, også af sandsten, en nyere ind
fatning med bruskbarokværk, brudte segmentgavle samt Frederik 111.s og
Sophie Amalies navnetræk, altså vel fra tiden omkring kirkens indvielse. Ende
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lig yderst en muret indfatning, dækket af en kølbuesvunget gavl, der har små
pyramider i hjørnerne og i toppunktet; over Frederik III.s kronede navn er
anbragt et skriftbånd med reliefversaler: »Soli Triuni Deo S.« (den ene treenige
Gud tilegnet), hvortil svarer, at hjørnepyramiderne som smykke bærer en hel
ligåndsdue; til begge sider i det kølbueformede felt ses, omgivet af laurbær
blade og udhugget i sandsten, Christian V.s og Charlotte Amalies kronede
navnetræk; yderst til begge sider og uorganisk indarbejdet i feltet ses to skrift
tavler med latinsk tekst (graverede versaler): i tavlen til højre omtales det hel
lige tempel, »en ærværdig musernes bolig og et matematisk udkigssted, der ved
grundlæggerens gavmildhed og kunstnernes snilde kappes med oldtidens pragt
bygninger«, ligesom teksten mindes Christian IV., der med egen hånd den 7.
juli 1637 lagde den første sten til denne kongelige bygning; i tavlen til venstre
mindes Frederik III., der indviede kirken 1656. — Portalens bestanddele lader
sig således let skille fra hverandre. Uden om Christian IV.s lave, bosserede
sandstensportal har man i Frederik 111.s tid, vel i forbindelse med kirkens ind
vielse, anbragt en rig ramme i bruskbarok, og endelig har man, formodentlig i
1680’erne, da ringmuren ud til Købmagergade ændredes med en ny køreport
(ovenfor s. 240), tilføjet den yderste ramme, og ved samme lejlighed må et
vindue i sneglegangen, anbragt umiddelbart over den ældste portalindfatning,
være tilmuret; dets top blev frilagt 1950. Tvivlsomme er kun de to latinske
indskrifttavler, som efter deres indhold er fra Frederik 111.s tid, men som i
1680’erne er blevet flyttet, og hvis oprindelige placering ikke mere kendes.
Deres indhold er heller ikke historisk korrekt; i feltet til højre læses, at kongen
»med egen hånd« lagde grundstenen (statuens sua manu primum .. . lapidem),
mens samtidige kilder viser, at Christian IV. hele juli måned 1637 opholdt sig
i Glückstadt10. Desuden er kun den ene af stentavlerne original; den til højre
faldt ned i foråret 1807 og blev først 1817, da kirken istandsattes til den store
reformationsfest (nedenfor s. 282), erstattet med en ny, og samtidig blev den
anden skrifttavle restaureret11.
Rundetårn har vistnok haft endnu en dør ud i det fri. Klokkerens bolig lå
ved hjørnet af Købmagergade og Landemærket i tiden fra 1687 til 1728 (oven
for s .241 f.), og det måtte være rimeligt, om han fra sin gård havde direkte ad
gang til tårnet. Beslagsmeden12, der 1731 havde samtlige kirkens døre under
behandling, noterer i sit regnskab: ». . . ein thür beschlagen . . . , so von den
Runden Thorn in den Hof gehet«, hvilket er det eneste skriftlige vidnesbyrd,
der har kunnet findes om en sådan dør. Men murværket lige til venstre for
hovedindgangen til Rundetårn viser efter afdækningen 1950 et tydeligt spor
af en tilmuret åbning, sikkert et oprindelig vindue, der i 1680’erne er blevet
udvidet til en dør, men hvis senere skæbne er ukendt13.
Straks til højre for indgangen til Rundetårn findes et aflukke, adskilt fra
17 *
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sneglegangen ved en væg med en fladbuet dør. Aflukket, som på grund af ram
pens konstruktion bliver lavere og lavere hen mod kirkegavlen, er af gammel
herkomst. Det er gengivet allerede hos Thurah og er rimeligvis ældre, mulig
endda fra tårnets første begyndelse. »Kælderen« kaldes dette rum ofte i kir
kens regnskaber, og det vides senere i tiden at have været udlejet til forskellige
handlende14. Under gulvet i denne kælder fandt man 1921 et dybere liggende
rum dækket af en tøndehvælving og muret med 1600’rnes små sten15; en lod
ret kanal i tårnets sydmur udmunder i dette underjordiske hul og viser, at
der må være tale om en affaldsgrube fra en »hemmelighed«. Skakten kan føres
op til et par små rum, datidens priveter, lige uden for bibliotekssalen. Det kan
vel være dette sted, der hentydes til i kirkens ældste regnskaber: »For tho
bredder med trinde hul paa til locomenterne udi thaarnet«.
Portalens sirlige former er dog kun for nips at regne og skulle blot ses af
gadens passanter. Men tårnets kolossalarkitektur, der er stor og naiv i sine
stærke reliefvirkninger med den djærve opdeling af murfladerne ved vældige
lisener, rundbuefriser og dybe, tomme vindueshuller, skulle virke på afstand
og med enkle midler, synlige over store dele af byen. Øverst oppe, med front
mod vest, anbragte Christian IV. sin rebusindskrift, som med sin størrelse på
næsten 9 m i højden formelig synes at råbe sit budskab ned til Universitetet.
»Doctrinam et justitiam dirige Jehova in corde Christiani Qvarti«, således kan
skrifttegnene bedst løses (fig. 8).
Indskriften har en lang forhistorie, der er gengivet af Vilhelm Wanscher16,
og som derfor ikke i enkeltheder skal gengives her. Den er ikke blot tegnet af
kongen selv, men utvivlsomt i sin sindrighed også opfundet af ham, skal man
dømme efter de direktiver, han gav 1636, da den store klokke på Kronborg
skulle støbes med en lignende rebusformel. Også i Uelliggeist havde en af klok
kerne fået en indskrift i lighed med den på Kronborg fra det samme år, 1640,
da kongen tegnede sit første mere komplicerede udkast til indskriften på
Rundetårn (I, 700). Denne blev i sin endelige form opsat 1642 og kan passende
løses: »Den rette lære [doctrinam] og retfærdighed [symboliseret ved et sværd],
styr [dirige], Jehova [gengivet i hebraiske skrifttegn] i Christian IV.s hjerte
[gengivet ved kongens kronede monogram og et hjerte]«. Skrifttegnene var
forgyldte, hjertet, pulden og det indre af kronen stod rodmalet, og hele skrift
feltet var anbragt på sandstenskvadre. Der er nogen usikkerhed ved sværdets
oprindelige udseende. På Rach-Eegbergs billede fra 1749 (fig. 3) er det for
sølvet, og sådan ønskede man også ved en istandsættelse 1934 at gengive det,
men praktiske grunde talte for at lade det forgylde. Men på det ældste farve
lagte billede, vi kender af tårnet, i Tribollets stamborg fra 1670’erne, er også
sværdet forgyldt; den nuværende farveholdning er måske derfor også den op
rindelige (Tribollets billede gengivet i Rundetårn 1637-1937, s. 23).
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Fig. 11. Rundetårn. *Gitterværk fra 1640’rne. Nationalmuseet.

Rundetårn er særdeles vel bevaret. Dets ydre er i tidens løb ikke meget for
andret, og i dets indre løber sneglegangen nu som for 300 år siden op mod tår
nets øverste stokværk. Det er først heroppe, der kan være tvivl om den op
rindelige indretning. Skiftende generationer af astronomer har haft skiftende
krav til instrumenterne og deres opstilling, og dette har medført adskillige
ændringer. Det var endelig også denne øvre del af tårnet, der blev hårdest an
grebet af branden 1728, og som derfor i årene derefter blev gennemgribende
fornyet.
I sit skrift om det astronomiske tårn nævner Christen Longomontanus 1639,
at Hans Majestæt ville kunne køre op til tårnets top i en vogn17; på den tid
var Rundetårn ikke færdigt, og forfatteren kendte altså ikke slutresultatet,
der blev, at sneglegangen ikke gik til tops, men standsede ved tårnets øverste
stokværk: en gennemført kørebane helt op til tårnets flade tag ville også tage
for megen plads fra de småbygninger, der skulle anbringes her til de astrono
miske instrumenter. Der måtte altså bygges en trappe fra det øvre, hvælvede
stokværk til platformen. Fra tiden omkring 1640 er der ingen efterretninger
om en sådan trappe. Men efter branden 1728 indgav stenhuggeren D. Gercken
et overslag vedrørende Rundetårns reparation, og heri hedder det, at der i tår
net fandtes en vindeltrappe af sten, der var helt ødelagt, og hvis 25 trin der
for måtte fornyes18. Det blev dog ikke stenhuggeren, men tømreren, der 1731
kom til at forny vindeltrappen, og da blev den af træ og var indbygget i den
hule spindel19. Her har den da ganske sikkert altid været, og den har forment
lig oven på det flade tag været skærmet af et gitterværk, som endnu findes i
Nationalmuseets varetægt (fig. 11).
Efter Longomontanus’ plan skulle der oven på tårnet bygges fem astronomi
huse, efter mønster fra Thyge Brahes Stjerneborg formet som »krypter«. Helt
som han havde foreslået det, blev det vel ikke, men 1642 lod kongen på rust
kammeret i tøjhuset tegne en plan af Rundetårns platform med angivelse af,
hvor de forskellige instrumenter skulle stå, og han bad derefter Longomonta-
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nus om at tage værket i øjesyn20. Fra dec. 1643 har vi tømreren Poul Goltz’
kontrakt om opførelsen af fem astronomiske huse på Rundetårn, et med en
diameter på 10 alen, fire på 6 alen, alle 4 alen høje21. På dette tidspunkt må
arbejdet dog være sat i gang, for allerede i juli samme år befalede Christian IV.,
at mester Hans Ahnemøller skulle fjerne taget af »den runde tingest, som staar
oven paa det trinde Taarn«, og i stedet skulle der gøres et (spær?) værk af jern,
hvorpå der kunne lægges et kobbertag22. Mærkelig nok gengiver de ældste stik,
vi har af Rundetårn (fig. 10), ikke disse astronomihuse; men på billedet i Tribollets stambog er der gengivet to, og det er udenfor al tvivl, at de altid har
været der.
På tårnets flade tag blev 1643 anbragt et smedejernsgitter i 54 felter med
rigt varierede mønstre som spiraler i alle mulige kombinationer, krydsende
linier og blomster; syv felter bærer kongens navneciffer med valgsproget RFP,
og i de tre af disse felter findes tillige årstallet. I tre andre felter findes den
korslagte hammer og nøgle, der med rette opfattes som Caspar Finckes bo
mærke23. Denne berømte mester har da udført både dette gitter og det tid
ligere omtalte meget mindre gitter omkring vindeltrappen, der førte op til
platformen. — Gulvet heroppe var lagt med planker; de har sandsynligvis
været beklædt med bly eller kobber. 1679 fik gulvet en beklædning af vaterklinker24.
Der nævnes store brøstfældigheder ved tårnet 1668 og 1694. I sidstnævnte
år stod observatoriet under Ole Rømers ledelse, og man ved, at han har sørget
for en reparation25; men det kan ikke af datidens brevsager ses, om han har
ændret noget ved de astronomiske huse, og sandsynligst er det, at observato
riet stod i sin oprindelige skikkelse, da byens store brand også ramte Runde
tårn.
Da branden den 21. oktober 1728 hen under aften nåede til Trinitatis kirke,
angreb den først og fremmest selve kirkebygningen og det derover liggende
bibliotek, medens Rundetårn på grund af sin konstruktion var brandsikkert.
Alligevel gik det hårdt ud over observatoriet, der var af træ, og tårnets øver
ste stokværk, hvor alt brændbart blev ødelagt, desuden også Thyge Brahes
store Stjerneglobus26. Ved den derefter følgende reparation måtte tårnets øvre
murværk udbedres, en del af konsollerne udskiftes, hvælvingen under plat
formen og en del af spindelen i tårnets akse ombygges eller helt fornyes. På
platformen, hvor Caspar Finckes gitterværk havde modstået ilden, blev der
lagt kobbertag, og der opførtes nye astronomihuse27. Efter Thurahs afbildnin
ger synes der at have været to huse, hvoraf det nordlige havde fladt tag, det
sydlige var cirkulært med en hvælvet hætte; regnskabet28 for dette sidste
lyder: ». . . paa dend sirchelrundede grundmuur forfærdiget eet Speerverch
udi 1/16 Kant«. Desuden vises der hos Thurah (fig. 15) mod vest en smal, fir
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kantet overbygning, der var skåret gennem hvælvingen nedenunder. En ukon
trollabel efterretning fortæller, at der også mod syd havde været en sådan
gennemskæring, der endnu 1822 var synlig, men som derefter lukkedes29.
Opbygningen af de nye astronomihuse er gået i takt med genopbygningen af
kirken, men de bevarede brevsager viser, at astronomerne tøvede med at op
stille nye apparater, fordi den meget bjergsomme klokker Søren Matthiesen til
stadighed lukkede folk op på Rundetårn, endnu mens byggearbejderne stod
på. Da man så lod håndværkerne afskilre den øverste del af tårnet med en
skillemur og satte lås for, lod klokkeren låsen bryde for at skaffe de betalende
turister adgang til platformen30. Disse omstændigheder førte til nogle ejen
dommelige dispositioner, Universitetet foretog med hensyn til adgangen til tår
net. For astronomerne var der kun een adgang, nemlig vindeltrappen i spinde
len (ovenfor s. 257); den var delvis ødelagt og blev derefter fornyet af træ, og
det var denne nye vindeltrappe, klokkeren brugte, og da han havde kongens
støtte, kunne man ikke gøre ham noget. Universitetet lod da en ny trappe op
føre, den såkaldte »italienske« trappe, der førtes ind i en særlig udbygning over
biblioteksloftet, hvor resterne af trappehusets svære konsoller endnu ses, og
derfra lededes op til platformen, men inden for gitterværket31. Skønt de over
leverede brevsager om dette trappehus er meget sparsomme, kan der næppe
være tvivl om, at man ønskede den italienske trappe anvendt af turister, mens
vindeltrappen i tårnets akse forbeholdtes embedsmænd ved observatoriet.
Blandt de unøjagtigheder, der knytter sig til gengivelsen af kirken i »Danske
Vitruvius« 1746, er der også den, at den indre vindeltrappe ikke er gengivet,
skønt regnskabernes tydelige udsagn går ud på, at der efter 1731 var hele to
trapper op til Rundetårns flade tag. Trappen fra 1731 blev snart fjernet; vi ved
ikke hvornår, men gamle billeder synes at vise, at det senest er sket omkring
1807 (fig. 24).
Medens der stod stilladser om kirken, lod man også tårnets mure reparere;
de blev, som før nævnt, »dønniket«, altså vel pudsede, og stod for eftertiden
med grå overflade.
De følgende tiders ændringer ved Rundetårn skal herefter ganske kort re
fereres.
1778 blev de astronomiske huse fra 1730’rne fjernet og erstattet af en otte
kantet centralbygning med korte udløberfløje mod nord og syd. Nyindretnin
gen af observatoriet bekostedes af grev Otto Thott, over hvem der øverst i
sneglegangen sattes en mindetavle 1780 (senere nedtaget, 1931 genfundet ved
kirkens orgel, 1936 istandsat og genopsat i tårnet)32. Da samtidig biblioteket
fik to læsestuer (nedenfor s. 273) med opvarmning ved kakkelovn, førtes en
skorsten op over tårnets tag, atter fjernet 1928.
1807. Under bombardementet var tårnet stærkt udsat, og ilden fængede i
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platformens gulv, men blev hurtigt slukket. Den øvrige skade, forvoldt ved
bomber, var hurtigt udbedret. Derimod blev i de følgende år sneglegangen
inddraget i de nye museumsplaner (s. 283) og anvendt som runehal. De mange
runesten forblev her, også efter at oldsagsmuseet 1832 var flyttet til Christians
borg, og blev først 1867 anbragt i Nationalmuseet ved Frederiksholms kanal33.
1822. Under en istandsættelse ledet af P. Malling blev der indrettet en ny
vindeltrappe i spindelens øverste afsnit; tårnets gulv, der tidligere var kobber
klædt, blev nu belagt med fliser. Et skillerum blev opført tværs over snegle
gangen ved indgangen til biblioteket34. — På grund af gentagne selvmords
forsøg blev tårnets vinduesåbninger, der hidtil kun var dækket af trælemme,
1833 forsynet med gitre af jern35.
1861 flyttede man observatoriet fra Rundetårn til Østervold36; de dermed
forbundne ændringer ved Rundetårns bygning iværksattes først ved kirkens
istandsættelse knap 10 år senere.
1870. Ved kirkens restaurering fik Rundetårns ydre blændingsfelter et tykt
lag cementpuds37. Observationsbygningerne fra 1778 blev revet ned og erstat
tedes af en lille, muret rundbygning med kegletag, populært kaldet »Pebberbøssen«.
1890 anbragtes det høje sikkerhedsgitter38 (atter til forhindring af selvmords
forsøg) et stykke inden for Caspar Finckes gitterværk fra 1643.
Senere restaureringer ved tårnet fandt sted 1904 og 1921—22. Af større be
tydning var det, at magistraten 1928 overtog administrationen af Rundetårn
og her 1929 indrettede det nye folkeobservatorium. Den lille rundbygning på
tårnets tag blev delvis nedrevet; kun dens underste del indgik som led i en
ny observatoriebygning, opført efter tegning af arkitekt Henning Hansen.
Samtidig indrettedes i øverste stokværk en embedsbolig for tårnets inspektør.
Ved rampens øvre, nordre runding, tæt ved planetmaskinens mur, anlagdes
ovenover rampen en ny trætrappe, som fører op til den ældre vindeltrappe i
spindelen. Mellem den nye trætrappe og spindelen udsparedes et par rum, som
inddroges under inspektørboligen, og hvorfra der er adgang til bagsiden af
Rertram Larsens urværk ved planetmaskinen.
1934 blev rebusindskriften fra 1642 restaureret; skrifttegnene, kronen og
sværdet blev opforgyldt (parerstangen på det sidstnævnte, der i tidens løb var
forsvundet, blev nu atter tilsat), mens hjertet, pulden og det indre af kronen
blev malet røde39.
1950. Da cementpudsen fra 1870 i tidens løb viste tilbøjelighed til afskal
ning, blev tårnets ydre grundig istandsat fra 1949 under ledelse af Thomas
Havning. Rlændingernes oprindelige rød-gule afstribning blev genfremdraget,
murværket fornyet på de steder, hvor de gamle sten var ødelagt. Hele Runde
tårn står nu i blank mur.
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Inventar, mindetavler m.m. Da man 1928—29 indrettede det nye folkeobservatorium på Rundetårn, lagde man også ved Harald Mortensens initiativ grun
den til et astronomisk-historisk museum, indrettet i bibliotekets tidligere læseog udlånsstuer. Det eneste af de her udstillede instrumenter, der fra første be
gyndelse har haft sin plads i Rundetårns gamle observatorium, er en kvadrant,
udført 1777 af Johan Ahl40. — En planetmaskine, der oprindelig var konstru
eret af Ole Rømer, men som efter 1728 ændredes af Peder Horrebow, og siden
har været næsten ruineret, er 1928 atter istandsat; den er anbragt øverst i tår
net på sydvæggen ind mod de ringformede astronomistuer (nu opsynets bolig)41.
På sneglegangens vestvæg umiddelbart ved siden af planetmaskinen er opsat
den tidligere nævnte mindesten om Otto Thotts gave til observatoriet 1780. —
Ved tårnets fod, ind mod den fordums kirkegård på det sted, hvor en overgang
runestene fra Tirsted, Tryggevælde og Bregninge har haft deres plads, er 1932
opstillet en granitbuste af Thyge Brahe, udført af Siegfred Wagner.
Rundetårns kunstneriske afstamning. Som astronomisk observatorium var
Rundetårn sikkert et unicum. Der findes næppe i datidens Europa noget til
svarende. Men som almindeligt arkitekturværk er der flere analogier, og forsk
ningen har ofte beskæftiget sig dermed. Allerede det ydre er mærkeligt, fordi
motiver af vidtforskellig herkomst er blandet sammen. Tårnets dobbeltvinduer
i spidsbuet spejl indeholder — som oftere i kirkebygninger fra Christian IV.s
tid — mindelser om middelalderens gotiske arkitektur; og murfladernes opde
ling i felter med lisener og rundbuefriser ligner romansk arkitektur fra den tid
ligere middelalder, ligesom dette ældgamle motiv flittigt var blevet benyttet i
den sengotiske arkitektur fra 15. århundrede, f.ex. i den såkaldte »Kong Hans’
gård« i Ålborg42. Motiverne kan altså være hjemlige, de kan være kommet
mange steder fra, men de kan også have indfundet sig af sig selv, fordi Runde
tårn ved sin størrelse og placering krævede en enkel og kraftig leddeling af
fladerne. Spørgsmålet om tårnets afstamning, dets slægtninge både inden og
uden for landets grænser, både inden og uden for Europa, melder sig først, når
man kommer til den indre opbygning med den snoede spiralrampe som det
altbeherskende træk. Allerede Longomontanus’ ord om, at denne sneglegang
skulle gøre det muligt for kongen at køre op i tårnet, er bemærkelsesværdige,
fordi vi deraf fornemmer, at Christian IV.s andel var større end den, man nor
malt tillægger en bygherre, og fordi man derigennem ledes til at spørge, hvilke
forudsætninger kongen havde for at kende samtidens ride- og køresneglegange
ved de europæiske fyrstehoffer43.
Inden for Danmarks grænser var der dengang eet fortilfælde: sneglegangen
»Kokkenborg« ved Varbergs fæstning i Halland, antagelig fuldført i 1620’rne.
Uden for landets grænser kendes sådanne spiralramper, indbygget i svære tårne,

Fig. 12. Trinitatis kirke. Plan 1:300. Opmålt 1923—25 af Helge Finsen og Flemming Teisen.
Eftertegnet 1961 af Holger Schmidt.

Fig. 13. Trinitatis kirke. Plan 1:300. Efter Thurahs Danske Vitruvius 1746.
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ved flere nord- og mellemtyske fyrsteslotte, bl.a. ved det længst forsvundne
slot i Berlin og i de kursachsiske slotte »Hartenfels« (ved Torgau) og »Annaburg«. Det første slot har Christian IV. selv besøgt, da han i sin ungdom skulle
bejle til den brandenburgske prinsesse Anna Cathrines hånd; de to andre ejedes
af nære slægtninge til det danske kongehus: den sachsiske kurfyrstinde »Mut
ter Anna« var Frederik II.s søster. Det er derfor næsten en nødvendig forud
sætning, at den slags bygværker var kendt ved det danske hof, ligesom vi van
skeligt kan forestille os, at Christian IV. har været ved Berlinerslottet uden at
se tårnet med ridesneglegangen. Længere behøver man derfor ikke at gå, når
man vil oplede de europæiske forudsætninger for Rundetårns udformning. Men
motivet kan dog følges videre. Noget tyder på, at det var kommet til Tyskland
fra Loire-egnen, hvor slottet i Amboise havde hele to tårne med indbygget
sneglegang, endda i en udformning, der kommer det københavnske Rundetårn
meget nær; da slottet i Amboise har været offentliggjort i Ducerceaus arkitek
turteoretiske skrifter, kan den danske konge eller hans betroede arkitekter ad
den vej have haft kendskab dertil. Andet tyder endvidere på, at sneglegangs
motivet er kommet til Frankrig fra Italien, og skal man søge efter slægtninge
uden for Europa, kommer den mauriske verden i betragtning med det marok
kanske Hassantårn i Rabat som et smukt eksempel — firkantet om en indre
sneglegang44. En lignende opbygning kendes fra klokketårnene i Sevilla og
Venezia. Det er derfor muligt, at Rundetårns sneglegang er af østerlandsk her
komst, men dette har næppe været Christian IV. bekendt. Han har utvivlsomt
arbejdet ud fra forudsætninger, der geografisk og kulturelt havde en snævrere
horisont.

KIRKE OG BIBLIOTEK
1637—1728
rririnitatis kirkes bygning, som opførtes i tilknytning til Rundetårn, noget senere og i langsommere tempo, tog form af en dansk købstadkirke fra den
senere middelalder, med skib og kor i eet, tresidet afsluttet kor og med høje,
spidsbuede vinduer anbragt i felterne mellem de stærkt fremspringende støtte
piller. Det var en streng, næsten spartansk, arkitektur, smykkeløs bortset fra
portalerne, blot oplivet af murstenenes farvespil.
Vestgavlen er samtidig med tårnet. Til dette ældste parti hører også den
vestligste del af skibet nærmest ved tårnet, både på nord- og sydsiden, hvor
der til begge sider ses en stående fortanding45. På Greys’ stik fra 1646 (fig. 10)
er kirkegavlens mure tæt ved Rundetårn ført op til gesimshøjde; ved den tid
har kirkens grundvold været lagt, men man ved intet om, hvor højt kirkemu
rene var ført op. Fortandingen ses endnu udvendig i skibets vestfag, tydeligere
dog over de senere indsatte hvælvinger og bedst her på nordsiden. Ved Helge
Finsens og Flemming Teisens undersøgelser i 1920’rne opdagede man, at der i
dette ældste parti af kirkemurene sidder en fladbuet frise indvendig på vest
gavlen og på langsiderne det lille stykke hen til fortandingen, ca. 14 m over
kirkens gulvflade og kun synlig i det lave rum mellem hvælvingerne og biblio
tekets gulv. Der er vistnok kun een forklaring mulig: man havde oprindelig
tænkt sig kirken fladloftet, således at dens loft tillige blev bibliotekets gulv.
Da man efter Rundetårns fuldførelse tog fat på den egentlige kirkebygning,
blev planerne ændrede, og kirken blev overhvælvet. Endnu et træk viser, at
denne forklaring er den rette: i vestgavlen sidder to tilmurede vinduer, et på
hver side af tårnet. Stenene, der fylder de store vindueshuller, er de samme
små, hollandske mopper, som den øvrige kirke er bygget af, og vinduernes tilmuring er sket under selve byggearbejdet, idet sideskibshvælvingerne skærer
sig ind under vinduernes top.
Med sine 50 m indvendige længde var Trinitatis kirke en af hovedstadens
største kirkebygninger, omtrent på størrelse med S. Nicolai. Kun Vor Frue
var større. Det er endda givet, at den nye stundenterkirke var for stor; den
lille akademiske menighed med professorer og studenter har aldrig kunnet
fylde rummet. Fra bygherrens side er der ikke givet forklaring på dette unød
vendigt kostbare byggeri. Man kan gætte, at kongen af æstetiske grunde har
ønsket en monumental bygning i forbindelse med Rundetårn, men der er også
en anden mulighed, nemlig hensynet til biblioteket, der skulle indrettes i den
øvre, lavere mezzanin. Man har været tvunget til først at udregne, hvor stor
en gulvflade bogsamlingen behøvede, og Universitetsbibliotekets gulvareal kom
på denne måde til at bestemme kirkens længde.
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Fig. 14. Trinitatis kirke. Opstalt 1746. Efter Danske Vitruvius.

Tagspærerne stod rejst 1646, ifølge et udateret kongebrev fra dette år. I et
senere brev, dateret 23. dec. 1646 meddelte Christian IV. sin kansler Christen
Thomesen Sehested, at arbejdet med »Regenskirken« nu var kommet så vidt,
at der skulle fremskaffes skifer til tagets tækning46. De mægtige tagflader, som
var skråt afvalmet mod øst, og som var prydet med to rækker kviste, stod da
skifertækket lige til 1728. Over tagryggen sad, ligesom efter 1728, et rytterspir47
med kirkens klokker, repareret eller delvis ombygget 1675. Det er gengivet på
et par Københavns-prospekter, Willem van de Veldes fra 1658 og Wilchen
Riboldts fra o. 1690; de er ret forskellige, idet det første er gengivet med ne
derlandsk præget løgkuppel og derover et højt og meget slankt spir, mens det
andet synes lavere med et gennembrudt lanternestokværk. Måske er der tale
om to forskellige spir, før og efter ombygningen 1675 — eller også har van de
Veide, som jo tegnede sit prospekt på stor afstand fra Københavns rhed, ladet
fantasien råde.
Hvorledes opbygningen af det indre skulle udformes, dengang man endnu
tænkte sig kirken fladloftet, er ikke klart. Da man derimod, formentlig endnu
i Christian IV.s levetid, besluttede at hvælve kirken, delte man den i tre skibe,
adskilt ved høje ottekantede piller, der bar de stjerneformede hvælv. Ligesom
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Fig. 15. Trinitatis kirke. Snit 1746. Efter Danske Vitruvius.

det ydre havde hjemlige forudsætninger og lang tradition bag sig, har også det
indre, formet som kirkehal med hoved- og sideskib ført op i samme højde, dybe
rødder i senmiddelalderens nordiske bygningskunst; man tænker nærmest på
1400’rnes udformning af Birgittinerkirkerne. Det er i Trinitatis kirke kun ka
pitælerne og stjernehvælvenes ledføjninger, der røber en senere tid.
Den bygmester, der havde ansvaret på byggepladsen, var Leonhard Blasius,
der sammen med Hans Ahnemüller 1643 sluttede kontrakt med Tømreren Poul
Goltz, væsentlig om stilladstømmeret48. Arbejdet må altså være sat i gang
umiddelbart efter Rundetårns fuldførelse. Kirken stod som nævnt under tag
1646, og arbejdet med hvælvingerne kan være påbegyndt i tiden derefter; de
jernankre, der spændtes tværs over de tre skibe, og for hvilke der findes regn
skaber49, var opsat 1647. Ifølge en ukontrollabel, men sandsynlig oplysning
hos Resen50 blev den sidste sten i hvælvingerne indmuret 1651. De sidste år
inden indvielsen 1656 må da være hengået med inventaret, særlig orgelet. På
den tid var Albertus Mathiesen kongens bygmester; han disponerede gravpla
nen for kirken (s. 319) og har utvivlsomt også ledet de sidste byggearbejder,
men kan ikke have nogen andel i bygningens udseende.
De murede, ottekantede piller, der bærer hvælvingerne, har basis og kapitæl
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Fig. 16. Trinitatis kirke. Interiør set mod øst.
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Fig. 17. Trinitatis kirke. Interior set mod vest.

Danmarks Kirker, København II
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L.I„. 1960

Fig. 18. Trinitatis kirke. Toproset med rigsvåbenet i midtskibets hvælv.

af sandsten, med smalle ledføj ninger i »dorisk« orden. Denne udformning af det
bærende system blev ved byens genopbygning efter branden 1728 kopieret nøj
agtigt af Krieger i Helliggeistes kirke. I Trinitatis kirke er alle hvælvene stjerne
formede, med ribber, og muret i en halv stens tykkelse. Simplest er sideskibs
hvælvene. De otte hvælv i midtskibet er mere komplicerede, efter rigt varierede
mønstre, og næppe to af dem er ens (lig. 19). Ribberne stiger op fra (nu for
gyldte) bladklynger over kapitælernes dækplader, deler sig netformet over den
kuplede flade, krydses i talrige stukornamenter (blomsterklynger, kerubhove
der, masker eller kartoucher) og samles i toppunktet af en roset. Kun een af
hvælvingerne er af senere oprindelse, nemlig den anden regnet fra øst, som blev
nyopført efter branden 1728, men som set nede fra kirkens gulv ikke væsent
ligt skiller sig ud fra de øvrige51. Den sjette hvælving fra øst har i stedet for
toproset et stort rigsvåben, stafferet og forgyldt, med krone pegende med sin
top mod øst; våbenet bærer hverken initialer eller årstal (fig. 18).
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Fig. 19. Trinitatis kirke. Midtskibshvælvinger

18*
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Portaler. Foruden Rundetårns portal
(ovenfor s. 254) er nu kun een af kir
kens fire portaler bevaret, den sydlige i
ostre tværgang, tredie fag regnet fra øst
(fig. 20). Den har sandstensindfatning i
stærkt fremspring, rundbuet med bosse
rede flanker, kapitælbånd i vederlagshøjde og i det ligeledes bosserede øvre felt
en slutsten formet som diamantbosse;
skråtaget foroven er blytækket. I det in
dre har portalen fladbue uden indfatnin
ger, men er delvis dækket af nyere karm
af træ. Af de øvrige †portaler, der sidst
er ændret 1870, kendes kun den syd
vestre, der ligesom den korresponderende
på nordsiden sad i andet fag regnet fra
vest. Den var højere end kordøren, var
flankeret
af
dobbelte
pilasterstillinger
(vistnok som hermer tilspidset nedad)
L. I.. 19« 1
Fig. 20. Trinitatis kirke. Sondre korportal.
og dækkedes foroven af vandret gesims
under det fremspringende skråtag; dør
åbningen var rundbuet i vistnok glat karm. Den tilsvarende norddør kendes
kun fra Thurahs plan (fig 13) og synes at have haft en enklere indfatning; vi
ved desuden, at P. Malling 1817 karakteriserede den som »tarvelig«. Den anden
portal mod nord, ud for østre tværgang, ses på samme plan ikke at være kende
tegnet med signatur, der tyder på indfatninger af nogen som helst slags. Den
blev 1817 udskiftet med en anden efter tidens krav mere stilbetonet, dengang
kirken fik sin hovedfaçade lagt fra sydsiden om til nordsiden (nedenfor s. 282).
Foruden disse portaler var der lire indgange til kirkebygningen fra Rundetårn.
Den nederste, under orgelet, synes i nyere tid længe at have været tilmuret. I
næste stokværk følger døren til orgelet, dernæst længere oppe døren til biblio
teket, og endelig øverst døren til ringerloftet. Alle fire døre var anbragt i
lladbuede muråbninger.
Biblioteket i kirkens andet stokværk blev først indviet på 20-årsdagen for
grundstenens nedlæggelse, den 7. juli 1657 — godt et år efter kirkens fuld
førelse. Men det havde da stået færdigt i længere tid, idet overførelsen af bø
gerne52 fra det gamle liberihus ved Universitetet til det nye lokale vistnok fandt
sted allerede 1652.
Salen står der endnu (fig. 21), men i en mere reduceret skikkelse end i
1600’rne. Indgangen var dengang som nu i sneglegangens 5. vinding gennem
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Fig. 21. Trinitatis kirke. Bibliotekssalen. Ældre foto fra o. 1900
i Nationalmuseets billedsamling.

en dobbeltdør, der i ny tid er blevet erstattet af jerndøre, men hvis gamle
stabler (fra tiden efter 1728?) endnu sidder på deres oprindelige sted. Rum
met var dengang noget større end nu, idet to mindre biblioteksrum med mel
lemliggende gang ved hovedporten er indrettet ved nyordningen 1777. Salen
fik lys fra kvadratiske tofags vinduer ved langsiderne; kun i midten, over alter
væggen i kirken fandtes et større trefags vindue53. J. L. Wolf har beskrevet
salen og dens udsmykning 1654. Træloftet var gult, de underliggende svære
bjælker, der gik fra væg til væg, var rødmalede, en farvesammensætning, der
ikke var ualmindelig på lofter fra 1600’rne54. De røde bjælker understøttedes
af »store jernstager, smukt udarbejdet«. Bogskabene, der var stafferet i rødt
og forgyldning, stod ved vinduespillerne langs væggene; dørene havde foroven
ståltrådsvinduer, forneden fyldinger med Thomas Bangs ordsprog og fyndord.
Vor viden om bibliotekssalens udseende fra hin ældste tid er dog ret ringe. Det
lidet, der vides, er samlet i Svend Dahis mønstergyldige fremstilling.
Ligesom Rundetårn byggedes for astronomien, var biblioteket indrettet for
lærde sysler, og det hele bygningskompleks rummede således en sammenblan
ding af kirkelige og verdslige funktioner. Men heller ikke her mangler fortil
fælde. Visbys domkirke på Gotland, fordum byens tyske kirke, var på samme
måde bygget i flere stokværk med et stort lagerrum over kirkens hvælvinger,
kendetegnet den dag i dag ved en kran i kirkens østgavl; derover var der i
tredie stokværk planlagt en stor lys sal med vinduer til tre sider. Vinduerne er
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der endnu, og det planlagte gulv markeres ved de lange rækker af bomhuller55.
Da udformningen af denne øvre sal i Visby domkirke har store ligheder med
bibliotekssalen i Trinitatis kirke, er det vel tænkeligt, men ubeviseligt, at kon
gen har fået visse ideer om verdslig anvendelse af sakralbygninger fra den
gotlandske domkirke.
I Sydslesvig og Holsten findes en del eksempler på kirker sammenbyggede
med rundtårne, og disse tårne indgik ikke i kirkerummet, men må have tjent
verdslige formål56. Fra Sydslesvig kan således nævnes de tidligmiddelalderlige
kirker i Sønderstabel, Kosel og Oversø. Om der er anden forbindelse mellem
disse monumenter og studenterkirken i København end den, at de lå i den
samme konges landområde, kan ikke vides og er vel heller ikke sandsynlig.
Men eksemplerne viser dog, at Rundetårn med den tilhørende kirke ikke var
slet så enestående, som man i første omgang skulle tro.

Fig. 22. Trinitatis kirke. Tagkonstruktionen, kaldet »Ringerloftet«.

KIRKE OG BIBLIOTEK
1728-1807
en store ildebrand, som i dagene fra den 20. til 22. oktober ødelagde store
dele af hovedstaden, ramte også Trinitatis kirke, torsdagen den 21. okto
ber omkring kl. 4 om eftermiddagen. Mange havde søgt herhen med de ejen
dele, de havde reddet ud af deres brændende hjem, og Rundetårns sneglegang
var på det nærmeste ufremkommelig på grund af opmagasineret bohave57.
Tårnet, der var bygget i fuld mur, modstod også ildens angreb, undtagen øverst
oppe i astronomikamrene (ovenfor s. 258); men selve kirken blev hårdt med
taget. Luerne fra de omliggende gårde antændte kirkens mægtige tagværk og
rytterspiret, og det nedstyrtende tømmer satte ild i biblioteket, hvor bøgerne,
som næppe nogen havde evnet at evakuere, blev et let bytte for luerne. Ryt
terspiret og urværket slog ved sammenstyrtningen hul på et par hvælvinger58,
og dermed fik ilden indpas i selve kirkerummet, hvor alt inventar blev øde-
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lagt. Trods dette var Trinitatis dog bedre stillet end andre af byens brand
hærgede kirker, Vor Frue, Helliggeist, Reformert kirke og Vaj senhusets kirke,
der alle havde langvarige og meget omfattende reparationer; kun Petri tyske
kirke havde ligesom Trinitatis både murene og hvælvingerne i behold, og disse
to kirker var da også de første, der blev indviet efter stadens genopbygning,
henholdsvis 2. september og 7. oktober 1731.
De første planer, som kort efter branden blev udarbejdet vedrørende Trini
tatis kirkes genopbygning, regnede ikke med noget bibliotek, overhovedet ikke
med noget nyt andet stokværk; biblioteksmurene skulle nedbrydes, støttepil
lerne forkortes i forhold dertil, og en ny kransgesims trækkes hele kirken
rundt59. Det var J. C. Krieger, der stod for ledelsen, og det er ham, der i sit
første overslag over byggeudgifterne meddeler, at kongen ønskede bibliotekets
mure brudt ned. Men i juni 1729 fremkom Krieger med nye overslag, der med
tog rekonstruktionen af biblioteket60; hvilke tanker man i det forløbne halve
år havde gjort sig om bogsamlingens fremtidige skæbne, er ganske ukendt,
men nu havde Frederik IV. besluttet at genoprette biblioteket på dets histo
riske sted, omend i mere beskedent udstyr.
Murerarbejdet med det ydre omfattede næsten udelukkende udbedring af
de lidte skader, men næsten ingen ændringer i bygningens udseende. Regn
skaberne handler om reparation af pillerne, vinduerne, gavlene ved Rundetårn
og af den øvre del af biblioteksmuren med en ny kransgesims, den der endnu
findes her. Kun arbejdet ved gavlen rummer nogen interesse. Der var to stum
per skrågavle på hver side af Rundetårn; de var på Christian IV.s bygning
trukket langt tilbage i forhold til ydermuren, mens de flugtede over den indre
side af kirkerummets og bibliotekets vestgavl. Dette gælder endnu den søndre
gavl, mens den nordre nu er forskudt mod vest i forhold dertil. Denne for
skydning kan kun have fundet sted i tiden omkring 1730, og man kan deraf
se, at den nordre gavl må have været ødelagt ved branden. Fra gaden lægger
man knap nok mærke til, at linierne ikke flugter, fordi Rundetårn er imellem;
det er først på kirkeloftet, uregelmæssighederne kommer til syne.
Af regnskabsposterne har desuden udgifterne til vinduerne en vis interesse.
Der opregnes nemlig 16 vinduer i kirken mod 19 i biblioteket61. Tallet viser
med tydelighed, at kirkens store korvindue bag alteret ligesom de to i vest
gavlen var tilmuret og sikkert har stået tilmuret en rum tid før 1728. I biblio
teket derimod kom der vinduer til alle sider, både det brede trefags vindue
over kirkekoret, alle de 16 tofags vinduer på langsiderne og desuden to vin
duer i vestgavlen.
Over den nye gesims rejstes det store tagværk, som endnu eksisterer (fig. 22),
og som over koret bærer det lille ottekantede rytterspir (fig. 23), kobberklædt med
karnissvunget hjælm og med høj fløjstang62. Tagfladerne, der blev dækket af sort-
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glaserede tagsten, modsat den tidligere
periodes skifertag, fik 12 små kviste, der
først forsvandt ved ombygningen 1870.
Det
mest
gennemgribende
arbejde
gjaldt dog det indre. Her måtte billed
huggeren Didrich Gercken forny alle pil
lernes baser af gotlandsk sandsten63;
desuden blev 14 kapitæler, der var øde
lagt ved branden, fornyet i stuk64. Den
skade, der to steder var forvoldt ved
klokkespirets og urværkets nedstyrtning,
blev udbedret; således synes i det mind
ste hvælvingen lige under rytterspiret
at være fornyet (ovenfor s. 270). Krieger nævner i denne forbindelse, at rigs
våbenet i midtgangen kun havde lidt
ubetydelig skade og derfor let kunne
istandsættes. De forgyldte blikstjerner,
der efter senere tiders regnskaber var
L.I.. 1961
Fig. 23. Trinitatis kirke. Klokkespiret.
spredt over hvælvingernes kapper, stam
mer sikkert fra denne tid.
Murerarbejdet ved genopbygningen af kirken blev overdraget mestrene Lars
Eriksen og Søren Sørensen (kontrakt af 4. maj 1729), mens Krieger selv havde
tømrerarbejdet i entreprise (kontrakt af 10. maj 1729). Snedkerarbejdet, der
overvejende omfattede inventaret, overdroges Jochim Koch (kontrakt af 11.
maj 1729). Istandsættelsen omfattede også korets trappesten, af gotlandsk
kalksten, og hele kirkegulvet, der blev belagt med Ølands-fliser (kontrakt med
stenhuggeren Joseph Lutz af 11. april 1731). Af særlig interesse er klejnsme
dens regnskab65, fordi det opregner samtlige dørbeslag; foruden kirkens fire
indgange nævner dette regnskab: en almindelig dør fra Rundetårn til kirken
(dvs. døren under orgelet), og yderligere tre døre fra tårnets sneglegang til kir
ken, nemlig en til orgelet, en til biblioteket og en til ringerloftet. Af disse døre
er den nederste under orgelet genåbnet ved restaureringen o. 1870, efter at den
i lange tider havde været tilmuret66; hvorledes dette forhold var i 1740’rne er
ikke helt klart, idet Thurahs plan viser en dør til kirken med trin, mens hans
snit nærmest tyder på, at åbningen var tilmuret.
Arbejdet ved Trinitatis kirke var afsluttet 1731. I april fik tømrerne sidste
termin af deres tilgodehavende; 5. maj kunne bygningskommissionen meddele
konseillet, at maleren Fr. Holm var færdig med at forgylde knapper og fløjstang på klokkespiret, og de øvrige håndværkere, som f.ex. stenhugger og
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bly tækker, tik slutbeløbene udbetalt i maj og juni67. Kirken blev som nævnt
indviet 7. oktober 1731. I mellemtiden havde menigheden været henvist til at
afholde gudstjeneste i Garnisons kirke, mens brudevielser, skriftemål o.lign.
foregik i den gamle Regenskirke (ovenfor s. 233).
Biblioteket. Da Frederik IV. i foråret 1729 havde udtalt ønsket om at få gen
oprettet biblioteket på sit oprindelige sted, havde Krieger som nævnt ladet ud
arbejde et overslag over omkostningerne, dateret 14. juni. Dette foranledigede
de to tilsynsførende, V. Lerche og C. Worm, til at meddele kongen, at de hellere
havde set det nye bibliotek indrettet andetsteds - og man antydede to (ikke
nærmere stedfæstede) muligheder, fordi kirkens gamle mure måske ikke tålte
den store vægt. Alligevel hed det i en følgende kgl. resolution af 27. juni, at
Frederik IV. var betænkelig ved at ændre noget i hans forfædres foranstalt
ninger og derfor »allernaadigst ville, at oftbemelte Biblioteqve paa det stæd
over Trinitatis Kirke, hvor samme tilforne været haver, skal opbygges og
indrettes . . . «68
Bibliotekssalen stod færdig 1731; inventaret synes dog forst at være opstil
let det følgende år.
Udstyret blev ikke det samme som i Frederik 111.s bibliotekssal. Rummet,
der nu var mere spartansk, blev opdelt i tre dele, svarende til kirkens midt- og
sideskibe, ved to rækker svære træstolper uden nogen udsmykning. Loftet blev
fladt og gipset69. Salens østligste del »Choret« blev ved en skranke afskilret
som et særligt parti. Her anbragtes den nye manuskriptsamling, der lidt efter
lidt skaffedes til veje, først og fremmest den senere så berømte arnamagnæanske samling. Bøgerne blev opstillet i store skabe ved pillerne. —- En ændring
af forholdene i bibliotekssalen skete 1776—77, da der ved indgangen fra Bunde
tårn afskilredes to mindre rum med mellemliggende gang. I denne skikkelse
stod da biblioteket, til det flyttedes 1861, og sådan fremtræder salen også nu
i sin ret forsømte forfatning; blot vinduerne er ændret 1870 (fig. 21).
Om kirkebygningens videre skæbne efter 1731 er der kun få og spredte op
lysninger, da regnskaber og brevboger så godt som slet ikke er bevaret. Man
ved, at kirken 1763 undergik en ny istandsættelse70, men ikke hvad denne gik
ud på. Trinitatis kirkeboder, som byggedes ved ringmuren på hjørnet af Køb
magergade og Landemærket, og som lå her til nedrivningen 1817, er tidligere
omtalt s. 243 (fig. 1 og 6). Selve bygningens udseende giver da helleringen oplys
ninger om væsentlige ændringer, for vi når frem til hovedstadens næste skæb
neår, 1807.

KIRKE OG BIBLIOTEK
1807—1817
det tredobbelte kompleks havde biblioteket og observatoriet hidtil uanta
stet fungeret i Universitetets tjeneste. Men med selve kirken var det an
derledes; dens præg af studenterkirke var gået tabt i tidens løb, og dens for
hold til Universitetet overhovedet var løsnet71. Omkring år 1800 var Trinitatis
på det nærmeste en almindelig københavnsk sognekirke uden egentligt insti
tutionspræg. Men begivenhederne i det skelsættende år 1807 ændrede for en
tid ganske dette forhold, og i tiåret fra 1807 til 1817 blev kirken atter knyttet
intimt til Universitetet, hvilket satte stærke spor i dens bygningshistorie, og
samtidig kom biblioteket på kirkeloftet til at undergå en frugtbar udvikling,
der i sig bar spiren til Nationalmuseets oprettelse.
De engelske bomber, der i de kritiske septemberdage 1807 haglede ned over
København, havde også sigte mod Rundetårn (üg. 24). Man havde i tide været
forberedt på det værste, og da bibliotekskommissionen i sensommeren 1807
havde gjort sig klart, at et muligt forestående bombardement kunne få frygte
lige følger for Universitetets bogbestand, besluttede man i god tid at gøre det
yderste for at hindre en gentagelse af katastrofen 1728. Man overdrog derfor
professor Rasmus Nyerup at evakuere de største kostbarheder72. Bistået af
seminarister fra Blaagaard lod han derefter alle manuskripterne pakke i sække
og stuve ind i kælderen ved Rundetårns fod. Derefter udtog man de kostbare
ste af bøgerne, der pakkedes ind i 60 sække, som skulle forvares i den hule
spindel i tårnets midte; men inden planen var iværksat, kom bombardementet.
Samtidig havde professor Matthias Bugge evakueret observatoriets instrumen
ter, der blev anbragt i de hvælvede rum øverst i tårnet. Da tillige de brand
hærgede familier i stedse stigende tal søgte ly i spiralgangen med deres bohave,
var Rundetårn forvandlet til eet eneste stort beskyttelsesrum73.
Bevogtningen af Rundetårn var de første bombardementsnætter overdraget
et lille detachement fra kronprinsens livgarde, der sammen med Knud Lyhne
Rahbek, professor Bugges to sønner og kirkens borgerlige værge, hørkræmmer
Tvermoes, afværgede alle ulykker. Men den sidste nat blev situationen kritisk.
Ilden væltede fra Kultorvet langs Lille Købmagergade ned mod Trinitatis
kirke; hele Krystalgade og den ene side af Landemærket blev hin nat luernes
bytte74, og kirken var gentagne gange i største fare. Fire bomber slog ned i
biblioteket, og observatoriets træværk brød i brand. Nyerup skønnede da, at
nu måtte de i forvejen sammenpakkede bøger bringes bort fra kirkeloftet. Han
fik dertil assistance af 24 mand fra Landeværnet, der stuvede bøgerne ind i
tårnpillen. Samtidig havde kirkeværgen fået hjælp fra byens brandmandskab,
hvem han lovede en dusør, om de kunne afværge yderligere fare. Det gjorde
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de, og Konsistorium bevilgede dem senere den lovede belønning. Men profes
sorerne undlod ikke ved denne lejlighed samtidig at udtale deres tak til kirke
værgen, der lod sit eget hjem i stikken for at frelse Trinitatis kirke og det store
bibliotek. Det er vist temmelig sikkert, at denne ene mands indsats mere end
noget andet har bragt vort monument nogenlunde uskadt ud af katastrofen.
Det var også Tvermoes, der i tiden derefter ledede reparationen af bygningen;
hans samlede regning lød på 3000 rdl., altså et relativt beskedent beløb75.
Ikke blot kirken, men også randbebyggelsen uden om dens kirkegård var i
hovedsagen blevet skånet. Bag koret ligger endnu (1961) en klynge huse fra
1700’rne, og den gamle bryggergård ved kirkegårdens sydside er stadig (trods
forandring 1879) i sin kerne et ildebrandshus fra tiden efter 1728. Skånet var
tillige Rundetårns glorværdige genbo Regensen, og i Latinerkvarteret, der ellers
var så hårdt ramt ved Universitetets og Vor Frue kirkes ødelæggelse, var i det
mindste hovedstrøget, Store Kannikestræde, intakt fra Regensen til Borcks
kollegium. I dette område måtte nu det hjemløse Universitet søge efter plads.
Vi veed, at man lagde beslag på Regensens kirke (ovenfor s. 233); også Elers
kollegium, hvor Oehlenschlæger fra 1810 holdt æstetiske forelæsninger, måtte
stille sit auditorium til rådighed76. Og endelig kom Trinitatis kirke i søgelyset.
Nu da byens hovedkirke, Vor Frue, for mange år ud i fremtiden var sat ud af
funktion, blev Trinitatis kirke midlertidig indsat i dens sted som Københavns
fornemste kirke. Ved Universitetets fester af mere beskedent omfang, som f. ex.
de årlige rektorskifter, kunne Regenskirken fungere som solenitetssal. Men
større officielle højtideligheder fejrede man i Trinitatis. I vinteren 1808 afholdt
Universitetet her den dobbelte fødselsdagsfest for kongen og kronprinsen, og
på samme måde blev Trinitatis kirkerum rammen om den sørgefest, man 1814
afholdt i anledning af Christian VII.s død (seks år efter dødsfaldet), med kan
tate af F. L. Kunzen og B. S. Ingemann77. Endelig blev det her, Universitetet
i 1817 fejrede 300 året for reformationen ved en storstilet fest, der i normale
tider ville være fejret i Vor Frue. Men Trinitatis kirke opfyldte ikke alle be
tingelser for at være ramme om så store højtideligheder. Festen kom derfor
til at bryde ind i kirkens bygningshistorie og bidrog til varigt at ændre dens
udseende.
I april 1817 havde man besluttet at rydde ringmuren ud til Købmagergade78,
fordi magistraten på dette sted ønskede en mindre udvidelse af gadearealet.
Kort efter, maj 1817, dukkede planen op om også at fjerne den del af ringmu
ren, der dækkede for kirkens nordlige façade. Det skete netop med henblik på
den kommende reformationsfest. Kirkens hovedfaçade var ved den tid den
søndre, der vendte ud mod kirkegården. Ved den planlagte fest var det tem
melig ugørligt at lade de kongelige korteger køre ind over kirkegården, lige
som de store processioner af præster og professorer vanskeligt ad denne vej
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Fig. 24. Trinitatis kirke under bombardementet 1807. Stik af G. L. Lahde
efter tegning af Eckersberg.
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kunne komme til kirken med manér. Ved et åstedsmøde i Landemærket den
22. maj79, hvor foruden repræsentanter for Universitetet og magistraten også
deltog de to bygmestre C. F. Hansen og P. Malling, overvejede man for første
gang at »vende« kirken, idet man gjorde nordfaçaden til den vigtigste. Den
havde aldrig været særlig prunkende; ganske vist havde den to portaler lige
som sydfaçaden, men ingen af dem var anselige. Den østligste, der altid synes
at have savnet indfatning, stod 1817 tilmuret og havde vistnok været det i
mange år. Den vestlige, der kun kunne nås gennem en smal låge i ringmuren,
havde nogen arkitektonisk smykke, som dog ikke fandt nåde for Mallings øjne.
I første omgang vedtog man kun at rive muren ned og ombygge den østligste
af portalerne. Senere på året fældede man også dødsdommen over butikkerne80;
det skete i utide, midt i en lejemålsperiode, og Universitetet måtte derfor yde
erstatning til lejerne og for øvrigt også til kirken, der gik glip af solide ind
tægter. Hvem der har foreslået butikkernes fjernelse, nævnes ikke, men gen
tagne gange falder der et ord om, at en frilægning af hele kirken vil være sta
den til megen zir. Man aner bag dette et nyere syn på arkitekturen — mon
ikke denne sidste etape af saneringen om Trinitatis kirke skyldes Malling? Det
var ham, der skulle give kirken det præsentable ydre ved kongemodtagelsen.
Han har da også haft det held, at han kom til at ombygge begge nordporta
lerne81; dette står ganske vist ikke skrevet noget sted, men vi ved, at han har
fremsat planen, og billeder af kirken fra 1820’rne viser begge Mallings nye
portaler (fig. 25). De var anbragt i kraftige murfremspring, synes opført af tegl
sten, havde spidsbuede spejl med aftrappede karme og foroven en vandret
spidsbuefrise; dørfløjene fik skråtstillede fyldinger, og vinduesspejlene foroven
havde stjerneformet sprosseværk. De er et udslag af en meget tidlig nygotisk
arkitekturstrømning og er samtidige med C. F. Hansens tindekrans på S. Nicolai
kirketårn (I, 518)
Også på anden måde pudsede man kirken op til den forestående fest. Ved
indgangen til Rundetårn var (som omtalt ovenfor s. 255) den ene af indskrift
tavlerne faldet ned 1807 og måtte fornyes 1817, mens den anden blev istandsat,
og begge tavler fik forgyldte bogstaver82. I det indre af kirken blev der indrettet
en særlig kongestol (nedenfor s. 308) og i koret på C. E. F. Weyses initiativ et
nyt pulpitur, det såkaldte »Orchestra«, hvor det kgl. kapel stog opstilling. Det
var udtrykkelig forudsat, at kirken, der ikke selv skulle have udgifter af disse
forandringer83, måtte beholde alle de »indretninger«, der var nødvendige til
reformationsfesten.
Blandt de bøger, man i august 1807 bragte i sikkerhed i Rundetårns midtpilie, var også nogle »antiqviteter«. Det var de oldsager84, som Rasmus Nyerup
havde ladet opstille i bibliotekssalens såkaldte »kor« - den østligste del af salen
over kirkens kor85. Runestenene på kirkegården, som vi ville henregne til
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Fig. 25. Rundetårn og Trinitatis kirke. Efter stik fra 1820’rne, tilskrevet S. H. Petersen.

antikviteterne, var dengang nærmest opl'attet som appendix til biblioteket:
de var litteraturmindesmærker mere end arkæologiske monumenter. Af de 13
runestene, der i 1600’rne var opstillet på Trinitatis kirkegård, var der efter
branden 1728 kun tre tilbage, nemlig Vordingborg-, Øster Brønderslev- og
Gienstrupstenene, samt en romansk ligsten. De havde stået ved hegnsmuren
ud til Købmagergade syd for Rundetårn indtil 1803, da de på foranledning af
kirkens akademiske værge, professor N. C. Kali, blev flyttet ind i kirken, hvor
de lå i det nordvestre hjørne, der hvor nu den nordre forhal er86. Disse fire mo
numenter blev den 11. februar 1807 opstillet i Rundetårns vinduesnicher tæt
ved indgangen til biblioteket87. De øvrige oldsager, stammen i det 1807 opret
tede Oldnordiske Museum, blev på ny opstillet i »koret« i bibliotekssalen88, hvor
de fik deres endelige ordning 1809, og hvor de forblev, til hele samlingen —
bortset fra runestenene — 1832 flyttedes til Christiansborg. Man kan altså op
fatte det, der her skete, som oprindelsen til det danske Nationalmuseum, i hvis
protokoller de tre nævnte runesten blev indført som de første numre i den
rækkefølge, hvori de ovenfor er opregnet89.
I de følgende år kom i alt otte runesten til Trinitatis kirke. De lire opstilledes
i Rundetårns sneglegang; tre hvoriblandt to meget store — fik plads på
kirkegården, mens en romansk gravsten fra Gesing (Randers amt) anbragtes i
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kirkens nordre koromgang90. Som det ovenfor s. 260 er omtalt, forblev stenene
ved kirken til 1867.
Christian IV.s gamle kirke, der var bygget for at tjene både litterære, astro
nomiske og kirkelige formål, havde nu under Nyerups og navnlig under Fr.
Münters ledelse sat et fjerde skud, det arkæologiske, stærkt inspireret af den
romantiske digtning og så livskraftigt, at det snart sprængte alle rammer. Hvor
ledes et påtænkt museum i Nicolai kirkeruin samtidig dukkede op, men atter
opgivet, er tidligere nævnt i anden forbindelse (I, 513). Foreløbig måtte old
sagsamlingen blive på det sted, hvor den først var skabt. Vi tør også tro, at
denne ordning ganske var i overensstemmelse med den kongelige bygherres
oprindelige hensigter med den mærkelige kirkebygning.

BYGNINGSHISTORIEN I NYERE TID
et 19. århundrede bragte store og omvæltende begivenheder i den fordums
studenterkirkes liv. Biblioteket på kirkeloftet og observatoriet i Rundetårn
blev 1861 flyttet andetsteds hen, og få år efter afviklede man Universitetets
godt 200-årige patronat. Også bygningen selv kom til at undergå adskillige
ændringer, hidført af et par store istandsættelser, der i det væsentlige gav kirken
det udseende, den nu har.
Den store restaurering 1834—35 gjaldt det indre. En testamenterisk gave
fra Christoffer Hauschild91 gjorde det muligt for kirken at påtage sig de store
udgifter, der var forbundet med rejsning af indre stilladser, afbørstning og
og hvidtning af vægge og hvælv m.m. I den meget omfattende beretning, der
foreligger derom, og i de ligeledes fyldige regnskaber, kan man i mange enkelt
heder følge, hvad der er sket, og desuden få oplysninger om ting, vi ikke kendte
i forvejen. Således omtales ved koret en tilbygning:
†Sakristi, af ukendt alder; 1834—35 blev dets mure strøget »ud- og indven
dig«; trappen dertil blev omlagt; en del hvælvinger »under kirkegulvet og i
sakristiet« udbedredes, og to døre samt et stykke panel blev malet92. — Det
fremgår af sammenhængen, at der er tale om en bygning, som lå der i forvejen.
Da man 1870 nedrev en tilbygning ved korets sydside, må det være dette ældre
såkristi, der menes.
Skriftestolene i koret opførtes 1834—35 efter tegning af G. F. Hetsch, i form
af to lukkede stuer93. Man valgte at placere dem i korets sidegange, hvor der
var ledig plads, ubrugelig til andet formål, dels i den søndre gang over Friis’s
og von Stöckens gravkældre, dels i den tilsvarende nordre gang over Kørbitz’
og Leths krypter, bag Schacks store monument. De to stuer byggedes med
vægge af bindingsværk, udadtil pudset, indvendig forneden beklædt med højt
panel og derover pudsede vægge med store fyldinger; det panelerede loft har små
kassetter med rosetter i krydsene. Da det store »Orchestra« fra 1817 (s. 310)
som et mægtigt pulpitur i stor højde strakte sig hele korgangen rundt, byggede
man de nye skriftestole ind under denne musiktribune, hvis gulv således blev
skriftestuernes loft. Indgangen til stuerne fra kirken blev lagt i begge vest
væggene, foran nedgangene til Friisernes og Kørbitzernes gravkrypter; de to
stuers østvægge fik indbyggede, halvrunde nicher med dør ind til gangen bag
alteret. Dagslys fik skriftestolene fra en enkelt lyskilde, den nederste del af
det tilsvarende korvindue. — Sådan som Hetsch udformede skriftestolene, var
de at opfatte som fundament for »Orchestra« og gjorde sig næppe meget gæl
dende i kirkerummet.
En følge af dette byggearbejde inde i selve kirken var, at de gamle smede
jernsgitre ved Friisernes og Kørbitzernes gravkrypter måtte flyttes til deres
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nuværende plads på begge sider af alteret94. Samtidig blev gitrene restaureret
(nedenfor s. 324).
I kirkens hvælvinger blev de forgyldte blikstjerner — der nu i 1830’rne
nævnes for første gang — delvis fornyet; men de er ældre, er således gengivet
på stik fra 1826 (fig. 26) og må efter alt at dømme stamme fra 1730. Rosetterne
i ribbehvælvenes øverste kryds blev opforgyldt, og det samme synes at gælde
de stukkerede akantusblade over pillernes kapitæler. Alle kirkens vægge og alt
træværk blev anstrøget, dog uden at den ældre farvevirkning blev ændret.
Endelig blev gulvets fliser, der mange steder var sunket på grund af de neden
under liggende grave, på ny planeret og bragt i det rette leje95.
En istandsættelse 1848—49 omfattede væsentlig tagværket og ændrede intet
ved kirkens udseende96. — 1859 forberedtes installation af gas97.
Den næste store restaurering begyndte 1869 og afsluttedes 1871: dog var
den forberedt nogle år tidligere, idet arkitekt Th. Sørensen allerede 1861 havde
udarbejdet tegninger og overslag til en reparation samt opførelse af et ligkapel98.
Disse begivenheder falder således sammen med afviklingen af Universitetets
interesser i kirkebygningen og er selvsagt direkte foranlediget deraf. Man ser
tillige af en skrivelse fra kirkens styrelse til Universitetets kvæstor, dateret 1.
juni 1865, at kirken er meget betænkelig ved at overtage ansvaret for Runde
tårn, med mindre en gennemgribende undersøgelse af bygningens forfatning
kan godtgøre, at man ikke vover sig ud i det rene æventyr". At også kirken
kunne formodes at lide under indre brøst, erfarede man den 3. dec. 1863, da
tagrytterens fløjstang, formodentlig svækket af den idelige klokkeringning ved
Frederik VIFs død, knækkede og styrtede ned på gaden100. Ved denne lejlighed
blev det overdraget kgl. bygningsinspektør Chr. Hansen at udarbejde de teg
ninger, der i hovedsagen blev fulgt ved den kommende istandsættelse. Da det
historisk begrundede patronat nu blev ophævet, traf man den ordning, at
Universitetet afviklede sit ejerforhold ved at give 2500 rdl. til tårnets og biblio
tekssalens istandsættelse, mens magistraten, kirkens nye patron, skaffede et
lån på 40 000 rdl., der skulle afdrages ved ligning på menigheden101. Chr.
Hansen overlod derefter den daglige ledelse til stadsbygmesteren N. S. Nebelong, der havde arkitekt Anthon Møller til konduktør102.
Medens man i 1830’rne mest havde koncentreret sig om det indre, gjaldt
istandsættelsen 1869 ff. nok så meget det ydre. Arbejderne omfattede i første
omgang nedbrydning af »en udbygning ved kirkens sydside«, altså det formo
dede gamle sakristi103. Dernæst indsattes der nye granitkvadre under en del af
støttepillerne, mens kirkens murede sokkel mellem pillerne fik et lag cement
puds. I bibliotekssalen blev de gamle firkantede vinduer erstattet med nye,
spidsbuede dobbeltvinduer som dem, der findes på Rundetårn104. De to gavl
stumper ved vestmuren, nord og syd for Rundetårn blev istandsat med nye
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Fig. 26. Trinitatis kirke. Interiør. Efter farvelagt stik af J. C. E. Walter 1826.

sandstenskugler ved gavlfoden105 — de oprindelige fra o. 1730 var forlængst
borte, antagelig siden 1807. Alt det udvendige murværk blev eftergået og nye
sten indsat i stedet for de ødelagte. En af de mest gennemgribende ændringer
skete ved portalerne. Kun den sydøstre fik lov at stå (fig. 20). De to ved vestre
tværgang blev nedbrudt, dørhullerne tilmuret, og nye portaler indrettedes i
skibets vestligste fag med indfatninger af portlandcement106. Også den nord
østlige portal fik en tilsvarende indfatning; således forsvandt begge Mallings
portaler fra 1817 og på sydsiden en portal fra kirkens ældste tid — uden tvivl
19

288

TRINITATIS KIRKE

var dette den mest indgribende ændring, der foretoges under Nebelongs ledelse.
Ved østgavlen bag alteret opførtes en lav sakristibygning med skrå hjørner; den
rummer foruden præsteværelse (omdannet 1960) tillige nedgang til varmekælderen107. Der blev nemlig ved denne lejlighed for første gang indlagt central
varme, hvad der medførte omdannelse af Luxdorphs krypt under alteret (neden
for s. 322) samt opførelsen af en lidet klædelig skorsten ved østgavlen108.
I forbindelse med varmeanlægget måtte man i det indre af kirken opbryde
store dele af gulvet; i midtgangen må mange murede grave være forstyrret,
men nøjere enkeltheder derom kendes ikke. Regnskaberne meddeler endvidere
at mange, ikke nærmere stedfæstede, gravkrypter fik repareret hvælv og mure;
kun om gravene under orgelet siges det udtrykkelig, at deres murværk blev
brudt ned109 og gravene fyldt.
Efter forslag af Heinrich Hansen blev kirkens indre, navnlig piller og hvælv
malet i strålende kulører med limfarve og guld110 og stod i denne skikkelse til
1909. — I forbindelse med de nye portaler opførte man to forstuer med pane
lerede egetræsvægge111; herfra førte tillige nye trapper op til pulpiturerne (se
nærmere under inventar s. 308), idet alt træværk, også panelværk om pillebaser
og langs ydervæggene blev holdt i mørk egetræskulør, medens kun alter, præ
dikestol og det store standur fik lov at beholde den gamle staffering fra 18. år
hundrede. Døren fra Rundetårns sneglegang til kirken blev genåbnet (ovenfor
s. 277) og ligeledes den tilsvarende dør ovenover ind til orgelet112. Den sidste
mere radikale ændring i det indre blev nedtageisen af det gamle »Orchestra«
fra 1817; der mangler direkte meddelelser om, at denne sløjfning fandt sted,
men det kan antagelig kun være sket på denne tid. Fjernelsen af denne tribune
var sikkert dikteret af ønsket om at rense kirken ud for senere tiders tilsæt
ninger, hvilket ofte er et gode; men i dette tilfælde blev de to skriftestole fra
1835 ligesom afdækket og står nu med deres to store kasser som ubehagelige
indsnit i et ellers harmonisk rum.
Til den således afsluttede restaurering hørte også regulering af omgivelserne
(ovenfor s. 244) med nedrivning af de sidste hegnsmure, opsættelse af nye jern
gitre, anlæg af en kirkehave og anbringelse af digtermonumentet (s. 373). Man
stræbte ganske åbenbart efter i det ydre og indre at normalisere kirken, idet
man strøg en del af de bizarre træk, der skyldtes kirkens særlige oprindelse.
På godt og ondt er det i store træk den Trinitatis kirke, vi endnu kender i dag.
Sluttelig skal der gives en kort redegørelse for de seneste års ændringer: 1885
ændredes forstuernes døre således, at de kunne åbnes udad113. 1886 og 1903
blev varmeapparatet fornyet114. 1908—09 fik kirken elektrisk lys indlagt, og
væggene blev hvidtet115. 1928 blev kirkehaven omlagt (ovenfor s. 245). 1927
fulgte den nedenfor s. 322 nærmere omtalte nyordning af gravkrypterne un
der koret, og 1934 blev kirkens indre påny hvidtet116.

INVENTAR FØR 1728
m kirkens inventar i de første tiår efter indvielsen foreligger der få og
spredte oplysninger, der gør det sandsynligt, at man på flere punkter
havde nøjedes med rent foreløbige foranstaltninger. Det gælder både altertavle
og døbefont. Kun orgelet blev bygget op som et af de største og smukkeste i
hovedstaden. Først ved den endelige regulering af sogneforholdene i 1680’erne
kom man i gang med at udstyre Trinitatis kirke med mere værdigt inventar.
Det gælder således Lambert van Havens nedennævnte altertavle, desuden al
tersølvet, det nye korgitter og en ny døbefont. Endvidere fik kirken først ved
denne tid sine store pulpiturer; fra 1656 og i de nærmest følgende år havde
kirken været mere end stor nok til den lille menighed, der samledes her. Først
ved sogneudskillelsen blev kirkegængernes tal så stort, at det blev nødvendigt
at bygge disse pulpiturer; når vor kirke således i de første 30 år af sin til
værelse var pulpiturløs, var den i virkeligheden netop på dette punkt et sær
syn mellem de andre københavnske kirker. Det meste af dette inventar, først
og fremmest træværket, blev luernes bytte ved den store brand 1728, og kun
altersølvet blev reddet. Ved hjælp af to inventariefortegnelser fra 16861 og
17202 er det dog muligt i store træk at danne sig et billede af kirkens indre
udstyr før katastrofen.

O

†Alterklæde. 1) Formentlig fra kirkens indvielse, skænket af dronning Sophie
Amalie1 (jfr. messehagel). 2) Skænket af forvalter på Rosenborg Hans Eilersen Koch1, † 1703 (jfr. oblatæske, messehagel og jordpåkastelsespade). 3) 1711,
af rødt fløjl2, skænket af brygger Jacob Løvberg3 (sml. alterstager 1711).
†Altertavler. 1) Den første alterprydelse var et krucifiks, som blev leveret af
Willum snedker og Tobias Frum, maler, i sommeren 1656 efter ordre fra Uni
versitetets kansler og rektor, og som ifølge kirkens ældste regnskaber af tvende
karle 30. maj 1656 blev båret fra Christianshavn til kanslers hus og derfra til
Hellig Trefoldigheds kirke4. Her stod det til april 1686 og blev derefter, da
kirken i mellemtiden havde fået Lambert van Havens mere pompøse alter
tavle, afhændet til S. Nicolaj kirkes værge, Henrik Høyer1. 2) 1686. Siden 1681
havde kirken forhandlet med generalbygmesteren Lambert van Haven om ud
kast til en ny altertavle5; i april 1684 blev det meddelt, at kongen bifaldt tav
len efter van Havens »dessein«, og i maj 1685 blev modellen godkendt af Kon
sistorium6. Billedskærerarbejdet blev udført af Tyge Lauritsen Worm, kgl.
billedhugger på Bremerholm, og ifølge den med ham sluttede kontrakt7 af 6.
august 1685 skulle tavlen være færdig og opstillet inden Mikkelsdag 1686; da
han fik sin endelige afregning 20. nov. 1686, har han utvivlsomt også over
holdt sine terminer. L. van Haven påtog sig også at udfærdige selve altermale-
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riet, og hans Ion for hele arbejdet skulle
være et gravsted8, der på kirkens be
kostning skulle mures, beliggende i ko
ret mellem von Stöckens og Erasmus
Brochmands
krypter,
dvs.
gravplanens
nr. 8 (fig. 52). I generalbygmesterens over
enskomst9 om altertavlen med kirkens
akademiske værge hed det, at han »den
kand forferdige paa beste Maade, som
hand sielff veed udi sin Konst, og effter
den schick som de gamle Tiider haffuer
medført, saa hand kand haffue Repu
tation deraff«. Da van Haven sluttelig
lovede at levere hele tre malerier til kir
ken, er det ikke helt klart, hvilket af
dem der var det egentlige altermaleri,
»det mellemste store Skilderie . ..
paa
Alter-Tafflen«; men sandsynligvis
var
det en nadverfremstilling10, som han loFig. 27. Trinitatis kirke. Alterkalk 1687.’"” vede at udføre

»Paa bedste maade efter
den gamle og i Kristi tider brugelige
jødiske skik og vane at sidde til bords«; dette nadverbillede skulle males »paa
fint og dertil tjenligste dug eller
dynevaar, i længde og bredde efter den pro
portion, som stedetsstorlighed mest kan taale«. Lambert van Haven har
vist
nok opfyldt sine løfter m. h. t. selve tavlen. Men de to andre malerier, han
havde lovet at skænke til kirken, var i alle tilfælde endnu ikke afleveret 1689,
da han udbad sig — og vistnok også fik bevilget — skøde på gravkrypten
i koret.
Altersølv. Kalk 1687 (fig. 27). Sekstunget fod af almindelig barokform med
lille, støbt krucifiks fastnittet på en af tungerne, hvorunder der findes en ind
skrift med graveret kursiv: »Anno 1687 Denne er Trinitatis Kierckes Kalck
med tilhørige Disch«. Sekskantede skaftled, rund fladtrykt knop med glatte
rudebosser og drevne tunger, ægformet, foroven udsvejende bæger hvilende i
en kurv af bægerblade. Kalken har rester af forgyldning; bægeret er indven
dig opforgyldt. På fodplade og bæger to ens mestermærker for Christian Winnecke, Kbh. (Bøje 199), sml. alterkande 1687. Under fodpladen er stemplet et
D i en cirkel. Højde 31,5 cm. Samtidig disk med ophøjet bølgekant og graveret
cirkelkors på randen, rester af forgyldning. 18,7 cm i tvm. Ingen stempler.
Ifølge inventariet 1720 er såvel kalk som disk bekostet af kirken.
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Oblatæsker. 1) 1684. Cylin
drisk med glatte sider og let
hvælvet låg med graveret
versalindskrift langs kanten:
»Her er den rette Ark det
Himmel
Manna
giemmer,
hvor wed min Iesvm ieg i
Werden aldrig glemmer«.
Midt på låget er indgraveret
det
sammenskrevne
mono
gram H D E R S D og års
tallet 1685. Højde 4 cm, 10
L. L.1960
cm i tvm. Under bunden
Fig. 28. Trinitatis kirke. Oblatæske 1696.
Københavns bystempel 1684
og mesterstempel for Jens Nielsen Bach (Bøje 198). Muligvis identisk med den
runde sølvæske, Hans Eilersen Koch — ifølge inventarierne — forærede kir
ken (jfr. alterklæde, messehagel og jordpåkastelsesspade).
2) 1696 (fig. 28). Rektangulær æske på kuglefødder, fladt i kanten hvælvet
låg med to felter dannet af påloddede profillister, et retkantet uden om et ovalt,
hvori fastnittet kors og I H S i et pånittet, støbt ornament. 15 x 11 cm, højde
7 cm. Under bunden fire stempler: København 1696, guardein Conrad Ludolf,
mester Ditlev Brasenhauer, Kbh. (Bøje 231) og månedsmærke for fiskens tegn.
Ifølge inventariet 1720 skænket af madame Lerchwant.
Alterkander. 1) 1687 (fig. 29). På lågets overside en støbt fremstilling af nad
veren (fig. 30). Som lukke for tuden et englehoved; gæk af form som et oprejst
akantusblad. Midt på korpus er i en bladramme graveret: »Trinitatis Kerkes
Alter Kande 1687«. Indvendig forgyldt. Højde 24 cm. Ved tuden tre stempler:
København 1687, guardein Conrad Ludolf (disse to stempler gentages på in
dersiden af låget), mester Christian Winnecke, Kbh. (Bøje s. 44), sml. alterkalk
1687. Under foden og inden i låget er stemplet et D i en cirkel. Ifølge inventa
riet 1720 er kanden bekostet af kirken.
2) 1726 (fig. 31). På fod, korpus, tud og låg graverede rengenceornamenter.
Midt på korpus står med graveret kursiv »Trinitatis Kierkes Alter Kande 1726«.
På lågets overside et støbt blomsterornament; stor gæk af form som en knop
med akantusblade. Højde 22 cm. Ved tuden to stempler: København 1726 og
guardein Conrad Ludolf; indvendig i låget mestermærke for Jens Pedersen
Komløv, Kbh. (Bøje 321).
†Kalk og †disk hidrørende fra kirken uden for Nørreport, omtalt i inventariet
1686, men kendes ellers ikke. Det er muligvis denne kalk, der blev opforgyldt
for de penge, der indkom ved salget af Regenskirkens kalk 1661 (ovenfor s. 236)11.
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Fig. 29. Trinitatis kirke. Alterkande 1687.
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†Alterstager. 1) Et par messingsta
ger2 omtales 1686 og 1720 og er mu
ligvis identiske med dem, murmester
Andreas Frech (jfr. †lysekrone 1654)
i 1659 lovede at skænke kirken12.
2) 1711, et par sølvstager, givet af
brygger Jacob Føvberg2 (jfr. alter
klæde 1711); de blev omsmeltet, da
kirken i 1757 fik nye sølvstager (se
s. 302).
† Messehagler. Inventariet 1686
nævner
følgende:
1)
Dronningens
messehagel,
2)
fra
Regenskirken,
solgt til Island 1694, 3) foræret af
forvalter Hans Eilersen Kochs hu
stru (jfr. altcrklæde, oblatæske og
jordpåkastelsesspade) og 4) skænket
af dronning Sophie Amalie til kirkens
indvielse (jfr. alterklæde). I inventai.. i.. 19 iio riet 1720 opregnes tre messehagler: en
til højtiderne, en af rødt fløjl til søn

dag og fredag og en gammel og slidt.
*Fontefod (fig. 32) o. 1685, af smedejern, formet som en trefod med ring
foroven til et dåbsfad. Balusterformet skaft; ringen til dåbsfadet bæres af seks
bøjede stænger, der er fornaglet til balustrens hoved; hveranden af disse stæn
ger har sideskud i form af spiralsnoede blade og nedenunder brede, nedhæn
gende blade med oprullet spids; de tre andre bærestænger er glatte, men med
nedhængende smalle spiraler. Om balustrens fod er der tre brede, svungne bæ
gerblade, mellem hvilke den egentlige fod med tre dobbeltspiraler er indpasset.
Fodens spiraler har let indristede ornamenter.
I 1685 blev dåbsstedet ændret (se †dåbsgitter) og samme år skænkede Ger
trud salig Frantz Jonsøns 100 rdl. og hendes broder Hans Troner 20 rdl., der
skulle anvendes til forfærdigelse af en font13. Formentlig er den identisk med
den ovenfor beskrevne og med den jernbuk til at sætte dåbsfadet på, som næv
nes i inventariet fra 1686. Herefter omtales stativet ikke i kirkens arkivalier
før 1872, da det blev skænket til Nationalmuseet; vægten blev ved denne lej
lighed opgivet til 74 pund14. Den blev dog ikke indført i museets tilgangspro
tokoller; men i 2. afdelings herregårdskapel er udstillet den ovenfor beskrevne
fontefod af smedejern, fra slutningen af 1600’rne. Denne fontefod, hvis her
komst hidtil ikke var kendt, viste sig ved en kontrolvejning at have en vægt
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på 72 pund. Der kan næppe
være tvivl om, at den stam
mer fra Trinitatis kirke.
†Døbefont. I 1660 blev der
indrettet en dåb ved prædi
kestolen. Der blev i dette
øjemed anskaffet et egebord,
som midlertid skulle fungere
som font15. Det blev endnu
registreret i kirkens inventa
rium fra 1720.
Dåbsfad 1691, af sølv, ifølge
indskrift tilhørende Vor Frue
kirke, hvorfra det 1859 blev
overdraget til Trinitatis kirke
(se nedenfor s. 303).
† Dåbsfade. 1) Af tin, skæn
I.. I.. 1960
ket til kirken af Bertel Tøm
Fig. 30. Trinitatis kirke. Alterkandelåg 1687.
mermand, omtalt i 1686-inventariet. 2) Et stort tinfad
»med Messing puchler forgyldt, med Kaabersticher arbeid«; ifølge de to in
ventarier var fadet skænket af klokkeren Matthias Sørensen (jfr. fontelåg og
ur). 3) Et sølvfad, skænket til kirken af Madz Christensen og hustru; omtales
kun i 1720-inventariet. 4) Et lille tinfad af samme beskaffenhed som nr. 2, »til
at have vand i«, skænket af klokkeren Matthias Sørensen, er omtalt i 1686inventariet.
†Fontelåg, af indlagt træ, skænket af ovennævnte klokker (jfr. dåbsfad og ur)1.
†Dåbsgitter. I februar 1685 gav Konsistorium tilladelse til, at der på begæ
ring af menigheden måtte indrettes et dåbsgitter med drejede piller, og »en
fornem matrone« lovede at skænke 100 rdl., hvis pillerne blev udført efter en
fremvist model, hvilket bifaldtes16. Inventariet fra 1720 omtaler de 32 mes
singpiller om dåben.
†Dåbsmaleri, skænket af kongens maler Zacharias Getreuer, forestillende
Kristi dåb; på malerens begæring blev det 1719 ophængt over dåben17.
†Korgitter. 1690 bevilgede Konsistorium et korgitter18, og inventariet 1720
omtaler de 26 messingpiller, som koret var indelukket med. Metallet fra dette
korgitter anvendtes 1731 til de nye messingbalustre (s. 305). På hver side af
dette korgitter må de to jerngitre med låger, som nu flankerer altertavlen, have
stået (s. 324).
†Prædikestole. 1) Det eneste, der vides om kirkens ældste prædikestol, er, at
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den i forbindelse med sogneudvidelsen
i 1683 blev flyttet til den næstnederste
pille, for at præsten bedre kunne hø
res19. 1721, da kirken havde fået en ny
prædikestol,
bevilgede
konsistorium,
at den gamle måtte foræres til St. Hans
Hospital uden for Vesterport20.
2) 1721, af marmor21; arbejdet ud
førtes under tilsyn af generalbygme
ster J. C. Ernst22, men stenhuggerens
navn er ikke overleveret. Arkivalierne
giver kun den ene detaille, at himlen
var prydet med en sol, som skulle forgyldes »med den beste slags guld og
ikke paa ordinaire Maade som malerne
bruger, men af den beste mester og
saaledis at det kunne være kirken til
ære og prydelse, effterdj det kostede
mange penge«23. At det har været et
fornemt stykke inventar fremgår af
I.. I.. 1960
Fig. 31. Trinitatis kirke. Alterkande 1726.
Den Danske Vitruvius (I, s. 76), hvor
— foruden Schacks epitafium — præ
dikestolen er det eneste af inventaret fra tiden før 1728, der omtales; den var
af blåt og hvidt norsk marmor og prydet med adskillige zirater af hvidt
marmor.
†Stolestader. Ganske som nu var de ældste stolestader opdelt i lange og korte
stole24, der 1660 blev inddelt og takseret25. Ved sogneudvidelsen 1683 blev der
— så vidt det kan ses — ikke indrettet nye stole; man tog blot også de nederste i brug, hvad der forårsagede den ovenomtalte flytning af prædikestolen.
Til professorerne var der anvist stole i koret26, og de har formentlig stået på
hver side af gangen til altret27, mens der i kirken var stole til studenterne28.
Der er intet spor af en kongestol før 1807 (s. 308), men derimod fandtes alle
rede før 1728 lukkede stole29, hvis placering og nærmere udformning ikke
kendes.
†Degnestol, bag altret over Erik Krags gravkrypt (s. 363), omtalt 166030.
*Stol, af renæssancetype fra slutningen af 1600’rne. Af sortmalet træ; lige
ben, der forbindes ved et kryds og tværstivere, og som har afvekslende drejede
og firkantede led. Rektangulær ryg, formet som en polstret ramme; nyere be
træk. Nu i Dansk Folkemuseum (Nationalmuseets 3. afdeling).
†Kisler og skabe. 1686 inventariet nævner kirkens kiste, der i 1720 omtales
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som en gammel kiste i koromgangen. In
ventariet 1720 opregner to skabe, eet
der rummer bøger, og eet i koromgan
gen til messeklæder.
†Pulpiturer. I tiden før sogneudvidel
sen 1683 kendes ingen pulpiturer i kir
ken. Dog blev der ved kirkens indvielse
til brug for musikanterne optømret et
pulpitur, men dette blev nedrevet alle
rede i 165931.
I 1683 blev det nødvendigt at forøge
antallet af siddepladser i kirken, og Kon
sistorium foreslog et pulpitur til studen
terne32. I marts 1686 undersøgte man
om de fornødne pladser kunne opnås
ved, at man lod »de gemene Folk« nøjes
med klapper som i de andre kirker. Det
pålagdes klokker Matthias Sørensen at
levere en fortegnelse over alle, der be
høvede stolestader33. I april 1686 for
handledes om opgang til og placering
Fig. 32. Trinitatis kirke. * Fontefod o. 1685.
af pulpiturerne34; men først i juni 1690
Nationalmuseet.
blev det besluttet i stedet for stolene
under orglet at bygge tre pulpiturer35, og i marts 1703 søgtes penge til vær
kets fuldførelse36. Det ene af disse pulpiturer
varanbragt under
orglet,idet
37
Kriegers overslag 1730 oplyser, at der før
branden
var syvpulpiturstole
på
dette sted. Placeringen af de to andre er mere usikker; måske har de fået plads
langs kirkens ydermure.
†Orgel. Fra den hamborgske orgelbygger Hans Christof Frietzsch er bevaret
to dispositionsforslag: et i en kontraktkoncept af 4. aug. 1656, og et dateret 10.
aug. samme år38, overleveret i en afskrift fra 9. okt. 1656. Dispositionen af 4.
aug. viser et orgel på 42 stemmer fordelt på hovedværk, brystværk, rygpositiv
og pedal. Klangligt var det meget bredt anlagt med vide mensurer og fuldt
principalkor i hovedværk (16-fods lejet), rygpositiv (8-fods lejet) og pedal (16fods lejet). Af de 42 stemmer var ikke mindre end 12 anbragt i pedalet, der
foruden principalkoret og fløjtestemmerne havde basun, trompet, dulcian og
skalmej. Til dette instrument var bestemt 10 store spandbælge, af hvilke den
største skulle være 10x5% fod; desuden sløjfevindlader, en spærreventil til
hvert manual, to tremulanter og kopling til rygpositivet.
Forbilledet for den anden disposition, der må være udarbejdet efter orgel
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byggerens ankomst til København39, var Johan Lorentz’ orgler i S. Nicolai
(I, 524) og S. Petri kirker (I, 266). Dispositionen viser 40 stemmer, hvis klang
lige opbygning var af en ganske anden traditionel karakter end i det første
forslag. Frietzsch skrev, at opbygningen skulle være som i Nicolai kirke, men
det nye orgel skulle have betydelig videre mensur (C i Nicolaj skulle svare til
F i Trinitatis), for dog at opnå noget af den bredde og gravitet, som var til
stræbt i den første disposition. Han beregnede seks spandbælge, alle 10x5%
fod, en spærreventil til hvert manual og pedal, tremulant og kopling rygpositivhovedværk.
Frietzsch synes ikke at være gået i gang før efteråret 165640, og meget ty
der på, at hans orgel blev en modifikation af det første forslag. 10. sept. 1656
forhandlede man i Konsistorium41 — på foranledning af kongen og kansleren —
om hvorvidt orglet alligevel skulle bygges efter den første disposition; man
mente dog ikke, kirkens økonomi kunne bære en sådan udgift. Men 11. okt.
1656 enedes Konsistorium om, at der skulle bevilges 600 rdl. ud over den fast
satte sum til en udvidelse af den sidste disposition42. Derfor blev det også nød
vendigt med en udvidelse af bælgværket43, der i stedet for de planlagte seks
bælge kom til at omfatte seks bælge med een folde og lire med to folder. Til
bygning af orgelhus og façade akkorderedes med snedker Niels Hansen44 (kon
trakt 12. feb. 165745), og hans sendrægtighed, der endte i en proces46, i for
bindelse med orgelbyggerens voldsomme temperament47 og de mange vanske
ligheder, Københavns belejring forårsagede, bevirkede, at orglet — efter mange
genvordigheder — først stod færdigt i 1660, hvor det blev besigtiget i juni
måned48.
Allerede 1663 viste der sig mangler på bælgværket49. I 1685 sluttedes kon
trakt med Johan Petersen Bodtsen50 om en reparation, der især omfattede re
gistreringen; og 1710 fandt en reparation og udvidelse sted ved Peter Petersen
Bodtsen51.
* Pengetavle, fra slutningen af 1600’rne, af rødmalet træ med udskæringer,
23 X 14 cm; kanten 4,80 cm høj. Kassen er indvendig beklædt med blåsort klæde.
På bagsiden et drejet håndtag med enkle udskæringer. Bygskjoldet, der for
oven er buet, har på forsiden et udskåret og stafferet krucifiks; ved korsets
fod er en hovedskal og to korslagte knogler; i baggrunden er Jerusalem anty
det som en by med tårne og rødmalede mure; nedenunder er skåret med ver
saler: »Morte mea vt vivas«. Bygskjoldets bagside er glat og forgyldt og bærer
indskrift i fraktur, hvid- og brunmalet: »Præstens Tavle for Brudefolck«. Siden
1889 på Nationalmuseets 3. afdeling.
†Pengetavler og -bosser. Fra 1656 foreligger en instruks for klokkeren ved
rørende ombæring af tavlen52. Under Svenskekrigene forordnede Frederik III.,
at der i Vor Frue og Trinitatis kirker skulle indsamles til de syge og kvæstede
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i en særlig tavle; de indkomne penge skulle lægges i en blok53. I 1675 blev
Kvæsthus-tavlen indført54. Fra 1686 kender vi tavler for de fattige, hr. Poul
(kapellanen), Pesthuset og Kvæsthuset55, mens inventariet fra samme år i ste
det for Pesthusets nævner kirkens tavle. I 1686 skrev kirkens værge til rektor
magnificus, at Trinitatis kirke nu havde samme antal tavler som byens øvrige
kirker, nemlig søn- og helligdage: kirkens, de fattiges, hr. Pouls, Pesthusets og
Kvæsthusets; om fredagen: de fattiges, hr. Pouls og Pesthusets56. Om tavler
nes udseende vides, at de var af træ (inventarium 1686), og at kirkens tavle
var smykket med en sølvplade (inventarium 1720). 1686-inventariet opregner
to beslagne †pengebøsser til kirkens og de fattiges penge; på dette tidspunkt
havde de afløst nogle gamle, rustede blikbøsser. Præsten hr. Pouls tavle er
mulig identisk med den, der nu findes i Nationalmuseets 3. afdeling.
†Lysekroner. Begge inventarier opregner fire lysekroner; i inventariet 1686
er de placeret som følger: Erik Krags over altergulvet, dr. Hans Leths på den
nordre side ved koret, Andreas Frechs fra 165457 midt i kirken (jfr. alterstager)
samt den fjerde i den nederste (dvs. vestligste) tværgang.
- f L y searme. I 1686-inventariet omtales følgende lysearme: een med to piber
på hver af de øverste piller i koret, en topibet på den nordre side over Leths
grav i koret (s. 344), en topibet på prædikestolen og en på pillen over for præ
dikestolen, desuden i kirkens kiste.
†Jordpåkastelsesspade. Ifølge inventariet 1720 var »Præsteschuffen« prydet
med en sølvknap og skænket af slotsforvalter Hans Eilersen Koch (jfr. alter
klæde, oblatæske og messehagel). Til sand fandtes ifølge 1686-inventariet et
gammelt messingbækken.
†Standur. I 1683 lovede klokker Matthias Sørensen, der også var urmager58,
at skænke »et rart quarter Verck med en stor SchifTve vel stafferet«; det skulle
stå inde i kirken59. I 1686 inventariet omtales et nyt kvarterværk med »perpendicul«, der i 1720 angives at hænge på den søndre side af pulpituret.
† Tårnure. 1655 forhandledes med sejermager Hans Jensen60 om et ur til
Trinitatis kirke61; urhuset udførtes af tømrer Poul Christensen62, og 1657 blev
uret besigtiget af fire mestre63. I 1658 ønskede det omboende borgerskab uret
sat i gang, men konsistorium foretrak at vente til bedre tider, medmindre ur
mageren ville tilse værket på egen bekostning64. 1660 blev Hans Jensen anta
get til at føre tilsyn med uret for 4 rdl. årligt65. I 1680’rne var der planer om
et nyt ur; men da urmager Jørgen Schmidt i 1690 leverede et nyt værk til Vor
Frue kirke, kom det gamle ur herfra vederlagsfrit til Trinitatis66. Foruden det
igangværende tårnur nævner inventarierne et gammelt -furværk fra Regenskir
ken, som stod på loftet.
-fKlokker. Kirken havde ialt tre klokker, der omtales allerede i 165667. Den
ene var fra 1647, støbt af Claus van Dam68.

INVENTAR EFTER 1728
e store byggearbejder ved Trinitatis kirke i 1730’rne havde blot sigtet på,
at man nu skulle gengive kirken det udseende, den havde før den store
brand. Anderledes gik det med inventaret. Her måtte alt træværk fornyes, og
der blev ikke tale om en genskabelse af det tabte, men om en helt moderne
nyskabelse i tidens smag, regencetidens rige barok, sådan som den var formet
i tidens to fmeste kirkelige monumenter, slotskirkerne på Fredensborg og Kø
benhavns slot, hvis billedhuggere og billedskærere nu kom i arbejde ved de
fleste af de ruinerede kirker i hovedstaden. Således leverede Fr. Ehbisch til
Trinitatis kirke både altertavle og prædikestol, Didrich Gercken udførte døbe
fonten, og orgelet byggedes af Daniel Lambert Kastens. Under orgelet og langs
skibets sydmure opsattes pulpiturer med lukkede stole (mod syd i to etager),
og stolestaderne skulle udtrykkelig udføres efter model fra slotskirken i Kø
benhavn. Koret og døbefonten indrammedes af messingbalustre, senbarokkens
forkærlighed for marmorering og stærke farvevirkninger blev også manifesteret
her, selvom stafferingen først blev endelig afsluttet i 1750’erne, og resultatet
blev et kirkerum, som endnu i vore dage har bevaret noget af ånden fra 1730’rne,
og som endnu bedre kan studeres på Walters (farvelagte) stik (fig. 26) fra 1826.
Da begivenhederne 1807 medførte, at Trinitatis kirke midlertidig måtte over
tage nogle af de opgaver, der ellers tilkom Vor Frue som rigets hovedkirke, kom
dette til at medføre en del ændringer i kirkens interiør. Der kom for første gang
en kongestol 1807, og reformationsfesterne 10 år senere medførte både en for
nyelse af denne stol og en udvidelse deraf med plads til det kgl. følge og den
nedenfor s. 310 omtalte store musiktribune i koret til brug for Det kgl. Kapel
og operaens sangerkor.
Et par store hovedreparationer i 1800’rne har i meget ændret dette billede
af kirkens indre. 1834—35 byggedes de to skriftestole i koret (s. 285), og 1869—
71 blev meget af stoleværket helt forandret. Alle lukkede stole på pulpiturerne
og nede i kirken samt kongestolen og det øvre pulpitur på sydsiden blev taget
ned. Samtidig fik inventaret en ny staffering, der sammen med en mangefarvet
bemaling af piller og hvælv (s. 288) brød med den ældre farveholdning fra
1730’rne; kun orgelet, kor- og dåbsgitrene beholdt den tidligere marmorering.
Altertavle og prædikestol fik en tung rødbrun marmorering (ses endnu på præ
dikestolen), pulpiturerne blev egetræsmalede og stolestadernes oliemaling blev
erstattet af en lakering.
Den nyeste ændring fandt sted 1956, da Gerckens font fra 1731 blev erstattet
af en ny, og orgelbalustraden, ligeledes fra 1731, blev gennembrudt for at give
plads for et rygpositiv.
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Fig. 33. Trinitatis kirke. Altertavle o. 1730.

299

300

TRINITATIS KIRKE

Alterbord o. 1730, af træ med fyldin
ger. Træværket er marmoreret, ramme
stykkerne lyst rødbrune, fyldingerne mør
kere.
Alterklæder. 1757 fik kirken som gave
to røde fløjlsalterklæder med guldgaloner;
det ene var skænket af brændevinsbræn
der Lars Nielsens enke, det andet af bryg
ger Jens Larsen Gries. Det ene af disse
er bevaret: 1) 1757, af sort (nyere fløjl),
93 cm højt, 390 cm bredt. Forneden en
bred guldkant; i midten tre sammenslyn
gede navnetræk, hvorimellem ses JLG,
omgivet af en bladkrans, der foroven har
en grevekrone (?). Jonge1 omtaler i denne
forbindelse »en broderet Krands om Do
nators Navn«. 2) O. 1880, et smalt guld
broderet antependium, skænket af pastor
Georg Schepelern, der har ladet sine børns
L. L.1960
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fotografiske
portrætter indfælde i broderig. 34. I rmitatis kirke. Sidefigur fra altertavlen.
°
^
riet som englehoveder.
† Alter klæder. 1) 1757, det ovennævnte alterbordsforhæng, skænket af Lars
Nielsens enke (Jonge). 2) 1807 fik Trinitatis kirke ved en unavngiven velgører
en pengesum, bl.a. til anskaffelse af et nyt alterklæde2.
Altertavle 1731 (lig. 33—35), af Fr. Ehbisch3. Anselig baroktavle af træ med
klar arkitektonisk opbygning (postament, storstykke, attika og topstykke)
hvilende på bred, paneleret sokkel. Storstykket er i tre planer: midtfeltet i form
af en fladbuet niche, flankeret af fremskudte korintiske pilastre, og yderst i
mellemplanet to korintiske søjler, der bærer den forkrøbbede gesims. Denne
brydes af en opskydende midtniche, som foroven kranses af festons, og som
bærer en stor kongekrone. Den høje attika er dekoreret med en pålagt blom
sterguirlande og krones af den svungne, brudte gavl, hvorover topstykket:
Guds øje i stråleglorie og skyformationer, engle og kerubhoveder.
Altertavlen er prydet med stærkt bevægede friskulpturer: i storfeltsnichen
en krucifiksgruppe med Maria og Johannes i folderige gevandter; på soklen
står to kvindeskikkelser, den ene med kors og bog (ifølge Thurah »Fiducia in
Deum«, d.e. Troen), den anden med kalk og bog (Thurahs »Gratia Divina«,
d.e. Nåden). To tilbedende serafer knæler på storstykkets gesims; under top
stykket sidder tre små engle med skriftbånd, og på postamentfremspringet
andre to (fig. 35), der bærer kartoucheskjolde.
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Altertavlens nuværende staffering (vel
fra 1870 og 1908, fornyet 1960) er en
rødbrun marmorering med forgyldte or
namenter, mens skulpturernes oprinde
lige elfenbenshvide farve og krucifiksets
forgyldning ved en restaurering 1931—
40 blev fremdraget og opmålet sam
men med indskrifterne; på postamentet
læses med forgyldt fraktur: »I ere bievne
salige af Naade« etc. (Epheserne 2, 8—
10)4; ved krucifiksets fod: »Døden er op
sluget formedelst Seier« (Cor. 15, 54); på
de skjolde, der holdes af englene på po
stamentet: »Der skal være Glæde for
Guds Engle« etc. (Luk. 15, 10). De tre
engle under topstykket holder skrift
bånd med sortmalede versaler: »Hellig«. FiS- 35- Trinitatis kirke. Lille engel fra alter-

L.L. 1960

tavlen.

Oprindelig stod altertavlen uden staf
fering5, og først 1756 blev det muligt gennem en donation at lade den male
og forgylde6. Ved den ovenomtalte restaurering af skulpturerne 1931—40 blev
ialt fem farvelag af dækket7, og af disse kan de fire dateres efter arkivalierne:
1756, 1834—358 (fra denne istandsættelse stammer de to palmegrene, der
kranser kronen på storfeltets niche), 1870, da alteret blev marmoreret, for
gyldt og bronzeret9; og endelig 1908, da hele tavlen påny blev malet, mens
dele deraf blev marmoreret og matlakeret og figurerne forgyldt og bronze
ret10. Fælles for alle farvelagene er, at man til hver tid har stræbt en efter
ligning af marmoret; klædedragterne er ikke gennem farvelag karakteriseret
som sådanne; serafernes vinger, der nu er for gyldte, var oprindelig af samme
farve som figurerne. Mellem Thurahs afbildning (tab. 74) og tavlen, som den
står i dag, er der nogen uoverensstemmelse; mulig har Thurah nøjedes med
at gengive en approberet tegning og ikke bekymret sig om, at denne under
udførelsen i enkeltheder er blevet ændret.
Væggen bag alteret har været ubrudt i lange tider. Det store vindue i korets
østmur er utvivlsomt muret til i 1680’erne (s. 276, note 61). En oval glug over
alteret, omtalt i et glarmesteroverslag fra 1728, kan i tiden efter 1730 have
tjent til at skabe et skær af dagslys i trekanten med Guds øje over Ehbisch’
tavle. Hvornår den er muret til, synes der ikke at være efterretninger om. Det
ses endvidere på billedet fra 1826 (fig. 26), at altervæggen har haft en kalk
malet dekoration med svære drapperier. Den kan passe til tiden omkring 1730;
formentlig er den strøget over enten 1835 eller 1870.
Danmarks Kirker, København II
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Fig. 36. Trinitatis kirke. Alterstage af messing 1732.

1960

Altersølv. Kirkens vasa sacra blev
reddet ved branden og er stadig i
brug (s. 290). Kun to ting er anskaf
fet efter 1728: en ske i rokokko, der
på bagsiden har to næsten udslidte
stempler, muligvis for Sivert Thorsteinsson (Bøje s. 73), samt en alter
kande af sølvplet fra o. 1900.
Sygekalke. 1) O. 1800, 12 cm høj,
helt forgyldt, rund, glat fod og fod
plade, ligesom skaftled, knop og bæ
ger uden forsiringer. Dertil vinbehol
der med oblatgemme i skruelåg. Me
stermærke for Hans Christian Win
ther (Bøje 691), guardeinmærke for
Fr. Fabricius samt Krebsens tegn.
Den tilhørende disk, der har diame
ter 9 cm, har graveret kors og bærer
samme mesterstempel. 2) Fra slut
ningen af 1800’rne. 14 cm høj, rund
fod og fodplade, glat knop. Enkelt,
prikket prydmønster. Spor af indvendig forgyldning. Indlæg med vin_

beholder og oblatgemme i skruelåg.
Mestermærke for Fr. Chr. Christensen (Bøje s. 154) og guardeinmærke for Si
mon Groth (Bøje s. 14). Samtidig disk, diameter 7,2 cm.
Alterstager. 1) 1732 (fig. 36), to barokke messingstager, leveret af rotgeter
Jacob Knudsen for 30 rdl.11. Højde 71 cm.
2) 1757 (fig. 37), af sølv, i rig rokokko, smykket med drevne rocaille-ornamenter og hvilende på tre støbte prydben. På skafternes øverste led er i rocaille-ramme graveret L. G. for Lars Gries (idet stagerne bekostedes af den
ovenfor s. 300 omtalte grieske donation). Højde 81 cm. På foden tre stempler:
København 1757, guardein Christopher Fabricius og mester Andreas Jacob
Rudolph (Bøje 464). I disse stager indgik materialet fra kirkens ældre sølv
stager fra 1711 (s. 292) 12 .
Messehagler. 1) 1757, skænket ligesom ovennævnte alterklæde af Jens Lar
sen Gries’ legat, »af fin ægte carmosin-rødt Fløjel« (Jonge). Formodentlig er den
identisk med en hagel, som endnu er i kirkens eje, af nyere fløjl, men besat med
en bred guldgalon og på rygskjoldet et guldbroderet krucifiks i højt relief,
begge dele i 1700’rnes stil. 2) 1816 anskaffede kirken en ny messehagel, idet
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dog galonerne fra en ældre hagel blev
overført på nyt fløjl. Den kan være
identisk med en messehagel, som kir
ken endnu ejer, og hvis guldbesæt
ning, bl.a. med et bredt kors, i ny
tid er overført på violet fløjl. 3) 1864
lod kirken fremstille en ny messeha
gel, hvorpå der sattes guldgaloner og
et »Guld Dobbeltkors«. Er efter al
sandsynlighed identisk med en hagel,
som i senere tid har fået nyt grønt
fløjl, men som er prydet med ældre
guldgaloner og et glat guldkors fra
tiden omkring midten af 1800’rne13.
Alterskranke 173114. Retkantet, be
stående af en profileret, grå-hvid
marmoreret underliste af træ (for
nyet 1835)15, ni glatte opstandere af
jern, hver med et klokkeformet mes
singfodstykke og en messingknop
foroven.
Alterskranken
blev
1835
16
noget formindsket .
L.L.mo
Døbefonte. 1) 1956, af bremersand- Fig' 37‘ Trinitatis kirke' Alterstage af sølv 1757sten, cylinderformet korpus på fod
med spiralformet indskriftbånd om kummen, efter tegning af kgl. bygningsin
spektør Thomas Havning.
2) 1731 (fig. 38), udført af Didrich
Gercken17.
Hvid
italienskmarmorfont
i
vaseform med ottekantet, profileret
fod, tilsvarendebalusterskaft og
cirkulær,
flad kumme med enkel profilering. Da kirken 1859 fik det nedennævnte store,
gamle dåbsfad, måtte fontekummen udhugges18. På kirkeloftet.
Dåbsfade. 1) 1691 (fig. 39). Oprindelig hjemhørende i Vor Frue Kirke, men i
1859 skænket til Trinitatis19. Fornemt arbejde i sølv med drevne ornamenter.
På randen barokke storblomster, bladværk og englebørn, og i bunden en frem
stilling af Kristi dåb. På fadets rand er over for hinanden anbragt to indskrifter
i smalle, ovale bladrammer: øverst en latinsk og nederst en dansk versalind
skrift (gengivet I, 40). På de to modsatte sider to støbte segl: Universitetets og
Frue kirkes. På bagsiden er med skriveskrift anført, at fadet 1859 af Vor Frue
kirke er skænket til Trinitatis. 58 cm i tvm. Ved siden af den latinske indskrift
fire stempler: København 1691, guardein Conraf Ludolf, mester Niels Svendsen
1689 (Bøje 194) og månedsmærke for Skorpionens tegn.
20
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Eig. 38. Trinitatis kirke. Fonten fra 1731 med tilhorende dåbsgitter prøveopstillet på kirkens loft.

2) 1826, enkelt tinfad; på bagsiden to stempler: København 1808 og C N B
1817 for Christian Norberg. Ifølge regnskaberne anskaffet 182620. Søndre
skriftestol.
Dåbskande 1871 (ifølge stempel på hanken), af tin. Søndre skriftestol.
■\Dabskander. 1820 anskaffedes en dåbskande af engelsk tin, og samtidig blev
en gammel tinkande på 2 3/4 pund solgt21.
Dåbsgitter (fig. 38), første halvdel af 1700’rne. Da Didrich Gerckens font blev
opstillet i 1731, var den indrammet af et †jerngitter 22 ; men det må ret snart
være erstattet af det nuværende fontelukke af egetræ med messingbalustre;
da Vor Frue kirke i 1736 skulle have et fontelukke, anførtes, at det skulle være
af egetræ som i Trinitatis (I, 139), og på Thurahs plan fra 1746 ses et dåbsgitter
med balustre. Gitteret har 22 slanke messingbalustre i en noget enklere ud
førelse end korgitterets (se ndf.). Balustrene er fordelt med to i hver låge, 2x6
og 2 x 3 i selve dåbsgitteret. Glatte, lodrette rammestykker og smukt profileret
under- og overliste. Træværket og det tilhørende glatte rygpanel står i en blød,
gråhvid marmorering, formentligt stammende fra 187123. Det har utvivlsomt
altid været stafferet på denne måde.
På Thurahs plan ses font og fontegitter i skibets nordside, men i 1835 blev
de flyttet til korets sydside over for Schacks epitafium24. 1956 anbragtes den
nye font i skibets nordside ud for korgitteret, og den gamle font og fontegitteret
blev stillet på loftet.
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Fig. 39. Trinitatis kirke. Dåbsfad 1691.

Korgitter 1732 (fig. 40). Klokkestøber Henrich Tessin25 leverede 1732 i alt
26 messingbalustre og et gelænder til et korgitter (materiale fra det gamle kor
gitter (s. 293) indgik i støbningen)26. De 26 balustre, der svarer ret nøje til
Helligåndskirkens (I, 685), er fordelt med 2x10 i selve gitteret og tre i hver
låge; gangjernene går på en smal baluster. Gelænderets usymmetriske hånd
liste bæres forneden af en smal baluster, mens indføringen i korgitteret skjules
af en messingkartouche. Træværket, der nu står i samme grå-hvide marmore
ring som fontegitteret27, består af et højt, glat fodpanel, profilerede over- og
underlister og sidestykker med pålagte platter i en lidt mørkere marmorering.
To legemsstore engle knæler yderst på korgitterets overliste; de er gråmalede
med forgyldte attributter: et røgelseskar og en blomstergren28 (fig. 41). De er
formentlig skåret af Ehbisch.
Prædikestol med himmel (fig. 42) 1731, af Fr. Ehbisch29. Stolen bæres af en
engel (fig. 43), over hvis hoved skyformationer danner overgangen til den karnisformede underbaldakin prydet med tre kerubhoveder. Postament og gesims
udgøres af forgyldte bukkelborter hvorimellem den udbugende kurv smykket
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Fig. 40. Trinitatis kirke. Korgitter 1732.

med forgyldt akantus. Underbaldakinens tredeling gentages i korpus, der i
midten har en skriftkartouche, hvorover to svævende englebørn, som holder en
blomsterkurv imellem sig. På stolens to andre frie sider findes volutbøjler med
kraftig akantus. Samtidigt glat rygpanel med en smal, pålagt bort af blade og
klokkeblomster. Den bredt svungne lydhimmel har nedadbøjede sidevinger, der
skal se ud, som om de kunne svinge om et par hængsler i form af to vandret
liggende balusterformede stave, der løber ud i et stort skruehoved af træ. Over
disse »bevægelige« led er en skråt opstående bukkelbort, og på den indsvajede
pyramidestub herover står Kærligheden med flammende hjerte og to småbørn,
flankeret af Håbet (mod øst) og Troen, denne sidste vistnok helt fornyet 1871.
På himlens underside en forgyldt Helligåndsdue, der stammer fra 183430. Sam
tidig opgang 31 (fig. 44) bestående af fyldingspaneler og en dør med svunget
gavl brudt af en forgyldt vase. På hver side af døren et lille smedej ernsrækværk32 med messingknopper33.
Prædikestolen, der ligesom altertavlen var ustafferet til 175634, står nu med
samme marmorering som denne. Bukkelborterne og bladornamenterne er for
gyldte, bære-englen og kurvens engle bronzerede, og himlens skulpturer er
malet grå-hvide. I stolens skriftkartouche står med forgyldt fraktur: »Jeg vil
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give Eder Hyrder« etc. (Jer. 3, 15). Som
altertavlen har den været underkastet
opmalinger 1835, 1871 og 190835.
Stolestader 1730—3236. Staderne er
opdelt i lange og korte stole; de lange på
hver side af midtergangen og de korte
langs kirkens ydermure. Hvert stade
har en pilasterprydet gavlplanke kro
net af en muslingskal, og lågerne har
frisefyldinger med dobbeltspejl, det øver
ste med forsænkede rundhjørner. Ifølge
kontrakt af 26. sept. 1729 med billed
skærer Henrich Fischer skulle han skære
»172 Muschler effter den Model som fin
dis i Deris Mejets. Slots Kircke«37 (jfr.
S. Petri kirke I, 318). Imidlertid frem
går det af afregningen med billedskæ
rerens enke 1732, at der kun var leveret
L.L. 1960
125 muslingskaller38, og af disse er nu
Fig. 41. Trinitatis kirke. Engel fra korgitter.
103 bevaret; de resterende 35 af de ialt
138, som ses i kirken i dag, er af nyere dato. Ved hovedreparationen 1834—
35 blev også stoleværket istandsat, og to dobbelte stole nederst i kirken fjer
nedes39. Stolestaderne står nu omtrent i den skikkelse de fik i 1871; ved denne
lejlighed blev en oliemaling fjernet, låger, gavlplanker og paneler, der er af ege
træ, ferniseret og lakeret, og sæderne blev egetræsmalet. Samtidig anskaffedes
14 nye stader af eg, som blev anbragt vestligst i skibet40.
Skriftestole 1835 (s. 285). To armstole af egetræ, efter tegning af G. F. Hetsch,
1835, til brug for præsterne i skriftestolenes halvrunde nicher, findes endnu ved
kirken41. †Skriftestole 173142. Der var ialt tre, af hvilke den ene muligvis er ind
rettet efter 173543. I kapellanens skriftestol fandtes en forgyldt versificeret ind
skrift på latin44. Skriftestolene, der stod i koret45, fjernedes 1835.
†Præste- og -\degnestole blev opsat 173146.
† Fadderstol ved døbefonten, omtalt 1821; da dåben i 1835 blev flyttet (s. 304)
indrettedes nye bænke47.
†Brudestole omtales 185848.
†Lukkede stole. 1731 ff. omtales to lukkede stole nede i kirken, den ene var
forsynet med syv vinduer49. Disse to stole kan følges et stykke ind i 1800’rne.
Fra 1807 findes et overslag vedrørende forgyldning af »16 Stoer Capeteler med
Over- og Understøkker« på de runde »udstaaendes« stole50, og 1848 blev disse
stole hovedrepareret51. De fjernedes 187152.
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I 1817 indrettedes under den nye kongestol (se ndf.) lukkede stole med
skydevinduer53. Men da man 1834—35 byggede en ny halvrund vestibule med
bagved liggende redskabsrum i skibets vestende, måtte de lukkede stole ned
tages54.
†Kongestole. 1) 1807. Under Vor Frue kirkes genopbygning blev, som ovenfor
s. 231 omtalt, de højtideligheder, der før holdtes i denne kirke, henlagt til Trini
tatis, og det blev derfor nødvendigt at indrette en kongestol her55. Man ville
dog ikke bygge en stol til dette særlige formål, og nøjedes derfor med at pynte
lidt op på den midterste pulpiturstol under orglet56.
2) 1817. Ved den store reformationsfest (s. 280f.) indrettedes derimod en rigtig
kongestol på den gamles plads. På hver side blev der opført loger til kavallererne og hofdamerne, og under disse anbragtes de ovenomtalte lukkede stole.
Logerne, der hver inddeltes i fire afsnit, blev malet med oliefarve og bryst
værnsfyldingerne marmoreredes57. Der var to opgange til kongestolen, een i
nord og een i syd. I Nationalmuseets arkiv findes en tegning, der viser konge
stolen flankeret af de to loger og med underliggende lukkede stole. Tegningen,
der ikke er dateret, viser indretningen fra 1817 til 1834. Sidstnævnte år fjernedes
de underste stole (se ovenfor), da der i forbindelse med den nye vestibule blev
indrettet en indgang under kongestolen til kirkens midtergang. Ved samme
lejlighed blev kongestolen forgyldt og bronzeret58. 1871 blev denne kongestol
nedtaget, og en loge indrettedes på søndre pulpitur over for prædikestolen59.
Pulpiturer 173160. Langs skibets søndre og nordre mure er anbragt pulpiturer,
der hviler på tynde jernpiller; desuden også i skibets vestende under orgelet.
Brystværnene, der fagdeles af pilaterfremspring med pålagte platter, har pro
fileret, udkragende gesims og brede felter med barokfyldinger i glatte ramme
stykker. Ifølge kontrakten med maleren 173161 skulle pulpiturerne males med
oliefarve: fyldingerne perlefarve, »rabatterne« lysegrå og listerne guldgule. I
pulpiturerne blev 1730 indrettet lukkede stole med vinduer ud mod kirken.
Pulpiturerne står nu i den skikkelse, de fik ved hovedrestaureringen 1869—71,
ved hvilken lejlighed de østligste fag fjernedes, og de to jern vindeltrapper blev
opsat; samtidig blev de lukkede stole fjernet, og nye afdelinger og bænke op
sat62. Pulpiturernes nuværende egetræsmaling stammer fra 190863.
■fPulpiturer. 1) 1731 blev der under orglet indrettet et pulpitur med syv luk
kede familiestole64. I stol nr. 6 blev 1807 kirkens første kongestol indrettet
(se ovenfor).
2)
På sydsiden fandtes pulpiturer i to etager; det kan ikke med sikkerhed
fastslås, om det øvre pulpitur blev indrettet samtidig med de to andre. Det
nævnes første gang i kirkens ældste fortegnelse over udlejede stole fra 180565,
men må være ældre. I en synsforretning fra 1865 hedder det66, at det øvre pul
pitur er farligt at benytte, fordi det hviler på træstolper og bræddeskillerum
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Fig. 42. Trinitatis kirke. Prædikestol 1731
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og ikke —- som de andre pulpiturer —på
jernstolper. Det blev vistnok nedtaget
ved kirkens istandsættelse 1869—71.
3)
kaldet »Orchester«, blev dette år ind
rettet i koret (ses på Walters interiørbil
lede fig. 26). Ved de store reformations
fester, som 31. oktober og 1. novem
ber 1817 skulle fejres i Trinitatis kirke,
fordi Vor Frue som rigets hovedkirke
endnu ikke var genopbygget, var der
planlagt et stort musikprogram under
medvirken af Det kgl. Kapel og sangere
fra operaen. P. Malling, som ledede de
ret omfattende arbejder ved Trinitatis
kirke i denne anledning (s. 282), havde
oprindelig tænkt, at musikerne og san
gerne burde anbringes på et af pulpitu
rerne. Men Weyse, der have komponeret
musikken til kantaten (tekst af Fr.
L. L. 1%0
Høegh-Guldberg), ønskede kapel og san
Fig. 43. Trinitatis kirke. Engel fra prædikesto
gerkor anbragt ved alteret, hvor| der
len.
kunne blive plads, når en særlig tribune
blev bygget til dette formål. Man fulgte Weyses anvisning, og det nye »Orchester«
blev derefter anlagt i stor højde — vistnok korresponderende med det nu for
svundne øvre pulpitur (ovenfor nr. 2) og ligesom de andre pulpiturer forsynet
med paneleret og marmoreret brystværn — på begge sider af koret over Schacks
og Friis’ gravkrypter med indbyrdes forbindelse og trappe bag alteret67. De to
skriftestole, som G. F. Hetsch 1835 byggede i koret (s. 285), viser endnu ved
deres loftshøjde, hvor »Orchesterets« gulv var anbragt. Musiktribunen er endnu
omtalt ved kirkens store reparation o. 1870, men må være taget ned kort
derefter68.
Orgelpulpitiir 1731 (fig. 17 og 45 f.) er bygget over halvmåneformet grundplan
med balustrade i enkelt rammeværk og med profilerede over- og underlister.
Det stod ifølge overslaget af 1731 i rød-hvid marmorering69, der senere (vistnok
1870) afløstes af egetræsmaling. I 1956 blev midtpartiet gennembrudt, da der
skulle skaffes plads til et rygpositiv, og hele pulpituret blev derefter påny mar
moreret. Hvor orgelbalustraden møder sidepulpiturerne, er der opsat et træ
gitter med gennemsavede ornamenter, mulig stammende fra 1800’erne.
Orgel 1956 (Marenssen og Son), 50 stemmer fordelt på hovedværk, brystværk,
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rygpositiv og pedal. Hovedfaçaden70 (fig.
46), der stammer fra Daniel Lambert
Kastens orgel 1731, afspejler instrumen
tets oprindelige opdeling i hovedværk,
brystværk, overværk og pedal. Den er
inddelt af tårne: yderst til pedalets pi
ber, herimellem to spidsvinklede tårne
og i midten et til hovedværkets piber,
der afbrydes ved brystværkets ramme
låger. Mellem disse tårne er smalle pibe
felter. Såvel disse som tårnene har i
hjørnerne forgyldt bladværk, og façadens
vinger udgøres af svungne volutbøjler
med akantus, hvorimellem gennembrudte
ornamenter og festons. Hvert tårn har et
topstykke, der rejser sig over façadens
kraftige, profilerede gesims. Over de
yderste tårne det danske og det norske
rigsvåben, i midten Christian VI.s kro
nede spejlmonogram71 og over de spids
vinklede tårne to blomstervaser. Ligesom altertavle og prædikestol stod orgelfaçaden uden staffering indtil 175772.
På orgelbalustraden ud for spillebordet var før 1956 (fig. 45) anbragt det
kronede rigsvåben med vildmændene73 flankeret af guirlander med blomster,
akantusblade og luevaser. Disse ornamenter blev 1956 indarbejdet i den af Th.
Havning tegnede rygpositivfaçade, og under rygpositivet anbragtes Frederik
IX.s kronede monogram.
Kastens værk fra 1731, hvis disposition kendes fra kontrakten70, havde 40
stemmer fordelt på hovedværk, brystværk, overværk og pedal. I klangopbyg
ning var det meget lig samme mesters orgel i Holmens kirke fra 1738 (II, 110),
blot blev det tredie principalkor i Trinitatis-orglet anbragt i overværket, da der
ikke blev bygget rygpositiv. Foruden de 40 stemmer skulle orglet have en tremulant, en cimbelstern, fire spærreventiler, fem vindlader og seks bælge (sidst
nævnte anbragt på kirkeloftet over biblioteket).
Dette orgel blev mellem 1731 og 1870 underkastet følgende større repara
tioner: 1757 ved Hartvig Møller74, 1792 ved orgelbygger Scheer75. Fra 1826
findes et tilbud på en istandsættelse fra orgelbygger Demant på 853 rbd.76,
men det vides ikke, om reparationen fandt sted. I forbindelse med kirkens
hovedrestaurering 1834—35 reparerede orgelbygger Ramus instrumentet for
130 rbd.77
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I 1859 påtænkte kirken at an
skaffe et nyt orgel78, men pla
nerne blev ikke realiseret. Ka
stens værk var imidlertid i en
sådan forfatning, at det fra 1862
ikke kunne bruges. 1862—70
måtte kirken klare sig med et
lejet positiv79.
1870 blev på opfordring af kir
kens organist, A. P. Berggreen,
indhentet tilbud på et nyt orgel
fra Daniel Köhne og Knud Ol
sen80. Tilbudene blev gennem
gået af Berggreen, hoforgelbyg
ger Barnus og professor Hartmann; Knud Olsen blev indstil
let, og der sluttedes kontrakt med
ham 13. juni 187081. Ifølge denne
Fig. 45. Trinitatis kirke. Orgelet for sidste istandsættelse.
skulle orglet have 36 stemmer
fordelt på tre manual-værker og
to pedalværker (med eet pedalklaviatur)82. Pedalet fik fire vindlader, første
og andet manual hver to og tredie manual en. Seks kubiske bælge. Kastens
façade blev stående; den blev malet og forgyldt, og façadepiberne udskiftet
med 102 blinde83 og 21 klingende piber. Dette orgel blev ombygget i 1915 af
I. Starup, og helt kasseret i 1956.
Komponisten A. P. Berggreen virkede som organist ved Trinitatis kirke fra
1838 til sin død i 188084.
* Pengetavler. 1) 1730, af sort træ belagt med skildpaddelinér og med indlagte
ornamenter af elfenben, perlemor og flerfarvet træ, 26 X 18,5 cm, 6 cm høj, ryg
skjoldet 19 cm højt (fig. 48). Buede, karnisformede sider; rygskjoldet har
knækket gavl, der støttes af to pilastre med skildpaddefinér, mens de dorisktoskanske kapitæler og de forkrøbbede gavllister er af sort træ; foroven tre
sølvknapper. Midt på skjoldets forside, indrammet af fire små elfenbensplader
er pånittet en større plade af sølv, der foroven er rundet, og som bærer et gra
veret billede af den opstandne frelser, siddende på graven med højre hånd løftet
velsignende og holdende korset i venstre; foroven er med versaler graveret:
»Soli Deo Gloria — Gud alleene Æren«; og under billedet: »Christus stoed op af
Døde og frelste Guds Kircke af Nøden«. Foran rygskjoldet er afskilret et mindre
rum med fast, øvre låg og foransat forskydelig plade af træ, begge sider indlagt
med stjernemønstre af finér, flerfarvet træ, elfenben og perlemor. På bagsiden
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Fig. 46. Trinitatis kirke. Orgelfaçade.

et drejet håndtag af brunligt træ. Rygskjoldets bagside, der foroven har bøjle
af sølv med stor sølvbjælde (knebelen mangler), har på midten, randet af flerfarvede profilbånd, skildpaddefinér og små elfenbensplader, en større oval sølv
plade med graveret gengivelse af en kalk og oblat, omgivet af skyer og englehoveder, hvorunder læses med graverede versaler: »lesus i den Nat der hand
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blev / forraad tog hand Broddet / desligeste ogsaa Kai / cken og sagde Dri / cker
alle heraf«. Derunder med graveret kursiv følgende navnetræk: L L S W Aö
1730 B R A D, mulig hentydende til Lars Larsen Voldsgaard, brændevinsbræn
der i Adelgade85. — Tavlen, der synes velbevaret, er vistnok identisk med en
kirketavle, der 1818 blev istandsat86 med nye »Ibentræs Kanisser« og lister og
på de manglende steder påny belagt med skildpadde og perlemor »samt en ny
Sølvvase og dito Skruer....« Overførtes 1889 fra Trinitatis kirke til National
museet.
2) 1761, af sort træ med indlagte ornamenter af perlemor; 26 x 17 cm, 4,8 cm
høj; rygskjoldet 6,2 cm højt. Selve tavlen, der har lodret standkant med profil
lister, har barokt svunget kontur. Inderst ved rygskjoldet sidder et fast låg,
fortil tunget. Både standkant og låg har indlagte ornamenter af perlemor:
rocailler og klokkeblomster på kanten, mens låget randes af en kæde af ruder
og ovaler og i midten tillige det glorieprydede lam med korsbanneret på piede
stal. Rygskjoldet er fortil bygget som en portal, flankeret af to søjler med skild
paddefinér (den ene fornyet 1909) og med baser og dorisk-toskanske kapitæler
af ben, bærende en brudt, volutsvunget gavl; af ben er tillige et par ornament
knapper over søjlerne og to volutter øverst på rygskjoldets flanker. I rummet
mellem søjlerne i et oventil buet felt med profilkant er indsat et graveret billede,
udført i slebet glas med underliggende tinfolie, forestillende Kristus stående i
en barokkirke med tavlet gulv, arkader med gallerier og hvælvinger båret af
piller med ioniske halvsøjler; arkaderne og de halvrunde vinduer foroven samt
hvælvingskappernes ornamenter er blanktslebne som spejlglas. På rygskjoldets
bagside, over det drejede håndtag er indlagt en fremstilling af Moses på Sinai
Bjerg med lovens tavler; bjerget er gengivet i grønt, Moses i elfenben, tavlerne
og staven i perlemor. Nedenunder, på begge sider af håndtaget, er pånittet en
sølvplade med indskrift i graveret kursiv: »Til Guds Ære og de Fattiges Nytte
Givet af Trinitatis Menigheds Forstandere Tham Peders Collding den 1 May
Ap 1761«. På rygskjoldet er foroven anbragt en sølvbøjle pånittet for og agter
med en muslingeformet plade; i bøjlen en stor sølvbjælde uden knebel. Tavlen
er 1889 overført til Nationalmuseet (fig. 47).
†Pengetavler. Bygningskommissionen gav 1731 meddelelse om, at kirken selv
måtte anskaffe sig tavler87. Deres antal kendes ikke, og udover de to ovenfor
nævnte ved man ikke noget om dem. 1775 omtales det88, at der ved gudstje
nesterne cirkulerede følgende tavler for: kirken, aftensangspræsten, kateketen,
Konventhuset,
Pesthuset,
Søkvæsthuset
og
Plejekommissionens
fattige;
den
første og den sidste er lige omtalt, men de øvrige kendes ikke mere. — 1827
anskaffedes to nye mahognitavler med forsølvet tud og lås for skufferne89.
Tavleombæringen ophørte fra 1. januar 1878, efter kgl. forordning af 18.
december 187790.
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L. L. 11)61

Fig. 47-48. Trinitatis kirke. * Pengetavler. 1730 (til højre), 1761 (til venstre). I Nationalmuseet.

Pengeblokke o. 1730. I kirkens østre tværgang, ved dørene ind til de to
skriftestuer, står to pengeblokke, som må stamme fra tiden umiddelbart efter
branden 1728. Begge er af ganske ens opbygning: firkantet, helt jernbundet
med brede, vandrette bånd uden nagler. Låget er ligeledes jernbundet, med fire
hjørnerosetter, pengespalte og tre bøjler, der går halvt ned ad blokkens sider.
Oprindelig har der været to låse; nu er kun een stor taskelås bevaret. På den
ene af blokkene sidder en jernske med kæde, beregnet til at stikke penge ned
med, sandsynligvis fra 181591. Blokkene må senere (vistnok 1835) være fjernet
fra deres sted og stod 1926 opmagasineret i Friis’ gravkælder. De er nu atter
opstillet i kirken, (fig. 49).
†Pengebøsser. 1731 gav Bygningskommissionen kirkens akademiske værge,
Hans Gram, ordre til at anskaffe tre lukkede blikbøsser til kollekt92.
Lysekroner. 1) 1780. Stor krone med to rækker lysearme. I nederste ring er
otte større og otte mindre arme, hver arm af dobbelt C-bøjleform. Den øvre
ring har otte mindre arme af samme form. Balusterformet skaft med pryd
arme, der løber ud i zirater, skiftevis med klokkeblomster og knoppede spyd.
Den svære kugle, der forneden har pæreformet dup, bærer indskrift med gra
veret kursiv: »Borger og Herberger her i Kiøbenhavn / Iohann Larsen Seifert /
haver skienket og givet denne / Lyse-Krone / Anno 1780 til Guds Huuses Ziir
og Prydelse og til Erkiendtlighed / for Guds faderlige Forsyn over ham siden
Aaret 1742 da han som et fattigt fader- og moderløs / Barn stod paa dette
Kirkegulv til Confirmation til sammes Vedligeholdelse med Lys og / aarlig
Reengiørelse haver han til denne kirke efter sin Død testamenteret / Et tusende
Rigsdaler«. Over den bøjleformede bærering et firedobbelt ornament af smede
jern, forgyldt og gennembrudt arbejde med spiraler udgående fra fligede akantusbægre. I midtskibets sidste fag før østre tværgang. Ifølge Johan Seiferts
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epitafium (s. 366) hang kronen oprindelig
i den østre tværgangs midtfag, og dér
findes den også afbildet på stikket fra
1826 (fig. 26). Efter restaurationen 1870
flyttedes den ud til den ene af samme
tværgangs sidefag og forblev her, til
kirken 1909 fik elektrisk belysning. Der
efter ophængtes den på sin nuværende
plads (fig. 50).
2)
1790, af opbygning omtrent som
foregående, men en smule mindre. I
nederste ring har de otte større og otte
mindre
lysearme
brudt
C-bøjleform,
krydset af små prydarme med pærefor
mede knopper, der rejser sig lodret over
en skål af fligede bægerblade. Den øvre
ring
har,
anbragt
på
balusterskaftet,
otte S-formede bøjler med lysearme og
L. I.. 1960
otte mellemfaldende prydarme med
Fig. 49. Trinitatis kirke. Pengeblok o. 1730.
knoppede spyd. Kronen, der øverst un
der bæreringen som topfigur har Salvator Mundi med sejrsfanen, bærer på kug
len indskrift med graverede versaler: »Denne Lyse Krone er skienket til Trinita
tis Kirke af Borger og Tobaksspindermester Rasmus Iørgensen og Hustrue Anne
Pouls Daatter Den 5 December Anno 1790«. Kuglen ender forneden i profileret
dup. Over bæreringen et gennembrudt, forgyldt smedejernsornament som ved
den foregående krone, men lidt enklere. Kronen hænger nu i midtskibets tredie
fag regnet fra vest, tæt ved prædikestolen. Dér hang den utvivlsomt også oprin
deligt (fig. 26); men ligesom Seiferts krone blev den 1870 flyttet til et af sidefa
gene i østre tværgang. På ældre fotografier fra slutningen af 1800’rne ses midt
skibet derfor uden kroner, kun oplyst af gaslampetter på stolestaderne. 0.1909
er den flyttet tilbage til det sted, hvor den først var ophængt. Samtidig kom
der fire nye lysekroner, alle med elektrisk lys, to i midtskibet, to i østre tværgang.
†Lysekrone. 1819 nævnes den nye lysekrone ved alteret93. Den blev repareret
1825 (men ses ikke på stikket fig. 26) og er mulig identisk med en krone, som
i regnskaberne for 1832 og 33 går under det mærkelige navn »Luftballonen«.
† Ly searme. 1818 anskaffede kirken 12 nye »lampetter«. Ved istandsættelsen
1835 blev der anbragt 22 messinglampetter på pulpiturerne94. De er mulig iden
tiske med en del af de lysearme, der nu er anbragt på ydervæggene i begge
kirkens pulpiturer. Ved installeringen af gas i kirken 1871 sattes der kandelabre
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på korskranken (nu atter
fjernet) og på gravgitrene
på begge sider af koret et
par store jernstativer til lys,
fjernet 194995.
Malerier. 1) 1738, forestil
lende Kristi dåb, signeret
Andreas Pedersen Brünniche
1738, i enkel guldramme. Der
findes
ingen
efterretninger
om, hvorledes billedet er
kommet til Trinitatis kirke.
I et malerregnskab fra 1871
er omtalt forgyldning af ram
men om et billede ved døbe
fonten; det kan efter al sand
synlighed være dette, så me
get mere som stikket fra 1826
(fig. 26) viser et billede i for
gyldt ramme på skibets nord
østre pille, netop der, hvor
fonten tidligere var anbragt.
Nu i korgangen syd for alte. , 1QRn
Fig. 50. Trinitatis kirke. Lysekrone 1780. L L-1%0
ret.
2) Fra begyndelsen af 1700’rne, forestillende Korsfæstelsen, rimeligvis kopi
efter Heinrich Krocks ældste altertavle fra 1728 i Vartov kirke; i forgyldt em
pireramme, i hvis topstykke der er en gengivelse af marterredskaberne, flan
keret af luevaser. I søndre korgang.
3) 1873, Velsignelsen, signeret A. Dorph, i samtidig ramme. Ifølge indskrift
på rammen er billedet skænket 1873 af fru B. Deichmann, f. Gyldendal. Det er
anbragt på søndre skriftestols nordvæg ud mod koret og har således indtil 1956
dannet baggrund for kirkens gamle marmorfont.
Standur 1757, stafferet, forgyldt og marmoreret; skænket nævnte år af bryg
ger Lars Gries’ legat, udført af urmager Peter Michael Abel. Uret står — og har
altid stået — på pillen over for prædikestolen, hvilende på en jernstøtte. Over
buet underbaldakin er der et karnissvunget postament, og derover den opad
svagt tilspidsede kasse. De tre urskiver sidder i lysninger, der oventil har
svungne gavle, kronet med rocaille-kartoucher. Det lavthvælvede tag hæver
sig bag en lille balustrade med gennembrudte ovaler og krones foroven af
Salvator Mundi med den udfoldede sejrsfane. Alle hjørner er alfasede og proDanmarks
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filerede; felterne er kantet med lister og belagt med små rocaille-ornamenter.
Fire frit udarbejdede putti, en af dem med en le, står i gavlhjørnerne over ur
skiverne. Alle træflader er marmoreret, alle ornamenter og lister forgyldt, idet
stafferingen er genopfrisket 1835 og 187196 (fig. 16).
Tårnur 1731, udført af urmager Peter Mathiesen, som 27. juni 1730 under
skrev en kontrakt derom. 17. maj 1731 meddelte Bygningskommissionen, at
rytterspiret på Trinitatis kirke nu var færdigt, og at man således turde for
vente, at urværket snarest kunne opsættes. Dette må også være sket, eftersom
Peter Mathiesen i juni 1731 fik udbetalt sidste termin på tårnuret. Om urets
videre skæbne er der kun få meddelelser. 1841 skrev den akademiske værge til
Konsistorium, at uret var i stykker og ikke havde været i funktion i adskillige
år. Det kom mulig heller ikke i gang igen. Nu står det ubrugt i en kasse på
kirkeloftet97. Det velbevarede og smukt udførte værk, som endnu har sin hage
gang i behold, synes aldrig at have haft urskiver, men har angivet tiden ved
kvarter- og timeslag. Pa bagsiden af en af de lodrette rammestænger ses to
utydelige stempelaftryk. Den ene af de vandrette rammestænger foroven har
indhugget indskrift: Peter Mathiesen Copenhagen 1731 og på bagsiden et
spejlmonogram, sandsynligvis PMS for Peter Mathiesen. Urværket har haft
sin plads på første afsats af trappen op til rytterspiret, hvor den trapezformede kasse til det endnu bevarede pendul er anbragt.
Klokker 1937. I rytterspiret hænger to klokker, støbt 1937 i 300-året for kir
kens grundstens nedlæggelse.
†Klokker 1731. Klokkestøberen Henrik Tessins kontrakt vedrørende tre
klokker til Trinitatis kirke er dateret 17. feb. 1730. H. T. skulle selv betale
smeden, tømmermanden og remmesnideren, samt holde kirken fri for al udgift.
Klokkerne skulle være færdige inden 1. juli 1730, ». . . .da med enhver af dem
skal giøres prøfveringning, 24 timer i tre dage, hver dag i otte timer«; der var
tale om den store, den mellemste og den lille klokke. Trods kontraktens ord
synes klokkerne først at være færdige 1731, da Bygningskommissionen i marts
nævnte år gav Tessin ordre til at lade klokkerne ophænge. — En af klokkerne
blev omstøbt 1799; den store klokke blev repareret 1818, da der blev betalt
100 rbd. for at tage den ned »og vende til en anden kant og afskære den sprukne
ridse med en buesav, 11 tommer op i klokken, saa at den uden fare kan bruges«.
1858 var hele to af klokkerne ubrugelige og blev derfor solgt, hvorefter en ny
indkøbtes hos Gamst Lund. Ved kirkens reparation 1871 var der således kun
een klokke tilbage af Tessins fra 1731, og nu blev både denne og den nyanskaffede fra 1858 kasseret og erstattet med to nye fra Anker Heegaard i Frederiks
værk98. Disse omstøbtes i Frederiksværk 1885—85 og afløstes 1937 af de nu
værende.

'f~
Fig. 51. Trinitatis kirke. Gravplan o. 1740, med indtegnet stoleværk, alter og font. LA.

GRAVMINDER
fter kirkens indvielse overdrog Konsistorium til kongens bygmester Albertus Mathiesen at udarbejde en gravplan for begravelser under kirkens gulv.
Arkitektens forslag indkom 27. september 1656 og blev derefter sendt rundt
til professorerne; endelig godkendt blev det ved Konsistoriums møde 6. no
vember samme år1. Af forslaget, der kun kendes i referat, fremgår det, at der
på det tidspunkt hverken var krypter eller murede grave i kirken; de ville blive
indrettet, efterhånden som der var behov derfor. Albertus Mathiesens plan gik
derfor ud på at afstikke, hvormange krypter der kunne indrettes under det
hævede korgulv, og at inddele det øvrige kirkegulv i samlede enheder, hvori
der med tiden kunne indrettes gravsteder, dels murede, dels muldbegravelser.
Når referatet af forslaget sammenholdes med listerne i kirkens gravbøger og
med en gravplan (fig. 51), der stammer fra tiden o. 1740, og som findes i kir
kens arkivalier, kan man skimte hovedtrækkene i planen.
I koret skulle der mellem professorernes stole indrettes fire dobbelte begra
velser, der med tiden kunne mures og hvælves, til en pris af 200 rdl. for hver
enkelt gravplads. De betegnedes på 1656-planen med Litra A og omfatter på
den moderne gravplan (fig. 52-53) formodentlig numrene 2 og 3. Næste gruppe,
Litra B, omfattede begravelser »under alterfoeden« og er mulig de senere mu
rede krypter 7 og 12, de dyreste i koret, idet prisen var 300 rdl. for en enkelt
gravplads. »Om Litra C blev besluttet«, hedder det i Acta consistorii, »at der
som nogen af disse dobbelte steder blev muret, da derfor at give 200 rdl., hvis
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Fig. 52. Trinitatis kirke. Korets gravplan 1:200. Målt 1961 af Holger Schmidt.

ikke 150 rdl.«, et af de mange vidnesbyrd om krypternes stykkevise tilblivelse.
Disse grave under gruppe C skulle efter beskrivelsen ligge »ved siden af alter
foden« og kan således formodentlig være numrene 6, 8, 11 og 13. Litra D og E
siges begge at være bag koret. Man kan da gætte på, at gravene under Litra D,
der skulle sælges til 100 rdl. pr. grav, omfattede numrene 1, 4, 5 og 9, mens
Litra E, der falbødes til en pris af 100 slettedaler for hver, da måtte dække
resten, nemlig 10, 14 og 15. Dog er forholdene her lidt usikre efter indrettelsen
af varmekælderen 1870, og heller ikke gravplanen fra 1740 er helt tydelig på
dette punkt.
Den første gravkrypt, der muredes i koret, var Diderich Fuirens, købt 1656,
muret 1657 (nr. 6). I rækkefølge blev det derefter: Gersdorlfs og Krags grave
(nr. 3 og 15), begge erhvervet 1658; Hans Mathiesen Mikkelborgs krypt (nr. 14)
1663; Schacks (nr. 2) og Brochmands (nr. 7), begge 1664; Friis’ (nr. 4) 1666;
Jørgen Elers’ (nr. 13) 1667; von Stöckens (nr. 9) og Hans Leths (nr. 5), begge
købt 1674; Körbitz’ (nr. 1) 1675; Claus Sohns grav (nr. 10) 1676; Jørgen Eiler-
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sens (nr. 11) 1679; kgl. bygmester Lambert van Havens (nr. 8) 1681; og Bolle
Luxdorphs gravkrypt (nr. 12) 1686.
Albertus Mathiesen selv fik 1657 bevilget gravsted til nedsat pris, »anseende
den umage, han havde med at disponere gravstederne i samme kirke«2; den lå
i Litra H, i midtskibet under orgelet, efter gravbogens oplysning3 den næst
sidste grav ved opgangen fra kirken til Rundetårn, under kvindestolene på
nordsiden.
Gravkrypterne i koret beherskes overvejende af den ældre enevældes førende,
fornemme slægter som Schack, Gersdorff, Friis, Körbitz, von Stöcken osv., dog
med enkelte universitetsfolk og borgerlige imellem. Ligesom tilfældet var i Vor
Frue og S. Nicolai kirker, tænkte man sig også her i Trinitatis kirke at fylde
korrummet med store og pragtfulde epitafier, endda efter en vel tilrettelagt
plan. Det antydes allerede 16754, at Friis’ og Körbitz’ epitafier skulle korre
spondere og have ensartet opbygning; de lå begge i korgangen, det ene mod
syd, det andet mod nord over nedgangen til selve krypterne, og de to ensdannede monumenter stod således som slutpunkter for det lange blik gennem kir
kens søndre og nordre sideskib. Det var endvidere tidligt bestemt, at Schacks
store monument skulle stå der, hvor det endnu findes, i korets nordside, lige
som kirkens patroner gerne havde set, at Gerdorffernes aldrig udførte epita
fium skulle stå som pendant til Schacks ved korets sydside; Konsistorium hen
vendte sig således 1682 til rigsdrostens arvinger om at forfærdige epitafiet »paa
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det, koret kunde skikkelig vorde indelukt«5, men altså uden resultat. Om denne
ganske storstilede plan ligesom gravplanen fra 1656 kan føres tilbage til Albertus Mathiesen, ved man ikke. Han var død, længe før man begyndte at reali
sere planen, og helt fuldført blev den aldrig.
På lignende måde, som tilfældet var i koret, var det øvrige kirkegulv delt i
større enheder fra Litra F til H. En del af disse grave er murede, en del er
muldbegravelser. I midtskibet må nogle af disse grave være forstyrret i 1800’rne,
da man indlagde varmeledninger, men i vort århundrede synes de ikke at have
været rørt, og der vides for nærværende grumme lidt om deres tilstand og ind
hold af gravminder. — Ad arkivalsk vej3 kan det bestemmes, at en stor muret
grav i kirkens midtskib, mod syd under mandsstolene tilhørte professor Jens
Jensen Bircherod (d. 1686). På modsat side under kvindestolene hvilede i den
første murede grav regnet fra tværgangen, kirkens første sognepræst Jens Justesen (d. 1684), mens den anden sognepræst, magister Albert With, havde
grav på sydsiden som nabo til Bircherod. I Albert Withs grav, der endnu frem
træder muret med en lav tøndehvælving synlig under stolenes plankegulv, blev
hans datter, bispinde Helene Cathrine Thura, nedsat 1760. Året før, den 13.
september 1759, var hendes berømte søn, arkitekten Laurids de Thurah, ble
vet bisat her som den tredje kongelige bygmester i Trinitatis kirke. Endvidere
blev i midtgangens nordside nedsat to af kirkens velgørere, bryggerne Jacob
Løvberg (d. 1721, se s. 292) og Jens Larsen Griis (d. 1757, se s. 302), i henholds
vis grav nr. 2 og 3 efter Jens Justesen. En fuldstændig inventarisering af be
gravelserne under kirkegulvet vil først kunne gives engang i fremtiden, når
alle gulvfliser bliver optaget.
Ved omfattende undersøgelser og restaureringsarbejder 1926—27 blev kryp
terne under koret åbnet, istandsat og gjort tilgængelige. En indgående regi
strering og beskrivelse, som Nationalmuseet dengang foretog, er i dag den bed
ste kilde til vor viden om disse begravelser6.
To af de oprindelige gravkrypter var da i forvejen rømmet, idet man 1870
havde indrettet fyrkælder i Luxdorphs og Erasmus Hansen Brochmands be
gravelser, nr. 12 og 7 på fig. 53. Kisterne herfra var enten gravet ned eller
overført til andre krypter. Disse to fyrrum ligger i korets akse og deler de ek
sisterende gravkældre i to grupper, en nordre og en sondre, der er uden ind
byrdes forbindelse, mens der inden for hver af grupperne siden 1927 har været
etableret direkte forbindelse mellem de enkelte rum. Adgangen til den søndre
gruppe sker nu ad den gamle, murede trappe til Erik Krags krypt nr. 15; til
den nordre gruppe blev der muret en ny kældertrappe, der munder ud i Claus
Sohns krypt nr. 10.
Fra begyndelsen havde hver krypt sin egen adgang. Der var således murede
trapper ned til Krags og Luxdorphs kældre bag alteret og til de fire vestlige

GRAVMINDER

323

krypter nr. 1—4 fra gulvet i østre tværgang. Til de øvrige kældre kom man
gennem lemme i korgulvet, hvorfra kisterne måtte hejses ned; man ser rester
af lemmene overalt, når man står dernede, mens korets fliser ovenfra har ud
slettet alle spor. De enkelte krypter fremtræder nu med teglstensgulv, hvid
tede vægge og lofter og nymurede, fladbuede åbninger til naborummene. —
Ved restaureringen fjernede man en række af de kister, som enten havde ringe
historisk interesse, eller som var yderlig slet bevaret, og kunne derefter opstille
de resterende kister mere overskueligt, end tilfældet havde været i de tidligere
så tætpakkede krypter; i de fleste rum står kun en enkelt række kister på gul
vet; i Friis’ krypt er der to lag, hvor det øvre hviler på bærestænger indfattet
i de originale bomhuller, der ved kryptens anlæg er muret til dette formål. Af
nordsidens begravelser bevarede man kister fra Körbitz’ og Schacks grav
kældre, mens flertallet af kisterne i de øvrige rum (på nær Hans Grams, se s.
362) blev rømmet ud og gravet ned. På sydsiden for man frem med mere lempe;
her var det væsentlig kister fra van Havens krypt og en del Luxdoph-kister i
Krags krypt, der måtte holde for ved udrensningen, mens kisterne fra de øv
rige kældre bevaredes næsten fuldtalligt. — Før udrensningen fjernede man en
del kisteplader og -beslag fra de kister, der skulle rømmes ud, og hængte dem
op rundt omkring i krypterne. Både disse løse inventargenstande og kisterne,
såvel de endnu eksisterende som de udrangerede, vil blive omtalt i det følgende
under den gravkrypt, som de oprindelig har tilhørt, ikke efter deres nuværende
placering.
BEGRAVELSER I KORET
Körbitz’ gravkrypt, nr. 1 på gravplanen fig. 53, ligger nordligst i den forreste
række af gravkældre under koret. Skødet oplæstes på Konsistorium den 14.
april 1676, hvor man besluttede, at rigsmarskal Körbitz skulle have overladt
et begravelsessted til en værdi af 700 rdr. mod at betale blot 400 rdr. og »... at
hans Excellentz paa egen bekostning lader Pladsen opfylde og Trappen til Op
fyldningen (dvs. udgravningen) forfærdige, udi lige Proportion med den, som
nu er til Koret, uden Kirkens videre bekostning«7. Ved sin død samme år efter
lod Körbitz et legat på 600 rdr. til vedligeholdelse af hans gravkælder, epita
fium, fanestænger og jerngitter8.
Gravkrypten er krydshvælvet og har gammelt teglstensgulv. Af den trappe,
ad hvilken man oprindelig har haft adgang, ses nu kun de nederste trin gen
nem en fladbuet døråbning nordligst i kælderens vestvæg. Dens senere blæn
dede udmunding, der sandsynligvis endnu kunne ses oppe i kirken i 1835, havde
sin plads mellem muren og den nordre pille i østre tværgang. I kælderens nord
mur er der en lang skakt med et rektangulært lufthul ud til Landemærket;
overfor denne sidder i sydmuren et rektangulært vindue med smedejernsgitter
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ind til Schacks gravkammer. Nyere (1926) er den døråbning, som er brudt i
østmuren, og som gennem Leths gravkrypt danner den nuværende adgang til
kælderen (fig. 54).
Da jødeforfølgelserne satte ind under besættelsen, var det i Körbitz’ grav
kælder, man skjulte Synagogens Thoraruller.
†Epitafium 1676 for Johannes Christophorus Körbitzius, ridder af Elefanten,
rigsråd, rigsmarskal etc., med latinsk inskription, var opsat over nedgangstrap
pen ved tværgangen mellem muren og pillen. Ved branden 1728 led det så stor
skade, at man frygtede, det ville falde omkuld, hvorfor det blev taget ned af
stenhuggerne Joseph Lutz og Didrich Gercken9.
Jerngitter o. 1680 dækkede oprindelig nedgangen til krypten fra østre tvær
gang. Det har i midten en stor, rundbuet dør med to fløje, oprindelig anbragt
foran nedgangen til krypten, flankeret af lavere gitterværk i sortmalet smede
jernsarbejde med spiralmønstre. I dørfløjene forgyldte, indrammede spejlmo
nogrammer med J C K for Johan Christoffer von Körbitz. Gitret er opbygget
på samme måde som det tilsvarende fra Friisernes gravkrypt (s. 341), ligesom
dette i Caspar Finckes stil; der er også ligheder med gitret ved Schacks epita
fium, og det er sandsynligvis gjort af den samme mester, der udførte de to an
dre, Jochim Heims fra Kiel. Det flyttedes fra sin oprindelige plads i 1835, da
man byggede skriftestolen over den nordre koromgang over Körbitzernes krypt,
og blev opstillet på sit nuværende sted mellem nordre skriftestols østvæg og
alteret.
Kister. Af de ti kister, der i tidens løb er blevet nedsat i krypten, findes der
i kirken syv bevaret, fire i selve Körbitz-kælderen og tre, som ved omordnin
gen fordeltes i andre krypter: 1) 1650. Den første datter af råds- og hofmarskal
Iohan Christoff von Körbitz og Christinæ Lvtzow, d. 1650 på Hellerup den 9.
juli kl. 3 (kistepladens ordlyd). Rektangulær spædbarnekiste, 64x36 cm, høj
den 33 cm, med glatte sider og svagt buet låg. På låget har siddet et nu for
svundet kors, derunder en rektangulær kisteplade af messing, 22 x 32 cm, med
graveret, tysk versalindskrift; over indskriften er graveret Körbitz’ og Lytzows våbner på hver side af et Jesus-monogram, nederst er graveret et død
ningehoved på krydslagte knogler. Kisten, som ikke er nævnt i nogen grav
liste, er hensat i Eilersens kælder, gravplan nr. 11 (fig. 63).
2)
1676. Iohan Christof von Lützelburg til Zsceckewitz, af slægterne Lützelburg og Körbitz, kammerjunker hos prins Georg; f. i Dresden 1648 den 19.
marts, d. 1676 den 18. december (efter indskrift på kistepladen). Rektangulær,
læderbetrukken kiste med beslag af jernblik, 190x72 cm, højden 57 cm, lige
sider og svagt buet låg; otte bærehanke i store beslag med blomster og akantus. Kisten har langs alle kanter brede, gennembrudte akantusborter. Låget
er bl.a. smykket med en stor tulipan i hvert hjørne og en oval kisteplade af
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Fig. 54-57. Trinitatis kirke. Korets gravkældre. Fig. 54. Leths krypt med blik ind i Körbitz’,
øverst til venstre. Fig. 55. Fuirens og en del af Schacks krypt, øverst til højre. Fig. 56. BielkeGersdorffs krypt, nederst til venstre. Fig. 57. von Stöckens krypt, nederst til højre.
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tin, 28x23 cm, med graveret, tysk versalindskrift; kun halvdelen af rammen
— en engel omgivet af frugtranker og akantus — sidder endnu tilbage. Over
lågets hovedende ses spor efter nu forsvundne ornamenter, formentlig våbner.
Kisten står ved nordmuren i Körbitz’ kælder (fig. 59).
3) 1679. Moritz Fridrich von Körbitz, »Pfaltz Nevburgischer Gewesener Fendrich«. F. □ 16D i □, ældste son af sachsisk-nauenburgsk kammerjunker,
stiftshauptmand og »Ober Steyer Ein Nehmer« Caspar Kühne Rudolph von
Körbitz og Anne Marie von Ltitzelburg; kom 21. december 1678 til Koben
havn for at følge sine forfædres fodspor og fortsætte sin påbegyndte krigspro
fession, indtil »Am 26 Ianuary Ao 1679 un uermuthlich getahnen harten Fail
vnd zu geschlagen Schlag uorhindert worden«, d. næste morgen mellem kl. 5
og 6 (refereret efter kistepladens ordlyd). Rektangulær, læderbetrukken kiste,
206 x72 cm, højden 56 cm, som i hele sit udseende er meget lig nr. 2. På låget
en oval kisteplade af kobber, 28x24 cm, i ramme af jernblik hvor engle om
givet af frugtklynger og akantus liankerer den graverede, tyske versalindskrift.
Under kistepladen ligger et ejendommeligt lille ornament, formentlig dannet
af resterne af kantborterne, sat sammen i en rude, i hvis midte er anbragt to
støbte, krydslagte knogler. Over kistepladen to våbner, Körbitz’ og Lützelburgs (?). Kisten står i Körbitz’ kælder ved siden af nr. 2 (lig. 59 og 68).
4) 1682. Johann Christopher von Körbitz til Hellerup, ridder, gehejme-,
etats-, justits- og krigsråd, rigsmarskal, stiftsbefalingsmand over Siælands stift
og amtmand over Kiöbenhavns og Roeskilde amter; f. 1612 den 13. august i
Dresden, tjente gennem 49 år tre konger, d. 1682 den 20. august, 70 år og syv
dage gammel (refereret efter indskrift på kistepladen). Rektangulær, metal
beklædt kiste (fig. 70), 211 x74 cm, højden 68 cm, lige sider og tresidet låg
med faldende højde mod fodenden. Kisten er overalt smykket med påsatte
ornamenter af blik, som undertiden bærer spor af forgyldning. Otte bærehånd
tag med store blomsterbeslag, der på langsiderne forbindes af snore med kva
ster. På hver af lågets skråsider er påsat otte anevåbner flankeret af basun
blæsende engle. Oven på låget ligger en skjoldformet kisteplade, 61x34 cm,
med dansk kursivindskrift i forgyldt ramme, formet som draperier, kronet af
basunblæsende engle. Over kistepladen et stort krucifiks, hvis Kristusfigur nu
mangler, men som endnu har bevaret INRI-pladen. På fodendens gavl et kro
net spejlmonogram. På hovedendens to svævende engle, som holder et for
gyldt våben, hvorover et forgyldt skriftbånd: Iohan Christo[f] von Körbitz.
På kistelåget er anbragt en marskalstav, og på væggen over kisten hænger en
sabel. Kisten står syd for de to ovennævnte i Körbitz’ gravkrypt.
5) 1693. Christina Lützow, f. 1615 den 15. november i Plauge i Mecklenburg,
g. 1. gang med Christian IV.s rigsråd Knud Ulfeld, g. 2. gang med Johan Christof von Körbitz (nr. 4), d. 1693 den 16. oktober i København (efter kistepla-
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Fig. 58-61. Trinitatis kirke. Kister fra korets gravkældre. Fig. 58. Christina Lützow (s. 328), overst
til venstre. Fig. 59. Moritz Friederich von Körbitz og (til hojre derfor) Johan Christoff von Lützelburg (s. 324), øverst til højre. Fig. 60. Magdalena grevinde von Schack (s. 333), nederst til venstre.
Fig. 61. Körbitz-kiste uden indskrift, nederst til højre (s. 328).

dens indskrift). Rektangulær kiste af samme opbygning og udsmykning som
nr. 4, 189x70 cm, højden 68 cm (fig. 53). Kistepladen, 64x31 cm, er også gan
ske tilsvarende, men i noget enklere udformning. På låget endvidere et kruci
fiks, hvis Kristusfigur har forgyldt hår og lændeklæde. På fodendens gavl ses
et beskadiget spejlmonogram og på hovedendens et Lützow-våben. Kisten er
hensat op til sydmuren i Körbitz’ kælder.
6)
1694. Christina Lutzou, »fød til disse livets Yeye / Den attende April, da
Een, Sex syv og fem / Var voris mercke til, hvor tiden den gick frem / Af Lutzous Adelig og Alefelders Stammer / som Wisselberg besad hun her met rette
Brammer / I ludlands Riber Stift i det berømte Land / Af hvilke Cimbri har
sit Navn mand fra mand / Hun obfød er i det Naunkündig Sted og Bye / Af
hvilcken Over ald, gaar største rijgt og Rye / Jeg meener Kiøbenhafn hvor hun
Opklecket er / Af hindes Faster som tilforn boede der / I Høstemaand er hun,
Ved Herrens haand afmeyet / Den siet og tivend dag. Ved salig Død bort
Feyet. / Fra Lalands Beritzgaard, da mand et tusend schref / Sex hunder Ni
og Fier da hun sit Løb fuld dref / I Hindis Nittend Aar sampt Uger Ni og Otte
/ Og Dage □ og □ som afSkar Livets totte / Dog til et bedre lif, som hendis Siel
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Fig. 62-63. Trinitatis kirke. Barnekister. Fig. 62. (til venstre). Fra Schacks gravkrypt (s. 336).
Fig. 63. Fra Körbitz’ gravkrypt (s. 324)

da fick / Der hun Ved salig Død til Hemmels glæde gick« (kistepladens ordlyd).
Læderbetrukken kiste (fig. 58), 192x75 cm, højden 63 cm, med lige sider og
meget lavt, tresidet låg. Otte bærehanke, hver med to små rosetformede be
slag. På langsiderne smalle borter af jernblik og for enderne bredere akantusog blomstersmykkede borter, sammensat af rester af ornamentbånd. Midt på
hver af lågets skrå sider er anbragt alliancevåbner, og imellem dem sidder på
lågets vandrette flade den skjoldformede kisteplade af kobber, 25 X 18 cm, med
graveret kursiv; i akantusramme, hvoraf kun halvdelen er bevaret. Over lågets
hovedende: I H S, udklippet af ornamenteret jernblik, herunder et forgyldt
skriftbånd med afdødes navn i versaler. Kisten ses stående ved nordmuren i
Claus Sohns grav, gravplan nr. 10.
7)
Første halvdel af 1700’rne. Ulæselig indskrift. Barokprofileret kiste (fig.
61), 209x80 cm, højden 72 cm, med fire løvefødder, overtrukket med sort
fløjl og smykket med bemalede bly ornamenter. Kistens vandrette ledføj ninger
har bukkelbort forneden og foroven på låget, og på hjørnerne findes bladbøjler
med englehoveder (kun to er bevaret); på den tilgængelige langside ses et for
gyldt Körbitz-våben med bladværk, flankeret af forgyldte armatur-beslag og
en sørgende yngling (fig. 61 og 65). Gavlene smykkes af masker mellem snorguir
lander og draperi, på fodenden tillige af en fremstilling af Døden. På det karnisformede låg ligger en stærkt forvitret, rektangulær kisteplade af bly, 29x31
cm, med en nu fuldstændig ulæselig kursivindskrift. Iflg. gravlisten3 kan der
være tale om enten overkrigssekretær Johan Christoffer Körbitz, d. 1726 den
24. december og bisat i Trinitatis 7. januar 1727, eller dennes søn, løjtnant
Johan Christian Körbitz, d. 1729 o. 24 år gammel og bisat i Trinitatis kirke
30. marts 1729. Kisten står i Leths kælder, gravplan nr. 5, ved nordvæg
gen.
†Kister. 1) 1686. Hofmarskal Råbens barn, d. 1686 den 1. maj, nævnt i grav-
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Fig. 64. Trinitatis kirke. Epitafium over Hans Schack (s. 330).

bogen3. Kisten må være nedgravet i 1927 uden at være identificeret, hvis den
ikke er rømmet ud før.
2) 1689. Marskal Råbens frue, d. 1689 den 8. november, nævnt i gravbogen3.
Kisten lod sig ikke identificere og må være gravet ned 1927 eller før.
3) 1770. Frider[ikke Dorotheja von Kyrbitz, f. 10. [sept.] 1710, datter af
Johan Chr[is]toph von Kyrbitz til Bellrieth og Hel[lerup] ... og Char[lotte
Sophie] von Hars[t]al[l], g. m. Otto [Christopher] van der Osten ..., tre
døtre, hvoraf to er døde. D. 1770 den 10. [sept.]. Kisten, som nævnes 1926—27,
må da være nedgravet. Oval, løs kisteplade af bly, 35 x 22 cm, med voksover
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træk, hvori en stærkt beskadiget kursivindskrift, nu opsat på sydvæggen i
Leths kælder. En blystøbt stråleramme, som har omgivet skriftfeltet, er også
gået tabt.
Schacks Gravkrypt, nr. 2 på gravplanen fig. 53. Konsistorium besluttede den
3. januar 1664 at tillade feltmarskal Hans Schack frit valg af et lejersted i
Trinitatis10. Ifølge gravbogen3 foretoges den tidligste bisættelse i krypten i 1670.
Den krydshvælvede gravkrypt svarer i udseende til Körbitz’. Trappen, som
man skimter gennem en rundbuet dør nordligst i vestmuren, har, inden den
blev blændet, mundet ud i kirkens østre tværgang umiddelbart syd for den
nordre pille. Den nuværende adgang, en fladbuet døråbning i sydmuren ind til
Fuirens krypt (fig. 55), stammer fra 1926—27. I nordvæggen ses vinduet med
smedejernsgitter, som er nævnt ovenfor under Körbitz’ kælder.
Med tildelingen af dette gravsted forventede konsistorium, at feltmarskallen
på anden måde ville vise sig kirken nådig; og ved sin død 1676 efterlod Hans
Schack et legat på 500 rdr. til et epitaf i kirken. I pagt med de ovenomtalte
planer for korets udsmykning (se s. 321) havde »procurator templi Trinitatis«
den 31. juli året før anvist Schack epitafiumsplads mellem de to øverste piller
i korets nordside; altså direkte over hans gravkrypt4. Kirkens store iver efter
at få korets udsmykning bragt i stand fremgår af brevvekslingen, som den
førte med enkegrevinde Schack i den årrække, der forløb inden monumentet
kunne opstilles11.
Epitafium 168712. Hans Schack greve, arveherre til Schackenborg og herre
til Giselfeld og Gram etc. Gravmonument af sort, hvidt og broget marmor, ud
fort 1687 af Artus Quellinus den Yngre og endelig opstillet i Trinitatis kirke
1689 (fig. 64). Monumentet er udfort i Antwerpen på grundlag af et udkast,
som Hans Schacks efterkommere lod arkitekten Hans van Steenwinkel (den
yngste) tegne i 1686, og siden ad søvejen fragtet til København, hvor Quelli
nus’ søn med hjælp fra den københavnske billedhugger Chr. Nerger ledede
opstillingen af det i Trinitatis. Gravmælet består af en figur af den hvilende
feltherre i hvidt marmor, anbragt på et højt, vandret leddelt postament og set
på baggrund af en sort obelisk i et stort felt af broget marmor omgivet af en
sort, svungen og profileret ramme. I den øvre del af det høje postament af sort
marmor findes et hvidt felt med den sorte indskriftplade, af form som en skue
sarkofag, med en biografisk versalindskrift på latin og over denne et Schackvåben. Figuren af feltherren, der er udført efter et malt portræt, viser Hans
Schack i rustning med allongeparyk og skærf hvilende på en hynde, idet han
halvt siddende med ansigtet mod beskueren støtter på venstre albue, mens han
i den højre hånd holder marskalstaven ved sit bøjede højre knæ. Den hvilende
krigshelt har til begge sider sejrstrofæer, vajende faner og krigsarmatur, lige-
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Fig. 65-68. Trinitatis kirke. Krucifikser og andre kistedekorationer fra gravkældrene. Fig. 65, overst
til venstre. Fra uidentificeret Körbitz-kiste. (s. 828). Fig. 66. overst til hojre. Fra Magdalena Schacks
kiste (s. 333). Fig. 67, nederst til venstre. Fra Otto Dieberich Schacks kiste (s. 334). Fig. 68, nederst
til hojre. Fra Moritz Körbitz’ kiste (s. 326).
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ledes i hvidt marmor. Den høje og brede plade af broget marmor, der danner
monumentets baggrund, og som ved den sorte obelisk i midten er delt i to
halvdele, er behængt med 16 anevåbner samt hjælme, rustninger, skjolde og
lignende. Øverst på obelisken, over en smal, hvid gesims, sidder et kronet
Schack-våben i hvidt marmor.
Monumentet blev delvis ødelagt 1728, da klokkespiret under branden styr
tede ned gennem korhvælvet. Det henstod i stærkt molesteret skikkelse gen
nem en lang årrække; trods Universitetets ihærdige bestræbelser over for fa
milien, der havde stillet en snarlig istandsættelse i udsigt, blev det først restau
reret 1780 af Andreas Weidenhaupt. Epitafiet beskyttes af et gravgitter, opstil
let 1693 og udført i 1600’rnes vanlige stil med fantasifulde spiralslyngninger af
Jochim Heims fra Kiel12, hvis forbogstaver man finder stemplet på Mogens
Friis’ gravgitter (nedenfor s. 341), og hvem man utvivlsomt også må tilskrive
det usignerede gitter fra Kørbitz’ grav. I midtfeltet på Schacks gitter ses i en
ovalramme et kronet spejlmonogram med feltherrens forgyldte navnetræk; det
øvrige sprinkelværk er sortmalet. — Ligesom selve monumentet må også git
ret være omdannet 1780: de øverste spiraler i det oprindelig meget højere midt
felt er skåret vandret af og er erstattet af en tværstang med tandsnit i ny
klassicismens ånd.
†Ligsten. Resen13 meddeler 1683 indskrifterne på to nu forsvundne ligsten.
1) 1672. Magdalena grevinde v. Schack, g. m. Otto Diderich v. Schack, datter af
Bertram Rantzau-Ascheberg og Dorothea Brockdorff; f. i Kiel 1657 den 18. marts,
d. i København 1672 den 10. juni. Tysk indskrift. 2) 1676. Hans Schack greve
af Schack; f. 1609 den 28. oktober, d. 1676 den 27. februar. Dansk indskrift.
Fra undersøgelsen 1926 nævnes ti kister, syv voksen- og tre barnekister. Des
uden må en navnløs barnekiste i krypterne stamme fra Schacks kælder, hvor
den iflg. gravlisten 1656—172014 kan være bisat 1709 (jfr. kiste nr. 9).
1)
1665. Frederich Schack, f. i København 1663 den 26. december mellem
kl. 5 og 6 om morgenen, søn af Hans Schack til Møgeltønder og Gramb, ridder,
feltherre, rigsråd etc. og dennes hustru Anne Schack, af den adelige stamme
»der Blomer till begge Nevwen og Kaltenhof«; d. 1665 den 10. juli om aftenen
mellem 4 og 5 (kistepladens ordlyd). Rektangulær, læderbetrukken barnekiste
med lige sider og svagt buet låg, 113x55 cm, højden 45 cm. Seks bærehanke
i beslag med gennembrudte storblomster. Langs låget er en frynse påsat med
søm, i hvis hoveder man ser skiftevis en løve og en lilje, figurer fra Schackvåbnet. På låget en oval kisteplade, 24 x 29 cm, med graveret dansk versalind
skrift omgivet af en bred, gennembrudt ramme med store blomster; på pla
dens bagside er graveret et billede af syndefaldet. Over kistepladen ligger en
plade med Schack til Schackenborgs våben. Kisten står ved foden af den gamle
trappe i Schacks kælder.

BEGRAVELSER I KORET

333

2) 1670. Dorothea Hedwig Schack, f. 1662 den 15. september i Hamburg,
datter af Ioachim Schack til Sneumgaard, oberst til fods; d. 1670 den 20. no
vember i København (kistepladens ordlyd). Rektangulær, læderbetrukken ki
ste med lige sider og svagt buet låg, 144x61 cm, højden 43 cm. Seks bære
hanke, hver i to rosetformede beslag. Langs lågets kant ses spor af frynser;
oven på låget en oval kobberkisteplade med bred, gennembrudt blomsterbort,
51 x44 cm, og herover ligger der to ens plader med Schack-våbnet. Kisten står
nu i Fuirens kælder (gravplan nr. 6) langs sydvæggen.
3) 1670. Avgvsta Rvmohrin f. Schack; f. 1655 den 30. september i Lavwenbvrg i fyrstendømmet Sassen, g. m. Dettleff Rvmohren, arveherre til Roest og
Todemarck, oberstløjtnant til hest; d. 1670 den 17. november og begravet den
19. december i København (kistepladens ordlyd). Rektangulær, læderbetruk
ken kiste med lige sider og svagt buet låg, 192x72 cm, højden 72 cm, otte
bærehanke med store, gennembrudte beslag af smedejern. Langs lågets kant
sidder en beskadiget frynse med klunker slået på med søm af tin, hvis hoveder
skiftevis er udsmykket med en løve og en lilje. Oven på låget en oval kisteplade
af messing med en bred, gennembrudt blomsterramme, 64 x 50 cm, og tysk
versalindskrift. Over kistepladen to firdelte våbner, og herover en rest af et
krucifiks — toppen med INRI-pladen. Kisten står langs nordvæggen i Fuirens
kælder (gravplan nr. 6).
4) 1672. Magdalena grevinde von Schack f. Ranzow; f. 1657 den 18. marts
i Kiel, datter af Bertram Ranzow, arveherre til Aschberg og Lammershagen,
oberst til hest, og Dorothea Ranzow f. Brockdorff af huset Rixdorf; g. m. Otto
Diederich greve af Schack, arving til Mögeltunder, Gramm og Gieselfeldt, kam
merherre; d. 1672 den 5. maj i København, begravet 10. juni (efter kistepla
den). Rektangulær, fløjlsbetrukken kiste med lige sider og svagt buet låg,
196x71, højden 58 cm (fig. 60). Otte bærehanke i fint formede, gennembrudte
akantusbeslag med store blomster, af bemalet messing. Langs kanterne brede
guldborter med korte, sorte frynser. På låget ligger over fodenden en kisteplade
af messing med tysk versalindskrift i et usædvanlig bredt, skjoldformet skrift
felt omgivet af en bred, slynget bladværksbort smykket med frugtklynger,
ranker og øverst to putti, som bekranser et dødningehovede. Over kistepladen
et kronet (Rantzau-?) våben omgivet af draperi; øverst på låget et krucifiks
af tin med støbt Kristusfigur (fig. 66). Kisten står nu i Mikkelsborgs gravkælder
(gravplan nr. 14) langs med nordvæggen.
5) 1676. Hans greve af Schack til Schackenborg, arveherre til Giselfeld og
Gram, ridder, gehejmeråd, feltherre, præsident i Krigskollegiet, oberst til hest
og fods, assessor i Statskollegiet og Højesteret; f. 1609 den 28. oktober om af
tenen mellem 8 og 9 i fyrstendømmet Schleswig på Ynnewalds Gaard, af slæg
terne Schack og von der Wisch; kom 18 år gi. første gang i krigen under ChriDanniarks Kirker, København II
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stian IV., siden tjente han i Sverrig og allerlængst tid i Franchrig, hvor han
tjente sig op gennem alle Charger; han begav sig derefter hjem, blev ansat som
statholder af hertug Franz Carl af Saxenlawenbvrg og fik ved dennes død to
år senere kommandantskabet i Hamborg som generalløjtnant indtil 1657; af
Frederik III udnævnt til generalløjtnant, senere feltmarskal og endelig til felt
herre; i 1671 blev han af Christian V. ophøjet til den »Grefvelige Dignitet oc
Stand«; d. 1676 den 27. februar (efter kistepladens indskrift). Rektangulær,
messingbeklædt kiste, 206x48 cm, højden 81 cm, med lige sider og tresidet
låg, rigt smykket med ornamenterede messingbeslag, hvorpå rester af forgyld
ning. Langs lågets lang- og kortsider er udsmykkede, gennembrudte lister sat
på med søm, som har fligede blomsterhoveder. Otte bærehanke med store, ro
setformede beslag. På hver af lågets skråsider lire alliancevåbner flankeret af
putti. På hovedendens gavl Schacks kronede våben og på den modsatte hans
spejlmonogram, H G S. Over lågets fodende ligger den ovale messingkisteplade,
64 x 30 cm, randet af engleansigter foroven og af armatur forneden med dansk
indskrift med ophøjede versaler. Over kistepladen et stort, forgyldt krucifiks
med korsarmene bøjet ned over lågets skrå sider og fastholdt af fire bladværksomgivne evangelistmedailloner sat på i hjørnerne; Kristusfiguren er forsvundet.
Øverst på låget en medaillon, hvori ses sejrsgudinden med krigstrofæer. Kisten
står som den midterste i Schacks gravkælder.
6) 1683. Otto Dieberich [!] greve af Schack, f. 1652 den 21. september i Kiel,
arveherre til Schackenborg, Brinck, Gisselfeld og Gram, ridder af Dannebrog,
kammerherre, stiftsbefalingsmand over Ribe stift og amt; gennem to ægteska
ber fader til seks børn; d. 1683 den 1. juli i Itzehoe (kistepladens oplysninger).
Trapezformet kiste, 211x78 cm, højden 83 cm faldende mod fodenden, med
lige sider og højt, tresidet låg; beklædt med fløjl og overalt prydet med bly
ornamenter og pyntesøm med Schack-våbnet. Otte små bærehåndtag i ovale
blybeslag med blomster og akantus. Drevne blomsterborter langs alle kanter;
blystøbte blomsterkranse og frugtklynger på kistens og lågets sider. Midt på
låget et krucifiks (fig. 67) af blik med støbt Kristusfigur; over dette to engle,
der samler hænderne under et kronet Schack-våben med palmeblade om. På
hovedgærdets gavl er anbragt den runde kisteplade af kobber, 36 x 40 cm, med
latinsk kursivindskrift i ovalt skriftfelt omgivet af akantus og frugtornamen
ter. Kisten er hensat i Mikkelborgs kælder (gravplan nr. 14), hvor den står langs
sydmuren side om side med Otto Dieberichs første hustrus, Magdalena f. Ranzows kiste (ovenfor s. 333).
7) 1688. Anna Biomen grevinde af Schack til Schackenborg, f. 1632 den 25.
juni »ud af de Højadelige Huse dansk oc Tydsck Neuenhof«, g. 16[48] den [31.
aug.] med Hans greve af Schack til Schackenborg etc.; d. 16[88] den [28. febr.]
som enke (efter indskriften). Trapezformet kiste, 204x81—67 cm, højden 81
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Eig. 69-70. Trinitatis kirke. Kistedekorationer fra gravkældrene. Fig. 69, til venstre. Buste fra Dorothea Sophia Marschalcks kiste. Fig. 70, til hojre. Fra Johan Christoph Körbitz’ kiste (s. 326).

cm. I udstyr ganske svarende til Hans Schacks (nr. 5). På låget ligger to for
gyldte messingkisteplader begge i smalle akantusrammer, der foroven afsluttes
af et englehoved. Nærmest hovedgærdet den største plade, 27 x 24 cm, der har
en biografisk kursivindskrift på dansk; den mindre plade, 24x19 cm, ved fod
enden har en opbyggelig indskrift med kursiv. Ved undersøgelsen 1926—27
fandt man på den inderste kiste en oval, forsølvet indskriftplade, der kort med
delte Anna Biomes navne og data på tysk med kursiv. På låggavlen et firdelt
alliancevåben,
Blome-Sehested-Rantzau-Ahlefeldt.
Kisten
står
ved
sydvæggen
i Schacks kælder.
8)
1707. Sophie Dorothea Marschalck enkegrevinde af Schack, f. 1656 den
[8. december], datter af Johan Friderich Marschalck og Margrethe Bielcke;
hof jomfru hos dronning Charlotta Amelia; 1670 g. m. Otto Diederich greve af
Schack til Schackenborg (se nr. 6), der døde 1683; 1701 overhofmesterinde hos
dronning Charlotta Amelia; d. 1707 den [10. november]; gravmindet forfærdiget efter dronningens befaling (efter indskriften på den nu næsten ulæselige
kisteplade, som ordlyden er iflg. afskrift af aftryk fra 1863). Pompøs, trapezformet barokkiste af træ, beklædt med kobber, 232x105—96 cm, højden 95
cm; flanker og låg indadsvajede, hvilende på fire ornamenterede kuglefødder.
De vandrette ledføj ninger er forkrøbbede om fremspring (»risalitter«, eet på
hovedenden, to på hver langside), overlisten tillige bøjet uden om segment
gavle over alle fem risalitter. Alle lodrette kanter er belagt med bladborter i
fliget storakantus. Midt på den tilgængelige langside holder to putti en krone
over et våben, flankeret af de to »risalitter« med røgelsekar i relief. I hoved
endens fremspring er anbragt en kobberstøbt kvindebuste (fig. 69), uden por
trætlighed med Sophie Dorothea Marschalck (se afbildning i Stamtavler over
22
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danske Adelsslægter XIII), men ganske svarende til busten på en Gyldenløvekiste fra Petri kirke (I, 371) og antagelig seriefremstillet. På den tilsvarende
fodende et palmetsmykket spejlmonogram. På låget, hvis flanker bærer otte
våbner, står ved hver ende en støbt luevase; ved hovedenden sidder tillige en
stor støbt, sørgende kvindefigur, nu uden attributter; på midten af låget er i
højt relief gengivet den langskæggede dødsengel. Over fodenden ses en skråtstillet, rektangulær kisteplade af tin, 45x35 cm, at læse fra fodenden. Dens
overflade synes at være behandlet med et eller andet materiale, der nu er stærkt
forvitret, hvorfor den danske kursivindskrift nu er næsten ulæselig. — Kisten,
som med sin størrelse, udformning og sit righoldige udstyr, til tider af næsten
klassisk tilsnit, virker ret enestående på beskueren, er som nævnt gjort på
dronning Charlotte Amalies befaling. Dorothea Marschalck blev bisat i den
»tyske kirke«3, S. Petri; først året efter overførtes kisten til Trinitatis. Den
står nu ved nordvæggen i Schacks kælder.
9) 1709 (?). »Et barn«. Trapezformet, fløjlsbetrukken barnekiste, 63x32—25
cm, højden 27 cm faldende mod fodenden, med rigt profilerede sider. Kisten
er ikke nævnt i nogen af indberetningerne fra restaureringen, men man må vist
med støtte i gravlisten 1656—172014 henføre den til Schacks kælder. Kisten er
nu overført til Eilersens kælder (gravplan nr. 11), hvor den står ved sydmuren,
(fig. 62)
10) 1741. Carl Æmilius baron von Schack, »Justice Raad, Assessor udi Höyeste Rat og HofT Ratten samt Præsident i dend Kongelige Rorg Ratt paa Chri
stiansborg Slott«; f. 1703 den 29. september i København, søn af Bartram ba
ron von Schack, kammerherre og »Envoye extraordinaire«, og Augusta Elisa
beth von Ahrenstorph; g. m. Lovise von Callneyn, datter af stiftamtmand i
Ribe Hinrich Ernst von Callneyn, »som nu begræder hendes SI. Herres alt for
tilige Afgang« 1741 den 31. december; i ægteskabet en afdød datter og tvende
sønner
(efter
kistepladens
indskrift).
Trapezformet,
fløjlsovertrukken
kiste,
193x101—85 cm, højden 56 cm faldende mod fodenden; profilerede sider og
låg, som det var typisk for tiden; langs kisten underkants sidder rester af sortovertrukne bærestropper. På låget en kisteplade af tin, 35 x 22 cm, med bly
støbt stråleramme, hvori skyer og engleansigter og et korslam foroven, et time
glas forneden omkring et hvælvet, ovalt skriftfelt med dansk kursivindskrift.
Kisten er hensat i Leths begravelse (gravplan nr. 5), hvor den står ved syd
muren.
11) 1742. Carl Emilius Schack, søn af si. Carl Æmilius baron von Schack
(ovennævnte) og sønnesønnesøn af feltherre Hans Schack (nr. 5); d. □ (efter
kistepladens oplysninger). Iflg. gravbogen3 bisat 9. januar 1742. Trapezformet
sortmalet og kraftigt profileret barnekiste, 88x34—26 cm, højden 25 cm fal
dende mod fodenden. På låget en oval, fliget kisteplade af tin, 12x13 cm, med

BEGRAVELSER I KORET

337

dansk kursivindskrift. Kisten står over nr. 1 på trappen i Schacks kælder. På
trinnet ovenover står der en mindre, sort æske (til ben?).
Endvidere har krypten ifølge gravbøger og -lister rummet følgende †kister.
1) 1676. Grev Schacks søn, bisat 1. maj. 2) 1698. Fru Margaretha Bielke, bisat
13. november. Disse kisters senere skæbne er nu ukendt.
GersdorfJ-Bjelkes gravkrypt, nr. 3 på gravplanen lig. 52, blev erhvervet af
rigshofmester Joachim Gersdorff ved kongebrev af 10. juni 165815; rigshof
mesteren, der døde 1661, blev dog bisat i S. Nicolai kirke (bd. I, s. 560, 574)
og senere overført til Trinitatis kirke 23. februar 167416. Den krydshvælvede
gravkælder med nyere teglstensgulv er af samme udseende som de to oven
nævnte. Trappenedgangen fra korskranken ved kirkens østre tværgang har
siden 1835 været tildækket, og nu ses kun de nederste trin under en rundbuet
dør i kælderens vestvæg. I sydvæggen et vindue med jerngitterværk ind til
Mogens Friis’ krypt (gravplan nr. 4). I østvæggen den nuværende adgang, en
fladbuet dør, brudt 1926-27 ind til van Havens kælder (nr. 8). — Overdragelses
brevet af 1658 gav tillige rigshofmesteren ret til at opsætte et epitafium oppe
i kirken på en pille eller på væggen. Ved skrivelse af 3. juni 1682 begærede
universitetet, at Joachim Gersdorffs børn og arvinger omsider ville lade mo
numentet opsætte: i modsat fald skulle de afstå det dertil udsete sted til Hans
Schack eller en anden interesseret, »paa det Koret kunde skikkelig vorde indlukt«5. Men monumentet blev aldrig opstillet, antagelig fordi familien mente,
det var tilstrækkeligt med epitafiet i S. Nicolai kirke (bd. I, s. 560). — I kir
kens begravelseslister opregnes 12 nedsatte kister3; men det kan ses, at kæl
deren har rummet flere endnu17. Ved saneringen af krypterne fandt man 14
kister (fig. 56), heraf fire voksenkister, nu stående på gulvet; begyndende fra
nord:
1) 1655. Olegard Hvitfeld, født på Liløe 16. maj 1622, datter af Hendrig H.
til Liløe og Margrete Rosenkrantz til Glimminge; g. m. Ioachim Gerstorf til
Tvnbyholm, død på Liløe 1655 (Kistepladens ordlyd). Ligesom sin husbond
var Øllegaard Huitfeld oprindelig bisat i S. Nicolai kirkes kor (bd. 1, s. 560).
Rektangulær, læderbetrukken kiste, 202x70 cm, 65 cm høj, med rette sider og
svagt buet låg; otte bærehanke med beslag i flettede båndmønstre. Kistens
overkant og hjørner er behængt med kvastrækker. På låget nær hovedenden to
våbner og derunder kisteplade af tin, 60x67 cm, med ophøjet midtfelt, randet
med en række af små spiraler, stiplet ned i kanten og uden om denne af en
gennembrudt blomster- og akantusbort. Dansk indskrift med graverede versaler.
2) 1661. Jochum Gerstorf til Tyndbyholm, ridder, Danmarks riges drost og
høvedsmand over Callingborig len, son af Casper Christoffer Gerstorf til Sæbygaard og Else Munck; f. på Sæbygaarcl 11. november 1611, d. i Kiöbenhafn

338

TRINITATIS KIRKE

19. april 1661 i hans alders 49 år 5 måneder og 17 dage (kistepladens ordlyd).
Kisten er af samme type som nr. 1, 209x73 cm, højden 63 cm, som allerede
nævnt har denne kiste sammen med hustruens nr. 1 stået i S. Nicolai kirkes
kor. Øverst på låget to våbner, midt på låget en rest af kistepladen, hvis for
svundne indskrift på dansk er gengivet hos Resen18; bevaret er blot den øvre
del af den gennembrudte bort af tin med bibelske relieffer omgivet af slyng
værk med engle.
3) 1685. Magdalena Sibylla Gerstorphia, datter af Joachim Gerstorph; f.
1643 den 19. februar, g. m. Georgius Bielke, statholder i København, d. 1685
den 5. oktober (kistepladens oplysninger). Trapezformet, fløjlsbetrukken kiste,
178 x74—65 cm, højden 63 cm, med rette sider og tresidet låg. Langs alle
kanter er der, delvis defekte, ornamenterede blylister. Ligeledes blybeslag på
kistens sider, guirlander, akantus etc. På højre side af låget er bevaret otte
våbner, på den venstre ses kun aftrykket i betrækket. Oval kisteplade af tin,
24 xl8 cm, med graveret kursivindskrift på latin; pladens bort er fjernet. I
betrækket ovenpå låget tillige aftryk af et forsvundet krucifiks.
4) 1696. Jørgen Bielke, herre til Höfvitsholm, søn af Jens Bielke til Østeråd
og Sophia Brockenhuus til Ellengaard i Norge, hvor han fødtes 21. juni 1621;
6. Marts 1661 g. m. Magdalene Sibille Gerstorf, tre sønner —- tre døtre; kam
merjunker under Christian IV., stiftamtmand nordenfjelds under Frederik III.,
general ved infanteriet, og ved sin ankomst til Kiøbenhafn udnævnt til rigens
råd; under Christian V. gehejmeråd, statholder og »premier Comendant« her i
staden; d. 1696 den 17. februar (kistepladens ordlyd). Trapezformet, fløjlsbe
trukken kiste af samme type som nr. 3, 194 x80—75 cm, højden 76 cm faldende
mod fodenden. For kistens ene ende er pånittet et Bielke-våben af bly, for den
anden et spejlmonogram under nitakket krone, begge med rester af forgyld
ning; på siderne store beslag med engle, fugle og bladmotiver; langs kistens
underkant, rundt langs låget og langs dettes midtfelt er lister af bly og blyorna
menter af delvis gennembrudt arbejde ved hjørnerne; på lågets skråsider er
lirdelte anevåbner, og ovenpå låget ligger øverst et blystøbt krucifiks, nederst
et vinget timeglas over et dødningehoved med korslagte knogler. Midt på låget
en kisteplade, 74x33 cm, med skjoldformet skriftfelt af messing, omgivet af
akantusbort med trivelige englebørn ved flankerne, forneden med frugtranker,
øverst en brynjeklædt dødsengel, der bærer skriftbånd med »memento mori« i
højre hånd. Beslagene af bly. I skriftfeltet dansk, graveret kursivindskrift. —En marskalstav er ophængt på vestvæggen over kistens hovedende.
I krypten findes yderligere følgende barnekister:
5) 1652. Margrethe Gerstorf, datter af Jochom G. til Tvnby Holm og Ølegaard Hvitfeld; f. på Tvnby Hollem 2. marts 1648, d. 1652 den 13. august
(efter indskriften). Rektangulær, læderbetrukken barnekiste, 125x47 cm, høj
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den 45 cm, med lige sider og svagt buet låg; seks bærehanke i rosetformede
pladebeslag, af smedejern. Kisten smykkes med gennembrudte akantusbeslag
af bly langs kanter og hjørner; i lågets hjørner akantusbeslag med basunengle.
På låget overside en rektangulær kisteplade med rundede hjørner, 23x30 cm,
kantet af en slyngværksbort, hvori er indarbejdet englebørn, timeglas og død
ningehoved. Dansk indskrift med graverede versaler. Endvidere over lågets
hoved- og fodende to indskriftplader, den ene med JAHVE (hebraisk), den
anden med bibelcitat, Luk. 23. — Kisten er opstillet nord—syd ved østvæggen.
6) 1666. Øllegaard Sophia Bielche, datter af Iørgen B. og Magdalena Sybilla
Gerstorff, f. 1664 den 15. november, d. 1666 den 19. februar. Rektangulær
barnekiste med svagt buet låg og overtrukken med læder, 93x43 cm, højden
34 cm. Seks bærehåndtag i blomsterformede beslag. Langs låget en kvastbort.
Ved underkanten af kisten og ved hjørnerne påslagne tøj borter. På låget to
våbner, Bielke-Brockenhuus og Gerstorf-Hvitfeld. Mellem de to våbner et sim
pelt trækors med indskriftplade og nedenunder en oval kisteplade af kobber,
35x40 cm, med blomster- og akantusbort samt forneden et dødningehoved.
Dansk indskrift med graverede versaler. — Opstillet nederst på den tilmurede
trappe (fig. 56).
7) Ubekendt fra 1600’rne. Rektangulær, læderbetrukken barnekiste uden
indskrift, af samme type som nr. 5. Langs låget sidder en række sømhoveder,
skiftevis formet som stjerner og rosetter. På låget to våbner, som på nr. 6. —
Opstillet på trappetrinnet oven over den foregående.
De følgende barnekister er opstillet på de øverste trin af trappen (fig. 56);
kistepladernes indskrifter, såfremt de findes, er utilgængelige.
8) Fra 1600’rne, uden indskrift; rektangulær, læderbetrukken barnekiste med
buet låg, 73x37 cm, højden 29 cm. Seks bærehåndtag i enkle blomsterbeslag
af smedejern med indridsede ornamenter. Langs hjørner og kanter en påslagen
tøj bort og langs låget rester af en kvasterække. Af †kistepladen på låget er kun
bevaret den bort, som har indrammet skriftfeltet.
9) 1600’rnes anden halvdel. Rektangulær, læderbetrukken barnekiste med
svagt buet låg, 65 x32 cm, højden 26 cm, og seks bærehanke som nr. 8. Langs
kanterne en påslagen tøj bort. På låget en utilgængelig kisteplade og slægtsvåben.
10) 1600’rnes anden halvdel. Barnekiste helt som nr. 9 og med samme dimen
sioner. Kisteplade utilgængelig.
11) 1600’rnes anden halvdel. Barnekiste af samme type som de tre foregående,
60 x34 cm, højden 24 cm. Kisten har haft fire bærehanke, to for hver langside;
kun et bevaret, af smedejern.
I disse fire barnekister vides at ligge: a) Scharlotta Amalia, Jørgen Bielchis
og Magdalena Sibilla Gerstorfs datter, f. 21. maj 1666, d. samme år 2. juni.
b) Christian, Jørgen Bielches og Magdalenæ Sibile Gerstorffs unge søn, d. 1669
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den 31 august kl. 8, to timer gi. c) Christian Bielke (nr. to af samme navn), de
foregåendes broder, d. 1673 (iflg. indberetning til NM.).
12)
1680. Christian Gerstorf, søn af Fridrich G. og Lisbeth Scheel, f. 1680
den 3. februar, »død paa Fembte Lefnetzdag« (kistepladens ordlyd). Rektangu
lær, læderbetrukken barnekiste, 67x34 cm, højden 32 cm, med akantusbeslag
af bly langs kanterne og ved hjørnerne. På låget ligger et Scheel-våben, mens
et andet (Gersdorff- ?) er forsvundet. Oval, foroven og forneden tilspidset kiste
plade af messingblik med akantus- og blomsterbort, 29 x 28 cm, med graveret
dansk kursivindskrift: »Her hafuer Huilested dend Paradise Pode, som aller
kortest tiid i Verdens Haue groede.... Christian Gerstorf... .f. 3. feb. .. .1680
Den Plante knap fick roed før Syndebraad den fick / Forlof af Sting saa at
Vexten undergick / paa Fembte Lefnetzdag...«
†Kister 1) 1670. Jørgen Bielchis og Magdalene Sebille Gerstorfs vnge søn,
f. 1668 »ved 11 slet« den 8. april, d. 1670 den 17. februar. Indskrift på †kiste
plade meddelt af Resen19. Kisten sandsynligvis forsvundet inden restaureringen
1926.
2) 1675. Christian Gerstorfs og Sophia Nansens søn, f. 1675 »ved 6 slet om
morgenen« 21. marts 1675, d. samme år 24. juni »ved 11 slet om aftenen«. Kisten
sandsynligvis forsvundet inden restaureringen.
3) 1717. Friderica Lovisa Friis, f. 28. december 1711 på Frijsenborg, datter
af Christian Frijs, greve til Frisenborg, kammerherre og oberst til hest, og Ølegaard, f. Gerstorff; død på Frisenborg 10. august 1717 (kistepladens ordlyd).
†Barnekiste med profilerede sider og tresidet låg med indadbuede skråsider og
det grevelige Friiske våben for den ene ende. Rektangulær kisteplade af kobber
med afskårne hjørner, 25x20 cm. Dansk kursivindskrift. Stod oprindelig i
Bielke-Gersdorffs krypt, men er 1926-27 fjernet og nedgravet. Kistepladen
opbevares løst i Friisernes krypt (gravplan nr. 4).
4) Beg. af 1700’rne. †Kiste af samme type som nr. 3, uden beslag og indskrift,
nu nedgravet.
Mogens Friis' gravkrypt, nr. 4 på gravplanen fig. 52, blev efter ansøgning af
9. december 1665 ved Konsistoriums resolution af 18. november 1666 over
draget til rentemester Mogens Friis, som selv havde udpeget det ønskede sted
». . .i gangen ved altergulvet. . .næst op til sal: rigens drostis (Gersdorffs) be
gravelse, lige saa stor som hans, med indgang og trappe dertil. . ., med et vindue
ud til kirkegaarden, og et sted derhos paa muren til en tavle at opsætte«20.
Sagen synes dog først at være gået endelig i orden efter rentemesterens død
9. juli 1675, idet Konsistorium 26. juli dette år bevilgede, at »Sal: greve Mogens
Friis maa bekomme et begravelsessted i Trinitatis kor ved den søndre side. . . .
samt epitafium, som skal korrespondere udi Struktur og proportion med Hans
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Excellence hr. rigens marskals« (dvs.
Körbitz) for en betaling af ialt 400
rdr.21
Krypten, der er den sydligste i den
forreste række af fornemme gravkældre
under koret i Trinitatis kirke, svarer i
udseende og indretning ganske til de tre
andre. Trappen og døråbningen fra østre
tværgang er nu helt lukket fra kirken;
efter meddelelse fra klokkeren Søren
Mathiesen er døren muret til allerede
17283, mens alle ydre spor af trappen
oppe i kirken vistnok først er udslettet
1835. Som tilfældet er i de foregående
kældre kan man se døren til trappen og
dennes nederste trin i kryptens vestre
ende. I dens nordvæg har man det om
talte vindue ind til Bielke-Gersdorffs
krypt, og i sydvæggen en lysskakt med Fig 7] Trlnltatis kirke. spejlmonogram T
Friis’ gravgitter,
lufthul og tilgitret åbning ud til kirkegården. En fladbuet dør i østvæggen fra
von Stöckens gravkammer (gravplan nr. 9) blev brudt gennem muren ved
saneringen 1926—27.
†Epitafium 22 . 1677, over Magnus Friis, greve til Frisenburg, friherre til Frisenwold og stamherre til Boller &c., hvid ridder, rentemester, stiftsbefalings
mand i Århus og Kalø og assessor i Statskollegiet og Højesteret; f. 1623 den 7.
september, d. 1675 den 9. juni; opsat af enken. Latinsk indskrift. — Var an
bragt over nedgangen til krypten mellem muren og pillen. Hvornår det for
svandt vides ikke. Ifølge en muligvis upålidelig meddelelse hos Hoffman23 skal
det endnu have eksisteret i 1763.
Gitter. Hvad der ovenfor s. 324 er sagt om Körbitz’ gravgitter, gælder også
dette (fig. 71). Det kronede og forgyldte navneciffer, der ikke klart kan opløses,
siges almindelig at hentyde til Magdalena Sibylle Gersdorff og Jørgen Bielke.
Men gitteret kan aldrig have været anbragt ved det Bielke-Gersdorffske grav
sted, og den forgyldte grevekrone modsiger også en sådan placering. Det er
meget rimeligere at anbringe gitret som et modstykke til Körbitz’, og under
grevekronen kan man i det mindste tyde cifrene M G F som Mogens greve Friis.
På indersiden af den højre dørfløj findes et rundt mesterstempel med bogsta
verne I H for Iochim Heims, se under Schacks gravgitter s. 33224.
Kister. Da graven blev undersøgt ved saneringen, rummede den ti kister,
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heraf fire barnekister. Disse ti kister er nu opstillet i to lag, det øverste på gamle
bærestænger af jern omfatter nedennævnte numre: 6, 3, 9, 10 og 5 regnet fra
syd; i det underste lag på gulvet står i samme orden numrene 1, 2, 4, 7 og 8.
1) 1665. Frederic Friis, f. 1663 den 15. oktober i København, søn af Mogens
Friis til Boller og Favrskovf, Frederik 111.s råd, rentemester etc. befalingsmand
over Lister og Mandals Len, og Anna Marie OfTenberg, Mogens Friis’ anden
hustru; d. 1665 den 29. august (kistepladens ordlyd). Rektangulær barnekiste
med let buet låg og kraftig, påslagen fodliste, 102 x48cm, 41 cm høj. Seks bære
håndtag med blomsterformede, brudte hængselbeslag af smedejern. Kisten er
langs alle kanter, hjørner og rande smykket med rækker af messingsøm, hvis
hoveder er udformede som siddende egern. Oval kisteplade af messing, 42x48
cm, med dreven blomster- og bladbort, er anbragt ved lågets fodende. Dansk
indskrift med graverede versaler. Over hovedenden de fædrene og mødrene,
todelte anevåbner, ligeledes af messing.
2) 1671. Charlotte Amelia Friis, f. 1670 den 15. november i København,
datter af Mogens Friis, greve til »Frijsenborre, herre til Boller og Faversghovf«
etc. og Anna Maria OfTenberg, grevinde af Friis; d. 1670 den 13. august i Kø
benhavn. — Rektangulær barnekiste af fyrretræ, 91x48 cm, højden 42 cm,
med udad skrånende sider og med lister langs kistens bund og hjørner. Svagt
buet låg. Seks bærehåndtag i gennembrudte hængselbeslag af jern. Langs låget
ses skruehoveder. På låget en oval kisteplade af messing med massivt udformet
blomsterbort, ca. 27 x36 cm, og dansk indskrift med graverede versaler. Kisten
står øst for og i forlængelse af nr. 1).
3) 1675. Mogens Friis, greve af Frisenborg, friherre til Boller og Farskov og
Møgelkier, ridder, geheime-, etats-, justits- og kammerråd &c., f. 1623, d. 1675
(efter indskrift på †kisteplade). —- d'rapezformet kiste med skrå sider og tre
sidet låg, 208x93—87 cm, højde 95 cm faldende mod fodenden. Overalt be
klædt med kobber og forsynet med drevne, forgyldte kobberornamenter; langs
lågets underkant og kistens hjørner er der profilerede lister, langs med alle
yderkanter på fladerne og især i disses hjørner ses blomsterornamenter formet
som rosetter eller tulipaner. Otte bærehåndtag af smedejern med hankebeslag.
På begge lågets skråsider er der fire firdelte anevåbner omgivet af blomster
krans og slyngværk og med to englebørn som skjoldholdere; imellem våbnerne
sidder der i relief vingede ansigter. På lågets overside et kors sammensat af
lister med blomsterornamenter; på hovedgavlen af låget sidder et bladværksomgivet, kronet våben (Friis) og på fodgavlen et kronet spejlmonogram, G M F
for »grev Mogens Friis«, støttet af to flyvende englebørn og omgivet af palme
blade.
4) 1689. Mariana Christina Friis; f. 1675 den 11. juni i København, datter af
Mogens Friis, greve af Frisenborg, ridder, gehejmeråd og stiftamtmand i Århus

BEGRAVELSER I KORET

343

og Anna Maria »von Offerberg«; d. 1689 den 8. november (kistepladens ind
skrift). —- Trapezformet, kobberbeslagen kiste med tresidet låg, 178x78—67
cm, højden 69 cm faldende mod fodenden, forsynet med forgyldte kobberlister
omkring kistens bund, låget og lågets midtfelt. Langs kistens hjørnekanter samt
i hjørnerne af lågets midtfelt sidder bladværksbeslag i forgyldt kobber. Låg
gavlene har været flankeret af vingede hermer, kun én bevaret ved hoved
enden. I begge lågets gavlfelter et kronet skjold med et indviklet spejlorna
ment: M S F J (?), med palmebladsbort op omkring. På lågets skrå langsider
to gange fem tre- eller firdelte anevåbner med bladværk på siderne mellem
blomsterornamenter. Oven på låget nær hovedenden ligger et støbt kobber
krucifiks. Kistepladen ved fodenden af låget er af forgyldt kobber, 55x35 cm,
med en bort af draperi endende i volutter omkring et skjoldformet skriftfelt,
hvorover ses en kjortelklædt engel. Dansk indskrift med graveret kursiv. »Hun
dyders frugtbar quist.. .Af gudsfrygt hun forvist mange frugter bar« og »gick
den vej bered som er til Himmerig / med Lampen tendt, ieg ved, / gaf hun sin
brudgom sig / Frisenborg 8 nov 1689«.
5) 1694. Anna Maria Offenberg, Mogens Friis’ anden hustru, d. 1694. Ingen
indskrifter. Rektangulær kobberkiste med rette sider og tresidet låg, 219x91
cm, højden 94 cm. Seks store, runde fødder med bukler. Langs kistens bund
sidder 16 »øjer« af smedejern til bærehåndtag. Langs kistens kanter er der påsat
smukke, støbte eller drevne beslag eller lister af kobber. I hjørnerne, fra top til
bund, står fire kraftige, svungne akantusvolutter af støbt kobber; og langs
kistens overkant sidder en akantusbort med nedadvendte tulipaner. På siderne
af kisten er der store dydefigurer i drevet arbejde; på den tilgængelige højreside
sidder Troen og Håbet og på den venstre side Kærligheden og Retfærdigheden,
alle med deres attributter. Imellem dydefigurerne, der er anbragt yderligt på
siderne, står der på midten i en akantus-kartouche det grevelige friiske våben
flankeret af et par store, kjortelklædte engle med palmeblade, som holder en
krone over det ovale våbenskjold. På lågets gavle sidder i et ovalt, kronet og
laurbærkranset skjold, der yderligere flankeres af palmeblade, et (omvendt)
spejlmonogram i drevet kobber: A M O G F, for Anna Maria Offenberg grevinde
af Friis. På lågets skrå langsider ses otte dobbelte anevåbner med akantus»vinger«. Oven på låget er den eneste udsmykning et beslag på fodenden, en
bladværksomgiven oliekande.
6) 1699. Niels Friis, søn af Mogens Friis, d. 1699. Ingen indskrifter. Rekt
angulær kiste af sortmalet fyr, 237 x 105 cm, højden 91 cm, med seks fladtrykte
kuglefødder og ti sorte bærestropper anbragte langs kistens bund ved fødderne.
Kisten har en bred fodliste og udad-svajende sider og på låget blødt buede skrå
sider og -gavle. Den er smykket med ornamenter af støbt bly eller tin, overalt
forgyldt. I hjørnerne svungne hermer, kvindebuster med volutter istedet for
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arme; og på siderne, i drevet kobber, store bladornamenter med klokkeblom
ster, slyngværk og draperinger. For kistens ene ende ses det grevelige friiske
våben med ordenskæde (storkors) omkring et spejlmonogram: G N F, for greve
Niels Friis. På lågets overside er der kun et simpelt, fladt kors.
7 og 8) Slutningen af 1600’rne. Indeholder sandsynligvis spædbørn, der efter
gravbogen skal være bisat henholdsvis den 13. april 1698 og den 2. september
1701. Trapezformede barnekister uden indskrifter, nærmest at ligne ved nr. 2. —
7) 86 x44—40 cm, højden 40 cm faldende mod fodenden, med to bærestropper
på hver af langsiderne; i hjørnerne af låget kvadratiske bladværksbeslag af
kobber. Midt på låget et simpelt (nu krøllet) messingkors. — 8) 89 x 41—38 cm,
højden 43 cm, faldende mod fodenden. Ingen bærehåndtag, ingen beslag. Står
vest for nr. 9 i forlængelse af denne.
9) 1700’rnes begyndelse. Ukendt. Trapezformet, flojlsbetrukken kiste, 158 x
62—51 cm, højden 50 cm faldende mod fodenden; profileret, med let buede
sider og fladt, karnisformet låg. Beslag og ornamenter af bly. I spidsen af
kistens hjørner sidder under låget nogle støbte englehoveder, på langsiderne
bladguirlander og rester af beslag; ved fodenden ses en »genius« i klassisk klæde
bon og for hovedenden et nu defekt friis-våben med rester af forgyldning. I
hjørnerne på lågets karnis bladværksbeslag med volutter foroven og i hjørnerne
af midtfeltet på låget ligger beslag formede som englehoveder. Af kistepladen
er der midt på låget blot bevaret en rest af blomsterborten, skriftfeltet mangler,
— det har målt ca. 34 x 26 cm. — I fløjlet over fodenden ses aftryk af et kranie
beslag med korslagte knogler under. (På denne kiste ligger en del løse og af
faldne beslag fra de øvrige kister samt Frederica Lovisa Friis’ løse kisteplade —
se under Bielke-GersdorfTs gravkælder nr. 13).
10) Senere i 1700’rne. Ukendt. Trapezformet, sortbetrukken kiste, 196 x84—
69 cm, højden 82 cm faldende mod fodenden, med en enkel, ret kraftig profile
ring på siderne af kisten og det forholdsvis høje låg. Ti sorte bærestropper langs
kistens underkant; langs lågets kant ses store skruehoveder. Af beslag er blot
bevaret en blystøbt stråleramme med engleansigter i, som har siddet omkring
kistepladens nu forsvundne, ovale indskriftfelt (65x36 cm).
Dr. Hans Leths begravelse, nr. 5 på gravplanen fig. 52 ligger nordligst i den
anden række af korets begravelser; under det, der i Albert Mathiesens plan
kaldes »Litra D bag Koret«. Den bevilgedes solgt til hofprædikant dr. Hans Leth
for 100 slette daler den 16. januar 167525. Gravbogen meddeler, at der intet
skøde kendtes. Den tidligste nedsættelse af kister, gravbogen3 nævner, fandt
sted den 2. marts 1676, Hans Leths hustru og barn.
Krypten blev ved restaureringen 1926 forsynet med to døråbninger, mod
øst til Claus Sohns grav, gravplan nr. 10, og mod vest til nr. 1; ved samme
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lejlighed fik kælderen sit nuværende flade, gipsede loft (fig. 54). Den lange
skakt med lufthul ud til Landemærket højt oppe i kælderens nordvestlige
hjørne er derimod oprindelig.
Den 17. juli 1675 fik Hans Leth tilladelse til at opsætte et epitafium i kirken
for den samme pris som den for graven26. Epitafiet synes aldrig at være opsat.
†Kister. Ved istandsættelsen af gravkældrene fandt man i Hans Leths grav
33 kister stablet oven på hinanden i fire lag under lidet værdige forhold. Af
disse kunne de syv bestemmes nærmere, nr. 1, 2, 3, 4, 6, 8 og 15. Desuden næv
nes otte løse kisteplader. Da kisterne skønnedes for ringe til at blive bevaret,
er de alle gravet ned. I krypten står nu to kister, flyttet hertil fra Körbitz’ og
Schacks begravelser (henholdsvis kiste nr. 7 og kiste nr. 10). Kistepladerne —
ialt 18 — er nu opsat forskellige steder i krypterne.
Løse kisteplader. 1) 1739. Dorothea Sophia Mørck f. 1701 (?), g. m. Christian
Langemach Leth, professor, præst ved Trinitatis; datter af Alexander Mørck
og Anna Sophie Böckmann; d. 1739 den 15. april, 27 år otte måneder og 14 dage
gi. Oval kisteplade af tin med gulmalet, blystøbt stråleramme, flammetunger,
47 x30 cm; dansk indskrift, navne med kapitæler og versaler, ellers skriveskrift.
»Dorothea Mørck! du er den Store Herres Gafve / Hand Skabte, Kiöbte, og dig
Salved med sin Aand, / Nu Mættes du af Ham Med Frugt af Lifsens Hafve«.
Kistepladen er opsat i Bielke-Gersdorffs kælder på sydvæggen lige inden for
døren. Den medtagne †kiste var overtrukket med fløjl og havde tidstypiske,
blidt profilerede sider og låg.
2) 1747. Jacop Leth, f. 19. juni 1747, d. samme år den 26. juli. Oval kiste
plade af tin, 20 x 10 cm, med graveret bladbort og indskrift på latin med gra
veret kursiv. Lå på låget af en for datiden almindelig profileret †barnekiste, der
blev fundet i det næstunderste lag og gravet ned i 1926—27. Pladen er nu opsat
på en tavle med tre rækker kisteplader på østmuren i Leths gravkammer.
3) 1750. Ulrica Eleonora Elizabeth Leth, f. 1749 den 13. februar, datter af
Christian Langemach Leth, sognepræst til Trinitatis kirke, og Charlotte Mar
grethe Hübsh; d. 1750 den 14. september. Oval kisteplade af tin med dansk,
graveret kursivindskrift, 28x18 cm, som indsat i en †stråleramme lå på det
høje karnisprofilerede låg af en †barnekiste med rester af fløjlsovertræk, som var
hensat i det underste lag kister inden den gravedes ned. Kistepladen er opsat
på tavlen med tre rækker kisteplader på østmuren af Leths gravkammer.
4) 1752. Charlotte Margrethe Hübsch, f. 1710 den 19. september, datter af
kammerjunker »Jacob Hubsch« og Elizabeth Hübsh; 1742 den 21. februar g. m.
professor, sognepræst ved Trinitatis Christian Langemach Leth; d. 1752 den 21.
oktober. Oval kisteplade af tin hvælvet, 59 x 32 cm, med gulmalet, støbt bly
ramme med solstråler, øverst englehoved og nederst le, spade, timeglas og død
ningehoved omkring dansk kursivindskrift; lå på det karnisprofilerede låg af
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en profileret †trækiste fra det næstøverste lag kister. Den er nu opsat midterst
i en række af tre kisteplader på østvæggen i Mikkelborgs gravkælder (gravplan
nr. 14).
5) 1753. Jacob Leth, f. 1752 den 8. februar, søn af Christian Langemach Leth,
sognepræst i Trinitatis kirke, og Charlotte Margrethe Hübsch; d. 1753 den 11.
juli. Oval kisteplade af tin med blystøbt, gulmalet bladbort, 32 x 10 cm, og
graveret, dansk kursivindskrift. Hverken kisteplade eller kiste er nævnt i ind
beretningerne 1926—27. Pladen er opsat på tavlen på østvæggen i Leths grav
kammer.
6) 1755. Jacob Bruun, f. 26. april 1726, »værdig Søn af.. . .salige hr. Urban
Bruun«, etatsråd og anden deputeret for Finanserne; d. 1755 den 22. december.
Oval kisteplade af tin, 57 x24 cm, med dansk kursivindskrift. Fundet på låget
af †kiste med de for tiden gængse profderinger, som stod i det næstøverste lag.
Nu opsat på østmuren i Bielke-GersdorfTs kælder (gravplan nr. 3).
7) 1759. Christian Leth, f. 1695 den 28. december, søn af Jørgen Leth sogne
præst til Storeheddinge kirke og provst i Stevns herred og Helena Dorothea
Franck; 1728 den 15. december g. m. Mette Maria Swane, to sønner og fire
døtre, hvoraf to døtre lever endnu; 1712 antaget i Rentekammeret, 1752 etats
råd; d. 1759 den 24. august. Dansk kursivindskrift på oval tinkisteplade med
blystøbt stråleramme med skyer og engle, øverst en hvilende engel, forneden
en skægget dødsgenius med timeglas, 93x43 cm. Hverken kisteplade eller
†kiste omtales i indberetningerne 1926—27. Pladen er opsat på vestvæggen i
von Stöckens kælder (gravplan nr. 9).
8) 1764. Christian Langemach Leth, professor, sognepræst til Trinitatis kirke;
f. 1701 den 20. august, søn af Jørgen Leth, sognepræst til Store Heddinge og
provst over Stevns herred, og Judithe Langemach; 1732 sognepræst ved Sandefiords menighed i Norge, 1736 »professor Cateches: et S. S: Theologiæ Extraordinarius« og sognepræst ved Trinitatis kirke i København. 1733 g. m. Do
rothea Sophia Mørck, fire døtre, der alle lever, to gifte; g. anden gang 1742 m.
Charlotte Margaretha Hübsch, tre sønner og tre døtre; to sønner og en datter
døde; 1763 g. tredie gang m. Christine Estenberg, som sammen med syv børn
og otte børnebørn begræder tabet ved hans død den 18. august 1764. Efter
dansk kursivindskrift på oval kisteplade af tin med støbt stråleramme og hvi
lende engel foroven og svævende, nøgen og skægget dødsgenius forneden, som
på nr. 7. 90x40 cm. Den fandtes på låget af den profilerede, fløjlsbetrukne
†kiste, der stod i det underste lag. Kistepladen er opsat på østvæggen i Fuirens
begravelse (gravplan nr. 6).
9) 1766. Anna Skiønning f. Leth. F. 1697 i Store Heddinge, datter af Jørgen
Leth, sognepræst smst. etc. og Helena Dorothea Franck; 1725 den 13. juni g. m.
Peter Skiønning, kammerråd og renteskriver for Fyens stiftskontor, enke i

BEGRAVELSER I KORET

347

næsten 22 år; syv afdøde børn; d. 1766 den 6. oktober og efterlader sig en
svigersøn, fire sønner, to døtre og to børnebørn. Dansk kursivindskrift graveret
på løs kisteplade af tin med form som skriftblad, 33 x 22 cm. Pladen sidder på
den tavle med tre rækker kisteplader, som er anbragt på østvæggen i Leths
gravkammer.
10) 1767. Mette Maria Leth f. Svane, etatsrådinde; f. 1709 den 18. oktober;
1728 den 15. december g. m. Christian Leth, etatsråd og kommitteret i Kam
merkollegiet; to sønner og fire døtre, hvoraf to endnu lever; enke i otte år; d.
1767 den 31. marts. Løs kisteplade af tin, skriftblad, 35x21 cm, dansk ind
skrift med graveret kursiv. Pladen sidder nu i tavlen med kisteplader på øst
væggen i Leths gravkammer.
11) 1778. Peter Anthon Schönning, f. 1773 den 9. september, søn af søkaptajn
Peter Schiönning og Marie Christine von Nägler; d. 1778 den 16. marts. Efter
indskrift med kursiv på løs kisteplade, 26 x 17 cm, af tin, skriftblad med gra
veret kant. Er nu opsat på tavlen med tre rækker kisteplader på østvæggen af
Leths gravkrypt.
12) 1779. Johannes von Aphelen, virkelig justitsråd, professor »for Philoso
phiae« ved Kbh’s universitet; f. 1719 den 27. oktober, d. 1779 den 31. juli; efter
lader sig sin hustru gennem 19 år Helena Dorothea Skiönning og en uforsørget
søn og datter. Efter indskrift på løs kisteplade af tin; som et skriftblad med
skraveret kant, 33 x 24 cm; dansk indskrift med graveret kursiv; gravvers:
»Men dig, du Unge som tvivle om Guds forsyn / Sit lærerige Excempel paa en
dydig Vandel hvori / Han, som en anden Jacob med Stav i Haand / Efter 30
Udlændigheds Aar han omsider med / Intet svinget sig op i sit Fæderneland /
Til de Studerendes offentlige Lærer og til en / Saa Agtværdig Mand i Staten, at
hans Navn / Vil altid blive i en velsignet Erindring / Hos en Skiönsom Efter
slægt.« Pladen er en af de tre, som er opsat på østvæggen i Mikkelborgs krypt
(gravplan nr. 14).
13) 1781. Hans Myhre, f. 1734 den 24. august på Molde i Norge; 11. Oktober
1766 residerende kapellan til Trinitatis kirke; 24. August 1767 g. m. Mette
Kö[lich]en, nu enke; d. 1781 den 28. april. Graveret dansk kursivindskrift på
løs kisteplade af tin, bladformet, 38x21 cm. Sidder nu på den sydlige del af
vestvæggen i Claus Sohns gravkammer (gravplan nr. 10).
14) 1782. Helena Dorothea Flensborg f. Leth; f. 1698 den 18. juli; g. 1734
den 14. marts m. schoutbynacht Christian Peter Flensborg; enke 1767 den 8.
august; d. 1782 den 28. april. Kisteplade af tin formet som en skriftrulle med
skraveret kant og påsatte rocailler af bly, 37 x 23 cm; graveret, dansk kursiv
indskrift. Var påsat låget på en kraftig profileret †kiste med rester af fløjlsover
træk og sorte bærehåndtag langs bunden, som stod i det næstunderste lag;
sidder nu på tavlen med kisteplader på østvæggen i Leths gravkammer.
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15) 1784. Agnete Marie Schiönning, f. 1782 den 2. september, datter af justits
råd Christian Schiönning, kommitteret i Rentekammeret, og Marie Schiönning,
f. Olrog; d. 1784 den 25. juni. Dansk kursivindskrift på løs kisteplade af tin
med skriftrulleform, 23 x 13 cm. Opsat på tavlen med tre rækker kisteplader
på østvæggen i Leths krypt.
16) 1788. Peter Janus Bording, kommandørkaptajn; f. 1729 den 24. juni i
Hedemarken i Bergens stift, søn af Georg Bording, oberst over et norsk infan
teriregiment, og Kirstine f. Svane; 1761 den 25. november g. m. den nu dybtsørgende enke Kirstine f. Leth; d. 1788 den 24. november, otte dage efter »at
Han som Chef var fra Norge hiemkomen med det Kongl. Orlog Skib Justitia«.
Dansk, graveret indskrift, skriveskrift, på en løs kisteplade af tin, 33x22 cm.
Sidder nu på østvæggen i Claus Sohns begravelse (gravplan nr. 10).
17) 1789. Kirstine Bording f. Leth; f. 1733 den 1. marts, datter af Christian
Leth, etatsråd og kommitteret i Kammeret, og Mette Marie Svane; g. 1760 den
24. november m. Peter Janus Bording, kommandørkaptajn i Søetaten; d. 1789
den 27. maj; bisat ved siden af sin mand. Efter dansk, graveret kursivindskrift
på en rektangulær, løs kisteplade af tin, 33x22 cm. Kistepladen er nu opsat
på tavlen med tre rækker kisteplader på østvæggen i Leths begravelse.
†Kisteplader. Resen meddeler i Inscriptiones 168327 teksten på følgende tre
†kisteplader.
1) 1669. »Mag. Hans Lettis oc Anne ChristofTersdatters dødfødde Søn. Den
8. octob. Anno 1669«.
2) 1669 Anne Hansdatter, f. i Ræinge (!) præstegård i Fyn den 20. marts
1658; d. 1669 den 7. december udi sit 12. år.
3) 1670. Matrone Anne Christoffersdatter Hemming; f. i Assens 1629 den 11.
februar; g. første gang m. Hans Pofvelsen i 121/2 år; g. anden gang m. Hans
Leth, hofpredicant »paa 14 aar«; d. i Kbh 1670 den 11. juni udi sit 42. år.
Didrik Fuirens gravkrypt, nr. 6 på gravplanen fig. 52, er det tidligst indret
tede gravkammer i koret, 1657 købt af Thomas Fuiren, som den 7. marts an
modede Konsistorium om et gravsted til sin året før afdøde broder Didrik.
Efter han den 2. april havde betalt værgen 200 rdr., overlod Konsistorium ham
et gravsted, »oppe udi Choret paa den nordre Side, ved Alterfoden, sub Litera
C, efter den delineation som om begravelser udj samme Kircke er fattet (se s.
319); han maa lade grundmure. . .« Man gav ham samtidig tilladelse til at op
sætte »et skickeligt Monument paa Muren. .«28.
Kirkens styrelse måtte i første omgang afvise arvingernes ønske om et skøde
til den begravelse, de havde købt, fordi, som professorerne svarer den 17. okto
ber, kirken ikke havde kongens konfirmation på jus patronatus 29. Da sagen dog
udviklede sig, kunne skødet udstedes allerede den 22. oktober 1657, hvor Kon
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sistorium af »den høje Øvrighed« havde fået ret til at sælge ligsteder i Trini
tatis30.
Til vedligeholdelse af grav og epitafium havde Henrik Fuiren, en anden bro
der til Didrik, den 12. december 1660 testamentarisk skænket kirken 500 rdr.31
Den 30. december 1679 fritog imidlertid baron Didrik Fuiren, søn af den i 1656
afdøde Didrik og brodersøn til den ovennævnte Henrik, kirken for dens ved
ligeholdelsesforpligtelser, tilbageleverede universitetet sit skøde og afstod fra
både grav og epitafium32. Gaven på de 500 rdr. skulle overgå til kirkens frie
rådighed, »dog at dend altid blifver under Titulatio Legati Fuireniani paa Rente
bestaaende...«. Slægten Fuiren var bekendt for sine store donationer; men den
tanke forekommer vel ikke urimelig, at Didrik Fuiren, der 1677 var blevet op
højet til den arvelige friherrestand, havde den agt at skabe sin slægt et andet,
storslået og mere præsentabelt gravmæle.
Til trods for denne afståelse prøvede han den 13. marts 1686 at erhverve sig
et gravsted i Trinitatis kirke, det samme som også Luxdorph søgte og fik (se
nedenfor)33. Ved sin død samme år nedsattes Didrik (Theodorus) Fuiren den
30. september ved siden af sin fader. Gravbogen nævner kun disse to nedsatte
i krypten3. Didrik Fuirens enke, Margrethe Elers omgikkes efter hans død med
planer om at bygge familien et gravkapel ved Trinitatis; og hun fik da også af
kirken tilladelse til at opføre et sådant mellem kirkegårdsmuren ud til Lande
mærket og korets mur, med adgang dertil fra koret34. Disse planer blev senere
forladt; og da friherreinden i 1708 døde, bisattes hun i Frue kirke i en statelig
dobbelt-sarkofag af marmor, som bar hendes og Didrik Fuirens navne. I samme
kirke havde hun også ladet opsætte et epitafium over sig og sin mand med
latinsk inskription forfattet af biskop Thura (I, 72 f.). Eftersom man ved re
staureringen fandt to kister i Fuirens krypt, der synes at være de samme to,
som er omtalt i gravbøgerne, må det antages, at baron Fuiren aldrig blev over
ført til sarkofagen i Vor Frue. Det skal dog tilføjes, at Fuiren-kisterne i Trini
tatis ikke lod sig identificere i 1926—27.
Året efter friherreinde Elers død og bisættelse betalte Kirstine Fuiren, g. m.
afdøde Jens Harboe, Trinitatis 500 rdr. »for at erlange til Cassation een af hendis
SI. Fader.. .Friherre Diedrich Fiuren udgifne revers og afstaaelse dat: 30. Dec.
1679.. .paa det dend begravelse, som hans si. Farbroder Hinrich Fiuren til hans
si. Faders Graf og Epitaphium at vedligeholde havde forerret. . .«35 og på den
måde bevare graven og epitafiet mod tilintetgørelse. Da Kirstine Harboe, som
var det sidste medlem af slægten Fuiren, døde 1735, blev hun begravet i Frue
kirke.
Gravkælderens nordre del er dækket af et halvt tøndehvælv; over den søndre
trediedel ses den trælem, gennem hvilken man fordum har nedsat kisterne. I
kælderens vægge ses de murede huller til to lag bærestænger. Gennem to dørDanmarks
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åbninger i øst og vestmurene formidler kælderen idag adgangen fra Jørgen
Eilersens kælder (gravplan nr. 11) til Schacks kælder (gravplan nr. 2, fig. 55).
Til Eilersens kælder var der allerede fra gammel tid en mindre åbning (et luft
hul?), som ved restaureringen indgik i den nuværende dør.
Epitafium 1732 (1656), over Theodorus Fuiren, Georgs søn, d. 1656, 35 år
gammel. Latinsk graveret kursivindskrift, der bl.a. omtaler Fuirens mange
rejser og meddeler, at hans enke, Anna Christina Friis, sammen med sønnen
Theodorus, født efter faderens død, har rejst dette mindesmærke, der efter
ødelæggelsen ved branden 1728 blev fornyet 1732. — Det ældre epitafium blev
således opsat o. 1656 af de efterlevende, og dets indskrift, kendt fra Resen,
svarer nøje til det nyere epitafiums tekst fra 1732; her er blot tilføjet med
delelsen om epitafiets ødelæggelse og det nyes opsættelse. — Rektangulær tavle
af hvidt, året marmor, med profilerede rammer af sort marmor og et topstykke,
der med svunget sort profil indrammer to våbner og krones af en vase med spejl
monogram. Højden o. 270 cm, bredden 112 cm. I nordøstre korgang ved alteret.
†Gravsten. Resen nævner36 i 1668 en gravsten med latinsk indskrift over
Theodorus Fuiren, f. 1621 den 8. marts i København, d. 1656 den 15. januar
smst. Stenen er nu nok gået tabt. Den har sandsynligvis ligget over lemmen.
†Kister. Som nævnt omtaler Søren Mathiesen kun to gravsatte i denne krypt,
nemlig Didrik Fuiren, d. 1656, og dennes søn baron Didrik Fuiren, d. 1686. Ved
restaureringen 1926—27 fandtes to da ubestemmelige kister, af hvilken den
ene havde endda særdeles rige beslag. Kisterne blev gravet ned. En del beva
rede beslag, forgyldte våbner og akantus-grene med blomster, gennembrudte
hjørne-ornamenter af blik med engle og timeglas samt et Jesus-monogram af
tin, er blevet opsat på en tavle, der ses på nordmuren i kælderen. Idag rummer
krypten to Schack-kister (nr. 2 og 3).
Kisteplade. Endvidere er bevaret en skjoldformet kisteplade af messing,
28 x 17 cm, med latinsk inskription med graverede skriveskrift-bogstaver, over
Theodoricus Fuirenius Georgs søn, forfattet af dennes posthume søn (filius
posthumus) »Theodorus Fuiren Lib Raro in Fuirendall«. Kistepladen nævnes
ikke i indberetningerne fra 1927. Over indskriften, der beklager, at fader og søn
aldrig fik hinanden at se, svæver to engle, som holder en bladkrans; under ind
skriften et J C for Jesus Christus. Pladen er opsat i Claus Sohns gravkammer
(gravplan nr. 10) til højre for doren til Hans Leths kælder.
Professor Erasmus Hansen Brochmanns † krypt, nr.7 på gravplanen fig. 52.
Den ligger »midt for Alterfoden«, i den anden række af korets gravkældre og
blev anskaffet efter hans død for 150 rdr. Skødet udstedtes 24. september 1664,
og det bestemtes, at det skulle overdrages til hans enke37. 1701 blev skødet for
nyet af »mag Rrochmanns enke« (en svigerdatter?), og atter i 1738 af professor
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Steenbuck3. Det må nævnes, at en fætter til Erasmus Hansen Brochmann, nem
lig Erasmus Enevoldsen Brochmann, ligeledes professor (dog professor »eloqventia« — for veltalenhed og ikke som E. Hansen for teologi), som døde 1662, også
blev bisat i Trinitatis kor, hvor der over ham blev sat et †epitafium med en
stærkt panegyrisk indskrift på latin forfattet af P. N. Mehrn38. Om hans grav
vides kun at den 1681 var ved at blive overdraget til en assessor Jørgen Verts39.
Det må dreje sig om en af korets da få jordbegravelser.
Der nævnes i gravlisten3 kun to begravne i E. H. Brochmanns krypt, nemlig
foruden ham selv (han døde 19. august 1664) Drude Brochmann, som døde 9.
september 1680. Ved varmekælderens indretning (se ovenf.) forstyrredes kæl
deren totalt. Hvis kisterne endnu eksisterede, må de være gravet ned ved den
lejlighed.
† Gravsten 1664. Erasmus Johannis Brochmannus, professor i teologi. Mindes
mærket udført ved enken, Elisas Petræas omsorg »inter gemitus et lacrymis« —
mellem sukke og tårer — »Anno MDCLXIV«. Latinsk indskrift overleveret af
Resen i 168340.
†Kisteplader. 1) 1664 Erasmus Joh. Brochmand, teologisk professor ved Kø
benhavns universitet og rektor smst., d. 1664, 38 år gi. Oval kisteplade, ca.
28x38 cm, med graveret latinsk versalindskrift. Aftryk af pladen fra 1863.
Teksten minder meget om indskriften på ovennævnte †gravsten.
2)
1680 Drvde Rasmvsdatter Brochmand, f. 1663 i Kbh. den 26. januar;
datter af si. Rasmvs Brochmand, teologisk professor, og Else Pedersdatter til
Weilegaard; 10. august 1680 trolovet med mag. Nicolas Smed »vice lectori
Bergensi oc Canonico«; d. 1680 om aftenen den 1. september kl. 9. Graveret,
dansk kursivindskrift på skjoldformet, foroven afskåret plade, 29x23 cm. I
den nederste tilspidsede ende er graveret et net lille bladornament. Aftryk af
pladen fra 1863.
Lambert van Havens krypt nr. 8 på gravplanen fig. 52. Om gravkryptens op
rindelse hører vi den 30. december 168141, da generalbygmester Lambert van
Haven fik tildelt en muret grav mellem Erasmus Hansen Brochmann og von
Stöcken til gengæld for et maleri af Nadveren, han havde leveret kirken42.
Graven er på det nærmeste rektangulær med en stor niche i sydvæggens vestre
del, hvorigennem man kommer ind i v. Stöckens kælder. Fra øst og vest er den
tilgængelig fra henholdsvis Elers og Bielke-Gersdorffs kældre gennem fladbuede
døråbninger, der er brudt i murene i 1927. Rummets søndre halvdel er dækket
af et fladbuet hvælv, der spænder øst—vest, mens der over den øvrige del ligger
et hvidtet bjælkeloft, hvori der har været en lem til at nedsætte kister igennem.
I de hvidkalkede vægge ses adskillige murede huller til bærestænger.
Ved undersøgelsen fandt man her 11 kister stående i fire lag oven på hin•23*
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anden. Af disse var syv barnekister, af hvilke én ikke kunne identificeres. Alle
kisterne er nu fjernet fra kælderen, to bevarede kister står i v. Stöckens kælder
(gravplan nr. 9). Resten er gravet ned, og kistepladerne fra dem sidder på en
tavle, som er opsat på vestvæggen i nichen. I krypten står nu to Elers kister
(nr. 6 og 7).
Kister 1) 1695. Lambert van Haven, generalbygmester og inspektør over
kongens kunstnere og arbejdere; f. 1630 den 6. april, d. 1695 den 8. maj (kiste
pladens ordlyd). Trapezformet kiste, 208x94—80 cm, højden 89 cm faldende
mod fodenden. Rette sider, kraftige fod- og hjørnelister, en profileret gesims
langs kistens overkant og et låg med en stor, flad karnis. På kistens sider er der
rester af betræk og diverse blylister. Kisteplade af kobber, rektangulær, 28 x33
cm, med afskårne hjørner. Den bærer en graveret kursivindskrift på dansk.
Kisten, som stod i underste lag, er ved restaureringen hensat i v. Stöckens
kælder ved sydmuren.
2) 1729. Anne Slange, f. 1653 den 18. maj; 1674, i oktober måned, g. m. Lam
bert van Haven, general bygmester; 12 Rørn; enke 1695; d. 1729 i august (efter
kistepladen). Trapezformet kiste, 189x76—67 cm, højden 60 cm aftager mod
fodenden. Rette sider, profilerede ender og låg, og en stor hulkehl rundt langs
bunden. På lågets kanter ses rester af søm og læderbetræk. Kisteplade af tin,
38 x 26 cm, af form som et skriftblad, med graveret, dansk kursivindskrift.
Stod i underste lag kister, men er nu flyttet til v. Stöckens kælder, hvor den
står ovenpå Lambert van Havens, hendes husbonds, kiste.
Løse kisteplader 1) 1677. Christian van Haven, søn af generalbygmester etc.
Lambert van Haven og Anne Pedersdatter; f. 1676 den 8. oktober i Kbh., d.
1677 den 17. januar. Kisteplade med ovalt skriftfelt omgivet af en akantusbort,
hvori frugter og musicerende engle, 26 x 22 cm, med dansk versalindskrift,
af kobber. Opsat på vestvæggen af nichen.
2) 1677. Helene van Haven, datter af Lambert van Haven, generalbygmester
etc. og Anne Peders-Datter Slange; f. 1677 den 20. oktober, d. 1677 den 30.
december. Dansk kursivindskrift graveret på kisteplade af kobber, 31 x21 cm,
med skjoldformet skriftfelt og akantus-blomsterbort. Opsat på nichens vest
side.
3) 1681. Peder van Haven, søn af Lambert van Haven, kgl. generalbygmester
samt inspektør over alle kongens »Konster« og Anna (Pedersdatter) Slange; f.
1681 den 24. januar i Kbh., d. 1681 den 5. april. Skjoldformet kisteplade af
kobber med bort af akantus-blomster og volutter, 39 x 29 cm. Dansk indskrift
med graverede versaler og kursiv. Opsat på vestsiden af nichen.
4) 1683. Salomon van Haven, søn af Lambert van Haven, generalbygmester
og Anna Slange; f. 1682 den 20. april i Kbh., d. 1683 den 29. januar. Oval kiste
plade af messing med bort, inderst ved skriftfeltet en bladkrans og uden om
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denne frugter og akantus, 25 X 23 cm, og dansk versalindskrift. Som de øvrige
opsat på nichens vestmur.
*5) 1761. Peter Nicolai von Hauen, inspektør og møntmester ved den kgl.
Mønt i Kbh., kammerråd; søn af Lambert van Haven og Anna Slange, søster
til sal. konferensråd Slange; f. 1689 den 19. april; drev studier ved sølv- og
bjergværker i Norge og blev 1714 møntinspektør i Glykstad, 1716 inspektør
for den Rensenborgske Mynt; fik 1723 sæde i kommissionen angående mønt
prøverne ved den københavnske mønt og blev 19. november 1725 inspektør
ved samme, »og tillige forundt Excpectance paa Mynte og Stadens Guardeins
Tienneste«, som han tiltrådte i 1729 efter et ophold i Kongsberg for der at
ordne møntvæsenet; den 11. marts 1749 inspektør og møntmester ved den da
indrettede kgl. Mønt i København, udnævnt til kammerråd. 26. september g.
m. Christine von Hauen f. Leegaard, datter af kommandørkaptajn Friderich
Jørgen Leegaard og Christine Fogh; en datter d. H/4 år gi.; efter sin afsked
den 21. april 1761 blev han den 24. april udnævnt til justitsråd; d. 1761 den
28. september. Oval kisteplade af tin, 38 x 24 cm, med dansk, graveret kur
sivindskrift; nu på Folkemuseet.
6)
1771. Christine Leegaard, f. 1732 den 4. februar; g. første gang m. Peter
Nicolai v. Hauen, g. anden gang m. kommandør og kammerherre Conrad
Schindel; d. 1771 den 24. marts. Kisteplade af tin, 15x25 cm, med udtrukne
hjørner og svungne sider, med graveret kursivindskrift på dansk, lå på låget af
en profderet, betrukken †kiste med 12 bærestropper, som nedgravedes 1926—27.
Nu opsat på nichens vestvæg.
†Kisteplader 1) 1684. Anne Metta van Haven, datter af Lambert v. Haven
og Anne Slange; f. 1683 den 16. december kl. 6 om morgenen, d. 1684 den 30.
januar. Messingplade med bladramme på †barnekiste med lige sider og svagt
buet låg, nedgravet 1927.
2) 1751. Christian Friderich van Hauen, hofretsassessor og borgretspræsident
på Christiansborg slot; f. 1687, d. 1751 i februar. Oval †kisteplade, ca. 37x20
cm, med dansk kursivindskrift. Gravvers: »Mærck Læsere, hvad er vort Liv?
en kiedsom Vandring / Der Modgang Möye, Sorg meest giver til Forandring, /
Naar Enden endes först ald Fare, ald Fortred / Hvad fordeel er da ey, at komme
snart afsted.« Aftryk af kistepladen fra 1868.
3) 1756. Anna Christine v. Hauen, datter af kammerråd og møntinspektør
Peter Nicolai v. Hauen; f. 1754 den 2. oktober, d. 1756 den 26. januar. Oval
†kisteplade, ca. 20x13 cm, med dansk kursivindskrift. Aftryk af pladen fra
1868.
I indberetningerne43 fra tyvernes undersøgelser nævnes tre uidentificerede
kister, to profilerede voksen-kister og en barnekiste, hvor kistepladernes bly
støbte rammer sad tilbage, men skriftfelterne var fjernet. Visse ting tyder på,
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at det drejer sig om Chr. Fr. v. Hanens, Anna Christine v. Hauens og Peter
N. v. Hauens kister (se †kpl. nr. 2 og 3 og løs kpl. nr. 5). Kisterne var hensat
i de to øverste lag, og har været genstand for plyndring eller tidligere under
søgelser.
von Stöckens gravkrypt, nr. 9 på gravplanen fig. 52. Ifølge gravbogen3 er
gehejmeråd von Stöckens grav blevet købt i 1674 for 200 rdr. Det fremgår af
udtalelser på Konsistorium, at man ved indrettelsen af denne grav måtte flytte
trappen til Erik Krags begravelse, som ligger umiddelbart øst for von Stöckens
(gravplan nr. 15), velnok fordi den var i vejen for byggeriet44. Året efter har
von Stöcken ansøgt om at få overdraget Mogens Friis’ gravkrypt; Konsistorium
udskød først afgørelsen, og ved Mogens Friis’ begravelse kort efter i sin egen
krypt må ansøgningen være opgivet45.
Gravkælderen er dækket af et hvidtet bjælkeloft, som mod syd har haft en
lem til kisternes nedsættelse. Ud til kirkegården er der i sydmuren et lufthul
med en lang skakt, i vestmuren blev der ved istandsættelsen brudt en fladbuet
døråbning til Mogens Friis’ kælder (nr. 4); overfor luftskakten istandsatte man
i nordmuren en tidligere adgangsåbning til van Havens kælder (se fig. 57).
Epitafium o. 1730 over Henric de Stöcken, ridder af Danebrog, hvid ridder,
gehejmeråd, rentemester og generalkrigskommissær, født 8. maj 1631, død 20.
juni 1681, gift med Anna Catharina de Delden, fire sønner, to døtre; tre af
børnene hviler her. Over Christophorus Ernestus de Stöcken, admiral og Hol
mens chef, født 4. august 1664, død 23. januar 1713 [skal være 1711]. Over
Johannes Henricus de Stöcken, ridder af Danebrog, hvid ridder og »ad Ordines
Foeder. Belg. Legatus« (dvs. gesandt ved de habsburgske Nederlande), født 10.
maj 1666, død 11. november 1709. Og over Gerhardus Christianus de Stöcken,
ridder af Danebrog, hvid ridder, generalløjtnant over fodfolket og guvernør
over citadellet Frederikshavn, født 13. januar 1671, død 13. august 1727, efter
ladende sig hustru Francisca Felicita de Vekene. Latinsk indskrift med gra
verede versaler, der sluttelig meddeler, at et ældre epitafium blev ødelagt 1728
og derpå fornyet. Sortmalet oval indskrifttavle, omgivet af profileret sand
stensramme, på hvis overkant der i midten sidder et bladornament. Over ram
men krones epitafiet af trofæer som ramme om familiens våbenskjolde. På væg
gen uden om epitafiet ses spor af en kalkmalet grå dekoration, enten draperier
eller skyer. Monumentet sidder over graven i korets sydomgang, men er næsten
utilgængeligt, da det delvis dækkes af den 1835 opbyggede søndre skriftestol.
Gravminder. I gravlisten14, er opregnet syv begravede i kælderen, nemlig ge
hejmeråd v. Stöcken, 1681 bisat med hustru og et barn, tre sønner, »Envoie«
Hans Henrik 1710, admiral Christoffer Ernst 1711, og kommandant Ger
hard Christian von Stöcken 1727 (el. 28), samt dennes enke, d. 1767. Ind
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beretningerne fra restaureringen46 meddeler ikke mange oplysninger om for
holdene i denne krypt. Den synes at have været tom bortset fra:
Sandstenssarkofag, fra midten af 1700’rne. Sarkofagen er rektangulær, 220 x
118 cm, højden 112 cm aftager mod fodenden til 100 cm. Den har langs bunden
en profileret fodliste, siderne, der skråner udad omsluttes af forhøjede lister
langs hjørnerne, overkanten og underkanten. I en kartouche for fodenden sid
der et v. Stöcken-våben, og langsiderne smykkes på midten af et cirkelformet
felt omsluttet af en smal ramme, der spænder fra sidens top til bund; hoved
enden er utilgængelig. Låget, med karnis langs kanten, er sammensat af tre
dele, en plade ligger på tværs af kisten ved hovedenden og dækker de første ca.
60 cm fra gavlen og ned, to andre plader dækker henholdsvis højre og venstre
halvdel af resten. Sarkofagen indeholdt et kvindelig, på hvis højre lillefinger
sad en ring med bogstaverne G C V S. De står måske for Gerhard Christian
von Stöcken, g. m. Felicia Franciska de Yeekene, d. 1767. Indberetteren46 slut
ter: »Den anden [hånd] var med Vold revet af — var der mon Ringe paa?«
(fig. 57).
Rådmand Claus Sohns gravkrypt, nr. 10 på fig. 52 ligger op til nordmuren
i den tredie række gravkældre, regnet fra korskranken. Det er ad en nyind
rettet trappe fra koret til denne krypt, at man idag har adgang til nordsidens
begravelser. Kælderen blev købt i 1676 for 333 rdr. (?) og den tidligste bisæt
telse fandt sted 2. juni 1676, hvor et af Claus Sohns børn blev begravet3.
Den hvidkalkede kælder står idag gennem nyere døråbninger i vest- og syd
muren i forbindelse med Hans Leths kælder (nr. 5) og Jørgen Eilersens kælder
(nr. 11). Trappeopgangen til koret fylder omtrent hele østsiden af rummet. I
nord er der en lysskakt med tilgitret lufthul ud til Landemærket. Kælderen
dækkes af et nyere betonloft.
Gravminder. Foruden ovennævnte melder gravbogen3 om ni nedsatte kister
i denne kælder, som indeholdt medlemmer af familierne Sohn og v. Knuth, og
endvidere om Treschows, Ursula Friis Rottbølls47 og Hans Grams48 kister.
Sidstnævnte blev overført hertil fra Mikkelborgs kælder (se der) og som den
eneste bevaret ved saneringen.
Løse kisteplader 1) 1765. Gerhard Treschow, sognepræst til Trinitatis me
nighed i København; f. 1704 den 4. juli; 1731 præst i Birkerød; 1765 præst
ved Trinitatis; 7. oktober 1734 g. første gang m. Maria Dorshæus, d. 1735 den
4. december, en datter d. 1738; 20. maj 1740 g. anden gang m. Maria Berg,
nu enke; fem døtre, hvoraf en lever; G. Treschow døde 1765 den 20. november
efter langvarig sygdom. Graveret dansk kursivindskrift på oval kisteplade af
tin, ca. 90x40 cm, med støbt blyramme med stråler, skyer og engle, en hvi
lende kvindefigur foroven og en olding forneden. Denne type kisteplade er ret
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almindelig; lign. plader fra samme tid, som findes forskellige steder i kældrene,
er allerede omtalt. Noget forvitret. Sidder på østvæggen i Fuirens kælder nr. 6
på gravplanen.
2) 1767. Ursula Friis Rottbøll, f. Schnabel; f. 1732 den 20. maj; g. 10. maj
1762 m. professor Christen Friis Rottbøll; d. 1767 den 10. februar (efter kiste
pladen). Ifølge gravbogen bisat i Sohns kælder; 1927 blev hendes †kiste fundet
i Erik Krags begravelse (nr. 15) i det underste lag Luxdorph-kister og gravet
ned. Inden Luxdorphs kælders indrettelse til fyrrum må kisten være overført
til denne (nedenf. s. 357 ff.). Kisteplade af tin, 18 x 26 cm, firsidet, med udtrukne
hjørner og svungne, skraverede kanter med en kraftig indskæring midt på kort
siderne. Dansk kursivindskrift. Opsat på nordvæggen i Elers gravkrypt, grav
plan nr. 13.
Mag. Jørgen Eilersens gravkrypt, nr. 11 på gravplanen fig. 52, har adgang
til Claus Sohns krypt (nr. 10) mod nord og Mikkelborgs (nr. 14) og Fuirens
(nr. 6) krypter mod henholdsvis øst og vest; den sidstnævnte adgang synes at
have været fra gammel tid, medens de to andre er nyere. I sydmuren ses en
(ny) lem ind til fyrrummet, tidl. Luxdorphs kælder (nr. 12). Den ganske lave
krypt har teglstensgulv og hvidkalkede vægge og er dækket af tøndehvælvet
loft. Skødet er udstedt den 4. oktober 1679 til mag. Jørgen Eilersen, d. 1686,
der den 13. april 1678 havde fået forundt en begravelse efter den for profes
sorene vanlige form49.
Epitafium 1732. Georgius Hilarius [Jørgen Eilersen] professor, fordum rek
tor ved Københavns skole, Rektor Magnificus 1677, efor ved Yalkendorfs kol
legium etc.; d. 1686. Marmor. Sortmalet, oval tavle med forgyldt fordybet kur
sivindskrift, 65 cm høj, 54 cm bred. Tavlen omgives af en grå kartoucheramme med stiliseret palmetmotiv, øverst et barneansigt med en vase over,
forneden en mindre, oval tavle, sortmalet i grå ramme, hvis indskrift meddeler,
at monumentet er restitueret i 1732 efter branden 1728. Den største højde er
180 cm, største bredde 90 cm. Latinsk indskrift. Eilersens døds- og fødselsår
er ikke meddelt. Epitafiet sidder på korets østmur, nord for altertavlen.
Ved gravkældrenes undersøgelse 1926—27 tømtes denne for sit indhold af
fem †kister, stående i to lag, som ikke lod sig identificere. På en ^barnekiste
fandtes et beslag, T R R 1662. Alle kisterne blev gravet ned50. Gravbogen3
nævner som bisatte blot Jørgen Eilersen.
Kisteplader. 1) 1654. Christina Bangiani datter, g. m. Georgius Hilarius,
rektor ved Københavns skole og rigens professor (»professoris regii«); fire børn;
d. 1654 den 22. juli. Latinsk graveret versalindskrift på oval †kisteplade, 28 x
22 cm. Efter aftryk fra 1863.
2) 1686. »Salig Mag: Jörgen Eilersöns Liig Hand Döde dend 22 Sept Anno
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1686«. Dansk kursivindskrift overleveret gennem et aftryk fra 1863. Den ovale
plade målte 24 x 42 cm.
Bolle Luxdorphs †gravkrypt, nr. 12 på gravplanen fig. 52. Den fungerer nu
som fyrkælder og har fuldstændig ændret skikkelse.
I året 1686 ordnedes mellem universitetet og kammer- og kancelliråd Bolle
Luxdorph et mageskifte, hvorved sidstnævnte fik overladt graven under alte
ret, mens universitetet tilegnede sig et hus i Landemærket med tvende vånin
ger, som man ville bruge til bolig for klokker og kapellan51.
Ved branden 1728 blev graven og de heri hensatte kister (ialt 11) ødelagt;
men den sattes atter istand og forblev i familien Luxdorphs eje, som stadig lod
foretage nye bisættelser i den. Da kirken i 1870 fik indrettet sine fyrinstallatio
ner, blev denne krypt ligesom Erasmus Hansen Brochmanns (nr. 7) fuldstæn
dig forstyrret. Kun krydshvælvet, som fordum dækkede graven, kan endnu ses
i et stykke af loftet i den nuværende fyrkælder. Indholdet af kister blev ved
denne lejlighed overført til Erik Krags begravelse (gravplan nr. 15), som må
antages da at være tømt for sine kister. De 11 Luxdorph-kister, man fandt
her ved restaureringen52, gav anledning til, at Erik Krags begravelse fejlagtig
benævnes Luxdorphs gravkælder.
Gravminder. Af de 1926 fundne 11 kister er de syv gravet ned. Foruden de
ni nedennævnte var der to barnekister uden navn, den ene blev brugt som
benkiste, samt oversiden af en inderkiste.
1) Trapezformet kobberkiste, 105x47—40 cm, højden 43—38 cm, med tre
sidet overdel. Pladerne, der danner kistens ender, rager et stykke ud over siderne
og toppen på den. Oval kisteplade af sortmalet kobber, 28 x 22 cm, med graveret
kursivindskrift på latin, forfattet af Bolle Willum Luxdorph. Kisten indeholder
det af hans forfædres og slægtninges støv, der levnedes efter branden 1728.
Den står nu ved østmuren, straks ved nedgangen fra koret til Krags begravelse.
2) 1735. Susanna Magdalena Worm, f. 1680. Datter af »Conference Etatz
Justitz og Cancellie Raad« etc. Wilhelm Worm og Else Luxdorph; den 21. april
1713 g. m. Christian Luxdorph, »Fordum Hans Kongelig Majestæts Obrister
ved infanteriet«, som døde 1726; »Hendes Død var Cronen paa Hendes Lefnet
da Hun den 7de Augusti 1735 fandt at Guds Time var Kommen . . .«; hun
efterlod sig en af sine fire sønner (efter kistepladens indskrift). Trapezformet
trækiste, 204x90—80 cm, højden 65 cm faldende mod fodenden, med blødt
svungne, profilerede sider og låg. Rester af sort klædesovertræk på låget. Oval,
løs kisteplade af tin med blystøbt stråleramme med engle i, 70x56 cm. For
oven i rammen et korslam forneden et timeglas og dødningehoved. Graveret
kursivindskrift på dansk, forfattet af hendes søn. Kisten står ved nordmuren
i Krags kælder, kistepladen sidder på muren ved trappen i samme.
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3) 1781. Anna Bolette Junge, datter af konferensråd Severin Junge og Ca
tharina Wissing; f. 1719 den 11. oktober; d. »igiennem en smertefuld og Lang
varig Sygdom ... 14. juni 1781 — Gift samme Dag 1748 med Hr. Bolle Willum Luxdorph« (efter kistepladens oplysninger). Kisten er trapezformet og
overtrukken med ret velbevaret, sort klæde. Den måler 187 x87—68 cm, høj
den 72 cm faldende til 67, og har profilerede sider. Også låget er profileret og
har en ophøjet kant omkring midtfeltet. Langs lågets kant ses der store søm
hoveder. Oven på låget en kisteplade af skriftbåndsform, 37 x 29 cm, af tin med
et rankeornament langs højre side. Dansk indskrift med versaler og kursiv.
Kisten står ved nordmuren i Erik Krags begravelse, oven på nr. 2. Om selve
bisættelsen skriver B. W. Luxdorph under den 23. juni: »Min sal. Kones Le
geme blev nedsat i min Begravelse, hvor hendes to Brødre staae, i Bunde Kirke,
tæt ved min sal. Moders Liig. Begge vare Boliger af de ædleste og kiæreste
Siæle. Følgen var: 1 Jeg og Guldenskiold, (2) Provst Yieth og Benzon, (3) Guldencrone og Fuglede, (4) Christian Osten og Kløeker. — Beist om Eftermid
dagen til Nærum.« (cit. Luxdorphs Dagbøger II 230).
4) 1788 Bolle Willum Luxdorph, ridder af Dannebrog, gehejmeråd, assessor
i Højesteret, første deputeret i Danske Kancelli, præses for den kgl. Videnska
bernes Societet i København etc. (efter kistepladen); f. [1716] den 24. juli, d.
1788 den 13. august i Kbh. Trapezformet kiste, 187 x90—73 cm, højden 72—64
cm, med glatte sider — de profilerede lister er faldet af — og profileret låg.
Af samme type som hustruens Anna Bolette Junges (nr. 3). Bektangulær kiste
plade af tin, 66x27 cm, med ophøjet midtfelt og hjørnerosetter, foroven en
vase. Dansk indskrift med graveret kursiv og versaler (navne og årstal). — I sit
testamente redegør B. W. Luxdorph for, hvorledes hans bisættelse skal finde
sted, han skriver: ». . . Min Kiste skal være af Busvart som mine salige For
ældres var. Paa Pladen skal blot staae mit Navn og Titler efter Maler-Academiets Bog. Fød den 24 Julii 1716 Død den ... og neden under: Impensa monimenti supervacua est. Memoria nostri durabit, si vita meruimus. [Udgiften
til et gravmæle er overflødig; mindet om os vil vare, hvis vi ved vort liv har
fortjent det.] Kisten sættes i min Fæderne Begravelse imellem min salige Mo
ders og min salige Hustrues. Disse to ædle Siæle erindrer jeg aldrig uden med
taareblandet Glæde . . . Min Begravelse (Folk maae giærne sige, hvad de ville)
skal ej koste meere end 400 Bdr. Den latinske Sententz kand udelades. D[en]. 12.
Februarii 1783 Luxdorph«53. Kisten blev i 1926—27 fundet i det øverste lag;
den står nu midt i Krags kælder ved siden af Susanna Magdalena Worms ki
ste, nr. 2.
Løse kisteplader. 1) 1748. Jens Junge, premierløjtnant ved sjæll. national
regiment; f. 1722 den 21. august, søn af Severin Junge, konferensråd og depu
teret i Landetatens Generalkommissariat og Karen Meulengracht Wissing; d.
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1748 den 30. juni. Efter indskrift på oval tinkisteplade, 32x28 cm, med støbt
†stråleramme og hvælvet skriftfelt, hvori er graveret en dansk kursivindskrift.
Den er nu sat op i Elers kælder (gravplan nr. 13) på nordmuren.
2) 1749. Emanuel Junge, premierløjtnant ved sjæll. hvervede infanteriregi
ment; f. 1721 den 19. januar, søn af Sewerin Junge, konferensråd og depute
ret i Landetatens Generalkommissariat og Karen Meulengracht Wissing; d.
1749 den 20. maj. Dansk indskrift med graveret kursiv på oval kisteplade
af tin, 61 x33 cm, med hvælvet skriftfelt og blystøbt stråleramme med kerub
hoveder og et korslam foroven og et timeglas med vinger. Opsat i Elers grav
kælder (nr. 13) ved siden af ovenstående.
3) 1767. Ursula Friis Rottbøll, f. Schnabel. Se under Claus Sohns begravelse
(gravplan nr. 10). Opsat sammen med de tre ovennævnte i Elers kælder (nr. 13).
4) 1782. Margarethe Catharina Rottbøll, f. 1782 den 28. maj, d. samme år
den 19. august. Båndformet kisteplade af tin med ophøjet midterparti, som
støtter på de underbøjede sider, 15 x 19 cm. Dansk indskrift med graveret kur
siv. Pladen er opsat i Elers gravkælder (nr. 13) på nordvæggen.
5) 1788. Wohlert Rottbøll, f. 1787 den 25. september, d. 1788 den 4. juni.
Oval kisteplade af tin med skraveret kant, 16x12 cm. Dansk indskrift med
graveret kursiv. Sidder nu på nordvæggen i Elers begravelse (nr. 13).
De fem †kister, som disse kisteplader sad på, heraf to barnekister, er alle
gravet ned i medtaget stand 1927.
Elers gravkrypt, nr. 13 på gravplanen fig. 52. Der kendes intet skøde til denne
begravelse, men den må have været i brug senest 1686, i hvilket år der ifølge
Søren Mathiesen fandt to bisættelser sted14 nemlig nr. 2 og nr. 3.
Rummet dækkes over den nordre del af et bræddeloft med en gammel lem
og ovei den søndre af et halvt, pudset tøndehvælv. I nord- og sydvæggen sid
der to rækker murede huller til bærestænger. Gennem to nyere døråbninger i
kælderens nordre del i henholdsvis øst- og vestmuren har man idag adgang til
Krags og van Havens begravelser (gravplan nr. 15 og nr. 8).
Gravminder. Af de otte kister, som i 1927 fandtes i denne kælder, stående i
tre lag54, eksisterer idag de syv. Foruden dem, som er opstillet i Elers grav
kammer, findes kister herfra i både van Havens og von Stöckens kældre. Hans
Grams kiste (se under Mikkelborgs kælder, gravplan nr. 14) blev efter restau
reringen hensat i Elers gravkælder.
1)
1667. »Eggerd aff Elers«, borgmester i Helsingborg; d. 1667 den 4. okto
ber, 57 år gammel (eller 59 år og 362 dage—?) (efter kistepladen). Rektangulær
kiste, 190 x 103 cm, højden 86 cm faldende mod fodenden, med næsten lodrette
sider og buet låg og rester af læderovertræk. Otte bærehanke af smedejern, en
for hver ende-side og tre for hver langside, i store, gennembrudte pladebeslag.
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Kistepladen, 48x61 cm, består af en nærmest oval skriftplade, som omgives
af laurbærgrene og to kjortelklædte engle, øverst et krucifiks og nederst et
»E E«. Dansk indskrift med graverede versaler. Kisten, som stod i det nederste
lag er nu overført til v. Stöckens kælder (nr. 9), hvor den står op mod nord
muren. Eggert Elers kiste er hverken nævnt i Trinitatis gravbog3 eller i grav
listen14, hvor bisættelserne i 1686 som nævnt er de tidligst omtalte, og man
må, kildernes relative pålidelighed taget i betragtning, antage, at han oprinde
lig har været bisat andetsteds.
2) 1684. Anna Catharina Elers, datter af Jørgen Elers og Anna Margrete
Wandel (nr. 6 og 7); f. 1680 den 28. februar, d. 1684 den 2. januar. Trapez
formet barnekiste, 118x52—48 cm, højden 42—37 cm, med glatte, lodrette
sider og svagt buet låg. Et medtaget klædesovertræk er påsat med rækker af
søm med rosethoveder langs kanten; for enderne er der rester af smedejerns
beslag. †Kisteplade af messing med dansk kursivindskrift har ligget midt på
låget. Kisten blev fundet i det mellemste lag og står nu ved siden af Anna
Margrete Wandalls kiste (nr. 7).
3) 1684. Sophia Christens Datter, enke efter Eggerd Elers, fordum borgme
ster i Helsingborg (nr. 1); f. i Helsingør den 13. april 1615, g. 1646 den 8. fe
bruar, moder til en søn og en datter, enke 4. oktober 1667 og d. 1684 den 25
maj (efter kistepladen). Rektangulær kiste med rette sider og buet låg, 180 x 79
cm, højden 58 cm. Kisten har haft otte bærehåndtag af smedejern, i runde, fli
gede og brudte blomsterbeslag, som er sat på med søm med rosethoveder;
samme slags søm har i rækker på alle kanterne holdt kistens læderbetræk,
hvoraf kun rester er bevaret. På låget en kisteplade, 60x63 cm, hvis ovale
skriftfelt omgives af en krans af blomsterhoveder og udenom dette af akantusløv med grædende putti; øverst et dødningehoved. Pladen bærer dansk ind
skrift med graveret kursiv. Kisten er fra det mellemste lag i Elers kælder flyt
tet til von Stöckens kælder, hvor den står ved nordmuren oven på Eggert
Elers kiste (nr. 1).
4) 1689. Sophia Elers, datter af Jørgen Elers; f. 1678 den 11. juni; »omkom
öncheligen« ved Operahusets brand på Amalienborg den 19. april 1689 sammen
med sin broder Eggert Elers (nr. 5) (kistepladens oplysning). Trapezformet
barnekiste med lodrette lige sider og tresidet låg, 137x51 cm, højden 50 cm
faldende mod fodenden. Seks bærehåndtag i bladindrammede beslag. På ki
stens sider ses rester af overtræk; og på låget en række blybeslag, over fod
enden et vinget timeglas og over hovedenden et dødningehoved med korslagte
knogler under; midt på låget ligger den ovale kisteplade af bly, 34 x29 cm, med
akantusbort og graveret dansk versalindskrift. Kisten står nu ved sydsiden i
Elers gravkælder, men var oprindelig hensat i det mellemste lag kister.
5) 1689. Eggert Elers, søn af Jørgen Elers; f. 1683 den 24. juli, d. 1689 ved
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Operahusets brand den 19. april sammen med sin søster Sophia (kistepladen).
Barnekiste, som nr. 4, 121 x48—46 cm, højden 45 cm faldende mod fodenden,
dog med rigeligere rester af klædesovertræk. Oval kisteplade af kobber med
akantusbort, 34x19 cm, og graveret dansk versalindskrift. Eggert Elers var
bisat i det underste lag, hans kiste står nu i Elers kælder ved siden af søste
rens (nr. 4).
6) 1692. Jørgen Elers, etats-, justits-, kancelli- og kammerråd, deputeret ved
Land- og Søetaten, assessor i Højesteret og Kammerkollegiet; f. 1647 den 16.
august i Helsingborg, d. 1692 den 19. februar i København (efter kistepladen).
Rektangulær kiste, 205 x90 cm, højden 80 cm, med glatte sider og tresidet låg;
overtrukken med sort klæde. Otte bærehåndtag af smedejern i runde blad
værksbeslag. Kisten er overalt smykket med — ofte profilerede — ornamen
terede randbeslag, lister eller guirlander af bly, som omgiver alle felter og frem
hæver kistens og lågets kanter; langs hjørnerne af låg og kiste er beslagene
formet som båndomvundne »bladstokke« og på siderne sidder lige under kan
ten bladranke-guirlander bundet op med bånd og sløjfer. På midten af låget
ligger den defekte kisteplade, 55x33 cm, hvis hjerteformede skriftfelt er fjer
net, mens rammen foroven har to engle med timeglas og forneden et hvilende
skelet. Den danske frakturindskrift endte med et gravvers: »Da Guds Frygt,
Dyd og ædel Mod / Ej fri for Sorg og Avind stod, / Og ej for Dødens Piile, /
See da gav ELERS Siæl sig op / Fra Jordens Støv til Himmel-Top / Og lod
her Kroppen hvile / Den Siæl den Himmel fødde Aand / Blev løst af Orme
Sækkens Baand, / Og i sin Frihed findes: / End og ved Christi Magtis Liud /
Skal denne Levning til sin Fryd / Med Siælen sammen bindis / H. M. D.«
(efter aftryk fra 1863). — Jørgen Elers, der med stor sorg mistede sine børn
ved »Amalio Ildebrand«, var stifter af Elers kollegium i København. Hans kiste
står nu i van Havens kælder, ovenpå nedennævnte Anna Margrete Wandals
kiste (nr. 7).
7) 1700. Anna Margrete Wandall, sal. etatsråd Jørgen Elers; f. 1654 den 27.
juli; fødte i 15 års ægteskab en søn og to døtre (nr. 5, 2 og 4), d. 1700 den 17.
september (efter kistepladen). Trapezformet barokkiste, 212x90—80 cm, høj
den 65—60 cm, med blidtsvungne sider og lågskråflader. Ligesom ovenstående
smykket med rige blybeslag og -lister, gerne profilerede eller »skællede« langs
de vandrette kanter. På hjørnerne mellem lågets skråflader og på kistens hjør
ner sidder der hermer, drevne kvinde-buster med bladværk under og op om
kring sig. Under kistens gesimsagtige overkant, hvor der ligger en række skifte
vis fligede og retsidede pladebeslag, er der en hulkehl, hvori sidder en bort med
vekselvis kvindeansigter og bladværk. På langsiderne sidder under et vingeagtigt draperibeslag et våbenskjold, som flankeres af to liggende dødsengle,
den ene med le og timeglas, den anden med et dødningehoved; på enderne er
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kisten udstyret med et slynget bladværksbeslag omgivet af guirlandeagtige
bladranker, der genfindes på forskellige steder af låget. I lågets midtfelt ligger
kistepladen, hvis rektangulære skriftfelt af tin med afskårne hjørner måler 30 x
21 cm. Det er pragtfuldt omgivet af en (løs) egeløvsramme med akantusvolutter og flankeret af sørgende englebørn. Dansk indskrift med graveret kursiv.
Kisten blev fundet stående i øverste lag i Elers kælder; nu er den stillet ved
nordmuren i van Havens kælder (gravplan nr. 8) under Jørgen Elers kiste.
†Kis/e. 1729. »Jomfru Kaas« (nævnt i Trinitatis begravelsesbog ca. 1660—
1800) bisat den 28. november. En enkel uziret og uprofileret barnekiste med
svagt buet låg, blev nedgravet i 1927.
Hans Mathiesen Mikkelborgs krypt, nr. 14 på gravplanen fig. 52. Den lille,
lave kælder er tøndehvælvet, den ligger i korets nordøstligste hjørne. Noget
skøde kendes ikke. Kælderen har været i brug siden 1666, hvor den første bi
sættelse, der er nævnt i gravbogen3, nemlig »Hr. Mikkelborgs Kæreste« Marga
reta Rosenmeier (nr. 2) fandt sted. Seks begravede opregnes55. Den sidst bi
satte er Hans Gram, der nedsattes her i 1748 den 28. februar, for senere, for
modentlig i 1782, at overføres til Claus Sohns kælder (gravplan nr. 10) og der
fra til Elers kælder (gravplan nr. 13), hvor den står idag. I 1782 solgtes kryp
ten til landsdommer Suhrs enke, der her bisatte sin i 1781 afdøde husbond,
Niels Bernt Suhr (nr. 4)55. Ved kældrenes undersøgelse i 1926—27 fandtes blot
hans kiste bevaret. Den blev gravet ned.
†Epitafium 1663. Johannis Meckelborg Matthiæ Fil:, d. 1663. Latinsk in
skription om talrige rejser. Monumentet opsat af Margareta Rosenmeier og
Ingeborg Margareta Meckelborg, hans sørgende enke og datter. Indskrift over
leveret af Resen 166856.
† Gravsten 1663. Johannes Mecklenborg Matth. Fil. d. 1663. Længere latinsk
indskrift omhandlende hans dydige liv og død, samt hans rejser, er overleveret
af Resen57.
Kiste 1) 1748. Hans Gram . .. »D. K. M. Etats og Justits Raad / Geheime
Archivarius, Bibliothecarius og Historiographus, Senior Paa / Kiöbenhavns
Universitet / Assessor i Consistorio / Var fød 1685 den 28 October / Fra 1703
lagde paa Universitetet Grundvold til den dybe Kundskab i de mange / Viden
skaber han besad, de Æristrin hand har giort ere følgende / 1711 blev Conrector i vor Frue Skole. 1714 tillige Allernaadigst beskikket / Professor Publ. paa
Kiöbenhavns Universitet 1720 Assessor i Consistorio / 1730 Allernaadigst be
stilt at Være D. K. M. Bibliothecarius, Historiographus / Og Geheime Archiv
Secreterer / 1731 Justits Baad og Geheime Archivarius / Var to Gange Rector
paa Universitetet / Havde den lykke at opvarte ved 2de Store Kongers Salving
Sine Höye / Embeder / Forestod hand til Sin Dødsdag / Med Saadan Flid,
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Troskab og Berøm(m)else At Vor Höysalige og nu glorværdigst / Regierende
Monarcher / begge have Skiönnet paa hans Store Fortjenester. Den første at
beskikke ham / 1746 til Sin Virkelige Etats Raad. Den Sidste at viise Uafladelig
Naade for ham / indtil hans yderste Döds Time Som indfaldt d. 19 Febr. 1748
i hans Alders 63de Aar / i et Kierligt Ægteskab har hand levet nogle Maaneder
med Velædle og Velbyrdige / Frue Anna Catharina Sylvens / Som ved døden
forlod ham 1719 in Maj o Men ingen börn efterladt uden alle / dem der nu i
hans död begræde en from faders Tab i hannem Savner / Kongen en tro Mand
landet en Ære Europa et Orakel Videnskaber / en U-opløselig Kilde, Univer
sitetet en Stytte, de höye en Ven de ringe / en Hielper, Alle en tilflugt og op
rigtig Raadgiver, Skue her et / Excempel at Guds frygt og lærdom har Kundet
forene Sig / Med Alle dyder til at giöre en fuldkommen Mand hvis / Navn bli
ver saa udødelig paa Jorden som / hans Siæl er Ævig i himmelen« (efter kiste
pladens ordlyd). Trapezformet, profileret og nyistandsat kiste af træ, 212 x
91—77 cm, højden 77-—67 cm, med rester af sort klædesovertræk. På låget en
oval kisteplade af tin, 38 x 25 cm, med stråleramme omkring skriftfeltet, hvis
kursivindskrift er citeret ovenfor. Kisten, der i miserabel forfatning blev fun
det i Mikkelborgs kælder, står nu, som allerede nævnt, i Elers kælder (grav
plan nr. 13).
Løs kisteplade, 1781. Niels Rernt Suhr, landsdommer på St. Croix i Vestindien;
f. 1748 den 6. oktober; 1774 den 16. september g. m. den nu sørgende enke
Christine f. Kohi, der efterlever med to sønner. »Eet Aar lang ulægelig Affæl
dighed / Rød ham tage Afskeed fra sit Kald i Verden«; d. 1781 den 14. sep
tember. Efter dansk kursivindskrift på kisteplade af tin, 68 x 23 cm, af skrift
rulle-form med påsat blomsterguirlande- og rocailbort af bly. Pladen lå på den
kraftigt profilerede, læderbetrukne kistes høje, karnisformede låg. Den sidder
nu på østvæggen i Mikkelborgkælderen.
†Kisteplader, 1) 1663. Johs. Mathiasen Mecklenborg, d. 1663 den 11. oktober,
fader til to sønner og en datter. Den latinske indskrift er gengivet hos Resen
166857. Hans bisættelse er ikke nævnt i nogen gravlister eller gravbøger.
2)
1666. Margareta Rosenmeier, sal. Hans Mathiesen Mikkelborgs (»Hr. Mik
kelborgs Kæreste« — gravbogen3); f. 1630 den 5. september i København, d.
smst. 1666 den 5. april; fødte to sønner og en datter. Ligesom nr. 1 er den la
tinske indskrift herfra gengivet hos Resen 166858.
Erik Krags gravkrypt, nr. 15 på gravplanen hg. 52. Den sidste af korets grav
kældre ligger under altrets søndre del med nedgang langs korets sydmur. Kryp
ten bærer siden 1927 fejlagtigt betegnelsen Luxdorphs krypt, fordi man ved
restaureringen fandt en række Luxdorph-kister stående her (se kælder nr. 12).
Ved et kongebrev dateret 10. juli 1658 fik øverste sekretær Erik Krag, kendt
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gennem sin medvirken ved Eleonora Christinas fængsling, godkendt tildelingen
af grav- og epitafiumsplads i Hellig Trefoldigheds Kirke59, og den 18. januar
1660 udstedtes skødet på begravelsen, i hvilket er opregnet dennes plads, mål
og »delineation«60. Epitafiet skulle sidde bag altret på det søndre hjørne af
østmuren.
Til den krydshvælvede kælder leder, som nævnt, en trappe, der dækkes af
en lem i korets gulv. Ad denne trappe foregår adgangen til krypterne under
sydsiden idag. Trappen og den rundbuede åbning nede i krypten er oprindelig,
omend den undergik visse ændringer, da v. Stöckens kælder blev indrettet (se
der), hvor trappeløbet fik et knæk lidt under midten. I kælderens vestmur er
der brudt en fladbuet døråbning indtil Elers gravkælder (gravplan nr. 13).
Lysskakten i østmuren er dækket af en plade i ramme. I de hvidkalkede vægge
er der spor af murede huller til bærestænger for de forskellige lag kister.
Hverken epitafium eller andre gravminder kendes der, bortset fra neden
nævnte †kisteplade, noget til idag. I begravelseslisterne3 er nævnet seks bisatte,
hvis kister er gået tabt nu. Kælderen må have været tømt inden indretningen
af fyrkældrene, hvor Luxdorph-kisterne overførtes hertil. Den rummer nu fire
Luxdorph-kister. En Luxdorphkisteplade er opsat på trappens østvæg.
†Kisteplade, 1672. Christian Krag, søn af Erik Krag til Bramming, ridder,
gehejme- og kancelliråd, og Vibeke Rosenkrantz; f. 1656 den 3. maj i Kbh.
»oc kaldede Gud hannem en Glædelig opstandelse paa Christi Aabenbarelsis
dag«, iflg. gravbog3 bisat 1672 den 9. december; indskrift overleveret af Resen
1683.
EPITAFIER
Adskillige af de familier, der købte gravkrypter i koret, har i slutningen af
1600’rne ladet deres gravsteder smykke med epitafier. Af disse er kun eet be
varet, nemlig Hans Schacks (s. 330), endda i stærkt fornyet stand. De andre
gik til grunde ved branden 1728; dog blev tre af dem genopsat, men i helt ny
skikkelse, nemlig epitafierne for Fuiren (s. 350), Jørgen Eilersen (s. 356) og von
Stöcken (s. 354), alle i senbarokkens stil. De øvrige epitafier i kirken er alle
fra slutningen af 1700’rne, i tidens nyklassicistiske stil. To af dem, nemlig ne
dennævnte nr. 6 og 9, vides at være udført af Johs. Wiedewelt.
1) Hans greve af Schack 1687, se s. 330.
2) Didrich Fuiren 1732, se s. 350.
3) Jørgen Eilersen 1732, se s. 356.
4) Henrik von Stöcken o. 1730, se s. 354.
5) 1777. Andreas Jensen Møller, borger og garver i Kiøbenhavn, født 6. aug.
1684, død 31. maj 1754, og hustru Johanne Hansdatter Hofman, født 28. de
cember 1677, død 4. august 1749, begge gravsat i den nedenunder liggende
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grav, der »nu tilhører deres efterlevende Søn Sr: lens Andresen Møller, Borger
og Brygger her sammesteds«, født 10. november 1717, død <4. maj 1800), og
hans hustru Ellen Catharina Nørager, født 31. oktober 1719, død 3. juli 1770,
»til hvilken ende hand og haver givet til Trinitatis Kirke 500 Rdlr: courant
med de Yilkaar at dette Begravelsested aldrig til Kirken hiemfalder, med vi
dere Betingelser, alt efter Rectors og Professorers hannem derpaa meddeelte
aabne Brev af 28 Decembr: 1776, som ved Hof og Stads-Retten er læst og paaskreven den 6 Ianuarii 1777«. Dansk indskrift med fordybede, forgyldte ver
saler. Sortmalet indskriftplade i ramme af året, norsk marmor, højde o. 280
cm, bredde 144 cm. Epitafiet, der er i Wiedewelts klassicistiske stil, er indfæl
det i nordsidens anden pille, regnet fra vest, og har forneden ved pillens basis
et indad svejet fodstykke med guirlande og guttæ (»dråber«) langs underkan
ten; derover den firkantet opbyggede indskriftramme, forneden med »løbende
hund«, foroven med kannelurer og på flankerne pålagte rundstave. Toppen, der
har form som en afstumpet trekant af mørkere marmor, har flammeurne mel
lem festoner. Kirkens begravelsesbog omtaler denne grav som nr. 8 under
kvindestolene; den blev muret 1680. Sidste begravelse, ovennævnte Jens An
dresen Møller, fandt sted her 8. maj 1800, hvorefter graven tilmuredes.
6) 1783, over borger og garver »her i Staden« Niels Kønsberg, f. 25. no
vember 1730, d. 16. februar 1781, og hans anden hustru Edele Catharina
Haren, f. 26. marts 1726, d. 24. august 1781. Den danske indskrift med graverede
versaler slutter med en oplysning om, at N. K. har skænket et legat til seks
personers »anstændige Underholdning«. Aflangt epitafium, (fig. 72) udført af
Wiedewelt, af forskelligt farvet marmor, nærmest i form af en antik sarkofag,
230 cm langt, 115 cm højt, med vandrette ledføj ninger i form af perlestav,
guttæ (»dråber«) og tandsnit. Hele monumentet hviler på en stærkt fremsprin
gende plade med konsoller. Den sarkofaglignende hoveddel har siderisalitter i
mørkt marmor med ovalfelter hvori symbolske relieffer af hvidt marmor; i
midtstykket flankeres den sortmalede indskrifttavle af to nedadvendte døds
fakler. Topstykket, der dækkes af festoner, som til begge sider oprulles
i volutter, har på midten en gavltrekant, hvorover, i en murniche, står en
gravurne. Epitafiet, der 1784 fik et jerngitterværk til beskyttelse, var oprindelig
opstillet i Nicolai kirke, i korets nordre omgang, hvor det undgik ødelæggelse
ved kirkens brand 1795 for derefter at blive overført til Trinitatis kirke;
herom fortæller en indskrift, malet på en træplade ved epitafiets fod: »Anno
1805 er dette Monument fløttet fra den afbrændte Sant Nicolai Kirke her
til Trinitatis Kirke« (I, s. 565).
7) 0.1785, af lyst, året marmor (fig. 74), o. 105 cm højt, 75 cm bredt. Sort ind
skriftplade med graveret kursiv: »Til ævig Erindring / af trende i Herren hensof vede Yenner / Madme Mette Lars Dattr Rhode / den 29 Januarij 1762. / Herr JoDanmarks Kirker, København II
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Fig. 72. Trinitatis kirke. Epitafium over Niels Kønsberg 1781 (s. 365).

hannes Gram / den 13 Decembr 1770 / og Hustrue / Catharina Johans Dtr Dellfeld / den 7 Maji 1785. / Hvilke under Stolene N° 9. 10. 11. / for Pillen ere
begravne / Have Kirkens Forstandere / opsat dette Æreminde / af Taknem
lighed I for felieds Gavmildhed af 3000 Rixdr: / til sammes Prydelse og Un
derstøttelse / og dens Fattiges Skoles Tarv / og til uryggelig Forsikring at deres
felleds Grav / i al eftertiden / skal forblive tillukket og urørt«. Monumentet,
der er indmuret på østsiden af samme pille, der bærer Jens Larsen Gries’
standur, har forneden en støtteplade, hvorfra løfter sig det firsidede gravminde
med ramme, hvis lodrette ledføj ninger har kannelurer og nedhængende festo
ner, mens de vandrette har »løbende hund« og tandsnit. Over den vandrette,
øverste blok en olielampe.
8)
O. 1791. Johan Larsen Seifert, »fordum Borger og Herberger her i Staden«,
født i København 20. januar 1721, død 23. december 1790. »Han haver skiænket til denne Kirke en smuk Lysekrone som hænger imellem Choret og hans
Begravelse og Lys 1000 Rigsdaler. Til samme Kirkes Fattig Skoler til hver 100
Rigsdaler. Hans Liig bliver bestaaende i denne Grav indtil Verdens Ende hvil
ket i Consistorii Protocol er indført«. O. 135x79 cm. Epitafium af året mar-
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Fig. 73-74. Trinitatis kirke. Epitafier. Fig. 73 (til venstre) Terkel Klevenfeldt 1798. Fig. 74 (tilhøjre)
Mette Larsdatter Rhode, Johannes Gram og Catharina Delfeld o. 1785.

mor; hvid indskrifttavle med sorte, graverede versaler, anbragt i midtskibets
sydside, østligste pille før østre tværgang. Monumentet hviler på konsolbåret,
fremspringende plade; det firsidede hovedstykke har enkelt profileret ramme og
derover en brudt segmentgavl, mellem hvis gavlstumper der står en gravurne.
9)
1798. »Terkel Klevenfeldt / sattes dette Minde / af hans / tillige her hvi
lende / Yndling / Reinholdt Ameln / A° MDCCXCVIII«. 95x51 cm. Epitafium
af forskelligt farvet året marmor i nyklassicistisk stil med smal fodplade og
derover et foroven rundet hovedstykke, hvori indskriften er graveret med for
gyldte versaler, og hvori Klevenfeldts portrætmedaillon i profil, udført af Wie
dewelt er indfældet (fig. 73). I søndre sidegang på samme pille som nr. 8.

GRAVSTEN
Ved Trinitatis kirke er bevaret en mindre samling ældre gravsten1. Ingen
af dem stammer fra tiden før 1728. De fleste er nu siden de gentagne omregu
24*
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leringer af den fordums kirkegård (senest 1928) anbragt på kirkepladsen langs
kirkens søndre sidemur og i den lille have ved kirkens kor. På dette sidste sted
ligger endnu stenen over Johannes Ewald; ved siden af denne er i ny tid lagt
en tilsvarende over Johan Herman Wessel, som også begravedes på Trinitatis
kirkegård, men hvis grav ikke nøjagtig kan placeres. Her er Wessel også ble
vet mindet ved et mindre monument, og på kirkepladsen syd for kirken er der
1879 rejst et dobbelt mindesmærke for begge digtere. I selve kirken, hvor der
også tidligere har været en del ligsten, er nu kun to bevaret.
Gravsten i kirken. 1) O. 1730, af rød ølandskalk med helt udslidt indskrift,
148x200 cm. I midten et tværovalt indskriftfelt, omgivet af bladkrans og fli
gede palmegrene ved siderne. I hjørnerne runde medailloner, som forneden
indeslutter timeglas og dødningehoved med krydslagte knogler, foroven vist
nok borgerlige bomærker (fig 75). I midtskibet foran opgangen til koret.
2)
O. 1760. Andreas Sihm, f. 22. oktober 1710, d. 1760 3. maj; hustruen Anna
lens Daater, f. 1. november 1713, lod denne sten lægge, d. □; {datteren Do
rothea Maria Mylius, f. Sihm, f. 28. december 1737, d. 1763 17. marts). Dansk
indskrift med fordybet kursiv og versaler på rektangulær ølandsk kalksten,
168x97 cm, med blomsterreliefTer i hjørnerne; nederst en roset med krydslagt
murhammer, murske og passer: murmester Andreas Sihm er på Geddes kort
fra 1757 opført med bopæl i S. Gertrudsstræde, Rosenborg kvarter. Stenen er
nu placeret ved søndre forhal.
Gravsten på kirkegården. 1) Fra første halvdel af 1700’rne. Stenen, som må
være af ældre dato, end det er angivet i gravskriften, er lagt over b[rændevins]br[æn]d[e]r Morten Knudsen G[ebauer]2, f. 7. januar 1703, d. den 16. no
vember [1770], samt over Jens Christian Møller 4 år gi.; desuden over {Eilert
Andersen Møller, b[rændevins]b[rænder] i København, f. 19. maj 1723, d. 1773
den 17. september, 50 år gammel; over Lucia Gebauer f. Lind, f. 15. marts
1693, d. 1777 den 13. september; og over »Oletorup død den 7 Iannarius 1782«.)
Ret forvitret dansk indskrift med fordybet kursiv på lysgrå gotlandsk kalksten,
175 x 115 cm. Rammelisten er let profileret, og i de fire hjørner er anbragt re
lieffer af de fire evangelister i fordybede ovalfelter, skråtstillede med oriente
ring efter diagonalerne; evangelisterne ses skrivende og er kendetegnede ved
deres symboler. Stenens hele stilpræg og de fire skikkelsers stærkt bevægede
holdning gør det indlysende, at stenen må være en del ældre end året for Mor
ten Knudsens død; den har da enten været på lager eller er genanvendt, men
ingen spor af ældre indskrift kan nu øjnes. Forneden på stenen er indristet
årstallet 1805, der må formodes at stamme fra en senere registrering af ste
nene på kirkegården. Siden 1929 har stenen ligget ved kirkens sydmur.
2) O. 1767. Iohan Friderick Ostersen, borger og grovsmed i København, d.
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Fig. 75. Trinitatis kirke. Gravsten fra 1700’rne
foran kortrappen (s. 368).

51 år gammel 9. juni 1747; over <grovsmedemester Søren lensen, f. 16. maj
1724, d. 1797 den 23. august.) Dansk indskrift med fordybede versaler på
rektangulær, rød ølandskalksten, 185x112 cm; blomsterornamenter i de fire
hjørner, nederst i midten en hestesko. Ved kirkens sydmur.
3) O. 1781. »Danne Skalden / Iohannes Evald / fødtes den 18 Nov. 1743 /
døde den 17 Marts 1781. / Hans Sange / Høres med Beundring af / hver, som
agter Smag, Dyd, Religion / og ere / udødelige som han selv«. Dansk indskrift
med fordybet kursiv på rektangulær neksøsandsten, 175 x 105 cm. Da stenens
overflade i tidens løb var forvitret, blev den 1905 afslebet og indskriften op
hugget. Endnu ved begyndelsen af 1900’rne lå Ewalds gravsten, såvidt man
ved, på sit oprindelige sted øst for kirkens kor, indtegnet på en kortskitse3 fra
1923; den havde dengang sin gamle øst-vestlige orientering. Ved omregulerin
gen af kirkepladsen få år senere blev den drejet, så at længderetningen nu er
nord-syd, og den dækker næppe nu digterens grav.
4) O. 1783. Gunild Fogh, f. S[vane], f. □ maj 17[52], d. 1783 den 9. juni,
g. i 12 år og 5 mdr. med Børge [Fogjh, borger og hørkræmmer i København;
en søn, <[Børge] Fogh, f. 6. dec. 1744, d. 11. august [1798].) Dansk indskrift
med fordybet kursiv på rødmalet, rektangulær nexøsandsten, 190x127 cm.
Indskriften er nu næsten ulæselig, men er her suppleret med en afskrift i Personalhistorisk Tdskr. 4. R. VI, 257. Ved kirkens sydmur.
5) 1791. Ifølge indskriften er stenen nævnte år bekostet af »Tobacks Fabriquer« Johan Charl Bock, f. [29.] nov. 17[41], d. 1805 den [18.] nov., over hans
første hustru Frideriche-Lovise Braads-Datter, f. 1752, d. 17[86] den 7. august;
samt over to sønner og tre døtre; <over hans anden hustru Sophia Elisabeth
Bock, f. Vinther, d. 1802 den 5. januar, og over hendes seks tidligere afdøde
børn af dette ægteskab.) Dansk indskrift med fordybede versaler på rødmalet
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neksøsandsten. 145x90 cm, med påsatte hvide marmorrosetter i hjørnerne,
hvoraf kun een er bevaret. Indskriften, der nu er temmelig utydelig, er her
suppleret med afskriften i Personalhist. Tdskr. 4. R. VI, 257. Ved kirkens syd
mur.
6) O. 1793. Catharina Dorothea Ruch f. Gram, f. 19. juni 1713, d. [1793]
den 20. maj; tillige over (Maria Ruch, f. 16. december 1746, d. 1808 den 24.
juli.) Dansk indskrift med fordybet kursiv på rektangulær gravsten af norsk
marmor, 185x115 cm. Stenen har foroven udhugget blomsterkrans, forneden
laurbærkvist og palmegrene; ved begge sider af det ophøjede indskriftfelt er
gengivet to nedadvendte fakler. Ved kirkens sydside.
7) 1795. Else Thomas Datter Rloch, f. i Jylland 20. december 1715, d. i Kø
benhavn 11. oktober 1789; samt hendes broder, borger og møller i København,
Mads Thomsen Rloch, f. i Jylland 20. august 1723, d. i København 30. april
1793; over (Mette lensdatter Hamrum, f. 23. marts 1735, d. 1808 den 18. fe
bruar, g. første gang i 31/2 år med Edskel Thomsen Rloch, g. anden gang i
401/2 år med Nikolay Ni[ss]en, begge borgere og møllere i København.) Dansk
indskrift med fordybede versaler på rødmalet neksøsandsten, 192x125 cm,
med rillet rand og hjørnerosetter af hvidt marmor. Nederst på stenen er gra
veret årstallet 1795. Ved skibets sydmur.
8) O. 1808. »Tobaksfabriquer« Christian Augustinus, f. 28. oktober 1750, d.
1808 den 19. oktober; hans første hustru Lovine Augustinus f. Winther, f. 10.
juni 1759, d. 1788 den 3. marts; datteren Anne Elisabeth Augustinus, f. 15.
juni 1783, d. 1805 den 20. juni; to børn af andet ægteskab: Carl Christian Au
gustinus, f. 7. feb. 1798, d. samme år den 21. februar, og Frederikke Sophie
Augustinus, f. 28. maj 1799, d. samme år den 6. juni. Dansk indskrift med for
dybede versaler på rødmalet neksøsandsten, 150x90 cm, med påsatte hjørne
rosetter af hvidt marmor, hvoraf kun een er bevaret. Ved kirkens sydmur.
9) O. 1824. Lorenz Nicolai Fallesen, sognepræst til Trinitatis kirke, f. 20.
april 1757, d. 1824 den 11. juli. Dansk indskrift med fordybede, sortmalede
versaler på rektangulær, hvid marmortavle, 60 x 58 cm, indsat i korets syd
østre mur.
10) 0.1840. Ludvig Sophus Fallesen, professor, magister, docent i forstvidenskaben, f. 25. juni 1807, d. 1840 den 13. december. Dansk indskrift med for
dybede, sortmalede versaler på rektangulær, hvid marmorplade, indsat i mu
ren ved siden af den foregående, 64x44 cm.
* Gravsten o. 1767. Claudi Rosset, fordum borger og købmand her i staden,
f. 10. marts 1687, d. 1767 den 3. september; »Hand var i hånds Livets Dage
een Velgiørere imod mange, een godgiorende imod fattige, allermest imod de
bedrøvede Pest Huns Lemmer, hvor hånds Æreminde og Gavmildhed erindres
til evig Tiid«. Indskriften er tillige sat over hans hustru, d. 1733 den 18. juni
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42 år gammel, og over syv børn, alle døde før hende; samt over hans moder
Louise Blumeier Rosset, »som efter 41 Aars Ægte- og 35 Aars Enke-Stand i
hendes Alder 100 og 1 Aar den 10. December 1740 salig i Herren døde. Hun
saa sine Børn, Børnebørn og Børne-Børns-Børn 65 Siæle«. Dansk indskrift med
fordybede versaler på ølandsk kalksten, 200 x 125 cm, på o. 30 cm høj sokkel;
profilramme om indskriftfeltet, der har rundede kanter og små ornamenter i
de fire hjørner. Stenen, der tidligere stod ved kirkens korgavl, blev vedligeholdt
af Københavns Kommune, som i 1917 lod den da revnede sten remplacere af
en nøjagtig kopi. Originalen står nu i Medicinsk-historisk Museums gård4.

KIRKEGÅRDSMONUMENTER
1) O. 1805. Over brødrene Rasmus og Peder Meller, begge købmænd på Is
land; de efterlod deres formue til deres eneste søster, Birgitte Meller, som er
kendtligt satte dem dette minde. Hvid marmortavle med dansk indskrift i for
dybet, sortmalet kursiv, på sandstensstele med profileret sokkel og trekant
gavl (fig. 77). Indskriften bærer intet årstal; men da den sidste af brødrene døde
23. februar 1805, må monumentet formodes at være rejst i tiden derefter5. I
kirkehaven ved korgavlen.
2) 1835. Christopher Hauschildt, glarmester, f. 2. april 1749, d. 1834 den 17.
juni. Monumentet, der står op ad kirkemuren på høj sandstenssokkel, er af
støbejern i 1830’rnes nygotiske stil, formet omtrent som et alterskab, flankeret
af to profilsøjler med bladkapitæler, som bærer en dobbelt spidsbue, hvis sam
menstød i midten markeres af en hængende konsol, men ingen midtersøjle.
Bueslagene følges af hængende krydsbuefriser, og over dobbeltbuen rejser sig
et kors med trekløverformede bjælkehoveder. Rammen har sortmalede og for
gyldte ornamenter, mens baggrunden er et hvidmalet relief, forestillende Kri
sti Himmelfart, bivånet af en bedende, knælende mand i antik klædedragt.
Hele monumentet er udført af billedhuggeren Carl Frederik Holbech og er ind
fældet i korets sydøstre mur ved Christopher Hauschildts grav; denne rummer
tillige hans hustru (d. 1793), men hun er ikke nævnet i gravskriften, der er
støbt med udhævede versaler. Det var Chrf. H., der testamentarisk skænkede
kirken en pengesum, for hvilken restaureringen 1835 kunne iværksættes (oven
for s. 285). I den søndre skriftestol, som ved denne lejlighed byggedes af G. F.
Hetsch, er indsat en minderude, udført af Hauschildt 1779, et glasmaleri med
ramme af gule og grønne bladranker om et ovalfelt, forestillende nadveren
malet i grisaille, muligt glarmesterens eget mesterstykke6. — Monumentet er
anbragt ved korets sydøstre mur.
3) 1841. lens Hornsyld, »den nidkjære Christi Tiener«, f. 22. oktober 1757, d.
1840 den 25. oktober; og hustru Lovise Hornsyld, f. 25. marts 1765, d. 1833

372

TRINITATIS KIRKE

Fig. 76-78. Trinitatis kirke. Kirkegårdsmonumenter. Fig 76 (til venstre) Fr. Th. Hurtigkarl 1842.
Fig. 77 (i midten) Rasmus og Peder Meller o. 1805. Fig. 78 (til højre) Jens Hornsyld 1841.

den 3. september. Dansk indskrift med fordybede versaler på stele af bremersandsten (fig. 78), foroven dækket af en palmetsmykket gavlfronton som ramme
om et lille vinget kerubhoved. Over indskriften er indsat et hvidt marmorrelief,
forestillende Den gode Hyrde, udført af H. Y. Bissen, der 25. juli 1841 modtog
250 rdl. for dette monument7. Opstillet i kirkehaven øst for koret.
4)
1842. Fredjerik] Theodjor] Hurtigkarl; »Scoliis et scriptis / et munifica
donatione / de iuventute academica / Egregie merito / Universitas Hauniensis /
pia gratia / p.« (Ved sine forelæsninger, sine skrifter og sine rundhåndede gaver
højt fortjent af den akademiske ungdom; i ærbødighed og taknemlighed sattes
ham dette minde af Københavns Universitet); f. 3. november 1763, d. 1829
den 1. december. Monumentet (fig. 76), som har form af en opretstående stele
med et palmetsmykket topstykke, er udført 1842 af H. E. Freund8; midt på
stelen findes den latinske versalindskrift, hvorover er anbragt et lille kors mel
lem to rosetter, og forneden en egekrans, der indrammes af en vægt og en op
slået bog. — I kirkehaven ved koret.
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5) 1863. »Digteren Johan Herman Wessel / cand. philos. / fød 6 October 1742.
Død 29 December 1785«. Da der ikke kendes noget gravminde over Wessel fra
digterens egen tid blev der 1863 af selskabet »Wessels Minde« rejst et lille mo
nument af hvidt marmor, enkelt firsidet med aftrappet fodstykke og foroven
prydet med et glat kors. Under indskriften i fordybede versaler er anført Jens
Baggesens vers: »Graad smelted hen i Smil, naar Wessels Lune bød / og Glæ
dens Smil forsvandt i Taarer ved hans Død«. På fodstykket: »Aar 1863 opsat
af Selskabet Wessels Minde«. Det nuværende monument er dog en nyere kopi;
originalen skal dog endnu eksistere9. Det er opstillet i kirkehaven, men gra
vens nøjagtige placering kendes ikke.
6) 1879. Dobbelmonument over Ewald og Wessel, opstillet på den tidligere
kirkegård mellem søndre hovedindgang til kirken og Priors ejendom. Planen
om et sådant fællesminde over de to digtere stammer fra 1875, da V. Bissen
udarbejdede et forslag til en støtte af granit og to buster, enten af bronze eller
marmor10. Det endelige resultat blev et sandstensmonument med to genier af
bronze på toppen, og på forsiden mod Købmagergade de to digteres portræt i
medailloner af bronze, rejst 1879 for midler indbragt ved en offentlig indsam
ling. Billedhuggerværket er udført af O. Evens11.
7) 1929. Gravsten over Johan Herman Wessel, af samme størrelse og form
som Ewalds og anbragt umiddelbart vest for denne. Som ovenfor nævnt ken
der man ikke nøjagtigt det sted på kirkegården, hvor Wessel blev gravsat.

†EPITAFIER
Blandt de epitafier, som efter overleveringen er blevet opsat i Trinitatis kir
ke før branden 1728, er kun eet bevaret, nemlig det tidligere s. 330 omtalte
monument over Hans Schack. Hovedkilden til vor viden om epitafierne fra
1600’rne er Resen, både hans Inscriptiones fra 1668 og hans håndskrevne be
arbejdelse deraf 1683.
Fra tiden efter 1728 må man blandt de tabte epitafier også opføre det gåde
fulde mindesmærke over oldforskeren Árni Magnüsson, d. 1730. Epitafiets ind
skrift er gengivet i Erik Pontoppidans Marmora Danica, og derefter af Thurah
i Hafnia Hodierna og Jonge i Københavns Beskrivelse1. Men andre kilder for
tæller at Árni Magnüsson blev begravet i Vor Frue kirke, deriblandt Jón Ólafsons øjenvidneberetning om selve jordefærden2 og begravelsesbogens oplysnin
ger i Landsarkivet for Sjælland3. Disse sidste kilder synes uomgængelige. Sand
synligvis har Erik Pontoppidan ved en redaktionsfejl fået epitafiet placeret i
Trinitatis kirke, hvorefter de senere forfattere har taget oplysningen fra ham.
Der er desuden ingen reel grund til, at et kulturminde fra 1730 skulle forsvinde
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fra Trinitatis kirke, mens det selvsagt let kan være gået til grunde i Vor Frue
ved bombardementet 1807.
Udover de nedenfor gengivne forsvundne epitafier meddeler inventariet 1720,
at der på kirkeloftet stod »een gammel tafle, som har været opsat i Kirken og
blef nedtagen for Pulpiturets bygning schyld«.
1) 1656. Didrik Fuiren, se s. 350.
2) 1659. Reuther, student [faldet ved Københavns belejring]. Latinsk ind
skrift4.
3) 1660. Erik Krag, se s. 364.
4) 1662. Erasmus Enevoldsen Brochmann, se s. 351.
5) 1663. Hans Meckelborg, se s. 362.
6) 1664. Hans Gregersen Lemvig, professor, regensprovst, d. 1664, 31 år gam
mel5. Latinsk indskrift.
7) 1666. Manderup Brahe til Torbenfeld, søn af Ole Brahe Pedersen til Torbenfeld og Mette Rosenkrantz; f. på Torbenfeld 1628 den 20. januar, d. samme
steds 1666 den 18. september, g. m. Birgitte Trolle til Bramstrup, datter af
Niels Trolle til Trolholmb og Mette Rud til Scharholt. Dansk indskrift6.
8) 1667. Mag. Zacharias Lund, kongens arkivsekretær (»Memoriæ .. . Zachariæ Lundii philologi, poetæ, oratoris, sereniss. Reg. Maj. A. secretioribus literis
enodandis«); d. 1667, den 8. juni, 59 år gammel. Latinsk indskrift, forfattet af
P. N. Mern7.
9) 1671. Povel Golske, f. i kurfyrstendømmet Saxen år 16 □ den □, borger
og tømmermand i København, d. 1671 den 1. maj; hans hustru Johanne Nielsdatter, f. i Roskilde 3. marts 1610 og d. 16D i sin alders □ år, lod sammen
med sin anden husbond Henrik Bøchmand dette epitafium opsætte. Dansk
indskrift8.
10) 1676. Johannes Christopher von Körbitz, se s. 324.
1 1) 1677. Mogens Friis, se s. 341.
12) 1681(?). Henrik von Stöcken. Da epitafiet blev ødelagt 1728 og derefter
genrejst med mindeskrift over fire medlemmer af familien von Stöcken (oven
for s. 354), kan det ikke nu afgøres, om den forsvundne mindeplade er opsat
1681, 1709, 1713 eller 1727.
13) 1686. Jørgen Eilertsen, se s. 356.
14) 1693. Skøde9 på Jørgen Nielsen Halds begravelse og »monument« er da
teret 6. november 1693.

†GRAVSTEN
1) 1656. Didrik Fuiren, d. 1656, se s. 350.
2) 1663. Johannes Mecklenburg, d. 1663, se s. 362.
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3) 1664. Søfren Nielsen From, d. 1664, 49 år gi., og hustru Johanne Gregersdatter Kerner, d. 16D. Dansk indskrift, Resen (Inscriptiones 1683, s. 312)1.
4) 1664. Jens Gregersen, d. 1664, gravsten i vestre tværgang omtalt i grav
listen2.
5) 1667. Reuther, student, d. 1658 under Københavns belejring; jfr. †epitafium, s. 374. Latinsk indskrift (Resen, Inscriptiones 1683, s. 313).
6) 1667. Magister Zacharias Lund, d. 1667. »Hic sita sunt ossa / M. Zachariæ
Lundii«. Latinsk indskrift (Resen, Inscriptiones 1683, nr. 6).
7) 1668. Albertus Bygmester, d. 1668, sten og grav i den store gang op til
kvindestolene omtalt i gravlisten2, solgt o. 1720 til Chr. Jørgen Petersen Bager.
8) 1672. Magdalena grevinde von Schack, d. 1672, se s. 332.
9) 1672. M(ester) Povel Guldsk (Goltz) fordum borger og tømmermand her i
staden, d. [1671] 67 år gi., og hustru Johanne Nielsdatter, d. □ år gi. Dansk
indskrift (Resen, Inscriptiones 1663 s. 311). †Epitafium jfr. s. 374. Graven var
iflg. Trinitatis begravelsesprotokol3 i den vestre (»nedre«) tværgang.
10) 1675. Esben Esbensen, d. 1675 den 8. januar, samt to børn og hustru, d.
I I. Dansk indskrift (Resen, Inscriptiones 1683, s. 312).
11) 1676. Hans greve af Schack, d. 1676, se s. 332.
12) 1676. Nicolaus Holtz, fordum K: M: kunsterfarne destillator i 36 år samt
brygger og borger her i staden; og hustru Maren Aug. datter, begge 60 år gamle.
»Det som er taget af Jorden er igien kommet til Jorden, det Himmelens var,
er og Himmelen givet, huer hafuer sit, Fanden intet«. Dansk indskrift (Resen,
Inscriptiones 1683, s. 310).
13) 1676. Regimentskvartermester Christen Jensen Koudahl, f. i Sael i Aal
borg herred 20. marts 1611, d. 16 □, samt hustru Catharina Hansdatter, f. i
Lofflenborg (?) i Holsten 1613, d. 1676 den 7. nov., og en søn Christen Chri
stensen Koudahl, f. i Ditmarsken »till Meldorp Ao. 1645, som hafde lavet fyrværck Kunst«, d. 1675 den 11. juni, 27 år gi. Dansk indskrift (Resen, Inscrip
tiones 1683, s. 312). Gravsten i nedre tværgang ved siden af Poul Goltz omtalt
i Trinitatis begravelsesprotokol3.
14) 1677. Christian Hugo Lydtzow, ritmester ved kongens livgarde, f. 1646,
d. 1677 den 26. januar. Tysk indskrift (Resen, Inscriptiones 1683, s. 310). Grav
sten i østre tværgang omtalt i Trinitatis begravelsesprotokol4.
15) 1677. Dansk indskrift, der beretter, at stenen er bekostet af Kongl: May:
forvalter over det trykte papir i Danmark, Norge og hertugdømmerne Niels
Christophersøn over hustruen Christina Jensdatter, d. 1677 den 19. marts, 33
år gi. samt en nyfødt datter. (Resen, Inscriptiones 1683, s. 311). Den lå iflg.
begravelsesbogen5 i den brede gang ved mandsstolene.
16) Uden årstal. Marcus Krabler, f. i »Membding« (?), fordum borger og
logarver i Kiøbenhaffn, d. □ 16D i sin alders □ år, samt hustru Maren Eskilds-
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datter, d. □ 16D i sin alders □ år. Dansk indskrift (Resen, Inscriptiones 1683,
s. 311). Gravsten6 i den brede gang ved kvindestolene.
17) 1684. Magister Jens Justesen, d. 1684. Gravsten i den store gang op til
kvindestolene, omtalt i gravlisten2.
18) 1706. Hans Olufsen Murmester, d. 1706. Gravsten i nordre gang omtalt
i gravlisten2.
19) Efter 1728. Hans Legans sten, gravsten på en jordgrav »næst efter Lytzous Grav«, købt 1728 af Hans Legan, må inden da have tilhørt kirken, Trini
tatis begravelsesprotokol7.
20) 1744. Oberstlieutenant Steenwinkel, d. 1694. 1744 blev der iflg. Trinita
tis begravelsesprotokol8 lagt en sten på graven, efter denne var muret til. Den
befandt sig i østre tværgang.
Udover de her nævnte kan anføres adskillige andre sten, som i tidens løb er
bortsolgt fra kirken. En liste fra 5. april 18249 omtaler en halv snes gravsten,
hvoraf nogle var i brudstykker, som da blev solgt. Fra denne liste skal her
omtales:
21) En sten fra 1705, havde tilhørt Ane Helene Beck, d. 1788.
22) Casper Ottesen, med årstallene 1749 og 1753.
23) Hørkræmmer Waagensen 1763.
24) Hørkræmmer Svend Lund, 24. nov. 1791.

KRONOLOGISK FORTEGNELSE OVER KISTEPLADER
1) 1650. En datter af Johan Christoph von Körbitz, se s. 324.
2) 1652. Margrete Gersdorff, se s. 338.
3) 1655. Øllegaard Hvitfeld, se s. 337.
4) 1661. Jochum Gersdorff, se s. 337.
5) 1665. Frederic Friis, se s. 342.
6) 1665. Frederik Schack, se s. 332.
7) 1666. Øllegaard Sophia Bielke, se s. 339.
8) 1667. Eggert Elers, se s. 359.
9) 1670. Augusta Rumohr, f. Schack, se s. 333.
10) 1670. Dorothea Hedvig Schack, se s. 333.
11) 1671. Charlotte Amelia Friis, se s. 342.
12) 1672. Magdalena von Schack, f. Rantzau, se s. 333.
13) 1676. Johan Christoph von Liitzelburg, se s. 324.
14) 1676. Hans greve af Schack, se s. 333.
15) 1677. Christian van Haven, se s. 352.
16) 1677. Helene van Haven, se s. 352.
17) 1679. Moritz Fridrich von Körbitz, se s. 326.
18) 1680. Christian Gersdorff, se s. 340.
19) o. 1680. Didrik Fuiren, se s. 350.
20) 1681. Peder van Haven, se s. 352.
21) 1682. Johan Christopher von Körbitz, se s. 326.
22) 1683. Salomon van Haven, se s. 352.
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70
71
72
73
74

1683. Otto Dieberich Schack, se s. 334.
1684. Sophia Christensdatter Elers, se s. 360.
1685. Magdalena Sibylla GersdorlT, se s. 338.
1688. Anna Blome grevinde Schack, se s. 334.
1689. Sophia Elers, se s. 360.
1689. Eggert Elers, se s. 360.
1689. Mariana Christina Friis, se s. 342.
1692. Jørgen Elers, se s. 361.
1693. Christina Lützow, se s. 326.
1694. Christina Lützow, se s. 327.
1695. Lambert van Haven, se s. 352.
1696. Jørgen Bielke, se s. 338.
Slutningen af 1600’rne, ramme til kisteplade, se s. 357.
1700. Anna Margrete Wandall, se s. 361.
1. halvdel af 1700’rne, ulæselig kisteplade fra Körbitz’ krypt, se s. 328.
1707. Sophie Dorothea Marschalck, se s. 335.
1717. Friderica Lovisa Friis, se s. 340.
1729. Anne Slange, se s. 352.
Efter 1728. Kisteplade på benkiste for slægten Luxdorph, se s. 357.
1735. Susanna Magdalena Worm, se s. 357.
1739. Dorothea Sophia Mørck, se s. 345.
1741. Carl Æmilius Schack, se s. 336.
1742. Carl Emilius Schack, se s. 336.
1747. Jacop Leth, se s. 345.
1748. Hans Gram, se s. 362.
1748. Jens Junge, se s. 358.
1749. Emanuel Junge, se s. 359.
1750. Ulrica Eleonora Elizabeth Leth, se s. 345.
1752. Charlotte Margrethe Hübsch, se s. 345.
1753. Jacob Leth, se s. 346.
1755. Jacob Bruun, se s. 346.
1759. Christian Leth, se s. 346.
1761. Peter Nicolai von Hauen, se s. 353.
1764. Christian Langemach Leth, se s. 346.
1765. Gerhard Treschow, se s. 355.
1766. Anna Skiønning, f. Leth, se s. 346.
1767. Mette Maria Leth, f. Svane, se s. 347.
1767. Ursula Friis Rottbøll, se s. 356.
1770. Friderikke Dorothea von Körbitz, se s. 329.
1771. Christine Leegaard, se s. 353.
1778. Peter Anthon Schønning, se s. 358.
1779. Johannes von Aphelen, se s. 347.
1781. Anna Bolette Junge, se s. 358.
1781. Hans Myhre, se s. 347.
1781. Niels Bernt Suhr, se s. 363.
1782. Helena Dorothea Flensborg, f. Leth, se s. 347.
1782. Margarethe Catharina Rottbøll, se s. 359.
1784. Agnete Maria Schiønning, se s. 348.
1788. Bolle Willum Luxdorph, se s. 358.
1788. Peter Janus Bording, se s. 348.
1788. Wohlert Rottbøll, se s. 359.
1789. Kirstine Bording, se s. 348.
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KRONOLOGISK FORTEGNELSE OVER †K ISTE PLADER
1) 1654. Christina Bangiani datter, se s. 356.
2) 1663. Hans Matthiasen Meckelborg, se s. 363.
3) 1664. Erasmus Hansen Brochmand, se s. 351.
4) 1666. Margareta Rosenmeier, se s. 363.
5) 1669. Anne Hansdatter, se s. 348.
6) 1669. Mag. Hans Leths og Anne ChristofTersdatters dødfødte søn, se s. 348.
7) 1670. Jørgen Bielcke, se s. 340.
8) 1670. Anne Christoffersdatter Hemming, se s. 348.
9) 1672. Christian Krag, se s. 364.
10) 1675. Christian Gersdorff, se s. 340.
11) 1680. Drude Rasmusdatter Brochmand, se s. 351.
12) 1684. Anna Catharina Elers, se s. 360.
13) 1684. Anne Metta van Haven, se s. 353.
14) 1686. Jørgen Eilersen, se s. 356.
15) 1698. Johan Diderichsen, sekretær i Danske Kancelli; f. 1630 den 8. maj i Køben
havn, »opnaaede en dygtig Students fulde maal, udi sit 22 Aar,« som legationssekretær
ved adskillige ekstraordinære ambassader til Holland, Engeland og Franckerige; blev
siden tilknyttet stadtholder Ulrich Friderich Guldenløves hof; brugtes i 1679 ved freds
fordraget i Lund i Sckaane og i 1680 ved det kgl. bilager i Sverrig. Testamenterede 500
rdr. til »denne Kirche« og 1800 rdr. til »Hospitalet«; d. 1698 den 21. marts i København.
Dansk kursivindskrift, her gengivet efter aftryk fra 1863 af løs, rektangulær kisteplade
med afskårne hjørner, ca. 38x25 cm. Iflg. gravbogen var J. D. bisat i »Lützoes Grav«
ved østre tværgang.
16) 1751. Christian Friderich van Haven, se s. 353.
17) 1756. Anna Christine van Haven, se s. 353.

Fig. 79. Trinitatis kirke. Tegning af H. G. F. Fiolm fra 1820’rne i Nationalmuseet.
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Forkortelser
RA = Rigsarkivet.
LA — Landsarkivet for Sjælland.
KSA = Stadsarkivet for København.
Marm. Dan. = Erik Pontoppidan:Marmora Danica (1739).
Ho†m. Fund. = Hofmans Fundationer. Samlinger af Publique og Private Stiftelser,
Fundationer og Gavebreve, udg. af Hans de Hofman I—X (1755 ff.).
Kbh. Dipi. = Kjøbenhavns Diplomatarium, udgivet af O. Nielsen (1872 ff.).
KB = Kancelliets Brevbøger.
Egenhændige Breve — Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve I—VIII (1887 ff.).
HMK = Historiske Meddelelser om København (1909 ff.).
A. C. = Acta Consistorii: RA. Universitetets arkiv nr. 85.
Hist. Tdskr. = Historisk Tidsskrift (1840 ff.).
Bygn.k. 1731 = RA. Rentekammerets danske afd., Bygningskommissionen af 10. marts
1731.
L.-W. = Bygn.k. 1731 etc. V. Lerches og C. Worms Overinspektion med de publiqve
Bygningers Opførelse 1728—31.
Pk. III = Bygn.k. 1731 etc. Sager vedk. de enkelte offentlige Bygninger, Pakke III;
heri et folieret læg vedr. Trinitatis kirke.
Kopibog = Bygn.k. 1731 etc.: Kopibog 1731—34.
Trinitatis kirkes arkiv er delt i to store hovedgrupper. Den ene stammer fra den tid,
da Universitetet var kirkens patron, dvs. indtil 1869, og findes nu på Rigsarkivet under
Universitetet, til hvis omfattende arkiv der er en registrant. Den anden gruppe stammer
fra Magistratens patronat (efter 1869) og findes i Stadsarkivet på Københavns rådhus.
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Denne sidste gruppe indeholder dog tillige en del regnskaber med bilag og korrespon
dancer fra tiden før 1869, endda lige fra 1800’rnes begyndelse. Endelig er der i Lands
arkivet for Sjælland en del stof at hente i kirkens ministerialbøger, hvor bl.a. kirkens
ældste inventarium fra 1686 findes. Kirkeregnskaber, der for så mange kirkers historie
er en uvurderlig kilde, eksisterer i sammenhængende rækker for Trinitatis vedkommende
først fra begyndelsen af 1800’rne og er endda ikke fuldstændige. Til gengæld er kirkens
ældste regnskaber 1655—61 blevet fundet for en halv snes år siden i Ribe Katedralskoles
bibliotek og er derefter udgivet af Albert Fabritius 1956. Man må også bittert savne de
ellers så nyttige inventarielister; de to ældste fra 1686 og 1720 er bevaret, men dermed
er det slut. I det hele taget er størstedelen af 1700’rne efter genopbygningen af kirken i
1730’rne i arkivalsk henseende eet eneste tomrum. Disse store og mærkbare mangler ved
det overleverede arkivmateriale kan i de ældste tider erstattes med Universitetets for
handlingsprotokoller, Acta consistorii, som i 1600’rne giver mange og værdifulde bidrag
til Trinitatis kirkes historie, men som desværre også svigter i 1700’rne. En anden stor
hjælp giver det rige arkivmateriale, som opbevares under Bygningskommissionen af 1731;
de mange protokoller, regnskaber og brevsager, der her er samlet, afrunder vort billede
af den ældste kirke og giver os tillige et grundigt indblik i kirken i 1700’rnes sidste halv
del, men kan selvsagt ikke erstatte savnet af senere tiders arkivstof.
Litteratur. Den trykte, almindelige litteratur vedrørende København og de køben
havnske kirker, omtalt ovenfor i litteraturlisten for hver enkelt kirke, er også anvendt
her. Af den særlige litteratur om Trinitatis kirke skal der henvises til: H. Holck, Kiøbenhavns Sogne-Kirkers Beskrivelse (1775), s. 62—73; Fr. Thaarup, Trinitatis Kirke (1841);
C. Rothe, Kjøbenhavns Kirkers Flistorie (1854), s. 34—38; Helge Finsen og Flemming
Teisen, Rundetaarn og Trinitatis Kirke (1932); Frederik Weilbach m.fl. Rundetaarn
1637—1937 (1937). løvrigt henvises til litteraturlisten i Københavns Bibliografi (1957) I,
s. 191 f.
S. 225—232. Historisk indledning. 1 Hist. Tdskr. 3. R. III, 63 (jfr. nedenfor s. 233).
3 Werlauf, Kiøbenhavns
Matzen: Kjøbenhavns Universitets Retshistorie I, s. 234.
Universitets-Bygnings Historie (1836), s. 24. Kilden er A. C. 1634—45, under 6. og 13.
4 A. C. 14. sept. 1636, fol. 111 a. 5 HMK. 3. R. II, s. 291. —
juli, 24. og 26. aug. 1636.
Materialtransporten (nedenfor s. 251) begynder nov. 1636: Kbh. dipi. III, s. 169; jfr. RA.
6 Datoen for grundstensnedlæggelsen kendes kun fra indskriften
Universitetet pk. 661.
på en forlængst forsvunden lysekrone; jfr. Resen, Inscriptiones (1668), s. 206; samt fra
en 1817 fornyet indskrift ved Rundetårns indgang. 7 Trinitatis kirkes ældste regnskaber
(ed. A. Fabritius 1956), 1655—61, s. 14: ». . . . Indtegt, som er annammidt til Hellig Threfoldighedtz kirckis biugning. . . .« —A. C. 1652—58, 17. maj 1656, fol. 156 ab, hvori om
8 Navnet
tales valg af en værge »til den nye Regenskirke, kaldet Templum Trinitatis«.
findes i A. C. 1693—1704, 3. feb. 1694: Syn på »den Runde Kirkes store Taarn«. — Holck,
9 KB. 1637—39, 21. og 26. feb.
Kiøbenhavns Sogne-Kirkers Beskrivelse (1775), s. 64.
1637, s. 31, 55. —- Om restancerne se bl.a. Kbh. dipi. Y, 346, 17. nov. 1651; samt RA.
10 Frederik Frederiksen Rostorff blev offi
Universitetet pk. 655, under 25. april 1656.
cielt antaget til bygningsskriver 25. feb. 1643: Kbh. dipi. III, s. 245; men han havde dog
11 A. C. 1652—58,
virket som sådan lige fra 1. maj 1637: RA. Universitetet, pk. 655.
12
13
20. marts 1658, fol. 300 a. Kbh. dipi. III, s. 479.
A. G. 1658—62, 5. sept. 1658,
15 A. C. 1748—72, 22.
fol. 11 b. 14 RA. Universitetet, pk. 661, under 7. nov. 1739.
16 HMK. 4. R. V, s. 402.
17 Matzen: Kjøbenhavns Universitets Retshistorie
feb. 1766.
18 A. C.
I, s. 235; KSA. Trinitatis kirke. Indkomne sager 1842—69, under 12. jan. 1869.
1813—16, 21. juli 1813, s. 82. Det må dog fremhæves, at Rundetårn havde sine egne
penge (nedenfor s. 230), og at dets regnskab afholdtes af kirkeværgen i særlig rubrik.
19 A. C. 1658—62, 28. juni 1660, fol. 99 b. 20 Kbh. dipi. III, s. 502.
21
Dokumenterne
2
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i striden er aftrykt hos Jonge: Københavns Beskrivelse II (udgivet 1945), s. 71—86; des
uden afskrevet i: KSA. Trinitatis kirke. Søren Matthiesens bog. 22 Jonge II, s. 85 f.
Sognet udenfor Nørre- og Østerport blev regnet »midt ad vejen, som gaar fra Nørreport
over Peblingebroen mellem Ravnsborg og Teglgaardsvangen til Hyltebro, hvor stadens
grund og frihed endes og Utterslev mose vedtager, saa at alle de, som bor paa Stadens
Fang udenfor portene norden for dette skel indtil Strandbredden mellem Kastellet og
Ny-Yartov, skal høre til Trefoldigheds sogn«. 23 A. C. 1658—62, 9. nov. 1659, fol. 58 b.
— Samme kilde, under 4. juni 1660, fol. 95 a: Vor Frue kirkes værge, Thomas Fincke,
skal betale orgelbyggeren H. G. Frietsche 850 rdl., »indtil Hellig Trefoldigheds kirke, som
nu ingen formue har i beredskab, kan................ bekomme middel«. 24 Kbh. dipi. III, s. 543. —
RA. Universitetet, pk. 655, under 18. nov. 1661; endvidere A. C. 1658—62, 20. nov. 1661,
fol. 165 b; 27. nov. 1661, fol. 166 a; 23. juli 1662, fol. 173 a (i sidstnævnte kilde tilbyder
Elisabeth Augusta at afstå Søndergård som erstatning for gælden). 25 RA. Universitetet,
pk. 661: Trinitatis, under 16. feb. 1676 (uddrag af kgl. missive af 23. sept. 1740). —
26 Hofm. Fund. IX, s. 133 ff. 27 Efter Københavns grundtakst 1689 ejede kirken fire
huse i Springgaden (matr. nr. 18, Rosenborg kvarter), klokkerhuset i Landemærket (matr.
nr. 95) og i samme gade to våninger ved Bolle Luxdorphs gård (matr. nr. 112); jfr. Kbh.
dipi. III, s. 728 ff. 28 A. C. 1685—93, 16. juli 1687, fol. 114 b. 29 Werlauff, Kiøbenhavns Universitets-Bygnings Historie (1836), s. 59 (note). 30 RA. Universitetet, pk. 661,
under 14. jan. 1766; Hofm. Fund. IX, s. 133, opgiver kirkens formue 1763 til 8716 rdl.
12 sk., men heri synes Rundetårns formue at være medregnet. 31 A. C. 1816—18, 12.
32 Leje af kælderen under Rundetårn: RA. Universitetet nr. 360, Bilag
juni 1816, s. 38.
til kasseregnskaber 1807—08, 10. nov. 1807; KSA. Trinitatis kirke. Kladderegnskaber
1806—32, for årene 1813—16; Den borgerlige værges rgsk. 1841—68, for 1841; Regn
skabsbilag 1860—63, for 1860. — Om butiksindtægterne, se nedenfor under Kirkegården,
33 KSA. Trinitatis kirke, Kirkeinspektionens diverse sager 1869—1928, et læg
s. 243.
34 Trinitatis kirkes ældste regnskaber
vedr. kirkebygn. 1869—96, under 9. jan. 1869.
35
(ed. Albert Fabritius), s. 20.
KSA. Trinitatis. Stolestadebog 1807—68 (studenter
36 Jonge, Københavns Beskrivelse II, s. 10.
stolene nævnt både 1807 og 1824).
—
37 HMK. II, s. 457 ff. 38 A. C. 1658—62,16. og 26. aug., 5. sept., 4., 13. og 17. okt., samt
4. nov. 1658, henh. fol. 10 b, 11 b, 14 b, 18 b, 19 b, 20 b og 24 b. — Kbh. dipi. V, s. 493
40 A. C. 1672—85, 9. juli 1681, fol.
og 516 f. 39 A. C. 1714—24, 4. feb. 1719, s. 268.
42 A.
155 a. 41 A. C. 1705—14, 17. juni 1713, s. 689. — Rundetårn 1637—1937, s. 79.
C. 1714—24, 7. nov. 1716, s. 144. — Rundetaarn 1637—1937, s. 80 f.; jfr. RA. Bygningskomm. 1731, kopibog 1731—34, fol. 78 a. 43 Kgl. Bibi., Thott 1669 4l2. — Orion,
Hist.-top. Maanedsskrift IV (1841), s. 60 og 175. — Thurah, Hafnia Hodierne (1748), s.
270. — Striden mellem Universitetet og Søren Matthiesen brød ud en måneds tid efter
45 HMK. IV, s. 130 og 2. R. I, s. 556 f. RA.
czarens besøg. 44 HMK. 3. R. II, s. 430.
Partikulærkammeret nr. 87, bilag til bygningsrgsk. 1751, 26. maj 1751, nr. 201 f. — Det
kan tilføjes, at fra slutningen af 1700’rne var Rundetårn altid målet for de nybagte kon
firmanders første spadseretur (omtalt i Københavns Aftenpost 1782), se Hugo Matthiessen
i HMK. 2. R. I, s. 110 f. 46 C. A. Reitzels forlag lejede bibliotekssalen 1871: KSA.
Trinitatis. Kirkeinspektionens div. sager 1869—1928; heri et læg med forsk, sager vedr.
Trinitatis kirkebygn. 1869—96. — Jfr. H. Vilh. Martensen, Fra mine første 25 Aar i C. A.
47 KSA. Trinitatis, Kirkeinsp. div. sager etc. Heri et
Reitzels Boglade (1904), s. 23.
læg: Loftet m.m. 1869—1905, under 25. april 1879 og 27. marts 1880. — Smst. skrivelse
(1905) fra theatermaler Lund om leje af kirkeloftet.
Side 233—237. Regenskirken. 1 C. E. F. Reinhardt, Kommunitet og Regentsen, i
2 Hist. Tdskr. 3. R. III, s. 36. — Jfr. A. C.
Hist. Tdskr. 3. R. III (1862), s. 36 og 71.
VI, 1634—45, fol. 49 b, 21. feb. 1635; fol. 70 b, 15. juli 1635. Se endv. under Inventar.
3 Hist. Tdskr. 3. R. III, s. 182. — Jonge, Københavns Beskrivelse II, s. 12.
4 UniversiDanmarks Kirker, København II

25
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tetets arkiv nr. 1130, Kopibog for det theologiske fakultet 1777—1830, s. 635. — Det
fremgår af denne kopibog, at Grundtvigs prædiken holdtes fra prædikestolen i Regens
5 A. C. 1807—13, 28.
kirken, og at de fleste dimisprædikener afholdtes her siden 1792.
jan. 1808, nr. 228, s. 86. — R. Nyerup, Efterretninger om Regensen (Kbh. 1809), s. 8 f. ■—
Fest ved rektorskifter i Regenskirken: Universitetets arkiv nr. 360, Rilag til Kasseregn
skaberne 1809—10, den 30. juni 1810; jfr. kongens fødselsdagsfest smst. 4. feb. 1812:
6 A. C. 1807—13, 14. aug. 1811 nr. 56, s. 484 f.
Kassergsk. etc. januar kvartal 1812.
7 Theol. fak. kopibog 1831—48, 18. juni 1839 nr. 238, s. 264. —- Heri omtales de halv
runde bænke, der vel var af ældre oprindelse. 8 Jfr. note 7. — Knud Fabricius, Regensen
9 Knud Fabricius, anf. v. s. 207. — HMK. 2. R.
gennem 100 Aar (Kbh. 1923), s. 110.
I, s. 125 f. 10 Reinhardt omtaler Regensens bygmestre, Laurids Eskildsen og (fra 1627)
Niels Jensen; om nogen af dem har haft med Regenkirken at gore vides ikke; Hist. Tdskr.
11 Theol. fak. kopibog 1745—52, s. 58 f., 22. juli 1745; s. 591 f., 3. nov.
3. R. III, s. 36.
12
1747.
1635 skal Thomas Fincke på Konsistoriums vegne lade loftet i Regenskirken
»smuck malne og beklede bielckerne«: A. C. 1634—45, fol. 70 b. 13 Theol. fak. kopibog
14 Anf. kilde, s. 637, brev fra fakultetet til patronen,
1745—52, s. 592 ff., 15. dec. 1747.
15
16 Anf. kilde, s. 787, 7. juli 1749.
17 Hist. Tdskr.
19. april 1748.
Anf. kilde, s. 733.
3. R. III, s. 305 f. 18 Theol. fak. kopibog 1777—1830, s. 797, 9. juni 1823. En senere
overkalkning med rod farve og hvidt optrukne fuger skete 1842 og er omtalt hos J. J. A.
Worsaae, En Oldgranskers Erindringer, udg. af V. Hermansen (1934), s. 104; denne
reparation gav efter W.s fremstilling anledning til Plougs digt: Hvo kjender ej den gamle
Gaard — ved Rundetaarnets Side, — som strunk i rød Mundering staar — besat med
20 A. C. 1634—45, under 15.
Snorer hvide. 19 A. C. 1634—45, fol. 49 b, 21. feb. 1635.
juli og 10. aug. 1635, hh. fol. 70 b og 72 a. 21 Theologiske fakultets kopibog 1745—52,
22 A. C. 1807—13, s. 484 nr. 56, 14. aug. 1811.
23 Matzen, Kjø
s. 653, 15. maj 1748.
benhavns Universitets Retshistorie II, s. 316 f., opregner kun 13 egentlige Universitets
24 A. C. 1634—
kirker, men Hvidovre kirke må i denne periode regnes med som nr. 14.
45, fol. 70 b og 72 a. Det siges her, at kalk og disk skal forgyldes for 2 rosenobler eller 4
26 Theol. fak. kopibog 1745—52,
dukater. 25 A. C. 1658—62, fol. 127 b, 8. jan. 1661.
27 Theol. fak. kopibog 1831—48, s. 264 nr. 238, 18. jan. 1839.
s. 733, 30. nov. 1748.
28 A. C. 1652—58, fol. 88 b, 5. april 1654.
29 A. C. 1634—45, under 25. sept. og 21. okt.
1635, 9. jan. 1636, hh. fol. 76 b, 79 b og 83 b; endvidere 7. juli 1641, fol. 278 a. 30 LA.
Trinitatis kirkes inventarium 1686, i Regravelsesbogen 1679—1740.
2 Købet af Claus
Side 238—245. Trinitatis Kirkegård. 4 HMK. 3. R. II, s. 291.
Lauridsens hjørnegrund er bogfort i A. C. 1634—45, 3. maj 1637, fol. 127 a, men kan
være fra en tidl. dato. 3 Egenhændige Rreve, IV, s. 123 f. 4 Resen, Inscriptiones
5 A. C. 1652—58, 17, okt. 1657, fol. 277 b. 6 Arent Rerntsens Jordebog
(1668), s. 206.
1656, trykt i Kbh. Dipi. I, s. 484: »Paa den vestre Side af samme Avlsgaards Plads ud til
Trefoldigheds Kirkegaard er staaende — og Ryen tilhørende — en anden gammel Stald. .«
7 A. C. 1658—62, 22. juni 1659, fol. 44 a. Denne nabogrund ejedes 1661 af Søren Jørgen
sen Brygger: Kbh. Dipi. I, s. 755; sml. Kbh. grundtakst 1668, i Kbh. Dipi. II, s. 835.
8 Kbh. Dipi. I, s. 759, og III, s. 358. — A. C. 1658—62, 23. nov. 1661, fol. 165 b. 9 A. C.
1662—72, 11. jan. 1671, fol. 176 a. 10 LA. Trinitatis sogns kirkebog B, Begravelses
bogen 1679—1740; her omtales i særlig spalte »de Liige, som udi Vor Frue Kierkes Ny
Kierkegaard, A og B kaldet, er begrafne«. 11 A. C. 1685—93, 14. sept. 1686, fol. 81 b.
Jfr. 20. nov. 1686, fol. 87 a: »Blev besluttet, at Trinitatis skulde afhandle Vor Frue den
nye Kirkegaard, kaldet de fattiges Jord, som i fordums Tid var kaldet Byens Avlsgaard,
liggende hos Trinitatis egen Kirkegaard«. 12 A. C. 1685—93, 4. juni 1687, fol. 110 a.
13 A. C. 1705—13, 1. juni 1709. — Kongebrev om nedrivningen gengivet i kopi: RA.
14 HMK. 1. R. V, s. 108. — KSA. Kirkegårdene
Universitetet pk. 661, 27. sept. 1709.
15
I: 1757—64, læg nr. 15.
RA. Universitetet pk. 661, 1. maj 1659. — A. C. 1658—62,
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21. og 29. april 1659, fol. 38 b og 39 a. — Trinitatis kirkes ældste regnskaber, s. 19, har
en notits, som vist kun kan gælde hegnsmuren: »Anno 1656. .. .den 23 octob: en haspe
paa laagen ud til Landemerchett«. Og 4. nov. 1657 hedder det (s. 20), at klejnsmeden
brød en lås af lågen ud til Kannikestrædet. 16 A. C. 1672—85, 3. juni 1682, fol. 179 a.
17 O. Nielsen, Kjøbenhavns Historie (1877—93) V, s. 75 f, 411. — Carl Bruun, Køben
18 A. C. 1672—85, 22. juli 1682, fol. 184 b; 29. juli 1682,
havn (1887—1901) II, s. 266.
fol. 185 a. 19 A. C. 1672—85, 5. og 19. maj 1683, fol. 201 b. 20 A. C. 1672—85, 8. aug.
1683, fol. 209 b. 21 A. C. 1672—85, 24. marts 1683. fol. 198 b. 22 A. C. 1672—85, 31.
marts 1683; jfr. anf. kilde 1685—93, 27. feb. 1686, fol. 48 a; 19. feb. 1687, fol. 104 a. —
KSA. Trinitatis kirke: Søren Mathiesens bog nr. 25, 5. nov. 1705; heri findes tegningen
af klokkerboligen. 23 Søren Mathiesens anf. bog nr. 24 b, under 21. juni 1687. — A. C.
1685—93, 25. juni 1687, fol. 113 b. 24 RA. Bygn.k. 1731, pk. III: Trinitatis, bilag 27,
25 Som note 24.
26 Ganglågen omtalt 1656, se under note 15.
27 KSA.
14. aug. 1731.
Trinitatis kirke pk. nr. 9; heri et læg: 1798—1852, Udlejning af butikker m.m. — Smst.
rgsk. 1788—1868 (rgsk. fra 1799); Rgsk. bilag 1802—20 (for årene 1802, 1817 og 1818). —
M. Vogelius: De gamle Trinitatis Kirkeboder, i HMK. 3. R. V, 141—44. — Om de gamle
boder ved Vor Frue, se A. C. 1658—62, 5. juli og 15. aug. 1660, fol. 102 a og 108 a. 28 Det
omfattende arkivmateriale findes dels i A. C., dels i KSA. (Brolægningskommissionen) og
dels i Danske Kancelli; bliver nærmere citeret under det bygningshistoriske afsnit nedenf.
29 A. C. XVII 1816—17, 23. april 1817, s. 224 f. — KSA. Brolægningskomm.
s. 282.
kopibog 1812—19, 26. april 1817, s. 191 f. 30 KSA. Trinitatis. 1869—86: Reparationer,
under 24. april 1873. Smst. juli 1879: adsk. skr. om flytning af Købmagergadegitret til
Assistens kirkegård. 31 KSA. Trinitatis. Restaureringen 1869—73, rgsk. med bilag:
bilag nr. 39, 31. dec. 1870; jfr. bilag nr. 26, 19. april 1871. — KSA. Trinitatis, 1869—1928,
Kirkeinspektionens diverse sager; heri et læg: Kirkepladsen 1869—1911, under 9. maj
32 KSA. Trinitatis. Rgsk. bilag 1802—20, under 1815; Rgsk. bilag 1838—43, 16.
1871.
marts 1840; 1848—51, bilag nr. 16, 30. dec. 1849; 1855—59, bilag nr. 22, juli 1858;
33 A. C. 1672—85, 8. april 1682, fol. 177 a; 22. juli
1864—68, bilag nr. 17, april 1865.
34
1682, fol. 184 b.
Skødet af 17. jan. 1876, i Byrettens tinglysningskontor, skødepro
tokol: Rosenborg kvarter matr. nr. 261. — Jfr. Borgerrepræsentanternes Forhandlinger
XXXVI, s. 111, under 24. maj 1875. HMK. III, s. 220 f. 35 Kirkegårdens forskellige
omdannelser i 70’erne ses af talrige bilag i KSA. Trinitatis: Sager vedr. reparationer
36 KSA. Trinitatis. Rest.
1869—76, samt Kirkeinspektionens div. sager 18 6 9—192 8 .
37 Asketræer på Trinitatis
1869—73, Rgsk. m. bilag; særlig rgsk. 1870, bilag nr. 61—62.
kgd.: Konsistorium nægtede 1643 at fælde nogle store asketræer med den begrundelse,
at de skærmede kirkebygningen. — Et gammelt asketræ på kgd. blev fældet 1860. Se
A. C. 1634—45, 4. nov. 1643, fol. 405 b; KSA. Trin. Rgsk. bilag 1860—63, nr. 71, 23.
38
nov. 1860.
KSA. Trinitatis Kirkesinsp. div. sager 1869—1928; heri et læg: kirke
39 Om præsteresidensen, se Hist. Tdskr. 3. R. III, s.
pladsens regulering 1870—1909.
41 f, 64. — RA. Bygn.komm. 1731, kopibog 1731—34, fol. 20 b, 107 b. — I årene efter
bombardementet 1807 blev residensen benyttet af Metropolitanskolen, og da dennes ny
bygning var færdig 1816, var det tanken helt at nedlægge præsteboligen og bortsælge
bygningerne (talr. sager herom i A. C.), hvilket dog først skete 90 år senere.
2 Kor
Bygningshistorien. S. 246—288. 1 Kbh. Dipi. III, s. 175; KB 1637—39, s. 21.
respondance i kgl. bygningsinspektør Thomas Havnings arkiv. — Ved eksperimenter,
som kirkens arkitekter i forb. m. den sidste rensning af murværket lod foretage på Po
lyteknisk Læreanstalt, viste det sig, at gule sten, der ved en særlig proces var blevet
rødfarvede, kunne blive vejrbestandige og bevare den røde farve. 3 Kbh. Dipi. III, s.
169; RA. Universitetet pk. 661, Trinitatis kirke: et særligt læg med udskrift: Mandtals
register paa dem, som grov sten løse, opsatte dem og aflossede slufferne, paa hvilke ste
nene blev ført til pladsen som den nye studenterkirke skal staa, 10. dec. 1636. — Dette
Danmarks Kirker, København II
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register går fra 24. nov. 1636 til 7. okt. 1637 og svarer til et lign. reg. i: RA. Universi
4 RA. Danske Kancelli, Indkomne breve og indlæg, 15. marts
tetets arkiv, pk. 655.
1639. — Allerede 1889 har Holger F. Rørdam i Danske Magazin 5. R. II, s. 9 gjort op
mærksom på dette dokument; men hidtil har det vistnok ikke været udnyttet af forsk
ningen. 5 Christianus Severinus Longomontanus: Introductio in theatrum astronomicum (Havniæ 1639), sectio secunda. 6 Vilh. Wanscher, Christian 4.s Bygninger (1937),
s. 157 f. 7 L.-W., 28. dec. 1728. — Rundetårns gråtpudsede cylinder ses bl.a. på Rach
og Eegbergs prospekt fra 1749, i Nationalmuseet, og desuden på talrige malerier fra
ældre tid, således Jul. Friedländers billede En Gadescene (1838) på Fredensborg. 8 RA.
9 Rundetaarn 1637—-1937 (1937), s. 35
Universitetet pk. 655, Trinitatis, 20. juli 1658.
(Fr. Weilbach). 10 Egenhændige Breve IV, s. 147 ff. 11 KSA. Trinitatis kirke, Ind
komne sager 1805—41; heri P. Meyns synsforretning 23. maj 1807. — A. C. XVII
12 Pk. III,
1816—18, 16. juli 1817, s. 284 nr. 36. — Jfr. smst. s. 326, 24. sept. 1817.
13 Thurahs plan i Danske
Trinitatis, klejnsmedens 2. rgsk. dateret 13. marts 1731.
Vitruvius (ovenfor fig. 13) viser på dette sted en signatur for et normalt tårnvindue,
mens det følgende snit (fig. 15) på samme sted synes at have en tilmuret niche. 14 RA.
Universitetet nr. 360: Bilag til Kasseregnskaber 1807—08 passim. 15 Trinitatis kir
kes ældste regnskaber (ed. 1956), s. 23; Helge Finsen og Flemming Teisen, Rundetaarn
16 V.
(1932), s. 12.
Wanscher, Chr. 4.s Bygninger (1937), s. 157 f.; jfr. Fr. Weilbach,
Rundetaarn 1637—1937, s. 39 f. — De hebraiske skrifttegn skal gengives med Jehova,
ikke med Adonai, som det undertiden er foreslået; jfr. Chr. IV.s kommentarer til Kron
borgklokken, se Egenhændige Breve IV, s. 46, samt »Jodisk Samfund«, 32. årg. nr. 4,
april 1961 (Jul. Margolinsky). 17 Teksten hos Longomontanus, Introductio etc. (sectio
secunda), kan vistnok kun være møntet på sneglegangen: »Nec Turrim hane alia forma
qvam rotunda esse opportuit ... ut lacqveare, qvod in modum testudinis ita exsurgendo
intertexitur, ut curru ascensus in sublimitatem Turris pro R. M. fiat«. 18 L.-W., 23. dec.
1728. — En redegørelse for, hvordan tårnets øverste etager opr. var indrettet, kan næppe
gives med fuld sikkerhed, da netop disse partier har været stærkt udsatte for ændringer
i tidens løb (sidst 1870 og 1928). Men endnu ses det, at den stigende rampe har været
ført op til en lodret mur mod sydvest i tårnet, der hvor nu Bertram Larsens restaurerede
planetmaskine er opsat. Ved denne mur afbrydes også den stigende tøndehvælving, der
hidtil har dækket rampen, og afløses højere oppe af en vandret, ringformet hvælving,
der er basis for gulvet i de fordums astronomikamre i tårnets øverste stokværk. Ram
pens forløb er således standset eet stokværk under astronomikamrene, og både til disse
og til tårnets øverste platform har der ført en vindeltrappe. Siden 1870 har denne vin
deltrappe sit udgangspunkt højere oppe, men den må nødvendigvis fra første færd have
været anbragt længere nede, vi ved blot ikke hvor. 19 Pk. III, fol. 34, 18. dec. 1731:
»Fra astronomikamrene og op til observatorium forfærdiget en vindeltrappe i den grund
murede Sirchelrunding, 6 alen hoj, delt i 21 trin«. 20 Egenhændige Breve V, s. 235.
21 F. R. Friis, Bidrag til dansk Kunsthistorie (1890), s. 402; kilden findes i RA. Univer
sitetet nr. 212 (en kuvert med udskrift: Det astronomiske Observatorium). 22 Egen
23 Rundetaarn 1637—1937, s. 26.
24 Jfr. Poul Goltz’ oven
hændige Breve Y, s. 372.
for i note 21 anførte kontrakt af 20. dec. 1643: »Soli . . . M. Pauwell oben auf dem Tho
ren an der Regentz Kirchen auf den bleyern boden machen einen stern ...«; A. C.
1672—85, 3. maj 1679, fol. 113 b. 25 A. C. 1662—72, 24. okt. 1668, fol. 146 b: »D. Erasmus Bartholinus refererede, at det runde Taarn var meget brøstfældigt, om man kunde
tænke paa nogle midler til dets reparation«. Jfr. A. C. 1693—1704, 22. juli 1694: Ole
Rømer lover hurtigt at undersøge, »hvorledes dend brøstfældighed paa det Runde Taarn
best remederes«. 26 Werlauff, Kjøbenhavns Universitets-Bygnings Historie (1836), s.
48, note om P. Horrebows dramatiske flugt fra sin brændende residens til Rundetårn
og observatoriets derefter følgende brand. — Andreas Nissen i Rundetaarn 1637—1937,
s. 81 f. 27 Overslagene findes i Bygn.k. 1731, L.-W. 1728—31; de endelige regnskaber
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i Pk. III. Kobbertaget omtales: Pk. III, 31. dec. 1731, fol. 38 (Tømrerrgsk. vedr. tår
29 G. F. Ursin, Historisk
nets kobberbelægning). 28 Pk. III, fol. 34, 18. dec. 1731.
Beretning om Universitets-Observatoriet paa Rundetaarn (1826), s. 17 f. 30 Kopibog,
5. sept. 1731, fol. 78 a. 31 Direkte nævnes det vistnok ikke i kilderne, at denne nye
»italienske« stentrappe blev bygget i årene efter branden 1728, men indirekte er der
mange antydninger: Pk. III, fol. 32 og 34 (under 18. og 31. dec. 1731). Et regnskab fra
klejnsmeden, dateret 10. okt. 1730, må også hentyde hertil: »I det Runde Taaren for
steen Trappen en dør beslagen ... En dobelte udvendig dør ud til jernwercked besla32 Rundetaarn 1637—1937, s. 94 f.; HMK 3.
gen« (anf. Pk. III, 3. dec. 1733, fol. 54).
33 HMK 3. R. II, s. 362.
34 G. F. Ursin: Hist. Beretn. om UniversitetsR. II, s. 325.
Observatoriet paa Rundetaarn (1826), s. 49 f. Både dette skillerum og et andet længere
nede ved indgangen til orgelet — et stakitværk af træ, hvis oprindelse ikke kendes (for
mentlig fra 1870), afbildet i H. Finsen, Rundetårn, s. 18 — blev fjernet ved Rundetårns
istandsættelse 1921—22 (meddelt af kgl. bygningsinspektør Thomas Havning). 35 Run
36 Rundetaarn etc., s. 114.
37 Arkivalierne vedr. restau
detaarn 1637—1937, s. 27.
reringen 1869 ff. omtales nærmere nedenfor under kirkens bygningshistorie. Nogen klar
redegørelse for tårnets cementpudsning er ikke fundet; men der kan ikke være tvivl om, at
38 KSA. Trinitatis kirke. Kirkeinspektionens
disse arbejder fandt sted i tiden o. 1870.
39
rgsk. 1869 ff.
Korrespondance i Thomas Havnings arkiv. Der indlagdes elektrisk lys
i hele tårnet, og samtidig installeredes centralvarme i inspektørboligen, de nyindrettede
museumsrum og i den ligeledes nyindrettede billettørstue ved tårnets indgang; se Borger
40 Rundetaarn 1637—1937, s. 120.
repræsentanternes Forhandlinger 1929—30, s. 461.
41 Rundetaarn etc., s. 42.
42 En theori om, at Rundetårns ydre arkitektur skulle være
inspireret af apsispartiet på kirken San Salvatore i Venezia, er først fremsat af Vilhelm
Wanscher og derefter gentaget af Helge Finsen og Fr. Weilbach i de ovenfor ofte citerede
værker. Ligheden mellem Rundetårn og det formodede venezianske forbillede er bestik
kende, men der behøver ikke af den grund at være en forbindelse mellem de to monumenter.
43 Jan Steenberg, Rundetaarn og Sneglegang (1952), s. 14 ff. Her findes en nærmere rede
gørelse for tyske, franske og italienske sneglegange og deres formentlige tilknytning til
Rundetårn. 44 Red. af »Danmarks Kirker« skylder arkitekt Sven Risom tak for hen
visningen til den mauriske kulturkreds, særlig til tårnet i Rabat. 45 Finsen og Teisen,
46 Egenhændige Breve IV, 225, 227.
Rundetaarn og Trinitatis Kirke (1932), s. 6 f., 20.
47 A. C. 1672—85, 12. juni 1675, fol. 58 b. 48 RA. Universitetet nr. 212. — Jfr. F. R.
Friis, Bidrag til dansk Kunsthistorie, s. 402. — Egenhændige Breve VIII, s. 414.
49 Hans Ulrich Schwitzers rgsk. på murankre til Trinitatis kirke, dat. 29. juli 1647: RA.
50 Indskrift på lysekrone, jfr. Resen, Inscriptiones (1668), s. 206.
Universitetet pk. 655.
51 I det lave, mørke rum mellem hvælvingerne og bibliotekets gulv ses det, at hvælvin
gen i dette andet fag fra øst er konstrueret lidt anderledes end de øvrige, mere puklet,
navnlig i sidelommerne. 52 Werlauff, Kiøbenhavns Universitets-Bygnings Hist. (1836),
s. 25. — Svend Dahl, Universitetsbibliotekets Bygninger gennem Tiderne (1932), s. 17.
53 RA. Bygn.k. 1731, L.-W. 1728—31, Trinitatis Litra C, 10. juni 1729. — Snedkerens
overslag over reparationen af vinduerne, også det tredobbelte i østgavlen, giver et ind
tryk af salens opbygning i tiden før branden. 54 J. L. Wolf, Encomion regni Daniæ
(1654), s. 359 f. — Om den rød-gule staffering af datidens lofter, se Mejborg: Borgerlige
55 Re
Huse (1881), s. 58; Jan Steenberg, Christian IV.s Frederiksborg (1950), s. 126.
daktionen af »Sveriges kyrkor« har ved landsantikvarien dr. Gunnar Svahnström med
delt, at man ingen efterretninger har om, hvilket formål den omtalte øvre sal i Visbys
domkirke måtte have haft i middelalderen, og at man betvivler, at den nogensinde er
56Ri
fuldført. Salen m. bomhullerne afb. i Chr. Tortzen, Gotland 1361 (1961), s. 185.
chard Haupt: Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-Holstein V, s. 175 f.,
VI, s. 195 f. 57 Svend Dahl: Universitetsbibliotekets Bygninger (1932), 23 f. 58 Kriegers overslag af 28. dec. 1728: »Das Gewölb hat an zweyen Stellen haubt schaden ge-
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nommen, alwo die Spitze des Glocken Thurms eingeschlagen, — andere Stelle, alwo das
59 Af Kriegers ovenn.
Eissen von der Uhr niedergefallen«. L.-W., under 28. dec. 1728.
overslag: »Die Etage vor der Biblioteck soli nach allergnädigsten Willen herniedergebrochen und mit den Gewölben ebengleich den Mauern planieret werden«. 60 L.-W.,
61 I glarmesterens overslag, dat. 18. nov. 1728 (L.-W.) nævnes
under 14. juni 1729.
16 vinduer i kirken plus »en oval lugt over alteret«; dette ovalvindue, der altså er ældre
end 1728, skal mulig sættes i forb. m. Lambert von Havens altertavle 1685 (nedenfor s.
290), men kendes i øvrigt ikke og er i de senere regnskaber helt udgået. Også klejnsme
dens overslag smst., dat. 7. dec. 1728, og hans kontrakt, dat. 11. maj 1729, nævner kun
16 kirkevinduer — Kriegers ovenn. overslag vedr. bibl., dat. 14. juni 1729, nævner i
bilag litra A, C, D og E de 19 vinduer i bibliotekssalen. 62 Blytækkerens beregning
vedr. klokkespirets »vælske hætte« findes i Kriegers ovenn. overslag af 28. dec. —- Bly
tækkerens regnskab: BA. Bygn.k. Pk. III, under 1. marts 1731, fol. 63 a (i samlet rgsk.
dat. 11. juni); jfr. Bygn.k. Pk. III, klejnsmedens 1. rgsk., 13. marts 1731, fol. 3 a. Bygn.k.
Kopibog, fol. 34 b nævner under 5. maj 1731: maleren Frederik Holm »er med Trini
tatis kirkes knapper og fløj, dets forgyldning og maling, færdig«. — Tagbeklædningen
med glaserede tagsten, se Kriegers ovenn. overslag. 63 RA. Bygn.k. L.-W., 23. dec.
64 Kriegers overslag 28. dec. 1728.
65 Pk. III, klejnsmedens 1. rgsk., dateret
1728.
13. marts 1731, fol. 3 a. 66 KSA. Trinitatis. Indk. sager 1842—69, koncept til skr. fra
kirken til Universitetets kvæstor, dat. 1. juni 1865, nævner ønsket om genåbningen af
dør fra tårnet til kirken, »som ogsaa i tidligere tider har eksisteret«. 67 Bygn.k. 1731.
Requisitions-Bog 1731—42, fra april til juni 1731. Kirkens genindvielse er bl.a. nævnet
68 Svend Dahl, anf. st., s. 25 f. Oplysningerne vedr. biblioteket
hos Jonge, II, s. 12.
70 A. C.
vil alle kunne findes i nævnte bog. 69 Bygn.k. L.-W., bilag 9, 14. juni 1729.
1748—72, 22. maj 1763, p. 330. — Sjællands stifts bispearkiv (LA), Kopibog 1763, har
ingen meddelelser om byggearbejder ved Trinitatis. 71 HMK 4. R. Y, s. 402. Sigurd
Jensen, Magistraten som kirkepatron; uddrag af prof. J. E. Larsens betænkning om
72 Skildringen af bombardementsnætterne bygger på
Trinitatis kirkes forhold 1846.
en udførlig beretning fra Universitetets bibliotekskommission, dateret 30. nov. 1807,
gengivet i Gonsistorii kopibog 1804—10, s. 972 f, nr. 1989. — Desuden har den borgerlige
værge, hørkræmmer Tvermoes, indsendt en redegørelse, dateret 12. sept. 1807, samme
kopibog s. 933, nr. 1892. — Endvidere er prof. Matthias Bugges beretning opr. ned
skrevet i Rundetårns Obsevationsprotokoller, gengivet af Andreas Nissen i Rundetaarn
1637—1937, s. 101 f. 73 Kobenhavns kommandant Ernst Peymann havde ønsket at
anbringe de brandlidte i selve kirken, men Konsistorium henviste dem til Rundetårns
74 Bugges ovenn. redegørelse,
sneglegang: A. C. 1807—13, 9. sept. 1807, s. 38 nr. 96.
75 A. C. 1807—13, 4. jan. 1808, s. 82 (nr.
gengivet i Rundetaarn 1637—1937, s. 101.
76 A. C. 1807—13, 10. sept. 1807, s. 40. Oehlen220) og 10. maj 1809, s. 248 (nr. 314).
77 A. C. 1807—13, 28. jan. 1808, s. 86 (nr.
schlægers Erindringer III (1850), s. 16.
78 A. C. 1816—
235). — Samme kilde 1813—16, 20. juli og 17. aug. 1814, s. 264 og 272.
79
18, 23. april 1817, s. 218 ff og 224 ff., nr. 298 og 304.
Forhandlingen ved Trinitatis
kirke 22. maj er udførligt refereret i A. C. 1816—-18, under 11. juni 1817, s. 250 f, nr. 361.
80 Spørgsmålet om nedrivningen af butikkerne kom først i form af en henstilling fra
Danske Kancelli, dat. 24. maj 1817; herimod protesterede den akademiske værge, N. C.
Kali, på kirkens vegne: A. C. 1816—18, 11. juni 1817, s. 256. — Se endv. RA, Danske
Kancelli, Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler, Henlagte Sager 1. A 191. —
29. juli henstiller Danske Kancelli påny til Universitetet, at butikkerne skal fjernes, og
Universitetet indvilger. Kirken får 11000 rdl. i erstatning. — Af de forskellige forhand
linger om denne sag fremgår det, at nedrivningen af hegnsmuren i Landemærket skyld
tes praktiske og trafikale forhold; nedrivningen af boderne derimod blev fremtvunget
af et rent æstetisk skøn. 81 Da kirken ved ringmurens nedrivning afstod en del af sin
jord langs nordfaçaden, blev magistraten inddraget i sagen, og talrige skrivelser om dette
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spørgsmål må opsøges i byens arkiv; se særlig KSA. Brolægningskommissionen, kopibog
1812—19, under 17. juni 1817, s. 203 f. Brolægn.komm. skriver her til Danske Kancelli:
»Endelig finde vi os foranledigede til at giøre opmáerksom paa Slutningen af Professor
Mallings Brev, hvori han ytrer Ønske om, at Boutikerne ved Kirken i sin Tid kunde blive
nedbrudte og det gamle, af ham kaldede smagløse, Portal da, om ikke før, maatte blive op
ført lig det, som ved Indgangen til Choret af ham er bragt i Forslag« (udhævet af red. Mal
lings citerede brev synes ikke bevaret). — S. H. Petersens stik (fig. 25) har til forlæg
formentlig et stik af H. G. F. Holm (gengivet ovenfor s. 379), men intet af stikkene er dateret.
En undersøgelse af dragterne på billedet, foretaget af museumsinspektør Ellen Andersen, sy
nes at vise, at de gengivne dragter senest kan være fra 1820’rne. S. H. Petersens billede må
altså gengive nordfaçaden med Mallings to portaler fra 1817. 82KSA. Trinitatis kirke. Ind
komne sager 1805—41, P. Meyns synsforretning, dateret 23. maj 1807. — A. C. 1816—18,16.
83 A. C. 1816—18,11. juni 1817 (nr. 361);
juli 1817, s. 284 (nr. 36), og 24. sept. 1817, s. 326.
84 Uni
3. dec. 1817, s. 362. — Theol. Fak. Kopibog 1777—1830, 25. Marts 1817, s. 736.
versitetets bibliotekskommission skildrer, hvordan bøgerne og oldsagerne den sidste
bombardementsnat blev hisset ned i spindelen: »Midt under dette Arbeide, da en stor
Deel af den gamle Litteratur, med tilhørende Antiqviteter samt nogle philosophica og historica, vare bragte bort, kom ... den sikre Efterretning, at der var sluttet Fred med
Fienden«. Cons. kopibog 1804—10, 30. Nov. 1807, s. 972 ff. 85 Victor Hermansen, Commissionen til Oldsagers Opbevaring, i Aarb. f. nord. Oldk. 1931, s. 317 ff. 86 HMK
87 HMK 3. B. II, s. 287, 353 f. — Jfr. A. C. 1807—13, 10. juni 1807,
3. B. II, s. 351.
88 A. C. 1807—13, 10. okt. 1809, s. 292 (nr. 84).
89 HMK 3. II, s. 354.
90 For
s. 10.
uden til Victor Hermansens artikel om runestenene ved Bundetårn (i HMK 3. R. II, s.
33—366) henvises der til Rasmus Nyerup: Verzeichniss der in Dänemark 1824 noch vor91 Trykt beretning om restaureringen:
handenen Runensteine, Kbh. 1824, særlig s. 16.
Forklaring over de i Aarene 1834 og 1835 foretagne Reparationer og Forskjønnelser i
Trinitatis Kirke (Kbh. 1836); s. 1 omtales Hauschilds testamentariske gave. 92 For
93 Forklaring etc., s. 11. Over indgangen til skriftestolene an
klaring etc., s. 8, 12.
bragtes et par allegoriske malerier af Heinrich Eddelien, bortsolgte 1873 (se KSA. Tri
nitatis. Kirkeinspektionens diverse sager 1869—1928, et læg: 1869—1916, Kirkens in
94 KSA. Trinitatis. Regnskabsbilag 1835—37,
ventar og tårnet, under 23. aug. 1873).
29. jan. 1835, smedergsk. 95 Forklaring etc., s. 12; Rgsk. bilag 1835—37, 16. dec. 1834.
96 KSA. Trinitatis. Rgsk.bilag 1848—51, bilagene nr. 5, 7, 10, 11, 13 og 14. Kladdergsk.
1806—57, 31. dec. 1849. KSA. Trinitatis. Borgerlige værge 1841—68; heri: 1848—49,
Hovedreparation af taget og bjælkelaget over biblioteket, ialt 6799 rbdlr. 97 KSA. Trini
98 KSA. Trinitatis. Rgsk.bilag 1860—63,
tatis. Indkomne sager 1842—69, 7. maj 1859.
99 KSA. Trinitatis. Indk. sager 1842—69, 1. juni 1865.
bilag 64, d. 28. nov. 1861.
100 Smst. 8. dec. 1863 og 26. jan. 1864.
101 Smst. 12. jan. 1869.
102 Om Nebelongs
og Møllers andel i arbejdet, se samtlige rgsk. fra 1870: KSA. Trinitatis. 1869—73 Restauringen, rgsk. m. bilag. 103 KSA. Trinitatis. Restaurering 1869—73, bilag 40, dat.
104 Smst. Rgsk. 1871, bilag 26, dat. 24. april 1871: murmester N. Schol1. juli 1870.
dans omfattende rgsk. for murerarbejdet. — Jfr. KSA. Trinitatis. 1869—86 Sager vedr.
reparationer; heri en række usignerede og udaterede tegninger med skitser til nye vin
duer i bibliotekssalen. 105 Scholdans ovenn. bilag 26; jfr. KSA. Trinitatis. Kirkeinsp.
div. sager 1869—1928, heri et læg: Forsk. vedr. Trinitatis kirkebygn. 1869—86, under
25. aug. 1870. — KSA. Trinitatis. Rest. 1869—73, Rgsk. m. bilag, 26. sept. 1870 (bilag
106 Scholdans ovenn. rgsk. 1871.
107 KSA. Trinitatis. 1869—1928. Kirkeinsp.
54).
div. sager, under 7. dec. 1870; jfr. KSA. Trinitatis. Rest. 1869—73, rgsk. m. bilag, 14.
108 KSA. Trinitatis. Rest. 1869—
april 1871 (bilag 25); jfr. endv. Scholdans rgsk. 1871.
73, rgsk.bilag 1870, 31. dec. 1870 (bilag 39, 63); jfr. Scholdans rgsk. 1871. Til sammen
lign. kan nævnes, at varmeapparater installeredes i københavnske kirker: Vor Frue og
Helliggeist 1859, Holmens kirke 1860, S. Petri kirke 1865, Vor Frelses kirke 1870.
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109 KSA. Trinitatis. Rest. 1869—-73, 31. dec. 1870, bilag 39.
110 Farvelagt tegn. af
Heinrich Hansen m. forslag til kirkens dekoration: KSA. Trinitatis. 1869—1928 Kirkeinsp. div. sager, 14. aug. 1870 (brev fra Nebelong til Kirkeinsp.). — Rgsk. for limfarve
og guld: KSA. Trinitatis. Rest. 1869—73, rgsk. 1871, malerregn. dat. 20. april 1871,
111 KSA. Rest. etc., rgsk. m. bilag, snedkerrgsk. 24. april 1871, bilag 26.
bilag 26.
112 Scholdans ovenn. murerrgsk. af 24. april 1871. Der synes ikke at foreligge nogen
meddelelse om, at orgeldøren i ældre tid har været tilmuret. 113 KSA. Trinitatis.
114 Smst., under 28. okt. 1886. — KSA.
1869—86 reparationer, under 26. nov. 1885.
115 KSA. Trinitatis.
Trinitatis. Kirkeinsp. II, rgsk. 1869 ff., under 1886, samt 1903.
116
Kirkeinsp. II, under 1908—09.
KSA. Trinitatis. Kirkeinsp. etc. 1934.

Inventar før 1728. S. 289-—297. 1 Inventarium 1686 i Trinitatis kirkebog (LA). Afskrift
ved Anthon Petersen i Ny kg. sml. (kgl. Ribi.) 386 bp fol. 2 Inventarium 1720 i klok
ker Søren Mathisens bog på Københavns Stadsarkiv. 3 Brygger Jacob Løvberg ejede
nabogården (nuværende Priors ejendom). KSA. Indkvarteringsmandtal, Rosenborg Kvar
4 Trinitatis
5 A. C. 1672—85
ter Mtr. nr. 2.
kirkes ældste regnskaber s. 21, 23 og 24.
6 A. C. 1672—85 fol. 224 b 19. april 1684, fol. 264 b 2. maj
fol. 153 b, 25. juni 1681.
7 RA. Universitetets arkiv, pk. 661 Trinitatis, 20. nov. 1686 blev besluttet, at
1685.
der skulle udbetales 26 rdl. til billedskæreren, for det, han havde forfærdiget ud over
8 RA. Universitetets arkiv, pk. 661. Trinitatis.
kontrakten (A. C. 1685—93 fol. 87 a).
9 A. C. 1672—85 fol. 167 b, 17. dec. 1681.
10 A. C. 1685—93 fol. 163a,
30. dec. 1681.
I. juni 1689, hvor de tre malerier omtales; på dette tidspunkt er »de tvende andre Stöeker« ikke leveret. Om det midterste maleri: A. C. 1672—85 fol. 156 b, 30. juli 1681, fol.
11 LA. Trinitatis sogns kirkebog 1679—
164 a, 5. nov. 1681, fol. 170 b, 3. jan. 1682.
1740; heri Inv. 1686: »Kalch og Disk ... af den Ny Kirchis Beholdning«. 12 A. C.
13 H. Holek,
1658—62 fol. 43 a, 6. juni 1659.
Københavns Sogne-Kirkers beskrivelse
1775, s. 72 (donationsfortegnelse). 14 KSA. Trinitatis kirke, kirkeinspektionen, diverse
sager 1869—1928. Worsaa kvitterede 2. maj 1872 for modtagelsen af »et Fodstykke af
Jern til en Døbefont fra Christian den Fjerdes Tid«. 15 A. C. 1658—62 fol. 109 b, 29.
16 A. C. 1672—85 fol. 255 a-b, 5.—14. feb. 1685.
17 A. C. 1714—24 fol.
aug. 1660.
18 A. C. 1685—93 fol. 181 b, 10. maj 1690.
19 A. C. 1672—85 fol.
325, 10. feb. 1719.
20 A. C. 1714—24 fol. 555, 13. sept.
212 a, 6. okt. 1683 og fol. 215 a, 24. nov. 1683.
1721. Hospitalskirken i Ladegaarden, nedlagt 1816, inventarets skæbne uvis, E. Ny
strøm, Frederiksbergs Historie III, 35 ff. 21 Marmor blev leveret af oberstløjtnant
Montagne de Lillenskiold A. C. 1714—24 fol. 292, 17. juni 1719 og fol. 446, 24. nov.
22 A. C. 1714—24 fol. 356, 27. april 1720.
23 A. C. 1714—24 fol. 552, 6. sept.
1720.
24
25 A. C. 1658—
1721.
RA. Universitetets arkiv, pk. 655, Trinitatis, 17. nov. 1683.
26 Trinitatis kirkes ældste regnskaber s. 20, 16. feb. 1657.
62 fol. 109 b, 29. aug. 1660.
27 A. C. 1652—58, fol. 109 a ff. Albert Mathiesens gravplan 1656. 28 A. C. 1685—93 fol.
69 a, 12. juni 1686, hvor det bestemmes, at der skal sættes låse for studenternes stole
for at undgå, at stolene blev frataget dem. Sammesteds fol. 72 a, 19. juni 1686, og 134 a,
17. marts 1688, hvor det bestemmes, at de fire mandsstole, hvor teologerne sidder, skal
29 RA. Universitetets ar
ændres til fem stole. A. C. 1714—24 fol. 211, 26. nov. 1718.
kiv, pk. 661, Trinitatis. Skrivelse fra klokker Søren Mathisen til konsistorium 7. nov.
30 RA. Universitetets arkiv, nr. 90, kopibog 1656—63, fol. 258 a, 18. jan. 1660.
1739.
31 A. C. 1658—62 fol. 33 a, 26. jan. 1659.
32 Forslag fra de enkelte medlemmer af
33 A. C.
Konsistorium i RA. Universitetets arkiv, pk. 655, Trinitatis, 17. nov. 1683.
34 A. C. 1685—93 fol. 55 b, 17. april 1686.
1685—93 fol. 54 b—55 b, 27. marts 1686.
35 A. C. 1685—93 fol. 183 a, 7. juni 1690.
36 A. C. 1693—1704, 10. marts 1703.
37 RA.
38
Bygningskommissionen 1731, Lerche-Worm 1728—31, bilag 13, 25. jan. 1730.
Begge
dispositioner i RA. Universitetets arkiv, pk. 655, Trinitatis. Hist. Med. om Kbh. 4. rk.
II, 53 ff. 39 Frietzsch var i København i alle tilfælde 10. aug. 1655, men må så være
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rejst tilbage til Tyskland; denne dag bevilgede Konsistorium ham 50 rdl. for rejsen frem
og tilbage på denne tid, A. C. 1652—58 fol. 134 b, 10. aug. 1655. 10. nov. 1655 læstes i
Konsistorium det brev, hvori Frietzsch påtager sig arbejdet, A. C. 1652—58 fol. 140 b.
40 Fra 4. okt. 1656 til 4. feb. 1657 anvendtes 2.900 sldr. på orglet. Trinitatis kirkes æld
ste regnskaber s. 14 fT. 41 A. C. 1652—58 fol. 174 a, 10. sept. 1656. 27. sept. 1656 var
bygningen af orglets fundament endnu ikke påbegyndt, A. C. 1652—58 fol. 176 a.
42 A. C. 1652—58 s. 183 a, 11. okt. 1656.
43 I de to dispositionsforslag fra aug. 1655
anføres, at bælgene skulle anbringes på loftet over biblioteket. I oktober forhandledes
i Konsistorium, om man i stedet skulle opfore en bygning til bælgværket på nordsiden
af kirken, men man enedes om alligevel at folge det forste forslag for ikke at skæmme
44 Niels Hansen, som også
kirkebygningen, A. C. 1652—58 fol. 194 a 9. okt. 1656.
udførte orgelfaçaden i S. Nicolai kirke (I, 542), forlangte først 1.400 rdl. for arbejdet i
Trinitatis kirke; men professorerne henviste til, at han i Nicolai kun havde forlangt
I.000 rdl., hvorfor man 10. feb. 1657 enedes om 1.700 sldr., A. C. 1652—58 fol. 212 a og
45 RA. Universitetets arkiv, pk. 661,
214 b, 19. jan. 1657, og fol. 218 a, 10. feb. 1657.
Trinitatis. 46 Niels Hansen klagede over, at han ikke kunne få svende til arbejdet,
hvorfor Konsistorium ville henvende sig til rigens hofmester derom, A. C. 1658—62 fol.
6 a, 10. juli 1658. Om den stadige strid med snedkeren se A. C. 1658—62 fol. 32 a, 18.
jan. 1659, fol. 33 b, 28. jan. 1659. Vedr. truslen om proces se A. C. 1658—62 fol. 37 a,
5. april 1659. Der holdtes syn på snedkerarbejdet 11. marts 1660, A. C., 1658—62 fol.
79 a. 47 Breve fra Frietzsch findes i RA. Universitetets arkiv, pk. 655, Trinitatis. End
videre fremgår det tydeligt af Acta Consistorii, at samarbejdet med orgelbyggeren langt
fra var gnidningsløst. Som eksempel kan anføres: i juni 1658 nægtede Frietzsch to af
Konsistorium udsendte professorer adgang til at se arbejdet, idet han anførte, at han
ville lade det besigtige af dem, der havde forstand på det, A. C. 1658—62 fol. 2 b, 23.
juni 1658. Konsistorium beskyldte Frietzsch for kontraktbrud, A. C. 1658—62 fol. 28 b,
II. dec. 1658, fol. 30 a, 29. dec. 1658, mens orgelbyggeren i en lang skrivelse (pk. 655)
af 22. dec. 1658 lod skylden gå videre til snedkeren, der ikke havde afsluttet sit arbejde;
i dette brev hedder det bl. a.: »Die Herren können wohl erachten, dass man keinen singenden Vogel ehe ins Gebawer setzen, ehe das Vogelbawer fertig ist«. I øvrigt har man
indtryk af, at Frietzsch under sit lange og tildels ufrivillige (p.g. a. belejringen) ophold
i København følte sig både ensom og fremmed. 48 Ved synet blev der anket over bæl
gene, A. C. 1658—62 fol. 92 a-b, 30. maj 1660, fol. 94 b, 4. juni 1660, s. 95 a, 8. juni
49 1663 overvejede Konsistorium at forhandle med
1660 og 100 b—101 a, 5. juli 1660.
Frietzsch derom, han var da endnu i København. A. C. 1662—72, 4. april 1663 og 9.
50 Allerede 1679 ønskedes syn på det brøstfældige orgel, A. C. 1672—85 fol.
maj 1663.
122 a, 8. nov. 1679. Om reparationen ved J. P. Bodtsen se A. C. 1685—93 fol. 5 a, 11.
juli 1685; kontrakt 12. juli 1685 i RA. Universitetets arkiv, pk. 661, Trinitatis. Syn ind
berettet til Konsistorium 19. juni 1686, A. C. 1685—93 fol. 72 a og 76 a. 51 A. C. 1705—
52 A. C. 1652—58 fol. 208 a, 20. dec. 1656.
53 Kbh. Dipi. s. 505 nr.
13, 26. juli 1710.
54 A. C. 1672—85 s.
1211, 26. sept. 1658 og A. C. 1658—62 fol. 16 b, 27. sept. 1658.
55 A. C. 1684—93 fol. 65 a, 22. maj 1686.
56 RA. Universitetets
57 a, 18. maj 1675.
57 Den tyske indskrift er gengivet hos Resen
arkiv, pk. 655, Trinitatis, 17. dec. 1688.
1668, s. 206. Murmester Frech fik begravelse i den mellemste gang under lysekronen,
58 Om urmager Mathias Søren
A. C. 1658—62 fol. 43 a, 6. juni 1659. Se i ovrigt s. 267.
sen, se Bering Liisberg, Urmagere og Ure i Danmark, Kbh. 1905, 168. Herudover kan
anføres: i 1651 overtog Mathias Sørensen vedligeholdelsen af uret i Nakskov kirke (Ma
ribo Amt s. 119). 1666 tilbød han som urmager fra Aars tilsyn med urene i Vor Frue og
Trinitatis kirker i København (A. C. 1662—72 fol. 90 a, 3. okt. 1666). 1676 foreslås han
til klokker ved Trinitatis kirke, når Anders klokker går af (A. C. 1672—85 fol. 71 b, 19.
jan. 1676) og i 1679 blev han udnævnt (A. C. 1672—85 fol. 123 a, 15. nov. 1679). 1681
lovede han at rense og vedligeholde tårnuret i Trinitatis kirke gratis (A. G. 1672—85
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fol. 157 a, 30. juli 1681). Som klokker efterfulgtes lian af sin son Søren Mathisen (A. C.
59 A. G. 1672—85 fol. 193 a, 20. jan. 1683.
60 Be
1672—85 fol. 193 a, 20. jan. 1683).
61
ring Liisberg, Urmagere og Ure i Danmarks, Kbh. 1905 s. 166.
A. C. 1652—58 s.
62 Trinitatis kirkes ældste regnskaber s. 25, 24. dec. 1656 og 20.
104 a, 13. jan. 1655.
63 Trinitatis kirkes ældste regnskaber s. 39. A. C. 1652—58 fol. 233 a, 19.
feb. 1657.
maj 1657, hvor mestrenes redegørelse læses i Konsistorium; synet havde fundet sted 25.
april. Inden da havde det været nødvendigt for Konsistorium at true urmageren med
64 A. C.
fogeden for at få arbejdet afsluttet (A. C. 1652—58 fol. 212 a, 19. jan. 1657).
65 A. C. 1658—62 fol. 115 a, 10. okt. 1660.
66 A. C.
1658—62 fol. 24 b, 4. nov. 1658.
1685—93 fol. 195 b, 4. okt. 1690 og 198 a, 18. okt. 1690. Jørgen Schmidts ur til Yor
Frue kirke er ikke omtalt i Danmarks Kirker I. 67 A. C. 1652—58 fol. 191 a, nov.
68 Ifølge indskrift gengivet hos Resen 1668, s. 207.
1656.
Inventaret efter 1728. S. 298—318. 1 Jonge, Københavns Beskrivelse II, s. 13 f.
3 Kopibog, fol. 69 b, 11. aug. 1731; fol. 72 a, 23.
2 A. C. 1807—13, 10. juni 1807, s. 9.
4 I 19. årh., formentlig fra 1871, stod følgende indskrift i postamentfeltet:
aug. 1731.
»Gud priser sin Kjærlighed mod os . . .« (Rom. 5, 8). Ved restaureringen af alteret 1936
blev et ældre skriftsted fremdraget. 5 Den danske Yitruvius I, s. 78; Thurah, Hafnia
6 Stafferingen var bekostet af brændevinsbrænder Lars Nielsens
Hodierna, s. 285.
7
enke. Jonge II, 13.
Indberetning om istandsættelse af altertavlens figurer ved P. K.
8 KSA. Trinitatis kirke. Regnskabsbilag 1835—37. Staffe
Andersen 1931—40 (NM).
ringen blev udført af maler Rasmussen, reparation af billedskærerarbejdet af I. C. Meyer
og Georg Grundtvig. 9 KSA. Trinitatis kirke. Restaureringen 1869—73, Regnskaber
med bilag. Staffering ved E. Schmiegelow. 10 KSA. Trinitatis kirke II, Kirkeinspek
tionens regnskaber 1869 ff. 11 Pk. III, fol. 19, 24. feb. 1735. Messing til stagerne blev
taget af kirkens beholdning (Bygn.k., Forhandlingsprotokol 1731—36, fol. 30 b, 1. okt.
12 Jonge II, 14.
13 Jfr. ovenfor under note 1 og 2. — KSA. Trinitatis kirke.
1731).
Kladdergsk. 1806—32; samt Rgsk.bilag 1802—20. Endvidere: KSA. etc. Borgerlige værge
14
1841—68.
Knæfaldet
var 1728 helt ødelagt: L.-W., Gerckens overslag 23. dec. 1728.
— Pk. III, klejnsmedergsk. 3. dec. 1733 for arbejde udført i sept. 1731, fol. 50 a; samt
H. Tessins rgsk. vedr. korgitteret, dateret 15. nov. 1732, fol. 17 a. 15 KSA. Trinitatis
16 Som note 15, 14. feb. 1835.
17 Over
kirke. Rgsk.bilag 1835—37, 16. marts 1835.
slag og kontrakt med Gercken: L.-W., bilag 15, 1. og 15. juli 1730. Yedr. fontens op
stilling se Kopibog fol. 58 b, dat. 7. juli 1731, samt Bygn.k. Forhandlingsprotokol 1731—
18 KSA. Tri
36, litra A, fol. 21 b, 9. juli 1731, samt Kopibog, fol. 67 a, 9. aug. 1731.
19
nitatis kirke. Rgsk.bilag 1855—59, bilag 19, 31. maj 1859.
KSA. Trinitatis kirke,
Indkomne sager 1842—64, skrivelse fra Konsistorium til kirkeværgerne af 26. marts
1859. — I afsnittet om Vor Frue kirke (I, s. 41) siges det fejlagtigt, at dette dåbsfad
20 KSA. Trinitatis kirke. Kladdergsk. 1806—32, 15. maj 1826.
gik til grunde 1807.
21 KSA. Trinitatis kirke. Rgsk.bilag 1802—20, 7. april 1820; B. Reisz skulle have 10
rbdl., hvorfra skulle trækkes 1 rbdl. 2 mrk. for en gammel tinkande på 2 3/4 pd. 22 Pk.
III, fol. 50 a, regning af 3. dec. 1733 for arbejde udført i 1731. Henrik Tessin leverede
to knopper til opgangen ved dåben (smst. 15. nov. 1732). Der ses ikke at være rgsk. på
dåbsgitteret i den form, det nu har. 23 KSA. Trinitatis. Restaurering 1869—73, bilag
24 KSA. Trinitatis kirke. Regnskabsbilag 1835—37. Ved denne lej
26, 20. april 1871.
lighed blev både dåbsgitter og rygpanel omarbejdet og malet. 25 Kontrakt med Henrik
Tessin 19. juni 1731 i Pk. III, fol. 13 a. 26 Regning fra Tessin 15. nov. 1732 i Pk. III,
Trinitatis, fol. 17 a. De 26 balustre vejede 3 skp. 18 lsp. 12 p. heraf var 4 skp. 6 lsp.
27 Kirkens regnskabssager giver
gammelt materiale (Kopibog fol. 54 b, 14. juni 1731).
oplysning om to stafferinger: 1835 og 1871. KSA. Trinitatis kirke. Regnskabsbilag 1835—
28 Korgitterets to figurer blev i 1835 istandsat af
37 og Restaureringen 1869—73.
Georg Grundtvig, samt malet, bronzeret og attributterne forgyldt. KSA. Trinitatis kirke,
29 Kopibog, fol. 69 b, 11. aug. 1731.
30 Den trykte beretregnskabsbilag 1835—37.
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ning om hovedreparationen, 1836, s. 8 og KSA. Trinitatis kirke, regnskabsbilag 1835—
37, regning fra Georg Grundtvig 7. dec. 1834 for en due med dertilhørende solstråler
i træ, forestillende den Helligånd. Billedhuggeren N. W. Fjeldskov fik 1871 udbetalt 80
rdl. for en »Troens Genius«, der kun kan være identisk med den på prædikestolen: KSA.
Trinitatis kirke. Restaurering 1869—73, rgsk. m. bilag, dateret 8. maj 1871, bilag 31.
31 Bygningskommissionen havde mange kvaler med hensyn til opstillingen af prædikestolsopgangen, idet den da aldrende klokker Søren Mathiesen på egen hånd gav hånd
værkerne kontraordre. (RA. Bygningskommissionen 1731, kopibog 1731—34 fol. 56 a,
29. juni 1731 og fol. 68 b, 18. juli 1731. Forhandlingsprotokol Litra A fol. 21 a—23 b.
RA. Universitetets arkiv pk. 661, Trinitatis). 32 Leveret 1731, ifølge regning fra klejn
smeden, Pk. III, 3. dec. 1733, fol. 50 a. 33 Messingknopperne blev leveret af Henrik
Tessin: Pk. III, 15. nov. 1732, fol. 17 b. 34 Den danske Vitruvius I, s. 78; Jonge II,
s. 13. — Stafferingen bekostedes af brændevinsbrænder Lars Nielsens enke. 35 Staffe
ring ved maler Rasmussen og reparation af billedskærerarbejdet ved Georg Grundtvig:
KSA. Trinitatis kirke, rgsk. bilag 1835—37. — Staffering udførtes 1871 af E. Schmiegelow: KSA. Trinitatis kirke, restaurering 1869—73. — Istandsættelse 1908, se KSA.
Trinitatis kirke II, Kirkeinspektionens rgsk. 1869 ff. 36 L.-W., bilag 10, overslag dateret
29. juni 1729 samt kontrakt af 26. sept. samme år. Også med hensyn til stolestaderne
handlede klokkeren Søren Mathiesen på egen hånd. 13. juni 1731 måtte bygn.k. befale
snedkeren Mathias Ortmann, der havde meddelt, at han ikke var færdig med stolene,
fordi klokkeren »med een og anden forandring er ham hinderlig«, at han ikke måtte afvige
37 L.-W., 26. sept. 1729, bilag 10.
fra tegningen: Kopibog, fol. 52 a, den 13. juni 1731.
38 Pk. III, 29. jan. 1732,
Samme type stole blev opstillet i Fredensborg slotskirke 1726.
39
afregning med Else salig Hendrick Fiskers, fol. 9 a.
KSA. Trinitatis kirke, rgsk. bilag
40
1835—37.
KSA. Trinitatis kirke, restaurering 1869—73, bilag 26. Muslinger på
stolegavlene repareret 1927: KSA. Trinitatis kirke, diverse sager III, 9. maj 1927.
41 Trinitatis Kirke. Hovedreparationen 1834—35 (trykt beretning) Kbh. 1836, s. 11.
42 Kontrakt af 26. sept. 1729: L.-W., bilag 10. Redegørelse for smedearbejdet 1. aug.
1731: Pk. III, fol. 46 b. 43 Af en sadelmagerregning 1731 synes at fremgå, at der var
tre skriftestole, idet der var udført arbejde ved tre knæfald i skriftestolene og ved fem
skamler, een til hver skriftestol, een ved alteret og een i prædikestolen; skriftestolene
havde ryslæders knæfald, se Pk. III, 20. okt. 1731, fol. 66 a. I modsætning hertil nævnes
det 1735, at der kun var to skriftestole, og at der ifølge kgl. befaling af 28. maj dette år
44 Gengivet hos Jonge II,
skal anskaffes en tredie: RA. Universitetets arkiv, pk. 661.
45 RA. Universitetets arkiv, pk. 661, under 31.
s. 15, samt Hofm. Fund. IX, s. 132.
46 Rgsk. på murstifter til præste- og degnestole: Pk. III, fol. 46 b, under
aug. 1769.
47 KSA. Trinitatis kirke, rgsk. bilag 1821—27, under 20. sept. 1821,
17. sept. 1731.
regning for to puder til stolen ved dåben. Smst. Rgsk.bilag 1835—37, 16. marts 1835,
snedkerregning for to nye bænke ved dåben. 48 KSA. Trinitatis kirke, Den borgerlige
værges rgsk. 1841—68, samt rgsk.bilag 1855—59, bilag 18, 1. sept. 1858, regning for opstopning af brudestolens puder. 49 Pk. III, fol. 62 a, maleroverslag 15. juli 1731.
50 KSA. Trinitatis kirke, rgsk.bilag 1802—20, 17. juni 1807.
51 KSA. Trinitatis kirke,
rgsk.bilag 1848—51, bilag 23: snedkerregning 22. aug. 1848, samt bilag 8, glarmester52 KSA. Trinitatis kirke, restaurering 1869—73, bilag 26, 24.
regning 31. dec. 1848.
53
april 1871.
KSA. Trinitatis kirke, rgsk.bilag 1802—20: snedkerregnskab for 1818.
De lukkede stole blev betrukket med rødt klæde: KSA. Trinitatis etc. Kladdergsk.
54 Trinitatis kirke. Hovedrestaureringen
1806—32, 1841—57, under 30. marts 1818.
1834—35 (trykt beretning 1836), s. 9 f. En skitse med relation til denne ombygning findes
i Nationalmuseets arkiv. 55 Kirkens borgerlige værge foreslog 5. juni 1807, at der ind
rettedes en kongestol under orgelet: KSA. Trinitatis kirke, indkomne sager 1805—41.
56 A. C. 1807—13, s. 8, under 10. juni 1807, nr. 22: den borgerlige værges forslag bifaldes
af Konsistorium, men kirkens akademiske værge gør opmærksom på, at stolen ikke må
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gives navn af kongestol »som hverken kirkens evne eller det lokale (?) tillader«. Den skal
være et privat pulpitur, som kan udlejes, når kongen ikke er i kirken. 57 KSA. Trinitatis
58 KSA. Trinitatis kirke, rgsk.bilag 1835—37.
59 KSA.
kirke, rgsk.bilag 1802—20.
Trinitatis kirke, Kirkeinspektionens diverse sager 1869—1928. Stolene fra 1870 er i ny
tid bortsolgt. 60 L.-W., bilag 10, 26. sept. 1729, Kriegers kontrakt om bygning af pul
piturer af fyrretræ. Bilag 10 nr. 2, 27. juni 1729, tomreroverslag for begge pulpiturer.
Bilag 10 nr. 1, 29. juni 1731, snedkeroverslag vedr. 24 lukkede familiestole på pulpitu
rerne. Pk. III, Trinitatis, fol. 44, 23. april 1731, regning for smedearbejde udfort i 1730.
Kopibog, s. 28 a, 30. april 1731 anvises grovsmed Peter Esbach 230 rdl. 61 Pk. III,
fol. 62 a, 15. juli 1731 (overslag), fol. 61, 3. aug. 1731: kontrakt med maler Frederik Holm.
62 KSA.
Se endvidere Kopibog 1731—34, fol. 75 a, 3. sept. 1731 og fol. 79 b, 6. sept. 1731.
63
Trinitatis kirke, restaureringen 1869—73.
KSA. Trinitatis kirke II, Kirkeinspek
tionens regnskaber 1869 ff. 64 L.-W., bilag 13, Kriegers overslag 25. jan. 1730, samt
65 KSA. Trinitatis kirke, regnskabsbilag 1802—20. Fra 1805 ff.
kontrakt 21. marts 1730.
er der i hvert regnslabslæg indlagt en fortegnelse over udlejede stolestader. KSA. Trini
66 KSA. Trinitatis kirke, indkomne
tatis kirke, nr. 3, stolestadeprotokol 1807—68.
67 BA. Universitetets arkiv nr. 1130. Theologiske Fakul
sager 1842—69, 4. dec. 1865.
tets kopibog 1777—1830, s. 736, nr. 704, skrivelse fra fakultetet til Danske Kancelli.
Ved reformationsfesten i Trinitatis kirke opfortes Weyses Beformationskantate. I årene
derefter afholdtes passionskoncerterne til fordel for Det kgl. Kapels enkekasse i Trinitatis
kirke, og juledag 1822 overværede kongen opførelsen af en kantate, komponeret af Weyse
med tekst af Thaarup (KSA. Trinitatis kirke, indkomne sager 1805—41). — Om Weyses
andel i placeringen af »Orchester«, se: RA. Overhofmarskallatet I Q 1 a, Protokol ang.
68 Pulpituret istandsættes 1871: KSA. Trinitatis kirke,
Reformationsfesten 1817, s. 73.
69 L.-W., bilag 13,
restaureringen 1869—73, bilag 27, tomrerregning 19. april 1871.
Kriegers overslag 25. jan. og kontrakt 21. marts 1730. — Orgelkorets marmorering: Pk.
70 L.-W., bilag 12, kontrakt med Daniel Lambert Kastens af
III, fol. 62, 15. juli 1731.
21. marts 1730. Af denne kontrakt fremgår, at kirken skulle betale orgelpulpituret, mens
orgelbyggeren skulle sørge for snedker- og billedhuggerarbejdet på orgelet. 71 RA.
Bygn.k., Forhandlingsprotokol Litra A, fol. 25 b, 14. aug. 1731: »Paa Orgelværcket i be
meldte kirke sættes itzige Konges Chiffer«. 72 Jonge II, s. 13. Stafferingen bekostet af
brygger Lars Gries’ legat, sml. alterstager 1757 (s. 302). Thurah, Hafnia Hodierna, s. 285
73 KSA. Trini
samt H. Holck, Kiøbenhavns Sogne-Kirkers Beskrivelse (1775), s. 66.
tatis kirke, rgsk.bilag 1835—37, 24. marts 1835: den ene vildmand på våbenet blev repa
reret 1834 af Georg Grundtvig; to fingre blev limet, en arm og en stiver i ryggen tilsat.
74 Jonge II, s. 16.
75 KSA. Trinitatis kirke, regnskaber 1788—1868.
76 KSA. Trini
77 KSA. Trinitatis kirke, regnskabsbilag 1835—37,
tatis kirke, regnskaber 1788—1868.
78 7. maj 1859 bad Konsistorium deu akademiske værge afgive en be
23. jan. 1835.
tænkning vedrørende anskaffelse af et nyt orgel: KSA. Trinitatis kirke, indkomne sager
79 21. dec. 1861 bifalder Konsistorium, at et orgelbygger Knud Olsen til
1842—69.
hørende orgel benyttes indtil kirken er i stand til at anskaffe et nyt. Den årlige leje var
100 rdl. (KSA. Trinitatis kirke, indkomne sager 1842—69. Ifølge den borgerlige værges
80 KSA. Trinitatis kirke, Kirkeinspek
regnskaber (KSA) betales leje fra 1862 til 1868).
tionen diverse sager 1869—1928. Daniel Köhnes tilbud er en beskrivelse af det orgel, han
81 Dispositionen ifølge Knud Olsens kon
samtidig byggede i Holmens kirke (II, 111).
trakt (i ovennævnte pakke): Første manual: Principal 16, bordun 16, principal 8, viola
di gamba 8, rørfløjte 8, quintaton 8, oktav 4, quint 2 2/3, oktav 2, tertz 13/5, mixtur IV,
trompet 8. Andet manual: Gedakt 16, corno di basetto 8 (ifølge Knud Olsen omtrent det
samme som principal, men ved en anden konstruktion bliver tonen fyldigere og behage
ligere), salcional 8, fløjte 8, principal 4, spidsfløjte 4, oktav 2, dolcian 8. Tredie manual:
(I svelle). Fugara 8, gedakt 8, corno 4, rørfløjte 4, gemshorn 2, clarinet 8. Første pedal:
Principal 16, subbas 32, principal 8, oktav 4, basun 16, trompet 8. Andet pedal: Subbas
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82 Ifølge kontrakten var hensigten med at
16, violoncel 8, gedakt 8, amabilegedakt 4.
dele pedalet, at man derved fik mulighed for at have eet værk stående til forte og eet til
pianospil uden at skulle skifte registre. 83 I kontrakten anføres 93 blinde piber, men
ifølge afregningen med Knud Olsen var der leveret 102 façade piber foruden de 21 klin
gende, sidstnævnte udgjordes af de syv næstdybeste piber af første manuals principal 16
og de 14 dybeste af første pedals principal 16. (KSA. Trinitatis kirke, Restaureringen
84 Ifølge kladderegnskaberne 1806—57 (KSA.) anskaffede kirken
1869—73, bilag 51).
allerede i 1852 Berggreens koralbog. I 1868 betalte kirken trykningen af hans »Paaske
85 P. Han
Aften« (KSA. Trinitatis kirke, den borgerlige værges regnskaber 1841—68).
86
sen, Københavns Brændevinsbrænderlaug, s. 73.
KSA. Trinitatis kirke, regnskabs
87 Kopibog, fol. 84 a, 1. okt. 1731, Bygn.k. til Hans Gram. 88 H.
bilag 1802—20.
89 KSA. Trinitatis kirke,
Holck, Kiøbenhavns Sogne-Kirkers Beskrivelse (1775), s. 68.
90 Københavns Borgerrepræsentations
regnskabsbilag 1821—27, under 28. juli 1827.
91 KSA. Trinitatis. Rgsk.bilag 1802—20.
92 Kopibog
Forhandlinger, 38. årg., s. 777.
93 KSA. Trinitatis kirke, bilag 1802—20; jfr. smst.
1731—34, fol. 84 a, 1. okt. 1731.
Rgsk.bilag 1821—27, under 26. maj 1825. Navnet »Luftballonen« om en lysekrone: Rgsk.
94 KSA.
bilag 1806—57, under 16. april 1832, og smst. 1830—34, under 4. dec. 1833.
Trinitatis kirke, rgsk.bilag 1802—20, under 1818; Hovedreparationen 1834—35 (trykt
95 KSA. Trinitatis kirke, indk. sager, 20. Maj 1859: I. L. Bacons for
beretning), s. 10.
slag til gasinstallation. Gasbelysningen 1871: KSA. Trinitatis kirke, restaurering 1869—
96 Jonge II, s. 16. — Standuret blev
73, rgsk. med bilag, 10. april 1871 (bilag 23).
repareret 1819 og 1821, se KSA. Trinitatis kirke, rgsk.bilag 1802—20, samt 1821-—27.
Endvidere kirkens hovedreparation 1834—35, trykt beretning (1836), s. 7, samt KSA.
Trinitatis kirke, rgsk.bilag 1835—37, under 18. feb. 1835. — Malerrgsk. 1871, se KSA.
97 L.-W., 27.
Trinitatis kirke, restaureringen 1869—73, bilag 26, under 20. april 1871.
juni 1730, bilag 14. Kopibog, 17. maj 1731, fol. 39 a, samt 22. juni 1731, fol. 56 a. Bygn.k.
Requisitionsbog 1731—42, under 19. juni 1731. -— Senere reparationer: KSA. Trinitatis
98 L.kirke, indkomne sager 1805—41, under aug.—sept. 1841, (særlig 11. sept. 1841).
W., 17. feb. 1730, bilag 11; heri kontrakten med tegning af to klokkeprofiler, udført af
H. Tessin, approberet af kongen 28. feb. 1728. -— Kopibog 1731—34, 29. marts 1731,
fol. 7 b. — Senere meddelelser om klokkerne: KSA. Trinitatis kirke, rgsk.bilag 1802—20,
under 1799 og 1818; smst. Indkomne sager 1805—41, under aug.—dec. 1841; smst. rgsk.
1788—1868, under 29. sept. 1858; smst. Indkomne sager 1842—69, under 29. sept. 1858;
smst. Borgerlige værge 1841—68, under 1858; smst. Restaureringen 1869—73, rgsk.
1870, bilag 66, dateret 19. jan. 1871; smst. Reparationer 1869—86, under 22. okt. 1884
og 29. juni 1886; smst, Rgsk.bilag 1885 og 1886.
1 A. C. 1652—1658, 6.
Gravminder. Indledning og begravelser i koret, s. 319—367.
2
nov. 1656, fol. 190 a.
A. C. 1652—1658, 7. marts 1657, fol. 220 a. 3 Trinitatis grav
bog — ca. 1660—1800, KSA. No. 2 a, Trinitatis kirke. — Trykt under navnet Trinitatis
Kirkes Begravelsesprotokol, ed. Chr. Villads Christensen i Personalhistorisk Tidskrift 4.
R. V s. 152 ff. 4 A. C. 1672—1685, 31. juli 1675, fol. 64 a. 5 A. C. 1672—1685, 3.
7 A. C. 1672—1685,
juni 1682, fol. 179 a. 6 Indberetninger i Nationalmuseets arkiv.
14. april, 1675 fol. 56 a og 57 a. 8 RA. Universitetets arkiv nr. 657. Trinitatis kirke.
9 Bygningskomm. 1731, Kopibog 1731—34 fol.
Ejendomme og Legater, 11. juni 1683.
70 a, 72 b og 84 a. Samt Forhandlingsprotokol 1731—36 Litra A, fol. 26 b og 27 a.
10 A. C. 1662—1672, 3. jan. 1664.
11 A. C. 1672—1685, fol. 238 a, 245 a, 262 a og 264 b
— A. C. 1685—1693, fol. 124 a og 228 a. Den første dato er 29. sept. 1684 og den sidste
12 Se V. Thorlacius Ussing, Billedhuggeren Thomas Quellinus, Kbh.
er 30. maj 1691.
13 KSA. Resen, Inscriptiones Hafniensis 1683.
14 Gravliste 1656—1720 ved
1926.
15 RA. Universitetet pk. 661
klokker Søren Mathiesen, RA. Universitetet pk. 174.
Trinitatis -— jfr. Kopibog 1656—63 fol. 196 a. 16 Datoen for Joachim Gersdorffs bi-
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sættelse i Trinitatis, se Trinitatis Kirkes Begravelsesprotokol, ed. Chr. Villads Christen
17 KSA. Trinitatis kirke
sen i Personalhistorisk Tidskrift 4. R. V s. 153 (jfr. note 3).
Nr. 2 a, Bog over begravne lig, 1660—o. 1800 s. 8 fortæller at der ved eftersyn af kæl
deren 1773 fandtes »7 store og 8 smaa lig«. 18 Resen, Inscriptiones Hafniensis 1668 s.
19 KSA. Resen, Inscriptiones 1683, Kpl. Nr. 13.
20 RA. Universitetet pk. 665
152.
21
Trinitatis.
A. C. 1672—1685, 26. juli 1675, fol. 63 a. 22 Indskriften er afskrevet
tidligst hos KSA. Resen, Inscriptiones 1683, s. 305. M. h. til titlerne jfr. iovrigt Palle
23 Hofm. Fund., Tom. 9, 1763, s. 131.
24 Y.
Rosenkrants: Amtmandsbogen, 1926.
Thorlacius Ussing, der i »Billedhuggeren Thomas Quellinius« s. 26 f. gor rede for grav
gitrene i Trinitatis kor, har her henledt opmærksomheden på dette mesterstempel. Han
regner iøvrigt gitteret som tilhørende Bielke-Gersdorffs begravelse. 25 A. C. 1672—1685,
16. jan. 1675, fol. 53 b. 26 A. C. 1672—1685, 17. jul. 1675, fol. 60 b. 27 KSA. Resen,
28 RA. Universitetet nr. 90,
Inscriptiones Hafniensis 1683, kisteplader nr. 19, 20 og 21.
29
Kopibog den 16. marts 1657, fol. 150 a.
A. C. 1652—1658, 17. okt. 1657, fol. 227 b.
30 A. C. 1652—1658, 22. okt. 1657, fol. 228 b. 31 KSA. Trinitatis, Søren Mathiesens
32 Ibidem, 30. dec. 1679.
33 A. C. 1685—1693, 13. marts
Bog (No. 24), 12. dec. 1660.
34
1686, fol. 52 a (Hilarii Memorial).
A. C. 1685—1693, 18. dec. 1686, fol. 90 a. —
Kapellet skulle være slægtens evindelige ejendom for 300 rdr. Til selve bygningen af det
knyttede sig visse betingelser; bl.a. forlangte kirken, at byggeriet skulle »ske med Gene
36 Re
ral Bygmesters gode Befindende«. 35 A. C. 1705—1713, 15. jun. 1709, s. 340.
37
sen: Inscriptiones Hafniensis 1668, s. 204 f. A. C. 1662—1672, 24. sept. 1664, fol.
40 a. 38 Resen: Inscriptiones Hafniensis 1668, s. 202 — endvidere i Marm. Dan. s. 109
39 A. C. 1672—1685, 8. okt. 1681, fol. 161 b. 40 KSA. Resen,
og Jonge bd. II s. 25.
Inscriptiones Hafniensis 1683 — den fejlagtige ligstens-indskrift, som Pontoppidan i
Marm. Dan. (s. 109) og Jonge i bd. II (s. 25) viderebringer, er afskrifter af Resens i 1668
meddelte kisteplade-indskrift, som imidlertid — trods lighed — afviger stærkt i ordvalg,
-stilling og angivelse af dødsår fra det aftryk fra 1863, som fmdes på Nationalmuseet.
41 RA. Universitetet pk. 661, Trinitatis, 30. dec. 1681.
42 I A. C. meddeles 21. sept.
1709, at Lambert von Hagen for en leveret altertavle havde fået bevilget et lejersted i
kirken, hvortil han nu ønskede et skode. Sagen undersøges og befmdes at være i orden
(A. C. 1705—1713, 21. dec. 1709 og 18. jul. 1711, fol. 319 og 522). Kgl. bygmester Lam
bert van Haven, hvem det ovenstående synes at hentyde til, var død og begravet i året
1695, og disse meddelelser forekommer derfor temmelig mærkværdige. 43 Indberet
ninger i Nationalmuseets arkiv. 44 A. C. 1672—1685, 7. okt. 1676, fol. 83 a. 45 A. C.
1672—1685, 20. marts 1675, fol. 55 b. 46 Indberetninger i Nationalmuseets arkiv.
47 Begravelsesprotokollen udg. i Personalhistorisk Tidskrift 4. R. V s. 155 (jfr. note 3).
48 Ibidem, s. 152 i omtalen af Mikkelborgs kælder. 49 A. C. 1672—1685, 4. okt. 1679,
fol 121 a. 50 Indberetninger i Nationalmuseets arkiv. 51 A. C. 1685—1693, 27. feb.
1686, fol. 48 a. — Mageskiftet er her blot et forslag, nogen endelig kontrakt synes ikke
at foreligge. 1. Maj samme år (se fol. 61 a) anses det for »gavnligt«, om kirken kunne få
huset i Landemærket for 2500 rdr. og Luxdorph graven for 1500. Sagen drøftes ikke
senere. 52 Indberetninger i Nationalmuseets arkiv. 53 Luxdorphs Dagbøger II 419 f.
— Han skriver endvidere: »Min Begravelse skal af skyldige Aarsager skee paa det tarve
ligste. Huerken Bruges 6 Heste, ikke heller føres Ordenen foran . .. Følgeskabet bestaa
af 2 Par saasom salig Cf: Hoppes ældste og Frue Etatz-Raadinde Klokes Søn og Executores. 54 Indberetninger i Nationalmuseets arkiv. 55 Begravelsesprotokollen udg. i
56 Resen: Inscriptiones Haf
Personalhistorisk Tidskrift 4. R. Y s. 152 (jfr. note 3).
57
58
59 RA. Universitetet, pk.
niensis 1668, s. 202.
Ibidem s. 205 f. Ibidem s. 206.
661 Trinitatis. — Samtidig med Erik Krag tilegnede Joachim Gersdorff og Willum Lunge
60 RA. Universitetet
sig lejersteder i kirken (A. C. 1658—1662, 11. juli 1658, fol. 6 b).
nr. 90, Kopibog 1656—1663, fol. 258 a (18. jan.): » . . . efter den delineation som (af
Albert Bygmester) paa Kirckens begravelser giort er; maa have udi breden, at maale
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fra Kircke-Muren bag Alteret oc hen udi vesten, noget under Alterfoden, fra A til B,
fire Sielandske alen oc tre quarter; udi lengden at maale fra B under Alterfoden oc hen
til bagdelen af muren, som degnestolen paa staar, betegnet med C, halvsiufvende Sie
landske alen«. Endvidere omtales et luftrør, en trappe og epitaf » . . . paa Muren paa
den østre ende af Kircken fra det store vindue bag alteret ind til hiørnet af muren . . . «
1 Peter Linde, Ved Ewalds Grav, Trinitatis Kirkeplads, Kbh.
Gravsten, s. 367—373.
1943. — P. B. Grandjean, Gravskrifter fra Kjøbenhavns nedlagte Kirkegaarde indenfor
de gamle Volde, I. Trinitatis Kirkeplads, i Personalhist. Tdskr. 4. R. VI, s. 256—259.
2
Efternavnet Gebauer, der er antydet i gravskriften, men delvis bortstødt, har han
næppe brugt til daglig. På Geddes kort 1757 er brændevinsbrænder Morten Knudsen op
ført boende i S. Annæ Vester matr. nr. 278, i Adelgaden. Trinitatis kirkes begravelses
bog (LA) meddeler, at den samme M. K. fra Adelgaden, død af gigt 68 år gi., blev be
gravet på Trinitatis kirkegård 21. nov. 1770. Det manglende dødsår på gravstenen kan
således rekonstrueres. 3 Kortskitse 1923 af Th. Havning gengivet af Linde, anf. v., s. 39.
4 August Hoffmann, Til Minde om Claudi Rosset; særtryk af Nordisk Ugeblad 1917,
s. 23 f. — Linde, anf. v. s. 46 f. 5 1827 modtog kirken af skiftet efter Birgitte Meller
166 rbd., hvis renter skulle bruges til gravstedets vedligeholdelse: KSA. Trinitatis kirke,
rgsk. 1788—1868. — Linde, anf. v., s. 59 f. 6 Linde, anf. v., s. 40 ff. 7 KSA. Trini
tatis kirke, den borgerlige værges rgsk. 1841—68; her anføres under 1841 til indtægt 8
rbd. for et monument på pastor Hornsylds og hustrus gravsted. — Haavard Rostrup,
8 KSA. Trinitatis kirke, den borgerlige værges rgsk.
H. V. Bissen (1945) I, s. 108.
1841—68: kirken har fra Kvæsturen modtaget 8 rbd. for et monument på etatsråd Hur
9 Linde,
tigkarls gravsted. — Th. Oppermann, Herman Ernst Freund (1916), s. 126,165.
anf. v., s. 72 f f . ; om monumentet særlig s. 77 f. 10 KSA. Trinitatis kirke, sager vedr.
11 Linde,
reparationer 1869—1886; korrespondance 2. dec. 1875; 6. okt. og 7. nov. 1876.
anf. v., s. 108 ff.
†Epitafier, s. 373 f. 1 Marm. Dan., s. 110 f.; Hafnia Hodierna, s. 286 f.; Jonge II, s. 23.
2 Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed III, s. 33.
3 LA. Vor Frue kirkes begravelsesbog
4
5 Resen, Inscriptiones
1727—76, fol. 20 b. Marm. Dan., s. 111; Jonge II, s. 22.
6 Resen (1683),
(1668), s. 203. Jfr. H. Ehrencron-Müller, Forfatterlexikon V, s. 128.
7 Resen,
s. 318.
Inscriptiones (1668), s. 203. Jonge II, s. 22, gengiver ligeledes indskrif
ten, øjensynlig efter Resen, skønt epitafiet på den tid formentlig må være forsvundet.
8 Resen (1683), s. 306. Enken fik epitafiumsret »paa den halve Pille« 30. okt. 1672. A. C.
1672—85, fol. 12 b. 9 A. C. 1714—24, 6. maj 1719.
1 Det anvendte eksemplar af Resen: Inscriptiones Hafni†Gravsten, s. 374—376.
ensis, 1683, befinder sig på KSA. 2 RA. Konsistoriums arkiv, pk. 174. Gravliste 1656—
1720 ved klokker Søren Mathiesen. 3 Trinitatis Begravelsesprotokol, ed. Chr. Villads
4 Personalhistorisk Tidsskrift,
Christensen i Personalhistorisk Tidsskrift 4. R. V s. 157.
5
6
7 Anførte bind
anførte bind s. 155.
Anførte bind s. 159.
Anførte bind s. 161.
8 Anførte
s. 156.
bind s. 156. Det meddeles iøvrigt, at adgangen til Lydtzows grav
9 KSA. Trinitatis,
kun kan ske, såfremt Steenwinkels gravsten tages tilside — s. 155.
Regnskabsbilag 1821—1829.
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Udarbejdelsen af teksten er sket under medvirkning af Else-Marie Boyhus, der har
tilrettelagt afsnittene om inventar og de sydlige gravkrypter, og som ganske særlig har
behandlet kirkens orgeler, og af Michael Hertz, der har tilrettelagt afsnittene om de nord
lige gravkrypter.
Tilføjelse til afsnittet om Holmens kirke s. 210: den her efterlyste »Registerbog contre
Holmens Kirke 1664« er siden dukket op på Rigsarkivet, hvor den nu er registreret under
Søetatens Generalkommissariat. Hvis denne kilde havde været tilgængelig under ud
arbejdelsen af Holmens Kirkes historie, ville den have været stærkt udnyttet; men den
indeholder dog intet, der på væsentlige punkter kan ændre fremstillingen.

REGENSKIRKEN
om studenterkirke havde Trinitatis kirke en forgænger, der kort skal om
tales, både fordi bygningen endnu eksisterer, og fordi et enkelt inventar
stykke er i behold. I Regensen, der blev taget i brug 1623, indrettede man 1627
et lille kapel i østfløjen ud mod Købmagergade1. Det kaldtes i begyndelsen et
»oratorium« og var bestemt for alumnernes daglige andagter. Da der få år
senere kom planer frem om en langt større studenterkirke på selve Universite
tets grund og disse planer lige så hurtigt blev ændret til fordel for Trinitatis
kirkebygning på hjørnet af Købmagergade og Landemærket, blev Regensens
bedesal taget i brug som midlertidig kirke, indtil dens langt større genbo 1656
blev færdig2. Regenskirken indviedes 25. oktober 1635.
Efter at studenternes gudstjenester fra 1656 var henlagt til Trinitatis, be
nyttede man Regenskirken til dens oprindelige formål, til de daglige andagter
og alumnernes disputereøvelser. Men kirken beholdt det udstyr, den havde
fået 1635 i form af altertavle, prædikestol og stolestader. Ved branden 1728
blev den delvis skånet3, mens Trinitatis kirke blev hårdt ramt .Den menighed,
der i mellemtiden var blevet knyttet til Trinitatis, holdt 1728 til 1731 sine nor
male gudstjenester i andre kirker, mens brudevielser, barnedåb og skriftemål
foregik i Regenskirken. Ved den nedenfor nævnte fuldstændige ombygning af
kirkefløjen 1748—49 bibeholdt man størstedelen af det gamle inventar, og i
denne skikkelse fortsatte Regenskirken efter sine egentlige bestemmelser endnu
en rum tid. Fra 1790’erne var det skik, at de theologiske kandidaters dimis
prædikener holdtes her; således ved man, at Grundtvigs berømte dimisprædiken
»Hvi er Herrens Ord forsvundet fra hans Hus?« netop blev holdt fra Regenskirkens prædikestol4, september 1810. Kort før denne begivenhed var Univer
sitetet blevet udbombet 1807, og Konsistorium havde da set sig nødsaget til at
lægge beslag på Regenskirken5, der fra nu af skulle fungere som auditorium og
ramme om de særlig festlige begivenheder, der årlig fandt sted, når en ny rektor
tiltrådte, og ved kongens fødselsdag. I dette øjemed besluttede Konsistorium
14. august 1811, at de rent kirkelige genstande som alter og prædikestol skulle
fjernes og et kateder opstilles6; vistnok ved samme lejlighed blev en del af
stolestaderne ombyttet med halvcirkelformede bænke foran det nye kateder7.

S

234

TRINITATIS KIRKE

Da andagtsøvelserne allerede tidligere var ophørt, må året 1811 opfattes som
slutpunktet i Regenskirkens historie. Navnet klæbede dog ved den gamle
kirkesal lige til vore dage. Da Universitetet omsider 1836 fik sin nybygning,
blev Regenskirken atter ledig; men 1839 blev den taget i brug af Kommunite
tets bibliotek8. Dette overgik 1861 til Universitetsbiblioteket, som da rykkede
ind i sin nye bygning ved Fiolstræde, og Regenskirken stod på ny ledig. Man
opdelte da rummet i to stuer dels til samtalerum, dels til Regensens »Læseindretning«. Fra 1908 fremtræder kirkerummet atter som en enhed og bruges
til Regensens festsal9.
Om den ældste Regenskirkes bygning 1627—1748 foreligger der få og spredte
oplysninger10; de vigtigste stammer fra en synsforretning 1747, umiddelbart
før man skred til en fuldstændig ombygning11. Efter udsagn i dette syn var
kirkefløjen kun i eet stokværk med hvælvede kældre. Ydermuren mod Køb
magergade var vistnok i fuld mur, men om façaden mod gården siges det ud
trykkelig, at den var af bindingsværk med en halv stens skalmuring. Der var
indgang fra gården, og portalen skildres nøgternt som »noget ziirlig«. I det indre
var der fladt loft, hvis bjælker var beklædt med smukt bemalede brædder12.
Skønt kirken i årene efter branden 1728 kunne benyttes af Trinitatis menig
hed, var den dog skrøbelig. Synsforretningen taler om, at hvælvene i kælderen
slog dybe revner og måtte understøttes af stolper. Revnet var også ydermuren
mod Købmagergade, mens bindingsværket ved gårdsiden var så forrådnet, at
muren hældede faretruende. Man besluttede da helt at nedrive den 120 år
gamle kirkefløj og opbygge en ny. Håndværksmestrenes overslag13 forelå 1747.
Der var udarbejdet to forslag; efter det ene skulle man som tidligere nøjes med
en bygning i eet stokværk, mens det andet viste en toetages fløj med værelser
for alumner i stuen og derover det høje kirkestokværk; fløjen var på begge
forslag 33 alen lang og 121/2 alen dyb. Det theologiske fakultet, under hvilket
Regensen sorterede, anbefalede da det andet alternativ14 om en bygning i to
stokværk, dels for at skabe harmoni med de to andre fløje, dels af hensyn til
genboen Rundetårn og Trinitatis kirke, hvilket hensyn krævede en anseligere
bygning »til Stadens større Ziir« (fig. 1).
Om denne nye Regenskirkes tilblivelse er der således ganske fyldige oplysnin
ger; men intet sted nævnes der noget om, hvem den projekterende arkitekt havde
været. Da Universitetet ved sine byggeforetagender hyppigt har brugt stads
bygmesteren, er der grund til at tro, at man også gjorde det i dette tilfælde og
altså har henvendt sig til den fungerende stadsbygmester Niels Banner Ma
thiesen.
Den nye kirkefløj fik kældre uden hvælvinger, et lavt underste stokværk med
studenterværelser, og derover kirken. Façaden ud mod Købmagergade fik fire
fag store, rundbuede vinduer med sprosseværk af jern og var i øvrigt opdelt i
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store felter med ørelisener; over gesimsen er der en lav frontispice. Ind mod
gården, hvor Christian IV.s kirkebygning kun havde een indgang, kom der nu
to rundbuede portaler, een mod nord med adgang til alumnernes værelser, en
anden tæt ved sydfløjen ind til kirkens trappe, hvor løbene fik udsavede dokker
(helt ombygget 1908). Begge dørene er i behold, den nordre dog tilmuret; efter
fakultetsbeslutning af 30. november 1748 skulle portalerne udsmykkes med
sandstenstavler15, der viste Frederik Y.s kronede navnetræk, »saadan som
[Universitets-] bogtrykker HøpfTner sætter det paa Forordningerne, ikke som
det myntes paa Penge«, og derunder årstallet 1748. Helt sådan blev det ikke;
kun den søndre portal fik det kongelige navnetræk, mens årstallet læses på den
nordre. Begge tavler er stærkt ophugget i ny tid, vistnok ved kirkefløjens om
bygning 1908. Ifølge synsforretning16, der foretoges juli 1749, var der ind mod
gården tillige forfærdiget »et lidet Taarn af Grundmur, hvor Klokken hænger«.
Sagen er dog ikke helt klar, men meget tyder på, at den lille urkvist med runde
afdækninger, der nu sidder midt på fløjens vestside ind mod gården, og som
bærer Regensens urværk med to klokker, er opsat 1780 på foranledning af
Ove-Høegh Guldberg17.
Regensens tilnavn »den røde gård« stemmer godt overens med, at alle fløjene,
også kirkefløjen, er opført af røde teglsten i blank mur. Det har dog ikke altid
været sådan. Det vides nemlig, at hele komplekset ved Regensens 200-års
jubilæum 1823 fra sokkel til skorsten blev dækket med rød kalkfarve, hvori
der var optrukket hvide fuger18, og meget tyder på, at dette ikke var et nyt
påhit, men blot en gentagelse af, hvad der var i forvejen. En murbehandling
af denne art kendes fra andre af Christian IV.s bygninger (jfr. under Holmens
kirke, s. 40 f.).
INVENTAR
†Alter 1635. Konsistorium approberede 21. februar 1635 »de Modeller, som
Dn. D. Finckius hafde ladet udkaste, huoreffter altar, predickestol och andre
stole sampt pulpituer schall giøris udj Regentzen, och kand Dn. D. Finckij
tinge det noiest med handvercksfolckene«19. Senere på sommeren samme år
hedder det, at Thomas Fincke skulle lade altertavlen »smuck fly och Ansichterne
forgylde«; men i August lyder ordren20, at opstillingen af alter og prædikestol
kunne vente til foråret »paa dett tømmeret kand tørris«. — Efter dette skulle
alteret formentlig være udført i tidens gængse bruskbarok med billedskæringer
fra 1635, malet og forgyldt, idet glosen »ansichterne« vel hentyder til ornamen
ter i tavlens front. Branden 1728 skånede som nævnt Regenskirken og dens
inventar. Ved den påfølgende nybygning af kirkefløjen 1748 (ovenfor s. 234)
blev altertavlen repareret og påny opstillet21, vistnok på nordvæggen, da trap
pen med adgang til kirkesalen var i syd. Tavlens senere skæbne er uvis. Da
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Universitetet 1811 lod Regenskirken omdanne til auditorium, fjernede man
alter og prædikestol, der begge blev taget i forvaring af det theologiske fakultet,
under hvilket Regensen sorterede; det var meningen at begge inventarstykker
ved en passende lejlighed skulle overlades til en af Universitetets landsbykir
ker22. Om dette er sket, er endnu ganske usikkert. Efter vort kendskab til de
14 landsbykirker under Universitetets patronat23 har ingen af disse i årene efter
1811 modtaget kirkeinventar fra Regenskirken.
*Kalk anskaffet 1635. Sammen med det øvrige inventar lod Thomas Fincke
fremstille kalk og disk til Regenskirken24. Sålænge der fandt regelmæssige stu
dentergudstjenester sted, var der brug for altersølv, altså indtil 1656, da Tri
nitatis kirke blev indviet. Herefter anvendtes som tidligere nævnt Regenskirken
blot til andagt og de alumnerne pålagte øvelser, hvorfor kalk og disk blev de
poneret i og 1661 købt af Tårnby kirke på Amager25. Efter Konsistoriums af
gørelse skulle de penge, der indvandtes ved denne transaktion, bruges til opforgyldning af Trinitatis kirkes kalk og disk. Man må da formode, at Tårnby
kirkes kalk (D.K. Københavns amt s. 292), trods senere fornyelser, rummer
væsentlige bestanddele af Regenskirkens kalk.
†Alterstager, anskaffet sammen med det øvrige inventar 1635. Senere skæbne
er uvis.
†Messeklæder, messehagel og -skjorte, 1635, se nedenfor s. 292 under Trini
tatis kirkes inventar.
†Prædikestol. Alle de oplysninger, der er meddelt om alteret 1635, 1748 og
1811, gælder også for prædikestolen.
†Stolestader blev opsat 1635 efter Thomas Finckes ovennævnte kontrakter
med håndværkerne. I modsætning til alter og prædikestol, hvis tømmer skulle
lagres vinteren over, blev stolene og det nedennævnte pulpitur straks opsat i
Regenskirken. Staderne synes at have været tjenlige endnu i tiden efter 1728.
Man overvejede at istandsætte dem ved nyordningen af kirkefløjen 1748, men
foretrak sluttelig helt at kassere dem og opstille nye26, der skulle være dannet
efter den gængse form i de københavnske kirker, dog uden låger og udskæringer,
»men aleene med een udarbeidet Liste«. Da kirken påny omdannedes 1811, må
man have fjernet de forreste stader, og foran det kateder, der nu optog alterets
plads, anbragtes nogle rækker halvcirkelformede bænke, mens stolestaderne i
baggrunden af salen bibeholdtes. Sådan beskrives kirkesalen i alle tilfælde 1839,
umiddelbart før Kommunitetsbiblioteket blev opstillet her27, og man har grund
til at tro, at denne anordning gik tilbage til tiden efter 1811. Staderne er senest
forsvundet 1862.
†Pulpitur 1635, omtales sammen med stolestaderne i Universitetets instruks
til Thomas Fincke. Om pulpiturets udseende foreligger der ingen oplysninger,
men en enkelt episode fra Regenskirkens tidligere historie omtaler dette pul
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pitur: en studiosus Kjeld Olssøn havde fra pulpituret ved døren i Regensens
kirke ladet en stor mursten falde ned paa præsten hr. Jens Justesens hoved,
efter prædiken28, oplyser Acta consistorii april 1654. I den nye Regenskirke fra
1748 er der ikke nævnt noget pulpitur, og af tavsheden i kilderne tør vi også
slutte, at der heller intet har været.
Et brugt †orgel blev 1635 indkøbt til Regenskirken for 100 daler; det skulle
dog først sættes i stand; professorerne ville selv bekoste et nyt klaviatur, mens
de øvrige Universitetskirker skulle bidrage til anskaffelsen og måtte desuden
få år senere, 1641, yderligere ofre penge på en ny reparation29. Orgelet, der
kaldtes et »positiv«, er ikke senere omtalt.
Et gammelt, kasseret †sejrværk, der havde stået i Regenskirken, blev 1686
inventariseret i Trinitatis kirke30.

Danmarks Kirker, København II

16

Fig. 1. Kastelskirken set fra øst.

L. L. 1962

KASTELSKI RKEN
ved
JAN STEENBERG
ra den tid i begyndelsen af 1660'erne, da Henrik Ryse omdannede den ældre Sankt
Annæ Skanse til et fuldt moderne Kastel, var der planer om at lægge både et slot
og en kirke inden for voldene af det nye fort. På en grundplan fra 1661 (fig. 3) har Ryse
ladet begge bygninger indtegne. Spørgsmålet om Kastelskirkens oprindelse bliver således
af bygningshistorisk interesse og vil derfor blive omtalt nærmere nedenfor s. 410 f., hvor
det også skal undersøges, om der overhovedet kan være tale om nogen kirke før mid
ten af 1670'erne. Når Kastellets fortjenstfulde historiker Victor Krohn er kommet til
den erkendelse, at der fra begyndelsen ikke blot var tænkt på en kirke, men at den også
eksisterede på et meget tidligt tidspunkt — og når han endda kan erklære den 28. okto
ber 1664 for Kastelskirkens egentlige fødselsdag — da er alt dette vistnok kun udslag
af from ønsketænkning1. På hin 28. oktober modtog Frederik Ahlefeldt kongens ordre
om at besætte Kastellet med to kompagnier af livgarden til fods; men der tales ikke i
den anledning om nogen kirke, og kilderne fra datiden rummer intet, der kan bekræfte
påstanden.
Tværtimod.
Garnisonspræsterne
var
i
1660'erne
knyttet
til
Bremerholms
kirke, hvor militæret også blev kirkelig betjent. Sådan står det at læse i et kongeligt
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åbent brev2 af 22. december 1664, og heraf kan man også med rimelighed slutte, at der
næppe endnu dengang var bygget nogen særlig kirke for Landetaten.
Den ældre Kastelskirkes oprindelse taber sig således i tåger. Til gengæld kommer
meddelelserne om dens efterfølger med al ønskelig præcision. Grundstenen blev nedlagt
9. juli 1703, og den blev på festlig vis med instrumentalmusik indviet3 26. november 1704.
Skønt tanken om at bygge et slot i Kastellet aldrig blev gennemført, har dog kom
binationen af fæstning, slot og kirke også senere haft en vis betydning for Kastelskirken. Dens officielle navn var i lange tider »Slotskirken i Citadellet Frederikshavn«, og
således kaldes den endnu ved midten af 1700'rne i Hofmans Fundationer og Pontoppidans danske Atlas. I forkortet form er det lange og besværlige navn blevet til »Citadelskirken« og i ny tid til »Kastelskirken«.
De første præster, der gjorde tjeneste ved garnisonen i Kastellet, boede ikke her. En
fast præstebolig inden for voldene blev først opført 1705, året efter den nye kirkes ind
vielse, men der er ikke meget, der tyder på, at den til at begynde med anvendtes efter
formålet. Den første af de tyske kapellaner, som nævnes ved navn, var Henrik Jørgen
sen Gosbruch4, udnævnt 18. maj 1711 og død under pesten samme år. Om han har taget
boligen i besiddelse, vides ikke, og i årene derefter blev huset anvendt til arrest for sær
lig fornemme fanger, bl. a. Magnus Stenboch. Virkelig præstebolig blev huset først 1739,
da den senere så kendte biskop L. Harboe blev udnævnt til Kastelspræst med residens
i Kastellet og med rang på linie med hovedstadens sognepræster. Denne gunst var kun
rent personlig for den første præst i Kastellet. Alle hans efterfølgere rangerede meget
lavere. Spørgsmålet om embedets placering blev senere fremdraget 1823 på foranled
ning af Holmens provst og Sjællands biskop5. Danske Kancelli meddelte ved denne lej
lighed, at man ikke kunde tildele dette embede nogen særlig rang, »da det i Alminde
lighed er første Befordring for en Candidat«. Embedet som Kastelspræst var da også i
tiden derefter et af de ringere kald i hovedstaden, indtil det nye sogn blev oprettet.
Menigheden var oprindelig af ren militær karakter. Kastellet var en lukket verden,
og kirkegangen var præget deraf. Mandskabet kommanderedes til gudstjeneste, og så
længe denne varede paraderede der skildvagter ved kirkedøren6. En kirketvang som
denne var selvsagt i enevældens ånd, men måtte forekomme forældet under 1800'rnes
liberalisme. Kastellets præst H. P. Ipsen7 foreslog den ophævet 1855 og fik også sagen
endelig gennemført 1860. De paraderende skildvagter blev derefter i stilhed inddraget
to år senere.
Menigheden var til en begyndelse ikke blot militær, men delvis også tyskpræget. Som
kommandosproget var også kirkesproget tysk. Da en residerende præst rykkede ind i
Kastellet 1739, blev kirkesproget vekselvis dansk og tysk8, og fra 1808 var der kun tysk
prædiken hver fjerde søndag9. 1819 blev den tyske gudstjeneste helt afskaffet10. Skønt
prædikantvirksomheden var præstens fornemste opgave, omtaler kirkens ministerialbøger
også et mere normalt kirkeligt liv; fra 1687 noteredes både dåb og dødsfald. Der er i
den første årgang noteret 38 uægtefødte børn, ingen ægtefødte11. Om der kan læses kul
turhistorie ud af dette beklagelige faktum, må stå hen. Til ligbegængelser — enten fra
kirken selv eller dog fra Kastellet — rådede man over ligbårer12, og fra tiden omkring
1750 fandtes der ved kirken tre ordenspuder til brug ved standspersoners begravelse
(s. 448). Men der er ingen grave under kirkegulvet13, og kirken er blottet for gravminder.
Med mindre der var sørget for gravsted i en anden kirke, foregik alle begravelser fra Ka
stellet på Garnisons kirkegård uden for Østerport.
Med tiden blev kirken søgt af folk uden for voldene. Embedsbogen beretter 1843, at
engang i fortiden havde beboerne på Blegdammen, Østerbro og ved Kalkbrænderiet hørt
til kirken, og man søgte, men uden held, at få dette forhold genoprettet. Sagen er lidt
uklar, men det ses dog, at Kastellets præst Chr. Wæver14 den 19. november 1807 til
Holmens provst har indsendt en anmodning om at få Østerbros beboere lovformeligt
overført fra Trinitatis til Kastellet. Ved midten af 1800'rne, da Kastellet i H. P. Ipsen
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havde en præst af ualmindelige evner, blev kirken stærkt søgt af ikke-militære personer.
Dette står i grel modsætning til en plan fra 1853 om kirkens fuldstændige nedlæggelse15,
rejst af Krigsministeriet, men afvist både af biskoppen og Kirkeministeriet. Da militæ
rets tvungne deltagelse i gudstjenesten få år senere ophævedes, fik præsten rigelig erstat
ning i sin nye civile menighed16; offergaverne tiltog, også om vinteren, efter at Kastels
kirken havde fået varmeapparat indbygget, og i begyndelsen af 1860'rne havde man
første gang et lille overskud i kirkeregnskabet. Dette blev da baggrunden for en fornyet
debat om et virkeligt sogn for kirken. Sagen gik omsider i orden, og Kastelskirkens sogn17
blev oprettet 1. november 1902 med yderligere udvidelse 1921.
Egentlige kapitaler og ejendom har kirken kun nu og da rådet over. Det går igennem
alle brevsager og regnskaber, at kirkens eneste indtægter var tavlepengene, som langtfra
kunne forslå til de faste udgifter. Selve bygningen og dens vedligeholdelse blev behandlet
på linie med de øvrige huse i Kastellet og sorterede derfor under Ingeniørkorpset, blandt
hvis regnskaber de forskellige byggeudgifter skal søges. Den øverste myndighed over
kirken udøvedes i begyndelsen af kommandanten. Patronatet overgik 1886 fra denne til
den kommanderende general.
Når Hofman i sine »Fundationer« kan opføre nogle beskedne pengebeløb18 på i alt 576
rdl. 5 sk., der ved gaver var skænket til Kastelskirken i begyndelsen af 1700'rne, var
dette et rent forbigående fænomen. Pengene blev kort efter 1750 brugt til anskaffelse af
et nyt orgel og til kirkebygningens nødvendige reparation. Anden kapital synes kirken
aldrig at have ejet, hverken før eller senere.
I sin oprindelse og i de første par århundreder af sin tilværelse var Kastelskirken rent
militært præget. Den var en standskirke som så mange andre af hovedstadens nyere
kirker fra tiden efter reformationen, i lighed med Holmens kirke, oprettet for Søetaten,
med Garnisons kirke for Landetaten, og med hin ufuldendte S. Anna Rotunda, som var
bestemt for bådsmændene i Nyboder, når man blot vil nøjes med at nævne de etatskirker, der stod til tjeneste for krigsmagten. Menigheden i Kastelskirken var således af
grænset efter de funktioner, den opfyldte i statens tjeneste, og gudstjenesternes hele
atmosfære var bestemt deraf, præget af stram militær disciplin, når mandskabet i geled
blev kommanderet på plads i stolerækkerne. Der var også gudstjenester af et mere dystert
præg, når det fængslede arbejdssjak, de såkaldte »slaver«, med lænker om fødderne indtog
deres pladser i kirken. Efter Arresthusets opførelse 1725 kunne stokhusfangerne fra deres
celler, gennem indbyggede lydkanaler (nedenfor s. 426), følge gudstjenestens gang inde i
kirken.
Denne barske ensformighed i det kirkelige liv blev kun sjældent afbrudt af store
begivenheder. Af de to dybt indgribende ydre hændelser i Kastellets historie, den engelske
besættelse 1807 og den tyske 1940, har kun den første haft betydning for Kastelskirken19,
som vistnok da blev grundig plyndret for tæpper og alterklæder; stolestaderne skal være
ophugget til brændsel, og også kalk og disk blev bortført, men dog tilbageleveret efter
energisk
protest.
En
senere
skelsættende
begivenhed,
hovedistandsættelsen
1856—57,
der fulgte umiddelbart efter diskussionen om kirkens nedlæggelse, behandles nærmere
nedenfor s. 429. Medens disse linier skrives (1962), forberedes en ny restaurering, der i
hovedtræk skal gengive kirken dens skikkelse fra 1704.
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ovedstadens gamle, middelalderlige bykærne blev i begyndelsen af 1600'rne
for snæver. Rammerne måtte udvides. Endnu 1607, da man tog fat på at
modernisere byens befæstning, var det blot det ældgamle bylegeme, som om
ringedes af nye volde med bastioner efter det ældre nederlandske system. Men
allerede dette ingeniørarbejde regnede med en mindre byudvidelse: de nye
volde ved datidens Østerport førtes længere sydpå, fra »Hallandsås« (nutidens
Kongens Nytorv) ind over Bremerholm til Slotsholmens Kanal og indlemmede
her Frederik II.s ankersmedje (D. K. Kbh. II, 10) og de side grunde syd for
S. Nicolai kirke, hvor et nyt bykvarter voksede op, Christian IV.s Skipperboder.
I den store stil var derimod det næste arbejde, anlægget af Christianshavn på
den modsatte side af havnen, i årene omkring 1620. Og kort derefter kom den
sidste radikale byudvidelse på Sjællandssiden fra Østerport og nordpå langt
ud i byens overdrev. Det begyndte med, at Christian IV. ved S. Annæ Bro
lagde et fremskudt fort, begyndelsen til Frederik III.s Citadel Frederikshavn,
oprindelig kaldet »Sankt Annæ Skanse«, der første gang er nævnt 1625, og
hvorpå der blev arbejdet hele resten af kongens regeringstid. Næppe var man
begyndt på dette skanseanlæg, før byens øvrige befæstning blev trukket med
ind i planerne. Til trods for, at Østervold fra 1607 og følgende år på den tid
var et helt moderne og effektivt værn, blev den dog prisgivet til fordel for den
nye Østervold, som blev afstukket på strækningen fra Nørreport til S. Annæ
Skanse, hvor en ny Østerport skulle bygges. Men det tog tid, og meget tyder
på, at man endnu kort før Christian IV.s død langtfra var nået til vejs ende.
Den ældre Østerport fra 1607 blev dog flyttet ud til sit nye sted 1647, og sam
tidig må voldstrækningen fra »Hallandsås« til Bremerholm være demoleret
(D. K. Kbh. II, 11)1.
Både på Christianshavnssiden og på Sjællandssiden var de nye voldlinier for
hovedstaden at betragte som klæder til at vokse i. Det varede længe, inden
rammerne blev fyldt, og i mellemtiden tumlede kongen og hans ingeniører med
fantastiske ideer om italienske stjerneformede byplaner, hvor gader strålede
radiært ud fra et centraltorv. Vi har en sådan plan for Christianshavn fra 1617
og en anden for den nye »Sankt Anna stad« fra 16292. Man opgav dog rask de
ideale drømme og holdt sig mere realistisk til nøgterne byplaner med rektan
gulære karréer i forbindelse med kanalgader (fig. 2). Men eet er på et stykke
papir at tegne en byplan, et andet at udfylde det tomme gab med nye huse.
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Fig. 2. Udsnit af kort over Ny-København 1658. Kgl. Bibliotek.

Og her var initiativet vaklende. Endnu i Frederik III.s regeringstid var der
talrige forviklinger med at få byplanen gennemført, og der gik da også meget
længere tid end beregnet, før S. Anna-staden var bygget; først med anlægget
af det nye Amalienborg og hele Frederiksstaden der omkring ved midten af
1700'rne var værket på det nærmeste fuldført. Og så manglede man endda de
nordligste partier ved Esplanaden tæt ved Kastellet. Her blev grundene først
bebygget omkring år 1800.
Man havde lige fra begyndelsen tænkt at bygge monumentalt i den nye by.
Her lå i forvejen, længe før den nye Østervold blev bygget, det lille Lystslot
Rosenborg, til en begyndelse ofte kaldet Hans Majestæts Have, senere Kongens
Have. Den måtte inddrages i de store planer og fik i slutningen af 1660'rne et
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Fig. 3. Henrik Ryses kort over Kastellet o. 1661. Vest opad. Kgl. Bibliotek.

modstykke i »Dronningens Have«, parken omkring et andet lille lystslot,
Sophie Amalienborg, som Fredrik III.s dronning anlagde herude på det senere
Amalienborgs grund. Men også kirkebyggeriet var mere storslået tænkt. Den
tolvkantede S. Anna Rotunda blev opført 1640 og de følgende år som en cen
tralbygning, et storslået værk, hvis fundamenter er fremdraget under den nu
værende tekniske højskoles grund, tæt ved Østervold3. Efter de forskellige by
planer, der tilskrives Aksel Urup, skulle »rundkirken« ligge på en kvadratisk
plads, hvis nordøstre hjørne var lukket af huse, uden gadegennembrydning4.
Endnu mærkeligere var det, at de nye gadeplaner tog et langt videre hensyn
til den store kirke og åbenbart betragtede den som den mest seværdige i NyKøbenhavn: den var tænkt som sluteffekten i en lang gadeflugt — den linie,
der senere virkeliggjordes som nutidens Fredericiagade, og som østpå ved
havnen skulle begynde som kanalgade indtil Bredgade for derefter at fort
sætte lige til S. Anna Rotunda5, Københavns eneste virkelige point de vue.
En stor del af de kirkelige nybygninger i hovedstaden blev placeret i disse
byudvidelser. Foruden de to kirker på Christianshavn kom der i selve S. Annastaden til at ligge mange andre. Den første nye kirke efter S. Anna Rotunda må
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Fig. 4. Udsnit af Henrik Ryses kort over Kastellet 1666. Kgl. Bibliotek.

have været slotskapellet i Sophie Amalienborg, indviet 1673. Efter slotsbranden
1689 blev dette kapel en overgang brugt til garnisonskirke. Der var i forvejen
i 1684 udkastet en plan om en sådan garnisonskirke på Kongens Nytorv6 tæt
ved Hovedvagten; senere, i 1697, ville man lægge den i Dronningens Tværgade,
men først 1706 kunne man virkeliggøre tanken efter en ændret plan, og Garni
sonskirken byggedes da på S. Annæ Plads, hvor den endnu findes7. Også det
store slot, som Christian V. havde ladet Nicodemus Tessin projektere, og som
skulle ligge på Sophie Amalienborgs tomt, ville have rummet et fyrsteligt ud
styret kapel, såfremt de stolte planer var blevet realiseret. Derimod byggede
man fra 1688 på den nye tysk-franske reformerte kirke, genbo til Rosenborg
og beliggende på grænseskellet mellem den gamle og den nye by. Fra det føl
gende århundrede er der »Marmorkirken«, grundlagt 1749 og tænkt som et såre
monumentalt anlæg, der både kunne virkeliggøre og overgå nogle af de inten
tioner, Christian IV. havde haft, da han byggede S. Anna Rotunda. Endelig lå
inden for rammerne af det nye København også selve Kastelskirken.
28
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a Henrik Ryse i 1660'erne omdannede den tidligere Sankt Annæ Skanse
efter et helt moderne mønster, var det tanken at forme det nye Kastel
som en lilleputby, der foruden volde og grave også rummede huse, torv, slot
og kirke; men kun de rent militært betonede anlæg var gennemført, da Henrik
Ryse 1666 afleverede sit værk1. I årene derefter var han optaget af at moder
nisere befæstningen omkring den egentlige bykærne. Under Christian V. fore
gik et lignende arbejde på Amagersiden, og inden udgangen af 1600'erne var
København blevet en fuldt effektiv fæstning efter tidens nyeste principper2.
Hvad Henrik Ryse fik udført i Kastellet, lader sig læse ud af de fem kon
trakter, han sluttede med regeringen i årene mellem 1661 og 1664. Der tales
her om volde, skanser, udenværker, porte, corps de garde'r og stokke. I den
fjerde kontrakt3, dateret 20. april 1664, fik han tillige ordre fra kongen om at
lægge fundamenterne til et slot inden for Kastellets område. Tanken om at
bygge et slot netop her gik tilbage til Christian IV.s tid4, men var ikke kommet
til udførelse. Man nåede heller ikke ret meget længere med Frederik III.s på
tænkte slot. Fundamenterne blev lagt, sådan som Ryse havde forpligtet sig til;
de lå ved »Kongens Bastion« vestligt på den store Alarmplads, og deres tilstede
værelse er senest konstateret 1942. Men længere kom man heller ikke. Der
findes tegninger til slottet5, og Ryse har indtegnet dets plads på et af sine kort
over Kastellet, men tanken må være død med Frederik III. Hans efterfølger
havde ganske andre planer om slotsbyggeri. Indirekte har man dog bevaret
sporene af den projekterede bygning. Den skulle være firfløjet med stærkt
fremspringende hjørnepavilloner, som atter skulle korrespondere med tilsva
rende udbyggede hjørner på proviantgården på den nordlige og tøjhuset på
den sydlige side af slotstomten, og disse bygninger eksisterer endnu.
I ingen af de fem kontrakter fra begyndelsen af 1660'erne har Henrik Ryse
omtalt en kirke i Kastellet. Men man må dog i regeringskredse have drøftet
muligheden for at bygge en kirke, eftersom Ryse har indtegnet den i sit ældste
kendte Kastelsprojekt fra 1661 (fig. 3). Den skulle ligge østligt på den store
Alarmplads som modstykke til slottet og var tænkt som en centralbygning i
form af et græsk kors og skulle vel være dækket af en kuppel6. Uden om kirken
har Ryse projekteret en randbebyggelse, der kun lod kirken ligge helt frit på
den vestre flanke ud mod pladsen. Det hele forslag var dog vel kun baseret på
mundtlige forhandlinger mellem arkitekt og bygherre og har ikke efterladt sig
skriftlige spor. Planen blev da heller ikke udført, og på det sted, hvor man
havde tænkt at bygge kirken, rejstes 1725 den nye kommandantbolig efter
tegning af Elias David Häusser.
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Kastellets ældste inventarium7 er fra 1672. Det nævner ikke noget om en
kirke, og af tavsheden tør vi også slutte, at der heller ingen kirke var. Men det
samme inventarium omtaler det hus, hvori kirken senere vides at være ind
rettet, og det har en ganske interessant forhistorie.
Henrik Ryses anden kontrakt8, dateret 3. april 1663, taler om nedbrydningen
af den gamle toldbod, der af Christian IV. omkring 1630 var flyttet fra Holmens
kirke ud til Sankt Annæ bro9. Nu skulle den godt 30-årige bindingsværksbyg
ning rives ned, og materialerne blev efter kontrakten genanvendt ved opførel
sen af et såkaldt kommandanthus i Kastellet. Huset er indtegnet på Ryses
Kastelsplan fra 1666 (fig. 4), hvor det er anbragt ved nordre ende af Artilleri
stok. Der var grundmuret kælder og derover to etager af bindingsværk, øverst
et kornloft. Huset var ikke opført som bolig for Henrik Ryse, men skulle efter
kontraktens ord anvendes til bagers og bryggers for kommandanten til arbejdssoldaternes underhold, så længe man var i gang med voldanlæggene. Da Ka
stellet omsider blev synet og afleveret10 ved udgangen af 1666 (eller muligvis
begyndelsen af 1667), måtte kommandanthuset da have været ledigt. Og det
var endnu tomt flere år derefter. I det nysnævnte inventarium fra 1672 siges
det, at huset var ubenyttet: ». . . der findes aldeles intet uden tomme vægge«.
Kort efter må bygningen imidlertid være taget i brug til kirke.
En regnskabspost fra 1664 omtaler en klokke; den var ikke i 1660'erne an
vendt som kirkeklokke (nedenfor s. 417); en senere udgift til et timeglas11 fra
1668 kan have haft sakrale formål. Den første helt sikre meddelelse om kirkens
eksistens findes bogført i Kastellets regnskaber12 for 1676: »Betalt — 145 rdl.
5 mark — til murmester Hans Fischer for kirchen udi Castellit oc Stochhuset
at reparere . . . « Skønt det ikke af citatet fremgår, at kirken på dette tidspunkt
var flyttet ind i Kommandantboligen, som da var ledig, må man dog regne med
denne mulighed. Her lå kirken i alle tilfælde i 1690'erne, og det er da mere end
sandsynligt, at indflytningen er sket engang mellem 1672 og 1676.
Ved den nordlige ende af Artilleristok med gavl mod den store Alarmplads
ligger nu præsteboligen. Da denne blev bygget 1705, hed det i en memorial fra
kommandanten, at den skulle opføres på det sted, hvor den tidligere kirke
havde stået13. Dermed er den ældste Kastelskirke placeret, netop der, hvor
Henrik Ryse 1663 havde genrejst Christian IV.s gamle toldbod. I et regnskab
fra 1694 fortælles det, at kirken havde »fire skrågavle«, altså et tag med fuld
valm til alle sider14. Det fyldigste billede af kirken i dens ældste skikkelse fås
gennem en bygningsmemorial15, forfattet af chefen for fortifikationen Hans
Erasmus von der Pfordten, dateret 10. december 1696. Det fremgår heraf med
ønskelig tydelighed, at der er tale om Ryses kommandanthus. Her nævnes ikke
blot de to etager af bindingsværk, men også en grundmuret kælder — og vi
leder forgæves efter en kælder andetsteds i stokkene; kirken var indrettet i
28*
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Fig. 5. Udkast til Kastelskirkens omdannelse 1696. Grundplan, vest opad. Rigsarkivet.

andet stokværk, hvortil der var adgang fra en ydre trappe; i kælderen havde
en hjulmager sit værksted, medens første stokværk var ledigt. Fortifikationschefen foreslog nu, at man udvidede kirken inden for de gamle rammer, gjorde
begge stokværk til eet stort kirkerum, nedbrød den ydre trappe og åbnede en
ny portal i gavlen; skulle denne omdannelse være for kostbar, havde von der
Pfordten et alternativt forslag: man kunne sløjfe det øverste stokværk og flytte
kirken en etage ned. Sagen blev dog henlagt, og man nøjedes med en nødtørftig
reparation, indtil en ny og mere hensigtsmæssig kirkebygning blev rejst.
Selv om udfaldet i denne omgang var negativt, har korrespondancen om
Kastelskirkens istandsættelse dog forårsaget, at vi nu ved en hel del om den
ældre bygning, og sagen kaster tillige et uventet lys over dens efterfølger. Fortifikationschefen von der Pfordten, som her nævnes for første gang, har ikke
blot forfattet et grundigt overslag over bygningsarbejderne, men har tillige
ledsaget sine beregninger med nøje udarbejdede tegninger (fig. 5—7). Han op
trådte altså som arkitekt, og hans forslag til en kirke med valmtag, rytterspir,
rundbuede vinduer, to indgange, omløbende galleri i det indre og alteret midt
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Fig. 6. Udkast til Kastelskirkens omdannelse 1696. Opstalt. Rigsarkivet.

for den søndre kortside, har så mange træk til fælles med den nye kirke fra
1704, at hans andel i denne senere s. 418 ff. nærmere må undersøges.
Da von der Pfordtens kirkeprojekt fra 1696 har overtaget den ældre bygnings
valmtag og tillige viser en omløbende gesims, er det givet, at kirken skulle
ligge frit. Efterfølgeren, præstehuset fra 1705, var bygget sammen med Artil
leristok, men sådan kan det ikke have været tidligere. Skønt alle kendte kort
over Kastellet fra 1600'rne viser kommandanthuset (alias kirken) i direkte for
længelse af stokken, må der nødvendigvis have været en smal passage. Et blik
på den nuværende plan over Kastellet synes at bekræfte dette. De korresponde
rende stokke — Fortun og Stjerne, Elefant og Svane — er alle placeret symme
trisk med hensyn til den øst-vest-gående akse over Alarmpladsen til Kongens
Bastion16. Kun Artilleri- og Generalstok bryder harmonien; den førstnævnte
er efter opførelsen af præsteboligen 1705 rykket noget tilbage fra aksen. Men
man skulle dog tro, at der i et så nøje gennemarbejdet militært anlæg fra be
gyndelsen har hersket harmoni på alle punkter. Hvis man derfor anbringer
den projekterede kirkegavl fra 1696 ved det punkt på Alarmpladsen, hvor det
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har samme afstand fra symmetriaksen
som den lige overfor liggende gavl på
Generalstok, bliver der ikke blot plads
til hele von der Pfordtens projekterede
kirke (og det vil atter sige: dens for
gænger, det fordums kommandanthus),
men tillige til en smal passage mellem
kirkens sydgavl og Artilleristoks nord
gavl. Denne sidste er endda ikke et hy
potetisk hjernespind, men står den dag
i dag intakt som skillerum mellem præ
steboligen og den øvrige stok17.
Kastellet fik ikke en ny kirke 1696;
man nøjedes som tidligere nævnt med at
reparere den gamle. Det skrøbelige tøm
merværk blev afstivet18, og kort efter
blev der ved nordgavlen ud mod Alarm
pladsen rejst en klokkestabel19. Kirken
havde åbenbart ikke før haft en klokke,
men betjent sig af en, der var ophængt
Fig. 7. Udkast til Kastelskirkens omdannelse
andetsteds, og som også havde rent
1696. Snit. Rigsarkivet.
verdslige formål (ovenfor s. 411). Nu
blev denne 1699 »nedertagen af den sted, som den hengte, og igien ophengt ved
kirken, og dertil giort en klochestoel med sin tilhørige foed og gesims omkring
oven om, og carnis omkring oven til . . . « , som det hedder i Povel Moensens
tømrerregning. Samtidig var en smed beskæftiget med at beslå klokkestolen og
fastgøre den i stabelen samt at fæstne opstanderen til kirkens gavl. Maleren
Ole Torstensen anstrøg det nye træværk med rød oliefarve. Det gamle bin
dingsværkshus kunne da atter bruges for en tid, men ventede blot på sin
efterfølger.
INVENTAR
Da den gamle Kastelskirke blev brudt ned 1704, overførtes en del af inven
taret til den nye. Således skånede man altersølvet, alterbøgerne, alterklæderne
og en del malerier, mens andre inventarstykker som stole, pulpitur og orgel
blev fornyet. Bevaret fra kirkens ældste tid er vistnok nu kun et maleri, der er
indsat i altertavlen fra 1704 (s. 436 f.). De spredte regnskabsposter i forbindelse
med de ret fyldige inventarlister, som er bevaret fra 1684 til 1708, gør det
muligt at få et overblik over den ældste Kastelskirkes beholdning af kirkelige
genstande. I det ældste bevarede Kastelsinventarium fra 1672 er kirken endnu
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Fig. 8. H. E. von der Pfordtens Kastelsplan 1697. med angivelse af den nye kirkes placering,
betegnet n – o. Rigsarkivet (s. 418).

ikke nævnt, men 1684 dukker den op blandt fæstningens øvrige bygninger, og
den nys tiltrådte proviantforvalter Jørgen Helt beretter i forbindelse med sin
embedstiltrædelse, at han vedrørende kirken ingen skriftlige optegnelser har
fundet hos sin forgængers, Benedikt Burneus', arvinger1. Derimod opbevaredes,
dels hos forskellige officerer, dels hos ham selv, en række kirkelige effekter: en
messehagel, nogle gardiner, en forgyldt kalk med tilhørende disk samt en
klingbeutel.
†Alterduge. 1) Nævnt 1684, en silke damaskes alterdug2; synes at forekomme
endnu i inventarium 1708, men er vistnok derefter omdannet til dække for
dåben. 2) Nævnt 1685, en alterdug3 »med rødt silke syet«; fandtes endnu ved
kirken 1709, men er udgået 1715.
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†Altertavle. Om selve alterets opbygning og tavlens indramning foreligger
ingen oplysninger. Men det siges 1684, at kirken ejede et maleri »oben dem
altahr«, forestillende Kristi fødsel4. Billedet omtales i alle følgende inventarier
og må være et af de malerier, som Wilcken Ribolt 1704 restaurerede5. Efter al
sandsynlighed er det endnu bevaret (nedenfor s. 436), indsat som det store
midtbillede, »Hyrdernes tilbedelse«, i den nye altertavle fra 1704.
†Altersølv. Kalk med tilhørende disk, indvendig forgyldt, nævnt 1684 og i
alle de følgende inventarielister; omsmeltet6 1747.
†Oblatæske, nævnt første gang 1694 som »en liden sølf doze« (1708 »en sølf
eske til brødet«), og det tilføjes 1696, at den vejer 8 lod7; omsmeltet 1747.
†Vinflaske, skænket 1687 af proviantforvalter ved Kastellet Jørgen Helt8;
gledet ud af kirkens eje i 1700'rnes første halvdel.
†Alterstager. 1) 1684 nævnes to bliklysestager9. De omtales endnu i 1708inventariet, men er dog næppe taget i brug i den nye kirke 1704. 2) Af messing,
skænket 1694 af fortifikationschefen oberst Chr. von Steenwinkel10, nævnes påny i 1708-inventariet, men den senere skæbne er uvis.
†Messehagel, af rødt fløjl, med »bardyret« kors11, nævnt 1684.
†Døbefont, nævnt 1684 som en beslagen fod til et †dåbsbækken af tin. Et
gammelt dåbsfad12, mulig det her omtalte, fandtes endnu ved kirken 1757.
Selve dåbsstativet er 1708 beskrevet således: »En drejet fod af træ, med jern
krans oven til, som tilforn har været brugelig ved dåben«; det blev 1792 sam
men med andet inventar overdraget til Garnisonsskolen13.
†Krucifiks »næst ved alteret« er omtalt i samtlige inventarielister14 fra 1684
til og med 1704.
†Prædikestolen15 er nævnt 1684, men dens udseende fremgår ikke af inven
tarierne.
†Ki rkekiste. Et skrin, hvori alterklæderne forvares 1 6 , er omtalt fra 1684 og
fremefter.
†Klingpunge. 1) Nævnt 1684 ff., af fløjl med guldkniplinger. 2) Skænket 1697
»af et fremmed fruentimmer«; af grønt taft17. De to klingbeutler omtales
endnu 1710.
†Malerier. Den ældste kirke har haft nogen udsmykning med malerier. Fra
1684 og fremefter nævnes et Kristusbillede, »Salvator mundi«, samt de tolv
apostle. Disse 13 billeder fandtes 1708 i skolen; det første omtales 1715 som
kasseret, og 1708 hedder det, at de 12 apostelbilleder i skolen længe har været
uden ramme og eet af dem »er saa udslettet, at mand ey kand kiende malingen
derpaa«. Apostelbillederne nævnes sidste gang18 1710.
†Lysekroner. 1) 1694, skænket af oberstløjtnant David Hess; den havde seks
arme og vejede otte pund. 2) 1697, skænket af major Maulle; 14 arme. — Begge
kroner omtales endnu 1715.
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†Klokke. Kastelskirken fik sin egen klokke 1699 (ovenfor s. 414). For den tid
fandtes der andetsteds i Kastellet en klokke19, som 1662 var overført hertil fra
Tøjhuset. Den blev ophængt 1664 (s. 411), uvist hvor, og et materialregnskab
nævner 1668 »tvende smaa taufel til klocken«. Det er ikke klart, om denne
klokke har haft andet end rent verdslige funktioner. Da klokkestabelen 1699
blev opført, fik Kastellet dermed en virkelig kirkeklokke.
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ver hovedportalen til den anden Kastelskirke står årstallet 1704. Byggeriet
var gået hurtigt; grundstenen blev nedlagt den 9. juli 1703, og indvielsen
foregik 26. november næste år (ovenfor s. 404). Men bag dette hastige arbejde
gemmer sig en længere forhistorie, som går en lille halv snes år tilbage i tiden,
til 1690'erne da den første kirkebygning viste ubedragelige tegn på alderdom.
Det forslag til en grundig omdannelse af den gamle kirkelænge, som var
fremsat 1696 (s. 411 f.), blev kun til de nødvendigste reparationer. Samtlige
overslag og tegninger til kirkelængens forandring 1696 var indsendt til Krigskancelliet
af
den
nysudnævnte
fortifikationschef,
Kronborgs
kommandant,
Hans Erasmus von der Pfordten. Det var også ham, der oktober 1697 til det
samme Krigskancelli indsendte en ny memorial, hvori han erindrer om, hvad der
fornylig er sket i denne sag, og yderligere fremhæver, at kirken efter en sådan
reparation dog blot vil være »eine alte Rümmeley«; langt bedre ville det være
at bygge en ny grundmuret kirke på det sted i Kastellet, hvor der fra gammel
tid var lagt en grundvold1. At von der Pfordten hermed sigter til Frederik III.s
slotstomt, er givet. Han har tillige ledsaget sit forslag med et kort (fig. 8), hvor
den nye kirkes mure er indtegnet ved slottets vestlige fløj ud mod Kongens
Bastion, netop der hvor kirken syv år senere også blev rejst. I samme memorial
nævner han også, at han indsender et sæt bygningstegninger. De ligger ikke
mere ved sagen, og grunden til, at de er fjernet, er vel den nærliggende, at de
blev approberet og derefter anvendt på byggepladsen.
Hans Erasmus von der Pfordten2 har efter dette optrådt som arkitekt ved
Kastellet og har som sådan både indleveret overslag og bygningstegninger.
Det er endvidere ham, der 1697 foreslår den nye kirke placeret netop der, hvor
den kort efter også kom til at ligge. Og endelig er der så mange ligheder mellem
det første projekt fra 1696 (fig. 5—7) og den kirke, der faktisk blev bygget otte
år senere, at der må være en dybtliggende årsagssammenhæng mellem dem.
Når vi herefter søger at tilskrive von der Pfordten æren som Kastelskirkens
arkitekt, er der således intet, der modsiger det. Tværtimod, alt taler derfor.
Et par tegninger fra 1697 til en ny Garnisonskirke er forlængst fremdraget
af Fr. Weilbach3. De kan sammenlignes med de næsten samtidige udkast til
Kastelskirken, med hvilke de viser så store indbyrdes ligheder, at de må gå
tilbage til samme militære tegnestue. Von der Pfordten har utvivlsomt benyttet
forskellige tegnere i sin store virksomhed som kommandant og fortifikations
chef4; men de to militære kirker fra 1690'erne er ført til papiret af een og samme
hånd. Man må derfor regne med som temmelig givet, at von der Pfordten også
var med til at forme de første udkast til Garnisonskirken.
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Fig. 9. Chr. Geddes opmåling af Kastelskirken 1754. Forsvarets Bygningstjeneste,
historisk tegningsarkiv.

I den store beskrivelse af Kastelskirken 1709, der gengives i sin fulde ord
lyd nedenfor s. 450, nævnes det, at kirken blev opført af den italienske »entre
prenør« Domenico Pelli. De bevarede regnskaber bekræfter Pellis medvirken
ved byggearbejdet, men røber intet om, at han skulle have anden del i fore
tagendet end selve murmesterarbejdet, sådan som titlen »entreprenør« også
antyder. Dette udelukker ikke, at han kan have optrådt som projekterende
arkitekt, sådan som bygningsbeskrivelsen 1709 kunne synes at antyde. Det er
dog næppe troligt. Domenico Pelli5 bliver første gang omtalt 1688, da han
sluttede kontrakt med kongen om fæstningsarbejder ved Oldesloe; han kom
da direkte fra Strassburg, og i kontrakten forudsættes det, at han ville med
bringe håndværkere både derfra og fra Italien. I den tilhørende bestalling hed
der det, at han skal forestå murerarbejdet, der vil blive kontrolleret af de
kongelige kommissærer og bygmestre. I et regnskabsbilag fra 1703, altså på
den tid da han byggede Kastelskirken, har han undertegnet sig »Kongl: Ar29*
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Fig. 10. L. Nehus' opmåling af Kastelskirken 1817. Forsvarets Bygningstjeneste,
tegnestuen på Kastellet.

chitecte«, en titel, han åbenbart har tildelt sig selv; men i alle senere regn
skabsbilag optræder han stadig som »entreprenør« og har ingen fast bestalling
som bygmester. Man tør altså ikke af det foreliggende materiale karakterisere
Pelli som andet end håndværksmester og må derfor fastholde, at Hans Eras
mus von der Pfordten er Kastelskirkens sandsynlige arkitekt. Der er dog et
par forbehold: de endelige overslag og bygningstegninger synes ikke at fore
ligge, og v. d. Pfordtens foreløbige udkast fra 1696 virker noget dilettantisk.
Men approberede bygningstegninger kan let være slidt op på byggepladsen, og
fra v. d. Pfordtens tegnestue foreligger der stadig en hel serie tegninger til
byggearbejder ved Kastellet af mere gedigen karakter og med doriske pilasterstillinger i de særlig fornemme partier, sådan som de også blev gennemført på
den endelige kirke fra året 1704.
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Fig 11. Kastelskirken 1829. Opmåling i Forsvarets Bygningstjeneste, historisk tegningsarkiv.

BYGNINGEN
Kirken ligger ved den vestre side af den store Alarm- eller Mønstringsplads,
med altervæggen ved den søndre kortside og med hovedportalen i et pilastersmykket midtparti under en lav frontispice på den østre langside ud mod plad
sen. Ved hele vestsiden samt ved sydvestre og nordvestre hjørne er den sam-
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Fig. 12. Kastelskirken. Interior set mod syd.

L. L. 1962

menbygget med det 1725 opførte Arresthus. Over taget, der dækkes af sortglaserede teglsten sidder et lille rytterspir.
Bygningen står på en uprofileret granitsokkel, der er synlig på de tre sider,
og som på grund af niveauforskellen forsvinder under jordoverfladen ved de
to kortsiders midte. Uden om sokkelpartiet ligger en bred stenbro.
Længden er 31,70 m, bredden 12,30 m. Højden fra sokkel til gesims er ca.
7,35 m. Murene er ca. 100 cm tykke (1½ alen siger de gamle beskrivelser i
inventarierne) og står nu gulkalkede, uvist siden hvornår; efter en ret usikker
opgivelse fra 1855 skal kirken oprindelig have stået i blank mur6; men de ste
der, hvor muroverfladen i sin ældre skikkelse endnu kan ses, f. ex. over taget
til Arresthusets lavere midtfløj, synes den at have været rødligt berappet.
Dette bekræftes af prospektet hos Rach og Eegberg (fig. 14).
Kirken har fuldt valmtag. Langs alle fire sider løber en gesims af træ med
den for datiden traditionelle profilering (to vandrette karnisprofiler med mel
lemliggende platte), som er særlig tydelig over Arresthusets tag, hvor den står
umalet; på de frie sider mod øst, syd og nord er den nu hvidmalet.
I de sidste godt 100 år har kirken fået alt sit dagslys gennem vinduerne i
østre langside. Der er her seks store, rundbuede jernvinduer, 4,50 m høje. De
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Fig. 13. Kastelskirken. Interior set mod nord.
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øvrige vinduer var fordelt med to mod nord, to på altervæggen mod syd og
fire på vestre langside; de seks sidstnævnte er alle tilmuret, idet vestsidens
fire blev lukket forneden 1725 af hensyn til Arresthuset, korgavlens to og over
delen af vestsidens fire blev dækket 1857, mens nordmurens bevarede to nu
kun giver lys til sekundære rum, nemlig et ligkapel mod vest og en trappe
opgang (siden 1922 et venteværelse) mod øst.
Østfaçadens pilastersmykkede midtparti med en samlet bredde på 10,55 m
er opdelt ved fire pilastre og omfatter hovedportalen i et bredere midtfelt samt
to flankerende vinduer i de smallere sidefelter. Disse sidste har 34 cm brede
postamentfremspring, murede og gråt pudsede. Portalen, hvortil to stentrin
fører op, har en let profileret sandstensindfatning, forkrøbbet uden om de to
øverste hjørner. På den glatte arkitrav står indhugget årstallet 1704, der
engang har været forgyldt. Portalen dækkes af en svær, segmentformet gavl
af sandsten. I karmene er indsat en dobbeltdør (spærret siden 1857) med kva
dratiske fyldinger. Ældre billeder (fig. 10) viser flammerede dørfløje, som vist
nok var de oprindelige fra 1704; dørbeslaget er nyklassicistisk, efter udseendet
at dømme fra slutningen af 1700'rne.
I midten af frontispicen, der indrammes af profilerede trælister, er anbragt
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Fig. 14. Kastelskirken o. 1750. Maleri fra Johs. Rachs og H. H. Eegbergs samling af kobenhavnske
prospekter. Bymuseet.

en cirkelmedaillon med Frederik IV.s navneciffer på rød grund under en konge
krone. Det omgivende rocailleværk er tilføjet 1750 (nedenfor s. 427)7.
Kirkens eneste portal er nu, siden østdøren blev stænget, på nordsiden. Her
har der altid været en dør. Dens tidligere udseende kendes fra opmålingen
1829 (fig. 11) og havde da to flankerende pilastre under en arkitrav (uden gavlkrone). Den nuværende indfatning er fra 1880 (nedenfor s. 433). De to porta
lers forskellige udformning afspejler deres funktion: den monumentale hoved
portal var for officerer, den simplere norddør for de menige.
Den
ottekantede,
blytækkede
tagrytter
har
gennembrudt
klokkestokværk
med fladbuer og derover en karnisformet hjælm. Udseendet er det oprindelige.
Kun vides det, at glamhullerne oprindelig stod dækket forneden (s. 433). Vind
fløjen bærer Christian VII.s navnetræk.
I det indre var begge døre beskyttet af vindfang. Gulvet, både i vindfangene
og i kirkens skib, var lagt med mursten på højkant8. I koret derimod var der
fra første begyndelse et flisegulv9, der endnu omtales i begyndelsen af 1800'rne.
Det hvidkalkede rum fik som nævnt sit dagslys gennem 14 høje vinduer, dog
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Fig. 15. Kastelskirken 1824. Maleri af [Carl Philip?] Lorentz. Bymuseet*).

noget neddæmpet ved de indbyggede pulpiturer. En profileret trægesims løb
langs alle fire vægge, og derover var spændt den endnu bevarede træhvælving,
som var rundet til alle fire sider, og som nu siden 1857 fremtræder som et
tøndehvælv på grund af indbyggede spærrevægge. Over alteret ved søndre
kortside sås på hvælvingen Frederik IV.s navnetræk omgivet af ramme i stuk,
mulig forsvundet ved ombygningen i 1850'rne. En urskive på hvælvingens
midte lige under tagrytteren fuldendte billedet af kirkeinteriøret, hvis hele ud
seende kan rekonstrueres gennem de fem store inventarier fra 1709, 1718,
1748, 1757 og 1763.
Bygningens senere skæbne. Kastelskirkens ydre rejsning er i dag den samme
som i 1704. Men den lange tid, der er gået siden fuldførelsen, har dog sat sine
mærker.
Murfarven er således blevet ændret. Den oprindelige rødlige berapning, som
*) Ifølge gavebrevet til Bymuseet ved man, at billedet er malet af en søn af Kastellets kommandant D. C.
Lorentz. Ved den tid, da billedet blev malet, var den første af dennes to sønner, Conrad L., amtmand i Ringkø
bing; den anden, Carl Phillip, var lige vendt hjem fra Trankebar. Det er formentlig denne sidste, der har malet
det ovenfor gengivne billede (oplysninger fra Hærens Arkiv).
30
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Rach-Eegbergs prospekt viser (fig. 14, ovenfor s. 422), blev senere erstattet af
gul kalkfarve. Man ved ikke, hvornår dette er sket; men Bymuseets maleri
fra 1824 (fig. 15) viser kirken med gule mure, sådan som den også kendes i
vore dage.
1722 fik kirken tagvinduer10, vistnok to på hver af langsiderne og eet på
nordsiden; på ældre tegninger er der stadig fem sådanne tagvinduer (fig. 9 og
10), men i Danske Vitruvius er der også afsat eet på sydsiden. De havde vist
nok alle oprindelig små trekantgavle, der i lange tider blev bevaret på hovedfaçaden mod øst, mens tegningerne fig. 9 og 10 viser, at de andre i tidens løb
havde fået simple pulttage. Samtlige kviste er nu forsvundet, så vidt vides 1857.
Den mest indgribende ændring i kirkens udseende skete ved opførelsen af
Arresthuset 1725. De to hjørnefløje på denne fængselsbygning blev trukket ud
til siderne og gav således det samlede bygningskompleks et større vingefang
ud mod Alarmpladsen. Samtidig byggede arkitekten, Häusser, den nye Kom
mandantbolig ved den østlige ende af samme plads. Kastellets store central
torv blev dermed til to af siderne lukket med vægtig arkitektur og har utvivl
somt vundet derved, ligesom den tidligere lidt spinkle kirkebygning fremtrådte
med øget pondus11.
Häusser havde også på anden måde gjort store indrømmelser til den stående
kirkebygning. Det nye fængsel blev rytmisk komponeret med to hjørnepavil
loner i to stokværk, forbundet med et lavere hus langs kirkens vestlige flanke.
Han har derved undgået at kvæle kirken, når den blev set fra volden, og rent
praktisk var det en fordel, at forbindelsesbygningen tillod lidt dagslys at trænge
ind gennem de fire vinduer ved vestre pulpitur. I 1857, da dette pulpitur blev
fjernet, var vinduerne overflødige og blev da helt muret til.
En anden følge af Arresthusets opførelse netop på dette sted var indlæggelsen
af lydkanaler mellem fængsel og kirke. Fangerne skulle kunne følge gudstjene
sten fra deres celler. Man borede derfor et helt system af »talerør« gennem
kirkemuren. De udmundede i en smal korridor, som løber i Arresthuset langs
vestre kirkemur og adskilte cellerne fra denne. Korridoren kunne ved indskudte
døre opdeles i mindre rum, eet for hver celle. Ved gudstjenesten blev celledø
rene lukket op, mens spærredørene blev låset, for at fangerne ikke skulle komme
i forbindelse med hinanden. Hver fange kunne da gennem sit lydhul lytte til
salmesang og prædiken12. Nu er lydkanalerne muret til, men man finder flere
af dem afsat på grundplanen fra 1754 (fig. 9). På kirkeloftet bag den 1857 ind
føjede alterniches væg ses endnu udmundingen af et lydhul, som ledte ind til
en celle i andet stokværk af Arresthusets sydvestre hjørnepavillon.
Endelig var det en følge af fængslets anbringelse på dette sted, at pladsen
til begge sider for kirken blev afskilret ved stakitværker, hvert på otte fag og
med hvide stafferinger på de rødmalede stolper13. De nævnes første gang ved
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Fig. 16. Kastelskirken med Arresthuset set fra nordvest.

en reparation 1739; men det turde være sandsynligt, at de var blevet opstil
let her 1725.
Kastelskirkens monumentale midtparti fik i tiden omkring 1750 en festlig
oppudsning. Giulio Guione14, hoffets mest anvendte stukkatør, dækkede frontispicens trekantfelt uden om Frederik IV.s kartouche med en dekoration af
fligede palmeblade og krøllet rocailleværk. Regnskabet for dette stukkatørar
bejde er fra 1750. Stukken, et skrøbeligt materiale, havde lidt under vejrligets
indflydelse og blev derfor 1961 taget ned, ommodelleret og støbt påny i ce
ment og derefter genopsat i gavlen. Arbejdet udførtes af Bomand Utzon-Frank,
der tillige helt fornyede Frederik IV.s kartouche af sandsten.
Der er vistnok også sket andre ting ved gavlen i tiden omkring midten af
1700'rne. I året efter indsendelsen af Giulio Guiones stukregnskab melder en
malerregning15, at man har anstrøget to »billeder« og et »zirath« på frontispicen, hvad der virker ret gådefuldt. De ældste billeder (f.ex. i Hafnia Hodierna
30*
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Fig. 17. Kastelskirken. Grundplan, formentlig ved N. S. Nebelong, 1857. Forsvarets Bygningstjeneste,
tegnestue 1, Kastellet.

og Pontoppidans Atlas) kender ikke andre billeder end skjoldet med bygher
rens navnetræk, og Thurahs publikation kunne heller ikke meddele andet efter
tidspunktet for dets offentliggørelse. Heller ikke Geddes opmåling fra 1754
viser noget særlig interessant på dette sted. Men ganske uventet dukker der
nogle hidtil ukendte skulpturer op på L. Nehus' opmåling fra 1817 (fig. 10),
hvor der vises to figurer, een ved hver af gavltrekantens fodpunkter samt en
udefinérbar dekoration i toppen. Billederne må altså have været der, skønt de
skriftlige meddelelser derom indskrænker sig til den ene malerregning fra 1751.
Og datidens billedmateriale kan kun øge forvirringen: skulpturen er nævnt
1751, men vises ikke hos Gedde 1754, derimod nok på tegningen fra 1817. Men
det næste billede i rækken, Bymuseets maleri fra 1824 (fig. 15), udført af en
søn af Kastellets daværende kommandant, D. C. Lorentz, har end ikke antyd
ning af slige topfigurer. Tør man tage rigoristisk på tingene, skulle disse skulp
turer være forsvundet mellem 1817 og 1824; denne konklusion er vel logisk
begrundet, men i realiteten behæftet med megen usikkerhed. De skrevne kil
der fra 1820'rne er fåmælte, og kommandantskabets arkiv16, der kunne have
oplyst meget om kirkens forhold i tiden efter 1750, er for største delen gået
tabt ved den engelske besættelse af Kastellet 1807.
Fra de første tiår af 1800'rne er oplysningerne om kirken stadig sparsomme
og til tider direkte forvirrende. En fuldført »forandring af kirketårnet« (dvs.
tagrytteren) 1827 bliver ikke nærmere forklaret17. Heller ikke en større repa-

BYGNINGEN

429

Fig. 18. Kastelskirken. Udkast 1857 til alter og prædikestol, formentlig af N. S. Nebelong. Forsva
rets Bygningstjeneste, tegnestue 1, Kastellet.

ration af kirken i 1830'rne kan eftergås i enkeltheder; kun så meget er sikkert,
at man 1833 og de følgende år har ændret inventaret (nedenfor s. 443), men der
var næppe tale om en radikal nyordning18, og bygningen selv synes uberørt
deraf.
Efter nogle kortvarige, men nidkære, skærmydsler om kirkens fremtidsskæbne
1853—54 — Krigsministeriet havde, som tidligere nævnt, lanceret en plan om
Kastelskirkens nedlæggelse19 — forberedte man en større istandsættelse, der
havde været ønsket siden 1846. Kastellets nyudnævnte præst, H. Ipsen, ind
sendte 15. marts 1855 til kommandantskabet en længere skrivelse om bygnin
gens forfatning20, ledsaget af et indgående forslag til en restaurering. Præsten
skrev dog med ført hånd, han havde søgt sagkyndig hjælp, før han gik til
aktion. Bag præsten aner man en arkitekt, og det kan kun have været Køben
havns stadsarkitekt N. S. Nebelong, der da også få år senere virkeliggjorde
en del af de her skitserede planer. Forslaget omfattede en grundig istandsæt
telse af kirkens mure; herom siger præsten i indberetningen, at man må regne
med, at bygningen oprindelig havde stået i blank mur (hvad der må bero på
en misforståelse, se ovenfor s. 422) og derfor også fremtidig burde fremstå i
denne skikkelse, dog således, at man overstrøg fladerne med rød oliemaling og
trak fugerne op med hvidt. Tagværket trængte til et grundigt eftersyn. Gul
vet, der var ujævnt og fugtigt, skulle helt belægges med planker, under hvilke
man burde sørge for effektiv ventilation. Stoleværket måtte kasseres, nye stole
tegnes, og de skulle fremtræde i egetræskulør; hvis man var stemt for at be-
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Fig. 19. Plan 1:300. Øst opad. Fonten er nu flyttet til præd

Fig. 20. O

Fig. 19-24. Kastelskirken. Opmålinger 1948. ved Forsvarets Bygningstjeneste, Tegnestue 1, Kastellet.
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Fig. 23. Snit set mod nord, 1:300.

Fig. 21. O

Fig. 22. Snit set mod syd, 1:300. Tagrytteren fjernet.
Tegningen er delvis ufuldendt (ved alter og tagspær).
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holde pulpiturerne — det var dog ønskeligt, at
de kom væk — skulle træværket også her males
som egetræ, mens kirkens vægge burde anstryges lilla, hvad der formentlig ville stå godt til
det nye inventar. Hovedvægten blev lagt på
en fuldstændig fornyelse af det indre, og for
slaget omfattede da også en udskiftning af præ
dikestolen og opbygningen af en ny skriftestol.
De endelige forslag, ledsaget af 10 tegninger,
der dog ikke nu ligger ved sagen, blev udar
bejdet af N. S. Nebelong i slutningen af 1856
og indsendt til Ingeniørkorpset21, som januar
1857 videresendte dem til Krigsministeriet. I
sommeren og efteråret 1857 blev Kastelskirken
da restaureret i overensstemmelse med arkitek
tens forslag. Foruden den før omtalte fornyelse
af stoleværket og prædikestolen omfattede ar
bejdet også opførelsen af en stor rundbuet al
terniche med særlig afskilrede rum til siderne
(præste- og skriftestol mod syd) og en nyord
Fig. 24. Kastelskirken. Snit gennen
ning af adgangsforholdene. Således blev hoved
tagrytteren.
indgangen ved østsiden spærret, for at der der
kunne opstilles et par stolerækker, og kirkens eneste indgang blev nu ved
nordsiden med en lille vestibule flankeret af to stuer, hvoraf der i den østre
byggedes en trappe med adgang til orgelpulpituret, medens de øvrige pulpitu
rer blev brudt ned.
Af de 10 tegninger, som arkitekten havde indsendt, er vistnok kun de to
bevaret, en grundplan, der viser placeringen af den nye alterniche og de ændrede
forhold ved norddøren, samt en skitse forestillende alternichen (fig. 18); på
denne skitse er også indtegnet en ny altertavle, og Nebelong har altså tænkt
sig, at det barokke tredobbelte altermaleri fra 1704 skulle kasseres. Det vil
nedenfor (s. 438) blive omtalt, at kirken endnu i dag ejer en altertavle, udført
af Lucie Ingemann, men at den så vidt vides aldrig har været benyttet; det
er ejendommeligt, at arkivalierne fra 1850'erne intet har at fortælle om denne
tavle.
Hvad selve bygningen angår, blev stengulvet erstattet af plankegulv i over
ensstemmelse med arkitektens planer. Men ydermurene fik lov til at beholde
den gule farve. På vestsiden blev de fire vinduer helt muret til.
I hurtigt tempo fulgte herefter andre fornyelser. Efter installeringen af et
nyt orgel 1859 (nedenfor s. 447) fik Kastelskirken et moderne varmeapparat
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1860 med kedel indbygget i Arresthuset22. Blandt de københavnske kirker
havde Vor Frue og Helligåndskirken fået centralvarme året før, i 1859 (D.K.
Kbh. I, 172 og 665), medens Holmens kirke (D.K. Kbh. II, 65) på dette punkt
var samtidig med Kastelskirken, som altså her, trods sin tidligere fattigdom,
kom med i første række.
De øvrige ændringer i tidens løb var kun få og uvæsentlige. Den nordre ind
gang blev 1880 omdannet i lighed med hovedportalen mod øst, med sandstensindfatninger og segmentformet gavlkrone (årstal i murankre). Et forslag fra
1879 om at opføre en skriftestol ved altermuren mod syd med en polygonal
korslutning23, der løb ud i en spids, blev vel henlagt, men dukkede op igen
1893. Det blev dog ved tanken. To år senere, 10. februar 1895, udbrød der
brand i tagspærene over kirkens sydvestre hjørne, forårsaget af et overophedet
varmeapparat24. Ilden blev hurtigt slukket, men kirken måtte dog lukkes
nogen tid. Spor af branden kan endnu ses på en del af tagværket. 1905 ændrede
man spirets glamhuller25, hvis nederste del hidtil havde været dækket af ind
skud; nu blev glamhullerne helt fri. Samme år blev der med kapitæler af jern
anbragt en indskrift over den stængede hoveddør: Jeg er Vejen, Sandheden
og Livet.
Kirkens tøndehvælvede loft havde ved begyndelsen af 1900'rne et dekora
tivt smykke af forgyldte gipsstjerner. Man ved blot ikke, hvornår de er an
bragt der. Den slags var almindelige i 1700'rne, og alle de kirker, der måtte
genopføres efter branden 1728, fik hvælvingerne overstrøet med små, gyldne
stjerner af blik. Men i Kastelskirken er de ikke omtalt i nogen af de kendte
arkivalier, og sandsynligvis er de af ret sen oprindelse, vel sagtens fra den store
istandsættelse 1857, hvorfra ingen regnskaber kendes. Stjernerne blev fjernet
i begyndelsen af 1950'erne, da loftet dækkedes med blåt malede finérplader,
og de ses nu kun bag gittervæggen ved orgelet.
1911 blev der indlagt elektrisk lys. Den næste ændring kom som en følge
af det nye orgelværk 1922—23. Det var ved denne lejlighed, at rummet bag
orgelpiberne blev afskilret ved det før nævnte gitterværk, og samtidig blev
trappen til orgelpulpituret ændret26. Den havde siden 1857 været i kirkens
nordøstre hjørne. Nu blev denne trappe sløjfet, og adgangen til orgelet blev
henlagt til trappen i Arresthusets nordfløj med en ny dør brudt gennem kirke
muren fra korridoren i fængslets øvre stokværk ind til orgelpulpituret.
Med omtalen af en indre istandsættelse af inventaret i 1950'erne (loftet blev
malet blåt, træværket perlegråt) og med den tidligere (s. 427) nævnte fornyelse
af frontispicens dekorationer 1961 er Kastelskirkens bygningshistorie foreløbig
afsluttet. Men der venter et efterspil. Det tilkommer fremtiden at genskabe
kirken i dens ældste skikkelse, dog uden pulpiturer, ligesom de tilmurede vin
duer næppe vil blive genåbnet. Men den stængede hovedportal skal atter åbnes,
Danmarks Kirker, København II
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og den tunge alterniche fra 1857 skal fjernes, så at Kastelskirken kan genvinde
nogle karakteristiske træk, som tiden har berøvet den. Planerne foreligger og
vil formentlig blive realiseret i nær fremtid.

INVENTAR
De hvidkalkede vægge med de 14 høje vinduer dannede rammen om Kastelskirkens ældste inventar, som vel for største delen er blevet udskiftet i årenes
løb, men som efter beskrivelserne i de store inventarielister fra 1700'rne må
have haft en såre enkel og beskeden form. Den høje altertavle, midt for den
søndre kortside, har til alle tider været rummets fornemste smykke, med de
tre malerier indfattet i en forgyldt ramme af akantusværk. Det firkantede
knæfald foran alterbordet havde smedejernsstænger med messingkugler, og på
begge sider af det flisebelagte kor havde kirkens embedsmænd deres særlige
stole: en præste- eller skriftestol til højre, en kantorstol til venstre, begge an
bragt langs væggene og ind til kirken lukket med grønne raskes gardiner. Man
havde adskilt koret fra kirkens skib ved en balustrade af træ, med en dobbelt
låge i midten. Øverst til højre i skibet var prædikestolen anbragt med adgang
fra den tilsvarende præstestol i koret. Døbefonten, der i lange tider blot var
et bord med fad, havde sin plads nederst i kirken umiddelbart til højre for
den nordre indgang. Pulpiturerne var opbygget langs de to sidevægge og den
korte nordvæg; her på dette sidste sted var kirkens lille orgel, et »positiv«,
blevet stillet. Pulpiturerne blev båret af piller med stærkt svajet profil, og
deres gulv var flere steder tillige loft for lukkede stole med vinduer og grønne
gardiner. Pulpiturpillerne var rødligt marmorerede, det øvrige træværk, også
de to rækker stolestader, hvoraf de øverste var forsynet med låger, var holdt
i perlegrå toner1. Hvor der var panelfyldinger, som f.ex. i lågerne, prædike
stolen og pulpiturerne, var listerne trukket op med rødt — en farvesammen
sætning, der var almindelig på Frederik IV.s tid, når man skulle anstryge et
rum, der ikke talte blandt de fornemste.
Alterbord 1857, muret og fortil samt på siderne beklædt med fyrretræsbrædder, anbragt omtrent 1,3 m fra korets sydvæg. Det ældre †alterbord fra 1704
stod nærmere væggen (fig. 11) og havde ifølge kirkeinventariet2 fra 1708 »en
stor steenschive med en fyr ramme beklæd med 2de rum, som er dørre for . . . «
†Alterklæder. De store inventarier fra 1700'rne sammenholdt med adskillige
bevarede regnskaber gør det muligt at få et overblik over kirkens beholdning
af alterklæder m.m. indtil tiden henimod århundredets slutning. Første halv
del af 1800'rne giver også gode muligheder, men derefter er oplysningerne spar
somme, eller kilderne tier helt.
1) 1704, anskaffet ved kirkens opførelse; nævnt (i de store inventarier) 1709
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og 1718 (mulig også 1748) som et rødt plydses alterklæde med røde og hvide
frynser.
2) O. 1750, omtalt første gang 1757 som »et nye carmesin røed flöyels alter
klæde med guule fröndser«. Et lignende, der nævnes i 1817-inventariet, er vist
nok identisk med dette3.
3) O. 1810, omtalt første gang 1815 som et nyt rødt fløjls alterklæde med
gule silkefrynser4. Det må tillige have haft guldgaloner, ligesom det på sin
midte har haft Frederik VI.s navnetræk i guldtråd, eftersom der er meddelelse
om, at disse prydelser overførtes til nedennævnte nr. 4. Frynserne var 1823
»paa den eene Siide afrevne og bortslæbte af Rotter«, hvorefter klædet 1827
blev repareret5 med anvendelse af stof fra ovennævnte nr. 2. Da kirken 1835
fik helt nyt alterklæde, skulle det her omtalte nr. 3 være underlag for nr. 4.
4) 1835, af rødt fløjl med guldgaloner og Frederik VI.s navnetræk6. Disse
prydelser angives at være overført fra ovennævnte nr. 3.
Altertavle 1704 (fig. 24). I opbygningen af tavlen med de tre over hinanden
anbragte malerier er der svage mindelser om renæssancens skema: postament
(med nadverbilledet), hovedstykke (med Hyrdernes Tilbedelse) og topstykket
(korsfæstelsesmaleriet). Men de faste arkitektoniske elementer, f.ex. søjler og
gesimser, er ombyttet med Frederik IV-tidens storakantus, som med fligede
og oprullede blade, festoner og blomsterklynger spinder sig i et ubrudt virvar
om tavlens tre billeder. Hvert af malerierne er inderst indrammet af en laur
bærbladbort og afgrænses på undersiden af et vandret bånd med reliefskåren
akantus, hvoraf den nederste bærer en kartouche, de to overste et kerubhoved.
Til begge sider, fra nederst til øverst, er der storakantus og ranker i gennem
brudt arbejde. Den opadstigende bevægelse i billedernes lodrette placering
understøttes kraftigt af to svære volutter, der ud for nadvermaleriet forneden
danner afsæt fra alterbordets flade. En modsat nedadgående bevægelse udlø
ses øverst over korsfæstelsesbilledet ved en krone af foroverbøjede akantusblade, som med små volutter ved samme billedes øverste hjørner lader de bredt
skårne, gennembrudte akantusranker følge billedrammerne oppe fra og ned og
spreder blomsterfestoner ned langs begge flanker, løst hængende foroven, knyt
tet i bøjleform ved hovedstykket, hvorfra de sendes videre som løse nedhæng
til fodstykkets store volutter med blomsterklynger af roser, tulipaner og sol
sikker.
Billedskærerens navn kendes ikke, og Kastellets regnskaber nævner i det
hele næsten intet om altertavlens tilblivelse, måske fordi den er en gave fra
kongen. Rammen har alle tidstypiske egenskaber fra tiden omkring 1700 og
kan derfor næppe udpege en bestemt kunstners individuelle kendetegn. Man
kan dog gætte på Christian Nerger7, som var datidens mest rutinerede træ
billedskærer, og hvis hovedværk var orgelfaçaden i Vor Frelsers kirke på Chri31*
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stianshavn. Såfremt det er rigtigt, at kongen har skænket tavlen, er det sand
synligt, at det var Nerger, der skar den.
Altermalerierne er sammenbragte og fra forskellige tider. Da den nye tavle
skulle indrettes, lod man — som ovenfor s. 416 omtalt — Wilcken Ribolt re
staurere »tvende skilderie stycker, som hører til alterit i den nye kirche i Castellit«. At det ene af disse billeder er hovedstykket »om Christi fødsel«, er
vistnok temmelig sikkert, da det synes at være identisk med altertavlen i den
ældre kirke. Det andet billede, Ribolt restaurerede, kan muligvis være det
øverste. Nadverbilledet, fra o. 1700, anbragt i underste felt, svarer nøje til ma
leriet i Ringsted kirke (D.K. Sorø amt I, s. 147) og har flere analogier i sjæl
landske kirker (Lyngby og Kirke Hvalsø i Voldborg herred)8, alle fra tiden
omkring 1700 og alle komponeret over et fast skema: Kristus og de 12 apostle
anbragt om et firkantet bord, der oplyses af olielamper ophængt foroven under
svære draperier, mens nymånen kigger frem blandt natskyerne øverst til ven
stre; Judas' energisk bøjede højre arm står i mørk silhuet med hånden plan
tet på den hvide dug. Når dette billede ligesom de andre sjællandske analogier
vitterligt er fra den tid, da kirken blev bygget, har Wilcken Ribolt næppe
haft årsag at reparere det; han har da snarere måttet tage sig af det øverste
maleri, Kristus på korset, fra slutningen af 1600'rne. Vi kender ikke dets
herkomst og kan ikke tro, at det skulle stamme fra den ældre Kastelskirke.
I dennes inventarfortegnelser findes der ganske vist et maleri, der kaldes
»Salvator Mundi« (ovenfor s. 416), men da dette billede forsvinder fra kirken
1715, kan det ikke være det samme, som nu er indsat i tavlen fra 1704. Her
er Kristus afbildet på korset, en lys skikkelse med sarte karnationer, dybt
hængende i armene med flagrende hvidt klædebon mod en dyster himmel,
mørke klipper i forgrunden og det dæmrende (solformørkede) Jerusalem i
baggrunden.
Det store maleri, forestillende hyrdernes tilbedelse, er fra sidste halvdel af
1600'rne og gengiver temaet genreagtigt i nederlandsk stil. Hovedfiguren,
Maria med det nyfødte barn, er placeret lidt til venstre for billedfladens midte
mod en dunkel baggrund og belyst som ved en projektør af en lyskegle, der
gennembryder nathimlens skyer øverst til højre, og i hvis stråleglans en klynge
englebørn tumler ned. Scenen er en stald, antydet ved en tømmerkonstruk
tion, der skimtes i baggrunden til venstre. Alle figurer er vendt ind mod den
centrale gruppe: de himmelsendte englebørn, hyrderne, der kommer listende
ind fra en døråbning til højre, en knælende kvinde foran Maria, en anden
kvinde, der kommer løbende ind med en vandkrukke, en okse, der stikker sit
hvide hoved ind i lyskeglen, samt to hunde, der nærmer sig nysgerrigt. Josef,
der sammen med andre tilskuere formummer sig i halvmørket til venstre, ser
bagfra hen mod underet. Billedet, der er tavlens betydeligste kunstværk, kan

INVENTAR

Fig. 25. Kastelskirken. Altertavle 1704.

437

L. L. 1962

438

KASTELSKIRKEN

med sine nederlandske traditioner me
get vel være fra den tid, da den første
Kastelskirke blev taget i brug.
Altertavle o. 1860. I en nygotisk ramme
af egetræ, 320 cm høj og 147 cm bred,
er anbragt et maleri af Lucie Ingemann,
forestillende
Kristus
som
himmelkon
gen modtagende de afdødes sjæle, der
i menneskeskikkelse bæres af engle fra
jorden (antydet for neden, indhyllet i
mørke) op mod Frelseren i himlens skyer.
— Om tavlen har været bestemt for selve
kirken er uvist. Der er ingen arkivalier
fundet om denne sag. Nebelongs skitse
fra 1857 (fig. 19) viser, at man dengang
har tænkt at give kirken en ny alterde
koration; men det er ikke Lucie Ingemanns maleri, der er vist på skitsen, og
helt sikkert er det, at den gamle alter
dekoration fra 1704 aldrig er blevet ud
L. L. 1962
Fig. 26. Kastelskirken. Alterkalk 1747.
skiftet. Lucie Ingemanns maleri stod
længe opstillet i det lille ligkapel ved
norddøren, hvorfra det senere (vistnok 1922) fjernedes. Nu ligger det på lof
tet over Arresthusets nordre pavillon ved opgangen til kirkeloftet og klokke
spiret.
Altersølv9. Kalk 1747 (fig. 26), 25,4 cm høj, med nyt indlæg. Kalken har
rund, profileret fod, glat skaft med oval knop og et glat bæger med indskrift
i skrå versaler: »Der Gesegnete Kelch welchen wir segnen, ist der nicht die
Gemeinschaft, des Blutes Christi« (1. Kor. 10, 16). Under foden mesterstempel
for Asmus Friderich Holling (Boje 354), guardeinstempel for Peter Nicolai
van Haven og månedsmærke for Vandmanden. Kalken er ligesom nedennævnte
disk og oblatæske skænket 1747 af Kastellets kommandant, general Frederik
Hans von Walter, som til dette formål lod den tidligere kalk omsmelte (oven
for s. 416).
Disk, vel fra 1747, diameter 15,5 cm, glat og forgyldt; langs randen ind
skrift med kursiveret versal: »Das Brod, das wir brechen, ist das nicht die
Gemeinschaft des Leibes Christi. 1 Cor: X: v: 16«.
Oblatæske 1747, lav, cylinderformet, diameter 10,7 cm, let hvælvet låg, or
namenter. Den ældre oblatæske (s. 416) blev omsmeltet 1747.
Alterkande 1743 (fig. 27), 21 cm høj. Fodpladen er lav og let profileret, kor
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pus pæreformet med graverede regencebåndornamenter foroven. Gækken er for
met af ombøjede volutter. På låget gra
verede båndornamenter. Under bunden
en kursivindskrift: »Ps. 51, Gud skab et
Reent Hierte i mig: og gif mig en ny
vis Aand. AWS: BMD: 1743«. Samme
sted er stempler: et udslidt mestermærke,
Københavns stempel 1743 og guardeinmærke for P. N. van Haven. Mestermær
ket kan mulig betegne Aksel Johannes
Krøyer (Bøje II, s. 19, nr. 3116).
†Altersølv10. Kalk og disk, o. 1670, fra
den ældre Kastelskirke (ovenfor s. 416)
blev også taget i brug ved den nye kirke.
Omsmeltet 1747. 2) Oblatæske o. 1670,
havde samme skæbne som ovennævnte
fkalk. 3) Vinkande, første gang nævnt
1687, fandtes endnu ved kirken 1718.
L. L. 1962
Sygekalk. 1) O. 1750 (fig. 28), 14,2
Fig. 27. Kastelskirken. Alterkande 1743.
cm høj, sekstunget fod med vulst, seksdelt skaft med lille, seksdelt knop, højt bæger, indvendig forgyldt. Under fod
pladen mestermærke C P S for Christian Pedersen Sunde (Bøje 388) og der
under et udslidt årstal. I bægeret findes en vinbeholder med oblatgemme i
skruelåg, o. 1830. Under bunden af oblatgemmet (der er indvendig forgyldt)
står to ens mesterstempler I W for Johan Chr. Winther (Bøje 950). Den til
hørende disk har graveret kors på kanten og mesterstempel for J. Holm (Bøje
1056). Berettelsessættet opbevares i et samtidigt træfuteral med læderovertræk.
2) Sygekalk, moderne, med disk, oblatæske og vinbeholder. Mesterstempler
for C. C. Hermann.
Alterstager 1704 (fig. 29). 65 cm høje, af malm11. Fodpladen, 33 cm i dia
meter, hvilende på tre flade knopper, har langs randen en versalindskrift:
»Ædle og welb: Dorothea Sal: Hans Eilersens. Hawer Foræ[r]et disse Stager
til Kirken 1704«. Giverindens husbond var den under Trinitatis kirke (ovenfor
s. 289) omtalte slotsforvalter på Rosenborg Hans Eilersen Koch.
Messehagel 1754 (fig. 30), af nyt, rødt fløjl med gammelt krucifiks, broderet
i guld- og sølvtråd12. Kristus er iført flagrende lændeklæde og har brunt hår
og skæg. Forneden et dødningehoved med korslagte knogler. På hver side af
korset står Maria og Johannes i mangefarvet klædebon broderet i silke med
guld og sølvtråd på en grøn jordbund. Broderierne er overført fra den ældre
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messehagel, som må have været større;
årstallet »Anno 1754« er nu anbragt på
indersiden. Sidefigurerne står med på
faldende friske kulører i sammenligning
med krucifikset, som om de i længere
tid har været taget i forvaring.
†Messehagel. Den ovenfor s. 416 om
talte messehagel fra den gamle Kastelskirke anvendtes også ved den nye, hvor
den blev inventariseret; i 1709-inventariet er den nævnt som »en rød plysis
messehagel med it bordyret crucifix«.
En sådan gammel hagel er omtalt i
alle de følgende inventarlister lige til
1763—64. Om det er den samme, der
opregnes i samtlige lister, kan man
næppe med sikkerhed bevise, men det
er dog troligt. Såfremt det virkelig var
L. L. 1962
den gamle, forblev den — omend ubrugt
Fig. 28. Kastelskirken. Sygesæt o. 1750 (s. 439).
efter den nye hagels anskaffelse 1754
— i kirkens besiddelse lige til 1792, da
den blev kasseret. Når 1748-inventariet13 omtaler en rød atlaskes messehagel
som den eneste i kirkens eje, må det vel være en skrivefejl. Alle andre lister
før og siden kender kun en messehagel af fløjl.
Alterskranke 1857. Da alterbordet ved inventarets fornyelse 1857 blev flyt
tet længere frem fra sydvæggen, byggedes et nyt knæfald, af halvrund form
med messingbalustre, efter tegning af N. S. Nebelong14.
†Alterskranke 1704, retvinklet og tresidet foran alterfoden, med knæfaldet
dækket af ryslæder. De runde opstandere af jern var perlefarvede15 og smyk
kedes med messingkugler; udskiftet 1857.
Døbefont o. 1820 (fig. 31), bestående af fod, skaft og flad kumme, helt af
træ og prydet med klassicistiske ornamenter. På det firkantede fodstykke lig
ger der som basis for det cylinderformede skaft en svagt hvælvet bladkrans,
og under kummen slutter som en manchet en palmetfrise om skaftets øverste
del. Den glatte, lave fontekumme har omkring randen to vandrette lister,
mellem hvilke der findes en frise af kerubhoveder. Fonten er marmoreret i
gråt og hvidt med forgyldte ornamenter og lister. — Den stod oprindelig i
Frue kirke som midlertidig font, indtil Thorvaldsens dåbsengel blev opstillet
her 1839, hvorefter Konsistorium skænkede den tiloversblevne font til Kastels
kirken16.
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†Døbefonte. 1) Den ovenfor nævnte (s. 416) fonte
fod fra den ældste Kastelskirke blev ikke benyttet
i den nye bygning. Men den opbevaredes her lige
til 1792 og noteredes til stadighed blandt kirkens
inventargenstande17.
2) 1704. Da fontefod nr. 1 allerede 1708 omtales
som forhenværende, må Kastelskirken ved sin ind
vielse 1704 have fået en ny font. Efter inventarierne
kan der kun være tale om et bord eller et stativ af
træ, eftersom 1748-inventariets karakteristik lyder:
»Funten af en træefoed«. Den senere skæbne er
ukendt.
3) 1815-inventariet18 omtaler for første gang »et
nyt Døbebord med Muselins Overtræk«. Arrange
mentet var således stadig et bord med et fad på.
En virkelig døbefont fik kirken som nævnt først 1839.
Det kasserede dåbsbord19 blev dog nogen tid ved
kirken og nævnes sidste gang 1854.
L. L. 1962
Fig. 29.
†Fontelukkelse 1704. Efter samtlige beskrivelser
Kastelskirken. Alterstage 1704
og planer af Kastelskirken i ældre tid stod dåben i
(s. 439).
det nordvestlige hjørne, hegnet af et indelukke. Den
ældste beretning (nedenfor s. 450) nævner en fontelukkelse med to halvdøre
og et gitterværk foroven, og ophængt i pulpiturets gulv var der en lysekrone
— den mindste af kirkens tre kroner (nedenfor s. 448). Det nævnte gitterværk
var vel et tralværk enten af rudeformede åbninger eller af små, drejede balustre. 1704, den 29. juli fik to snedkere betaling for »stakitværk og forklædning«
omkring dåben20, og 1705 indleverede tømreren Cornelius Husum sit regnskab,
bl.a. for »7 allen galerie til barnestolen«, d.v.s. fadderstolen inden for fontelukkelsen21.
Dåbsfad 1839. Ved anskaffelsen af den nye font 1839 måtte kirken have
både ny kande og nyt fad22. Ved en byttehandel blev de ældre, nedennævnte
inventargenstande afgivet som modydelse for de nye. Fadet fra 1839 er af
tin, diameter 50 cm, glat med en rillet bort langs randen. Ingen stempler eller
indskrifter.
†Dåbsfade. 1) O. 1748. I inventariet fra dette år nævnes for første gang et
nyt fad af tin til dåben, medens det gamle, fra den ældste kirke (ovenfor s.
416) stadig opregnes blandt inventargenstandene endnu nogen tid.
2) 1757. Kirken synes 1757 at have fået et nyt dåbsfad af engelsk tin, om
talt dette år sammen med de to ældre. Deres senere skæbne er ukendt.
3) O. 1815, omtalt som et »nyt ovalt Vandfad til Dåben«23. Byttet 1839.
32
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Dåbskande 1839, anskaffet sammen med det før nævnte fad (rgsk.). Af tin,
31 cm høj, med pæreformet korpus på en høj, smækker fod, svungen hank og
et lille låg med gæk dybt nede i halsen. Ingen stempler eller indskrifter.
†Dåbskander. 1) O. 1708 og 181524.
†Korskranke. 1) 1704, i form af en balustrade med drejede og (vistnok)
perlefarvede balustre; i midten ved opgangen til koret to låger med hængsler25.
1857 afløst af nedennævnte.
2) 1857, af panelværk, egetræsmalet og åben ind til koret uden låger26. På
et par hjørnepiller var anbragt to høje kandelabre af messing. Både skranke
og kandelabre blev fjernet 1958.
Prædikestol 1857 (fig. 32), anskaffet ved kirkens istandsættelse og tegnet af
arkitekt N. S. Nebelong27. Den stod oprindelig i egetræsfarve, men er siden
1958 perlefarvet ligesom kirkens øvrige træværk. Stolen danner fem sider af
en regelmæssig ottekant, hver side med en panelfylding, hvori en rundbuet
niche; de tre midterste nicher har udskårne englefigurer, en mandlig og to
kvindelige. Opgangen fra præsteværelset i den store alterniche er dækket med
et højt (nu perlefarvet) panel. Den samtidige himmel har på undersiden i mid
ten et cirkelformet felt med en forgyldt helligåndsdue, omgivet af trapezformede felter, der hver har en udskåret og forgyldt stjerne. På taget af himlen
en forgyldt, knælende engel. Der savnes efterretning om billedskærerens navn.
Væggen bag stolen har udskåret panelfelt med lodrette rammer af rudebosser
om et halvrundt felt med et udskåret kors.
†Prædikestol 1704, skildres 1708 som værende »af snedkerarbeyde, anstrøgen
huid og rød, Garnisen ofuertrecken med rødt plyss, omsat med røde og huide
silche fröntzer . . .«28. Efter dette har stolen, der i øvrigt var anbragt omtrent
på samme sted som dens efterfølger, været et enkelt snedkerarbejde, mange
kantet og inddelt i paneler, der var perlefarvet med røde lister. Himlen der
over var »giort af breder« (inventarium 1709). Både stol og himmel skildres
1855 som faldefærige29.
Stolestader 1857. På hver side af midtgangen, også foran den stængede østdør,
blev der ved istandsættelsen 1857 opstillet 22 rækker nye stole30 efter tegning
af Nebelong (fig. 18). De er ganske enkelt udformede med buede armlæn og
stadegavle som »svanehalse«, sammenrullede foroven. Stolene, der har gavle
både ved midtgangen og inde ved væggene, stod oprindelig i egetræets farve,
men blev 1958 malet perlegrå med røde felter i ryglænene.
†Stolestader. 1) 1704 beskrives staderne som meget simple »med behörig
benche og lehnverch«, malet perlegrå med røde lister (ovenfor s. 434). Der var
på gulvet 21 mandsstole i vestre langside og 19 »quindfolkestole« i den østre31,
idet den gang, som fra hoveddøren midt i kirkens langside førte op til midter
gangen, skilte kvindernes stole i to afdelinger. Til de ni — siden 14 — forreste
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mandsstole og 15 — siden
16 — forreste kvindestole
hørte der låger, mens resten
synes at have været åbne.
En sen kilde32 oplyser, at
der har været tralværk på
gulvets stole, dvs. lave galle
rier af drejede dværgbalustre,
hvilket
sandsynligvis
har været tilfældet allerede
1704. Stolestaderne, der ef
ter lidt usikre kilder blev
beskadiget under den engel
ske besættelse33 1807, blev
helt fornyet34 1834—35. Om
disse †stolestader 1835 har
man ingen andre efterretnin
ger, og de blev atter udskif
tet 1857.
†Stole i koret 1704. Sned
keren Cornelius Husum35 le
verede til kirkens indrettelse
et »Gallerie omkring Hs.
Maytts. stoel, skrifftestoelen,
L. L. 1962
skolemesters
stoel,
sampt
Fig. 30. Kastelskirken. Messehagel 1754
(s.
439).
brudgoms og brudens stoel
med dør for og gallerie, derpaa giort tilsammen 36 alen«. Maleren Jørgen Dichhoff36 anstrøg træværket derpå perlegråt med røde lister. Alle disse særlige
stole blev fjernet ved restaureringen 1857.
Af de her nævnte stole stod kongens stol 1704 i korets østre side37, lige foran
kvindestolene og ret for prædikestolen. Det var dog kun i kirkens ældste tid,
den benævnedes kongestol; senere kaldes den blot »en lugt stol«. Indgangen
dertil var umiddelbart inden for det østre vindfang, hvor man ad en smal kor
ridor langs væggen bag om de øverste kvindestole kom hen til kongestolens dør.
Den var tilgitret, havde vinduer med grønne raskes gardiner og dækkedes for
oven af en himmel. I rummet var der to gyldenlæderstole38. Kantors stol (1704),
også kaldet skolemesters stol39, var en »afdeelning af breder« langs korets øst
væg, umiddelbart syd for kongestolen, et smalt indelukke med bræddegulv og
nogle bænke for skolebørnene. Ved kantorstolen stod også »kirkens lade« (ne
denfor s. 447). Skrifte- eller præstestolen, ligeledes fra 1704 var et tilsvarende
33
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smalt indelukke på den modsatte side af koret med opgang til prædikestolen40.
Den havde to halvdøre, vinduer med grønne raskes gardiner og i det indre en
lang og en kort skammel for konfitenderne, overtrukken med ryslæder. Stolen
fornyedes41 1834—35 og blev fuldkommen ændret ved nyordningen 1857. —
Til afløsning af denne nye skriftestol i den sydvestre del af alternichen frem
sattes 1879 og vistnok på ny 1893 et forslag om at bygge et polygonformet
sakristi udfor kirkens søndre kortside (altervæggen) i en let tillempet middel
alder stil42. Til lykke og held for Kastelskirken forblev det ved planerne.
†Lukkede stole på gulvet. 1) 1704, lukket stol under orgelet, til venstre for nu
værende hovedindgang (jfr. planen fig. 9 og 10); den er i tidens løb blevet
udlejet til tre-fire embedsmænd43 ved Kastellet. Stolen forsvandt ved ombyg
ningen 1857 til fordel for den nye trappe til orgelpulpituret (s. 432). 2) O. 1748,
anbragt til venstre for den daværende hovedindgang på kirkens østre langside
bag kvindestolene (fig. 9 og 10); nævnt i inventarierne fra 1748 frem til 1855.
Orgelpulpitur 1704 (fig. 13). Ved kirkens nordre kortside er anbragt et pul
pitur, der uden tvivl er den resterende del af kirkens oprindelige pulpiturer,
men som fik sit nuværende udseende ved restaureringen. Panelet, som består
af seks langagtige felter med kraftige, forgyldte rammelister foroven og forne
den, skyder midtpartiet frem i et blødt svaj, hvorunder det støttes af to par
søjler. Det inderste, vægfaste par er mulig til kommet 1857 og er kortere —
opstillet på højere plint — end de tilsvarende fritstående under selve pulpiturets
brystværn. Disse sidste må formodes at stamme fra 1704. De er af træ, og deres
kraftige skafter har den samme stærke entasis som de tidligere pulpiturpiller
synes at have haft (fig. 13). To forgyldte ringe ved fod og top gør det ud for
basis og kapitæl. Inderst ved væggene mod øst og vest ses spor af øgninger
netop på de steder, hvor pulpituret har stået i forbindelse med gallerierne på
langsiderne. Udbedringen synes at være foretaget med genanvendelse af det
gamle materiale. Opgangen til pulpituret var tidligere bag dåben, i dobbelt
ligeløb med en repos i kirkens nordvesthjørne, men flyttedes 1857 til det nordøstre hjørne (fig. 17). Ved opsættelsen af det nye orgel 1922 førtes adgangen til
orgelet gennem Arresthusets nordre pavillon op til første sal og videre herfra
gennem en nybrudt åbning i kirkens vestmur ind til pulpituret. — Ligesom
kirkens øvrige træværk er orgelpulpituret gråmalet, med forgyldte lister.
†Pulpitur 1704. Ligesom alle bykirker i 1700'rne havde også Kastelskirken
pulpiturer44, der dækkede de tre vægge, mens kun koret var frit. De hvilede
på 12 egetræsstøtter, fordelt med seks på østre langside, to under orgelet og
fire på vestre langside, idet pulpituret på østsiden gik helt op til koret og dæk
kede kongestolen (s. 443), medens det tilsvarende på vestsiden måtte lade en
plads fri mod øst af hensyn til prædikestolen. 1709 (s. 451) rummede det østre
pulpitur fem lukkede stole »med dørre for og behörig benche og gallerie verch«,
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og desuden var der to rækker bænke
»for de gemeene« soldater, den bageste
hævet noget i forhold til den forreste.
Efterhånden voksede antallet af lukkede
stole. 1718 var her syv og 1763 ni så
danne bure. I vestre pulpitur nævnes een
lukket stol og — ligesom på den mod
satte side — to rækker bænke til de me
nige. Den lukkede stol her synes tidligt
at være forsvundet og nævnes således
ikke i inventariet fra 1748. Adgangen til
pulpiturerne var som nylig nævnt ad
trappen i kirkens nordvesthjørne, hvor
den endnu fandtes i sin oprindelige
skikkelse45 i 1837. Orgelpulpituret er om
talt ovenfor.
Maleren Hans Jørgen Dichhof staffe
rede 1704 bl.a. kirkens pulpiturer, der
L. L. 1962
ved denne lejlighed blev anstrøget med
Fig. 31. Kastelskirken. Font o. 1820 (s. 440).
»olie perlefarbe und rothe leisten«, og
søjlerne fik rød-hvid marmorering46. Denne farveholdning er sandsynligvis
blevet opretholdt længe; men der savnes oplysninger derom fra begyndelsen
af 1800'rne.
Da man i 1830'rne forberedte kirkens indre istandsættelse, foreslog Kastellets
præst W. R. Dichmann, at man fra stolene på gulvet samt fra pulpiturerne
fjernede »tralværket« (lave gallerier af drejede dværgsøjler), som altså må have
kantet stolenes overdel lige fra kirkens ældste tid47. I det næste store restaureringsforslag fra 1855 (s. 429 ff.) blev det fremhævet, at alt træværket både i selve
pulpiturerne og deres støttepiller var fortræffeligt og altså ikke behøvede ud
skiftning48, men efter forslagsstillernes opfattelse trængte de til »et mere kirke
ligt udseende«. Man turde derfor ikke direkte kræve pulpiturerne fjernet, men
ønskede i alle tilfælde det østlige forkortet ved nedlæggelse af de unyttige luk
kede stole for derigennem at oprette symmetrien på begge kirkens langsider.
Resultatet blev dog, at pulpiturerne ved den følgende istandsættelse 1857 for
svandt helt49, dog med undtagelse af orgelgalleriet, næppe til fordel for kirke
rummets skønhed.
Orgel 1922, udført med 35 klingende stemmer og tre manualer af orgelbygger
W. Sauer, Frankfurt an der Oder50; skænket af 1. Regiments soldaterforening
og indviet 24. dec. 1922. En sølvplade med indskrift på orgelet minder om
denne gave. Værket fylder hele rummet mod nord over indgangen og afskilres
33*
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fra pulpituret ved et gitter, der når op til hvælvingen og kun lader den gamle
façade synlig.
Orgelfagaden fra 1756 (fig. 13) optager kun en mindre del af nysnævnte trem
mevæg. Den består af tre tårne med syv piber i de yderste og fem i det midterste
samt otte i hvert af de to forbindende mellemstykker. Forgyldt og stafferet
billedskærerarbejde med fligede blade og gennembrudt roccailleværk er spun
det om alle de ydre rammer, fremhæver dominanterne og knytter de enkelte
dele sammen: kronet skjold med rigsvåben, omgivet af faner på midttårnet
(kronen mangler nu æble og kors), kronede skjolde med Frederik V.s spejl
monogram omgivet af roccailleværk på sidetårnene, ornamentblade på mel
lempartiernes dalende kurver, og i de to store sidevinger et festligt opbud af
musik: pauker, trommer og blæsende instrumenter. De enkelte afdelinger er
indrammet af (nu hvidmalede) trælister, og foroven om de tre tårne løber kon
vekse friser, mangekantede og forkrøbbede. I de få bevarede arkivalier51 om
dette orgel er billedskærerens navn ikke omtalt.
Et ornament (1704?) på orgelpulpiturets midte, stafferet og forgyldt med rige
udskæringer bærer i et ovalfelt det danske rigsvåben, omgivet af en ordenskæde og randet af et energisk opbud af radiært stillede krigsarmaturer, faner
og trommer. Det er ældre end orgelfagaden og har næppe oprindelig haft sin
plads på dette sted. Sandsynligvis er der tale om et billedskærerarbejde fra
kirkens ældste orgel52.
†Orgeler. 1) 1705, et »qvadrat Positiv«, ornamenteret med forgyldte udskæ
ringer (jfr. ovenfor) og afskilret med bræddevæg, hvori der var to døre. Da den
gamle kirke intet orgel havde haft, tog Kastellets kommandant Damas Cormaillon53 initiativet til at skaffe den nye kirke et instrument, »for at menig
heden des bedre kunne holde samme tone«. Det leveredes i marts 1705 af Johan
Beverlin54, der fik 60 rdl. for selve orgelet og 2 rdl. for »at bære det ind i Ka
stellet«. Billedskærerarbejdet i lindetræ (formentlig identisk med det endnu
eksisterende ornament på orgelpulpituret) skyldtes snedkeren Jochum Jacob
sen55, der også leverede orgelets indelukke af fyrretræ. Kirkens første organist,
Mathias Meyer, lod orgelfaçaden staffere, og det nye instrument var da færdig
til brug i sommeren 1705.
Efter en ukontrollabel meddelelse skulle dette orgel være udskiftet efter 20
års forløb og 1725 afstået til Tårnby kirke på Amager (D. K. Kbhvs. amt I,
295). Sandsynligt er det ikke, eftersom sagen intet spor har efterladt sig i Ka
stellets regnskaber. Derimod kan det ses, at der i 1740'rne gentagne gange blev
talt om en større reparation eller endda en fuldstændig fornyelse. 1743 opret
tedes en fond til anskaffelse af et nyt orgel56, men først i næste tiår blev tanken
virkeliggjort.
2) 1756 anskaffedes da et nyt orgel med den ovenfor beskrevne façade. Ud
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over selve anskaffelsen og omkostnin
gerne dermed (400 rdl.) vides der kun
lidt om dette rokoko-orgel57. På en sølv
plade stod følgende hexameter: »Lingva
sonet, dum ligna sonant et corda piorum«
(»sangen skal lyde, når orgelpiberne og
de frommes hjerter klinger«). Dette orgel
kom til at gøre tjeneste i mere end 100
år, ganske vist i en kummerlig forfat
ning mod slutningen. I en indberetning58
fra 1855 fortæller organisten, at orgel
byggeren J. Gregersen havde synet in
strumentet 1846, men at der i den føl
gende tid intet andet skete end et stedse
tiltagende forfald, så at det nu var næ
sten umuligt at spille derpå uden at
frembringe »uartikulerede Lyd . . . . eller
slet ingen Toner, hvorved Gudstjenesten
unægtelig meget forstyrres«. 1858 beslut
L. L. 1962
Fig. 32.
tede man at kassere det.
Kastelskirken. Prædikestol. 1857 (s. 442).
3) 1859, samlet og opsat i løbet af som
meren af orgelbyggerne Marcussen og Søn59 og afleveret efter syn af J. P. E.
Hartmann og N. W. Gade, den 12. oktober 1859. Tjenesten som bælgetræder
forrettedes af en gammel underofficer, der fratrådte 1914, da man gik over til
elektrisk motordrift60. 1922 erstattedes orgelet af det nuværende, som er om
talt ovenfor s. 445 f.
Pengeblokke o. 1857, et par cylinderformede, af træ, formentlig stammende
fra kirkens omdannelse det nævnte år.
†Pengeblok 1704, omtalt som en »Kirchen Kasten«, hvori tavlepengene læg
ges, og forsynet med jernbeslag samt to låse61. Efter de ældste inventarlister
var den ved en lænke fastgjort til en pille ved Kantorstolen (se s. 443 og 451),
medens inventarierne fra 1748 ff. ikke nævner placeringen.
†Pengebøsser. 1) O. 1704, første gang nævnt 1708 og i de følgende inventarier
karakteriseret som en bøsse af blik med hængelås62. 2) 1810, omtalt som en
trækasse, konstrueret til nedlæggelse af seddelpenge (hvortil de ældre bøsser
og blokke, der var beregnet på metalmønt, kun dårligt egnede sig)63. 3) To
kassable bøsser nævnt64 1855.
†Pengetavler 1705. Fra kirkens første tid nævnes tre pengetavler af træ, de
to med metalklokke, den tredie uden. De blev alle sammen med en fjerde,
senere tilkommet, kasseret65 1856.
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†Klingpunge 1690—1700. De to »klingbeutler« fra den ældre kirke (ovenfor
s. 416) anvendtes også i den nye efter 1704 og ses at være afskaffet 179266.
Salmenummertavler, nyere og tidligst fra 1857. Syv ensdannede, rektangu
lære tavler med let profilerede trærammer er ophængt på kirkens langsider.
†Salmenummertavler, omtalt 1815 som fire små tavler »at tegne Psalme N°
paa«67. De kasseredes 1856 med en henvisning til, at det anvendte system med
påheftede sedler var lidet effektivt, da tallene næppe kunne læses af menig
heden68.
†Malerier. Foruden de ovenfor s. 416 nævnte malerier, som kirken 1704
overtog fra sin forgænger, og som snart gik til grunde, har kirken senere ejet
malerier af bibelsk indhold. De er første gang nævnt69 1815, forestillede Kristi
lidelse og død og blev fjernet 1833.
Lysekroner 1958. Otte fabriksfremstillede messingkroner, ophængt i to ræk
ker i stedet for de tidligere, der hang i kirkens hovedakse.
†Lysekroner. 1—2) fra 1696 (ovenfor s. 416), overførtes til den nye kirke
1704. 3) 1704, med 16 arme, anskaffet til kirkens indvielse70 november 1704.
Alle tre kroner var af messing; de to store hang over kirkens midtgang, den
mindre, med seks arme over døbefonten (nedenfor s. 450). Ved begyndelsen af
1800'rne var de alle forfaldne. Den mindste ved fonten blev kasseret71 1833,
efter at den nogen tid havde været fjernet fra sit sted, og bestod vistnok kun
af nogle løse, ubrugelige arme. De andres skæbne er ikke helt klar. De synes at
være istandsat o. 1857, men herefter er oplysningerne usikre. De to lysekroner,
der 1958 blev udskiftet, havde antik form, men det er meget lidt sandsynligt,
at der var tale om de gamle kroner fra 1696.
Lysearm 1958, ved kornichen.
†Lysearme 1704, til to lys, anbragt ved prædikestolen, kasseret 1856. En
meddelelse fra 1855 går ud på, at en af piberne var faldet ned under prædiken72.
Kirkeskib 1930, fregat, »Jylland«, skænket af Kastelskirkens præst A. V.
Storm og udført af Gorm Clausen, Marstal73.
†Ligbårer. 1) Nævnt 1708. 2) 1815-inventariet omtaler to brøstfældige lig
bårer. Een af dem kasseredes74 1833.
†Ligklæder, til at lægge på kisten og båren, nævnes flere gange, tidligst i
perioden 1700—1709, da kirken havde en indtægt på 4 mark for udlejning af
ligklædet75. Et nyt sort ligklæde med sort-hvide frynser76 blev anskaffet 1716.
To gamle ligklæder77 blev kasseret 1833.
†Ordenspuder. Ligesom ved ligklæderne havde kirken indtægter ved udlej
ning af ordenspuder, hvoraf der første gang78 nævnes en enkelt i 1739. Siden
hen, i inventariet 1748, omtales der tre på een gang, en sort, en gul og en rød,
alle med sølvfrynser. De brugtes ved begravelser af standspersoner sammen
med en kommandostav, som var betrukket med sort fløjl og forsynet med sølv
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trisser ved enderne; lejlighedsvis blev de også udlånt til begravelser andet
steds, f.eks. i 1814 da statsmanden Chr. Colbiørnsen bisattes på Assistens Kir
kegård. Alle disse rekvisitter blev 1838 afleveret til det militære Lazarets Inventariedepot79.
Jordpåkastelsesspade, med sort, drejet ibenholtsskaft, anskaffet 185780.
Tårnur 1885. Et elektrisk drevet urværk81, mærket Bertram Larsen Køben
havn, er opstillet i tagrytteren med urskive mod Alarmpladsen som erstatning
for et tidligere urværk fra 1879.
†Tårnure. 1) 1704, udført af H. Breitendich82 for 120 rdl. Uret havde to
skiver, den ene i tårnet vendt mod Alarmpladsen, den anden inde i kirken,
midt i det hvælvede loft omgivet af en profileret ramme83. Sejrværket havde
slagværk.
2) 1737, bygget af urmageren Peter Mathiesen, som for dette arbejde modtog
240 rdl. og tillige fik det gamle ur i bytte84. Det nye urværk havde både kvarterog fuldslag, og i dette øjemed leverede Peter Mathiesen nogle »smaa Klocher
neden i Kirchen«. Urskiven på tårnet stod 1750 blåmalet i midtfeltet og sortmalet mellem tallene85, medens disse sidste og viserne sandsynligvis fra første
færd var forgyldt. Hvordan urskiven i kirkens hvælving har set ud, er der ingen
meddelelser om.
3) 1879, et elektrisk drevet urværk, atter udskiftet 1885.
Klokke 1962, støbt af Petit og Fritzen, Aarle-Rixtel, Holland. Indskrift med
reliefversaler: »Kirken skal hver mands hjemhus være 1962«. Indviet 2. dec.
samme år.
†Klokker. 1) Den ovenfor (s. 417) omtalte klokke fra den ældre Kastelskirke
blev 1705 overført til den nye bygning som dennes mindre klokke86. Den blev
kasseret 1826, udskiftet 1827. 2) 1704, støbt af F. Holtzmann87 til kirken, hvor
den gjorde tjeneste som den store klokke. Den vejede 16 lpd. 7 pd. og kostede
i alt med ophængning 100 rdl. 1 mark 7 sk. På grund af en revne havde den i
nogen tid været ude af drift88, da den 1827 sammen med nysnævnte udskiftedes
til fordel for den nedennævnte nr. 4. 3) 1737, et par småklokker anskaffet til
tårnurets slagværk og ophængt i kirken (ovenfor). 4) 1827. Indskrift: »Støbt
af J. C. og H. Gamst Kjøbenhavn Anno 1826«. Ophængt som erstatning for de
to før omtalte89, nu sendt til omstøbning.

BILAG
Beskrivelse af Kastelskirken 1709, i (RA) Fæstningregnskaber 1709-10.
CITADELLETS KIRCHE
Kirchen er en quadrat aflang nye grundmurit biugning, med it lidet Taarn mit paa
tagit, Som er bedecht over alt med Kaaber, og staar i den vestre Side i Castellit, tet op
til volden ved Kongens Batterie, mit imellem begge Magazin Huuserne, og lige for
munsterpladsen. Samme er bygt A° 1704 af den Italiensche Entrepreneur Pelli, effter
den derom med ham sluttede contract, og funderit paa den gamle grundvold, som ved
Citadellets fundation og opbyggelse A° 1663 er lagt af store grundsteene til it Slot, paa
den imellem Magazin Huusene værende quadrate pladtz. Biugningen i sig seif er af
grundmur 1½ alien tych, derpaa ere 2de firkantede Kirchedørre, 14 høye Vinduer.
Kirchetagit er af blaaglasserede Tagsteen, uden paa bemte Kirchetaarn er en Viisere til
Uhrverchit, Item it zirligt Spir med en flöy paa.
Den ene Kirchedør ligefor Pladsen bestaar af 2de dobbelte Halfdørre beslagen inden
til med 4 hengsler og en lucht laas, paa den ene Halfdør oven til er en laas med en smal
Jernstang, og neden til en Jernschaade at slutte samme til med, uden til it Handgreb,
Dørrammen er af huggen steen med forgylt aarstal paa 1704. Oven over paa Tagit er
it Frontispicium af huggen steen derudi Kongens Z i f f e r F4 med en Krone over forgylt
tilsammen. Inden for denne dør er en afdeelning af breder, kaldet vindfang med 2de
dørre for med behørig beslag af hengsler handfang og Klinche, gulvit lagt med mursteen paa Kanten. Paa samme østre Side af Kirchen ere 6 höye Vinduer, 3 paa hver
Side af bemte Kirchedør, Hver Vindue er 7 glas Vinduer høy og 3 breed, og bestaar
saaledes af 21 Enchelte Vinduer udi it, Som ere fastgiorde udi 2de Jernstenger i lengden,
og 6 Jernstenger i breden, med behørige runde Jernplader i føyningen, og Smaa Jernplyge at holde Vinduerne fast med, Item Kroge til 21 langjern over dem alle. Paa alle
disse Vinduer ere 3 Lufftvinduer af 4 ruders størrelse. Den anden Kirchedør er paa den
nordre Ende af Kirchen og bestaar ligeledis af 2de dobbelte Halfdørre, beslagen inden til
med 4 hengsler og en lucht laas, paa den ene halfdør er en laas oven til med en Smal
Jernstang, og neden til en Jernschaade at slutte Samme til med, uden til paa døren it
Handgreb. Inden for døren er en afdeelning af breder til it Vindfang, med en dør for
med behørig hengsler handfang og Klinche, gulvit lagt med mursteen paa Kanten.
Der udi paa Höyre Side er opgang til Pulpituerne af 2de trapper, og paa venstre Side
en lucht Stoel med dør for Paa samme nordre Ende ere 2de höye Vinduer af lige beschaffenhed som før er melt, Kirchegulvit er lagt med mursteen paa Kanten, og Kirchelofftit er af breder, som er slet dønnichit over alt, mit under lofftit er en viiser til Uhr
verchit, og over alterit i den Søndre Ende er Kongens Z i f f e r F4 malit, derom en Zirlig
ramme med en Krone over af gibs. Mit over Kirchen ved lofftit strecher sig 2de fir
kantet Jernstenger fra den ene Side af muren og tvert over til den anden Side. I hver
af disse Jernstenger heffer en lang perpendicut Jern stang fra velfningen og elleve
Jernled, hvor udi henger 2de Messing-lysekroner. Paa den vestre Side i Kirchen ere 21
Mandfolche stoele med behørig benche og lehnverch, for de øverste ere 9 Stoeledørre
med behørig beslag af hengsler og luchte laase. Ved Enden er en pladtz til daaben, indlucht med 2de halfdørre med en laas for og gitterverch oven om, der i gulvit lagt med
breder, og Funten af en Træfod, der over henger en lysekrone i 2de Jernled. Paa den
østre Side er 19 qvindfolch stoele med behørig benche og lehnverch, med 15 stoeldørre
for, alle med behørig hengsler og luchte laase, der under gulvit lagt med breder, øverst
lige for prædichestolen er en firkantet lucht stoel med en himmel over, dertil er Ind
gangen i Vindfangit, hvor for en dør. Item en dør for stolen begge med behørig hengsler
handfang og laas. For opgangen til alterit er it Træverch af pilarer 5 quarter høy, som
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holdis af 2de Jernstenger med 2de dørre for beslagen med 4 hengsler og en Klinche.
Inden for er gulvit lagt med quadrat steen eller fliser. Dernest er alterfoden lagt af breder
og Siderne bekled med Rysleder for Communicanterne med it Jernverch omkring af
runde Jernstenger med Knapper paa. Alterit er af murverch, bekled oven til med bre
der og 2de rum inden udi, hvorfor 2de Smaa firkantet dorre, begge med hengsler, og den
Ene med laas for. Altertaflen bestaar af 3de Skilderier, det første om Christi Nadvere,
2det om Christi fødsel, 3die om Christi Kaarsfestelse, indfattede udi forgylte rammer
med forgylt bildverch om Siderne fastgiort ved 4 Jernanchere i Muren. Paa alterit
staar 2de store Messing lysestager, og bag alterit er 2de grønne rarschis gardiner hengende paa 2de Jernstenger. Paa høyre Side i Choret er en afdelning af breder 1½ allen
høy med 2de halfdørre for med behørig hengsler og 2de Jern schaader, over døren er
2de korte rarschis gardiner, Som henger paa Jernstenger, gulvit lagt med breder, der
udi 2de benche bekled paa muren med breder, og 2de lange træschamler / bekled med
rysleder for Confitenterne, Samme er Præsternis stoel, deraf er opgang til Prædichestolen, Som er paa Samme Side giort af breder, der over en Himmel ligeledis giort af
breder Som holdis af en Jernstang. Derhos er en Messing lysearm med 2de piber udi
fastgiorde i muren. Item it Timeglas bestaaende af 4 Smaa glas at Sno om paa en
Jernstang. Prædichestolen er paa lehnverchit bekled med plydtz og Silchefrønser derom.
Paa venstre Side i Chorit er en ligeledis afdeelning af breder med 2de halfdørre og beslag,
Item endnu en dør der paa med behørig beslag, der udi gulvit lagt med breder med 3de
benche udi, bekled paa muren med breder, Som er Cantors og Skolebørnenis Stoel.
Herhos staar Kirchens lade fastgiort i en pillar med en Jernkiede. Paa denne Søndre
ende af Kirchen er iligemaade 2de Vinduer af lige beschaffenhed som før er melt. Paa
den vestre Side til Volden er ligeledis 4 Vinduer af lige beschaffenhed som melt.
Oven over bemte Kirchestoler er en lige linie omkring Kirchen, chorit undtagen, af
Pulpitner som er funderit paa 12 pillarer. Paa venstre Side er der 5 indluchte Pulpituer med dørre for og behørig benche og gallerie verch. Uden for er 2de rader benche
for de gemeene, den Ene høyere end den anden. Paa den høyre Side er it lucht Pulpitur
med behørig dør benche og gallerie, uden for er Iligemaade 2de benche for de gemeene,
den ene høyere end den anden. Ved den nordre Ende er Orgelverchit bestaaende af it
quadrat Positiu 5 qvarter høyt og bredt, med nogle ornamenter uden til af forgylt bild
verch, derfor er en afdeelning af breder, hvor paa 2de dørre med behørig hengsler og
laase. Bagen til ved muren er en opgang over Kirchens Velfning til taarnit, bestaaende
af 2de trapper med 2de dørre for. Velfningen er af Træ verch bekled over alt med breder
og dønnechit, der over staar it Uhrverch og udi Taarnet ere 2de Klocher.
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Forkortelser
RA ＝ Rigsarkivet.
HA ＝ Hærens arkiv.
HMK ＝ Historiske Meddelelser om Kobenhavn (1909 ff.).
Hofm. Fund. ＝ Hofmans Fundationer. Samlinger af Publique og Private Stiftelser,
Fundationer og Gavebreve, udgivet af Hans de Hofman I—X (1755 ff.).
Kbh. Dipl. ＝ Kjøbenhavns Diplomatarium, udgivet af O. Nielsen (1872 ff.).
Afregninger ＝ RA. Afregninger V. 40 a—c, Henrik Ryse 1661—69. Rentekammeret.
Fæstningsrgsk. ＝ RA. Fæstningsregnskaber IV. B. Nr. 1—66: Citadellet Frederiks
havns regnskaber 1667—1763.
Komm.sk. Indk. Sager ＝ HA. Kommandantskabet i København. Kommandantskabet
i Citadellet Frederikshavn. Indkomne Sager 1817—56, 1859—1908.
Res. og Koll.br. — HA. Kommandantskabet. Citadellet Frederikshavn. Kgl. Resolu
tioner og Kollegialbreve 1680—1815.
Ing.k. ＝ HA. Ingeniørkorpsets arkiv.
Kilder og henvisninger. Kastelskirken ejer intet selvstændigt arkiv. Oplysningerne til
kirkens historie må søges spredt omkring i Kastellets samlede arkivmasse. Den vigtigste
kilde til Kastelskirkens ældste historie findes i Rigsarkivets store serie fæstningsregn
skaber, som er righoldige og hidtil næsten ubenyttede; heri findes bl.a. de store inventariefortegnelser fra 1709, 1718, 1748, 1757 og 1763 med så indgående bygningsbeskri
velser, at næppe nogen anden kirke i København kan opvise magen dertil. En anden
gruppe brev- og regnskabssager ligger i Hærens arkiv. Her findes Victor Krohns hånd
skrevne notitser til Kastellets historie, der ofte rådspørges med udbytte, skønt forfatte
ren for de ældste perioders vedkommende kun undtagelsesvis kan henvise til arkivalske
kilder. I Hærens arkiv findes også den store serie »Kongelige Resolutioner og Kollegial
breve«, 1680—1815, hvori der kan søges adskillige oplysninger om kirken. Da Kastelskirkens bygning blev behandlet på lige linie med andre huse i Kastellet, blev den ved
ligeholdt under Ingeniørkorpset, hvis brevsager og regnskaber ligeledes ligger i Hærens
arkiv. Her
opbevares også Kommandantskabets
arkiv, dog meget ufuldstændigt; en
notits
i
en
korrespondanceprotokol
1821
nævner,
at
Kommandantskabets
brevsager
delvis gik til grunde 1807. Endelig må det omtales, at Kastelskirkens embedsbog, på
begyndt 1828, endnu findes ved embedet.
Litteratur. Den trykte, almindelige litteratur vedrørende København og de køben
havnske kirker, omtalt ovenfor i bd. I, s. 220 under Vor Frue kirke, er også anvendt
her. Af den særlige, ret sparsomme litteratur om Kastelskirken skal henvises til: Fre
derik Thaarup: Garnisons Kirken og Kirken i Citadellet Frederikshavn, 1833, s. 26—34
C. Rothe: Udsigt over Kjøbenhavns Kirkers Historie, 1854, s. 46 f.; A. V. Storm: Citadels-Kirken 1704 — 26. November — 1904, Kbh. 1904 (ingen af de tre nævnte værker
giver dog noget væsentligt nyt); og endelig hovedværket, Victor Krohn: Kastelskirken
og dens Menighed, 1937 (i det følgende stærkt benyttet og citeret som: V. Krohn, 1937).
Desuden findes der ret talrige tidskriftartikler om emnet, flest i Historiske Meddelelser
om København, og hyppigt forfattet af V. Krohn. Der bliver i hvert enkelt tilfælde
henvist dertil.
403—405. Historisk indledning. 1 Victor Krohn, Kastelskirken og dens Menig
hed (1937), s. 10, 11, 152. 2 Kbh. Dipl. III, 623. 3 Om grundstenen: Bircherods
Dagbøger (ed. Molbech 1846), s. 425. Om indvielsen: Kbh. Dipl. VII, 732. RA. Fæst
ningsregnskaber nr. 14 (1706—08), bilag 138 i rgsk. for 1708, dateret 24. dec. 1704.
S.
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RA. Landetatens Generalkommissariat, kgl. Ordres og Resolutioner 1705, bilag 6. 4 Wiberg, Almindelig dansk Præstehistorie, 1870, II, 206. Krohn, 1937, s. 24. 5 Sagen er
refereret i Kastelskirkens embedsbog, under året 1824. 6 Krohn, 1937, s. 33, 132.
7 HA.
Komm.sk. i Citadellet. Indk. Sager 1854—56, under 1. marts 1855. Jfr. Krohn,
1937, s. 122 f. 8 Krohn, 1937, s. 37. 9 HA. Komm.sk. Korrespondancebog 1808—15
under 15. sept. 1808. Jfr. Krohn, 1937, s. 61. 10 HA. Komm.sk. Indk. Sager 1817—24,
under 30. sept. 1819. Krohn, 1937, s. 69. 11 Hist. Tdskr. 5. R. III, 521. 12 HA. Komm.sk.
Regnskabsbog 1817 ff. 13 Hofm. Fund. IX, 441 nævner i forbindelse med en testa
mentarisk gave 1740, at testator — Henrik Jæger — ønskede en åben begravelse under
Kastelskirkens gulv. Der kendes ikke andre anmodninger om bisættelse inden for kir
kens mure, og så vidt vides, er ønsket heller ikke denne gang blevet opfyldt. 14 Krohn,
1937, s. 57 ff. HA. Res. og Koll.br., under 9. nov., 23. nov. og 15. dec. 1807. 15 Sagen
er udførligt gengivet hos Krohn, 1937, s. 98 ff. 16 Krohn, 1937, s. 131 f. 17 Krohn,
1937, s. 137 f., 158. 18 Hofm. Fund. IX, 439—444. 19 Krohn, 1937, s. 64 f.
S. 406—409. De store byudvidelser. 1 G. F. Lassen, Documenter og Actstykker til
Kiøbenhavns Refæstnings Historie, 1855, s. 113—119, 121 f., 128—131. V. Lorenzen,
Problemer i Københavns Historie 1600—1660, i HMK. 2. R. IV, 145—240, særlig s. 166.
2 V. Lorenzen, Haandtegnede Kort over København 1600—1660, 1930, pl. II og IV.
3 V.
Lorenzen, Christian IV's Ryanlæg, 1937, s. 103. Vilhelm Wanscher, Christian IV's
Rygninger, 1937, s. 160—167. 4 HMK. 2. R. IV, 210. 5 V. Lorenzen, Haandteg
nede Kort, I, 1930, pl. IX, XVIII, XIX og XXIII. Samme forfatter: Axel Urup, side
93. 6 O. Nielsen, Kjøbenhavns Historie, 1889, s. 39. RA. Landetaten, Kgl. ordrer
til Generalkommissariatet 1684, nr. 245, 18. sept. 1684. 7 Fr. Weilbach, Garnisons
Kirke, 1929, s. 7 ff.
S. 410—414. Den ældste Kastelskirke. 1 V. Krohn, Kastellets Volde og Udenvær
ker, 1917, s. 19 ff., 32. RA. Afregninger, Henrik Ryse. V. Krohns håndskrevne notitser
til Kastellets historie i HA. 2 HMK. 3. R. V, 159—272, særlig s. 187—189. 3 Af
regninger b, litra B, 20. apr. 1664. 4 HMK. 2. R. IV, 177, 182 f. Lassen, Documenter
etc., s. 53 note 2. 5 Tegningerne til Kastelsslottet er offentliggjort bl. a. i Harald Langberg, Dansk bygningskultur I, 216. 6 I Nationalmuseets arkiv findes fra 1600'rne en
grundplan til en centralkirke, som er signeret 538 h, og som Fr. Weilbach har ment at
kunne henføre til Ryses Kastelsprojekt: HMK. 2. R. IV, 250. 7 Fæstningsrgsk. nr. 1,
inventarium af 9. jan. 1672. 8 Afregninger b, litra L. 9 Erslev, Aktstykker og Op
lysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie II, 1888, s. 375. 10 O. Nielsen,
Kjøbenhavns Historie V, 13. 11 Afregninger c, bilag nr. 6, 23. dec. 1664. Fæstnings
rgsk. nr. 1, materialudgift pro anno 1668. 12 Fæstningsrgsk. nr. 1, materialrgsk. fol.
52 a, nr. 158. 13 RA. Landetatens Generalkommissariat, kgl. ordrer og resolutioner
1705, bilag 28. Genpart heraf i HA. Kommandanten i Kbh., Varia I, nr. 9. 14 Fæst
ningsrgsk. nr. 7, rgsk.bilag 1694, nr. 10, 17. aug. 1694. 15 RA. Krigskancelliet, indk.
sager 1696, nr. 468. Redaktionen af »Danmarks Kirker« skylder kapt. J. W. G. Norrie
tak for denne meget værdifulde henvisning. 16 Arkitekt N. Borch har udført bereg
ningerne af den ældste Kastelskirkes dimensioner, indarbejdet den i den samlede Kastelsplan og meddelt red. af DK. sine resultater, som ovenfor er gengivet. 17 V. Krohn,
1937, s. 12, 90. Her påstår V. K., at den smalle passage mellem Artilleristok og den
foranliggende bygning (først kirken, senere præsteboligen) endnu eksisterede 1705. En
nøje gennemgang af præsteboligen som den står nu, sammenholdt med inventariet
1709, viser tydeligt, at en Kantors gang ikke fandtes efter 1705. 18 Fæstningsrgsk.
nr. 9, bilag 5, 14. sept. 1697. 19 Fæstningsrgsk. nr. 9, rgsk.bilag for 1699 nr. 44, 18.
sept. 1699, vedr. arb. udført 3. juli. Smst. bilag 47, 6. nov. (smedearb. udført 4. marts)
34
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samt bilag 101, udateret
af maleren Ole Torstensen.
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38,
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vedr.

arb.

udført

S. 414—417. Den ældste Kastelskirke. Inventar. 1 Fæstningsrgsk. nr. 4, litra A:
Antegnelser til Benedikt Burnæus' rgsk. 1682—84, nr. 50. 2 Inventarium 1684, i Fæst
ningsrgsk. nr. 4, som note 1. 3 Inventarium 1685, i Fæstningsrgsk. nr. 4, Materialrgsk. 1685, fol. 9 a. — Alterdugen omtales endnu i 1709-inv., Fæstningsrgsk. nr. 13,
rgsk. for 1709, fol. 77 b. 4 Som note 1. 5 Wilcken Ribolts rgsk., dateret 21. aug.
1704, henlagt i Fæstningsrgsk. nr. 14, rgsk.bilag 1708, bilag 138 nr. 5. 6 Omsmelt
ningen af altersølvet er nævnet, Fæstningsrgsk. nr. 55, inv. 1748, s. 85. 7 Fæstnings
rgsk. nr. 7, et bind rgsk. 1694, fol. 45 a. 8 Fæstningsrgsk. nr. 5, et bind materialrgsk.
1687, fol. 52 a. 9 Som note 1. 10 Chr. v. Steenwinkel, d. 1694 (Hirsch' registrant i
Kgl. Bibl.), skænkede en lysekrone til Kastelskirken: Antegnelser dateret 19. sept. 1696,
henlagt i Fæstningsrgsk. nr. 7, bilag 4. 11 Som note 1. 12 Inv. 1684, som note 1 og 3.
13 Inv. 1708, i Fæstningsrgsk. nr. 14, rgsk.bilag 136. HA. Ing.k., Kopirgsk. etc. 1740—
1814, 17. nov. 1792. 14 Inv. 1704, i Fæstningsrgsk. nr. 12. 15 Et timeglas ved prædi
kestolen omtales 1684 og påny i 1704-inv. (se note 14) og er herefter udskiftet. 16 Et
skrin af fyrretræ til alterklæderne nævnes endnu i 1757-inv., Fæstningsrgsk. nr. 60, s.
87; men det ses ikke, om det er det gamle fra 1684. 17 Fæstningsrgsk. nr. 4, inv. 1684,
som note 1; også omtalt i 1685-inv. samt i Fæstningsrgsk. nr. 8, antegnelser 12. post.
18 Inv. 1708, i Fæstningsrgsk. nr. 14, bilag 136. Inv. 1710, i Fæstningsrgsk. nr. 16 b, bilag
329. Inv. 1715, i Fæstningsrgsk. nr. 21 a. 19 Kbh. Dipl. VI, 374. RA. Afregninger c,
bilag 6, 23. dec. 1664. Fæstningsrgsk. nr. 1, udgiftsprotokol 1668.
S. 418—434. Kastelskirken 1704. 1 RA. Krigskancelliet, Indk. Sager 1698, bilag
493, signeret H. E. von der Pfordten okt. 1697. Planen ligger ved sagen. 2 Efter Hirsch'
registrant (Kgl. Bibl.) var Hans Erasmus von der Pfordten født i Sachsen 1646; i Dan
mark var han fra 1662; vicekommandant i Kastellet 1682; kommandant i Frederiksstad
1683; kommandant på Kronborg 1694; chef for fortifikationsvæsenet 12. sept. 1696;
afsked 1710; død på Kronborg 4. maj 1710. 3 Fr. Weilbach, Garnisonskirken, 1929,
s. 10 og 11. 4 En serie kort fra 1700 og tegninger fra 1701 vedr. Kronborg og alle
ledsagede af v. d. Pfordtens overslag findes i (RA) Krigskancelliet, Memorialer 1700.
De synes alle udført af en rutineret hånd, medens tegningerne af de to københavnske
kirker forekommer ret dilettantiske. 5 Om Domenico Pelli kan oplyses: kontrakt af
13. marts vedr. arb. i Oldesloe findes i (RA) Landetaten, Kgl. Ordrer til Generalkom
missariatet 1688 (nederst i pk. et læg: Uregistrerede kgl. Ordres; heri kontrakten). —
D. P. kalder sig »Kongelig architecte« i Fæstningsrgsk. nr. 11, bilag for 1703 nr. 31,
dateret 19. april 1703 (gælder uspecificerede reparationsarb. i Kastellet). Entreprenør
ved Kastelskirken i Fæstningsrgsk. nr. 14, rgsk.bilag nr. 138, dateret 10. juni 1704;
samt i (RA) Landetatens Generalkommissariat, Kgl. Ordres og Res. 1705, bilag 6, da
teret 3. jan. 1705. — D. P. bygger to arkelihuse i Kastellet, Fæstningsrgsk. nr. 14, rgsk.bilag for 1707 nr. 25, dateret 15. juli 1707. Jfr. Fæstningsrgsk. nr. 17, kopibog s. 180.
6 V. Krohn, 1937, s. 127. (HA) Komm.sk. Indk. Sager 1854—56, 15. marts 1855. 7 Fæst
ningsrgsk. nr. 56, bilag 43. 8 Inventarium 1709, i Fæstningsrgsk. nr. 13, fol. 76 a.
Fæstningsrgsk. nr. 47, rgsk. for 1739, bilag 27. Kirkens murstensgulv omtales endnu
1828 i Kastelskirkens embedsbog. 9 Inventarium 1709, fol. 76 b. Fliserne i koret er
endnu omtalt 1833 i (HA) Komm.sk. Indk. Sager 1832—38, bilag 106, under 13. nov.
1833. 10 Fæstningsrgsk. nr. 30, rgsk.bilag 38. 11 Arkitekten. Ugehæfte 1929, s. 217 ff.
(Chr. Elling). HMK. 2. R. IV, 249 ff. (Fr. Weilbach). 12 Kommandanten von Stockens
instruks om »talerørenes« anvendelse er trykt hos Rosenstand Goiske, Reskripter, Re
solutioner og Collegialbreve den danske Krigsmagt til Lands angaaende, Kbh. 1803, I,
480, den 2. maj 1727. 13 HA. Ing.k., Kopirgsk., Korrespondance, Rapporter etc.

KILDER OG HENVISNINGER

455

1740—64, under 1739 og 1740. 14 Fæstningsrgsk. nr. 56, rgsk.bilag 43. 15 Fæstnings
rgsk. nr. 57, rgsk.bilag 37. 16 HA. Komm.sk. i Citadellet. Korrespondancebog 1818—
22, s. 84. 17 HA. Ing.k. Kopirgsk., Korrespondance m.m. 1823—29. 18 HA. Komm.sk. i Citadellet. Kopibog 1832—39, under 13. og 22. feb. 1834, 28. feb. 1835. Smst. Befalingsbog 1831—38, under 25. jan. 1835. Smst. Ing.k. Breve fra Citadellet Frederiks
havn 1828—36, under 11. feb. 1833, bilag 4. Ing.k. nr. 15. Bygnings Project for de
danske Fæstninger 1832—35. V. Krohn, 1937, s. 87. 19 V. Krohn, 1937, s. 94—112.
20 V. Krohn, 1937, s. 99,125—128. H. Ipsens forslag 15. mar. 1855 findes i HA. Komm.sk.
Indk. Sager 1854—56, bilag 170. 21 HA. Ing.k., 1848—57, Citadellet Frederikshavn,
under 22. jan. 1857. 22 HA. Kommandanten i Citadellet. Indk. Sager 1859—62, under
juli-november 1860, bilag 53—55, 60. V. Krohn, 1937, s. 131. 23 Udkast til skrifte
stolen 1879 ligger hos Forsvarets Bygningstjeneste (tegnestuen i Kastellet). V. Krohn,
1937, s. 137. 24 Komm.sk., Indk. Sager 1870—1908, under 20. feb. 1895. V. Krohn,
1937, s. 145 f. 25 V. Krohn, 1937, s. 148. 26 Meddelelse fra Forsvarets Bygningstje
neste. V. Krohn, 1937, s. 157.
S. 434—449. Inventar efter 1704. 1 Fæstningsrgsk. nr. 14, rgsk.bilag 138 nr. 3, da
teret 10. juni 1704, kontrakt med maleren Jørgen Dichhoff. 2 Fæstningsrgsk. nr. 14,
rgsk.bilag 136 nr. 1, kirkens inventarium 1708. 3 Fæstningsrgsk. nr. 60, Citadellet
Fr.havn, inventarium 1757, s. 85. 4 HA. Komm.sk. Korrespondanceprotokol 1812—14;
kirkens inventarium 1815 findes indført bagest i denne bog. 5 HA. Komm.sk. Regn
skabsbog 1822—27, kirkens inv. 1823 og 1827. 6 HA. Komm.sk. Korrespondance
protokol for udgåede sager 1832—39, under 28. feb. 1835. — Jfr. smst. Regnskabsbog
1834—42, kirkens inventarium 1835. 7 Om Chr. Nerger, se Roar Hauglid, Akantus I,
s. 115 ff, der ligesom D.K. Kbh. II, s. 143 har tilskrevet Nerger billedhuggerarbejdet
ved Niels Juels epitafium i Holmens kirke. R. H. nævner ikke tavlen i Kastelskirken.
8 D.K. Københavns amt, s. 830 og 929. 9 Det nye altersølv fra 1740'rne er første gang
omtalt i Fæstningsrgsk. nr. 55, det store Kastelsinventarium 1748, s. 85. 10 Om
smeltningen er omtalt samme sted; se note 9. 11 Alterstagerne er omtalt i den nye
Kastelskirkes ældste inventarium fra 1708: »Et par nye store støbte lysestager, weyer
5½ lpd, staar paa alteret med 2de woxlius«; se Fæstningsrgsk. nr. 14, rgsk.bilag for
1708, bilag 136 nr. 1, kirkeinv. 1708. 12 Fæstningsrgsk. nr. 60, inv. 1757, s. 85.
13
Fæstningsrgsk. nr. 55, inv. 1748, s. 86. 14 Overslag til alterskranken: HA. Ingeniør
korpset. 1848—57, Citadellet Frederikshavn, dateret 22. jan. 1857. 15 Fæstningsrgsk.
nr. 14, regnskabsbilag 1708 nr. 136 (kirkens inv.). 16 HA. Komm.sk. Korrespondance
bog 1832—39, under 30. aug. 1839. 17 HA. Ingeniorkorpset, Kopirgsk., Rapporter
og Skr. 1740—1814, under 17. nov. 1792. 18 HA. Komm.sk. Korrespondanceprotokol
1812—14, med kirkeinv. 1815 bagest i bogen. Der er således en mulighed for, at dåbsbordet fra 1704 gik til grunde sammen med andet inventar ved den engelske besættelse
1807, men sikre oplysninger derom er ikke fundet. 19 HA. Komm.sk. Regnskabsbogen
1854, med kirkens inventarium. 20 Fæstningsrgsk. nr. 14, rgsk.bilag for 1708, bilag
138 nr. 6. 21 Findes i ovennævnte bilag, note 20, under vicekommandantens rgsk.
1709, hvori der er indlagt ældre regnskaber. 22 HA. Komm.sk. Regnskabsbog 1834—
42, under Inventarium 1839, nr. 6 og 7. 23 HA. Komm.sk. Korrespondanceprotokol
1812—14; heri kirkeinventarium 1815. 24 Fæstningsrgsk. nr. 14, rgsk. 1708; heri et
kirkeinventarium, bilag 136, dateret 30. dec. 1708. I ingen af den ældre Kastelskirkes
inventarier til og med 1704 omtales der nogen dåbskande. 25 Omtalt i de store in
ventarier 1709—63 . 26 HA. Komm.sk. Indkomne sager 1854—56, bilag 170: pastor
H. P. Ipsens forslag til kirkens istandsættelse, dateret 15. marts 1855 (trykt hos V.
Krohn, Kastelskirken (1937), s. 125—128. HA. Ingeniørkorpset. 1848—57, Sager vedr.
Citadellet, under 22. jan. 1857. 27 Nebelongs forslag til prædikestol (fig. 18), se under
note 23. 28 Fæstningsrgsk. nr. 14, rgsk.bilag for 1708, nr. 1. Gentaget i inventarium
34*
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1710, Fæstningsrgsk. nr. 16 b, bilag 329/389 . 29 H. P. Ipsens ovenfor under note 26
omtalte memorial af 15. marts 1855. 30 HA. Ing.k. Citadellet Frederikshavn 1848—57,
under Nebelongs overslag af 22. jan. 1857. 31 Fæstningsrgsk. nr. 13, inventarium 1709,
fol. 76 b; jfr. s. 450. 32 HA. Ing.k. 1828—36: Breve vedr. Citadellet Frederikshavn,
bilag 4, dateret 11. feb. 1833. 33 V. Krohn meddeler både i sin bog om Kastelskirken
(s. 64 f.) og i sine håndskrevne noter (i Hærens Arkiv) kun trykte kilder af tvivlsom
34
værdi vedrørende englændernes ødelæggelse af stoleværket i Kastelskirken.
HA.
Ing.k. nr. 15. Bygnings-Project for de danske Fæstninger 1832—35, under 31. jan. 1835.
35 Fæstningsrgsk. nr. 14, bilag 138 nr. 6, 20. aug. 1704, vedr. snedkerens arb. 36 Fæst
ningsrgsk. nr. 14, bilag 138 nr. 3, dateret 10. juni 1704. 37 Fæstningsrgsk. nr. 13, in
ventarium 1709, fol. 76 b og 78 a (trykt i bilag til nærv. skrift, s. 450 f.); jfr. note 35, der
også omhandler himlen over kongestolen. 38 Fæstningsrgsk. nr. 14, inventarium 1708,
i rgsk.bilag nr. 1. 39 Fæstningsrgsk. nr. 13, inventarium 1709, fol. 77 a; jfr. nedenfor
s. 451. 40 Fæstningsrgsk. nr. 13, inv. 1709, fol. 76 b; jfr. nedenfor s. 451. 41 HA.
Ing.k. nr. 15. Bygnings-Project for de danske Fæstninger 1832—35, under 31. jan. 1835.
42
Sakristiprojektet 1879 findes i Forsvarets bygningstjeneste, tegnestue nr. 1, Kastellet.
Om projektet 1893, se V. Krohn, Kastelskirken (1937), s. 137. 43 Stolen under orgelet
er nævnt i alle de store inventarier. Navne på lejere: Fæstningsrgsk. nr. 37 og 39, kirkergsk. 1730 og 1732. 44 Malerrgsk. for pulpituret af 10. juni 1704, i Fæstningsrgsk. nr.
14, bilag 138 nr. 3. 45 HA. Komm.sk. Korrespondanceprotokol 1832—39, under 15.
juni 1837. 46 Se under note 44. 47 HA. Ing.k., 1828—36, Breve fra Citadellet Frede
rikshavn, under 11. feb. 1833, bilag 4. 48 HA. Komm.sk. Indk. Sager 1854—56, bilag
170, 15. marts 1855. 49 HA. Ing.k. 1848—57, Breve vedr. Citadellet, 22. jan. 1857
50
(indeholder
arkitektens
overslag;
de
tilhørende
regnskaber
er
ikke
fundet).
V.
Krohn, Kastelskirken (1937), s. 157. 51 HA. Komm.sk. Kgl. Res. og Koll.br. 1756—
84, under 3. januar og 16. november 1756. 52 Fæstningsrgsk. nr. 14, regnskabsbilag
138 nr. 18; smst. kirkens inventarium 1708, bilag nr. 1. 53 RA. Landetatens General
kommissariat. Kgl. Ordres og Resolutioner 1705, under 3. jan. 1705 (kopi af komman
dantens brev af sa. dato). Jfr. smst. bilag 6, under 20. jan. 1705: kongen skænker kir
ken 300 rdl., dels til afbetaling af gæld, dels til indkøb af »et Positiv«. 54 Fæstningsrgsk.
nr. 14, regnskabsbilag for 1708, bilag 138 nr. 18, dateret 16. marts 1705. 55 Som note
54, under 18. april og 9. juli 1705. 56 Fæstningsrgsk. nr. 50, regnskabsbog for 1743,
samt i samme serie nr. 51, rgsk. for 1744. 57 Se under note 51. V. Krohn, Kastelskir
ken (1937), s. 46. 58 HA. Komm.sk. Indk. Sager 1854—56, under 29. okt. 1855; heri
refereres sagen fra 1846. V. Krohn, Kastelskirken (1937), s. 128. 59 HA. Komm.sk.
Indk. Sager 1859—62, under 12. maj 1859. 60 V. Krohn, Kastelskirken (1937), s. 145.
61
RA. Landetatens Generalkommissariat. Kgl. Ordres og Resolutioner 1705, bilag 6,
under 3. jan. 1705. 62 Fæstningsrgsk. nr. 14, regnskabsbilag for 1708, heri kirkens
inventarium. 63 HA. Komm.sk. Korrespondanceprotokol 1808—14, s. 45. 64 Krohn,
Kastelskirken (1937), s. 129. HA. Komm.sk. Indk. Sager 1854—56, under 15. okt. 1855.
65
Inv. 1708 (i Fæstningsrgsk. nr. 14). Tavleombæringen (se herom Krohn, Kastelskir
ken, s. 81 og 125) var opr. tildelt Kastellets marketendere, som dog slap for hvervet
mod en årlig affindelsessum. I tidens løb blev også denne afskaffet. Tavleombæringen
ophørte helt 1878. 66 HA. Ing.k., Kopirgsk., Rapporter og Skr. 1740—1814, under
17. nov. 1792. 67 HA. Komm.sk. Korrespondanceprotokol 1812—14; bag i bogen er
opført kirkens inventarium for 1815. 68 HA. Komm.sk. Indk. Sager 1854—56, under
15. okt. 1855. 69 Inventarium 1815 (note 67). De fire billeder blev kasseret 1833: HA.
Komm.sk. Indk. Sager 1832—38, bilag 22, under 5. marts 1833. 70 Fæstningsrgsk.
nr. 14, rgsk.bilag for 1708, bilag 138 nr. 13, dateret 19. nov. 1704. RA. Landetatens
Generalkommissariat, Kgl. Ordres og Res. 1705, bilag 6, under 3. jan. 1705. 71 HA.
Komm.sk. Indk. Sager 1832—38, bilag 22, under 5. marts 1833. — De to lysekroner,
der blev udskiftet 1958, er fra Forsvarets Materialintendantur videresolgt ved auktion.
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De havde moderne arme, der var hule og beregnet til indlæg af elektriske ledninger.
Korpus kan have været antikt. Tegning af disse lysekroner findes i Forsvarets Bygnings
tjeneste, tegnestue 1, Kastellet. 72 Inventarium 1708 (i Fæstningsrgsk. nr. 14) og alle
følgende inventarier til og med 1763 omtaler denne lysearm. Jfr. fortegnelse over kas
sabelt inventar i HA. Komm.sk. Indk. Sager 1854—56, bilag 331, under 15. okt. 1855.
73
V. Krohn, Kastelskirken (1937), s. 159. Henningsen, Kirkeskibe, s. 160. 74 Inven
tarium 1708 (i Fæstningsrgsk. nr. 14). Inv. 1815 (i HA. Komm.sk. Korrespondance
protokol 1812—14). HA. Komm.sk. Indk. Sager 1832—38, bilag 22, under 5. marts
1833. 75 Fæstningsrgsk. nr. 14, bilag 138 A: vicekommandantens kirkeregnskab for
1705—09 (heri som 13. post: klokkerens regnskab for udlejning af ligklædet 1700—1709).
1710-inv. nævner et sort ligklæde. 76 Fæstningsrgsk. nr. 22 a, kirkergsk. 1716. 77 HA.
Komm.sk. Indk. Sager 1832—38, bilag 22, 5. marts 1833. 78 Fæstningsrgsk. nr. 47,
79
regnskabsprotokol
for
1739.
HA.
Komm.sk.
Regnskabsbog
1834—42,
kirkeinven
tarium 1838. Ordenspuderne og kommandostaven er omtalt ved general Fr. v. Walters
begravelse fra Kastellet 1749; se »Nye Stats-Tidender« (Extraordinaire Relationer), udg.
af E. H. Berling, juni 1749, side 43. 80 HA. Komm.sk. Indk. Sager 1859—62, under
16. maj 1859, kirkergsk. 81 Krohn, Kastelskirken (1937), s. 144. HA. Komm.sk. 1870—
1908, Indk. Skrivelser, bilag 225 (25. aug. 1879) og bilag 370 (30. maj 1885). 82 Fæst
ningsrgsk. nr. 14, regnskabsbilag for 1708, bilag 138 nr. 1 b, under 27. sept. 1704. — Der
var vistnok kun tale om udbygning af et ældre urværk, idet Kastellets vicekommandant
(efter samme bilag nr. 1 a, under 17. marts 1704) udbetalte 36 rdl. for indkøb af et sejr
værk hos Margrethe Elers, enke efter baron Diderich Fuiren. 83 Inventarium 1708
(i Fæstningsrgsk. nr. 14, bilag 136) samt det store Kastelsinventarium, nedenfor s. 450.
84 Fæstningsrgsk. nr. 44, rgsk. for 1737, bilag 62, under 10. sept. 1737. 85 Fæstnings
rgsk. nr. 56, rgsk. for 1750, bilag 52. 86 Inventarium 1708 (i Fæstningsrgsk. nr. 14,
bilag 136). — Inventarium 1827, i: HA. Komm.sk. Regnskabsbog 1822—27. 87 RA.
Landetatens Generalkommissariat, Kgl. Ordres og Resolutioner 1705, bilag 6, under 3.
jan. 1705. — Fæstningsrgsk. nr. 14, regnskabsbilag for 1708, bilag 138 nr. 2: Holtzmanns
regning for den nye klokke, dateret 29. april 1704. 88 HA. Ing.k., Citadellet. Kopi
rgsk., Korresp., Rapporter etc. 1823—29, under 28. og 29. april 1826. 89 V. Krohn,
(1937), s. 78. Se endvidere i Kastelskirkens embedsbog, ved embedet.
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VOR FRELSERS KIRKE

Vor Frelsers kirke, set fra sydvest.

N. E. 1957

VOR FRELSERS KIRKE
ved
JAN STEENBERG
øbenhavns præsident Peder Hansen Resen har i en beskrivelse af Christianshavn
meddelt fyldige efterretninger om denne bys ældste historie. Skriftet findes i to
K
versioner; det første fra 1682 ligger som manuskript i Københavns Stadsarkiv, medens
det lidt yngre fra 1685 er trykt i 3. bind af Københavns diplomatarium. Det sidstnævnte
er således det lettest tilgængelige og også det fyldigste; men det første indeholder dog
en del oplysninger, som ikke er medtaget i versionen fra 1685.
Resen beretter, hvorledes kong Christian IV. grundlagde Christianshavn i året 1618,
afstak de nye gadelinier, lod de første huse opføre, samtidig med at store opfyldningsarbejder i det side terræn blev iværksat. Bydelen fik købstadrettigheder 1639 og beholdt
sit eget bystyre til 1674, da den atter gled ind under Københavns magistrat som en
del af hovedstaden1.
I årene mellem 1618 og 1639 var Christianshavn således kun et led af København,
et kvarter i sin vorden, og de beboere, der var søgt hertil, blev henvist til at blive kirke
lig betjent under Holmens kirke2. Anderledes efter 1639. Christian IV. lod da den før
ste kirke opføre (fuldendt 1640, nedenfor s. 473), og bydelen hinsides Strømmen var
derefter ikke blot en selvstændig købstad, men også et kirkeligt sogn med egne præster.
Christianshavn var anlagt som en fæstningsby med volde ud mod Amager, og denne
voldlinie blev derved den naturlige grænse for det nye kirkelige sogn. Til kirken på
Christianshavn søgte også beboerne bag Børsen3, kaldet »Nybørs« (senere Henrik Mül-l
ers seks — oprindelig syv — »Søstre«), dèr hvor nu Privatbankens bygning står. Den
nye Købstads borgmestre og råd var til enhver tid tillige kirkens patroner og afleverede
dette hverv til Københavns bystyre, da købstaden 1674 blev nedlagt. Således har Christianshavns kirke og dens efterfølger Vor Frelsers kirke altid været magistratskirke4.
Navnet var i den ældste tid blot »Kirken paa Christianshavn«. Da Christian V.s store
kirke blev indviet 1696, fik den navnet »Vor Frelsers Kirke«.
Sognets befolkning var blandet dansk og tysk. Den første sognepræst Niels Bredal,
senere biskop i Trondheim, skal således have prædiket på begge sprog. Allerede 1641
ansattes dog Matthias Wincke som særlig tysk kapellan5.
Denne ordning gav anledning til en del misforståelser, fordi det af de gældende be
stemmelser ikke klart fremgik, hvorledes forholdet mellem den tysktalende del af me
nigheden og den danske sognepræst skulle være. Tyskerne mente, at de på det nærmeste
kun havde at holde sig til deres egen præst, som da tillige måtte betragtes som deres
sognepræst, hvilket fra den anden side blev benægtet: den tyske præst var kun kapel
lan, medens den danske sognepræst var at betragte som den egentlige sogneherre med
alle de rettigheder, dertil hørte. Efter langvarig strid enedes man 1665 om et kompromis:
den danske sognepræst skulle anerkendes som sådan af alle byens indvånere, der — dan
ske såvel som tyske — skulle yde ham de reglementerede ofre og præstepenge; hvis den
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tyske kapellan på den danske sognepræsts opfordring forrettede altertjenesten ved høj
messen, skulle sognepræsten have to tredjedele og kapellanen den ene tredjedel af de
accidenser, der måtte falde, medens der ved fromesse alene skattedes til den tyske præst.
Menigheden måtte frit og uden tvang vælge, hvilken af præsterne de ville lade sig be
tjene af (»og hverken skal den danske præst tvinge nogen til højmessen eller den tyske
nogen til froprædiken«). Der var yderligere nogle bestemmelser om tvivlstilfælde6.
Forinden man nåede frem til denne forståelse, må der have været planer om at bygge
en særlig tysk kirke på Christianshavn, eftersom Frederik III. i året 1662 tillod en An
dreas Joachim Wulf at opstille en »Skauborg« eller komedieplads i København for der
at opføre »tragedier, comedier og andre saadanne actioner og lege … « imod hver uge
at yde en guldkrone eller 19 mark danske til en tysk kirkes opbyggelse på Christians
havn7. Det er vistnok den eneste gang, man hører om denne sag. Der gik som bekendt
100 år, før der blev gjort alvor deraf.
Christianshavns gamle kirke og dens efterfølger var alle dage fattig på kapital og fast
ejendom. Større pengegaver i form af legater nævnes først i slutningen af 1700’rne (Bonsachs og Niels Brocks legater), og fast ejendom i form af huse og gårde, sådan som det
kendes fra de ældste københavnske sognekirker (en arv fra middelalderen) er der ikke
tale om. Der nævnes lejlighedsvis kun et par eksempler. Således havde kirken 1659 fået
Mette Jordemoders hus i Prinsessegade (datidens Prinsensgade), og 1665 fik den Jacob
Jensens gård i Wildersgade (datidens Kongensgade)8. Den sidste har man ingen yder
ligere efterretninger om; den førstnævnte, der også kaldes Mette Hans Bagers gård, blev
solgt 16899. Senere erhvervedes et hus i S. Annægade. Det havde oprindelig i den tid,
da Vor Frelsers kirke stod under opførelse, været i murmesteren Daniel Langhammers
eje. Han havde afstået det til kirkeværgen Johs. Christensen Meller, som atter ― uvist
hvornår — lod det gå videre til Vor Frelsers kirke10, for at det kunne bruges som bolig
for organisten, og netop som organistbolig nævnes det for første gang i året 1707; dets
første kendte beboer var Johan Hiob Thielo11, farfader til den senere så stærkt omtalte
skuespillerinde Caroline Thielo.
Kirken havde ingen faste præsteresidenser. Da den ældste kirke blev bygget som et
meget langstrakt hus, var det netop meningen, at der her engang skulle rummes både
skole og residenser for sognepræst og kapellan12, når den større og anseligere kirke var
rejst. Som bekendt kom det gamle kirkehus til at fungere meget længere, end Christian IV.
havde tænkt, og da Christian V.s store nye kirke omsider var rejst, var den gamle byg
ning så skrøbelig, at den kun kunne tjene som midlertidigt billedhuggeratelier for de
kunstnere, der arbejdede med alterets skulpturer. Da dette arbejde var slut, blev kirke
huset fra 1640 også revet ned (nedenfor s. 476). Det var derefter tanken, at den store,
øde plads lige vest for Vor Frelsers kirkes hovedportal skulle rumme et par præsteboli
ger13. Men det forblev ved planerne. På grunden byggedes 1773 en veterinærskole, lan
dets første Landbohøjskole.
Når kirken ingen kapitaler havde til den daglige drift, måtte der til større bygge
foretagender skaffes penge udefra. Den ældste kirke synes således bygget ved penge
fremskaffet af Christian IV., dels ved gaver fra ham personlig, dels ved penge, der egent
lig var henlagt til Trinitatis kirke14. Da Frederik III. omgikkes med planer om at lægge
den christianshavnske kirke ved Grønnegaards havn, måtte også han direkte bidrage til
byggeforetagendet med 3500 rdl. i rede penge15. Ved opførelsen af Vor Frelsers kirke
kan der opvises et stort og indviklet bogholderi over pengemidler anskaffet allevegne fra.
Beløbene er indført i Johs. Christensen Mellers omfangsrige regnskabsprotokoller, som
på grund af deres nøjagtighed vistnok gør det muligt i mange enkeltheder at følge, hvor
ledes man dengang fmancierede så stort et byggeforetagende. Opgaven venter endnu på
sin løsning. Her skal blot antydes, at der foruden kongelige gaver også var mange pri
vate donationer; der optoges store lån, bl. a. i Børnehusets midler, og samtlige danske
kirker, både anneks- og hovedkirker skulle yde 2 rdl. hver i de næste 10 år (efter den
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gamle regel, at »den rige hjælpe den fattige«); desuden måtte de ældre københavnske
sognekirker give større kontante bidrag, fordelt over 20 år. Og endelig fik kirken fra
1690 andel i de bøder, der faldt ved Højesteretsdomme. Således idømtes handelsfirmaet
Texière, fader og søn, i året 1699 en bod på ikke mindre end 2500 rdl., der dog til ulykke
for kirken blev nedsat til 1000 rdl.16.
Hver gang større byggeforetagender var under forberedelse, måtte andre end patro
nerne og menigheden træde hjælpende til. Det ses bedst ved opførelsen af Thuras store
spir, hvor det selvsagt er kongen, der må gå forrest ved sit eksempel. Der er i det hele
taget et misforhold mellem den store og prægtige kirkebygning og det sogn, den var
sat til at tjene. Gentagne gange, også i ældre tid, nævnes det, at sogneboerne er fattige.
I 1800’rne var Christianshavn for en stor del slumkvarter. 1853 klagede en af præsterne
over, at froprædiken var afskaffet, og at mange af hans sognebørn ikke kom i kirken til
højmesse, fordi de skammede sig ved at møde op i fattigmands usle klæder17. Set i denne
sammenhæng er det forståeligt, at magistraten gentagne gange jamrede over de store
udgifter til kirkens vedligeholdelse. Det økonomiske grundlag for kirkens timelige eksi
stens måtte være stole- og gravpenge, og begge dele svigtede på Christianshavn. De mere
kostbare grave under kirkens gulv blev således aldrig fuldt udnyttede, og kirken unddroges derfor vigtige midler til sin vedligeholdelse18. Det gik så vidt, at byens 32 mænd
i 1814 nægtede at lade byens kasse betale en reparation af Vor Frelsers kirkes spir: »Det
er til ingen Nytte for Staden«, skrev de, »ligesom Staden ikke ved Krav eller Kontrakt
om dets Opførelse mener sig forpligtet til dets Vedligeholdelse«19. De kommunale myn
digheder synes her at have glemt, at det var dem selv, der 1744 havde bedt kongen
om at få dette store spir og ved den lejlighed fremhævet, at det ikke blot ville være til
pryd for staden, men også rent praktisk kunne gøre gavn som sømærke (s. 524). Denne
sidste tankegang var dog ikke gået i glemmebogen: 1813 havde magistraten under over
vejelserne vedrørende spirets reparation ventileret den tanke, at skibsfarten, der havde
så mange fordele af dette ypperlige sømærke, også burde deltage med pengebidrag til
spirets istandsættelse20. Det ser dog ud til, at koffardifarten slap for videre tiltale.
En anden ren verdslig fordel, man kunne drage af det høje tårn, var den store udsigt.
At spiret straks efter opførelsen var genstand for københavnernes store nysgerrighed,
der gav sig udslag i en formelig tilstrømning til den ydre sneglegang21, siger sig selv.
Men kirken synes ikke straks at have haft interesse i at udnytte denne turistattraktion
økonomisk; det var så sent som 1826, at man første gang overvejede at åbne adgang
til spiret mod betaling22. — Dertil kommer også vægterinstitutionen, der blev oprettet
1737 og første gang omtales dette år ved Vor Frelsers kirke23 (altså før spiret blev byg
get), og som holdt til i tårnet, sålænge der overhovedet var tårnvægtere i byen, d.v.s.
til begyndelsen af 1860’erne. Der var indrettet et par kamre med alkover for vægterne
øverst i tårnet; det hører med til billedet af kirken i ældre tid, at man lejlighedsvis kunne
se vægternes latrintønder blive hejst ned fra det høje stade24.
Den mest indgribende begivenhed i Vor Frelsers kirkes tilværelse i 1700’rne var uden
tvivl oprettelsen af en særlig kirke for den tyske menighed. Frederiks tyske kirke i
Strandgade blev til virkelighed i 1755 og de nærmest følgende år, hvilket havde til følge,
at nogle af de mere formuende menighedsmedlemmer nu forlod deres gamle sognekirke
på Christianshavn for at søge den nye25. Ligesom der ved oprettelsen af den ældste kirke
på Christianshavn havde været meningsforskelligheder mellem den danske og tyske me
nighed om den fælles kirkelige betjening, således gik det også nu, da båndet mellem de
to menigheder skulle brydes. Klokker, graver, organist og kantor ved Vor Frelsers kirke
måtte have erstatning for tabte indtægter, når den tyske menighed nu forlod den gamle
rede26; og efter at disse forhold var blevet ordnet, opstod der en bitter strid om retten
til begravelser. Den blev afgjort den 16. januar 1761 ved en kgl. resolution, der tilsyne
ladende gav de to christianshavnske kirker lige rettigheder27, men det kunne ikke skju
les, at det blev Frederiks tyske kirke, der med sin nye, smukke gravkrypt trak de fleste
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begravelser til sig. I Vor Frelsers kirke hørte begravelser under kirkegulvet på det nær
meste helt op.
Frederiks tyske kirke blev nedlagt 1886. Ved slutningen af det 19. århundrede blev
det besluttet, at man skulle bruge bygningen til sognekirke for et nyoprettet sogn, hvis
grænser fastsattes ved kgl. resolution af 8. marts 1899, hvorefter de to christianshavnske
sogne skulle deles ved Torvegade og Amagerbrogade28, og sådan har det været siden.
Medens der ved kirkens grundlæggelse var ansat to præster, en sognepræst og en ka
pellan, har der siden 1837 yderligere været knyttet en kateket til Vor Frelsers kirke.
Blandt de mange præster, der i århundredernes løb har haft deres virke her, skal kun
nævnes N.F.S. Grundtvig, som var residerende kapellan fra 1822 til 1826, og som i
denne tid skrev nogle af sine berømteste værker som »Nyårsmorgen«, »Den signede Dag«
og »Kirkens Genmæle«.

L. L. 1965

Vor Frelsers kirkes symbol, Korslammet, fra døbefonten.

Fig. 1. Johan Semps plan af Christianshavn sept. 1617. Syd opad. Kirken er tænkt placeret ved
østsiden af centraltorvet, hvortil der skulle føre en kanalgade nordfra. Kgl. Bibl.
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årene mellem 1618 og 1620 byggede man den første bro mellem Slotshol
men og Amager. Den gik fra terrænet bag Børsen med kurs mod den gamle
Grønnegårds havn på den modsatte side af Strømmen og bar i den ældste tid
navnet Amagerbro, men kendes nu hyppigst som Knippelsbro. Tidligere havde
trafikanter været henvist til færgeforbindelsen, når de fra Amagersiden begav
sig til hovedstaden. Nu kom broen som et første synligt tegn på, at de side
og sumpede arealer derovre skulle inddrages med en bydannelse for øje.
Kalmarkrigen var på den tid lykkelig overstået. Christian IV. syntes at have
strygende medbør. Der var fred, og alle gode kræfter kunne sættes ind på at
fremme produktive og fredelige sysler. København fik i disse år så mange be
viser på kongens uhæmmede og friske initiativ, både i form af nye huse og
navnlig gennem de store udvidelser af den gamle bykærne. Den ene af disse
ekspansioner, gående fra Nørre- og Østerport ud til Kastellet, er oven for korteligt omtalt (s. 406 ff.). Længe før den var virkeliggjort, lancerede kongen en
anden plan om en ny købstad på Amager, første gang nævnt 1617, men uden
tvivl af ældre oprindelse. Tanken om det nye byanlæg havde dobbelt sigte.
Man ville udvide havnens kapacitet med øget kajplads, og i forlængelse af
denne tankegang drømte man om nye købmænd, nye virksomheder og nyt
initiativ til fremme af rigernes handel. Men kongen ønskede tillige, at både den
gamle havn og denne nye tumleplads for blomstrende fremtidssyner skulle
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Fig. 2. Plan af Christianshavn 1627. Syd opad. Gengiver Johan Semps anden plan fra dec. 1617.
Byggetomten mærket »Kircken« sydøst for torvet angiver, hvor fundamenterne til Chr. IV.s første
kirkebygning skal søges. Gengivet efter V. Lorenzen: Haandtegnede Kort I, pl. VI.

sikres mere effektivt. Det andet hovedformål med den nye by var derfor af
militær karakter. Havnen skulle værnes fra alle sider, og derfor blev Chri
stianshavn formet som en fæstningsby.
Det første udkast (fig. 1) til Christianshavns byplan fra september 1617 er
tegnet af kongens ingeniørofficer Johan Semp1. Han havde tænkt sig et stjerne
formet anlæg i lighed med det, der nylig var iværksat i Glückstadt. Havnen
skulle med en bred kanal og flankerende kanalgader føres ind mod stjernebyens
hjerte, det store centraltorv, hvorfra gaderne vifteformet udspilede sig til alle
sider. Planen blev dog straks henlagt og en ny udarbejdet efter skakbræt
systemet med vinkelret krydsende gader og regelmæssige husblokke (fig. 2).
Den nord-sydgående kanal fra det første projekt blev her erstattet med en
anden, der havde øst-vestlig kurs, og som delte byen i to halvdele, »oven og
neden Vandet«. Denne anden plan blev godkendt af kongen i december 1617
og er i alle hovedtræk den, der blev gennemført, og hvis karakteristiske figur
ligger til grund for nutidens Christianshavn2.
Der var ikke tale om en blot udvidelse af hovedstadens gadenet. Den nye
by var tænkt som en selvstændig købstad, og som sådan fungerede den til
1674. En købstad krævede både rådhus og kirke. Det første blev der aldrig
lejlighed til at virkeliggøre. Men kirken var allerede i de ældste planer tænkt
som byens hovedmonument.
Som en bygning af stort format og omgivet af en kirkegård kunne kirken
ikke placeres i det geometriske centrum. Her skulle torvet være med fast af
grænsede flanker. I plan I fra september 1617 (stjernen) er der i torvets midte
anbragt en lille rundbygning, der synes at være tænkt som den nye købstads
vartegn — man gætter på en brønd, arkitektonisk opbygget i højden, så den
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Fig. 3. Plan af Christianshavn 1658. Udsnit af kort over København. Syd opad. Den midlertidige
kirke er placeret ved gadekryds syd for den senere opførte Vor Frelsers kirke. Kgl. Bibl.

kunne virke som blikfang, når man kom fra havnen og gik ad kanalgaden op
mod byens centrum. Tanken er ikke videreført til plan II fra december 1617
(skakbrættet), men den var vistnok ikke glemt. Den genopstod senere i år
hundredet, da Aksel Urup i Ny-København projekterede en aldrig gennemført
kanalgade (nutidens Fredericiagade) fra havnen direkte mod Christian IV.s
monumentale S. Anna Rotunda. Der var nedfældet store ideer i slige byplaner.
Man kan deraf slutte, at også kirken på Christianshavn skulle være i den store
stil.
Den projekterede kirke er afsat på Johan Semps plan I ved torvets østre
side. Måske er der blot tale om en rent foreløbig signatur. Men udelukket er
det ikke, at der forelå nogle skitser, og at tegneren her har antydet lidt om,
hvad man havde tænkt sig. Kirken skulle da være bygget som et langhus med
korsformet kor og absider både i kor og korsarme, af et vist middelalderligt
anstrøg, men i hvert fald af meget anselige dimensioner.
Johan Semps plan II kendes ikke i original. Men et par håndtegnede kort
over Christianshavn fra slutningen af 1620’rne og midten af 30’rne gengiver
i hovedtræk den approberede plan fra december 1617 (fig. 2). Her er kirken
flyttet bort fra torvet mod sydøst til en karré, der begrænses af Store Torve
gade, Prinsensgade, S. Annægade og Dronningensgade, umiddelbart vest for
den karré, hvor man i 1680’erne byggede Lambert van Havens kirke. Angivel
sen af byggepladsen må nødvendigvis være rigtig. Da Johan Aumand3 1673
fik skøde på en ejendom ud mod Store Torvegade i den nævnte karré, hedder
det udtrykkelig, at grunden her »tilforn till en kirchis biugning har verit vd-
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Fig. 4. Plan af Grønnegaards havn o. 1670. Nord opad. Kirken er angivet ved Litra A.
Kort i Nationalmuseets arkiv.

valdt, mens en anden plads til samme kierche igien i stedet forordnet«. Tra
ditionen om denne kirketomt var levende på Christianshavn langt ned i tiden;
også Resen kendte den, og man vidste, at Christian IV. ikke blot udpegede
dette sted, men at han også lod fundamentet lægge4. I beretningen om Lam
bert van Havens kirkebygning og dens besværlige tilblivelse (nedenfor s. 485 ff)
vil det blive vist, at det første, man foretog sig 1681, var at foranstalte en
formelig udgravning af disse fundamentsten, som må være lagt på kongens
befaling omkring 1620, medens den videre opbygning er blevet standset ved
Kejserkrigen. Dette andet kirkeprojekt på Christianshavn er i øvrigt ukendt.
Efter to forgæves forsøg kom der dog et resultat, da kirkeprojekt nr. 3 blev
lanceret 16355. Det blev nemlig realiseret 1639—40, men var kun tænkt som
en rent foreløbig bygning, der snarest muligt skulle afløses af noget bedre.
Den fik dog en meget længere levetid, end man havde tænkt sig, fordi tiderne
stadig ikke blev bedre. Hvad der vides om denne interimskirke, bliver med
delt nedenfor (fig. 3).
Men det blev aldrig glemt, at den nye by skulle rumme en stor kirke. Kong
Frederik III. rykkede da frem med projekt nr. 4. Det er ret forskelligt fra for
gængerne, fordi man her har tænkt sig den nye kirke placeret helt ud til Strøm
men, ved Grønnegårds havn, lige vesten for Lille Torvegade6. Den første med
delelse om denne nye plan stammer fra 1668. Kongen bevilgede til foretagendet
3500 rdl. og forordnede tillige, at fundamentstenene skulle hentes uden for Ama
gerport af det forråd, der var tiltænkt fæstningsvoldens udbedring. Der blev
også kørt et par hundrede læs sten til den nye byggeplads, men så blev der
heller ikke udrettet mere. Der var også vanskeligheder med det valgte sted,
som var af vigtighed for borgernes økonomi. Christian V. skred da 1672 til at
udstede et åbent brev7, der fastlagde kirkegårdens område, 74 × 136 alen, be
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liggende ved Grønnegårds havn. Et kampestenshegn blev sat, og det ser tillige
ud til, at også bygningens dimensioner blev afmærket ved fundamentsten. Men
så kom man heller ikke længere. Tanken blev opgivet, projekt nr. 4 blev hen
lagt til fordel for Lambert van Havens plan, den største og prægtigste af dem
alle, endelig realiseret som det femte projekt i årene 1681—96.
Om Frederik III.s kirkeplan er der kun få oplysninger. Den er indtegnet på
en plan fra tiden o. 1670 (fig. 4) og viser sig her som en korskirke med tresidet
afsluttet kor. Meget muligt har der også været andre planer af mere fantasi
fuld form. En hel serie udkast til kuppelkirker fra anden halvdel af 1600’rne
findes nu i Nationalmuseets arkiv. En af tegningerne referer sig måske, som
ovenfor s. 410 er vist, til Kastelskirken, medens andre kan være udkast til Vor
Frelsers kirke. Ingen af dem er store kunstværker og har da heller ikke opnået
kongelig approbation.

DEN MIDLERTIDIGE KIRKEBYGNING
Ved et missive af 18. februar 1635 gav Christian IV. ordre til at indkræve
2000 speciedaler til opførelse af en kirkebygning på Christianshavn8. Pengene
skulle inddrives af de beholdninger, kirkerne i Sjællands stift lå inde med. I
godt fire år er der tavshed om byggesagen. Men 16. juni 1639 sendte kongen
et nyt brev derom, denne gang stilet til Niels Trolle, statholder på Køben
havns slot, med befaling om, at der hos Universitetet skulle opkræves »ungefær
1844 rixdaller«, der skulle anvendes til opførelse af et 60 alen langt hus på
Christianshavn, »huilchet huus siden, naar den rette kierche ferdig bliffuer, till
schole, præstens och capelans residentz kand forbrugis«. Pengene, som Univer
sitetet skulle udrede, var egentlig bestemt for den nye Regenskirke; men kon
gen har brug for pengene i en hast og lover dem tilbagebetalt næste forår9.
Det var ikke tanken, at der skulle ofres for meget på den lille Christianshavner
kirke, og kongen pålægger da også Niels Trolle, hvem han har indsat som byg
herre, at fare frem med lempe og finde brugeligt inventar dertil af det, der er
i behold på slottet.
Den nye kirke var placeret ved det sydøstlige hjørne i gadekrydset mellem
Prinsens og S. Annægaden10, lige syd for den nuværende Vor Frelsers kirke.
Her er den anbragt på tre ældre kort, fra 1649, 1658 og 1670, ligesom Resen
på sit fugleperspektiv (1674) har gengivet den på rette sted (fig. 5). Som et
kuriosum kan tilføjes, at ved byggearbejderne på Vor Frelsers kirke i 1690’erne
undlod stenhuggerne, der syslede med den store søndre kirkedør, sjældent at
nævne, at denne dør vendte ud mod den gamle kirke11.
Der var kun tyndt bebygget i de kanter af byen, hvor kirken blev grund
lagt 1639. Gaderne var knap nok udstukket — det blev de vistnok først i
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1680’erne (nedenfor s. 486), og denne første kirke på Christianshavn har da
også udnyttet det areal mod nord, hvor dens meget større efterfølger blev an
lagt12, som begravelsesplads. En sådan kirkegård nævnes allerede 1640, men
dens nøjagtige størrelse er ikke kendt.
Selve byggehistorien indledtes med store opfyldninger af det meget lave og
sumpede terræn13. Kontrakten med murmestrene er dateret 15. juni 1639, men
arbejdet var dog i fuld gang allerede på den tid14. De ældste regnskaber, ved
rørende fundamenterne, er fra april samme år; man var da begyndt at grave
grunden og øse vand af fundamentgrøfterne.
Bygningen var af grundmur og havde en mærkelig langstrakt form. De 60
alen i længden er allerede nævnt. Bredden var kun 13 alen. Fundamentet be
regnedes til to stens tykkelse, mens murene over niveau blev 1 ½ sten tykke,
ca. 40 cm. For at styrke disse ikke altfor svære mure opførte man 10 piller, fem
på hver langside, alle med et fremspring på 1 ½ sten og med en bredde på tre
sten. Murhøjden opgives at være 9 alen over jorden, i gavlene 14 alen.
Kontrakten med tømrermesteren Anders Koch15 er dateret 26. juni 1639;
heri nævnes den »overdel«, der skal hugges på 60 alens længde, altså identisk
med tagspærene. Dertil kom portalen, vinduerne og et »tårn«16. Dette sidste
var af tømmer og har formentlig været et rytterspir. — Af vinduer17 nævnes
der 20, fordelt i en nedre og en øvre række. De nederste var 2 alen brede og 2 ½
alen høje, de øverste 2 alen i kvadrat. Med fuld sikkerhed kan de ikke fordeles
på kirkens mure, men da der i det indre var pulpiturer, vistnok på tre sider,
idet kun altervæggen mod øst gik fri, og da længden var opdelt i fire fag,
hvoraf et på nordsiden går fri på grund af våbenhuset, har der på søndre lang
side været 4 × 2 vinduer; på nordre 3 × 2 — ialt 14 vinduer. De resterende seks
må fordeles mellem de to gavle, antagelig fire til vestgavlen (stadig af hensyn
til pulpituret) og to på altervæggen.
I det indre har gulvet været belagt med mursten18. Der var regulært bjælke
loft19. Selv om koret var særlig afgrænset med det nedennævnte korgitter, har
rummet dog nødvendigvis været en enhed, et langhus med kor og skib i eet.
På byggepladsen var året 1639 gået med fundamenteringen og selve murer
arbejdet. De to murmestre Jørgen Thidemand og David Davidsen kunne slutte
af inden årets udgang, og det færdige arbejde blev synet af Jørgen Scheffel,
kendt fra Rundetårn (ovenfor s. 251), i december måned20. Det var ikke blot
gået hurtigt, men også for hurtigt. Allerede efter nytår 1640 havde bygningen
åbenbaret store skavanker. De to murere måtte påny tilkaldes, og de kunne
da i februar indberette, at det navnlig var galt fat ved den søndre side, hvor
»murene giver sig, sommesteder ind, sommesteder ud, hvorover vi har været
foraarsaget at opmure to sidepiller udi samme hus paa den ene side inden til«;
desuden blev der indskudt en række tværbjælker og murankre, »især da ærlig
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Fig. 5. Udsnit af Resens fugleperspektiv over København 1674, med den midlertidige kirke placeret
som på fig. 3. Nationalmuseets arkiv.

og velbyrdig Niels Trolle agter at gøre et pulpitur derudi«21. En tilsvarende
synsforretning for tømmerarbejdets vedkommende fandt sted meget senere.
Den blev først foretaget 26. oktober 1641 af Jacob Matzen22, til trods for, at
kirken på det tidspunkt forlængst var taget i brug. Pinsedag den 24. maj 1640
holdtes den første gudstjeneste i denne midlertidige kirke23, som da i alle til
fælde har været så vidt fremme, at præst og menighed har kunnet samles. Men
der forestod endnu en del arbejder. I den ovennævnte synsforretning fra okto
ber 1641 hedder det, at tømmerarbejdet har omfattet »opstandere, tømmer til
spærværk, pulpitur, murleitere, fodstykker og … gulv under stolene; desuden
det store loft [d.v.s. kirkerummets bjælkeloft] og lofterne over pulpiturerne,
alterets opbygning, skuret foran kirkedøren, tårnet o.s.v.«. I denne liste hæfter
man sig særlig ved »skuret« foran kirkedøren, altså et våbenhus, som efter de
bevarede regnskaber24 først blev opført i foråret 1641, og som tydeligt er afsat
på de tre ovennævnte kort fra 1649, 1658 og 1670 samt på Resens fugleperspek
tiv. Våbenhuset var placeret ved den nordre sidemur, tæt ved vestgavlen og
synes at lægge beslag på et areal, som egentlig skulle bruges til gade; nu var
der som før nævnt ikke udstukket gadelinier i denne tyndtbeboede bydel, og
kirkens hovedportal med tilhørende våbenhus har da vendt ud mod den del
af begravelsespladsen, hvor langt senere Lambert van Havens store kirkebyg
ning skulle rejses. Den eneste rest, der nu menes at være tilbage fra den gamle
kirke, er en sandstensblok, kendelig som portalindfatning i 1600’ernes stil,
smykket med rudebosser og rosetter, mindende om nordportalen i Holmens kirke
(s. 28 f.), udført af Herman Rolfinck. Den er opstillet ved Vor Frelsers kirkes
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nordportal og skal ifølge en ubeviselig tradition være det tiloversblevne af
portalen på Christian IV.s kirke.
Myndighedernes hastværk med at få den midlertidige kirke færdig fik lange
følger. Bygningens forfald meldte sig snart. I sin beskrivelse af Christianshavn
(1682) siger Peder Hansen Resen: »Denne kirche er meget brøstfældig [og] er
ferdig til at nederfalde, fordi grunden och grundvolden ere iche faste och gode,
oc kand derfor ingen liig der udi vorde begrafven«. En nødtørftig reparation25
er noteret mellem 1688 og 1690. På den tid var dens langt anseligere genbo
nået så vidt, at den store kransegesims blev opsat (nedenfor s. 494), og man
kunne da se hen til afslutningen på den gamle kirkes saga. Dens tilstand i 1696,
da den nye kirke blev afleveret, var sådan, at ingen turde tænke på at bruge
den efter den oprindelige bestemmelse, som præsteresidens og skole. I nogle
år var den billedhuggerværksted (nedenfor s. 511), men blev derefter solgt til
nedbrydning26 ved auktion den 27. juni 1708. Køberen, Niels Møller på Chri
stianshavn, overtog materialerne for 462 rdl. Men arealet forblev i kirkens eje
endnu nogen tid. Grundstenene, der ikke var medgået i handelen, blev optaget
1709, hvorefter man kørte fyld over tomten. Sporene af Christian IV.s ældste
kirke på Christianshavn var dermed udslettet.

INVENTAR
†Alterbord var opbygget af egeplanker på fundament af mur. I skabet var
der et rum, vel til opbevaring af vasa sacra, med en taskelås27.
†Altertavlen var sammen med den nedennævnte prædikestol købt hos vær
gen ved Petri kirke, Martin Schultz28. Det vides, at Petri kirke fik ny alter
tavle 1628, og at denne stod der endnu 1679 (I, 261) og så vidt vides er gået
til grunde ved branden 1728. Kirken på Christianshavn må således have er
hvervet en ældre tavle fra Petri kirke, men hverken dens alder eller udseende
kendes. Den kan måske 1696 være overført til Vor Frelsers kirke, indtil Tessins store alter var færdigt, men heller ikke dette er der bestemte efterret
ninger om.
†Alter klæder. 1) Skænket 1640 af Christian IV. fra beholdningen ved Slots
kirken29; det skildres i kirkens inventarium 1685 som et gammelt alterklæde
af rødt fløjl »med rødt klæde ovenpaa« og foret med gult lærred. Overførtes
1696 til den nye kirke. 2) Nævnt 1685, af rødt blommet fløjl »og rødt klæde
ovenpaa, huor paa staar David Bestentz och hans hustrues nafn, omkring kan
tet med guld galoner«. Overførtes til den nye kirke 1696.
†Alterdug. Inventarierne 1685 og 1691 nævner tre alterduge, der alle over
førtes til Vor Frelsers kirke. 1) 1671, en damaskes alterdug, foræret pinseaften
nævnte år af Magdalena Christian Bruuns. 2) Af hollandsk lærred med knip
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linger, skænket af fru Pernille, gift med
sekretær [Johan?] Sechmann. 3) Af »Sless«
lærred, »med sprang werck omkring«,
skænket af kaptajn Wessels efterleverske.
Desuden nævnes 1685: 4) af klosterlærred
med brede kniplinger, skænket af Reimer
Wilde og hans hustru; synes ikke senere
at være omtalt.
Altersølv. *Kalk og disk 1640 (fig. 6),
skænket til kirken af Christian IV. Kalken
er af sølv og forgyldt, 21,8 cm høj; lav
sekstunget fodplade med smal uprofileret
standkant;
sekskantet
skaft,
hvorunder
et dobbelt, tætrillet vandret bånd; kraftig
knop med tungede blade, seks foroven og
seks forneden, derimellem rudebosser med
reliefversaler I H E S V S. Højt bæger,
vistnok
samtidigt,
let
udadsvejet.
På
foden er indridset et kronet C 4 og med
L. L.1964
Fig. (i. Kalk 1640, nu i Gammelkloster.
versaler: »Christianshafns kircke 1640«.
På fodpladens overside et mesterstempel
H I, for Herman Isfording (ikke nævnt hos Bøje). — Kontrakten med guldsme
den30 er dateret 28. januar 1640; herefter skulle kalken veje omtrent 38 lod.
Slutsummen udbetaltes 30. juli 1640. Kalken, der overførtes til den nye kirke, er
senere, vistnok omkring 1860, afleveret til Abel Cathrines Stiftelse31, hvorfra
den i ny tid er gået videre til Gammelkloster. Her findes den endnu sammen
med den tilhørende disk, 14 cm i diameter, med graveret Andreaskors på kan
ten. På bagsiden er graveret med versaler: Christianshafns kircke, samt et
kronet C 4. Ingen stempler.
†Kalk 1683, skildres i kirkebogen32 som en stor, forgyldt kalk med tilhø
rende †disk, »skicket til kircken paaske afften anno 1683 af veledle hr. præsi
dent Peter Resen«. Overførtes til den nye kirke. Omstøbt 1720, se nedenfor
s. 558.
Berettelsessæt. 1) 1642, helt forgyldt, 13 cm høj; bægeret synes fornyet. Seks
tunget fod, lav standkant, højt sekskantet skaft. Flad knop med seks rude
bosser, hvori med minuskler står på prikket grund: i h e s u s. Hertil et ind
læg med skruelåg, vinbeholder og oblatgemme. På randen af foden ses to me
stermærker for Jørgen Hansen (Bøje 156). På oversiden af foden er i versaler
indridset: »Iens Povelsen. Berete Svensdaate[r] 1642«. Derover på skaftet er
indridset et hagekors. På indlægget et mestermærke C. Skyum. — Tilhørende
2
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disk, diameter 8,7 cm. I bunden er gra
veret et hagekors og de samme giver
navne samt årstal 1642. Ingen stempler.
Gammelt futeral af læder.
2) 1694, helt forgyldt, 12 cm høj. Sekstunget fod, højt skaft, oval knop med
drevne ovalornamenter. På det glatte
bæger ses i versaler: »Dette er Christians
hafns kierche[s] kalch oc dischs Anno
1694«. På fodpladen guardeinmærke CL
for Conrad Ludolf; Københavns by
stempel
1694,
samt
månedstegn
for
Skorpionen;
desuden
mestermærke
for
Jean Henri de Moos (Bøje 237). Kalken
har gammelt indlæg med skruelåg, oblat
gemme i låget samt vinbeholder; ind
skrift og årstal som på kalken. Den
tilhørende disk, diameter 9 cm, har på
N. E. 1964
oversiden et graveret Andreaskors og på
Fig. 7. Vinkande 1643, omstøbt 1691,
undersiden samme indskrift og årstal.
nu i Københavns Bymuseum.
Gammelt futeral af læder.
†Berettelsessæt 1686, udført af Christian Friis guldsmed33, omfattende kalk,
disk og »en liden flaske, som er bosseret«. Formentlig omstøbt i 1700’rne
(nedenfor s. 560).
*Vinkande 1643, omstøbt 1691 (fig. 7). I sin ældre skikkelse var kanden
skænket til kirken af den første sognepræst Erik Andersen Bredal; dens ud
seende kendes ikke. På den nye kandes låg er graveret med kursiv følgende
inskription (fig. 8): »
1691 den 24 Decemb: er denne Alterkande omgiort
43 af den SI: mand Erich Bredal til Ch:Hafns Kierche blef For
huilchen
æret og af Kierchevergeren Sr: Bertel Stuue (d.v.s. Stuve eller Styver) paa
Kierchens vegne med 34¾ Lod Sølfr forbedret og forgyldet. 1 Joh: 1. Sangvis
Jesu Christi emundat nos ab omni pecata«. Den således omstøbte kande har
rund fodplade; det bugede korpus og den høje hals er helt glat. Tuden er lang
og spids. Hanken er dobbelt c-bøjleformet. På låget, der har hvælvet kant,
læses den ovenfor citerede indskrift. Mesterstempel for Isak Dubois (Bøje 240),
guardeinmærke for Conrad Ludolf, Københavns bystempel 1691 samt udslidt
månedsmærke mulig for Jomfruens tegn. Kanden er med det øvrige altersølv
fra den gamle kirke overgået til Abel Cathrines stiftelse, hvorfra den i ny tid
er afleveret til Københavns Bymuseum.
* Oblatæske 1653, af sølv uden spor af forgyldning; cylinderf ormet, diameter
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Fig. 8. Vinkande 1691. Indskrift på låget. Bymuseet.

8,5 cm. På det hvælvede låg er indridset årstallet 1653. Æsken er ligesom kal
ken overført til Abel Cathrines Stiftelse og derfra til Gammelkloster.
Alterstager 1670 (fig. 9), ifølge indskrift skænket af Peder Olsen og Bente
Svendsdatter. 56 cm høje, rigt profilerede med talrige tætrillede led, hvilende
på kuglefødder. Indskriften, med prikket kursiv i lutter store bogstaver, lyder:
»Til Guds Ære foræret af Peder Olsen og Bente Svensdatter Anno 1670«. Over
ført til den nye kirke.
*Alterstager 1640, af messing, støbt af Claus van Dam og skænket til Christianshavns kirke af Christian IV. Kraftig profileret fod på tre kuglefødder og
ægformet skaft; på fodstykkets midterste led står i udhævede versaler: »Chri
stianshafns kircke anno 1640«. Stagerne blev 1699 skænket til Kærby kirke
ved Mariager fjord (Gerlev herred, Randers amt; se under messehagel og præ
dikestol).
†Messehagler. 1) Skænket 1640 af Christian IV.34, stammende fra kapellet
på Københavns slot. Skildres 1685 som »et gammelt messe hagell af røt gyl
den flöyell underforit med gult lærit med Danmarces waaben bag paa«. Blev
1699 skænket til »en fattig kirke i Jylland«, utvivlsomt den nævnte Kærby
kirke (se endvidere under stager og prædikestol). 2) En messehagel, første gang
nævnt i inventarium 1685, hvor den skildres som en rød fløjlshagel underforet
med rødt lærred og bagpå bordyret i sølv og silke et krucifiks samt otte bog
staver med et (ikke angivet) årstal; de otte navnetræk hentyder til giverne,
de tre brødre Peder, Thor og Svend Olsen Lynge. Overførtes til den nye kirke.
2*
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— 1691-inventariet nævner foruden de omtalte messehagler og tre messeskjor
ter tillige en †fyrrekiste hos klokkeren til at forvare alter- og messeklæder i.
†Knæfald. Om alteret fandtes ifølge 1685-inventariet fire ryslæderskamler
»bekostet af adskillige godtfolk«.
†Døbefont, omtalt 1685 som et lidet ottekantet fyrrebord35, hvortil hørte føl
gende dåbsfade: 1) 1640, af tin, leveret 16. maj fra Jacob kandestøber; blev
1691 omsmeltet til en klokke36. 2) Nævnt 1685 som et messingbækken; skildres
1691 som gammelt og i stykker. Omsmeltet 1691. 3) 1637, af uvis herkomst,
men skænket den 8. marts 1693 til kirken af borgmester Iver Caspersen37. I
kirkebogen er gengivet mesterstemplet, mulig for Christen Jacobsen i Stubbe
købing (Bøje, s. 308) samt årstallet 1637. Træfoden og det sidstnævnte bækken
synes at være overført til den nye kirke.
†Korgitter 1640. I nogle regnskaber fra juli 1640 nævnes døren for koret,
hvilket forudsætter, at der har været et tralværk eller lignende af træ mellem
skib og kor38.
*Prædikestol o. 1600 (fig. 10) var ligesom altertavlen overtaget fra Petri
kirke i København og skænkedes 1699 til Kærby kirke39, hvor den endnu fin
des. Dens fire fag indrammes af korintiske søjler, riflede og uden prydbælter.
I de rundbuede felter, der indrammes af riflede pilastre, står fire store figurer
i folderige gevandter: S. Peder, Moses, Salvator mundi og Johannes. Stolen,
et rutineret udført snitværk, bar tyske indskrifter, som nu er overmalede. Da
prædikestolen blev opstillet i Christianshavns kirke, havde den en †himmel, der
måtte udbedres og som derfor også må antages at stamme fra Petri kirke.
Snedkeren leverede en ny opgang og læsepult40. 1685 anbragtes på stolen et
timeglas, »med fire delinger indsat udi et messing huus … bekostet af nogle
tydske dannemænd«41.
†Stolestader 1640 blev udført i overensstemmelse med kontrakt42 af 23. no
vember 1639 mellem Niels Trolle på den ene side og på den anden: snedkrene
Thomas Jacobsen, Niels Gønge, Jochim Kniphoff og Peder Jensen. Disse fire
mestre skulle på egen bekostning og af egne materialer forfærdige kirkens 82
stole, nemlig stolene i koret, mands- og kvindestolene fra indgangen og op til
prædikestolen efter skabelonen hos byfogeden; stolene mellem prædikestolen
og koret skulle have dobbelte sæder, så at man derfra skiftevis kunne vende
ansigtet mod alteret og mod prædikestolen; disse sidstnævnte skulle ikke have
låger; skellet mellem de to typer markeredes ved »en lucht stoell baade paa
mands och quinde siden«; nærmest koret skulle anbringes stole for øvrigheden
[magistraten], to på mands- og to på kvindesiden, alle med låger. Det færdige
snedkerarbejde blev 1. september 1641 synet af otte af byfogeden udnævnte
mænd, der fandt, at stolene i alt væsentligt var i overensstemmelse med skabe
lonen. — Lejlighedsvis nævnes der senere på stolegavlene lysepiber af jern, til

INVENTAR

L. L. 1965

481

Ældre fot. i NM.

Fig. 9. Alterstage 1670. Fig. 10. Prædikestol fra Christiansbavns kirke, nu i Kærby kirke ved
Mariager fjord.

brug ved froprædiken. En brude- og brudgomstol nævnes 1686, da de blev an
strøget af Gabriel Klut43.
†Skriftestole. Den første fra 1640, udført af de samme snedkere, som havde
påtaget sig de ovennævnte stolestader. Kontraktens 5. post lyder: »Udi choret
en panelet schriffte stoell, stoer till runt toe mennesker at sidde udi; med en
dør forre, paa den nordre siide udi choret«. Der er senere kommet endnu en
skriftestol. 1691 indkøbtes fire måtter til begge skriftestolene44. Inventariet fra
samme år nævner tre små betrukne [knæle-] skamler til skriftestolen.
†Degnestol var ifølge ovennævnte kontrakt anbragt over for skriftestolen i
korets søndre side, beklædt med panel »mod den øverste pille og med en dør for«.
†Pulpitur 1640 blev udført af tømreren Anders Koch45 efter ordre fra Niels
Trolle af 15. januar 1640 og var mulig en tilføjelse, der oprindelig ikke var på
tænkt. Pulpituret skulle have »loft« (dvs. gulv) af hovlede og pløjede planker
samt udskåret brystværk. Desuden omfattede kontrakten en trappe, dels op
til pulpituret, dels videre herfra til det øverste loft med en lem for. Snedkrene
Jochim Kniphof og Matthis Smidt leverede 30 stole (dvs. bænke). Arbejdet
skulle kontrolleres af Kgl. Majestæts bygmester, som i denne sammenhæng
vel må være identisk med Leonhard Blasius, der her for første og eneste gang
nævnes i forbindelse med kirken på Christianshavn46. — Efter beskrivelsen må
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pulpituret have dækket begge langsiderne, ved den ene (den søndre?) dog af
brudt før prædikestolen. Der var også et pulpitur ved vestvæggen, hvor orge
let var anbragt.
†Orgel 1640. Et »lidet positiv« blev 14. juli 1640 leveret til kirken af orgel
byggeren Johan Lorentz og kostede 45 rdl. En klejnsmed beslog i maj 1640
den førnævnte loftsluge »ovenpå som orgelværket staar«. Snedkeren Jochim
Kniphof »udsvejfede« klædningen på pulpituret »som orgelet staar, formedelst
lydens skyld«, 24. juli 164047. Derefter nævnes orgelet først 1685, dels i inven
tariet, dels ved en reparation, udført af Johan Petersen Botzen48; begge gange
betegnes det som et positiv.
†Pengetavler og -kiste 1640. Snedkeren Jacob Kniphof leverede 1639 tre tav
ler til at samle de fattiges penge i samt et skrin til videre opbevaring af pen
gene49. Dette sidste er sandsynligvis det samme, der i kirkens inventarium 1685
skildres som »et beslaget skrin med 3 rum og 2 lukte laase samt en hengelass
ofver jernet«, til tavlepengene50. I inventarium 1685 er tavlernes antal vokset
til seks, hvoraf den ene havde en sølvbjælde, leveret 1684 af guldsmeden Jør
gen Ernst Vogel51 (Bøje, s. 50). 1691-inventariet specialiserer beholdningen:
2 sorte tavler »med een sølf belle« og 4 andre tavler, samt to blikbøsser.
†Lysekrome, med otte arme, skænket af Ingvold Castensen, uvist hvornår,
første gang omtalt i 1685-inventariet. To messinglysearme52 til kirken blev an
skaffet 1640.
†Lysearme. I inventarium 1685 omtales fem lysearme, hvoraf een skildres
som dreven, een skænket af Jacob Retzere og een af skipper Niels Hansen,
denne sidste med tre piber. I inventarium 1691 er antallet vokset til seks,
hvoraf en med to piber var på prædikestolen; i en randnote nævnes det, at
fire lysearme var indgået til omsmeltning til en klokke. I øvrigt omtales hyp
pigt jernlysepiber til at sætte på stolene ved froprædiken.
†Ligbåre, er ikke direkte nævnt før 1691; et par gange, 1685 og 88, bliver
huset, hvori ligbåren opbevares, repareret53. 1691 nævnes fire bårer, samt en
gammel og ubrugelig.
†Tårnur 1640, udført af Christopher Klit54, sejrmager i Helsingør, ifølge
kontrakt af 28. november 1640. Han skulle udføre det af nyt, tillige gøre urhuset
(3½ alen bredt, 3 alen højt) og forsyne det med gang- og slagværk, desuden
udspare plads, så der engang med tiden kunne komme et kvarter-slagværk;
endvidere alt jernværk samt tal og viser. Sejrværket, der betegnes som stort,
blev 26. april 1641 synet af to københavnske mestre, Hans Steinbuck og Josias
Schütt, som godkendte arbejdet, men ankede over, at viserne var for korte og
burde udskiftes55. Endnu i 1691-inventariet nævnes i forbindelse med tårnets
fire klokker »it gammel slaug verck«.
†Solskiver 1641. Snedkeren Mathias Smidt56 leverede marts 1641 to solure
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af gode, gamle egeplanker, 3 alen i kvadrat »inden for listerne« og et halvt
kvarter tykke. De blev i april samme år stafferet af maleren Gabriel Klut57
for 12 rdl. pr. stk.: »Viiseren, solen, thallitt, denn yderste liist och aarstallit
med godt halfslagen findt guld att forgylde, och ellers med goed ollie farffue … «.
Maleri 1663, forestillende Opstandelsen, blev overført til den nye kirke, hvor
under det nærmere omtales (nedenfor s. 591). Billedunderskriften lyder: »Anno
1663 den 13 aprilii … blef denne taffle til Christianshaffns kierckes beprydelse foræret aff sal: skipper Osmund Christensen … hans effterleuerske …
Kiersten Nielsdaatter«. Maleri skænket 1647, se s. 591.
†Kirkeskib, skænket af Jacob Hasebart og Henrich Sincklar, er nævnt 1685
og 1691.
†Klokker 1640. Efter ordre fra Christian IV. skulle Niels Trolle ved kirkens
opførelse anskaffe »to lempelige klokker«58. Det blev dog til fire. De to leveredes
af Michel Dalmand59, bartskær på Børnehuset; i hans garanti, dateret juli 1640,
hæfter han for enhver fejl mellem 26. maj »nest forleden, da de første gangh
bleff beringett« og indtil årsdagen derefter. De to mindre klokker støbtes af
Claus van Dam60, hvis rgsk. er dateret 13. april 1640. De samme fire klokker
fandtes her endnu 1691. Klokkerne overførtes til den nye kirke. Da en af dem
1696 skulle opvindes i tårnet, styrtede den ned og blev straks derefter om
støbt af Steffen Schernbein (nedenfor s. 599). Påny omstøbt 1930.

Fot. i NM.

Fig. 11. Medalje fra grundstensnedlæggelsen 1682. Nationalmuseets møntsamling.
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a man i begyndelsen af 1680’erne gjorde de første spadestik til den store
bygning, der engang skulle blive Vor Frelsers kirke, lå adskillige tidligere
projekter slagne på valen. Nogle af dem var ikke kommet længere end til pa
piret. Andre var dog nået så vidt, at fundamentet var lagt. Sådan var det gået
både med Christian IV.s allerførste kirke på Christianshavn og med Frederik
III.s bygning nede ved Knippelsbro. Endelig var der den midlertidige kirke
fra 1640, der nu stod faldefærdig og ventede på sin efterfølger. To ruiner og
en næsten ruineret interimsbygning var optakten til Lambert van Havens store
barokkirke fra 1680’erne.
De to ældre kirketomter kom nu til at gøre nogen nytte. Havde de end været
frugtesløse forsøg på at skabe stor kirkearkitektur i den nye købstad hinsides
Strømmen, kunne stenmaterialet dog i det mindste bruges som fyld i de nye
fundamentgrøfter. Noget af det første, der skulle gøres, før man for alvor tog
fat på den store barokkirke, var derfor at rydde tomterne. Sporene skulle ud
slettes og materialerne transporteres til byggepladsen. Ved Frederik III.s an
læg fra 1668 var sagen ligetil, da fundamenterne lå åbenbare og synlige1. Men
Christian IV.s kirke var derimod dækket til. Det lave, sumpede terræn kræ
vede ustandselig opfyldning. Det var en proces, som også fortsattes, længe efter
Vor Frelsers kirkes mure var ved at skyde til vejrs. Tomten fra 1620 var således
godt gemt under årtiers fyld, og man måtte iværksætte en formelig arkæologisk
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udgravning for at lægge den blot2. Af de tidligere nævnte kort fra 1627 og
1636 ser det ud til, at Christian IV. til byggeplads havde udset sig grunden
lige vest for Lambert van Havens kirke; den ejedes langt ned i 1700’rne af
kirken, og her byggedes senere en veterinærskole. Af værgens regnskaber fra
begyndelsen af 1680’erne kan man også se, at den ældste kirke skulle have lig
get i umiddelbar nærhed af den nye.
Denne optakt til de egentlige byggearbejder viser lidt om, hvad der først
skulle gøres. Endeløse transporter af fyld, gravning af grøfter til afledning af
grundvandet, opførelse af dæmninger og sluser til hindring af oversvømmelse
ved højvande — det er altsammen noget, der ensformigt og monotont fylder
spalterne i kirkeværgens ældste regnskaber. Kirkens arkitekt kommer på denne
måde ikke rigtig ind i billedet endnu. Han blev tilkaldt i tvivlstilfælde, og han
måtte være til stede, når fundamenterne skulle afstikkes og kirkegården afpæles3. Men hele det daglige slid med at organisere det store byggearbejde, skaffe
materialer til veje og financiere byggeriet var lagt i hænderne på andre.
Der var tale om to ledende personligheder. Den ene var præsidenten for
Københavns magistrat Peder Hansen Resen, som på byggepladsen ikke blot
var topfigur af navn, men virkelig leder af gavn. Han fulgte arbejdet årvågent,
var hyppigt til stede og var navnlig på sin post ved det vanskelige spørgsmål
om penge til byggearbejdet. Det er tillige ham, der som lokalhistoriker har be
rettet om byen Christianshavns ældste skæbne og her har kunnet meddele efter
tiden noget om Christian IV.s ældste kirke og dens beliggenhed umiddelbart
ved interimskirken4. Han var for meget part i denne sag, til at man kan drage
hans udsagn i tvivl. Den anden var Johannes Christensen Meller5, dengang
vistnok endnu ret ukendt, men dog en mand med ambitioner. Det må være
Resen, der har fået øje på hans praktiske greb om sagerne og sat ham i gang
med at organisere det store kirkebyggeri, fra 1682 som kirkeværge. I tidens
løb steg han gradvis på rangstigen, blev 1687 en af byens 32 mænd, 1692 råd
mand, 1701 stadshauptmand, 1710 borgmester, og fra 1713 til sin død 1724
præsident for staden København. Hans store indsigt i offentlige sager, hans
selvstændighed og mod er velkendt fra Københavns historie. Hans enorme flid
og udholdenhed under byggeriet på Christianshavn bekræfter fuldt ud det bil
lede, man i forvejen har kunnet danne sig af ham. Den anselige række regn
skabsbøger, han har efterladt sig vedrørende Vor Frelsers Kirke, er noget nær
enestående ved deres pinlig detaljerede nøjagtighed. De gør det muligt for en
sen eftertid at følge det store arbejde i alle dets faser.
Begyndelsen var såre beskeden. I sommeren 1681 forberedte tømmermeste
ren Joen Ambiørnsen sig på at rejse et materialhus6, hvortil der 30. juli blev
gjort en del indkøb af 18-alen norsk tømmer til stolper, løsholter, bånd og hane
bjælker. Samme dato bliver det noteret, at man også anskaffede lægter til den
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nye kirkes afpæling, skønt kirkens kronik tydelig viser, at der var et år endnu,
inden man nåede så vidt7. Det var også på selvsamme 30. juli, at man gik i
gang med at rydde kirkepladsen ved Grønnegaards havn8 for kampesten, der
nu transporteredes til den nye byggeplads for der at blive »lagt efter en linie«;
foreløbig blev der dog ikke brug for dem. Der skete nemlig ikke ret meget mere
dette år. Hele efteråret synes at være gået med at præparere grunden, der var
lav og sumpet. Lange rækker af vogne kørte møg og jordfyld frem, og der måtte
anlægges en dæmning for at hindre vandet fra det højereliggende terræn ved
Børnehuset på torvet i at løbe ned på byggepladsen, og de nysnævnte sluser
til værn mod højvande blev indrettet9. Derefter kom turen til arkæologien.
Den 31. oktober 1681 noterer kirkens regnskab, at man nu søgte efter funda
menterne til Christian IV.s bygning10. Om man fandt dem, vides ikke; men
det er klart, at den nye kirke helst skulle stå enten på det sted, som engang i
fortiden var udset dertil, eller i nærheden deraf. Og således var det første ar
bejdsår henrundet med lutter indledende operationer.
Der fulgte en langvarig pause. Fra foråret og sommeren 1682 har værgen
ikke andet at fortælle end dette ene, at byggegrunden blev drænet. Når Ulrik
Frederik Gyldenløves klokke11 (nedenfor s. 599) ankom hertil fra palæet på
Kongens Nytorv den 9. august, må det siges at være i såre god tid. Der var
endnu ingen kirke, end ikke fundamentet var lagt. Men kort derefter tog man
fat. Den 5. september blev »kirkens plads aflignet efter gaderne«, fortæller Mel
ler i sine regnskaber12. Gaderne, som her nævnes, og som i dette næsten ube
byggede kvarter vel kun eksisterede rent teoretisk på et kort, var S. Annæ
gade mod vest og Prinsens gade samt Dronningens gade henholdsvis syd og
nord for kirkegrunden. Mod øst grænsede endnu den gamle vold, der først
nogle år senere blev ryddet af vejen13. Kort efter, den 18. september, var Lam
bert van Haven selv herude for at kontrollere og »afmåle« pladsen endnu en
gang. Han har på dette tidspunkt haft tegningerne parat, og i næste måned,
den 2. og 3. oktober 1682, var man omsider nået helt ind til byggesagens kærne:
der blev rammet pæle ned, hvor kirken skulle stå, og man gjorde de første
spadestik efter udspændte snore14. Nu blev der omsider brug for stenmaterialet,
og andet skaffedes tilveje fra Amager. For at arbejderne kunne tumle med de
svære kampesten, blev der anskaffet både stenvogn og kran15. Efterhånden
som fundamentgrøfterne blev uddybet, måtte væggene afstives med brædder.
Man købte således 3 tylvter granbrædder til dette formål den 18. oktober,
måske fordi der næste dag skulle ske noget afgørende, og byggepladsen blev
endnu engang synet af generalbygmesteren, som mødte op i selskab med præ
sident Hans Resen16. Den 19. oktober blev da en skelsættende dag i Vor Frel
sers kirkes historie. Johannes Christensen Meller siger herom: »Den 19 oktobr:
lagde Hans Kongl: Mayts C 5 den første hjørne og grundsteen till Christians-
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Fig. 12. Vor Frelsers kirke. Grundplan 1682 af Lambert van Haven med kongens approbation den
19. okt. 1682. Nationalmuseets arkiv.

hafns nye kirches bygning, hvor till Gud gifve löcke, velsignelse og goed frembgang«. Resen føjer til, at grundstenen blev lagt i korets hjørne »ud til den nor
dre side«. Til minde om begivenheden blev der slået en medalje, der viser kir
kens façade og det projekterede spir (fig. 11). Selvsamme dag godkendte kon-
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Fig. 13. Vor Frelsers kirke 1684. Isometri af Ingemann Arthur-Nielsen.

gen officielt generalbygmesterens tegning (fig. 12). Grundplanen til kirken, der
er bevaret17, bærer Christian V.s egenhændige approbation: »Vi er allernaadigst
tilfreds, at Christianshavns kirke effter denne afritzning vorder bygt. Skrevet
paa vort slot Kiøbenhavn d: 19 octobr: anno 1682«. Man måtte efter denne
rækkefølge i begivenhedernes forløb næsten tro, at både generalbygmesteren
og Københavns præsident havde gjort regning uden vært, når den kongelige
godkendelse først indtraf efter at fundamentet var afstukket. Men det er kun
tilsyneladende. Efter almindelig byggepraksis i gammel tid gik man i gang
med arbejdet efter mundtlig overenskomst, også når det gjaldt kontrakter med
håndværkere, og udsatte de bindende skriftlige aftaler til senere.
Efter stilstanden ved vintertid tog man atter fat i marts 1683. Lambert van
Havens kontrakt med murmestrene Daniel Langhammer og Hans Frederik
Fischer blev undertegnet den 9. marts18, og fra den 21. i samme måned har
man kontrakten med teglbrænderen Abraham Wust19 på Frederiksberg, der i
sommerens løb leverede de første sendinger mursten. Det er umiddelbart ind
lysende, at murerarbejdet har gået sin gang i denne sommer, men intet tyder
på, at Daniel Langhammer og Hans Frederik Fischer har fået ret meget mere
fra hånden end selve soklen. De store transporter af mursten begyndte i som
meren 1683 og fortsatte i stigende tempo de følgende år, men foreløbig holdt
man sig til grundvolden. I august 83 afregnede man med stenhuggerne Mads
Rasmussen og Laurids Pedersen20, der tilhuggede granitstenene i soklen, og der
anskaffedes samtidig adskillige læs små flintesten til at kile ind mellem kampe
stenene.
Jævnsides med dette gik det øvrige rutinearbejde med at planere kirkeplad
sen. Der findes bl.a. en udgiftspost af særlig karakter: Philip graver blev i
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Fig. 14. Vor Frelsers kirke 1686. Isometri af Ingemann Arthur-Nielsen.

sommeren 1683 sat til at bære »de døde ben bort fra kirkegaarden, dengang
de gravede grundvolden«21. Byggetomten var altså virkelig, sådan som det
ovenfor er antydet, en begravelsesplads, der i følge sin beliggenhed har været
brugt i tilknytning til den gamle kirke.
Det var først i det følgende år, man fik mere synlige resultater af anstren
gelserne. Murmestrene har ved udgangen af 1684 udregnet, at der dette år var
muret ialt 2738 ½ kubikalen, hvilket efter et løseligt skøn måtte svare til godt
3 alen i højden; Resen, der netop skrev sin beretning om forholdene på Chri
stianshavn dette år, har erklæret, at murene nu var skudt omkring halvtredie
alen i vejret22, og han tilføjer fromt — uden at ane det fremtidige byggetem
pos langsommelighed —, at »det øvrige formodes med det snareste at fuld
kommes«. Dette stemmer med, at maleren Peder Bertelsen i august var be
skæftiget med at anstryge »begravelsesvinduerne«, hvilket må hentyde til glug
gerne, der i soklen er indfældet med luftkanaler til de aldrig fuldførte grav
krypter under kirken (nedenfor s. 609) og til lignende foreteelse ved sakristiet23,
hvor der vitterligt en tid har været gravkrypt. Når stenhuggeren Frederik
Blom24 i september 1684 fik betaling for de seks hugne postamentsten til »ka
pellet«, er det sakristiet bag kirkens kor, der tænkes på; her var der netop seks
ydre pilastre, alle med baser af huggen sandsten. Situationen på byggepladsen
ved slutningen af året er antydet på fig. 13.
Når der heller ikke fra 1685 berettes om enkeltheder fra byggepladsen, be
tyder dette næppe andet, end at murerne til stadighed var i arbejde, uden at
nye direktiver var nødvendige. Tilførslen af mursten gik da også støt i disse
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Fig. 15. Vor Frelsers kirke 1687. Isometri af Ingemann Arthur-Nielsen.

år25. Regnskaberne fortæller om sten fra Jylland, Fyn og Skåne. Men de stør
ste sendinger kom nu fra Nysø i Sydsjælland, hvor Jens og Laurids Lauridsen
var storleverandører i alle de år, da de egentlige byggearbejder fandt sted26.
Der findes ikke nogen beregning over, hvor højt murene var nået 1685. Men
ved udgangen af 1686 opgjorde de to murmestre, at de dette år havde fuldført
8394¼ kubikalen27, hvilket vistnok er to års arbejde, 1685 og 86. Tallet skulle
omtrentlig svare til 10—11 alen i højden, der må lægges til de ca. 3 alen, man
var nået til 1684 (fig. 14). Dette stemmer med, at Lambert van Haven i begyndel
sen af 1687 meddelte, at der endnu manglede omkring 15 alen, inden man havde
nået gesimshøjden28. Kirkens mur er 30 alen høj, og man havde således i 1686
nået halvvejs op. Bag kirkens kor var man i færd med at gøre sakristiet fær
digt; her var sandstensgesimsen sat op i efteråret 1686, og i oktober begyndte
man at rejse den lille bygnings tagspær29. Da kirkens mure nu var nået et godt
stykke op, satte man stenhuggerne i gang med det finere sandstensarbejde. Der
nævnes i første omgang Johan Franck30, der fik sin første udbetaling den 15.
april 1686, og som derefter var i stadig arbejde med at tilhugge den store
kransgesims.
I den meget langstrakte bygningshistorie blev 1687 et skelsættende år, hvis
skiftende faser dog kun kan læses mellem linierne. Efter kirkeværgens regn
skabsbog blev der arbejdet videre i samme langsomme tempo. Men alligevel
var der nogle, som allerede nu begyndte at tænke på arbejdets afslutning. Kon
gen hørte til dem. I et brev til Københavns magistrat, dateret 18. marts 1687,
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Fig. 16. Vor Frelsers kirke 1690. Isometri af Ingemann Arthur-Nielsen.

udtrykte han sit levende ønske om at se kirken under tag i dette eller det føl
gende år; da pengene til byggeriet efter kongens opfattelse kun alt for lang
somt indløb, bad han magistraten om at optage et lån til videre byggeri31.
Samme dag udgik der tillige et kongebrev til de fem andre københavnske kir
ker med pålæg om store afgifter til byggeriet på Christianshavn. Der kom også
i de følgende år større pengemidler til veje, men alligevel gik der fem år, før
tømrerne i året 1692 kunne rejse tagspærerne på Vor Frelsers kirke. Der må
have været noget, der forhalede arbejdets gang. Kun ad omveje kan man gætte
sig til, hvad der er sket på byggepladsen.
Hvis kongen har vurderet situationen forkert, var han i hvert fald ikke ene
derom. Den svenske arkitekt Nicodemus Tessin var i maj-juni 1687 på gen
nemrejse i København, hvor han blandt andet havde lejlighed til at besøge
byggepladsen på Christianshavn32. Murene var rejst til tagskægget, noterede
han i sine optegnelser om besøget i den danske hovedstad — »die kircke ist bis
ans dach fertig«, kun hvælvene manglede. Det er iøjnefaldende, at den berømte
arkitekt har været på vildspor: Lambert van Havens ord om, at der i begyn
delsen af 1687 endnu manglede 15 alen i højden, sammenholdt med den kends
gerning, at der gik fem år, inden man havde fået gesimsen sat op, taler et
tydeligt sprog. Hvor langt man var nået, da Tessin så bygningen, lader sig
med nogenlunde sikkerhed konstatere.
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Fig. 17. Vor Frelsers kirke 1691. Isometri af Ingemann Arthur-Nielsen.

Kirkeværgens detaljerede regnskabsførelse viser, at kort efter Tessins besøg
var et par smede beskæftiget med at lægge nogle murankre ind i selve murlivet.
Da smedene i august skulle have deres penge, lød regningen på 700 rdl., i sig
selv en stor sum, og arbejdet har da også været meget omfattende. Ankrene
blev lagt i selve muren lige over vinduerne og kom til at løbe hele kirken rundt33.
Det var en sikkerhedsforanstaltning, der skulle hindre murenes udskridning,
og som i øvrigt er af ældgammel oprindelse med rødder helt ned i middelalde
ren34. Ankrene i Vor Frelsers kirke findes der endnu, og deres tilstedeværelse
5—6 m under gesimshøjde har i tidens løb forårsaget store rustdannelser (ne
denfor s. 555). Da smedene har afsluttet dette arbejde senest i august 1687,
kan vi med fuld sikkerhed afgøre, at kirkens mure i sommeren dette år var
nået et lille stykke over vinduesbuerne. Andet og mere har Tessin ikke set (fig.
15), og måske han fra vindueshøjden har sluttet sig til, at målet nu snart var
nået. Vi ved, hvor kritisk Tessin stillede sig over for van Haven i alminde
lighed og over for Vor Frelsers kirke i særdeleshed. Blot ved vi ikke med be
stemthed, hvor hans kritik satte ind. Det er her, bygningen selv måske kan
give et svar. Under den sidste restaurering i 1950’erne iagttog kirkens arkitekt,
at der bl.a. i søndre korsarm over vindueshøjde var en del ujævnheder i mur
værket, der kun kunne tydes som ansatser til hvælvinger, lavere end dem, der
senere blev bygget. Lambert van Haven havde altså arbejdet med en mere
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Fig. 18. Vor Frelsers kirke 1692. Isometri af Ingemann Arthur-Nielsen.

trykket hvælvingskonstruktion i sideskibene mod den større og friere højde i
midtskibet. Men denne disposition er i årene efter 1687 blevet ændret, således
at sideskibenes hvælv blev ført højere op, og hele rummets indre formet efter
halkirkens system. Måske man i disse ændrede signaler kan se et resultat af
Tessins kritik.
Man kunne regne med, at den svenske arkitekt også har foreslået ændringer
i det ydre; men det er vanskeligere at få fat på. Dels var kirkens højde for
længst fastslået, dels fik den store kransgesims, som var under langsom udar
bejdelse de følgende år, netop den form, som ses antydet på medaljen fra grundstensnedlæggelsen 1682 (fig. 11). Men det er ikke utænkeligt, at Tessin i detal
jerne har foreslået ændringer i gesimsen og ønsket den udarbejdet med større
barok tynge end oprindelig planlagt. Dette er kun gisninger, foranlediget af,
at man næppe kan tænke sig Tessins besøg uden direkte spor i det kommende
byggeri.
Ved begyndelsen af året 1688 havde kirkeværgen gjort status op. Kirken
havde indtil da kostet o. 44000 rdl., og man måtte skønne, at den endnu ville
koste det samme beløb, inden den var færdig; Meller tilføjer, at der i indevæ
rende år ville udkræves o. 17000 rdl. til stenhuggerarbejde med gesimsen og
3
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til dens indmuring35. Ved årets udgang kunne det noteres, at murerarbejdet
beløb sig til 5430 kubikalen36, hvad der må svare til de sidste 5 eller 6 alen
i højden.
Man hører da også mest om stenhuggernes arbejde i dette år. Der var tre.
Den ene, Johan Franck, var død 1687, men hans enke fortsatte virksomheden37.
De to andre var de samarbejdende Christian Nerger og Henrik Brockam. Man
kan se, at Meller afslutter en hel serie regnskaber med alle tre og udbetaler
restbeløbene38. Det må være for stenhuggerarbejdet ved pilastrenes baser og
kapitæler. Derefter begynder en ny række udbetalinger, og disse gælder ud
trykkelig gesimsen39. Nergers nye regnskab begyndte 28. juli. I december bli
ver det oplyst, at Marie salig Johan Francks har forfærdiget 161 alen arkitrav.
Der er tillige talrige regnskaber for »karnater« og andet hejse- og trisseværk40,
hvoraf man kan slutte, at der virkelig er sat sandsten på plads. Men arbejdet
er dog gået langsomt. Det er de samme udgiftsposter, man møder i 1689 og
1690. Den sidste gang, Chr. Nerger nævnes i forbindelse med »hovedlisten« (dvs.
gesimsen), er september 1690, medens Marie Francks får sin sidste udbetaling41
for det samme arbejde i maj samme år.
Dermed er der tillige redegjort for de vigtigste arbejder i de kommende år.
De mange leverancer af mursten, der i jævn strøm føres til byggepladsen, gæl
der nu tårnet, og vel også de fire piller inde i kirken, selv om disse ikke direkte
nævnes.
Tessin kunne i 1687 fortælle, at han havde set de fire piller opmuret af tegl
sten forneden og sandsten foroven. Det nederste parti, beregnet på en beklæd
ning med panelværk, var og er helt af tegl; de øvre partier er bygget af svære
sandstensblokke om en indre kærne af tegl. Pillerne blev først fuldført 1690.
Det var Marie Francks, der havde arbejdet42, og den sidste udbetaling faldt
8. januar 1691. Samtidig var murerne i gang med tårnet. Den 30. juli leveredes
en skabelon til tårnvinduerne43, hvoraf man kan slutte, at de første 10 alen
har været opført. — Da murerarbejde altid udførtes om sommeren og hvilede
om vinteren, måtte der i tide tænkes på beskyttelse af det ufærdige murværk
i vintertiden. Der er således et regnskab fra 22. oktober 1690 vedrørende dæk
ning af de nøgne mure og tillige af de fire piller44 (fig. 16).
Fra året 1691 fortælles der om større transporter af kampesten »til at stive
pillerne med i grunden og tårnet«. Da der tillige tales om nogle dybe grave ved
pillerne45, må man være blevet betænkelig ved bygningens stabilitet, inden
hvælvingerne blev opmuret, og først da denne sikkerhedsforanstaltning var
gjort, kom turen til de høje stilladser46, som fra nu af fyldte det store rum.
Tømmermesteren Christopher Bryckener47 har (udateret) rejst stilladset »til
den første store bue oppe over koret«. Der var her tale om en skabelon til kor
buen, og muligvis er også de andre underlag for gjordbuerne sat op i dette år,
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Fig. 19. Vor Frelsers kirkes tag, fotograferet fra toppen af spiret.

495

Bent Rud 1963

eftersom Daniel Langhammer ved nytårstid kunne indberette, at han »delvis«
havde slaget »alle de gerade buer, store og smaa, udi kircken«, hvilket vistnok
kun skal forstås på den måde, at alle gjordbuerne mellem de fire midtpiller
og kirkemuren nu var påbegyndt (fig. 17). Men hvælvingskapperne manglede, både
de fire små i skibets hjørner og de seks større i kor, midtskib og korsarme, og de
kom til at vente lidt endnu. Efter gammel sædvane slog man først hvælvene
op, når bygningen var under tag, netop det arbejde, som Christian V. fem år
tidligere havde ytret ønske om at få udført så snart som muligt. Kirkens værge
havde den 18. november 1691 sluttet kontrakt med Enevold Sass i Uckermünde
om leverancen af svært pommersk fyrretømmer til spærene48, og samtidig an
kom den første sending. Fra marts til november 1692 kom der yderligere otte
store skibsladninger til havnen, og tømmeret blev derefter slæbt fra kanalen
til byggepladsen, hvor det blev stablet op49. En model af tagværket, udført af
3*
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otte tømrersvende, velsagtens efter Lambert van Havens anvisning, blev den
7. maj båret til rådstuen for at blive synet af magistraten og præsidenten50.
Tømrerne var beskæftiget det hele år med at rejse spærene, og Christopher
Bryckener fik en sidste udbetaling den 13. december. Man var vistnok da fær
dig inden årets udgang (fig. 18). Men endnu manglede tækningen.
Murerne tog dette år fat på tårnet. I forbindelse hermed leverede Henrik
Brockam og Marie Francks de hugne sandstensforsiringer til lydhullerne i tår
net51, og de fik en endelig afregning for fuldført arbejde den 29. november.
Sandstenen blev ikke blot leveret, men også opsat. Daniel Langhammers nytårsregning lød nemlig bl.a. på, at hans svende havde tilstrøget tårnets stang
huller og indmuret sandstenene i de øverste, store glamhuller52. Man var altså
virkelig nået helt tilvejrs, men heller ikke her kunne man sætte punktum ved
vinterens komme, da spirets tagværk endnu manglede. Dette ses særdeles tyde
ligt af et lille hjertesuk fra Meller, som i god tid havde sørget for at dække både
kirkens hovedgesims og tårnmurene med beskyttelsesbrædder, da en hæftig
storm den 9. december blæste en del af brædderne ned53.
Situationen på byggepladsen i 1693 karakteriseres ganske godt ved en pro
tokoltilførsel af Meller54: der er i indeværende år ikke købt nye mursten, skri
ver han; hvad der er muret, har kunnet udføres ved hjælp af det forhånden
værende forråd, nemlig de fire mindre hjørnehvælvinger samt to »tycke og
stercke hvelninger ved taarnet, hvorpaa trapperne op til orgelværcket skal opsettis«. Hvad der her sigtes til, er de førnævnte fire små hvælv i skibets hjørner
samt to gravkrypter under tårnet, hvoraf grevinde Vieregg fik den søndre og
Meller selv den nordre. Alt ydre murværk var dermed afsluttet, også tårnets
øverste parti. I takt med murmestrenes arbejde ved hvælvingerne fulgte Chri
stian Nergers stenhuggerarbejde med slutstenene, der til de fire hjørnehvælv
forfærdigedes i indeværende år og i juli transporteredes til kirken55. Derimod
måtte de større hvælvinger vente til det næste år, eftersom der nu forestod
et større arbejde for murersvendene med at hænge tagsten op og skelne taget.
Så vidt det kan ses af regnskaberne, er murerne gået direkte fra hvælvingsarbejdet til tækningen af taget. Der ankom i årets løb fra marts til november
store sendinger af glaserede hollandske tagsten56, og der gøres nu og da regn
skab for håndlangernes lønninger; af de løbende regnskaber kan man se, at der
langedes tagsten op fra august måned at regne57. Taget var ikke helt tækket
med tegl. I de fire hjørner var der kobbertag (fig. 19), og man havde i god tid
forberedt denne side af arbejdet, idet kontrakten om indkøb af kobberplader58
til kirketaget er dateret 24. september 1692 og lød på godt 4000 rdl. Leveran
cerne fandt sted fra juni til oktober, samtidig med at blytækkerne var i gang
med at lægge pladerne på taget. På grund af Mellers utrættelige nøjagtighed
har vi tilfældigvis et lille glimt bevaret af dette tækkearbejde. Han har formået
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Fig. 20. Christianshavn i 1740’rne med Vor Frelsers kirkes lave spir. Stik af Bartholémy Rocque.

magistraten at yde blytækkeren David Hansen 20 rdl. »til nogen hielp til hans
cuur, formedelst det store fald hand saa ulöckelig faldt d: 11 septembr: sidstafvigt, og faldt need af kirckens tag paa jorden som var over 30 allen höyt,
blef gandschen knuuset og imod ald forhaabning kom sig igien efter lang udstanden pine … «59.
Da der fra det følgende år 1694 ikke findes nogen omtale af arbejdet med
tækningen af kirkens tag, må man vistnok være nået til afslutningen inden ud
gangen af året 1693. Men her kommer tømrerne atter ind i billedet. De har i
løbet af foråret eller forsommeren fået opstillet klokkestolen i tårnet60. Da
der også for dette års vedkommende er afregninger vedrørende sparreværk61,
må det dreje sig om spiret, en lav firsidet, teglhængt hætte, hvis udseende ken
des fra Bartholémy Rocques stik (fig. 20). Det siges i april 1693, at det ind
købte skelsand ikke alene er til kirken, men også til tårnet. Foruden selve
klokkestolen, der i sig selv var et kompliceret arbejde, havde Christopher
Bryckener62 i dette år et andet arbejde: at »forferdige en stoeluden om [klokke
stolen], hvilcken blef giordt af det stoere pommersche tømmer, hvor ved spiren
paa taarnet skal fastgiøres … «.
Således blev året 1693 tillige et mærkeår. Kirken var under tag, og spiret
var rejst. Nu stod bygningen udadtil i sin endelige skikkelse, set i store træk,
omend mange detaljer endnu manglede. Det er tillige symbolsk, at hen på
efteråret blev klokkerne hejset op i tårnet. Et klejnsmederegnskab fra 23. ok
tober 1693 handler om beslag af Gyldenløve-klokken (s. 486)63, og af ordlyden
fremgår, at klokken på den tid også var ophængt. Direkte har man ikke med
delelser om, når de andre klokker kom op, men indirekte hører vi derom. Da
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der den 28. november i Vor Frue kirke var mindegudstjeneste i anledning af
dronning Ulrikka Eleonoras død, ringede alle hovedstadens kirkeklokker, og
blandt dem også Vor Frelsers kirkes klokker, som her for første gang lod sig
høre64.
Efter de resultater, der var nået 1693, måtte arbejdsprogrammet for 1694
sigte imod at stoppe de største huller. Der manglede endnu de store hvælvin
ger i kor, midtskib og korsarme, og de blev alle indsat i dette år. Murmesteren
Daniel Langhammer65 fik 23. marts 1695 udbetalt restbeløbet for netop disse
hvælv, og det siges udtrykkeligt, at arbejdet var udført i 1694. Nerger leverede
slutstenene66 — der nævnes afbetalinger for ialt 12 af den slags, d.v.s. de fire,
som allerede var opsat 1693, de to i gravkrypterne under tårnet og de seks til
de store hvælv. Så var der gjort klart til næste fase i byggearbejdet: Christian
Nerger kunne tage fat på stukkaturerne. De første udbetalinger, der angik ma
terialer dertil, faldt i august67, og Nergers folk synes at have været i aktion i
september68. Betaling for dette arbejde strakte sig over de næste to år.
Ind imellem alt dette nye arbejde forekom der også en større reparation.
Man havde under opførelsen af murene indsat de store jernvinduer og, så vidt
det kan ses, tillige sat glasruder deri. Men murene var friske, mørtelen endnu
våd, og resultatet viste sig hen på sommeren 1694. Murene havde sat sig, de
lodrette jernstænger i vinduerne var bøjede69, og ruderne brast. Den 14. juli
fik klejnsmeden Christen Hansen 50 rdl. »for alle kirckens vindues jern at ud
tage og giøre til rette, saa som de alle formedelst biugningen hafuer sat sig,
og derofuer vare de gandske forderfvede …«. Der nævnes tillige små stilladser
ved vinduerne70, og glarmesteren71 har dette og næste år større reparationer
af ruder, der var i stykker.
Fra denne sommer meldes der også om et kongebesøg. Christian V. ankom
den 13. juli til kirken72, hvor han vel har fundet det store rum fyldt med
stilladser. Hovedformålet med besøget var vistnok at nyde udsigten fra tårnet,
eftersom der blev konstrueret en elevator for den værkbrudne monark. Snedkeren
Diderik Tegler afregnede senere på året »for dend stoel og lænestoel til Hans
Kongl: Mayts: , som hand skulde ophidses med udj taarnet«, og glarmesteren
Morten Buhr forsynede den med tre vinduer73.
Medens Christian Nergers arbejde fra nu af koncentrerede sig om hvælvin
gernes stukkaturer, var de øvrige stenhuggere beskæftiget med den store vest
portal under tårnet. Det var Henrik Brockam og Marie Francks, der havde
dette arbejde74. De var i gang allerede 1693, eftersom den første rate af deres
tilgodehavende blev dem udbetalt den 25. juni dette år. Portalen blev opstillet
i løbet af 1694, hvornår vides ikke; men den 16. november fik tre stenhugger
svende et gratiale75, og da har den nok været opstillet. De tre mænd var Hans
Raf, om hvem det siges, at han i 10 år havde været beskæftiget ved kirken,
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samt Christopher Uhna og Thor Guldbrandsen, der var indstillet til belønning,
fordi de i nogen tid havde været i arbejde ved den store portal. Sidst på året
afregnede værgen med en klejnsmed, der havde leveret ankre og klammer til
portalen, samt med maleren Hans Jørgen Drost, der malede og forgyldte sand
stenen76.
Denne maler, som også vil blive omtalt i det følgende, havde i året 1694 et
andet arbejde, der viser, at han var mere end blot håndværker. Han havde i
årets løb bl.a. malet »25 luger paa kierckens tag, med hans egen farfve, paa
huilcke luger er mahlet de 12 aposteler, patriarcherne, evangelisterne og de 4re
store propheter«77. Disse billeder er dog forlængst forsvundne.
Efter at portalen var sat på plads og spiret var rejst, måtte det store arbejde
ved kirkens ydre være sluttet. Man læser da heller ikke mere derom i regn
skaberne for 1696. Kun nu og da har man kunnet se en klejnsmed i færd med
at beslå de nye luger i tårnet og på taget; stenhuggerne havde tillige forskel
ligt at udføre, som trappetrin under den store portal og tilretning af en dør
fra sakristiet til kirkegården. Som helhed er regnskaberne fra dette år fåmælte,
og man kunne forledes til at tro, der var pause i byggeriet. Det var dog langt
fra. Håndværkerne var nu indendørs og beskæftiget med arbejde, der forlængst
var fastlagt og som derfor ikke umiddelbart afspejles i kirkeværgens regnskabs
bog. Meget af det, der foregik indendørs, gemmer sig i fortløbende regnskaber,
der begynder i 1694 og fortsætter støt til indvielsen i 1696. Det gælder således
indkøb af fliser til kirkegulvet. De første sendinger kom fra Henrik Brockams
værksted i Ny [= Store] Kongensgade til kirken den 9. oktober 1695 og fort
satte i jævn strøm året derefter78. Og det samme var tilfældet med de store
leverancer af vognskud til det indre træværk, både paneler og stolestader79;
de begyndte allerede 1693, fortsatte i 1694 og er fra 1695 noteret under 4. og
22. januar, 16. og 27. november samt 12. december. Fra Christian Nergers
værksted i Gothersgaden ankom adskillige læs »dokker«, d.v. s. balustre (enten
til korskranken eller — i dværgform — til gallerier på stolestaderne), noteret
under 28. feb. og 6. marts80.
Men det største arbejde fra dette år må være Nergers stukkaturer. Som før
nævnt var han i gang allerede 1694. En klejnsmed leverede ved juletid et »jern
til Ste Matheusis bog«81, altså til en af evangelistiigurerne i den store midter
hvælving, hvis stukkaturer vel på den tid må være opsat. Den 4. marts 1695
noteres der udgifter til rejsning af et stillads til stukkatøren82; den 19. i samme
måned indkøbes ståltråd til brug for stukarbejdet, og Christian Nerger selv får
afbetalinger for sit arbejde 13. august, 8. oktober og 23. december83. At der
har været arbejdet flittigt det hele år, fremgår tillige af en regnskabspost fra
23. maj 1695, da fire arbejdskarle fik tilsammen 5 mark for »at hielpe gibsarbeiderne, som begynte om morgenen klocken 3 og til om aftenen«84. Den før
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Fig. 21. Festprogram til indvielsen af Vor Frelsers kirke 1696, trykt på atlask. Kgl. Bibliotek.

nævnte maler Hans Jørgen Drost blev også beskæftiget dette år med at an
stryge kirkens interiør. Sandstenspilastrene på vægge og piller med baser og
kapitæler blev malet med grå stenkulør, ligesom han og hans svende måtte
krybe op på de høje stilladser for at male indskrifterne på stukkaturerne85. Vi
veed tilfældigt, at han ved slutningen af året 1695 var beskæftiget med at male
bogstaver i korets nordøstre hjørne86, da Johannes Christensen Meller på sin
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vanlige, meget omstændelige måde har noteret denne ulykkelige hændelse:
»Effter magistratens bevilling betalt til Hans Jørgen mahler, i steden for dend
store bekostning hand hafde paa sig anvendt, med medicamenter, doctor og
læge, fordj hand tillige med sin dreng faldt need, vel 24 alen höyt, med stil
lingen nest afvigte dend 13 december 1695 fra de öfverste billeder i choret udj
dend nordoste hjørne, og slog dem nesten fra helbreden, derfore — 24 rdl.«
Hans Jørgen Drost slap således fra styrtet med livet i behold; men da hans
enke er nævnt den 19. juli 1697, ser det ud til, at den ilde medfart alligevel
blev hans skæbne.
Malerens styrt fra stilladserne har næppe kunnet sinke arbejdets gang, efter
som man ved nytårstid 1695—96 var i færd med at ryddeliggøre kirkerummet.
Den 11. januar fik Henrik Brockam afregning for sine svende, der i 16½ dag
havde repareret de fire piller for skrammer forårsaget ved stilladsernes nedtatelse87, hvilket kun kan betyde, at alt arbejde ved hvælvingerne nu var afslut
tet. Der findes fra januar til marts kun spredte oplysninger om transport og
tilpasning af gulvets fliser, om ophængning af lysekroner, om nye »klapper« til
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stolestaderne og om dokkebalustre fra Nergers værksted til gallerierne på sto
lene. Alt stiler hen mod værkets afslutning, som yderligere blev indvarslet ved
et kongebrev88 af 10. marts til Sjællands biskop, hvorefter denne skulle til
rettelægge højtideligheden ved kirkens indvielse, der nu var fastsat til søndag
den 19. april.
I Mellers regnskabsbog kan man følge slutspurten. Det er nu bagateller, der
afhandles, men nødvendige bagateller med tydelig sigte på indvielsen89. Hans
Pedersen graver ankom 31. marts med et par store vokslys til alterstagerne.
Værgen ofrer 7 sk. til lys »paa de smaa hvælvinger, da lysekronerne blev op
hængt« den 8. april. Få dage efter, den 10. april, køber værgen for 12 sk. gråt
papir »at hænge over knapperne paa lysekronerne for støv, medens de arbeidede i kirken«. En lysekrone, som præsident Peder Resen havde skænket kir
ken før sin død 1688, blev repareret af Steffen Schernbein, den 12. april. Jørgen
Gade Bogbinder fik samme dag afregning for at indbinde og beskære 400 ark
»Realpapir«, hvorpå kirkens navn stod, deraf fire bøger forgyldt; og oplys
ningen antyder desuden for første gang det nye navn »Vor Frelsers kirke«.
Den 15. april var rotgeteren (?) Jørgen Reckelkam færdig med at opstille de 48
piller i korgitteret, og samme dag ankom fire arbejdskarle med et lille orgel,
et såkaldt positiv, der var lånt til indvielsen på sal. hr. Holger Vinds gård i
Kannikestrædet (naboejendom til Regensen)90; endnu havde kirken intet or
gel, og først efter indvielsen blev der sluttet kontrakt om et stort orgel. De
sidste dage er gået med rengøring: to koner er i aktion fra 15. april. Kirkens
altersølv blev opstillet, og de sidste nætter var der lys i kirken for vagten,
der skulle holde øje med kostbarhederne. Værgen fik fire soldater overladt til
alt muligt forefaldende arbejde, og lørdag den 18. april, aftenen før indvielsen,
sendtes fire mand op i tårnet for at ringe højtideligheden ind.
Længe i forvejen var det omfattende program blevet forberedt. Bogtrykke
ren Philip Bockenheusser leverede 800 festprogrammer, hvoraf de 72 var trykt
med røde bogstaver, og ni var trykt på atlask. Arierne udkom i et oplag på
300, trykt på fint skrivepapir, og de exemplarer, der var tiltænkt kongefami
lien, blev indbundet i fint katun med guldfrynser (fig. 21).
Højtideligheden indledtes om morgenen den 19. april med en præsteprocession fra den gamle kirke tværs over kirkegården til den nye kirke. De konge
lige gæster modtoges kl. 9 ved hovedportalen, hvorefter det enorme ceremoniel
rullede ud — efter sigende skal det have varet henved syv timer91. Sjællands
biskop dr. Henrik Bornemann holdt indvielsestalen foran alteret, og bagefter
prædikede han i to timer fra prædikestolen over dagens tekst. En tysk kom
mentar, der tydelig udtrykker medfølelse med de krav, der her stilledes til
kongens udholdenhed, tilføjer: »… und die Herschaften hatten den gantzen
Tag weder Essen noch Trinken genossen«. Hen på eftermiddagen var det hele
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afviklet, og Christianshavns nye tempel havde fået sit officielle navn Vor
Frelsers Kirke.
Der var dermed sat et foreløbigt punktum for en byggehistorie, der havde
varet 14 år. Men meget var endnu præget af det rent foreløbige. Det høje spir,
der forlængst var planlagt, måtte vente endnu et halvt århundrede, og kirken
måtte indtil da nøjes med sin lave tårnhætte. I det indre var både alter, døbe
font og prædikestol udstyret enkelt og billigt i forventning om mere fornemme
efterfølgere. Og endnu havde kirken altså ikke noget orgel. Men det blev dog
dette sidste, der først tænktes på. Man sluttede kontrakt med orgelbyggerne
den 15. juli 1696, og tre år senere kunne man endelig udbetale restbeløbet
derfor92. Om alteret havde kirkens bygmester gjort sig visse tanker, foreløbig
skitseret i forskellige skikkelser, som ikke synes at have vundet bifald på høje
ste sted. Lambert van Haven døde 9. maj 1695, et år før kirkens indvielse,
men allerede før generalbygmesterens død havde kongen henvendt sig til en
anden kunstner om alterets udformning. Det var Nicodemus Tessin. Han teg
nede det endelige udkast, men også her kom vanskeligheder, og alteret blev
først indviet 1732. Den svenske arkitekts opdukken på byggepladsen må selv
sagt ses i sammenhæng med hans store slotsprojekt i København. Det afslø
res herved i et glimt, at den store nye kirke, som det havde kostet så mange
anstrengelser at få opbygget, nu ved sin fuldførelse blev betragtet som for
ældet. At Tessin havde denne opfattelse, er umiddelbart indlysende. Meget pe
ger også på, at han havde fået kongen over på sin side.
Trods sine studierejser til Italien havde Lambert van Haven ikke tilegnet
sig ret meget af den romerske barok. Sine arkitektoniske udtryksmidler hen
tede han mest fra Nederlandene, arnestedet for den nordeuropæiske barok med
forkærlighed for en særlig palladiansk-hollandsk stil, kendetegnet ved »den
store orden« (fig. 22), der lader alle façader opdele ved pilastre fra sokkel til
gesims. Det er karakteristisk, at den af de hollandske kirker, der formentlig i ren
stilistisk henseende kommer Vor Frelsers kirke nærmest, er Nieuvve kerk i Haag93,
opført så tidligt som 1649 efter tegninger af Bartholomeus van Bassen. Denne
hollandske byggemåde var umådelig populær i Danmark, hvor man i tiden
omkring 1700 finder adskillige eksempler derpå: Sorgenfri slot i dets ældste
skikkelse og i København den store operabygning i Bredgade (nu Østre Lands
ret), Thotts og Holsteins palæer samt kapellet ved Holmens kirke, for blot at
nævne et par stykker. Havde kong Christian V. levet længere, og havde den
store nordiske krig ikke sat en stopper for den kunstneriske forbindelse med
Stockholm, var dansk arkitektur i begyndelsen af det 18. århundrede utvivl
somt ledet ind i andre spor.

Fig. 23. Vor Frelsers kirke. Lambert van Havens ud
kast til alterdekoration. Nationalmuseets arkiv.
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juni 1694 var Nicodemus Tessin for anden gang kong Christian V.s gæst,
denne gang for at drøfte planerne om det store Amalienborg-projekt1. Det
er ganske sikkert, at kongen ved denne lejlighed også har talt med den sven
ske arkitekt om alteret i Vor Frelsers kirke. Nogen ordre nævnes ikke direkte,
men i Ragnar Josephsons bog om Tessin i Danmark er der gengivet et brev2
til kongens kammerjunker Adam Levin Knuth, dateret den 10. november
1694; brevet handler mest om det kommende slotsbyggeri, men strejfer også
udkastet til et alter, hvortil tegningerne snart skulle være færdige, ligesom
Tessin håber at kunne sende en model til København, når det falder ind med
godt slædeføre. At det drejer sig om alteret til Vor Frelsers kirke, er givet, selv
om den lovede model først ankom noget senere og da — i maj 1695 — blev
sendt med skib3 til København. Kongen har da i sommeren 1694 ikke blot talt
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slotsprojekt med Tessin, men også bragt på bane, at Vor Frelsers kirke, hvis
ydre og indre opbygning nu snart måtte være færdig, burde have et alter, der
svarede til kirkens store mål.
Lambert van Haven havde forlængst tænkt på dette problem. Fra hans
hånd findes en række skitser, der må være forarbejder til et alterprojekt (fig.
23). En af disse blev sendt til Stockholm, for at Tessin kunne tage stilling der
til. Den findes endnu i det svenske Nationalmuseum i Stockholm4. Hvad Tes
sin har sagt derom til kongen, veed vi ikke og behøver vi heller ikke i enkelt
heder at vide, da det øvrige hændelsesforløb kun altfor tydeligt viser, at Lam
bert van Havens projekt blev fejet af bordet. Senest i efteråret 1694 er der da
tilgået Tessin en bestilling på et alterprojekt, og det var modellen af det, som
i foråret 1695 ankom til København.
Ligesom Tessin i 1687 ikke havde lagt skjul på, hvad han mente om Vor
Frelsers kirke som arkitektur, således må han her have ført en trommeild af
kritik mod van Havens alterprojekt. Det måtte forekomme den svenske arki
tekt alt for pænt, alt for tamt. Når kirkebygningen nu i det ydre havde fået
en levende, bevæget pilasterarkitektur med den tunge overhængende, stærkt
forkrøbbede kransgesims, måtte der i det indre være et kraftcentrum, som ved
sin dynamik gennemtrængte det hele rum. Dette altbeherskende midtpunkt
måtte være alteret, og her kunne Lambert van Havens niche med et spinkelt
krucifiks ikke slå til. Det var kun et stillestående ornament, og Tessin har set,
at der her skulle være noget levende og bevæget. Både med skulpturer og ar
kitektur har han indført dramaet i kirkens alter.
Et par skitser i det svenske Nationalmuseum viser, hvad Tessin tænkte sig,
da han i november 1694 første gang skrev til Danmark om disse problemer
(fig. 24 og 25). Der er bevaret en tuschlavering, ret nøje gennemarbejdet, og
en løs skitse, som med en skriftlig anmærkning meddeler, at den svarer til mo
dellen af træ. Tessin havde efter disse forlæg forestillet sig en stærkt bevæget
søjlestilling, der med et spændstigt krummet fundament og tilsvarende arkitrav svinger sig ud fra altermuren og foroven afsluttes af en brudt gavl. I det
åbne gab mellem søjlestillingerne skulle hovedgruppen anbringes: Kristus, der
i Getsemane trøstes af en engel, medens en anden engel kommer flyvende fra
siden og holder den gyldne kalk over Kristi hoved. Mellem søjlerne skulle der
stå symbolske statuer, hentydende til Christian V.s valgsprog, Fromhed og
Retfærd, som betegner de rolige hvilepunkter i den ellers så stærkt bevægede
scene. Over hovedgruppen ønskede Tessin at anbringe Jahves navn med he
braiske skrifttyper på gennemskinnet grund og udenom – som en slags kraft
udladning — et væld af skyer, hvori englebørn tumler sig, medens guldstråler
til alle sider ligesom fortsætter detonationen. Det minder om en bombeeksplo
sion, hvis virkninger fra alteret skulle gennemtrænge det ganske rum.
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Fig. 24. Vor Frelsers kirke. Tessins udkast til alteret. Tuschlavering i Nationalmuseum,
Stockholm.
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Fig. 25. Vor Frelsers kirke. Tessins skitse efter altermodellen.
Blyantstegning i Nationalmuseum, Stockholm.
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Mellem de to skitser er der en lille forskel. På laveringen er midtgruppen
spejlvendt i forhold til blyantsskitsen; det er således Tessins ældste kendte
projekt. Det endelige resultat, med den omvendte opstilling ses på skitsen og
må også have været at se på den forsvundne træmodel, eftersom slutresultatet
er i overensstemmelse dermed. Omvendt er begge Tessins udkast enige om at
anbringe Justitia til højre og Pietas til venstre; men da figurerne endelig i
slutningen af 1720'rne blev opstillet, kom de til at stå omvendt, Pietas til højre
og Justitia til venstre, hvad enten dette skyldes en senere ordre fra Tessin eller
en tilfældighed på hint meget sene tidspunkt.
Ud over denne divergens mellem de ældste udkast og det endelige resultat,
er der en anden, af større betydning. Øverst over de arkitektoniske leds to
brudte gavlstumper er der på begge tegningerne gengivet to svævende engle,
som efter Tessins anordninger skulle være forgyldte, og som bærer en forsølvet
kongekrone i stort format, omtrent som en skærmende baldakin. Tessin har
sikkert tænkt sig, at et sådant led nødvendigvis måtte indføjes i kompositio
nen, for at beskueren kunne samle og hele sine indtryk, som i første omgang
syntes sprængt af den voldsomme eksplosion i skyerne, der ligesom får søjlerne
til at give efter og tvinger dem ud til siderne, medens de kronebærende engle
atter bøjer de splittede bestanddele sammen til et hele. Både engle og krone
skulle skæres i træ og blev også udført i overensstemmelse med Tessins direk
tiver; de opbevaredes ved kirken, hvor man forefandt dem, da man 1725 skred
til den endelige fuldførelse af Tessins alter. Men de havde da lidt meget under
den langvarige opmagasinering og blev derfor kasseret, uden at der udgik ordre
til at nye skulle gøres. Tessins alter er stærkt nok til at bære denne udeladelse,
men et vigtigt led i kunstnerens hele idé har måttet savnes i alle de år, alteret
har stået i kirken.
Modellens størrelse kendes ikke. Efter Tessins udtalelser var den udført i
nøjagtige proportioner. Desuden var en målestok vedlagt5, således at man i
København kunne bygge alteret op i den størrelse, arkitekten havde tænkt sig.
At man vitterligt også holdt sig nøje til modellens anvisninger, fremgår af hele
alterets besværlige tilblivelseshistorie. Den 7. april 1700 fik de to billedhuggere,
som havde med den skulpturelle udsmykning at gøre, betaling for en karton,
en kæmpetegning af alterets ene halvdel, udført i den rigtige størrelse efter
modellens anvisninger6. Også senere har man stadig rådført sig med modellen.
Da der således 1728 holdtes syn på, hvad der til dato var udført, var det netop
modellen, man lagde til grund for bedømmelsen.
I de første år har modellen været henstillet hos den arkitekt, der havde op
syn med arbejdet i Vor Frelsers kirke. 1708 stod den hos generalbygmesteren
W. F. von Platen7. Senere ses den at have stået hos overlandbygmesteren J.C.
Krieger, som 1731 overdrog den til kirken8, hvor den de følgende år opbeva-
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Fig. 26. Vor Frelsers kirke. Tessins alter.
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redes i sakristiet, indtil den o. 1745 førtes til Københavns rådhus9. Her har den
så stået til byens brand 1795 og må vel være gået til grunde ved den lejlighed.
Vi hører i hvert fald intet om den mere.
Det er Tessins store fortjeneste at have givet alteret den store form og den
centrale funktion i kirkerummet. Man har dog nu og da draget dets værd som
selvstændigt kunstværk i tvivl. Tessin veg aldrig tilbage fra direkte lån, og
også dette alter har så nære forbilleder, at det ikke på alle punkter kan kaldes
originalt. Det er forlængst blevet påvist, at selve opbygningen går tilbage til
Bernini, hvis alter i SS. Domenico e Sisto i Rom Tessin har taget en skitse
af10. Ligheden er umiskendelig; her er både søjlestillingen på det dramatisk
svungne fundament, de brudte segmentgavle og de bovnende skyer med stråle
glorien. Dette sidste motiv har Tessin også set på pavens cathedra i San Pietro,
der var den egentlige inspirationskilde for utallige altre både nord og syd for
Alperne. Men det blev Tessin, der overførte motivet til Danmark, hvor mindre
ånder i tiden efter Københavns brand 1728 med ærlig vilje søgte at nå frem
til lignende effekter, men uden at nå den overlegne storhed og frie bevægelig
hed i Vor Frelsers kirkes alter. — Sålænge Tessin holdt sig til arkitekturen,
kunne han benytte sine lån uden at skamme sig. Hans håndelag var sikkert.
Knap så fri var han, når han bevægede sig ind på det rent skulpturelle område.
Billedhugger var han ikke, og han skulle heller ikke selv udføre skulpturerne.
Men han skulle vælge sujettet, og også her tyede han til bestemte forlæg. I en
undersøgelse, der fornylig er foretaget af Jenifer Montague11, er det blevet på
vist, at den centrale gruppe i Vor Frelsers kirkes alter går tilbage til Le Bruns
maleri af Kristus i Getsemane, formidlet gennem et stik af G. Rousselet. Flere
gange senere har Tessin i sine alteropbygninger brugt dette forlæg: i Kungsör,
Ekerö og i kapellet på Stockholms slot. Men vi skal dog nedenfor se, at han
også i disse lån viste sit geni. Hans udkast er bedre end det færdige resultat.
Efter at Tessin havde givet modellen fra sig, var hans næste opgave at vælge
materialerne. Han var mest stemt for italiensk marmor, som også er blevet
anvendt til skulpturerne. Til søjlerne foreslog han fransk marmor af en sort,
han benævnede »Marbre Jaspe rouge et blanc«; i vore dage tales der mest om
Languedocmarmor, og brudstedet kan lokaliseres til Caunes, departement Aude,
i nærheden af Carcassonne. Her ønskede Tessin søjleskafterne hugget til, for
synet med vulster eller ringe foroven og forneden, og herfra blev de via Marseille pr. skib transporteret til København. Der var en særlig grund til at vælge
denne marmorart, fordi Tessin havde set den anvendt i franske slotte12; søjlerne
i Trianon stammer tydelig nok fra dette brud. — Men dermed var Tessin også
færdig med alteret. Han fik ingen andel i billedhuggerarbejdets udformning,
end ikke i valget af billedhugger, idet den mand, han foreslog, Pierre Puget13
fra Marseille,var død i forvejen, uden at dette var kommet til Tessins kundskab.
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Kongen overlod derefter udførelsen af alterets skulpturværk til Thomas
Quellinus. Dennes navn kommer ikke direkte frem. Men de to billedhuggere,
der udførte arbejdet og fik penge derfor, Abraham Breusegem og Emmanuel
Cuekelaer, var begge ansatte hos Quellinus, som efter alt at dømme også først
har modelleret figurerne14.
Alterets opbygning kom til at vare meget længere, end man skulle vente
efter de talrige ordrer og regnskaber, der findes herom i årene omkring 1700.
Kontrakten15 med de to billedhuggere blev underskrevet 24. oktober 1697, men
alteret blev først indviet Mikkelsdag den 29. september 1732, altså en samlet
byggeperiode på 35 år, og dette til trods for, at billedhuggerne — så vidt det
kan ses — var færdige med deres marmorskulpturer (Kristus, den trøstende
engel, samt de to sindbilleder Pietas og Justitia) allerede i året 1700, og at de
umiddelbart derefter gik i gang med det øvrige skulpturværk16, skåret i linde
træ, nemlig de nysnævnte kronebærende engle, endnu en engel (den flyvende,
med kalken), yderligere 12 englebørn og kerubhoveder samt diverse skyer og
stråler. De må være blevet færdige med alt dette i året 170417 og havde indtil
da haft billedhuggerværksted i den gamle kirke18. Nu blev denne solgt til ned
brydning 1708. Året før var skulpturerne overført til den nye kirke19, og det
synes klart, at magistraten ikke ville have afhændet det gamle kirkehus, så
længe det kunne gøre nytte som værksted. Nu var arbejdet altså slut, billederne
førtes til deres fremtidige hus, den nye kirke, hvor de blev opmagasineret sam
men med det marmorværk, postamentet og søjlerne, der var ankommet tid
ligere. Man kan hertil lægge, at der i de første par år af det 18. århundrede
ankom andre bidrag til alterets udsmykning. Billedhuggeren Andreas Roth le
verede de 80 kragsten med mellemliggende rosetter til gavlfrontonens krum
mede arkitrav, snedkeren Abraham Lang kom med kapitælernes kærne af tørt
egetræ, medens guldsmeden Johan Kohlmann leverede kapitælernes bladkrans
af forgyldt metal20.
Tilsyneladende var alle byggeklodserne samlet i den nye kirke i tiden om
kring 1707, og den endelige fuldførelse måtte således være nær forestående.
Man har da også fremsat den anskuelse, at alteret faktisk var taget i brug inden
for århundredets første tiår21, og at indvielsen 1732 kun skulle være en gen
indvielse efter en omfattende reparation. Men en nøje gennemgang af samtlige
oplysninger om alterets tilblivelse sammenholdt med de iagttagelser, der blev
gjort under den store istandsættelse 1955, giver et ganske andet billede, hvor
efter alle de ingredienser, alteret skulle sammensættes af, blev opmagasineret
i kirken til henimod 1725, før man for alvor begyndte at tænke på opstillingen.
En meget væsentlig hindring for arbejdet var besværligheder med funda
menteringen. Marmoralteret repræsenterede en enorm vægt, hvorfor der skulle
fundamenteres meget dybt. Fra 1707 begyndte man på dette vanskelige ar4*
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bejde, stadig hindret af grundvandet. De første par år gik med at dræne22. Så
kan værgen omsider notere i sit regnskab, at opbyggelsen af alteret23 er be
gyndt i året 1710, og man må vel gå ud fra, at alterbordet ved denne tid blev
muret og fik sin dekorative udsmykning af broget marmor, eftersom Diederich
Gercken 1725 nævner, at fundamentet dengang var fuldført24. Fra 1713 hører
al tale om byggearbejder op, og der synes i lange tider ikke at være sket andet
end, at der fra snedkeren Claus Harders værksted kommer kapitæler til pilastrene, ligesom de ældre kærner til søjlernes kapitæler bliver udbedret25.
For gudstjenestens skyld kunne kirken ikke undvære et alter. Så længe bil
ledhuggerne arbejdede på det nye ovre i værkstedet i det forrige kirkehus,
kunne det midlertidige alter, hvis udseende ikke kendes, stå i koret på det rig
tige sted. Men da man 1710 begyndte at mure på fundamenterne til Tessins
alter, måtte interimsalteret flyttes og blev anbragt i søndre korsarm. Det
forsynedes med ny billedskåren ramme, og på alterbordet anbragtes et kruci
fiks (nedenfor s. 557), første gang nævnt 1719 og endnu omtalt i inventariet
1723, på hvilket tidspunkt dette midlertidige alter endnu var i brug.
Alt dette tyder ikke på, at Tessins alter var opstillet. Der er indtrådt en
pause, og årsagen må efter alt at dømme være den store nordiske krig. Det
var den kongelige kasse — Partikulærkammeret — der skulle udrede udgifgifterne, og man kan ikke undre sig over, at kong Frederik IV. i tiden mellem
1710 og 1720 havde andet at tænke på end alteret i Vor Frelsers kirke.
Da der så omsider i 1725 påny blev liv i spørgsmålet om Tessins alter, måtte
det første skridt være, at man lod en fagmand se på sagerne. Det blev billed
huggeren J. C. Heimbrodt26. Han indsendte efter en nøjere undersøgelse en
meget lang liste over de enkelte skulpturer med angivelse af mangler og de
fekter. Dem var der mange af. Selv marmorfigurerne mødte op med enkelte
afbrækkede fingre, og overfladen trængte til afslibning. Værst var det med den
flyvende engel med kalken; efter Heimbrodts mening burde den gøres helt af
ny. De to engle, der bar kronen, karakteriseredes som meget groft forarbejdede,
»zerschlagen und brüchig«. Kronen var i lignende forfatning og burde ligeledes
fornyes. Af de øvrige træskulpturer var 13 englebørn (antallet opgives lidt for
skelligt) og fem kerubhoveder temmelig molesterede på arme, ben og vinger,
ligesom skyer og gloriens stråler var i en sådan tilstand, at en fornyelse på det
nærmeste måtte tilrådes. Slet så galt, som det her tegnes, har det næppe været
fat. Heimbrodt fik en kontrakt i stand af 3. marts 1725. Efter den kan man ikke
se, hvad han i enkeltheder har udført. Men den store restaurering 1955 gav
gode holdepunkter. Det viste sig, at da man først fik befriet skyer og putti
for senere tilsætninger (derunder englebørnenes svære gipskapper, se nedenfor
s. 521), havde man for sig alle træskærerarbejderne fra begyndelsen af 1700’rne,
og man kunne i hvert enkelt tilfælde konstatere, hvor den ældre figur af linde
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træ i tiden omkring 1725 havde fået tilsat nye fingre eller vinger af fyrretræ27.
Også den kalkbærende engel, der ved restaureringen 1955 helt måtte fornyes,
og som nu ligger som en torso på kirkeloftet, synes at have haft en kærne fra
o. 1700, medens Heimbrodts arbejde var indskrænket til at give denne kærne
en iklædning af marmorstuk28.
Hovedresultatet af alt dette, gamle regnskaber suppleret med den moderne
konservators iagttagelser, viser kun alt for tydeligt, at alterfigurerne 1725
fandtes i så molesteret en skikkelse, at de umulig kan have siddet på deres
plads i alteropbygningen. Molesteringen må være et resultat af langvarig og
uhensigtsmæssig opbevaring, hvorunder de enkelte sager er blevet skamferet
og brækket. Det var alt dette, Heimbrodt skulle råde bod på, inden figurerne
sattes på plads; udbedringerne kan altså nutidens konservator eftergå i en
keltheder, medens samtiden dækkede derover ved at lade alle skulpturerne få
et tyndt overtræk af marmorstuk.
Man kan i hovedtræk forestille sig koret, som det så ud, før opstillingen af
marmoralteret begyndte. Som nævnt var vistnok alterbordet med dets beklæd
ning af forskelligt farvet marmor forlængst gjort færdigt. Bag bordet var der
en niche, dækket af en halvcirkelformet bue, mulig oprindelig bestemt for Lam
bert van Havens alter; den muredes til, men blev genfundet 1955. Samtidig
måtte murmester J. C. Schirmer forstærke fundamenterne29, da man ville sikre
sig, at de kunne bære den store vægt af marmorfigurerne. På begæring af Heim
brodt lod man ikke mindre end 168 matroser fra Holmen med 16 underofficerer
opstille et stort stillads, hvorefter 74 mand og 10 underofficerer gik i gang med
at hejse de fire franske marmorsøjler samt »de trij storre billeder« (d.v.s. Breusegems og Cuekelaers figurer af hvidt marmor) på plads30. Ved oprydningen ar
bejdede fem officerer og 68 matroser. Regnskabet for dette meget omfattende
arbejde er dateret 12. januar 1729. Det må herefter være udført engang i 1728.
Opbygning og udseende. Tessins alter, hvis langstrakte tilblivelse er skildret i
det foregående, er et meget anseligt bygværk, som måler 12½ alen i bredden
med en samlet højde på 17½ alen, hvoraf fundament med det indbyggede
alterbord tager de fem alen.
Det var arkitektens ønske, der også blev fulgt, at alteret skulle fremtræde
med rolige lysforhold. De to smalle vinduer i korets østvæg blev derfor tilmu
ret og stod som nicher31; skulpturværket ses således med harmonisk sidelys,
det varme solskær fra syd og det spredte, kølige lys fra nord, med arkitektur
og skulptur som et relief mod korvæggens hvidkalkede flade (fig. 26).
Fundamentet er opbygget i to afsæt af broget italiensk marmor i brunlige,
sorte og grønlige schatteringer. I den underste afdeling er alterbordet indbyg
get som et fremspring, flankeret af konsoller; til begge sider er kryptdørene
indføjet uden forsiringer. Det var Tessins mening, at adgangen til sakristiet
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skulle skjules så meget som muligt, og
han ordnede dette meget sindrigt ved
at gøre dørene lave med adgang til et
kælderagtigt, hvælvet rum under alteret,
hvorfra man atter kunne gå op ad trap
pen til sakristiet. Det øvre afsæt har
de stærkt krummede sidepartier, der er
basis for søjlestillingerne, og det brede
midtparti over alterbordet; alle tre afde
linger har fyldinger i grønligt marmor.
I hovedstykket er de inderste pilastre,
der lænker hele opbygningen til alter
væggen, af træ, medens de fritstående
søjler, som tidligere nævnt, er af rødflammet marmor fra Frankrig. Baserne
er af norsk marmor, udført af Diderich
Gercken32 o. 1725 som erstatning for et
ældre sæt af træ. Kapitælerne af korintisk orden synes ved århundredets be
gyndelse at have fået deres udsmykning
L. L. 1965
Fig. 27. Vor Frelsers kirkes alter. Sidefigur
med volutter og akantusblade, udført af
forestillende Retfærdigheden.
Johan Kohlmann33; hvor langt denne
guldsmed kom med sit arbejde er ikke ganske klart, eftersom Heimbrodt påtog
sig at gøre dem af ny i en legering af bly og tin34. Samme Heimbrodt havde i
sit overslag en post, der gik ud på, at han skulle forfærdige hovedgesimsen
over søjlerne, efter modellen og udført i træ35. Da dette materiale til gavlkro
nen også var bestemt af Tessin, ser det ud til, at de svungne arkitraver med
gavlstumperne endnu ikke eksisterede 1725; derimod havde Andreas Roth
allerede 1701 (s. 511) indleveret både konsoller og rosetter til den øvre gesims,
og da de ikke nævnes mellem de sager, der skal fornyes eller blot repareres
i årene efter 1725, må det være de oprindelige, der endnu findes på alteret36.
Disse øvre partier fik et overtræk af tyndt marmorstuk, der i tidens løb flere
gange blev overmalet og marmoreret. Ved konserveringen 1955 fandt man som
det underste farvelag en let gullig, flammet marmorering, som da blev genskabt.
Som krone på værket var der påtænkt en virkelig kongekrone (s. 508) båret
af engle, der vel var udført i århundredets begyndelse, men som ved fuldførel
sen blev udeladt. I stedet løber alterkompositionen op i det føromtalte sky
hav, hvori englebørn boltrer sig, og hvor forgyldte stråler løber radiært ud i
rummet fra Jahves hebraiske navn, der ses i transparent som et cirkelformet
vindue. Tessin havde visse idéer om denne lyseffekt. Hans udtalelser er ikke

TESSINS ALTER

515

helt tydelige, men om transparenten
ved Jahves navn er der næppe nogen
tvivl: her skulle dagslyset også være
lyskilden. Derimod synes det mere ind
viklet, hvad han forestillede sig om be
lysningen af kalken i den svævende en
gels hånd37. Hans ord herom må vis
nok forklares på den måde, at der bag
kalken skulle udspares et cirkelrundt
felt med spejlglas, og dette felt skulle
ligesom Jahves navn have lys bagfra;
kunne dette ikke ske ved hjælp af dags
lys, foreslog Tessin, at man over sakri
stiets loft anbragte en lampe. Dette blev
næppe gennemført, man nøjedes med at
anbringe en blikskive bag kalken; også
den er forsvundet, men man fandt ved
sidste restaurering den krans af søm,
L. L. 1964
der tidligere har fastholdt skiven. Imid
Fig. 28. Vor Frelsers kirkes alter. Sidefigur
lertid viser selve alteropbygningen endnu
forestillende Fromheden.
i dag, hvorledes Tessin har syslet med
tanken om at fremhæve kompositionens kærnepunkter. Tager man alterfunda
mentets højde på fem alen som modul, da er der fra dettes overflade netop
fem alen til kalken, og fra denne til Jahves navn er der atter fem alen (ligesom
den aldrig fuldførte kongekrone havde sin top yderligere fem alen over trans
parenten). Når begge de hellige tegn, Guddommens navn og kalken, blev frem
hævet i transparent, havde Tessin dermed tydeliggjort sin idé ved at fremhæve
disse nøglestillinger i hele kompositionen. Det var derfor en forringelse af al
teret som kunstværk, når kalken aldrig fik sit kunstige lys, og når man 1812
spærrede for dagslyset bag Jahves navn (s. 522). Det blev først genoprettet
ved istandsættelsen 1890.
Tessin har også arbejdet med alterets nærmeste omgivelser. Det er tidligere
berettet, hvorledes han forårsagede, at korvæggens vinduer blev tilmuret. Men
han har også syslet med udformningen af korskranken, antydet på hans æld
ste skitse (fig. 24). Herefter skulle der være en retvinklet, fremskudt skranke
med dokkebalustre foran selve hovedalteret, medens der til begge sider blot
er antydet tynde bræddevægge i skrankens højde, tilsyneladende helt uden
udsmykning, kun brudt af et par opgange til det højere liggende korgulv. Her
var adgang for nadvergæsterne, ligesom præsterne ad disse sideindgange kunne
nå de to lave døre under alteret ind til sakristiet. Det er tydeligt, at Tessin
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L. L. 1965

Fig. 29. Vor Frelsers kirkes alter. Midtgruppen med
Kristus og den trøstende engel.

med denne plan har villet samle interessen om alterets arkitektur og billedværk
ved at gøre flankerne neutrale; men vi kender kun hans tanker fra denne ældste tegning og veed ikke, om han senere har gjort ændringer deri. På skitsen
er også antydet en præstestol på hver side af alteret, hvad han også nævner
i sin korrespondance med A. L. Knuth38. Den korskranke, som Erich Warnheim udførte 1731 (s. 570) var i hvert fald ikke i Tessins ånd.
Skulpturerne. Billedhuggerværket på Tessins alter er indgående behandlet
i V. Thorlacius-Ussings bog om Thomas Quellinus, hvortil der henvises39. Som
tidligere (s. 511) berettet, har de to billedhuggere Breusegem og Cuekelaere,
efter kontrakten med kirkens daværende bygmester Hans van Steenwinkel
(den yngste), hugget skulpturerne i marmor efter Quellinus’ model. De har,
som nævnt, været færdige med marmorværket i året 1700, ligesom træskulp
turerne til alterets øvre partier synes fuldførte senest 1707, da værkstedet i det
gamle kirkehus blev rømmet og billedværket overført til den nye kirke.
Marmorfigurerne danner en gruppe for sig selv. Der er først de allegoriske
statuer i sidefelterne mellem søjlerne. De har samme rolle som »koret« i den
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Fig. 30. Vor Frelsers kirkes alter. Efter Thurahs
Danske Vitruvius.

antikke tragedie; de skal ved deres nærværelse understrege dramaet på scenen,
men tager ikke direkte del deri. »Retfærdigheden« (fig. 27) er gengivet som en
høj, roligt bevæget kvindeskikkelse, rigt draperet, med sværdet i højre og vægt
skålen i venstre hånd. Skikkelsen hviler på venstre ben, medens det højre er
let bøjet og anes gennem en stramning af det i øvrigt så stærkt krusede klæde
bon. Overkroppen er let drejet til højre, medens hovedet omvendt bøjer sig til
venstre ind mod alterets hovedfelt. Det er barokkens skema, den chiastiske
bevægelse, der her er bragt til udførelse. Barok er også draperibehandlingen
i Berninis stil med de folderige gevandter i den fodside underkjortel og den
stærkere bevægelse i overkjortelen, der i tætkrusede rynker blafrer op — som
ved et stormvejr — lige under vægtskålene. Modparten, »Fromheden« (fig. 28),
er roligere og mere frontalt opbygget. Hun har matronelin over det bagudbøjede hoved. I den sænkede venstre hånd holder hun et kors, medens den løf
tede højre hånd griber om en fakkel. Klædningen består også her af en under
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kjortel, der falder i rolige folder ned over fødderne, medens overkjortelen med
en bred ornamentbræmme helt skjuler det venstre standben, men lader os ane
det højre knæ, der er let bøjet, idet foden støtter sig til en lukket bog. Draperi
behandlingen er holdt i lange og rolige folder om benene, men forløber i tætte og
krydsende rynker om overkroppen og i kappen, der er kiltet sammen om mid
jen; det vide ærmegab glider folderigt ned om den løftede højre arm, der er
blottet fra albuen til hånden med tydelig modsætning mellem glat og kruset
overflade.
Mellem disse figurer og andre, udført af Thomas Quellinus, er der god over
ensstemmelse. Navnlig er ligheden mellem »Retfærdigheden« her i Vor Frelsers
kirke og den tilsvarende figur på Marcus Gjøes gravmonument i Herlufsholms
kirke meget slående (DK. Sorø, s. 1155); de to værker er også på det nærme
ste samtidige. Ligeledes har den knælende engel i Getsemanegruppen nogle
»proptrækkerkrøller«, der går igen i adskillige af denne billedhuggers værker40.
Derimod er der store divergenser mellem Tessins udkast til den store midt
gruppe og det færdige værk (fig. 29). De er så store, at man nærmest må tale
om en fuldstændig omredigering fra Quellinus’ side, og resultatet er ikke ble
vet til det bedre.
Tessin havde tænkt sig noget meget dramatisk, et optrin, der fyldte hele
scenerummet med vibrerende liv. Med få streger har han på sin skitse antydet
den trøstende engel, der med udspilede vinger kommer ilende ind fra venstre
for at knæle ved den lidende frelser, der afmægtig synker sammen som under
en stor byrde, endnu halvt oprejst, men med hovedet hældende mod englens
bryst. Ligevægten i kompositionen blev da tilvejebragt ved den svævende en
gel, der med samme dramatiske liv kommer styrtende ned fra himlen som en
budbringer fra den Herre, hvis hebraiske navn stråler i glorien foroven på
alteret, og som i hånden holder en gylden kalk — hele gruppens logiske og
kompositionelle midtpunkt, opfattet både som lidelsens og trøstens symbol.
Hvad Quellinus fik ud af alt dette, fremgår af alteret som det tager sig ud
i dag. Han har stemt tonen ned og bortelimineret det pulserende liv. Hoved
gruppen, Kristus og den trøstende engel, fylder ikke mere det store scenerum,
og af det dramatiske liv er der ikke meget tilbage, det lever kun i de vildsomme
foldekast, der som kaskader vælter fra englens løftede venstre arm skråt ned
mod Kristi hoved og fra englens bøjede højre knæ fortsætter i Kristi kjortel
fra venstre skråt ned mod højre. Den bredt udfoldede komposition er skrum
pet ind til en stillestående midtgruppe, hvor Kristus ikke falder sammen, men
er sunket ned og hviler sit hoved i skødet på engelen, der selv har opgivet sin
vilde flugt og stilfærdigt har foldet vingerne sammen, rimeligvis fordi den ud
leverede marmorblok var for knapt tilmålt og derfor ikke tillod en større ud
foldelse i bredden. Quellinus fik således taget gejsten af Tessins stort anlagte
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Ældre fot. i NM.

Fig. 31. Vor Frelsers kirkes alter. Putto, fotograferet under istandsættelsen 1955.

idé og har da heller ikke formået at få kompositionens tredje figur, englen med
kalken, arbejdet ind i helheden. Den får nu vægten flyttet over i rummets højre
side, og det forvirrende indtryk blev understreget derved, at kalken i dens
højre hånd holdtes i skråt hældende stilling, hvilket først blev rettet ved istand
sættelsen 1955.
Også på anden måde blev den svævende engel et smertensbarn. Den var ved
århundredets begyndelse skåret af de to billedhuggere, udført i lindetræ, idet
kun hovedet var formet, medens kroppen havde fået sine gevandter dannet i
marmorstuk. 1725 fandt Heimbrodt figuren i så elendig en forfatning, at han
ønskede at udarbejde en helt ny41. Dette skete vistnok ikke. Såvidt ses, blev
kun iklædningen af stuk fornyet, hvorefter figuren blev opsat på sin plads i
alteret. Ved den sidste restaurering af alteret 1955—56 var netop denne figur
meget medtaget, og man skønnede det nødvendigt at lade gøre en ny, udført
af billedhuggeren Aage Petersen. Resterne af den gamle figur, væsentlig be
stående af hoved på en ubearbejdet klods, ligger nu på kirkeloftet. Dér findes
også armene og vingerne. Disse sidste har den ejendommelighed, at den ven
stre (d.v.s. yderste) kun er bearbejdet på den ene side, medens den højre, der
vendte ind mod alterets baggrund er fuldt udskåret på begge sider. Forklarin
gen turde være den, at den vderste vinge var opadvendt, så at bagsiden aldrig
ville kunne ses; den inderste vinge var derimod nedadvendt og kunne under
visse synsvinkler ses på begge sider. — Da Englen blev sat op omkring 1730,
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Fig. 32. Vor Frelsers kirkes alter. Tre kerubhoveder, fotograferet under istandsættelsen 1955.

gav man den en anden hældning, end det måske oprindelig var tænkt. I hvert
fald blev kalken bøjet forover, som om den skulle tømmes for sit indhold. Sådan
er den gengivet på det ældste kendte billede af den færdige altertavle, nemlig
stikket i Thuras Danske Vitruvius (fig. 30), og sådan har det været lige til 1955.
At de mange englebørn i skyerne hører med til alterets ældste skulpturer,
fremgik af den omhyggelige undersøgelse, der blev foretaget ved den sidste
restaurering. Konservatoren, N. J. Termansen, har i sin beretning kunnet med
dele hver enkelt stykkes skæbne gennem tiderne42. Englene var skåret i linde
træ. Den molest, de havde lidt under de mange års opmagasinering, kunne
eftergås; man kunne iagttage, hvor Heimbrodt havde tilføjet noget, snart en
finger, snart en vinge o.s.v. I enkelte tilfælde så man en vinge blot erstattet
med et udsavet bræt eller en finger kompletteret med en i gips; der var da
tale om fornyelser i 1800’rne, medens Heimbrodts egne fornyelser var sket i
fyrretræ. På et givet tidspunkt var samtlige figurer blevet indkapslet i et tykt
hylster af gips. Den oprindelig så elegante form i de små delikate barnekroppe
var herved blevet forgrovet til svulmende kødklumper af ringe æstetisk værdi.
Man veed ikke bestemt, hvornår denne forvanskning af Breusegems og Cuekelaeres skulptur har fundet sted. Det eneste helt sikre synes at være, at foran-
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Fig. 33. Vor Frelsers kirkes alter. To kerubhoveder, fotograferet under
istandsættelsen 1955.

dringen har fundet sted før kirkens store restaurering 1890. En gennemgang
af kirkens arkivalier giver kun til resultat, at billedværket har været under
kastet en behandling 1875 (s. 523). Og det var vistnok ved den lejlighed, at
englebørnene blev dækket af gips. Man kunne 1955 iagttage, hvorledes figu
rernes overflade, før gipsdækket blev tilføjet, var blevet skamferet med mange
indhuggede søm; derefter var et net af ståltråd lagt uden om hver enkelt krop
og det svære gipslag derefter tilføjet. Man iagttog også, at denne ståltråd var
galvaniseret, hvorefter det skulle være givet, at fornyelsen har fundet sted i
sidste halvdel af 1800’rne. Årstallet 1875 passer godt ind i denne sammenhæng.
Alterets fuldførelse og senere skæbne. Med opstillingen af alterets arkitektoni
ske og skulpturelle smykke var Tessins værk omsider færdigt henimod slutnin
gen af Frederik IV.s regering. Værgen Otto Felsen indførte i året 1730 i sin
kopibog et brev43 til magistraten, hvori han ansøgte byens styre om at foran
stalte alteret færdigt, »saasom Christianshafns Menighed hiertelig lenges at see
dette gudelige Værck nogenledes i Stand at de kunne betiene sig deraf«. Ordene
er bemærkelsesværdige. Alteret var nemlig færdigt på den tid; men ikke desto
mindre hengik der endnu to år, før det kunne indvies. Vistnok har det været
den endnu manglende korskranke, der trak tiden ud (nedenfor s. 570 f.). Men
også et andet smykke, midtfeltets baggrundsmaleri, synes først kommet til på
dette sene tidspunkt.
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Tessin havde i sin rejsedagbog for 1687—88 i Rom noteret, at der på alteret
i SS. Domenico e Sisto var et landskabsmaleri bag figurerne41. Da han 1695
korresponderede med A. L. Knuth, nævnede han, at grupperne på alteret i
Vor Frelsers kirke skulle kunne træde frem klart og tydeligt, og foreslog da
at lade baggrunden male med et landskab, der forestillede Oliebjerget45. Hele
det store felt bag Kristus og de to engle blev da beslået med lærred på en
bræddevæg. Bag kalken blev der indsat den førnævnte plade, som er antydet
på stikket i Danske Vitruvius (fig. 30), og som var en tarvelig erstatning for
de raffinerede lysvirkninger, Tessin havde drømt om at bringe i anvendelse. Om
selve baggrundsmaleriet er meddelelserne sparsomme. I året 1732 udstedte ma
leren Antoine Muhle46 en garanti på seks år for sit arbejde ved alteret; det
drejer sig måske om altermaleriet. Thura47 har den mest udførlige meddelelse
herom: »Alterets Grund er med adskillige Farver malet og forestiller et Land
skab eller en Have; Skyerne ere blaae og hvide … « Stikket, hvormed han led
sager denne beskrivelse i Danske Vitruvius, viser ganske rigtigt et landskab
med Jerusalem i baggrunden. Ret længe har maleriet ikke fået lov at smykke
alteret. Maleren Bischel48 fik 1773 godkendt et overslag på 74 rdl. for alterets
bemaling og lovede at være færdig hermed til den tid, da kirken tillige havde
fået sin nye prædikestol (nedenfor s. 572 ff.). Han har da rimeligvis ved denne
lejlighed overmalet Getsemanemaleriet og erstattet det med store skyformatio
ner. I P. Paludans beskrivelse af Christianshavn nævnes det udtrykkelig, at
der tilforn på dette sted havde været malet et landskab49. På den tid, 1791,
var altså Muhles Oliebjerg forsvundet. Baggrunden med skyerne forblev her
lige til restaureringen 1955. Man fjernede da både bræddevæg og lærred, hvor
efter maleren Ingolf Røjbæk malede baggrunden blå al fresco.
Tessins alter blev omsider indviet Mikkelsdag 1732, i overværelse af Magi
straten og med musik komponeret af kirkens organist, Johan Hiob Thielo50. En
tavle til minde om indvielsen anbragtes derefter i det hvælvede rum ved ind
gangen til sakristiet (s. 592).
Bortset fra ændringen i maleriet er det store alter ikke i lange tider under
gået væsentlige ændringer. Nu og da hører man i de kommende 150 år om min
dre reparationer. C. F. Stanley »renoverede« alteret 1772, uden at arbejdets
karakter er kendt51. 1774 blev det malet og forgyldt52. 1812 blev glasruden
med Jahves navn taget ned og erstattet med et stykke taft53, hvorpå der også
var malet de hebraiske cifre. Så er der stille om altertavlen indtil 1832, da bil
ledhuggeren Peter Niels Jochumsen54 gratis udførte en del uspecificeret arbejde
ved figurerne. 1875 og 1878 nævnes der atter større reparationer55. I det først
nævnte år fik billedhuggeren Ludvig Wieth 500 kr. for »afslibning og afpuds
ning af figurerne på alteret, og 1878 fik malermester C. Weber 450 kr. for de
samme figurers »afvadskning og reparation« samt for opsætning af stilladser og

INVENTAR

523

tildækning af marmorfigurerne56. Af denne sidste bemærkning synes det at
fremgå, at arbejdet gjaldt alterets øverste dele, altså formentlig englene i sky
erne. Skønt det ikke siges direkte, er der grund til at tro, at det her drejer sig
om det tidligere nævnte arbejde, hvorved både englen med kalken og børnene
i skyerne blev indkapslet i gips. Det eneste sikre synes, som før omtalt, at være
dette, at påføringen af de svære gipskapper må være udført før kirkens store
istandsættelse 1889 og følgende år, og da er Wieths og Webers arbejder de
eneste, vi kan sætte i relation hertil. — For træfigurernes vedkommende fik
denne tilsætning uheldige virkninger: da man o. 1870 indlagde centralvarme,
havde dette til følge, at figurernes trækærner langsomt trak sig sammen, mens
gipskapperne forblev uberørt deraf. Slutresultatet blev mærkbart i vort år
hundrede, gipsen revnede og skallede af. Ved restaureringen 1955 blev da alle
træfigurerne taget ned, undersøgt og konserveret57 og derefter genopsat i deres
oprindelige leje.
Skyformationen ved den gyldne glorie har også i slutningen af 1880’erne
undergået en ændring. Man tilsatte nye skyer i gips og gav derved alterets
øverste parti en større fylde og tyngde, end det oprindelig havde. De tilsatte
partier var 1955 under observation; da man i fyldet fandt aviser fra 1889, blev
de klart afsløret som senere tilsætninger og derfor fjernet. Denne proces skete
samtidig med, at man fjernede de svære gipskapper om englebørnene, og hele
alterets overdel fremtræder herefter i lettere og luftigere former.
Ved indlæggelsen af centralvarme skete der en anden ændring ved alterets
nærmeste omgivelser. Et par varmluftskanaler blev indlagt netop der, hvor de
to vinduesnicher i korvæggen havde deres plads; kanalernes udmunding for
oven blev kamufleret ved et par kerubhoveder i stuk, udført af billedhugger
H. C. Petersen. De blev atter fjernet 1955, og for første gang kom Tessins alter
til at træde frem fra en ubrudt altervæg.
Det er tidligere blevet nævnt, at Tessin havde bestemte tanker om korgitter
og alterskranke. Hvorledes alt dette blev udført på en helt anden måde, end
arkitekten havde foreslået, skal omtales i anden forbindelse (s. 570). Et knæ
fald med jerngitterværk fra o. 1719 blev udskiftet 1889.
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irken på Christianshavn blev formet efter en stor idé, mere majestætisk og
monumental end den lille by havde brug for. Kongen havde ønsket det
sådan, og Lambert van Haven havde her ydet sit ypperste. Med Tessins alter
fulgte man den store linie op, og Vor Frelsers kirke stod nu som den prægtigste
i København. Således dømte i hvert fald Laurids Thura, da han i 1740’rne
skrev teksten til sine arkitekturværker, og sådan var vistnok også den alminde
lige opfattelse. Men det kunne ikke skjules, at målet lige fra begyndelsen var
sat for højt. Menigheden, der skulle bruge denne kirke, var for lille og for fattig
til at fuldføre noget af det, som endnu et halvt århundrede efter indvielsen
måtte mangle. Og manglerne var iøjnefaldende. Christian V. havde lovet kir
ken både en prædikestol af marmor og et prægtigt spir. Begge dele savnedes —,
prædikestolen vistnok fordi et skib med norsk marmor dertil var forlist1 under
vejs til Christianshavn, og spiret, fordi tiderne ikke var til så store foretagender.
Man måtte nøjes med en prædikestol »opslaget af jævne brædder«2 og et tårn,
som dækkedes af »en plat og nedrig spidse« (fig. 20), og begge dele kontrasterede
kun altfor voldsomt til Lambert van Havens og Nidocemus Tessins mester
værker. Skulle den oprindelig så monumentalt gennemtænkte plan føres til en
lykkelig afslutning, måtte hjælpen komme udefra. Spirets opførelse måtte så
ledes være en statsopgave.
Medens prædikestolen kom til at vente endnu nogen tid, blev det til alvor
med spiret i midten af 1740’rne. Kong Christian VI. havde genrejst byen af
asken efter branden 1728, og det nye Christiansborg var i det ydre gjort fær
digt. Alle kendte kongens iver for store monumentale byggearbejder, og tiden
var nu inde til at bede kongen om hjælp. Vor Frelsers kirkes patroner, Køben
havns magistrat, indsendte derfor gennem Danske Kancelli en bønskrivelse,
dateret 30. september 1744, med et diplomatisk formet forslag til kongen om
nu endelig at fuldføre, hvad hans berømmelige farfader i sin tid havde lovet.
Man henviste til den store praktiske nytte, som søfarten kunne have af sligt
iøjnefaldende sømærke, og undlod heller ikke at smigre kongens velkendte sans
for skønne bygninger, navnlig da det nye spir måtte tage sig prægtigt ud fra
vinduerne i det nylig opførte slot; man sluttede brevet med at overlade kon
gen at afgøre, om der skulle bygges efter den gamle plan, der kendtes fra træ
modellen på Rådstuen, eller om der skulle forfattes en helt ny tegning. I en
ledsageskrivelse til Kancelliets oversekretær, J. L. Holstein, der skulle fore
lægge sagen for kongen, henviste man til den indskrift, der 1732 var anbragt
bag på det nye alter, og hvori der udtryktes ønsket om, at Christian VI.s navn
engang kom til at stå på spiret3.
Beretningen om dette spirs langvarige og besværlige tilblivelse har adskillige
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Fig. 34. Vor Frelsers kirke. Opstalt med projekteret spir, efter Thuras Danske Vitruvius.
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usikre punkter. Man vidste indtil fornylig kun
dette, at der blev slået en medalje 1682 ved
grundstensnedlæggelsen,
og
herpå
var
altså
Lambert van Havens kirke afbildet med sit
spir (fig. 11). Det var også ganske klart, at
Thura, før han blev aktivt inddraget i spirsa
gen, i Danske Vitruvius afbildede et barokspir,
som han udgav for at være det udkast, som
Christian V. i sin tid havde approberet. Den
kunsthistoriske kritik har forlængst opponeret
mod denne udtalelse af Thura, dels fordi det
spir, han gengiver, ikke ligner det, som er afbil
det på medaljen, dels fordi Lambert van Haven
næppe kunne tænkes at have udformet et pro
jekt, som i alle henseender hører en senere tid
til4. Men går man sagens akter igennem punkt
for punkt, såvidt de nu er tilgængelige, og
kombinerer dem med nylig gjorte fund af teg
ninger fra Lambert van Havens hånd, ser sagen
anderledes ud.
Det var ikke blot Thura, der kunne berette,
at man midt i 1740’rne tænkte på at bygge det
af Christian V. approberede – og altså af Lam
bert van Haven projekterede – spir. Alle de in
stanser, som på denne tid fik lejlighed til at
udtale sig om spørgsmålet, var fuldkommen
enige om, at man skulle stile hen mod at op
føre et spir efter den gamle plan, sådan som
den kendtes fra modellen på Københavns Råd
stue. Magistraten taler derom; Danske Kancellis
oversekretær J. L. Holstein, sekunderet af J. S.
Schulin5, bekræfter det, ligesom det er kongens
ønske, at det forlængst godkendte projekt nu
skal føres ud i livet. Man lod oven i købet stadsbygmesteren levere et overslag over, hvad det
ville koste at opføre Lambert van Havens spir,
og han svarede den 8. februar 1745, efter godt

Fig. 35. Lambert van Havens udkast til et spir o. 1690.
Kobberstiksamlingen.
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Fig. 36. Detaljer med varianter af Lambert van Havens udkast til et spir. Kobberstiksamlingen.
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en uges betænkningstid, at prisen kunne presses ned til 15500 rdl. Stadsbygmesteren var på det tidspunkt Nicolai Banner Mathiesen, og han fik kun 15
rdl. for sin ulejlighed6. Der var således ikke tale om noget nyt projekt, og
der har efter alt at dømme aldrig været tale om noget andet end den gamle
plan fra 1680'erne. Spørgsmålet kunne derefter reduceres til en undersøgelse af,
om Thura, eller den af ham anvendte tegner, har kunnet dy sig for at lave lidt
om på Lambert van Havens model. Men spørgsmålet er dog mindre indviklet.
I Kobberstiksamlingen har man fornylig fremdraget en række hidtil ukendte
tegninger af Lambert van Haven, indeholdende både skitser fra hans rejser og
udkast til bygninger, deriblandt planer til det nye slot i København og tillige
et spir (fig. 35-36). Dette sidste har krav på en ganske særlig interesse, selv
om det ikke står skrevet derpå, at det drejer sig om Vor Frelsers kirkes spir.
Det kan ifølge den sammenhæng, hvori det er forefundet, meget vel antages at
være et projekteret slotsspir, men vi vil alligevel her give kirken på Christians
havn prioriteten. Det murede parti forneden holder nemlig de 14½ alen, der
også var målet for Vor Frelsers kirkes murede tårn. Dertil kommer, at spiret,
omend i enkelthederne forskelligt fra medaljen, har alle leddene, som vi kendte
herfra, blot i anden form og holdt i andre dimensioner. De to forslag har begge
et urstokværk og derover en lanterne; men disse led er på medaljen presset ned
til lav højde, nærmest som gennemgangsled, medens tegningen viser fulde arkadestokværk med gennemarbejdede arkitektoniske profiler. En nøjere gen
nemgang af de to projekter vil på næsten alle punkter afsløre meget store di
vergenser, så at der af ligheder kun bliver dette ene tilbage, at de begge har
det samme antal ingredienser, taget stokværk for stokværk, men at hvert en
kelt led er formet vidt forskelligt. Mest iøjnefaldende er nok spirets øvre af
slutning, som på medaljen viser en høj spids, medens tegningen her blot, rent
skitsemæssigt, antyder en barokt formet krone, hvorover verdenskuglen svæ
ver. Men denne spirkrone er også det eneste punkt, hvor tegneren lader pro
jektet løbe ud i en tankestreg, alle andre led er gennemtænkt, forsynet med
alternative forslag og på løse, vedlagte ark tegnet ud i forskellig målestok. Med
dette materiale for hånden må medaljeudkastet glide i baggrunden. Vi veed
nu, med Lambert van Havens egne tegninger i hånden, hvad arkitekten havde
tænkt sig på et meget tidligt tidspunkt i kirkens tilblivelseshistorie.
Det murede tårn har herefter oprindelig kun skullet omfatte halvandet stok
værk: en nedre mezzanin med kvaderrustik som ramme om en glug, og derover
et fuldt stokværk med pilasterstillinger omkring et vindue, kronet af en segmentformet gavl. Derover skulle træspiret begynde, ikke – sådan som den
kunsthistoriske kritik tidligere mente det med støtte i medaljen – i form af et
ottekantet renæssancespir, men formet over et kvadrat med affasede hjørner.
Første stokværk i spiret havde brede, åbne arkader ilankeret af ioniske pilastre,
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medens de lukkede affasninger var planlagt leddelt på forskellig vis, angivet i
tegnerens alternative forslag. Der er i dette underste stokværk endnu mindelser
om ældre tiders nederlandske lanternespir. Men derover skifter billedet, og spi
ret iklædes et stadig mere understreget barokt antræk. Urstokværket, der føl
ger dernæst, og som hviler på karnis- og vulstprofil, var helt lukket, med fast
leddelte flanker og med urskiven indfattet i et felt, kronet af en segmentformet
gavl; den dobbelte gesims danner overgang til næste stokværk og gør indtryk
ket lettere, ligesom alle profiler, også i segmentgavlen er forkrøbbede på ægte
barok vis. Det øverste, smallere stokværk skulle atter være gennembrudt på
fronterne, lukket på de affasede hjørner og leddelt ved pilastre. Derover kom
så spirets øvre afslutning, som nævnt blot løseligt antydet i form af en krone,
båret af volutter og selv over pulden bærende en kugle. Der er her et og andet,
der kunne lede tanken hen på de hollandske kirker, som Lambert van Haven
havde taget til rettesnor i udformningen af kirkebygningens korpus med den
store pilasterorden. Man tænker særlig på Amsterdams Westerkerk, hvis spir
mulig blev fuldført af Jacob van Campen, men der er også andre muligheder,
og et vist anstrøg af romersk arkitektur i segmentgavlene med deres forkrøbbinger lader sig ikke fornægte.
Da der intet sted står skrevet, at dette af Lambert van Haven tegnede spir
skulle pryde Vor Frelsers kirke, glider det kun med et vist forbehold ind i dis
kussionen om kirkens tilblivelseshistorie. Men det er måske også af underord
net betydning, om spiret skulle stå det ene eller det andet sted, når tegningen
blot formår at bevise, at arkitekten arbejdede med en mere moderne spirtype,
end man egentlig havde tiltænkt ham muligheder for. Dermed kommer det
af Thura gengivne spir ind i en hel ny sammenhæng. Holder man fast ved, at
tegningen vistnok var møntet på kirken og rimeligvis repræsenterer et ret tid
ligt stadium, kan sammenligningen med medaljens billede af kirken kun godt
gøre, at arkitekten har arbejdet med stadig nyere idéer for sluttelig at nå frem
til en enklere løsning med simplere stokværkinddeling og strammere linier, så
ledes som vi kender spiret fra Danske Vitruvius. Den enstemmighed, der præ
ger samtlige udtalelser fra dengang, da man i 1740’rne genoptog planen om at
bygge det af Kong Christian V. approberede og af Lambert van Haven konci
perede spir, tillader egentlig ikke nogen bortforklaringer af problemet. Man be
gav sig 1745 til Rådstuen og lod Banner Mathiesen tage den gamle model frem
for at indgive sit overslag vedrørende bekostningerne, og vi behøver næppe
tvivle om, hvordan hin model har taget sig ud.
Hvorledes den nye byggesag blev rejst 1744 er allerede ovenfor antydet. Bag
grunden for magistratens henvendelse til kongen har formentlig været den, at
vel var kirken fattig, men efter at det store marmoralter var færdigt og kirken
havde fået sine nye pulpiturer, måtte de værste gældsposter være til at overse.
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Danske Kancelli svarede dog gennem Holstein den 15. oktober, at en gældspost
på 5000 rdl. til justitskassen stod hindrende i vejen for nye byggerier, hvorfor
spørgsmålet om den nye prædikestol og det høje spir skulle stilles i bero. Det
må imidlertid være lykkedes magistraten at tegne et noget lysere billede af
kirkens økonomi, thi allerede den 30. januar 1745 erklærede Holstein i et brev
til magistraten, at han følte sig overtydet om gældens hurtige afvikling, af
hvilken årsag Hans Majestæt nu var sindet at lade spiret opføre7. Da var det,
at der gik bud til stadsarkitekten, som allerede 8. februar havde sit førnævnte
overslag parat. Og så gav man sig atter til at vente. Christian VI.s død 1746
må have sat en foreløbig stopper for videre initiativ, og først 1747 skete der
noget påny. Holstein og Schulin skrev den 16. maj til magistraten, at den nye
konge nu havde skænket 5000 rdl. til hjælp til spirets opførelse, »hvormed skal
begyndes efter den approberede Model, som findes paa Raadstuen«8.
På dette tidspunkt var det, at Thura blev aktivt inddraget i arbejdet, og
næppe havde han viist sig på skuepladsen, før han evnede helt at ændre pla
nerne. Det begyndte med, at magistraten indsendte en ansøgning til kongen
om, at Thura måtte forestå opførelsen af spiret9. Dette blev bevilget, og arki
tektens opgave var på dette stadium kun at realisere de forlængst lagte pla
ner. Men det kom til at gå helt anderledes. Den nye bygmester var efter sit
eget udsagn10 ganske vel fornøjet med det mere end 50 år gamle projekt og
siger anerkendende, at det »endog efter Architecturens Regler i vore tider
kunde passe sig dertil«. Om han mente det ærligt, er så en anden sag. Thi han
fortsætter med at berette, at kongen, der gerne ville have noget endnu præg
tigere, bad Thura om at fremkomme med et nyt projekt. Sådan skete det også,
hvad enten det er Thura selv eller kongen, der var den egentlige initiativtager.
En tegning til et spir efter helt andre retningslinier end det gamle blev ind
sendt til kongen, ledsaget af et overslag, der lød på 25857 rdl. og straks derefter
approberet11. Alt dette kom ganske bag på Magistraten, der jo lå inde med
Banner Mathiesens to år gamle overslag på 15500 rdl., og som nu skulle svare
til en meget større byggesum uden at have anden startkapital end de 5000 rdl.,
som kongen tidligere havde bevilget. Magistraten indsendte da et fortrydeligt
brev til Danske Kancelli og antydede her, i forsigtige vendinger, men dog med
bitter brod, at hofbygmesteren havde handlet egenrådigt uden at henvende sig
til borgmester og råd i disses egenskab af kirkens patroner og var gået direkte
til kongen med sit forslag; vel måtte magistraten indrømme, at »denne af Thura
inventerede modell formedelst sin singularité og usædvanlige structur kunde
geraade til stadens store ziir …«, men man fandt alligevel, at her var mange
dyre penge at give ud12. Måske man også i ordvalget kan læse mellem linierne,
at magistraten fandt projektet forfærdeligt, sådan som det hyppigt går, når
en kunstner lancerer noget nyt og usædvanligt.
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Fig. 37. Vor Frelsers kirke. Opstalt 1748 med Thuras første udkast til spiralspiret.
Efter Hafnia Hodierna.
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Forklaringen er den, at Thura havde præsenteret kongen for sit første sneglegangsprojekt, et proptrækkerformet spir med en ydre spiraltrappe, der i stedse
snævrere vindinger snor sig fra en ottekantet vægtergang op mod spirets top
(fig. 37). Thura har i sine værker indgående dvælet ved dette sjældne spirs for
historie. Og for en gangs skyld har en arkitekt her tillige røbet, hvor han
havde fået idéen fra. Under studierejsen i de unge år havde han ved Roms
universitet, La Sapienza, lagt mærke til Borrominis snegleformede lanterne på
kuplen over det lille S. Ivo-kapel, og nu, mange år senere, erindrede han sig
denne bizarre bygning og tænkte sig at overføre den på den københavnske
kirke13. Der var blot den forskel, at forbilledet kun var en lav lanterne, medens
Vor Frelsers kirke skulle have et anseligt spir med højere svungne snoninger.
Da Thura tillige tænkte sig at bygge spiret af sandsten fra Bremen, måtte der
tages hensyn til den enorme vægt, en sådan bygning repræsenterede. Derfor
sløjfede han i sit udkast det øverste murede stokværk på Lambert van Havens
tårn og erstattede det med en ottekantet vægtergang, kronet af otte store
skulpturer, 4 evangelister og 4 profeter. Næppe var denne nye plan lanceret,
før Eigtved viste sig på skuepladsen. Måske var magistraten blevet ængstelig
over dette æventyr, som Thura med kongens bistand havde lokket den ud i,
og derfor tilkaldt den anden hofbygmesters assistance. I hvert fald indfandt
Eigtved sig på Københavns rådstue den 15. november 1748 og udviklede her
for byens vise mænd, at der i Norge fandtes en anden stenart, som i dette til
fælde ville være nok så tjenlig, nemlig fedtstenen, der både var lettere at be
handle og tingedes til en lavere pris end sandstenen fra Bremen14. Den påføl
gende diskussion har næppe været ganske blid. Thura føjede sig ganske vist
så vidt, at han anstillede eksperimenter med fedtstenen, både i vand og glo
ende ild, men konkluderede dog, at Bremerstenen var at foretrække, da fedt
stenen ikke havde vist sig modstandsdygtig. Magistraten, som var meget lydhør
overfor Eigtveds væsentlig billigere forslag, kaldte Thura »contrair«, hvori
der vel kun ligger, at han havde en anden opfattelse end Eigtved. Der kom en
vistnok meget langstrakt meningsudveksling i gang15, og den varede et stykke
ind i 1748. Da magistraten ikke formåede at rokke Thura i hans fastholden
ved Bremerstenen, kom den med et nyt forslag, der gik ud på at tilkalde pro
fessor J. F. Ramus som opmand. Denne matematiker, der også havde optrådt
som arkitekt, fældede omsider sin dom den 21. maj16, og den blev mod for
ventning ganske i Thuras favør; han erklærede sig for overbevist om, at sand
stenen var mere vejrbestandig, og hævdede tillige, at fedtstenen var alt for
tung. Dermed skulle sagen være afgjort, selvom kongens resolution17, hvori
han godkendte spirets opførelse af sandsten fra Bremen, først faldt den 30.
november 1748.
Men sagen var alligevel ikke afgjort. Spiret blev hverken opført af sandsten
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Fig. 38. Vor Frelsers kirke. Opstalt o. 1750 med spiralspiret i den endelige skikkelse.
Tegning af L. de Thura. Nationalmuseets arkiv.
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Fig. 39. Vor Frelsers kirke. Prospekt o. 1749, tegnet inden spiret fik sin endelige form. Tegning i den
3. (ikke udgivne) del af Thuras Danske Vitruvius. Kgl. Bibl.

eller fedtsten, men derimod af træ. Man kender blot ikke noget til de videre
forhandlinger, som ikke synes at have efterladt sig skriftlige spor. Der er kun
slutresultatet at holde sig til. Thura har indleveret et nyt forslag til et spir
helt opført af træ med kobbertækning; der findes et par tegninger dertil (fig.
38), hvoraf den ene, som er bevaret på Københavns Bymuseum, bærer Frede
rik V.s underskrift til approbationen18, dateret 8. februar 1749. Samme dag
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Fig. 40. Vor Frelsers kirkes spir, med Opfostringshuset i forgrunden. Tegning fra 1750’erne i 3. del
af Thuras Danske Vitruvius. Kgl. Bibl.

udstedtes der et kgl. reskript, hvorefter 8000 rdl. af Claudi Rossets legatmid
ler skulle anvendes til spirets opførelse19.
Hermed var de sidste hindringer ryddet af vejen. Der holdtes offentlig lici
tation på Rådstuen den 4. marts, og Thura indleverede sit endelige overslag
den 10. marts 1749, lydende på 22758 rdl.20. Den 17. marts ankom det første
hold arbejdere til byggepladsen21.
Det nye materiale, der nu skulle anvendes, gjorde konstruktionen friere. Ar
kitekten kunne bygge i højden, ialt 144 alen, og Thura benyttede sig deraf.
Over det gamle, murede tårn, som kunne beholde sit øverste stokværk22, byg
gede han et ottekantet stokværk, gennembrudt af store åbninger og kronet af
en vægtergang. Derover tog sneglegangen fat. I sammenligning med Borrominis lanterne og med Thuras første udkast til stenspiret, tager den nye anord
ning sig ud som en rulle papir, der er trukket ud til et kræmmerhus lige til
bristepunktet. Den ydre trappe skærmedes ved et forgyldt jerngelænder, me
dens »pyramidens« flanker blev kobbertækkede og leddelt ved fladbuede blæn
dinger i forgyldte rammer. Øverst oppe, hvor den svære hjelmstang løber fri
af spiralen, anbragtes et balusterformet led, »Vasen« kaldet, som basis for
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den store globus med frelserens fanebærende skikkelse, der danner spirets
krone.
Under selve udarbejdelsen af planerne foregik der, som så ofte, en del æn
dringer. Den rige skulpturelle udsmykning, man oprindelig havde tiltænkt sten
spiret, var delvis strøget. De otte figurer på vægtergangens brystværn blev op
givet, og i stedet anbragte man fire kolossalskulpturer, forestillende evangeli
sterne, på det murede tårns kransgesims i hjørnerne ved overgangen til otte
kanten. Denne ordning var en indrømmelse til den friere og lettere komposition,
der nu skulle gennemføres, når man valgte at bygge spiret af træ. Derimod synes
Thura at have været indstillet på at overføre en anden form for skulpturel ud
smykning fra det foregående projekt, en taktfast opdeling af gelænderet på den
ydre, snegleformede trappe, på hvis vindinger der skulle anbringes små, for
gyldte vaser. De ses endnu på et par af de ældre tegninger, bl.a. på den af
kongen approberede tegning af 8. februar 1749 og tillige på et prospekt i 3.
del af Danske Vitruvius (fig. 39), medens et andet prospekt sammesteds (med
Opfostringshuset som forgrundsfigur) har strøget vaserne. De blev dog hurtigt
opgivet23.
De egentlige byggearbejder blev iværksat foråret 1749. Straks efter påske
gik man i gang med at nedbryde den gamle tårnhætte24, og lidt senere blev
der på tårnets nu kullede tag anbragt en kran25. Så kunne man gå i gang med
at hejse byggematerialerne op. Der måtte yderligere foretages visse ændringer
ved det øverste stokværk i det murede tårn. Uret blev taget ned, fordi den
nederste del af den store tømmerkonstruktion til spiret kom til at ligge ca. 6
alen under urets tidligere position26. Noget tyder også på, at den gamle, mu
rede kransgesims blev taget ned27, og murerarbejdet meldtes først afsluttet et
stykke ind i året 1750.
Man kender navnene på de folk, som Thura anvendte ved Vor Frelsers kirke.
Blandt dem er billedhuggeren J. F. Hånnel utvivlsomt den berømteste. I de
år, byggearbejdet stod på, fik han ialt udbetalt 1543 rdl. for uspecificeret ar
bejde28. Med bestemthed kan man ikke sige, hvori hans arbejde bestod; men
det turde vist være temmelig sikkert, at hans hovedværk her blev udførelsen
af de fire evangelistfigurer ved spirets fod. Fra hans værksted kom muligvis
også det øvrige billedskærerarbejde i form af korintiske kapitæler på ottekan
tens pilastre samt skjoldet samme sted med kongens kronede navneciffer. Et
par af de andre folk, som Thura hentede ud til Christianshavn, havde han kort
forinden haft i arbejde ved rejsningen af Vor Frue kirkes spir. Det gælder tøm
mermesteren Martin Meyer29, hvis nylig erhvervede erfaringer ved spirkon
struktioner bygmesteren her ønskede at gøre brug af. Ved siden af Meyer stod
dog en anden tømmermester, Johan Andreas Pfützner. Fra Frue kirke hentedes
også kobbersmeden Jacob Høvinghof30, som Thura må have fattet tillid til,
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Fig. 41. Vor Frelsers kirke. »Manden« på spiret.

eftersom hans opgave ikke blev af rent håndværksmæssig karakter, men strej
fede det kunstneriske, idet han formede topfiguren, »Manden« med sejrsfanen
på kuglen. Rene håndværkere gemmer der sig derimod bag smedenavnene
Michael Nietze og Frederik Dajon.
Når tommeret først var skåret til og afbundet, gik selve rejsningen af spiret
meget hurtigt. Københavnerpressen31, der med livlig interesse fulgte byggeri
ets gang, kunne den 28. juni 1749 notere, at tømrerne nu var nået så højt til
vejrs, at man »kand giøre sig en Idée om denne kunstige Bygning«. Det er vel
troligt, at man nåede til tops inden årets udgang, skønt direkte udtalelser derom
ikke er fundet. Næste år, 1750, begyndte med tildannelsen af den ydre trappe
gang32 op langs »pyramiden«. Hovedbegivenheden blev dog fejret hin minde
værdige dag den 26. april 1750, da »Manden« og kuglen blev sat på plads øverst
oppe på hjelmstangen. Thura har udførligt skildret slagets gang33. Man sang
salmer fra vægtergangen under den besværlige ophejsning, der varede ialt 5 ti
mer. For at sikre den kostbare byrde under transporten havde man indpakket
både figur og globus i »silkevatter« (formentlig fintplukket silke) og indsyet
dem i uldsække34; ved arbejdet assisterede et større antal matroser fra Holmen.
Den ene af tommermestrene holdt en versificeret tale på tysk, da billedet frelst
var kommet på plads, medens et andet digt, på dansk forfattet af politifuld
mægtig Mathias Banke35, blev anbragt i kuglens indre; forfatteren mindedes
her de tre tidligere kongelige bygherrer og udtalte gode ønsker for den nule-
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Fig. 42. Vor Frelsers kirke. Spiralvindinger på spiret. Fotografi fra filmen »To«.

vende fjerde, kong Frederik V.: »Saa er jeg [i. e. kirken] nu i stand ved Fiire
Kongers Naade, – De tre af dem har Gud til Himlen kaldet hiem. – Gud selv
den Fierdes Sag saaledes stedse raade, – at mand maae huske Ham, mens To
og Tre er Fem«.
Jævnsides med dette store arbejde gik andre af mindre farefuld karakter.
Man byggede stadig på den ydre trappe og stillede jerngelændre op, både i
ottekantens store åbninger og langs selve sneglegangen, udført af Fr. Dajon36.
Ligeledes begyndte man på kobbertækningen og fortsatte hermed hele resten
af året 1750. Også næste år, 1751, gik med kobbertækning37; den 3. november
dette år måtte kirkeskriveren indkøbe uldsække til dækning for vinteren af den
del af spiret, der endnu ikke var færdig38. Der fortsattes i 1752, og parallelt
med kobbertækningen fulgte udgifterne til forgyldningen, som udførtes af guld
slageren Vilhelm Meister39. De seneste udgifter, der noteredes i regnskaberne,
gjaldt således forgyldning af kapitælerne på ottekantens pilastre og opsættel
sen af skjoldet med Frederik V.s kronede navnetræk. De »Københavnske Dan
ske Posttidender« beretter under 28. august 1752, at kongen kom ind fra Fre
densborg for at tage spiret i øjesyn, under udfoldelse af stort ceremoniel med
parade af borgervæbningen; ledsaget af sine ministre besteg kongen spiret lige
op til den øverste top, medens man fra kirkepladsen saluterede fra 27 kanoner.
Få dage senere, den 3. september, afholdtes der i selve kirken en takkegudstjeneste40 for det fuldførte værk. Spiret var nu færdigt, og dets bygmester
kunne nu glæde sig over det herlige syn med de mange gyldne zirater »paa
Capitæler og Skaftegesimserne, paa Vægge-Pillerne, de kgl. Ciffres med Kro
nen og alle Indfatningerne, … saa at ved paafaldende Soelskin Spiret fore
stiller sig som en Ildslue«41.
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Fig. 43. Vor Frelsers kirke. Kuglen og vasen på spiret. Fotografi fra filmen »To«.

Bag disse ord kan man spore bygmesterens glæde over veludført arbejde.
Måske dette spir var det af alle Thuras bygværker, der stod hans hjerte nær
mest, både fordi det greb tilbage i hans liv til lykkelige ungdomsår i Rom, og
fordi det hermed forenede den modne kunstners overlegne behandling af et
vanskeligt sujet. Der er tilmed en vis udvikling at spore i de forskellige udkast.
Det første, stenspiret, var vel originalt, men lidt forsigtigt og tøvende, ligesom
den vanskelige overgang fra muret tårn til romersk barokspir ikke helt var
lykkedes. Helt anderledes i det andet udkast, træspiret fra 1749. Her er intet
af den ængstelige famlen. Med sikker og let hånd har arkitekten drejet sit spirs
snoninger som et triumferende jubelråb. Det er næsten som en antiklimaks,
når man først har arbejdet sig op ad alle disse trapper og kan anskue »Manden«,
Høvinghofs værk, vel det grimmeste stykke skulptur i København (fig. 41).
Men også denne mand har været efter arkitektens sind: han var formet således
efter ordre, med stærkt karikerede træk og et voldsomt relief i klædebonnet,
fordi figuren skulle ses på stor afstand. Thura havde næppe fået en billedhug
ger af faget til at forme spirets topfigur efter arkitektens intentioner. Hännels
fire evangelister var meget pænere og meget mere regelrette efter vedtagne for
skrifter; men de blev senere udskiftet og er nu sorte af ælde, og man lader
sjældent blikket hvile på dem. Manden på toppen glemmer man derimod ikke.
Da Thura så åbenhjertigt meddelte sin samtid, hvorfra han havde hentet
motivet til sit spir, troede han måske, at han var den eneste, der havde fået
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den idé at kopiere Borrominis sneglegang fra La Sapienza. Det var han dog
ikke. Man har kunnet påvise lignende snoede spir andetsteds, i Ancona, Messina
og Turin42. Måske selve Borromini troede, at han var den første opfinder af
dette originale motiv. Det har dog eksisteret i oldtidens zikkurater og levede
videre i muhammedanske moskéers minareter. Berømtest er vel den fra Samara. Men denne motivhistorie har været ganske ukendt både for Borromini
og hans danske efterligner. Derimod har Thura haft er åbent blik for, at han
med Vor Frelsers kirkes spir kunne få sine københavnske bysbørn i tale på en
helt anden måde end i hans andre bygninger. Han nævner, at ligesom man i
Rundetårn43 kan gå og køre op ad en snoet spiral, kan man bevæge sig ad
det christianshavnske spirs sneglegang til den øverste top uden mindste fare.
Rundetårn og Vor Frelsers kirkes spir blev med tiden de to mest populære byg
ninger i hovedstaden. Med sin idé havde han ramt noget ærkekøbenhavnsk.
Der blev straks et vældigt tilløb op ad alle vindingerne i Vor Frelsers kirkes
spir44. Og eftertiden har ikke ændret noget heri.

Fig. 44. Vor Frelsers kirke o. 1750. Maleri af Giovanni Antonio Cesari. Bymuseet.

VOR FRELSERS KIRKE
fra 1750 til nutiden
ed fuldførelsen af Tessins alter 1730 og Thuras spir 1750 var Vor Frelsers
kirke færdigbygget. Den havde fået sin endelige form, der ikke senere blev
fraveget. Som bygning betragtet er den intakt. Kun inventaret har i de føl
gende århundreder delvis skiftet karakter.
Kirken var anlagt i centraliserende form med et kvadrat som grundfigur.
Dette kvadrat er det egentlige skib, der har en sidelinie på 50 alen. Ved korsarmene fik kirken den klassiske form af et græsk kors, der dog blev tilsløret
ved det høje vesttårn. Dette tårn, der skulle træde i stedet for en korsarm, for
rykker de centraliserende tendenser, dels ved sin højde, dels ved sin større
dybde. Kirkens samlede bredde med begge korsarme mod nord og syd blev
75 alen, medens den samlede længde fra øst til vest, tårnet og det bag koret
opførte sakristi iberegnet, blev på det nærmeste 90 alen (fig. 45).
Orienteringen er ikke helt i overensstemmelse med verdenshjørnerne. Kir
ken har skullet indpasses i det eksisterende gadenet og fik derfor kor og sakri
sti mod nordøst, medens tårnet ligger i sydvest.
Bygningen hviler på et fundament af kampesten (ovenfor s. 486). Over jor-
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Fig. 45. Vor Frelsers kirke. Plan 1:300. Øst opad. Ved Helge Holm 1957.

Fig. 46. Vor Frelsers kirke. Tværsnit, set mod øst, 1:300. Ved Helge Holm 1957.
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dens overflade har den en høj sokkel af tilhugne granitkvadre, uden profilled.
De store pilastre – eksteriørets altbeherskende dominant – stiger op fra gra
nitfremspring, indarbejdet i soklen, men råt udført uden finesser af nogen art.
Det hele er karsk og umiddelbart. Og måske dette robuste træk var en af an
stødsstenene, da den æstetisk fint skolede Tessin i 1687 rettede sin kritik mod
Lambert van Havens kirkebygning.
I granitsoklen er indfældet små nicher, der siden 1890 for en del er åbnet
med små, faste vinduer ind til den lave kælder under kirkens trægulv, hvor nu
varmeledningerne findes. Oprindelig har disse indskårne kvadrater været be
stemt til lufthuller for en række murede begravelser (ovenfor s. 489), hvoraf
dog kun en ringe del blev gennemført.
Over granitsoklen er murene opført af røde teglsten, isprængt lysere, gule
sten, der giver murfladerne et spillende liv og modarbejder de øvrige materia
lers store tynge. Også pilastrene er af mursten, men har baser og kapitæler af
sandsten. Baserne er de vanlige af klassisk form, kapitælerne er toskanske. Fra
basis til kapitæl måler pilastrene 20 alen. Atter derover følger den store krans
gesims med en samlet højde på seks alen, omfattende sandstensarkitrav, tve
delt med øvre profilled, muret frise og den egentlige sandstensgesims, der om
spænder den ganske bygning, kanter sig om alle hjørner og pilasterfremspring
i forkrøbbede profiler og tætrillede lag og med en mægtig udladning foroven
springer frem fra murfladen.
Den lange række af pilastre, der fungerer som stræbepiller, fordi de under
støtter hvælvingskonstruktionerne i det indre, kranser alle kirkens sider. Også
tårnfaçaden har den samme opdeling. Heller ikke sakristiet har undgået denne
udsmykning, men kan dog på grund af sin lidenhed kun efterligne kirkens store
former i spinkel repetition.
Mellem pilastrene er de fire alen brede og 14 alen høje vinduer indsat. De
er rundbuede, mangler fuldstændig indfatninger og har sprosseværk af jern.
De fandtes oprindelig til alle sider, også under tårnet mod vest og på kor
muren mod øst over sakristiet. Kun sidstnævnte sted er der sket en forandring.
Det høje, rundbuede vindue, der oprindelig var over sakristiets tagryg er
(vistnok 1890) omdannet til et mindre cirkelvindue, hvis eneste opgave er at
bringe dagslys til glorien med Jahves navn over alteret. Til begge sider var
der fra kirkens grundlæggelse to høje vinduer, som på grund af placeringen
måtte gøres smallere end de øvrige. De blev på Tessins anmodning (ovenfor
s. 513) muret til, dels for at rette op på lysforholdene ved alteret, dels – og ikke
mindst – af æstetiske årsager. Man fejler næppe ved at tro, at Tessin i disse
spinkle lysåbninger har set et »gotisk« levn, der skurrede mod de barokke idealer.
Kirken havde tre portaler, der alle var planlagt med arkitektonisk udsmyk
ning. Kun vestportalen under tårnet blev fuldført efter planerne (fig. 47). Den

Vor Frelsers Kirke. Vestfaçaden. Opmaaling af J. Magdahl Nielsen og Thorvald Jørgensen.
Gengivet 1:400 efter O. Nielsen og P. Købke: Vor Frelsers Kirke (1896).
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Fig. 47. Vor Frelsers kirke. Vestportalen.

fik pompøs indfatning af sandsten, udført af stenhuggerfirmaet Maria Francks og
Henrik Brockam, bistået af svendene Hans Raf, Christoffer Uhna og Thor Guld
brandsen (ovenfor s. 498 f.). Den er bygget efter det gængse renæssanceskema,
der kopierer oldtidens triumfbuer, med halvrund åbning, hvilende på blokfor
mede indfatninger med frise som overgangsled, og yderst til begge sider et
brudstykke af en korintisk pilaster. Foran portalen ses to friststående korintiske søjler på høje fodstykker. Portalen krones af en trekantgavl, hvis under
kant brydes af et kartoucheformet skjold med kongens navnetræk, foroven
med en kongekrone og forneden støttet til en konsol i bueslagets issepunkt.
På begge sider af skjoldet er der blomsterfestoner, og langs dets profilerede
kant er der palmeblade sammenholdt af bånd, hvorpå læses Christian V.s valg
sprog: Pietate et Justitia. Nu står portalen i sandstenens naturlige farve. Op
rindelig var den (som i øvrigt alt stenværk på kirken) bemalet: søjlerne var
marmorerede, og ornamenter som bladværk o. lign. var forgyldt. Dette vedlige
holdtes 1700’rne igennem; 1777 omtales en nystaffering1 med cifre og krone
forgyldt, resten marmoreret »som det tilforn har været«. I det øverste, lave
trappetrin har stenhuggerne indridset en indskrift i kapitæler: »Anno 1682 blev
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Fig. 48. Vor Frelsers kirke. Interiør.
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den første sten lagt og den sidste 1694 sluttet«. Trappestenen blev fornyet
1944; den oprindelige bevares ved kirken i det nuværende ligkapel2 (tidligere
grevinde Viereggs gravkrypt).
På Lambert van Havens første grundtegning (fig. 12) er der gengivet søjler ved
de andre portaler. Der kom dog aldrig her noget arkitektonisk smykke, og sidedørene har altid haft enkle murstensindfatninger i rundbuet spejl. Af dørfløjene
synes den nordre at være ældst; i hvert fald er beslagene og det svære låsetøj
af gammel herkomst og stammer utvivlsomt fra kirkens ældste dage (fig. 74); i
så fald har smeden Ahrent Olsen3 været mester derfor, ligesom snedkeren Diderik
Tegeler4 formentlig har udført de svære dørfløje med enkle, retkantede fyldinger.
Døren i søndre korsarm er derimod fornyet i 1700’rne. Fyldingerne har barokke
former med højt, karnissvunget profil i de to øvre fyldinger; de må vistnok
være udført 1730 af snedkeren Johan Krag5, ligesom det spinklere beslag og
enkle låsetøj må være fra denne tid.
Ud over disse portaler har kirken fra ældste tid haft endnu to indgange. Der
var således en særlig kordør, i korets søndre mur; den er bevidnet i et par regn
skabsposter og findes desuden gengivet på planen i Thuras Danske Vitruvius,
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men er vistnok snart forsvundet; 1747 foreslog værgen i et brev til magistraten
at tilmure »en dør eller indgang af kirken«, for at man kunne anvende nichen
til et vægskab6. Den fjerde og sidste dør, i sakristiets søndre sidemur, eksiste
rer endnu. Samtlige portaler og indgange til kirken var forsynet med vindfang.
Af disse må tårndørens have været anbragt inde i våbenhuset, medens de andre
var bygget som ydre skure, dækket af kobber7. Man vil finde disse ydre vind
fang gengivet på Thuras tegning i tredie bind af Vitruvius (fig. 39) og G. A.
Cesaris to prospekter af kirken fra tiden o. 1750 (fig. 44 og 90). Det vides ikke
med bestemthed, hvornår vindfangene er forsvundet, men meget tyder på, at
det skete i forbindelse med ombygningen af pulpiturerne i 1780’erne.
Kirkens tag har valm til alle sider og er behængt med sortglaserede tagsten;
kun de fire kvadratiske udbygninger mellem korsarmene har fra første begyn
delse været dækket med kobber, på grund af tagfladernes mindre stejle rejs
ning (fig. 19).
Det murede tårn blev opført samtidig med den ældste kirke og bestod ved
indvielsen 1696 som nu af to og et halvt stokværk over taghøjde. Det nederste, lave stokværk lige over gesimsen får lys af to rundbuede glugger. Derover
rejser sig de to øvre, fulde stokværk, hvoraf det underste har glatte mure med
et højt, rundbuet vindue til tre sider med balustre, medens det øvre klokkestokværk har arkitektonisk udsmykning med dobbelte toskanske pilastre som
ramme om de høje, rundbuede glamhuller.
Thuras spir med det ottekantede vægterstokværk og den stejle, snoede sneg
legang, kronet af himmelkuglen og »Manden« er ovenfor beskrevet.
Våbenhuset under tårnet er nu tillige hovedadgang til selve kirkens indre,
medens sideindgangene kun i ringe grad benyttes. Det har i ny tid (1956) un
dergået en del ændringer, der overvejende gik ud på at genskabe forhallen i
dens ældste skikkelse. Rummet er let aflangt, har nyt loft i højde med under
kanten af façadens vestre midtvindue og får kun dagslys fra det halvrunde
vindue over portalfløjene. I de svære sidemure er der i to rundbuede åbninger
murede trapper op til dåbsventeværelset mod nord og til den egentlige tårn
trappe mod syd. Under sidebygningernes højtliggende reposer gemmer sig re
sterne af tårnbygningens gamle gravkrypter, Mellers mod nord og Viereggs
mod syd (s. 610). Til modarbejdelse af træk er der nu ved den østre tårnmur
opsat dobbelte døre ind mod kirken, indfattet af træpilastre fra de nu for
svundne pulpiturer. Rummets eneste smykke er de tre gamle blokke, der er
opstillet ved den nordre sidevæg.
Den nuværende indretning afløste en ældre fra 18908. Man havde dengang
indført filtdøre bag hovedindgangen, og – for at skaffe mere lys til rummet –
havde man bygget en tøndehvælving, der på disharmonisk måde skar sig op
i vestfaçadens midterrum. Denne hvælving blev som nævnt nedtaget 1956,
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Fig. 49. Vor Frelsers kirke. Stukarbejde i korsskæringens hvælving.
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hvorved man opnåede, at et lokale for organisten og korpersonalet kunne
indrettes lige over våbenhuset, sådan som det vistnok også tidligere havde
været, blot med den forskel, at der fra ældste tid havde været en separat trappe
i to løb for organisten i selve våbenhuset; denne trappe er gengivet i Danske
Vitruvius og synes afskaffet 18819.
Også med gravkrypterne i tårnets sidebygninger og de derover murede trap
peløb er der i tidens løb sket en del forandringer. Bedst bevaret er krypten
mod nord, Mellers gravkælder. Den blev rømmet for gamle kister 1851 og fun
gerede derefter som ligkapel med nedgang i vestsiden10, indtil man 1867 byg
gede et nyt kapel på kirkegården, hvorefter krypten er blevet varmekælder11;
den har dog under disse metamorfoser bevaret sine gamle dimensioner og ejer
stadig sin gamle tøndehvælving med stikkapper ved flankerne mod nord og
syd. Anderledes med Viereggs gravkrypt på sydsiden. Her var der en tilsva
rende hvælving, og et lignende muret trappeløb fra våbenhusets gulv op til
reposen ved tårntrappen som det, der kendes fra nordsiden, findes afsat på
Thuras plan i Danske Vitruvius. Sådan var det også i 1853, da præsten Bloch
Suhr skrev sin bog om kirken. Men ved kirkens store istandsættelse omkring
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1890 må dette være ændret; hvælvingen er blevet sløjfet, og den nye tårn
trappe fik en væsentlig lavere repos. Sådan er det gengivet i det store folioværk om kirken fra 1896, og sådan forblev det til 1933. I dette år blev ligkapel
let fra 1867 nedrevet på grund af en udvidelse af Christianshavns Gymnasium,
der nu var kirkens nabo mod øst, og et nyt endnu eksisterende ligkapel blev
indrettet i Viereggs krypt12. Gravkrypten blev dog noget beklippet, idet grev
indens grav ved østsiden indkapsledes og nu er helt utilgængelig. Samtidig op
førtes en ny, muret stentrappe fra våbenhusets gulv op til søndre trappes gulv,
der atter var blevet hævet i overensstemmelse med de oprindelige forhold.
Trætrappens nederste løb måtte ændres på grund af disse nye byggearbejder.
I kirkens indre afspejler de fire fritstående piller det kvadrat, hvorover kir
kens grundplan er formet. Fra dette centralrum udgår de tre korsarme mod
nord, øst og syd samt tårnet mod vest, og i vinklerne mellem korsarmene er
indføjet mindre kvadratiske udbygninger, der giver rummet et væld af per
spektiviske aspekter. Alt er overhvælvet. Der er 12 krydshvælvinger ialt, snart
kvadratiske som i det store midtfag og de mindre udbygninger, snart smalt
rektangulære som i de egentlige korsarme. De frie piller, hvorfra gjordbuer og
ribber udgår, har ligesom de modsvarende vægfaste pilastre klassiske baser og
toskanske kapitæler. Pillernes fodstykker, der altid har været dækket af panel,
er som nævnt (ovenfor s. 494) af mursten, medens de derover er udført af svære
sandstensblokke om en kerne af tegl. Pillernes og væggenes pilastre er malet
grå, medens det øvrige kirkerum er hvidkalket. Hvælvene, hvis bærende ske
let er retkantede ribber uden profileringer, har rigt smykke af stukkaturer,
medens kapperne er oversået af forgyldte stjerner af træ; de dækker over hul
ler, som måske var bestemt for ophejsning af bådsmandsstole til kalkning (til
svarende huller fandtes indvendig over vinduerne – til glassets pudsning?).
Christian Nergers stukarbejder (ovenfor s. 499) er ved siden af kirkeinventaret
(alter, orgel, dåb og prædikestol) rummets fornemste pryd. Det er i samtlige
hvælv koncentreret om knudepunkterne, hvor gjordbuer og ribber stiger op
fra kapitælernes dækplader; kun i det store midthvælv er der tillige en stuk
dekoration i ribbernes skæringspunkt ved hvælvingens isse. De fleste steder
har Nerger modelleret englebørn med skriftbånd (med tekst fra Davids sal
mer) og musikinstrumenter, men der er enkelte undtagelser. I midthvælvet har
han anbragt de fire evangelister oven på pillerne, og i toppunktet er der en
firdobbelt stukkatur, bestående af rigsvåbenet med elefantordenens kæde to
gange gentaget, og – ligeledes i dobbelt udgave – Christian V.s kronede navnetræk
i blomsterfestoner. I kirkens nordøstre hjørne, hvor fonten altid har stået,
har stukværket hentydninger til stedets funktion, med afbildninger af Fade
ren, Sønnen, Helligåndsduen og Johannes Døberen. Alle stukkaturerne, der
var let kendelige som værker af Nerger på grund af deres overdådige anven-
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Fig. 50. Vor Frelsers kirke. Stukarbejde under orgelpulpituret.

delse af storakantus, havde i årenes løb lidt meget af rustdannelser, fordi de
var fæstnet til murværket ved svære jernspigre, der allerede i forrige århun
drede delvis var svækket af rust, og som omkring 1950 var så medtagne, at
billedværkerne truede med nedstyrtning. De måtte derfor tages ned og blev
ved restaureringen 1955 helt fornyede. Alle hvælvingskapperne er nu som før
nævnt — og har utvivlsomt altid været — oversået med forgyldte stjerner. De
synes første gang nævnt i et regnskab fra 1827; men da den slags udsmykning
af hvælvene var almindelige i københavnske kirker fra begyndelsen af 1700’rne,
stammer de i Vor Frelsers kirke ganske givet fra opførelsestiden.
I koret, der er hævet tre trin over skibets gulv, og som er afgrænset af Erich
Warnheims skranke fra 1732 (nedenfor s. 570), er der nu kun stukarbejder
— som overalt i kirken — ved ribbernes begyndelsespunkt. Men da kirken
blev restaureret o. 1890, mente arkitekten, Hans J. Holm, at den oprindelige
tanke egentlig gik ud på, at alle kapperne i langt større udstrækning var an
lagt på udsmykning med stukværk, og som følge af denne tankegang lod han
billedhuggeren H. Chr. Petersen udføre et større stukarbejde om korhvælvets
issepunkt, bestående af englebørn svævende i skyer — som en slags fortsættelse
af glorien på Tessins alter; ligeledes blev der i de to blændede vinduer ved si
den af alteret, hvor der nu var trækkanaler for varmeapparatets ventilatorer,
i toppunkterne ved kanalernes udmunding anbragt kerubhoveder i stuk13. Tan
ken om en oprindelig rigere udsmykning af stuk var dog næppe rigtig; de beva
rede arkivalier fra kirkens opførelsestid nævner intet om, at man tænkte på
en rigere udsmykning af rummet end den, man i øjeblikket havde råd til. Til
sætningerne fra 1890 er derfor atter fjernet 1955.
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Fig. 51. Vor Frelsers kirke. Chr. Nergers stukelefant under orgelpulpituret.

Kirkebygningens senere skæbne gennem de næste to århundreder er allerede
delvis foregrebet gennem det ovenstående. Den er markeret ved en række
istandsættelser, som herefter skal nævnes, men som kun i ringe grad har æn
dret Vor Frelsers kirkes udseende, da der i de fleste tilfælde kun var tale om
almindelig vedligeholdelse.
En istandsættelse blev iværksat allerede 1744; kun uspecificerede regnskabs
poster kendes på mur- og tømmerarbejde, men da den aldrende Diederich
Gercken14 også var beskæftiget, har der formentlig tillige været repareret på
sandstensværket, velsagtens gesimserne, som gennem hele kirkens tilværelse
stadig var under forvitring.
I forbindelse med prædikestolens opsætning har der været en såkaldt hoved
reparation 1772. Også her må man nøjes med rent summariske opgørelser15,
bl.a. fra de beskæftigede murere og tømrere. Man savner unægtelig Johs. Chri
stensen Mellers pinligt nøjagtige regnskaber fra kirkens første byggeperiode i
1680’erne.
En ny reparation på tag og fag 1791—93 har heller ikke afsat tydelige spor16.
Noget mere vides om den næste store istandsættelse 1815—18. Også denne gang
var der omfattende udbedringer af murværket på kirken og tårnet. Tegltaget
blev omlagt, og der tales yderligere om afhjælpning af spærerne, skønt den
store tagkonstruktion fra 1690’erne har trodset tiderne på beundringsværdig
måde. En ændring af våbenhuset og af tårntrappen i søndre trappehus er også
nævnt i denne forbindelse, uden af karakteren af dette arbejde nu kan afgø
res. Mere kan man få ud af de regnskaber, der fortæller om »Elefantlogernes«
omdannelse, hvilket hentyder til pulpiturerne under orgelet, nærmere omtalt
under inventar (nedenfor s. 579). Den mest indgribende forandring var dog
den, at kirkens gamle stengulv, sammensat af fliser og gravsten, nu blev er
stattet med et plankegulv. Arbejdet, der lededes af Københavns stadsbygme-
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Fig. 52. Vor Frelsers kirke. Stukengel med indskriftbånd i kirkens nordvestre hvælving.

ster P. Malling, mindes den dag i dag gennem en indskrift, som kort beret
ter om det store arbejde (s. 592)17.
Omkring midten af 1800’rne underkastedes Vor Frelsers kirke atter et par
reparationer. Den første forberedtes 1847, men blev først gennemført 1849—53
og gjaldt væsentlig det indre18, uden at ændringer dog har fundet sted; næv
nes må det imidlertid, at det var ved denne lejlighed, at kirkens første ligkapel
blev indrettet (s. 549) i Mellers gravkrypt, og at kirkens kapellan, Bloch Suhr,
netop nu, 1853, udgav sit skrift om Vor Frelsers kirke med det formal at skaffe
midler til et varmeapparat. Der var her rørt ved et problem, som netop den
gang begyndte at blive aktuelt: de iskolde kirkerum om vinteren og deres be
tydning for kirkegangen. Vor Frue kirke og Helligåndskirken fik varmeappa
rater installeret 1859. Holmens og Citadellets kirker fulgte efter 1860. Så kom
Petri kirke 1865, og endelig nåede Vor Frelsers kirke at komme med i 1870
som nr. 6 i rækken. Varmecentralen blev indrettet i Mellers krypt, efter at lig
kapellet var rømmet og et nyt opført på kirkegården. Det nye varmeapparat
fungerede vistnok ikke helt tilfredsstillende og blev omdannet allerede 1889.
Og dette apparat blev atter udskiftet 1916—17.
Medens den nysnævnte reparation o. 1850 væsentlig tog sig af interiøret,
var en ny istandsættelse fra 1856 og følgende år overvejende rettet mod eks
teriøret19, fortrinsvis sandstensgesimsen, og man fortsatte hermed i næste tiår
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da gesims og arkitrav, tag, tagrender og vinduer20 kom under behandling
1863—68. 1870 fik hele kirken gasbelysning. Arbejdet lededes af arkitekt N. S.
Nebelong, der også byggede det nye ligkapel (nedrevet 1932).
Endelig blev arkitekt Hans J. Holm sat i spidsen for den meget indgribende
restaurering henimod århundrets slutning. Overslagene21 blev indleveret 1886,
men arbejdet kom først i gang 1889. Det gjaldt da i første omgang det indre.
Kirken blev lukket den 1. april og kunne genindvies 22. december samme år22.
Foruden alteret og det øvrige inventar, der omtales andetsteds, og hvor den
væsentligste forandring var nedtageisen af pulpiturerne, arbejdede man tillige
med varmeinstallationen: hele gulvet blev omlagt; der støbtes et betongulv
som underlag for varmerørene, som kom til at ligge der, hvor der tidligere var
begravelser, i en lav kælder, der fik lys fra de fordums lufthuller til de påtænkte
gravkrypter, og hvis loft var kirkens nye plankegulv. Endelig blev der indlagt
ny gasledning23. Næste år, 1890, gik man i gang med tårnet. Den førnævnte
omdannelse af våbenhuset og tårntrappen i søndre trappehus blev gennem
ført, og samtidig byggedes i nordre sidebygning ved tårnet en ny, smal trappe
langs vestsiden24, fra det rum, der nu er dåbsventeværelse over Mellers krypt,
op til loftet, i første omgang tænkt som erstatning for organistens trappe,
der nu var blevet nedlagt i selve våbenhuset. Tårnreparationen omfattede des
uden fornyelse af de fire sandstensfigurer ved ottekantens fod; de blev nyhug
get af H. Chr. Petersen25. Desuden blev tømmeret i sneglegangen delvis ud
skiftet og kobbertækningen i udstrakt grad fornyet, hvorefter forgyldningen
påny blev opfrisket. Arbejdet hermed blev først afsluttet 1897, men da stod
tårnet også velkonserveret26 og strålede lige så nyslået, som da Thura 1750
havde aflevet sit færdige værk.
Den øvrige kirke så noget medtaget ud, efter at façaden ved tårnet havde
fået denne fornyelse. Penge til en reparation af gesimserne var der ikke, heller
ikke efter at restaureringsarbejdet var kommet på finansloven27.
I de følgende år måtte kirkesynet stadig minde om den forvitrede krans
gesims. Småstykker af den faldt nu og da ned, og kirkens to sideindgange måtte
til stadighed holdes lukkede. Først i begyndelsen af det 20. århundrede blev
der gjort noget alvorligt for at udbedre skaderne, men kun i langsomt tempo,
og det omfattende arbejde28 blev ikke meldt færdigt før så sent som 1913. Det
må nævnes, at man 1909-13 indlagde elektrisk lys29, dog uden straks at op
give den ældre gasbelysning. Hvad der i øvrigt skete ved kirken er for en del
omtalt i det foregående. Der kan henvises til nedbrydelsen af ligkapellet på
kirkegården 1932 og indrettelsen af det nye kapel i den Viereggske gravkrypt
1933. I næste tiår: fornyelsen af trappen foran hovedindgangen 1944 (ovenfor
s. 547) og samtidig hermed indrettelsen af et nyt arkivrum i tårnets tredie stok
værk. Henimod århundredets midte blev det mere og mere klart, at bygningen
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led af visse indre brøst. Gjordbuerne ved den store midthvælving slog revner,
og en undersøgelse viste, at skaden var af gammel dato. Da samtidig flager af
kalkpudset i samme hvælvings kapper faldt ned, var der grund til at tro, at
bygningens statik var uberegnelig, hvad enten denne i den seneste tid var for
rykket ved bombeeksplosioner i besættelsesårene, eller nutidens trafik havde
fået hvælvingerne til at vibrere. Under ledelse af arkitekt Helge Holm, som
fra efteråret 1949 var kirkens arkitekt, foretoges en nøje undersøgelse af hele
kirkens murværk. Det viste sig da, at skavankerne var meget mere dybtgående,
end man tidligere havde kunnet skønne, idet der på to fronter blev fundet ty
delige nedbrydningstendenser.
Det er ovenfor s. 492 berettet, at der under selve byggearbejdet i sommeren
1687 umiddelbart over vinduerne blev indmuret en krans af svære forankrin
ger, som fulgte murenes midtlinie og ved hjørnerne var forbundne med lodrette
forskudsjern. Rustdannelser på jernene havde spaltet murværket og løftet hele
murkronen. De for jernenes afrensning for murskaller og deres indkapsling i
ren cement nødvendige udhugninger måtte ved hjørnerne foretages udvendigt
fra; de øvrige udhugninger foregik indvendigt fra, og resterende revner i yder
mure samt hvælvingernes gjordbuer udfyldtes med injektion under hydraulisk
tryk. Hele kirkens hvælvingssystem blev yderligere sikret ved en armeret be
tonkonstruktion, anbragt på kirkeloftet over hvælvingerne. Den tekniske side
af sagen varetoges af dr. techn. N. J. Nielsen.
I takt med disse omfattende sikringsarbejder, der fuldførtes 1955—56, gik
andre af mindre betydning. En ændring af sakristiets indre havde fundet sted
1950, da det østligste parti blev afskilret ved panelværk og heri indrettet paramentrum og toilet. 1951 styrtede en af klokkerne ned og blev omstøbt. Men
af langt større rækkevidde var det, at alteret blev ført tilbage til en skikkelse,
der mere svarede til de oprindelige forhold, og som ovenfor er skildret. Lige
ledes måtte man tage sig af stukarbejderne ved piller og hvælvinger. Det viste
sig, at de jernspigre, der fastholdt stukkaturerne, var rustede og i den grad
upålidelige, at nedstyrtninger måtte befrygtes når som helst. En fuldstændig
fornyelse af stukværket blev derfor iværksat.
Det meget omfattende arbejde begyndte så småt 1954 og varede i knap tre
år. Kirken blev senindviet den 15. marts 1957.
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åledes som kirkerummet var formet, måtte alteret blive den afgørende do
minant. Når dette alter end yderligere var bygget efter en europæisk sko
let arkitekts idéer, måtte resultatet uvægerligt blive meget forskelligt fra det,
man var vant til at se i samtidens københavnske kirker, og tillige noget meget
fornemmere. Derfor har Tessins alter i den nærværende fremstilling fået sit
eget kapitel.
Men kirkens rummelighed og storhed gjorde det næsten til en nødvendighed,
at også andre inventargenstande søgte at nå op til det store mål for dog at
kunne hævde sig i kirkerummet. Sådan var det med orgelet. Længe før Tes
sins alter blev bygget færdigt, var det netop Christian Nergers orgel, som var
rummets fineste smykke, og som stadig kan anses for et billedskærerværk af
høj observans. Også døbefonten med den vægtige, gyldne og bikubeformede
hætte i det nordre sideskib var blandt de iøjnefaldende inventargenstande, op
stillet i den tid da man endnu ventede på alterets ankomst, og omsorgsfuldt
placeret i sit særlige aflukke, næsten som i et dåbskapel. Til den modsatte side,
mellem midtskibet og søndre sideskib, var den midlertidige prædikestol længe
den eneste inventargenstand, der på grund af sin primitivitet ikke formåede
at holde den store linie, som Tessins alter krævede, indtil man i 1770’erne lod
Hardorff og Wiedewelt rejse den nye prædikestol, der ved sin form og størrelse
netop var beregnet på at optage konkurrencen med alterpartiet. Det er disse
fire kunstværker, alter, orgel, font og prædikestol, der har sat deres præg på
Vor Frelsers kirkes indre lige ned til vore dage. Hvad der ellers måtte være at
finde af inventar i kirken er blot staffage omkring den protestantiske guds
tjenestes fire bærende piller.

S

Alter og alterbord, se s. 504 ff.
†Alter 1696. Hvorledes kirkens midlertidige alter ved indvielsen 1696 så ud,
vides der intet om. Et par smede anbragte før indvielsen to ankre ved fod
stykket og beslog en lille dør bag alteret1 — det er alt, hvad vi ved derom.
Måske har man til en begyndelse klaret sig med den gamle kirkes alter, som
da rent midlertidigt blev anbragt i koret, indtil man omkring 1710 begyndte
på fundamenteringen af Tessins alterbygning. Ved dette omfattende arbejde
måtte interimsalteret flyttes, og alt tyder på, at det blev anbragt i søndre korsarm. Kirkeværgen Lorentz Frost lod i 1710 ialt otte stolestader på mandssiden
bryde ned, » … nemlig fra Litra A til Litra Q … som nu alle er afbrudte og
Alteret der blefuen hensat, da paa det ny Alter blef begynt at bygges, og saa
lenge det staar i bygning vil saaledes forblifue«2. Efter stoleregistrene var Litra
A til Q netop anbragt i korsarmene, og da der er tale om mandsstole, må det
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Fig. 53. Udskåret ramme fra begyndelsen af 1700’rne, efter traditionen fra Vor Frelsers kirke.
Tegning i Bymuseet.

midlertidige alter i tiden mellem 1710 og 1732 nødvendigvis have fundet sin
plads i søndre korsarm. Kort efter flytningen må det imidlertid være blevet myn
dighederne klart, at det ville trække meget længe ud med afslutningen af det
store alter, eftersom det midlertidige omkring 1714 er blevet forandret3. Gene
ralbygmesteren W. F. von Platen bestilte dette år til brug for Vor Frelsers kirke
hos snedkeren Claus Harders enke »ein neuen grossen krummen Rahm zu das
altar in Christianshavens Kirch«, og omtrent samtidig blev der til samme alter
anonymt skænket et krucifiks. Der er nogen grund til at tro, at dette nye alter
ikke helt er gået tabt. I Københavns Bymuseum opbevares en barokt udskåret
ramme, i det ydre firesidet (167 cm bredt og 206 cm højt), indvendigt formet som
en niche med afrundet øvre afslutning (åbningen måler 117 cm i bredden og
172 cm i højden); den har smalle lister i kanterne, smykket med bladornamenter i
fladsnit, og i fladerne en kraftigt skåret akantus med nedhængende festoner. Fod
stykket synes at være fjernet. Rammen har været anbragt som kakkelovnsniche i ejendommen Dronningensgade 63, hvorfra den ved nedrivningen i
1930’rne overførtes til Bymuseet med den tilføjelse, at den efter overleverin
gen havde tjent som altertavle i Vor Frelsers kirke. Den gengives her (fig. 53)
som en hypotetisk alterramme, med alt det forbehold, den usikre herkomst
må kræve. — Hvis teorien er rigtig, kan kirkens store krucifiks (fig. 66) næppe
7
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Fig. 54. Vor Frelsers kirke. Alterkalk 1720.

have været bragt i anvendelse her; det er 210 cm bredt i korsarmene og 315
cm højt og kan alene af den grund ikke passes sammen med rammen.
Alterbordsforhæng 1697, af rødt fløjl, 490 cm langt, 96 cm højt. Forneden en
24 cm bred sølv- og guldbort. På tværs af længderetningen er klædet lodret delt
ved seks 14 cm brede borter, ligeledes af sølv- og guldtråd. Langs øverste kant
en 4½ cm bred fløjlsbort med en 15 cm bred sølv- og guldfrynse. På midten
er i lignende tråd syet årstallet 1697 samt initialerne L W A og C C W. Hvem
navnetrækkene hentyder til, har ikke kunnet efterspores, men inventariet
1708 oplyser, at antependiet var skænket af fru Franckenau, identisk med Anna
E. Wilde; mulig kan bogstaverne hentyde til slægten Wilde. De samme navne
træk stod på knæleskamlen og — i forbindelse med et par uidentificerede vå
ben — på messehagelen (nedenfor s. 563).
Altersølv. 1) Kalk 1720. Af den gennem præsident Peder Resen skænkede kalk
1683 (ovenfor s. 477) støbtes 1720 en ny4, der endnu er i kirkens besiddelse.
Arbejdet udførtes ifølge kirkens regnskab af Jacob Borris, hvis mesterstempel
dog nu er så slidt, at det ikke kan læses. Højden er 23 cm. Enkelt formet fod
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Fig. 55. Vor Frelsers kirke. Alterkande 1825.

og højt skaft, der øverst har nedhængende bladbort. Den meget flade knop har
dobbelt række bukkelbort. På bægeret, der har lige sider, er graveret i kursiv:
»Var denne Kalck en heel Rubin — Det kunde ey betale — Een Drypp af Jesu
Blod i Viin — Som Siælen sckal husvale — Her er den sande Himmel Drich —
Os alle vederqvæger — Thi den mod Slangens Døde Stich — Vor Siel saa kraf
tig læger«. På skaftet læses: »Denne Kalck hør til Vor Frelseris Kircke paa
Christianshavn. Anno 1720«. Foruden det ulæselige mesterstempel ses på fod
pladen guardeinstempel for Conrad Ludolf, Københavns bystempel 1720 og
månedstegn for Tvillingerne (fig. 54).
2)
Kalk 1948, anskaffet i anledning af kirkens jubilæum 1946 og udført efter
tegning af professor Erik Herløw5. 22 cm høj, med forgyldt indsats. Smalt
skaft, bredt, nærmest cylinderformet bæger med et enkeltformet båndorna
ment, mindende om kronblade, der omfatter kalken. Versalindskrift om ran
den: »Viaticum et confortativum itineris«. På bægerets side er gengivet kirkens
gamle segl, korslammet, med årstallene 1676 og 1816, samt graveret indskrift:
»Sigillum templi Salvatoris nostri Jesu Christi« og: »Ecce agnus Dei«. På fod
pladen læses: »Templum Salvatoris nostri Jesu Christi 1696—1946«.
*Kalk og disk 1640 (ovenfor s. 477) forblev ved kirken, dog næppe brugt
ret meget i tiden efter 1720. Klokkeren foreslog 1825, at den skulle omstøbes,
for at metallet kunne anvendes til en ny vinkande. Det strandede på en ind7*
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Fig. 56. Vor Frelsers kirke. Alterkande 1825. Tegning i Stadsarkivet for København.

sigelse fra kirkens kapellan N. F. S. Grundtvig, som i sognepræstens fravæ
relse erklærede, at han ikke ønskede det gamle bæger anvendt til omstøbnin
gen, »da det, lige gammelt med Vor Frelsers Kirke, efter mit Skiøn bør opbe
vares ved Kirken som et Mindesmærke«. Magistraten tiltrådte dette synspunkt
og gav ordre til, at denne gamle kalk blev opforgyldt6. Således henstod den
ved kirken endnu nogen tid. Men da værgen 1861 afleverede en del ældre sølvaltertøj til magistraten, befandt Christian IV.s kalk sig utvivlsomt derimel
lem7. Den overgik, som før nævnt, til Abel Cathrines Stiftelse og findes nu i
Gammelkloster (Vartov).
Berettelsessæt. 1) 1642, og 2) 1694 — begge nævnt ovenfor s. 477 f. under den
gamle kirke — findes endnu ved Vor Frelsers kirke, hvor de er suppleret med
3) en sygekalk med tilhørende disk, fra begyndelsen af 1700’rne. Ingen årstal
eller stempler; højden 12 cm; rund, glat fod, rundt skaft, oval knop med tun
ger og bosser; indsats med skruelåg samt oblatgemme og vinbeholder. Helt for
gyldt. Den tilhørende disk er forgyldt på oversiden, men i øvrigt smykkeløs
og uden stempler.
Vinkande 1825, høj 45 cm, indvendig forgyldt. Kanden har en høj, hvælvet
fod med udhævet vindrueranke på prikket grund. Om underdelen af korpus
en bukkelbort; om den øvre kant et rankeslyng af druer, omvundet med bånd.
Hanken har form af et dragehoved, der bider i låget; snoet hale, På den indknebne hals med bred tud ligger et låg med bukkelbort, foroven prydet med
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Fig. 57. Vor Frelsers kirke. Oblatæske 1825.

et støbt korslam. På foden er indridset med kursiv: »Vor Frelsers Kirke til
hørende og anskaffet af Magistraten i Kjøbenhavn A° 1825«. Kanden har føl
gende stempler: Københavns bystempel 1825, guardeinmærke for Chr. P. Næbo,
et ulæseligt mestermærke (for nedennævnte J. F. Hansmann), samt månedstegn for Krebsen. Stemplerne er anbragt to steder, dels bag på foden, dels på
halsen under hanken. — Anskaffelsen af kanden blev godkendt af magistraten
22. juli 1825; samtidig vedtog man, at de ældre sølvsager ikke skulle ofres til
fordel for de nye, »men giemmes som Oldsager ved Kirken«. Guldsmeden J. F.
Hansmann har ledsaget sit regnskab med en tegning, der endnu er bevaret8
(fig. 55-56). — Samtidig udførte den samme guldsmed en oblatæske, af sølv, oval
form, 16 × 11,5 cm, med udbugende sider, der smykkes af høj bukkelbort. Det
højthvælvede låg har foroven en bukkelbortprydet dup, hvorfra udgår et stråle
bundt af blad- og frugtornamenter, der dækker hele lågets overflade. Æsken
har samme indskrift som kanden, endvidere de samme stempler, anbragt dels
under bunden og dels langs randen ved låget (fig. 57).
Alterstager 1670, af messing, se under den gamle kirke s. 479.
Alterstager 1695, af sølv, skænket 1696 af Christian V. til kirkens indvielse.
Stagerne, der er 87 cm høje, er af rigt varieret, barok balusterform på en firesidet fod, der bæres af fire løvefødder i drevet arbejde. Mellem fødderne ses et
skjold under en vandret bukkelbort, derover til alle fire sider en hulkehl, hvori
et skjold med Christian V.s navnetræk, medens der i hjørnerne er festonbærende volutter. Opbygningen fortsætter med talrige variationer: et karnisfor
met led med akantuskapitæl, en firesidet platte med festoner, endvidere det
høje balusterformede led med slanke bukkelborter forneden og festonbærende
volutter foroven. Den brede krave øverst, af tyndt metal, har svagt markeret
karnisprofil og smykkes med drevet akantusbort. På fodstykket ses nogle
stempler: Københavns bystempel 1695, guardeinstempel for Conrad Ludolf,
månedsmærke for Skorpionens tegn og et helt udslidt mestermærke, der imid
lertid må gælde for guldsmeden Johan Kohlmann, som 17. juni 1696 fik ud-
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Fig. 58. Vor Frelsers kirke. Alterstage 1695.

betalt 823 rdl. for adskilligt arbejde, deriblandt de to store sølvstager til den
christianshavnske kirke9. — Stagerne blev i den ældre tid ikke opbevaret i
kirken, men gemtes i et transportabelt skrin hos kirkeværgen, hos hvem både
skrin og stager blev hentet til kirken ved de tre store højtider10.
†Sølvstager. Et par små sølvstager nævnes første gang i 1770-inventariet. De
gik til grunde ved en brand hos klokkeren 1824. Som erstatning for de tabte
modtog kirken fra etatsrådinde Koefod to bordstager af sølv, og værgen lovede
på kirkens vegne at forsyne dem med givernavn og årstal. De fandtes endnu
ved kirken 186311, men er siden forsvundet.
Messehagler 1) 1697, af rødt fløjl med guld- og sølvgaloner, ifølge kirkens
arkivalier skænket af en viss fru Franckenau12; der er noget, der tyder på, at
det drejer sig om Anne Cathrine Wilde, gift med Christian V. livlæge Georg
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Fig. 59. Vor Frelsers kirke. Messehagel 1697.

Franck de Franckenau, eftersom navnecifrene, der er syet på fløjlet, to gange
gentager bogstavet W. Hagelens rygskjold har bort af slynget guld- og sølv
tråd. På feltets midte findes et kors, 87 cm højt, mens korsarmsbredden på det
nærmeste er det halve, 44 cm, udført med guldtråd og snor i enkle mønstre på
bund af nedsyet sejlgarn. Kristusfiguren, 45 cm høj, er af nedsyet sølvtråd i
fint formet relief, hvor også er antydet både nagler og krummede fingre. Golgatha er antydet som en halvrund høj, syet med sølv- og guldtråd, grøn silke
samt blomster og blade i forskellige farver. I felterne til højre og venstre for
korset er anbragt to våben, syet i guld, sølv og silke; våbenet til venstre har i
skjoldet krydsende klinger og på hjelmen en stående menneskelig figur, omgi
vet af tre initialer: L W A. Våbenet til højre har i skjoldet en vildmand og på
hjelmen Korslammet, omgivet af initialerne: C C W. Hagelens forside har
bort af slynget guld- og sølvtråd; ved venstre skulder findes tre messinghæg
ter, af gammel, fliget bladform. — Kun broderier og galoner er gamle; fløjlet
er af nyere dato13.
2) 1747, skænket anonymt til kirken; af nyt rødt fløjl med gamle galoner14.
På rygskjoldet, der kantes af et bredt bånd, syet i sølvtråd, er der et glat kors
med kløverbladformede korsender. Forsiden er kantet på samme måde som
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rygskjoldet og har et lignende bånd som lodret midtstav. Helt anonym har
hagelen dog ikke været, eftersom der nederst på forsiden til heraldisk højre
står initialerne M F og modsat: J F samt årstallet 1747; men hvem giverne
var, vides ikke mere.
†Messehagler. 1) O. 1685, fra den gamle kirke (nr. 2 på s. 479), nævnes som
ubrugelig 1770 og forsvinder dermed ud af kirkens eje. 2) En gyldenstykkes
messehagel fra o. 1700, der ifølge inventariet 1708 skulle være skænket af den
ovennævnte fru Franckenau. De senere inventarielister er dog enige om, at
giveren var stenhuggeren Johan Francks enke Marie. Den anvendtes i senere
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tid til fredagens gudstjenester og blev kasseret15 efter magistratsresolution af
26. august 1748. 3) 1749, anskaffet som erstatning for den foregående og lige
som denne bestemt til fredagstjenesten, eftersom der på den 1747 anskaffede
(og endnu eksisterende) fra givernes side var lagt den klausul, at den kun
måtte bruges om søndagen. Til 1749-hagelen indkøbtes i september 1748 5½
alen rødt fløjl, og jøden Meyer Moses leverede april 1749 for 9 lod sølvgaloner.
Den blev syet af Evan Isachsen og synes på rygskjoldet at have haft et glat
kors. Den nævnes endnu 1789, men er derefter forsvundet16. — Af †alterduge,
som i tidens løb er skænket til kirken, nævnes i Vor Frelsers kirkes inventarium
1696 en gammel dug, der i sin tid skænkedes til den første kirke af Didrik Wessels efterleverske; desuden en ny 1719, skænket anonymt, og i 1863 en kniplingsdug, skænket af grosserer G. Holms og agent Clausens familier17. En del
†messeskjorter ses at være givet til kirken o. 1708 af Anders Nielsen Væver, af
Ermundt Witte og skipper Børre Torbernsen18.
Døbefont o. 1700 er ifølge en troværdig overlevering skænket til kirken af
grevinde Elisabeth Helene von Vieregg († 1704)19. Den er med sin marmor
kumme og store, balustersmykkede fontelukkelse (fig. 60-63) et af kirkens
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fornemme smykker, anbragt i østre fag af nordre sideskib under et hvælv, i
hvis stukkaturer Christian Nerger har anbragt sindbilleder på dåben. Selve
fonten består af en marmorkumme, hvilende på et riflet fodstykke og yderli
gere støttet af fire putti med attributter: een af dem kendetegnes ved en slange
og et æble (symboliserende fristelsen?), en anden ved lovens tavler (den straf
fende retfærdighed?) og en tredie ved en due med en oliegren (nåden?). Kum
men er cylinderformet, foroven afsluttet af en vulst med rankemotiver under
en akantusbort i lavt relief. På siderne er der relieffer: 1) Jesusbarnet og Jo
hannes legende med lam i et arkadisk landskab med palmetræ og en knudret
eg; 2) Jesu dåb ved Johannes, mellem to palmetræer; 3) vandringen til Emaus,
Kristus med glorie i midten mellem de to vandrende disciple med pilgrimshatte, stave, rejsepose og -sæk; og 4) Kristus i Emaus, anbragt ved bordenden,
udlæggende skriftens ord for de to disciple, idet bohavet er antydet ved et bord
med lys og bygningen ved en pilaster med et ovalvindue (eller spejl?) i bag
grunden. — Ligesom der ingen direkte meddelser om fonten kendes fra sam
tiden, er der heller ingen efterretning om billedhuggerens navn. Der er grund
til at stille denne font sammen med et andet værk fra hin tid, nemlig Niels
Juels store gravmæle i Holmens kirkes kapel (ovenfor s. 139 ff.); heller ikke
der kendte man kunstnerens navn, men kunne dog gætte på Christian Nerger,
som på grund af sit øvrige store arbejde ved Vor Frelsers kirke også kan gøre
krav på at bringes i erindring, når talen er om døbefontens skulpturværk. En
anden billedhugger, hvis navn kan sættes i forbindelse med fonten, er Andreas
Gercken, fordi han netop fik sit virke i København ved denne tid, og fordi han
modsat Nerger (der fortrinsvis arbejdede i træ og stuk) overvejende var sten
billedhugger. Han er dog for lidet kendt til, at nogen sikker slutning kan dra
ges. — Fontelukkelsen af træ har form som en firkantet balustrade, med en
sidelinie på o. 355 cm og en højde på 106 cm. Hver af flankerne er delt i fire fel
ter. I hvert felt er opstillet to hvidmalede putti, mens rammeværket er mar
moreret og forgyldt. Som fodliste tjener en forgyldt akantusbort. Postamenterne, der opdeler balustraden i mindre enheder, har fordybede felter med på
lagte udskårne og forgyldte bladklynger; på toppen af hvert postament står
en firesidet akantusknop, der omslutter en majslignende frugt. Til de tre sider
vender balustradens børneskikkelser ryggen ud mod kirken og ansigtet ind
mod dåben; kun på den vestre side – forsiden med fontelukkelsens låger —
vender børnene front mod kirken og ryg mod fonten. Gulvet, som lukkeisen
hegner og fonten står på, er lagt med hvide og sorte marmorfliser. — Den store,
tunge fontehimmel, som nærmest har bikubeform, kranses forneden af en greve
krone, hvorfra opstiger et væld af skulpturer: putti, kerubhoveder, storakantus
og skjolde; af disse sidste er der fire, alle med symboler: et brændende hjerte,
Jahve, IHS og Korslammet (dette sidstnævnte er gengivet ovenfor s. 468).

INVENTAR

L. L. 1965

Fig. 62. Vor Frelsers kirke. Putti fra fontelukkelsen.
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Fig. 63. Vor Frelsers kirke. Putti fra fontelukkelsen.

Den rige anvendelse af storakantus gør det sandsynligt, at Nerger i det mind
ste har udført denne fontehimmel.
†Døbefont. Den ved den gamle kirke omtalte font (s. 480) har været benyttet
ved den nye kirke i det korte spand af tid, inden grevinde Viereggs nye font
blev opstillet. Den var meget enkel, skildres som et ottekantet bord, hvorpå
dåbsfadet stod. Omtales endnu i inventariet 1770, men synes derefter at være
forsvundet. Der nævnes også ved denne ældre font en fontelukkelse: 1697 tales
om et jernstakitværk ved dåben, anstrøget af maleren Jørgen Drost’s enke20;
det synes på en eller anden måde at have været benyttet i længere tid, thi
1853 meddelte værgen til magistraten, at der skulle holdes auktion bl.a. »over
det ved Daaben nedtagne Jerngitter«, uden at dets eksistens ved kirken iøvrigt
findes noteret. I den ældste tid var der tillige indrettet særlige fadderstole ved
dåben21, første gang nævnt 1696; de må være forsvundet senest i første halv
del af 1800’rne, eftersom dåbsstolen 1863 ses at være indrettet i det nordre
pulpitur22.
Dåbsfad 1704, af sølv, diameter 56 cm. Det meget svære og fint udarbejdede
fad er smykket med drevne ornamenter, bl.a. en skråtstillet bukkelbort i ran
den; på den brede kant ses motiver med vaser og bånd mellem akantusranker
og tre skjolde, hvori findes følgende indskrifter: 1) Gud til Ære og Vor Frel-
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Fig. 64. Vor Frelsers kirke. Dåbsfad 1704.

seris Kircke til Zirat gifuet af Karen Sl: Anders Mickelsens A° 1704 d. 25 Augustj, og weyer 162 Lod; 2) Uden saa er at nogen bliefuer igien fød formedelst
Vand og Aand da kand hand icke komme i Guds Rige Joh. 3; 3) See. Daaben
er dend pagtis Brynd hvori mand reensis fra ald Synd og Børne Retten nyder.
Her Himmerigis Arf mand faa, her Naade-Kilden aaben staa og Lifsens Vand
udflyder. — På randen findes følgende stempler: Københavns bystempel 1704,
guardeinstempel for Conrad Ludolf, månedsmærke for Jomfruens tegn og me
sterstempel for Gotfred Bolch 1704 (Bøje 58). Fig. 64.
†Dåbsfade (ovenfor s.480). Et fad af messing og et andet af tin, første gang
nævnt i 1685-inventariet, solgt 1792.
Dåbskande 1731, af sølv, 29 cm høj. Lav, hvælvet fod med spinkle bånd gra
veret på vulsten; på dens lave, bugede korpus er graveret årstal 1731 under
et spejlmonogram, vistnok er sammenslynget SS (se nedenfor), samt bånd
ornamenter i regencestil. Den høje, næsten cylinderformede hals er vandret tve
delt ved et bånd med laurbærblade; over og under dette bånd findes spinkle
regencebånd på prikket grund. Hanken er dobbelt C-bøjleformet med oprullet
akantusblad ved den øvre del; som gæk tjener et støbt krucifiks. Den lidet
fremspringende tud smykkes af en maske, i form af et menneskehoved. Det
lave låg har båndornamenter under perlestav på vulsten. — Følgende stempler
ses på den øverste del af halsen: Københavns by 1731, guardeinstempel for
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Fig. 65. Vor Frelsers kirke. Dåbskande 1731.

P. N. van Hagen, månedsmærke for Fiskene og mesterstempel for Morten Chri
stensen Kirchhof (Bøje s. 62 nr. 328). Efter kirkens regnskab blev kanden
skænket af Susanne Joen Eriksens enke23. Fig. 65.
Krucifiks o. 1700. Efter ældre opfattelse (bl.a. hos O. Nielsen og Købke i
bogen om Vor Frelsers kirke) skal dette krucifiks have hængt i den gamle kirke
på Christianshavn. Der er dog ingen oplysninger derom. Først inventariet 1719
nævner et krucifiks, der anonymt blev skænket til Vor Frelsers kirke for at
stå på det midlertidige alter. Det kan være det her gengivne (fig. 66). Men hvis
den i Bymuseet opbevarede ramme (s. 557) er fra det midlertidige alter, kan
krucifikset ikke være bestemt dertil, da det er alt for stort. Det sandsynligste
er, at krucifikset er anskaffet ved kirkens indvielse. I inventariet 1770 nævnes
det første gang på det sted, hvor det endnu findes, i søndre korsarm, dengang
utvivlsomt anbragt på sydvæggen over pulpiturerne. — Det er et dygtigt skå
ret stykke træskulptur på samtidigt korstræ, med en præcis gengivelse af mu
skulatur, ribben o. lign. og med en sober sans for helheden. Det stærkt blafrende,
barokt behandlede klædebon synes at henvise krucifikset til tiden omkring år
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Fig. 66. Vor Frelsers kirke. Krucifiks o. 1700.

1700. — Det stod tidligere i selve vindueslysningen (i hvert fald siden restau
reringen 1890), men ved kirkens sidste istandsættelse i 1950’erne blev vinduet
blændet, og krucifikset har nu en niche som baggrund.
Korskranke 1732. Da Tessins alter var færdigopstillet omkring 1730, mang
lede der endnu en korskranke, som var under udarbejdelse i årene 1731—32.
Af kirkens regnskaber ses det, at billedhuggeren Erich Warnheim var beskæf
tiget ved dette arbejde. Han har i hvert fald skåret fire forgyldte flammevaser,
der stod på balustraden24, men som senere er forsvundet. Utvivlsomt har han
også leveret skrankens fornemste smykke, de seks store engle. Om han også
har udført det egentlige snedkerarbejde ved balustraden, er mindre sikkert.
Der havde været opstillet et såkaldt tralværk foran koret, men da Tessins
alter skulle opstilles, blev det fjernet og bragt op i tårnet25. Om denne ældre
balustrade blot er blevet opmagasineret med senere anvendelse for øje, eller
der 1732 var tale om et helt nyt værk, både snedkret tralværk og Warnheims
nye skulpturer, kan vistnok ikke nu afgøres. Den relativ beskedne sum, der
blev Warnheim til del ved arbejdets slutning (130 rdl.) kunne nok tyde på, at
han kun havde skåret figurerne, og at balustrene eksisterede fra tidligere tid.
Skranken (fig. 67) fylder koråbningen, ialt 14,20 m, med en højde på 1,58 m.
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Fig. 67. Vor Frelsers kirke. Korskranke 1732.

571

L. L. 1965

Den springer godt en meter frem fra korets hjørner og har her mod nord og
syd haft to sideindgange, som forlængst er stængede, men hvis hængsler, låse
tøj og trappetrin endnu eksisterer. Skranken er delt i fem felter, adskilt ved
mellemstående postamenter med fyldinger. Det midterste felt dannes af de
dobbelte låger, som med tre foransatte, afrundede trappetrin fører ind til ko
ret. Disse to kordøre drejes på svære, barokt formede stabler, der bærer svage
spor af ornamentering. I hvert felt er der syv firesidede dokkebalustre; dog
har korlågerne kun tre balustre hver plus et mellemstående postament, hvori
låsetøjet er indfattet. Postamenterne mellem balustrene har en lysere, grålig
marmorering, og selve dokkebalustrene er perlefarvede med vandrette guld
lister og svag grålig marmorering.
Af Erich Warnheims seks engle er de to midterste stående som drabanter
ved opgangen til koret, medens to er knælende og to er siddende. Fra gammel
tid er samtlige engle blevet navngivne efter ærkeenglene. Længst til højre (mod
syd) sidder Raphael i stærk chiastisk drejning med højre ben trukket op, støt
tet til balustradens overkant, medens venstre ben hænger frit ned; overkrop
pen er vredet til højre, og i højre hånd bærer figuren et forgyldt sværd. Som
de andre engle bærer denne en lang, folderig kjortel med bælte, og det ovale
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ansigt med lille mund, fyldige kinder og lille, buttet hage har her som overalt
et kvindeligt anstrøg. — Gabriel, her symboliseret ved en oliegren, indtager
en position som i det arkaisk-græske »knæ-løb«; underkroppen ses fra siden
med begge ben bøjede, overkroppen er vredet 90 grader i forhold hertil; den
fodside kjortel, der er strammet om de bøjede knæ og byltet sammen i skødet,
har tungede ærmegab, der lader armene fri fra albuen. — Ved den søndre side
af opgangen står Uriel, iført indre kjortel og opkiltet ydre kappe, der lader
brystet stå nøgent; på fødderne langskaftede sandaler; i højre hånd holder
han en lampe. — Michael på den anden side af opgangen har ligesom Uriel
dobbelt klædning med fodsid underkjortel, der lige akkurat lader de nøgne fød
der se; overkjortelen har læderkøllert med tunget kant; på hovedet en hjelm
med let antydede bladornamenter; i højre hånd holder han en forgyldt basun.
— Jeremiel (oftest kaldet Remiel) er pendant til Gabriel, i omvendt »knæløb«
med flagrende kjortel, hvis vide ærmegab viser armene nøgne fra albuen; hol
der i begge hænder en tyk bog med guldsnit og -spænder. — Yderst mod nord
sidder »Kerub« med et forgyldt slagsværd i venstre løftede arm; i højre hånd,
støttet til knæet holder han en åben bog.
Det blev ovenfor antydet, at udførelsen af denne korskranke — eller i det
mindste dens træskulpturer — havde forsinket indvielsen af Tessins alter et par
år. Alene derved afsløres den som en eftertanke, hvis nærmere udformning ikke
var planlagt før i sidste omgang. Et blik på Tessins opfattelse af alterets nær
meste omgivelser, således som han 1695 tænkte sig koret opbygget (ovenfor s.
515), viste en større koncentration om alteret som det centrale led. Warnheims
korbalustrade er mere centrifugal og tilslører derved noget af det midtpunktsamlende, som åbenbart har ligget Tessin på sinde. Først Quellinus og senere
Warnheim har hver på sin måde svækket alterets virkning i kirkerummet,
lykkeligvis uden helt at kunne tage ånden af det gigantiske værk.
†Korskranke, opsat 1696, er nævnt ovenfor; den havde 48 balustre26, men
hverken materialet eller udseendet kendes.
Prædikestol 1773. Efter flere forgæves forsøg på at få den midlertidige præ
dikestol udskiftet med en fornemmere tog kirkens sognepræst, Jacob Jensen
Hvid, et selvstændigt initiativ, så vidt det kan ses uden om kirkens patroner.
Han fik udvirket, at der af et legat, oprettet af guvernør Henrik Bonsach27
blev udbetalt 500 rdl., og på sognepræstens anmodning skænkede kongen28
300 rdl. i året 1772. Han skrev først derefter til magistraten om sagen og med
delte yderligere, at han havde fået de tre akademiprofessorer, arkitekten C. F.
Harsdorff, billedhuggeren Johs. Wiedewelt og maleren Peder Als til at forfær
dige en model til prædikestolen29, og at denne model havde vundet kongens
bifald. Magistraten kunne kun godkende præstens initiativ og det gunstige
resultat, men måtte tillige i sit svar med en vis syrlighed henpege på, at den
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Fig. 68. Vor Frelsers kirke. Prædikestol 1773.
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Fig. 69. Vor Frelsers kirke. Wiedewelts relieffrise på prædikestolen 1773.
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burde være spurgt først. Nu var det hele sket ad krogveje, og det viser sig da
også, at udgifterne til stolen ikke er indført i kirkens regnskaber. Vi veed der
for intet om, hvem der har haft med de forskellige dele at gøre; hverken sned
ker eller billedskærer nævnes noget sted. Det må dog være givet, at Harsdorff
stod for den arkitektoniske opbygning30. Sandsynligvis var det Wiedewelt, der
har udført modellen til reliefferne, men dette værk er ikke nævnt noget sted i
fortegnelserne over Wiedewelts arbejder.
Prædikestolen var færdig i foråret 1773 og blev opstillet i løbet af somme
ren. Til det sidste bevarede magistraten sin kølige reservation over for dette
foretagende og ankede således over, at den gamle prædikestol var taget ned
uden patronernes viden, og uden man i forvejen havde indhentet sagkyndig
dom for, at den nye stol overhovedet kunne hænge på pillen. Stadsbygmesteren
G. E. Rosenberg blev rådspurgt, og 26. juni 1773 kunne magistraten omsider
resolvere, at prædikestolen skulle opsættes efter den oprindelige plan31.
Prædikestolen (fig. 68) er af træ, som er gulligt marmoreret med forgyldte orna
menter, medens billedhuggerværket og opgangens balustre er hvidmalede. Harsdorff, der efter alt at dømme har formet den arkitektoniske opbygning, har
tegnet stolen som en stærkt fremspringende cylinder med rigt varieret og til
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Fig. 70. Vor Frelsers kirke. Udkast til prædikestol 1750. Tegning i Bymuseet.

alle sider frit udarbejdet underbaldakin, der forneden ender i en stor dup, for
met som en kogle. Selve hovedstykket indrammes forneden af en svær krans
med omvundne egeblade og foroven af en stærkt leddelt gesims med ægfrise
og mæanderbort. Imellem disse indrammende led er indsat en bred relieffrise,
med fremstilling af de 12 stående apostle i midten, medens der til hver side
er anbragt billeder af de fire store profeter, alle siddende og grupperet to og to,
og adskilt fra den figurrige fremstilling i midten med et par skriftsteder (»I ere
opbygte paa Apostlernes og Propheternes Grundvold« og »Saa Iesus Christus
selv er dens Hoved Hiørne Steen«, gengivet i reliefversaler). Over billedfrisen
står, ligeledes i udhævede versaler: »Gaaer ud i Alverden og prædiker Evange
lium for alle Folk«. Himlen, der forbindes med stolen ved to lisener, prydet
med løbende båndornamenter, og som støttes af to svære konsoller, har frise
med rosetmønstre under en krans af omvundne stave; over taget står en
»trofæ«, sammensat af marterredskaber.
Wiedewelts navn blev nævnt i forbindelse med modellen til prædikestolen,

576

VOR FRELSERS KIRKE

men ellers ikke32. Det turde dog være indlysende, at han har modelleret den
fine frise (fig. 69) med de stående apostle, alle i olympisk ro som skikkelserne på
en antik sarkofag, hvorfra han utvivlsomt har hentet inspirationen. Også draperi
behandlingen med de tunge, lidt klæge folder viser hen til denne billedhugger,
ligesom opstillingen af marterredskaber på himlen over stolen røber wiedeweltske træk — man kan henvise til hans »trofæer« i Fredensborg slotshave.
†Prædikestol 1696. Om den af Christian V. skænkede prædikestol af norsk
marmor har man kun den sene (ovenfor s. 524 kort omtalte) meddelelse, at den
forliste under sørejsen fra Norge til København33. Det var rimeligvis til den
samme stol, at kongens broder, Ulrik Fr. Gyldenløve34, skænkede 300 rdl. i
året 1699. Medens man ventede på dette kostbare værk, havde man tømret
en midlertidig stol35 sammen i håb om, at den kun skulle stå kort tid i kirken;
det blev dog på det nærmeste firsindstyve år. Den blev bygget af snedkeren
Diderik Tegeler, havde himmel og var forsynet med et par timeglas. 1719 blev
den malet; samtidig blev der anonymt skænket en forgyldt due til himlen36,
og i øvrigt pyntede man på den ret spartanske stol med et betræk af grønt
fløjl. — Det var dog iøjnefaldende, at prædikestolen med hele sit præg af fore
løbighed nødvendigvis måtte have en efterfølger. Da så kirken 1750 fik sit store
spir, mente man, at tiden nu var inde til også at fornye prædikestolen, og efter
Thuras ordre indsendte J. F. Hännel den 25. sept. 1750 et overslag, ledsaget
af en tegning37. Stolen (fig. 70), der var i rig rokoko, skulle hvad arkitektur og
ornamenter angår være af broget norsk marmor, medens billedhuggerværket
var beregnet på at fremtræde i hvidt italiensk marmor. Tegningen er næppe
udført af Hännel; han har kun skullet være den, der udførte værket, og for
slaget må ligesom ordren til billedhuggeren være kommet fra Thura. Tegnin
gen viser da også så store overensstemmelser med de billeder, vi kender fra
det uudgivne bind af Danske Vitruvius, at den må hidrøre fra samme hånd:
en medarbejder i Thuras tegnestue. Efter forslaget skulle den stærkt udhæn
gende stol hvile på en bærestolpe — det eneste rolige punkt i kompositionen.
Alt det andet var rokokodrejet med knap een eneste ret linie. Panelfyldingerne
indrammes af rocailleværk og bunden er overstrøet af blomster og gittermoti
ver. — Den sum, som billedhuggeren forlangte, ialt 5668 rdl., har sikkert været
magistraten for stor, eftersom forslaget blev henlagt, og den gamle stol kom
til at gøre tjeneste endnu i godt 20 år.
Stolestader 169638. En række grundplaner til Vor Frelsers kirke fra 1680’erne
viser, at man har syslet med flere muligheder for stoleværkets anbringelse i
dette, efter danske forhold, utraditionelle kirkerum. På en plan39, der var ap
proberet 1682 (fig. 12), er alle stader opstillet i sideskibe og korsarme, og den
kvadratiske gulvflade midt i rummet mellem de fire piller er holdt fri. Ved den
endelige opstilling fulgte man imidlertid den orden, vi kender i dag, og som
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er foregrebet på andre planer fra 80’erne, f. ex. gravplanen fra 1682 (fig. 93).
Her var de fritstående stolestader på gulvet mellem pillerne ved midter- og
tværgange delt i fire grupper, hver forankret til sin pille og ved gangene i side
skibene yderligere adskilt fra stoleværket langs væggene. Stolene er i det store
og hele udstyret ens, med paneler og gavle, låger med beslag og låse. Fornyel
ser, efter gammel model, har været nødvendige på stolene i korsarmene og
langs væggene, hvor flere hold nu forsvundne pulpiturer og lukkede stole (s.
578 ff.) i tidens løb har krævet fjernelse af de oprindelige stader. Blandt andet
stammer således stoleværket i nordre korsarm fra restaureringen 1889—90. De
8*
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fritstående stader har derimod kun været underkastet uvæsentlige ændringer;
således er de nu malede numre på lågerne ikke de oprindelige40. De 18 stole
rækker — på mandssiden (syd for midtgangen) 16 — er ved skillerum delt i
to stader med adgang fra henholdsvis midt- og sideskib. De udskårne barok
gavle (fig. 71), hvori et tværliggende ovalfelt med bladramme er omgivet af
volutter, bukkehorn, akantus og blomsterornamenter, stammer fra Chr. Ner
gers værksted. 1695—96 leveredes herfra de 128 almindelige og 26 store »dok
ker« (her mul. = gavle) til stoleværket41. De store gavle er fortrinsvis anbragt
på de første og de sidste stole i hver gruppe. Tralværk, der var opsat på ende
panelerne, blev fjernet 1957.
Kongestol 1889. Det forreste stolestade på mandssiden efter tværgangen var
ved indvielsen 1696 brugt som kongestol42 og blev ved restaureringen 1889—90
påny taget i brug som sådan, udstyret med seks rødtbetrukne bøgetræsstole,
der oprindelig havde plads i den senere kongestol fra 1782.
†Kongestol 1782, var indrettet i andet stokværk af det da nyopførte søndre
pulpitur (s. 580). 1889 beskrives den som værende af samme størrelse som de
andre pulpiturstole, »men betrukket med noget [rødt damasceret] Silketøj for
oven paa Væggene, under hvilket der (velsagtens på panelet?) fandtes grøn
Maling med istrøede Blomster i Hjørnerne og Fugle i Midten — yderst maadeligt udført«43. Da pulpiturerne blev revet ned samme år, indrettedes den nu
værende kongestol.
Magistratsstole. Fra gammel tid har kirkens patron, Københavns magistrat,
haft stoleret i Vor Frelsers kirke. Hertil anvendes de to stole på kvindesiden
(mod nord), som støder op til tværgangen. Desuden var der på pulpituret på
begge sider af kongestolen fra 1782 indrettet to †magistratsstole, også fra 1782;
heri var anbragt 12 birketræsstole med sort »morins« betræk44.
†Skriftestole. 1) og 2) 1696. Ved altervæggens nordre og søndre hjørner var
der opstillet to skriftestole, udstyret med »dokker« og zirater fra Nergers værk
sted45, desuden med døre, skamler og grønne raskes gardiner46. 3) og 4) 1754,
forfærdiget af snedker Søren Kragh47 og udstyret med grønne gardiner, tre
knæfald og ryslæders lænestole48. Med samme udstyr som nr. 1 og 2 opstilledes
1696 to lange stole i koret ved nordre og søndre sidemur49, beregnet på klok
ker og degn50. 5) 1851 blev en skriftestol indrettet i underste etage af det nor
dre pulpitur. Der fandtes deri 12 bænke med rødt klædesbetræk, lænestol samt
et lille krucifiks af jern, skænket af pastor Bloch Suhr51.
†Herskabsstole og †lukkede stole. Eftersom alle stolestader var aflåsede, kunne
de lejes ud til hele familier og således betegnes som herskabsstole. Visse af kir
kens stader synes således at være foretrukket af menighedens mere velstående
medlemmer, navnlig dem i nærheden af kongens og magistratens stole, samt
de bageste stole i midtskibet, hvor der var højt rygpanel52. Af lukkede stole
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Fig. 72. Vor Frelsers kirke. Stolebeslag.
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Fig. 73. Vor Frelsers kirke. Stolelås.

omtales følgende: 1) 1697. Opført af Anne salig Wordemanns over familiens
murede begravelse i hjørnet mellem nordre korsarm og nordvestre udbygning.
2) og 3) under orgelet, indrettet for privat regning i hvert fald inden 171053.
Måske er de identiske med, eller har stået i forbindelse med, de murede loger
i kirkens bagvæg ved tårnet, kaldet »elefantstolene«, der befandt sig over Mel
lers og von Viereggs gravkrypter. 1732—33 opførtes her to †pulpiturer54 med
adgang fra elefantstolene. Stadsbygmesteren P. Malling fandt dem smagløse
og lod dem fjerne 1818, hvorefter han gav logerne deres nuværende udseende
med runde åbninger ind mod skibet og forneden klassisk formede balustrader55.
Skabe. 1) o. 1720. Et enkelt brunt skab af træ, 80×39,5 cm, 139,5 cm højt,
på fire, lave ben og med en fyldingsdør, hvor messingbeslaget om nøglehullet
danner Frederik den Fjerdes kronede navnetræk. På hver side er fæstnet et
håndtag med hængselbeslag af messingblik. Efter inventarierne blev det be
nævnt »Kirkens Skab« og tjente til opbevaring af de store sølvalterstager, som
skulle være i kirkeværgens varetægt (se inventarium 1733 ff.). Det er muligvis
identisk med de »futraler eller Skrin«, som ifølge magistratens resolutionsprotokol (p. 57) skulle anskaffes 1720. 2) 1743. Et enklet brunt træskab, 79×39
cm, 89 cm højt, med nøglehulsbeslag af messingblik, skal efter inventarium
1747 være gjort i 1743 til opbevaring for kirkens bøger og brevskaber. Begge
står nu i korpersonalets værelse i tårnet.
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Fig. 74. Vor Frelsers kirke. Beslag på dørfløj i nordre korsarm.

†Kiste o. 1708. Et beslagent skrin med tre rum i og to låse for til opbeva
ring af tavlepenge. Nævnt første gang i inventarium 1708.
Dørfløje. Se s. 547.
†Pulpitur. 1)-4) 1729 ff. Allerede 168356 tales der om eventuelle pulpitu
rer i Vor Frelsers kirke, men først 1729 blev det muligt at realisere denne vig
tige indtægtskilde. Det kolde og trækplagede kirkerum havde for længst skabt
behov hos de mere velstillede medlemmer af menigheden for de lukkede kirke
stole, der var så almindelige i hine tiders købstadskirker, og i 1729 opførtes et
pulpitur med ni sådanne stole langs vestvæggen57 i den nordre korsarm. De
forsynedes med såkaldte engelske vinduer og blev anstrøget og marmoreret
med oliefarve. Arbejderne fortsatte de næste år og 1731 var der ialt 36
pulpiturstole langs øst- og vestvæggene i nordre og søndre korsarm58. Omta
len af 35 alen hårdug på gangen til de øverste pulpiturer59 synes at antyde,
at der har været mere end én etage. 5)—6) 1732—33. Langs vestvæggen
blev de lukkede stole under orgelet erstattet af pulpiturer (se ovenfor s. 579).
7) 1781 og 8) 1782. Opført under ledelse af Andreas Kirkerup for til dels fri
villige bidrag60. 7) i nordre korsarm (fig. 75) var færdigt sent på året 178161;
8) i den søndre blev »betrædet« første gang 20. søndag efter Trinitatis det
næste år62. Pulpiturerne fyldte korsarmene helt ud, så at deres forsider
flugtede med de tilstødende hjørner63. Sandsynligheden taler for, at de ud
vendige bislag ved den nordre og den søndre dør (s. 548) fjernedes på dette
tidspunkt. Indenfor blev der nemlig indrettet en vestibule, hvorfra man havde
adgang dels til de nederste pulpiturstole, dels til selve kirkerummet og dels til
de store trapperum, der med de såkaldte italienske trapper, bagest ud mod
muren ledte op til de tre højereliggende etager64. Pulpiturerne blev malede
med en brækket-hvid kulør og fik forgyldte ornamenter, lofterne over trapperne
og i stolene (ialt vistnok 61) var gipsede65. Siden blev pulpiturerne egetræsmalede. På første etage i søndre pulpitur var en kongestol og to magistrats
stole (s. 578) og i den nederste i nordre blev der 1851 indrettet en skriftestol
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Fig. 75. Vor Frelsers kirke. †Pulpitur 1781 i nordre korsarm. Ældre fotografi i Nationalmuseets arkiv.

(s. 578). I løbet af det 19. århundrede meldte der sig efterhånden færre og færre
lejere til stolene i pulpituret — et af mange vidnesbyrd om sognets stigende
proletarisering
under
industrialismens
gennembrud.
Overflødige,
brandfarlige,
pladskrævende og i datidens øjne skæmmende for kirkerummet, blev de revet
ned ved restaureringen 1889—9066. Dele af panelværket har til idag fundet
anvendelse i sakristiet og i vindfangene inden for nordre og søndre kirkedør;
et større antal stole herfra er nu anbragt i koret (fig. 76-77).
Orgel 1698. Ved kirkens indvielse i april 1696 var der endnu ikke truffet bin
dende aftale om et nyt orgel. Men der var visse forberedelser, og de indledende
samtaler har været i gang. Den 23. juli 1695 havde Christian V. godkendt, at et
gammelt orgelværk fra Vor Frue kirke blev overført til Vor Frelsers kirke67.
Hvis dette skal forstås, som det er skrevet, måtte det vel betyde, at det orgel,
som brødrene Johan og Peter Petersen Botzen havde bygget 1690 til Vor Frue,
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Fig. 76. Vor Frelsers kirke. Stole fra pulpiturerne.
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nu havde gjort det ældre orgelværk overflødigt, hvorfor det kunne overføres
til Vor Frelsers kirke. Om noget sådant har været påtænkt, er det dog snart
blevet opgivet. Der kom et orgel fra Vor Frue kirke, men kun et lille instru
ment, et positiv, der blev købt for 30 rdl. hos organisten ved Vor Frue kirke
David Bernhard68; det drejer sig da mulig om et instrument, der 1625 var an
skaffet til Vor Frue (I, s. 45). Det blev 15. april 1696 af fire karle transporteret
fra Holger Vinds gård i Kannikestrædet til Christianshavn69 og er således iden
tisk med det instrument, der lod sine toner høre ved indvielsen den 19. april,
efter at det først var efterset af Peter Petersen Botzen.
Dette lille positiv var kun en nødhjælp, der skulle gøre tjeneste, indtil et
stort orgelværk var bygget. Og dette blev påbegyndt kort efter kirkens ind
vielse (fig. 78).
Den 15. juli 1696 fik de nysnævnte orgelbyggere, brødrene Botzen, en kon
trakt70 i stand om det store orgel, det hvis prægtige façade endnu står i kir
ken, og som bærer årstallet 1698. En første udbetaling på 2000 rdl. faldt den
11. august, og den sidste rate71 blev udredet den 15. december 1699. I de mel
lemliggende år var Chr. Nerger beskæftiget med orgelfaçadens kunstneriske
udsmykning. De første udbetalinger til ham er noteret den 6. februar 1697 og
gjaldt stukkaturværket72, d.v.s. de to elefanter, der fungerer som støtter for
den store opbygning, og den rige dekoration i storakantus, som dækker den
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hvælvede bund under det nedre orgelpulpitur. De følgende udbetalinger til Ner
ger gjaldt derefter façadens snitværk. Slutsummen73 faldt den 8. august 1698,
hvilket stemmer med det udskårne årstal i façadens midte. Et par måneder
tidligere, den 8. juni, havde en smed fået betaling for et forkrøbbet jern til
kongens portræt74, altså kongebusten på det nedre galleri. Der blev dog endnu
arbejdet på orgelet i 1699. Regnskaberne fra dette år viser udgifter bl.a. til
»messingzirater paa stemmerne«; i pedalet »en stemme af klokker«; i rygposi
tivet en firefods »viola di gamba«, og dertil forsølvede og forgyldte zirater på
piberne75 (fig. 80).
Af brødrene Botzens arbejde er alle de rigt ornamenterede façadepiber af
rent tin, ikke alene i tårnene, men også i de øvrige felter, bevaret. Klangligt
er disse piber af særlig historisk værdi, fordi de næsten er ene om her i landet
at repræsentere den nederlandske klangtype, der var karakteristisk i dansk
orgelbygnings store tid under Christian IV. og den nærmest følgende tid. Façadepiberne i Trefoldighedskirken i Christiansstad og i rygpositivet i Mariekirken i Helsingør tilhører denne klangtype. Ellers er alt pibemateriale fra den
tid gået tabt76. Af Vor Frelsers kirkes orgel er desuden bevaret en cymbel
stjerne og en kukker med træværk af fin kvalitet. Som helhed har orgelet været
blandt hovedstadens fineste.
Dette gælder også den af Christian Nerger byggede façade, som nu — efter
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at brande og bombardement har ødelagt så mange andre af den slags værker —
er den ældste bevarede i hovedstaden.
Orgelfaçaden fylder væggen mellem skibet og tårnet. Den er opbygget i to
stokværk med langt udtrukne pulpiturer, som danner vinger til begge sider
for rygpositivet, og lidt kortere gallerier — senere tilføjet i 1732 — ud for
hovedværket foroven.
De to stukelefanter, der skal illudere at bære det hele værk, flankerer den
rundbuede portal ud mod våbenhuset. Derover er det hvælvede loft, der er
rygpositivets gulv, og som buer sig både uden om portalen og om de to små
sidenicher, hvor der i sin tid var pulpiturer for kirkegængere. Stukarbejdet er
rigt udformet i storakantus, der i store slyngninger udgår fra elefanternes ryg
og dækker hele bunden af det underste galleri. Herover begynder Nergers skårne
façade. Midt på det underste orgelpulpitur, mellem rygpositivets to tårne, er
anbragt Christian V.s buste (fig. 79), frit udarbejdet og omgivet af laurbær
krans, prydet med svævende, musicerende englebørn og en kongekrone. Under
hele galleriet løber en frise af frit nedhængende konsoller med blomsterfestoner
i mellemrummene. Under kongebusten og umiddelbart over portalen svæver
tre englebørn, hvoraf den ene holder et bundt fasces, medens den midterstes
højre arm er omviklet af en slange; alle tre bar tidligere skriftbånd, hvori
skimtedes: Gud bevare Kongen og hans Arvehus. Pulpiturerne yderst til højre
og venstre har fyldinger med reliefskårne storakantus. Mellem disse fløje og
kongens buste skyder rygpositivets to tårne sig op, indrammet af ornamen
terede stave, kronet af baldakiner og forneden prydet med svære nedhæng med
drueklaser; på rygpositivets to største piber står: Deo & C 5 Gloria. Herover
hovedværket med tre større tårne og to mindre. Midtertårnet slutter foroven
med kongekrone, bladværk og skjold med kongens navneciffer. De større side
tårne krones af balustrader. Hertil kommer fire udskårne allegoriske figurer i
legemstørrelse : Tro og Håb ud for hovedværket, Fromhed (med flammehår og
overflødighedshorn) og Retfærdighed ud for rygpositivet (fig. 81-82).
Ligesom piberne i façaden er fra Botzens tid, er hele snitværket endnu uan
tastet som det stod, da Christian Nerger afleverede det, i rig akantusstil fra
tiden omkring 1700. Som nævnt er kun de øvre gallerier77 tilføjet 1732 og
holdt i mere behersket regencestil med vaser og blomsterranker i fyldingerne.
Orgelet blev gentagne gange repareret, uden at der rørtes ved selve opbyg
ningen. Reparationer nævnes 1746 (ved Hartvig Müller)78, i 1775—76 (ved
C. F. Speer)79 og i 1798 (ved J.N. Scheer)80. Ved sidstnævnte lejlighed blev
dispositionen ændret efter den tyske abbed G.J. Voglers anvisninger; men
det har været muligt at rekonstruere den ældre disposition fra Botzens tid81.
Af senere reparationer nævnes: 1826 (Demant)82, 1855 (F.H. Ramus)83, og
endelig 1889, da firmaet Busch og Søn byggede et helt nyt værk84; det var
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Fig. 78. Vor Frelsers kirke. Orgelfaçade 1698.
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Fig. 79. Vor Frelsers kirke. Christian V.s buste i orgelfaçaden.

ved denne lejlighed, at de gamle façadepiber blev sat ud af funktion, og de
vedblev at være tavse, indtil de i forbindelse med kirkens restaurering 1957 atter
er gjort klingende. Ved den endelige udbygning af orgelet i 1960’erne består
det af fem værker: hovedværk, rygpositiv, brystværk, svelleværk og pedal.
Ændringen foretages af orgelbygger Poul-Gerhard Andersen, og der kan i frem
tiden forventes en udførlig, videnskabelig fremstilling af dette prægtige orgel
værk og dets historie.
Pengeblokke. 1853. Tre nærlig ens blokke85 er opstillet ved nordvæggen i vå
benhuset (fig. 83) som en erstatning for—og efterligning af de tre nedennævnte
fblokke86. Beslag og taskelåse stammer fra disse. På muren over blokkene er
1956 fremdraget en indskrift: »Bie christen Siel! men her din Bøn og Myndt du
yder, Rør Hiertet, saa det ud, som Godheds Kilde flyder. Til dette Herrens
Huus vær gavmild, rund og from, Gud naade lønne dig, trods Aflads Brev fra
Rom. Thomas Kingo 1684«. Indskriften har været opmalet fire gange og
bogstaveringen var med tiden noget ændret; den har med stor sandsynlighed
siddet over nedennævnte †pengeblokke 1) og 2).
†Pengeblokke. 1) 1684 blev der til kirken lavet en blok87 med en tavle over,
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der efter al sandsynlighed har været bemalet med
ovenstående indskrift forfattet af Kingo. Inventariet
1708 nævner en gammel træblok med tvende hænge
låse, yderligere omtales den ikke, indskrifttavlen har
allerede da været overført til nedennævnte 2) 1702,
skænket af smeden Boumand88 og forsynet med tre ta
skelåse; den var kirkens blok og som den eneste om
talt i kirkens arkivalier op til 1818. Ifølge Paludan skulle
denne og de to nedennævnte i 1791 stå i gangen mellem
alter og prædikestol. Allerede 1788 nævner inventariet
dog en blok i våbenhuset. 3) O. 1708 Fattigblokken89
skulle efter samme forfatter være bestjålet af en urma
gerdreng »for nogle Aar siden« og have følgende ind
skrift: »Kom og sæt her ud paa Rente, herudi de Ar
mes Blok, Deraf skal du vist indhente meer end over
flødig nok. Tænk din Pligt den dog befaler: laan af det
Gud laante dig, Til hans Arme, som betaler her og i sit
Himmerig. N.M.S. 1708«. 4) ? Søkvæsthusets blok. Over
denne var der ifølge Paludan »et Bræt, hvorpaa et Skib
og en Mand liggende er afmalet. 1818 blev blokkene i
våbenhuset malet to gange90 med »mørk Bronse« og de
tre tavler over dem »ligeledes malet og Skribtionen derpaa forgylt med ægte Guld«. På kirkeværgens foranled
ning blev de gamle blokke 1853 erstattet af de tre nu
værende.
Pengebøsser. 1)-3) antagelig 1696, af messing, 17 cm
høje, 21,5 cm i diameter forneden; vandret leddelt, lavt
korpus, hvælvet, aftrappet låg med stor fordybning til
pengesprækken; ingen indskrifter og ikke med sikkerhed
nævnt nogetsteds i kirkens ældre arkivalier. 4) 1729, af
tin 14,5 cm høj, 10,5 cm i diameter forneden; korpus let
konisk med et tovsnoet bånd nederst og øverst; hvæl
vet låg, fladt foroven med mundingsstykke og et ind
ridset,
enkelt
blomsterornament;
kursivindskrift:
Lo
rentz Nielsen Frost A° 1729 Sønne Madsen, med senere
skrift (19. årh.) er tilføjet: Kjøbenhavns Fattigvæsens
Brudebøsse ved Frelserens Kirke. 5) 1742, af messing,

Jonals 1956

Fig. 80. Vor Frelsers kirke. Gamle orgelpiber i façaden.
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Fig. 81. Vor Frelsers kirke. Fromhedens symbol på orgelfaçaden.

19 cm høj, 19 cm i diameter forneden; en glat, enkel hank; mundingsstykke
på låget, her findes også indskrift med kursiv: F.K. Fattiges Bøsse 1742.
6) 1774, af messing, 19 cm høj; let konisk korpus øverst prydet med to omlø
bende bånd med snoninger; bøjet, foroven snoet hank; to mundingsstykker;
indskrift med kursiv på korpus: Til Vor Frelseres Kircke Fattige 1774. 7) 18.
årh., af messing, 20,5 cm høj, diameter forneden 18 cm; let tilspidset kor
pus, enkelt og uden prydelser; fladt låg med stort mundingsstykke, indskrift
med kursiv: V.F.K., flere københavnske bystempler, utydelige bogstaver;
bøssen er muligvis identisk med den kobberindsamlingsbøsse, som ifølge in
ventarium 1789 skulle være skænket af Niels Brock91.
†Pengebøsser. To, respektive tre blikbøsser er omtalt i regnskab 1708 og in
ventarium 1737.
*Pengetavler. 1) 1696 (fig. 84-85). Rektangulær, trækasse med mahognifinering
22 × 16 cm, rygskjoldet 26 cm højt. Skydelåget (fra 1785) er smykket med ind
lagte elfenbensrammer og blomsterornamenter i træ, grønt ben og elfenben92.
Omkring pengespalten i bageste afsæt er en opretstående krave af sølv. Ryg-
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Fig. 82. Vor Frelsers kirke. Retfærdighedens symbol på orgelfaçaden.

skjoldet har lige sider og svungen, gavlformet overside; indrammet med skild
paddefinering og lister af elfenben sidder på forsiden en sølvplade med et olie
maleri (fornyet 1785) af kirken vestfra; på bagsiden det drejede håndtag og en
sølvtavle med kursivindskrift: »Johannes Christensen Meller Som Haver verret
Kirckeværger Til Jesu Christi Kircke udi Christianshaun Fra den første Grund
Steen blef Lagt Anno 1682 den 19. October og til den blev indviet Den 19.
April 1696 Saa og fremdeles Continuerit Til Den 10. Octobbr. Anno 1724 Hauer
forærit denne Taule Til bemelte Kircke«. Hertil er senere føjet: »Og 1785 af
Klokker Johannes Brandt bekostet forbedret lukket og Kirken aftegnet«. Over
indskriftspladen er en sølvklokke fæstnet til tavlen ved en bøjle af sølv, hvorpå
stempler, for København 1696, for guardein Conrad Ludolf, for mester Jacob
Sørensen (Bøje 211) og månedsmærke for fisken. 2) 1697. Lukket, skildpaddefineret kasse med udbugede sider, 22,5 × 15,5 cm, rygskjoldet 34 cm højt.
Oven på kassen et hængsellåg med indlagte arbejder i elfenben, grøn elfenben
og skildpadde, en pengesprække med opretstående sølvkrave og nøglehul. Ind
vendigt er kassens bund indlagt som låget. På forsiden af rygskjoldet er i en
elfenbensramme med skildpaddefineringer pånittet en sølvplade, afrundet for9
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Fig. 83. Vor Frelsers kirke. Pengeblok.

oven, med en dreven fremstilling af Lazarus liggende på jorden, mens hundene
slikker hans sår; udenom er graveret: Laurids Pederson Oluf Holm Anno 1697.
Sølvpladen flankeres af fritstående, snoede søjler, drejet i elfenben, en til hver
side, med ioniske kapitæler; over søjlerne en gesims af elfenben og en oprejst
træplade med elfenbenslister og skildpaddefinering; øverst en kugledannet vase
med luer op af mundingen. På rygskjoldets bagside er fæstnet et drejet hånd
tag og en bøjle med klokke, af sølv; bagsiden er prydet med lister af elfenben
og indlagte planteornamenter på skildpaddegrund93. 3) Slutn. af det 17. årh.
Simpel, lukket kasse af brunt træ, 26 × 16 cm, rygskjoldet 27,5 cm højt, med
enkle profillister foroven og -neden. Oven på kassen et hængsellåg med nøgle
hul og pengespalte med metalkrave. Rygskjoldet flankeres af to glatte søjler
med enkle profileringer ved fod og top, en gesims og en brudt trekantgavl. På
forsiden er med hvide, gotiske bogstaver malet: Søe Qvæst Huus Tavle. Bagpå
et profileret træhåndtag. 4) Slutn. af det 17. årh. Nærmest lig 3) med enkelte
forskelle i detaljerne, 26 × 15,5 cm, rygskjoldet 28,5 cm højt. På forsiden af
rygskjoldet, hvis trekantgavl nu er noget deformeret, er med hvide gotiske bog
staver malet: Catechetens Tavle. 5) Slutn. af det 17. årh. Lukket brunmalet
fyrretræskasse med enkle profillister, 26 × 18 cm, det fligede, udsavede ryg
skjold er 23 cm højt. Pengespalten i skydelåget er omgivet af en metalkrave.
Lås. Bagpå tavlen, der er uden forsiringer eller indskrifter, sidder et drejet
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håndtag. 3)-5) må formodes at være de tre tavler, der ifølge inventarium 1708
bruges ved tolvprædiken og aftensang94. 6) 1785. Enkel mahognikasse med
skydelåg, 24 × 14,5 cm, rygskjoldet 19 cm højt. Tavlen er forsynet med lås og
metalkrave om pengespalten og bærer på rygskjoldet en hvidmalet indskrift:
Kirkens Tavle. På bagsiden et enkelt drejet håndtag. Samtlige tavler findes nu
på NM. 3. afd.
†Pengetavler. 1) og 2) To sortmalede tavler, den ene med en bjælde, omtalt
i inventarier 1708 og 1716, synes udgået af kirkens beholdning kort efter.
3) o. 1716. »En grøn Laquered Taufle med en Sølf Bielde bag paa, foræred af
Klocheren Povel Danckel«; nævnt i inventarium 1716, bjælden skal ifølge
samme kilde være taget fra den ene af de to forannævnte. Tavlen blev som
de øvrige lukket og forsynet med metalkrave 1785.
Malerier. 1) 1647, forestillende Maria med barnet og den lille Johannes i en
skov med arkadisk præget landskab. Flamsk skole. At dette billede har tilhørt
den ældste kirke på Christianshavn bekræftes af indskriften; men det er i øvrigt
ikke nævnt i kirkens inventarier. 257 × 170 cm. Indskriften i versaler lyder:
»Godt zv Ehren vnd der Kirchen zvm Zirad Michael Langemack Burger vnd
Kavfman alhie dieses verehret hat 1647«. I sakristiet.
2) 1663 (ovenfor s. 483), Opstandelsen. Ifølge den tidligere meddelte ind
skrift er billedet skænket til den ældre kirke af skipper Osmund Christensen og
hustru. Den ses dog ikke at være inventariseret under Christianshavns kirke.
Billedet er malet efter forlæg i et par stik, dels af Hendrick Gotzius, dels af
W. Swanenburg95. I korværelse bag orgelet.
3) Slutningen af 1600’erne. Sognepræst Anders Brun. Portrætmaleri på kob
ber i oval ramme (77 × 59 cm) med hængekartuche, hvorpå en indskrift i ver
saler og fraktur: »Mag. Anders Brun — var Capelan i 3 Aar — og Sognepræst
udi 11 Aar og 2 Maaneder efter Kirchens indvielse — Anno 1696 blef kaldet
at være Sognepræst til Dom Kirchen vdi Bergen og Provst etc.«. I sakristiet96.
4) Som nr. 3. Portræt af sognepræst Rasmus Byssing. Indskriften lyder:
»Mag. Erasmus Ryssing — var Tydsch Præst i 10 Aar — og Sogne præst i 23
Aar — døde Anno 1686 og her udi Kirchen for Alteret ligger begrafuen«. I
sakristiet.
5) 1817. Allegorisk billede af siddende kvinde, symboliserende »Religionen«,
udført i ret mat Abildgaard-stil af C. F. Höyer og oprindelig tiltænkt Trini
tatis kirke, hvor billedet skal have været anbragt ved reformationsfesten; af
kongen skænket til Vor Frelsers kirke 1818, efter at det først var restaureret
af landskabsmaleren J. P. Møller. Billedet blev af stadsbygmesteren P. Mal
ling ophængt i sakristiet, men p. gr. af sin ringe kunstneriske værdi forvist til
orgeltrappen 189097. Står nu opmagasineret i søndre vindfang.
6) Portrætmaleri af N. F. S. Grundtvig, kopi efter C. A. Jensen. I sakristiet.
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Fig. 84. Vor Frelsers kirke. Fengetavle 1696. Nationalmuseet.

7) 1854. Portræt af sognepræst Carl Holger Visby, udført af F. L. Storch. I
sakristiet.
8) 1892. Portræt af sognepræst P. A. Fenger, malt af Otto Bache.
9) 1898. Portræt af sognepræst J. C. Holck, malt af F. Vermehren.
10) 1937. Portræt af provst C. W. Schultz Lorentzen, malt af Oscar Matthiesen.
11) 1952. Portræt af organist P. S. Rung-Keller, malt af Stefan Viggo Peder
sen. — Nr. 8—11 hænger i korværelset.
Indskrifter. 1) 1684, Thomas Kingos vers i våbenhuset, se under blok, s. 586.
2) 1732, indskrift med forgyldte versaler på sortmalet bund under et orna
ment, anbragt på det murede alterfundaments bagside i det lave, hvælvede
rum ved indgangen til sakristiet: »Tak trende Store Konger Tak! Tak Chri
stian den Femte — For Marmor Pragt! Tak Friederich den Fierde som ey
Glemte — at Bygge mig! Tak Naadigste Kong Christian den Sjette — for
Gylden Pragt og Prydelse dv lod om kring mig sette! — Til Gvds og Kongens
Ære staar jeg da saa Prægtig ziiret! — Gid Christian den Sjettes Nafn maa
staa eengang paa Spiiret! — Lagt ved Alteret, da det første Gang blev aabnet
paa Michels Fest 1732«.
3) 1818, mindetavle over kirkens reparation, af sortmalet træ i ramme med
forgyldte versaler. Hænger ligesom nr. 4—7 på tårntrappens repos ved ind
gangen til organistværelset. Teksten, der har korte og lange linier ligesom ind
skriften på Frihedssøjlen, lyder: »Kongen — Frederik den Sjette — bød — en
Hovedreparation at foretages — ved — Vor Frelsers Kirke — Hvortil den
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Fig. 85. Vor Frelsers kirke. Pengetavle 1696. Nationalmuseet.

høiligen trængte. — Kiøbenhavns — Magistrat — Kirkens Patron — overdrog
— Hovedreparationen til Stadens Bygmester — Regnskabet til Kirkens Vær
ger. — Den begyndte i May MDCCCXVI og sluttede i October MDCCCXVIII
— Den bestod i Taarnets, Kirkens og Hegnets Istandsættelse — Den medførte
en Bekostning af henved 40000 Rdlr. Sølv — Henimod 12000 Rdlr. indkom
ved Collect — Det øvrige tilveiebragtes ved Magistraten. — Ved Kongens Bud
— Øvrighedens Forsorg — Folkets Bidrag — Sikkredes denne Kirke som et
af Hovedstadens — betydeligste Monumenter, fremtidig — Varighed og traade
tilbage — i sin oprindelige Skiønhed«.
4) 1870, tavle af samme udseende som nr. 3, til minde om kirkens moderni
sering med gas og varme (s. 553 f.), samt om forskellige private gaver. Anbragt
ved nr. 3.
5) 1939, en tavle98 til minde om kirkens reparationer fra 1911 til 1939, af
samme udseende som de foregående og anbragt sammesteds.
6) 1959, tavle til minde om organist P. S. Rung-Kellers virksomhed ved kir
ken 1903—1949. Som de foregående.
7) Mindetavle af marmor med portrætrelief, over santhalmissionær, pastor
Hans Peter Børresen, d. 1901. Anbragt ved de foregående.
Lysekroner. 1) O. 1680 (?), efter traditionen skænket til kirken af præsident
Peder Resen (d. 1688). Lille ottearmet lysekrone uden indskrift. Som topfigur
en løve med bagudvendt hoved. Hængekuglen har knop formet som drueklase.
S-formede arme med mange spiraler og skåle som muslingeskaller; over arme
nes opadbøjede spiraler en lille skål med figur. Øverst otte prydbøjler med her9*
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Fig. 86. Vor Frelsers kirke. Lysekrone, skænket o. 1680 af præsident Peder Resen.

mer. Omtales i kirkens inventarer som Resens krone. I inventarium 1737 næv
nes det, at der dengang manglede »5 Mænd, 14 Mosseler og 4 spitzer«. En gørtler gjorde 1742 »paa Reisners krone en messing pillar«99. Ophængt i vestlige
del af søndre sideskib (fig. 86).
2) 1696, stor, med 16 arme i to rækker. Skaft i balusterled med stor hængekugle, hvis knop er vandret rillet. Armene er enkelt S-formede med drage
hoveder. Glatte skåle, ingen topfigur. På kuglen en indskrift, der meddeler, at
kronen er skænket af Johannes Christensen Meller og hustru Anne Hendrichs
datter den 19. april 1696 (kirkens indvielse). Øverst på skaftet en mindre kugle
med otte prydbøjler, hvorpå er anbragt trompetblæsende figurer. 1741 ind
leverede en gørtler overslag til reparation, hvorefter der skulle gøres en del nye
zirater, støbes »nye Snarckler« og 15 basuner100. Ophængt i nordre sideskib
ved dåben (fig. 87).
3) 1696, lille ottearmet krone, pelikan som topfigur, kugle med knop som
drueklase. S-formede arme med ornamenter, oprullede i spiraler i skikkelse af
hermer eller havfruer. Glatte lysskåle; på hver arm tillige en prydskål i form
af en muslingskal. Øverst otte prydarme med lignende skåle og profilspir. På
kuglen en indskrift: »Givet i Jesu Navn Anno 1696 af Sognepræst Mag. Anders
Bruun og hans Hustrue Anne Catharina Byssing«. I nordre sideskibs vestfag
(fig. 88).
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Fig. 87. Vor Frelsers kirke. Lysekrone, skænket 1696 af Johannes Christensen Meller.

4) 1696, lille, ottearmet, flakt ørn samt en skægget mand med en le som top
figur og forneden knop i drueklase- eller kogleform. Armene er S-formede, glatte
med store skåle, samt mindre prydskåle og profilspir. Skaftet vandret leddelt
med otte prydarme, der bærer kvindelige hermer. På kuglen en indskrift i
kursiv: »Givet i Jesu Navn af Lavrits Pedersen Anchersmed og Jacob Nielsen
Islands Kiøbmand Anno 1696. Gørtleren udførte 1742 paa Jacob Nielsens Krone
»een nye Lee paa Mands Billedet«101. Hænger nu i korværelset bag orgelet.
5) 1708, stor, 16-armet, med balusterformet skaft og stor, ægformet kugle,
vandret delt ved ringe, samt drueformet knop. Armene, der er anbragt 2×8,
er S-formede med dragehoveder. På de øverste spiraler er anbragt musicerende
småfigurer. På kuglen læses i versaler: »Til Guds Ære og Kirkens Prydelse er
denne Crone foræret til Vor Frelseris Kircke af Anders Matzen Brende-VinsBrender og Else Jensdatter. Aar 1708«. Derunder med mindre typer: »Gemact
von Steffen Kassel«. — Sammen med kronen skænkede Anders Madsen 1000
slettedaler til kirken og 500 slettedaler til vedligeholdelse af kronen; til gen
gæld modtog giveren en grav nr. 14 i midtgangen lige for koret102. Lysekronen,
der oprindelig hang over denne grav, er nu anbragt i østre del af søndre sideskib
(fig. 89).
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Fig. 88. Vor Frelsers kirke. Lysekrone, skænket 1696 af mag. Anders Bruun.

6)
En lille seksarmet lysekrone af enkle former, første gang nævnt i inven
tariet 1716, har altid hængt i sakristiet103.
Kirkerummet smykkes nu yderligere af syv messingkroner, ophængt 1889
efter tegning af Hans J. Holm, udført af gørtlerfirmaet Dahlhof og Lehmann
og skænket af en række Christianshavn-borgere: Chr. Burmeister, L. P. Holm
blad, J.D.S. Adolph, Jacob Holm og Sønner, firma A. N. Hansen, oliemøller
Alfred Olsen og kirkeværgen J.P.T. Bryde. Samtidig skænkedes de fire store
lysearme, der endnu findes på korets vægge, af grosserer Heering, fru Fischer
og brødrene Adolph104.
†Lysekroner. 1) Skænket til den nye kirke 1693. Omtalt i inventariet 1696:
»Nog er bleven forærit til den nye Kircke af Herr Erenschildt een gammeldags
Lysse Crone«. Sammesteds omtales den som kasseret umiddelbart derefter105.
2)
Enevold Castensens krone fra den gamle kirke (ovenfor s. 482) brugtes
også i den nye, i hvis inventarielister den nævnes. 1743-inventariet omtaler den
som ubrugelig, og i 1779-inventariet er den meldt til afgang og solgt106.
†Ligbårer. I inventariet 1708 er nævnt 4 ligbårer ved kirken, yderligere to
foræres af graveren Svend Haagensen »i den Store Svaghed«, pesten 1711107;
flere kommer til i århundredets løb, andre udgår; bestanden synes igennem
årenes række at have ligget på omkring fire ligbårer.
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Fig. 89. Vor Frelsers kirke. Lysekrone, skænket 1708 af Anders Matzen.

Tårnur 1699108. Oppe i tårnet huser Vor Frelsers kirke et — efter en nøg
tern beskrivelse »godt urværk« — med viserværk og slagværk til kvarter- og
timeslag. Det er udført i årene 1697—1700 af den indvandrede »Storurmager«
Johann Mercki (ovenfor s. 120), der for dette arbejde, et vidnesbyrd om hans
indsats som foregangsmand indenfor urmagerkunsten, i rater fik 1550 rdr.109.
Blandt tekniske forbedringer kan man anføre de friktionsruller til formind
skelse af modstanden, som er anbragt ved akslerne på valserne og de større
hjul, og som er anset for en slags forløber for kuglelejet. Værket er iøvrigt af
ganske bemærkelsesværdige dimensioner, den største længde er på o. 285 cm,
den største højde på o. 295, og vidner iøvrigt om Merckis dygtighed også som
kunstsmed; øverst er rammeværket nemlig prydet med veludførte smedejernsornamenter, hvor Frederik den Fjerdes forgyldte monogram indrammet af en
forgyldt, kronet bladkrans er omgivet af kunstfærdigt slyngede blomster- og
bladranker. Urværket er iøvrigt anstrøget med rød maling. På den øverste af
de vandrette rammestænger er følgende indskrift med versaler: »Iohann Mercki
— Koppen — Hagen — Anno 1699«. Først 1744 blev der sat urskiver op på
tårnet. Inden den tid var der kun de to malede kobberurskiver under hvælvin
gen, hver forbundet med en klokke, af hvilke den ene viser minutter, den anden
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timer. Til disse skiver hørte og hører der henholdsvis en kvarter- og en time
klokke, som står i forbindelse med urets slagværk. Fra 1736 udtaler menig
heden et levende ønske om at få anbragt nogle urskiver på tårnet til dettes
»Ziirlighed, sambt de i Meenigheden boende, og andre Stadens folck til nytte
og fornøyelse«110. Hos Peter Mathiesen indhentede man overslag til to urski
ver på 4 alen i kvadrat og tilbehør, samt hos forskellige tilbud på urskivernes
forgyldning111. Mangelen på kapital sinkede arbejdets gennemførelse, og først i
forbindelse med en reparation 1744112 og privatmands veldædighed113 forinden
blev de to kobberurskiver mod vest og nord opsat og forgyldt114; hver havde
én viser, da almen viden om minutternes gang ikke var nødvendig i hine tider.
Under opførelsen af spiret måtte værket midlertidig fjernes i 1749 for på me
nighedens energiske forlangende atter at opsættes allerede samme år115. For
skellige, ofte omfattende vedligeholdelsesarbejder blev gentagne gange nød
vendige senere hen. 1882 blev det forsynet med, længe attråede, »bevægelige«
visere, d.v.s. minutvisere116. Urskiver imod de to andre sider, imod de sent
bebyggede dele af Christianshavn blev opsat ved denne tid; den sidste, mod
øst, kom til i 1896117. Da var det gamle urværk imidlertid opgivet, efter det
uhjælpeligt var gået istå i 1891, og den fjerde urskive blev sat op samtidig
med det nedennævnte elektriske urværk. Nogle år stod Merckis store værk i
uvirksomhed i sit rum i tårnet indtil det ved især tårnurfabrikant Bertram
Larsens initiativ blev taget til nåde og istandsat. Endelig færdigt blev det i
1920 og står nu indelukket i et særligt opført rum i tårnet, hvor der formentlig
er genanvendt dele af ældre pulpiturer i kirken (fra 1780’rne). Da værket er
anbragt en etage lavere end oprindeligt, har dets lodder ikke længere den for
nødne faldhøjde, hvis de skulle hænge nedenunder det, så man har istedet ført
lodlinierne op over trisser oppe højere i tårnet for at få den fornødne højde.
†Tårnur. 1896. Et elektrisk urværk leveret af Kemp og Lauritzen i april
1896, gik bl.a. istå under tordenvejr og blev afløst af det gamle i 1920 (jfr.
ovenfor).
Klokker. De fire klokker fra 1640, som overførtes til Vor Frelsers kirke (se
under Gamle Kirke s. 483) er alle senere blevet støbt om, nogle flere gange;
to af dem udgik af kirkens inventarium ved ophængningen af det nye klokke
spil i 1930’rne (se nedenfor). Med Gyldenløve-klokken er der således tre klok
ker i tårnet, som er ældre end klokkespillet. De fem gamle klokker benævnes
i 1770: Gyldenløves klokke, klokken til højtiderne, Tolvklokken, Fredagsklokken og Bønklokken (Inventarium s. 138).
1)
1725, anvendes ikke længere, men hænger som »skueklokke« i den vestlige
ende af klokkestokværket over trappen. Indskrift om halsen i udhævede ver
saler: »Gloria Deo in Excelsis Anno 1725 Me fudit Henr. Tessino«. Kroppen er
under skriftbåndet prydet med udhævet løvværk og derunder med et Frederik
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den Fjerde-monogram. Klokken var den ene af de to små klokker, Tessin118
omstøbte for 71 rdr. i 1725.
2) 1922. »Gyldenløves klokke«, ophængt i nordøstre hjørne af klokkestokværket og bærer om halsen følgende versalindskrift: »Fra Solenes Vpgang alt in
til Nedergangen vare Herans Nampn lofvat. Ao 1659. — Taget vdi Venersborg
og givet til Christianshavns ny kirke af Vlr. Fr. Gvldenløv 1676«. På kroppen:
»Omstøbt 1889«. På mundingskransen: »Anker Heegaards Etablissement paa
Frederiksværk«. Klokken var indtil ophængningen af klokkespillets basklokker
kirkens største. Erobret som krigsbytte i den skånske krig tilfaldt den Ulrich
Frederik Gyldenløve som ejendom og blev i 1682 foræret til den endnu ikke
påbegyndte Vor Frelsers kirke119. Ovenfor er omtalt, hvordan klokken i 11 år
stod som et tavst vidne til byggeriet, inden den atter kunne klinge — den 5.
dec. 1693 — i sørgeringningen over dronningen af Sverige120, det land den kom
fra. Klokken blev omstøbt 1889 og 1922, og derved er indskriften blevet æn
dret noget. Ifølge P. Købke og O. Nielsen121 og en afskrift i NM arkiv lød den
oprindeligt: »Ifra · Solenes · Upgång: alt · in · til · Nedergangen · vare ·
Herans · Nampn · Lofvat * A: 1659: D: Psal: Ib: IHS: K.H.S. — J.S.K.P.
J.S.H.
*
Borgm:
JFSK.
M.B.D.H.B.R.S.E.S
G.P.S.
Denna†Klockan†Är
†Gutin†Jempte†Desse†Medh†Gemene†Mans†Omkostnadh.
G†I†W†B†V
…
Pundh. — Anno 1676 Er denne Klocke Taget udi Wenners Borg og igien Given
til Christianshavns ny Kirke af Norges Rigs Stadtholder og Genneral Feldt
Marschalk Uldrich Friderich Güldenlöw.—«
3) 1931. Versalindskrift om halsen: Anno 1640 hafver Kong Christian den
Fierde givit denne Klokke til den gamle Kirche og som den fald i Støcher, da
den skulde opvindes i dette Taarn Anno 1696 haver Kong Christian den Fembte
straks ladet den støbe om igen. Steffen Scherrenbein me fecit. De Smithske
Støberier i Aalborg gjorde mig om Aar 1931«. Klokkens vægt ved omstøbnin
gen 1696, 4 skippund og 14 lispund122, viser, sammenholdt med regnskaberne
fra 1640, at der er tale om en af de klokker Michel Dalmand Bartskær leverede
kirken og som ialt vejede 6 skippund og 6 lispund. Den anden leverandør Claus
v. Dams to klokker vejede kun 21 lispund (se under Gamle Kirke s. 483). Oven
stående indskrift er en formentlig kun let modificeret udgave af den oprinde
lige123.
Klokkespillet124. 1928—32. Efter forsøg i 1917 blev der ved kirkeværgen, fa
brikant John Jacobsens og organist P. S. Rung-Kellers initiativ i 1928 opsat
et klokkespil med 33 (diskant)klokker i spirets åbne lanterne. I 1930—32 blev
yderligere 11 (bas)klokker hængt op i den svære klokkestol i tårnets øverste
etage. Klokkerne leveredes af Jysk Klokkestøberi i Brønderslev og de Smithske
Støberier i Ålborg, deres malmvægt angives sammenlagt til ca. 16 tons. Til
klokkeværket leveredes 1931 et elektrisk urspil ved tårnurfabrikant Ph. Hörz,
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Ulm an der Oder. I et af de gamle vægterkamre i den nederste etage af spiret,
altså mellem diskantklokkerne i lanternen og de store basklokker nede i tårnets
øverste etage, findes klaviaturet. I tilknytning til nogle forandringer i spille
mekanismen blev nogle af diskantklokkerne udskiftet med 15 nye i 1953125.
Ialt består klokkespillet af 47 klokker; i tårnets klokkestokværk hænger de 14.
De kompakte og nærmest utilgængelige ophængningsforhold har gjort læsningen
af indskrifterne meget usikker. Indskrifterne gengives i det følgende for de 11
største klokker i størrelsesorden og ikke i aldersfølge.
(c.o) Den største klokke hænger midt i klokkestokværket, skal veje 3600 kg
og er forsynet med følgende indskrift i majuskler: »Vor Frelsers Kirkes Klokke
spil oprettet af Kirkens Værge Fabrikant John Jacobsen og Organist Rung
Keller Skænket af Stadens Magistrat Ny Carlsbergfondet og mange Borgere
Fuldført med denne største Klokke gjort af Jysk Klokkestøberi i Brønderslev
Aar 1931«. I skriftbåndet er præget Christian den Tiendes kronede monogram.
(d.o) »Skænket af Ny Carlsbergfondet og gjort af Jysk Klokkestøberi i Brøn
derslev 1931«.
(dis.o) den trediestørste klokke har samme indskrift og dette gælder også
(fis.o) den sjettestørste klokke.
(e.o) indskriften på den fjerdestørste klokke, som er en omstøbning, er gen
givet ovenfor under nr. 3).
(f.o) den femtestørste klokke, »Skænket af Niels Brochs Legat 1929«, samme
indskrift har den niendestørste klokke (a. o).
(g.o) den syvendestørste klokke, »Naar højt jeg klinger til Guds Ære Sønnich Olsens Minde jeg og frembære«.
(gis.o) »Skænket af Ny Carlsbergfondet 1929«, samme indskrift har den ellevtestørste klokke (h.o).
(b.o) den tiendestørste klokke, »Skænket af Bødkerlauget, Frøken Sophie
With, Bødkermester Ingolf Lung, Overofficiant A. B. Madsen, Københavns
Tømmerlaug, Bogholder Carl Hansen, Grosserer Hermann Ebert, Bankdirek
tør C. Marckmann Hansen, Fabrikant I. Chr. Jensen, Redaktør Anthon Lar
sen 1929«.
Timeslagklokke 1676 og kvarter slagklokke 1700 til urskiverne under orgel
hvælvingen. Førstnævnte skal være mærket: »Jochim von Milcke MDCLXXVI«
og er måske identisk med 1685-inventariets lille klokke i kirken, som »slaar
timmer«, og som er brøstfældig i de følgende år. Kvarterklokken er leveret af
Scherrenbein126.
*Klokker. 1) 1699. Af de to klokker, som dette år blev omstøbt af Steffen
Scherrenbein, er én bevaret, prydet med Frederik den Fjerdes kronede navne
træk og følgende indskrift: »Aus dem Feuer bin ich her geflossen Stephan Scher
renbein hat mich gegossen Anno 1699«127. Klokken blev i 1931 skænket til
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Immanuelskirken i Kolding, da dens klangfarve ikke var konform med det nye
klokkespil. 2) 1750. Den mindste klokke i tårnet, oprindelig leveret af Claus v.
Dam, omstøbt sammen med ovenstående nr. 1) i kirken i 1725 af Tessin, efter
et fald atter omstøbt 1745 af Holtzmann128, og igen i 1750 af Tessin129. Indskrift:
»Soli Dei Gloria«. Blev ved klokkespillets ophængning skænket til Obbekjær
kirke, Ribe hrd.

Fig. 90. Vor Frelsers kirke o. 1750. I forgrunden de fattiges kirkegård.
Maleri af Giovanni Antonio Cesari. Bymuseet.

KIRKEGÅRD
Da jordfæstelser inden for volden blev forbudt på Christianshavn 18531, var
der to indenbys kirkegårde i brug under Vor Frelsers kirke, nemlig foruden
hovedkirkegården den nu helt forsvundne fattiges kirkegård i St. Annægade,
noget syd for selve kirken. Som erstatning er senere benyttet Assistens-, Vestre
og den såkaldte Amager kirkegård på Amagerbrogade. Den sidstnævnte blev
1791 oprettet som fattigkirkegård under Vor Frelsers sogn2.
Hovedkirkegården omkring kirken, afgrænset af Dronningens-, St. Annæog Prinsessegade imod henholdsvis nord, vest og syd, og af Christianshavns
Gymnasium mod øst, danner i vid udstrækning den samme ramme om kirken
som i fordums tid, selvom omfattende reguleringer i tidens løb har rokket ved
de oprindelige forhold. Kirkelige handlinger har iøvrigt gammel hævd på dette
sted. Hvor nu legende børns stemmer lyder under trækronerne, er de døde ble
vet bisat allerede i Christianshavns ældste dage. Her var kirkegård da graveren
Philip 1683 fjernede ligrester fra fundamentgrøfterne til Vor Frelsers kirke (p.
488), og til en vis grad kan vi tale om kirkegården som et bærende led i konti
nuiteten fra den forrige til den nuværende sognekirke. De nærmere forhold an
gående den ældste kirkes kirkegård er iøvrigt kun lidet kendte. De få medde-
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Fig. 91. Udsnit af Geddes kort 1757 med angivelse af Vor Frelsers kirkegård (nr. 262)
og Fattigkirkegården (nr. 381).

lelser, som er bevaret, knytter sig til interimskirkens opførelse. Vi læser om
grundens opfyldning3, rejsning af plankeværker omkring den4, beslag til kirke
gårdsporten5 m.m. Denne kirkegårds størrelse og udstrækning, dens videre
skæbne efter den ældste kirkes nedlæggelse er kun belyst med få og svage an
tydninger i arkivalierne. Dele af den er i hvert fald indlemmet i den nuværende.
Resten, måske det regnskaberne mellem 1707 og 1717 kalder den gamle kirke
gård, synes at have ligget for sig6 og er måske opgivet som kirkegård i 1708,
hvor man opgraver gamle ligsten fra jorden på den gamle kirkegård og ind
fører dem på urte- og kirkegården7.
Da man i 1682 og atter i 1692 udstak og skred til anlæggelsen af den nuvæ
rende hovedkirkegård, var den egentlige bebyggelse endnu langtfra rykket ud
til disse dele af Christianshavn. Bortset fra volden, som blev opgivet og sløjfet
få år senere, skulle kirkegården med sine hegnslinier blive det første hånd
gribelige udslag af den forlængst vedtagne byplan i disse egne. De gader, som
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»Kirckens Pladz« ifølge regnskabet8 »blef aflignet efter«, var endnu rent teore
tiske. Store arealer lå endnu under vand, også på den fremtidige byggeplads.
Arbejdsfolkene, som hjalp til ved opmålingen og afmærkningen af kirkens plads
fik således 2 mark i drikkepenge, fordi de måtte klæde sig af, inden de vadede
ud i vandet9, og lige som ved anlæggelsen af Christianshavn et halvt decennium
tidligere, måtte vidtløftige opfyldnings- og landvindingsarbejder foregribe det
egentlige byggeri (p. 486). Først ti år senere var kirkegården såvidt tørlagt, at
man kunne påbegynde dens indhegning (p. 606). Til stadighed skulle den lave,
fugtige beliggenhed blive et problem for kirkens myndigheder, hvilket man
tydeligt skønner i forbindelse med kirkegården10.
Langs de tre sider af kirkegården groede nu de ovennævnte gader temmelig
hurtigt frem, brolagte til dels for kirkens midler11. Mod øst begrænsedes kirke
gården vel oprindelig af voldfoden. Senere blev pladsen, hvor volden havde
stået, udlagt som eksercerplads for borgervæbningen, med skydebane og eksercerhus for enden af kirkegården, et naboskab, man ved lejlighed måtte anse
som årsag til mistænkelige skudhuller i spiret12. I forbindelse med de nærmeste
omgivelser til kirken og kirkegården, kan man tydeligt fornemme den ufærdige
forstadsstemning, der kom til at råde her gennem de første hundrede år af kir
kens eksistens, og som også fremgår af gamle billeder og af kirkens arkivalier.
Efter at have været en veritabel losseplads under kirkens opførelse var kvar
teret i lang tid hjemsted for de institutioner og virksomheder, som det er ube
kvemt at have liggende nær den ordentlige bebyggelse, og som for en nutidig
betragter må have mindet om tilstandene i den fremrykkende bebyggelses
frontzone. Eksercerpladsen er nævnt. De nærliggende lossepladser kunne på
varme sommerdage med gunstige vinde være til gene for gudstjenesten endnu
så sent som 1773. Gaderne omkring kirken angives nærmest som utrafikerede
med undtagelse af renovationsvognene, som lejlighedsvis endda kastede deres
last op ad kirkegårdens stakitter13. Mellem kirkegården og fattigkirkegården
strakte Ph. de Langes salpetersyderi sig, og en grund, tilhørende kirken, lige
overfor hovedindgangen i St. Annægade, var udlagt som blegeplads for valke
møllen og Børnehuset, indtil der i 1773 til menighedens forargelse opførtes en
veterinærskole med et dyrehospital på den14. Med sin kostbare indre og ydre
pondus må Vor Frelsers kirke have stået i et stærkt disharmonisk forhold til
de såre prosaiske og ufærdige omgivelser, hvor grøfter og tørvegærder skulle
holde kreaturerne ude fra kirkegårdene, og hvor også slumbebyggelsen formår
at gøre sig gældende i kirkens skrivelser15. Cesaris maleri fra 1750’erne (fig. 90)
afslører Vor Frelsers kirkebygning som et af de yderste huse i byen, omgivet
af en åben, fordringsløs bebyggelse – som et forvildet monument på storbyens
overdrev.
Mens kirkegårdens grænser imod nord, vest og syd stedse har fulgt de oven
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nævnte gadelinier, er der gentagne gange foretaget beklipninger østfra. Første
gang – 1761 – afstodes et bælte på 16 alens bredde til eksercerpladsens udvi
delse. I det nordøstlige hjørne af kirkegården lå et eksercerhus (se Geddes kort
1757, fig. 91) og det afståede stykke lå i forlængelse af dette indhak. Det afståede jordstykke var endnu ubenyttet til begravelser og knap nok udfyldt.
Staden betalte det nye stakit, og kirkeværgen kunne håbe, at man i fremtiden
undgik at få gravstederne beskadiget af nysgerrige, der ilede til, »naar Borger
skabet bliver Exercerede«16. Man undgik endvidere, at visse officersfamilier via
eksercerhuset sneg sig til at benytte kirkegården som tørre- og blegeplads17.
Næste beklipning fandt sted i 1884, hvor et 10 alen bredt stykke blev afstået
til kommunens friskole18, og ved sidste lejlighed – 1934 – rykkede skellet 11½ m
tilbage til fordel for friskolens efterfølger, Christianshavns Gymnasium19.
Urtegård anvendtes i 19. århundrede som betegnelse vistnok for hele hoved
kirkegården, opdelt i nordre, søndre, østre og nye østre urtegård20. Første
gang møder man betegnelsen i 1708 i en regnskabsnotits, som desuden opreg
ner den gamle kirkegård og den store kirkegård »bag Cored i dend Ny Jord«21.
Fra 1727 var der to urtegårde. En strækning af jorden langs kirkens sydside
var da overfyldt. Skønt der var rigelig plads andre steder, ønskede alle sig
alligevel gravsteder tæt op under kirkens mure. På værgens forslag besluttede
magistraten22 at indhegne dette stykke til en urtegård, benævnt den nye
– et
enkelt sted: den nye urtegård ved den søndre kirkedør. Formentlig har urte
gårdene ligget i felterne nord og syd for hovedindgangen. Hegnsmuren (s. 607 f.),
som rejses ud til St. Annægade, kaldes stedvis en »Grund – Muur … for Kirckens Urtegaard«23. Efter den tid (o. 1760) synes urtegårdsbetegnelsen at vige
fra kirkens arkivalier, hvad der meget godt falder sammen med forbudet mod
benævnelsen urtegård ved plakat af 29. okt. 176024. Midt i det 19. århundrede
fik den som nævnt atter en tid brugbarhed.
Der var flere fattigkirkegårde, som i tidens løb blev flittigt brugt. Under pe
sten 1711 købte magistraten, Vor Frelsers kirkes patron, i august en ødeplads
af præsteenken Johanne sal. Christopher Danckels. Den lå på en beskeden
grund i St. Annægade, noget syd for kirken, målte 19 × 24⅓ alen, og blev med
det samme udlagt til fattigkirkegård25, kaldet fattiges kirkegård i St. Annæ
gade (se Geddes kort fig. 91). Indretningen foregik med lynets hast, indgrøftning af grunden begyndte dagen efter at købet var besluttet26, og tre dage se
nere var man i gang med at opstille en stakitport27. Skønt improviseret for
øjeblikkets krav kom de fattiges kirkegård i St. Annægade til at bestå længere
end Københavns andre pestkirkegårde, som alle blev nedlagt 1760. Først under
et andet epidemiår, 1853, blev der sat punktum for fattigkirkegårdens saga.
Underretningerne om denne er dybt prægede af armod og forsømthed. Galt var
det i 1746, hvor graveren ikke kunne skaffe lig i jorden i den hurtigt overfyldte
10
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kirkegård, uden at sønderbryde endnu hele og ufortærede kister, og året efter
foreslår værgen at man indhegner den med et tørvegærde eller grøfter, så krea
turerne ikke frit kan vanke derind igen28. I nogle år standsedes bisættelserne i
St. Annægade, og til at modtage sognets talløse fattigbegravelser blev et stykke
»Øster for Kircken« udlagt – det man senere kaldte Asstenskirkegård29. Også
denne var hurtigt »Tæt beplantet med Liig« og udvidet med en ny afdeling
1786. Mellem den gamle og nye afdeling blev der kastet en grøft30. Assistenskirkegård blev også betegnelse for kirkegården i St. Annægade. Den blev heg
net med stakitter og »Hæcke af Hav torn«31, fik en mindre udvidelse 182732.
En fornyet, påtænkt udvidelse imod øst, med en indkørselsport til Bådsmandsstræde33 omtales 1838, men synes ikke gennemført. Ved koleraens komme
havde man allerede nogle år talt om de indenbys kirkegårdes nedlæggelse, og
som et skridt i denne retning blev frijordskirkegården på Amagerbrogade gjort
til fattigkirkegård34 for Vor Frelsers sogn den 1. apr. 1858. Menigheden havde
under diskussionen om de indenbys kirkegårde kviet sig ved at skulle give af
kald på sine nærliggende gravpladser til fordel for f.ex. Assistens Kirkegård.
Alligevel fandt der bisættelser sted i St. Annægade i de første kolera-dage, 19.
juli således 14 lig, og sundhedskommissionen ankede over skødesløshed ved
disse begravelser og anførte i denne forbindelse smittefaren for den nye artil
lerikaserne, de meget slette, af den laveste befolkning beboede huse i Amager
gaden og tilstødende gader og det interimistiske opholdssted på den borgerlige
eksercerplads for en del af de på grund af epidemien udflyttede familier35. Den
24. juli forbød politiet flere begravelser her36. Endnu en række år disponerede
kirken dog over grunden, som til dels lejedes ud. Ved Amagergades forlængelse
i 1889 afhændede kirken jord for 16000 kr. og traf foranstaltninger til at gøre
resten byggemodent ved oprensning af gravene37. Halvdelen af ovennævnte
beløb fandt iøvrigt anvendelse ved fuldendelsen af jernstakittet omkring ho
vedkirkegården samme år (s. 608).
†Kirkegårdshegn. I marts 1692 opmålte og afstak man påny linierne for
kirkegårdshegnenes forløb38. I løbet af året rejstes de vidtløftige stakitværker,
ialt 134 fag med tre stakitporte, en ud for hver af kirkens indgangsdøre39, og
blev anstrøget med en brækket hvid kulør40. Senere notitser antyder, at der
foruden hovedindkørselsportene fandtes sekundære stakitter langs gangene op
til kirkens døre41 med køreporte til begge sider. Vedligeholdelsen af stakitvær
ket kom inden længe til at virke tyngende på kirkens budgetter, og en uting
var, at de evindelig halvforfaldne stakitter kunne friste geschæftige christians
havnere til at forsynde sig mod det syvende bud. Risikoen for tyveri går igen,
i kirkeværgens rapporter til magistraten, når forfaldet begynder at melde sig.
Handler magistraten som i 1747 ikke med fornøden hast, kommer den til at
modtage gentagne meldinger om tyveri42.
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Fig. 92. Vor Frelsers kirke o. 1850. Med gengivelse af hegnsmuren mod S. Annægaden.
Lithografi af J. A. Kittendorff efter tegning af Heinrich Hansen.

Istedet for stakitporten foran kirkens hovedgang, som sammen med stakit
terne var fjernede under opførelsen af spiret 1749-51 (s. 536 ff.) byggedesved Joh.
Chr. Conradi de endnu bestående portpiller. Opmuret af sten, med »Skaarne«
fuger, d.v.s. refendfugede43. Portpillerne kronedes foroven af Hannels senere
fornyede sandstensvaser44. Få år efter blev de tilstødende, knap så imposante
stakitter fjernet, og istedet opførte man på begge sider af portpillerne en †kirke-
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gårdsmur langs St. Annægade45. Det er dette murstykke, man stedvis i arki
valierne ser betegnet som kirkegårdens ringmur, eller ringmuren imod St.
Annægade. Det er imidlertid blevet ved de gode forsætter. Kirken fik aldrig
midler til at erstatte de øvrige stakitter med lignende mure. Den mur, der
nævnes for kirkegårdens østre ende i forbindelse med afståelsen af et jordstykke
i 1761 (s. 605), har åbenbart hørt til borgervæbningens skydebane, eftersom
staden i det nye skel kunne nøjes med at rejse et stakit. Muren til St. Annæ
gade blev 1818 pudset og repareret46, men viste hurtigt igen tegn på forfald.
1883 fik man den fjernet og erstattet med et jernstakit med murede piller, sva
rende til portpillerne fra 175047. Meningen var, at hele kirkegården skulle heg
nes på denne vis, istedet for med træstakitter. Året efter var man nået så vidt
med dette, at kun 70 alen af nord- og sydsidens stakitter manglede48, idet dog
kun portpillerne er murede. Imod øst – kommunens friskole – var den gang et
plankeværk, idag erstattet af mur med stakit. Resten af jernstakittet opførtes
1889 for de midler som indkom ved afhændelsen af den tidligere fattigkirke
gård i St. Annægade49 (s. 606).
I hegnslinien mod Dronningensgade lå på højde med sakristiet et lille †sprøj
tehus til det under kirken sorterende brandmateriel. Første gang nævnt 174750,
blev det o. 1800 erstattet af en lille grundmuret bygning, behængt med sorte
tegl51. I løbet af århundredet gik huset af brug, forfaldt og blev endelig fjer
ner 187352.
Efter nogle års forhandlinger opførtes 1868 et †lighus på kirkegården efter
N. S. Nebelongs tegning. Det lå østligt på kirkegården, var dækket med skifer
og er iøvrigt lidet kendt. Ved udvidelsen af Gymnasiet 1932 forsvandt det og
erstattedes af ligkapellet i Viereggs gravkammer (s. 610).
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sit skrift om Christianshavn fra 17911 fortæller Peder Paludan, præst ved
Vor Frelsers kirke: »Kirkegulvet er belagt med en heel Deel Liigstene, deres
Inskriptioner, … ere de eneste Mindesmærker over de Afdøde, da det, meget
rigtig, er forbudet paa Vegge og Piller at sætte Tavler, Sarkophager, Epitaphier
og saadant Stads, at ikke Eenheden i det Heele skulde gaae forloren«. Det
nævnte forbud synes kun bekræftet ved det faktum alene, at der ikke er, og
aldrig har været andre gravminder i Vor Frelsers kirke end gravstenene. —
Med en enkelt undtagelse er de nu alle forsvundne, og også begravelserne, som
vi iøvrigt er temmelig godt underrettet om, er blevet udslettet, inde i kirken
såvel som ude på hovedkirkegården. Denne udslettelse foregik i flere tempi i
forrige århundrede, i 1818 ved indlægningen af trægulve (s. 552) og i 1889/90
ved den store restaurering, hvor jorden under gulvene blev gennemgravet og
renset for kister med mere og til sidst dækket med en betonflade som under
lag for varme- og gasledningerne (s. 554).
Af de få bevarede gravminder huser kirkens arkiv idag det ældste og sam
tidig det mest oplysende, et gravkort, dateret 1682 (fig. 93). Er denne datering
sand, må gravkortet være tegnet på et meget tidligt tidspunkt af kirkens hi
storie, hvad der måske taler for Lambert van Haven, kirkens bygmester, som
dets ophavsmand. Det viser den påtænkte og senere gennemførte opdeling af
kirkegulvet i nummererede gravsteder, ialt 133, og anbringelse af kirkens stole
stader. Begravelserne tænkes anlagt under samtlige gange i kirken og under
koret. De murede gravhvælvinger (s. 610) som blev opført under sakristiet og
tårnet, er ikke medtaget på planen, der heller ikke viser noget til de murede
krypter langs kirkens mure under stolestaderne, som man traf foranstaltninger
til at indrette ved opførelsen af kirken (s. 544). Men det kan skyldes at grav
kortet blev til, inden man besluttede disse arbejder. 1737 forærede klokkeren
Røbel gravkortet til kirken, og værgen, Jens Klitgaard, lod det »oplyselig ind
rette«, så at man kunne erfare, hvem ejerne var til de forskellige gravsteder2.
Ejernavnene ser man anført under nummerede smårubrikker i spalterne ved
siden af selve kortet. Samtlige ejernavne mellem 1696 og 1737 er opført af den
samme skriver, hvilket underbygger gravkortets identitet med det i inventa
rier og regnskaber omtalte under 1737.
Gravsten. O. 1802, over Niels Brock, f. i Randers 19. dec. 1731, d. natten til
5. okt. 1802, begraven 11. okt. 1802 og hustru Helene Bredahl, f. i Randers 26.
apr. 1736, d. 5. sept. 1786. Stenen er rektangulær, 191 × 128 cm, af blåflammet
marmor og ligger i korets nordvestre del under en udskæring i tæppet. I grav
bøgerne og på gravkortet (fig. 93) havde gravstedet nummeret 128 eller num
mer 1 i koret. Niels Brock, kendt som donator, begavede kirken ved flere lej10*
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ligheder3 og efterlod ved sin død et legat, som igennem mange år kom til at
danne rygraden i kirkens formue.
Muret begravelse. O. 1693. Tøndehvælvet gravkrypt, indrettet ved opførelsen
af tårnet (s. 548) nord for våbenhuset4. Johs. Chr. Meller skulle ifølge magistratsresolution 1688 have udpeget et gratis lejersted i kirken som vederlag for hans
store umage ved kirkens opførelse5. Om han fra første færd modtog denne hvæl
ving er ikke sikkert, skødet er først udstedt 17116. Men familien foretog alle
rede inden den tid bisættelser i kirken. Mellem 1711 og 1795 blev 19 kister an
bragt her. De døde kom fortrinsvis fra familierne Meller og Valeur7. 1845 ville
man undersøge, hvor en vis »bedærvet Luft« kom fra. Hvælvingen var da for
synet med fuldt panelværk og skulle åbenbart ikke være tilgængelig længere.
Her fandt man 15 — måske flere — forfaldne ligkister8; efter magistratens
ordre blev de af rotterne adspredte benrester samlet i de to bedste kister og
gravet ned under gulvet i hvælvingen9, som man dernæst indrettede til lig
kapel10. Af forskellige grunde blev denne ordning utilfredsstillende, mest fordi
man i krypten så en velegnet anbringelsesmulighed for det hæftigt savnede
centralvarmeanlæg11. I 1868, da Nebelongs ligkapel på kirkegården var fær
digt (s. 608), var der omsider gjort fri bane for kirkens opvarmning, og krypten
har været fyrkælder siden12.
†Murede begravelser. 1) O. 1686. Gravkrypt under sakristi. Formentlig opført
samtidig med bygningen af sakristi (s. 489). Et enkelt sted i bygningsregnskaberne omtales begravelsen indirekte13. Det var en krypt med lemme over og
flisegulv14; den tilhørte kirken, som brugte den til midlertidige bisættelser.
Disse kan påvises i tidsrummet 1708—7815. De øvrige efterretninger om
krypten anskueliggør nogle af vanskelighederne ved kirkens lave og fugtige
beliggenhed. Temmelig ofte, især i de første årtier af det 18. århundrede må
arbejdsfolk bære vand ud fra begravelsen under sakristiet. En overgang var
der en pumpe dernede16. Efter 1778 tier kilderne om krypten, der må være
sløjfet senest ved kirkens restaurering 1818.
2)
O. 1693. †Viereggs begravelse. Tøndehvælvet krypt under tårnets søndre
side, svarende til Mellers ovennævnte murede begravelse under den nordre.
Her bisattes 1704 grevinde Elisabeth Helene von Vieregg sammen med sin
spæde søn17, frugten af hendes kærlighedsforbindelse med Frederik IV. Ved
enhver omtale af dette gravsted nøjes arkivalierne længe med kun at bringe
yderst diskrete antydninger. Således vides der ikke noget nærmere om det
†epitafium, der af forskellige forfattere nævnes i forbindelse med døbefonten
(s. 565)18. Indskriften lyder: »Ein grosser König hat vor andern mich geliebet /
So mich zuerst erfreut, dennoch zuletzt betrübet: / Dann als ich kaum zur
Welt die Leibes Frucht gebracht, / Hab ich dadurch die Bahn zum Tode mir
gemacht / Die Lieb ist mit mir aus; ein Gräflich Kind allein, / Das mag von
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Fig. 93. Vor Frelsers kirke. Gravkort 1682. Embedsarkivet.

meinem Glück und Unglück Zeuge seyn /.« I 1845 rummede hvælvingen endnu
de to kister og var iøvrigt udstyret med panelværk som ovennævnte Mellers
murede begravelse. Ved restaureringen 1889—90 må den være sløjfet, da man
indrettede en ny opgang i tårnet. 1933 retablerede man på ny det overhvælvede
rum, som nu benyttes til ligkapel19 (s. 554).
3)
1697. †Wordemanns begravelse. Skødet er udstedt 16. sept. 1697 til Anne
sl. Reinholt Wordemanns. Det giver tilladelse til at opføre en muret begravelse
under de tre »skakkede« kvindestole nr. 39, 40 og 41 — det vil sige syd for hjør
net mellem nordre korsarm og nordvestre udbygning mellem korsarmene — og
angiver målene, 4¼ alen 2 tommer langs muren og fra muren ud til »Kirckegulvet« (d. e. gangen) 4½ alen 2 tommer etc. Der måtte gøres et lufthul ud til
kirkegården, og begravelsen måtte mures så højt over jorden, at man bekvemt
kunne opstille en lukket stol over den (s. 579), uden at denne ragede højere op
end underkanten af vinduet20. Da begravelsen og stolen var færdig, overtog
Anne Wordemanns begge og bisatte sin afdøde husbond i graven. Den viste
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sig at være endnu mere vandlidende end sakristiets begravelse, og de tre kister
i den med Reinholt Wordemann, hans søn Jacob og hans datterdatter Anne
Scavenius måtte overføres til den sidstnævnte gravkrypt. Dette sørgelige for
hold affødte en længere korrespondance mellem Anne Wordemanns arvtager,
svigersønnen Hans Scavenius og kirken21. Så som graven »dyre er betalt«, for
drede han, at kirken hindrede denne oversvømmelse af »anden Mandz grund
hannem til skade«. En forstandig mand, som Scavenius havde ladet undersøge
krypten (»saa som ieg selv er syg, af Podagra«), fandt syv kvarter vand i den
og påviste kirkens rendestene som miserens årsag, da de lod vandet synke ned
i grunden istedet for lede det væk22. Forbedringer viste sig imidlertid forgæves.
Man opgav, nedgravede de tre kister sammen med tre andre fra sakristiet under
krypten, og Hans Scavenius, som havde lejersted i Trinitatis, trak sine fordrin
ger til Vor Frelsers kirke tilbage23. En skuffende udgang — også for de myn
digheder som havde disponeret for salg af luksusgravsteder langs kirkens mure.
Her fandt man i 1889—90 en række murede nicher under gulvniveau, der i
sammenhæng med kældervinduerne hele kirken rundt er fortolket som de for
beredende trin til indretning af slige begravelser (s. 489). Men håbet strandede
i det nyopfyldte, lave og fugtige terræn, og de dårlige erfaringer fra Worde
manns begravelse fristede ingen af sognets få velhavere til efterfølgelse. I grav
bøgerne24 noteres begravelsen under nummer 114; bisættelser fortsatte efter
kryptens sløjfning.
4)
1708. †Morten Olsens begravelse. I gravbogen noteret under numrene 98—
99. Den lå i gangen gennem søndre sideskib, nær den sydvestre af de fire piller
i kirkerummet, og synes at være opført for kirkens regning i 170825. Den blev
i januar 1710 købt af skibstømmermester Morten Olsen for 150 rdr.26. 1755 var
gravstedet hjemfaldet. Kirkeværgen skriver, det »skald have anseelse af et
aabent begravelse, … Men som samme ingen træck eller loft haver, forraadner lemmene … meget hastig«, og magistraten gik ind på at lade graven til
kaste og dække med fliser, så der ikke længere var fare for »at folck derudi
skulle nedfalde og komme til skade«. Gravstedet spændte nemlig over hele gan
gens bredde27.
†Ligsten. Ifølge en sen indførelse i begravelsesbogen 1737 blev der mellem
1700 og 1800 foretaget ca. 600 bisættelser inden for kirkens mure28; antallet
af lagte ligsten i dette tidsrum, sammentalt udfra denne og regnskaberne, kom
mer op på 43. De tidligste begravelser inden for murene skete allerede 168729.
1. maj 1696 betalte Lars Pedersen ankersmed som den første ti rdr. for retten
til at lægge sten på sit gravsted30. Flere af ligstenene hjemfaldt til kirken i
tidens løb og blev solgt videre til nye ejere. Ved restaureringen 1818, da der
blev indlagt trægulv, må de fleste sten være fjernet31, og ved den næste store
istandsættelse var kun tre tilbage, nemlig foruden Niels Brocks (s. 609), 1) o.
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1800 over grosserer Iens Perck, f. i Randers 26. sept. … d. 4. juli 1800, og
hustru Margareta Elisabeth Adolphs, f. i Frederiksborg 17. okt. 1755 <d. >
og søn Hans Beter [sic!] Christian, f. 21. jan., d. 23. feb. 1796. Iens Percks
gravsted havde nummer 92 på gravkortet. 2) o. 1803 Over seks sønner af kam
merråd Andreas Evald Meinert, samt dennes svigermoder Marthe Bierregaard
Noe, f. 21. apr. 1723, d. 29. marts 1803. Meinert havde gravsted nummer 119
på gravkortet. Teksten til disse sten er gengivet hos O. Nielsen og P. Købke:
Vor Frelsers Kirke, Kbh. 1896. De var dengang opstillet i våbenhuset.

KIRKEGÅRDSMONUMENTER
Endnu nogle år efter at begravelserne ophørte 1853 (s. 602), stod Vor Frel
sers hovedkirkegård forholdsvis uberørt hen. Dens egentlige kirkegårdspræg
mindskedes dog snart, efterhånden hjemfaldt flere og flere af gravstederne, og
reguleringen af hegnene, rejsningen af de nuværende stakitter (s. 608) gav i
1884 stødet til planeringen og beplantningen af grunden, så den fik det ud
seende, vi ser idag1. Snart med store, snart med små skridt er da antallet af
monumenter og andre gravminder svundet i tidens løb. 1904 kunne Bredo
Grandjean2 gengive 32 gravindskrifter fra Vor Frelsers hovedkirkegård, af disse
er idag ti bevaret. De står opstillet omkring kirken ved foden af dens mure.
Usentimental behandling og forvitring i forening præger nu disse mindesmær
ker, og identificeringen af de enkelte har kun været mulig udfra ovennævnte
artikel i Personalhist. Tdskr. eller udfra oplysninger i kirkens arkivalier.
1) o. 1797. Rektangulær ligsten, 1 6 4 × 9 7 cm med en meget ulæselig versal
indskrift: »Her gjemes De jordiske Levninger til en glædelig Opstandelse af
Hans Christian Koch — Mestersvend paa Herr Agent Peter Appelbys SkibsBygger-Værft paa Christianshavn — Han var fød i Alten Bruchhausen Flecken
Moh den 17. October Ano 1710 Døde i Kjøbenhavn den 27. October Ano 1779
… Hans Hustrue Else Beniamin Koch var fød i Horsens i Jylland den 8 No
vember Ano 1705 Døde i Kjøbenhavn den 21 Martii 1797 … « En arkivnotits3,
hvorfra ovenstående indskrift er gengivet, oplyser i 1848, at ligstenen lå over
skibsbygmester Jørgen Hansen Koch, 56 år, bisat 7. nov. 1801 og hans søn
Hans Christian, bisat 15 år gl. 7. nov. 1804. Den var nu hjemfalden, som ejer
anførtes konferensråd og hofbygmester Kock. Stenen, som er af rød sandsten,
er opstillet ved kirkens vestmur på den søndre udbygning mellem korsarmene.
Personalhist. Tdskr. nr. 32.
2) 1835. Rektangulær gravsten af rød sandsten, 182 × 97 cm med kursivind
skrift i ovalt, nu forvitret indskriftsfelt, 160 × 90 cm, over fru Edle Johanne
Margrethe Erasmy, sidste datterdatter af Grønlands apostel Hans Egede og

614

VOR FRELSERS KIRKE

Gjertrud Rask. D. 15. dec. 1835 i sit 85. år. Opsat ved sydsiden af kor-korsarmen. Personalhist. Tdskr. Nr. 3.
3) 1837. I. H. Brandt. Familiebegravelse. Uden årstal. Rektangulær ligsten
af rød sandsten, 154 × 88 cm, med cirkulære, hvide hjørneornamenter, nu de
fekte, og indskrift med versaler. Som eneste gravminde er stenen endnu be
liggende på kirkegården, nord for hovedindgangen. 1837 blev det tilladt at
lægge ligsten på graven og rejse stakit omkring den imod en erkendelse på 8
rbd til kirken4. Et fmonument5 blev opstillet 1849. Det bar en indskrift o.
grosserer Johann Heinrich Brandt, f. 13. apr. 1814, d. 24. sept. 1849. Personal
hist. Tdskr. Nr. 30 og 6.
4) 1843. Christian Frederik Rousing, forvalter ved den kongl. færøiske Han
del. F. 16. febr. 1772, d. 14. okt. 1833. Nygotisk, opretstående støbejernsplade,
overkanten æselrygbuet, 9 0 × 3 9 cm. Versalindskrift. Opstillet ud for vestmu
ren til den søndre udbygning mellem korsarmene ved siden af nedennævnte
nr. 5), hvortil den svarer i et og alt. Personalhist. Tdskr. Nr. 21.
5) 1843. Peter Christian Rousing, forvalter ved den kongl. grønlandske Han
del. F. 31. okt. 1805, d. 7. okt. 1842. Nygotisk støbejernsplade, som ovenst.
Tilladelsen til disse gravpladers henlæggen blev givet i september 1843 imod
en rekognition til kirken på 4 rdr. for hver6. Personalhist. Tdskr. Nr. 20.
6) 1844. Styrmand Andreas Paulin Boysen. F. 27. marts 1809, d. 29. nov.
1843. Monumentet7 opsat 1844. Kasseformet sandstensfodstykke til (afbræk
ket) marmorkors, 41 × 47 × 21 cm, med versalindskrift, opstillet ved muren vest
for nordre kirkedør. Personalhist. Tdskr. Nr. 25.
7) 1844. Dr. Nicolai Schack, provst og i 11 år sognepræst ved Frelserens
menighed. F. 22. sept. 1781, d. 23. febr. 1844. Hustru Tagea Dorthea Schack,
født Erasmy. F. 30. okt. 1785, d. 24. marts 1841. Indskrift med versaler i sand
stensfodstykke til (afbrækket) marmorkors, 78 × 73 cm, opstillet ved muren
øst for søndre kirkedør. Personalhist. Tdskr. Nr. 22.
8) 1848. Gotfred Halkier og hustru, Karen Margrethe Halkier, født Mammen.
Uden årstal. Versalindskrift på granitfodstykke til (afbrækket) marmorkors,
90 cm højt. Monumentet opstillet 1848 mod en kendelse til kirken på 8 rbd.8.
Står nu ved muren nord for vestre korsarm. Personalhist. Tdskr. Nr. 24.
9) 1851. Capitain Andreas Larsens og urtekræmmer Asmus Larsens familie
begravelse 1851. Versalindskrift på marmorskriftplade, indfattet i granitfod
stykke til (afbrækket) marmorkors, 82 cm høj. Opstillet ved sydsiden af sakri
sti. Personalhist. Tdskr. Nr. 14.
10) 1852. Biskop Otto Fabricius. F. 1744, d. 1822. I 33 år denne menigheds
nidkære lærer. Anna Gunilde Fabricius, født Heineth. F. 1762, d. 1834. Hans
trofaste hustru i 36 år. Granitfodstykke til (afbrækket) marmorkors med ver
salindskrift, 95 cm højt. Opsætning tilladt 16. apr. 1852, et gitterværk om

†KIRKEGÅRDSMONUMENTER

615

gravstedet blev tilladt 12. dec. året før9. Stenen står nu ved kirkemuren vest
for søndre kirkedør. Personalhist. Tdskr. Nr. 23.
11) 1919. Anton Hansen, f. 11. jan. 1858, d. 10. juni 1919, i 22 år menighedsdiakon i Vor Frelsers sogn. Gravsten af rød sandsten, 98 cm høj, bredde
foroven 46 cm, bredde forneden 37 cm. Anbragt i kirkegårdens nordøstre
hjørne, opad muren til skolen.
12) Forholdsvis ny, sort marmorplade, 6 4 × 4 3 cm med versalindskrift over
Elisabeth Christine Margrethe Grundtvig, f ø d t Blicher. F. 28. sept. 1787, d.
14. jan. 1851. Marmorpladen, som ikke er nævnt i artiklen i Personalhist.
Tdskr., er opsat på nordmuren på den vestre udbygning mellem korsarmene.
Desuden findes følgende uidentificerbare gravminder: 1) Kirkegårdsmonument med gavltopstykke og hvid indskrifttavle med udslidt indskrift, 186×66
cm. Opstillet i kirkegårdens sydøstlige hjørne op ad muren til skolen. 2) Stele
af rød sandsten, 109 × 55 cm, med plads til ovalt †indskriftfelt, 5 3 × 4 1 cm.
Ved kor-korsarmens nordmur. 3) Granitfodstykke til (afbrækket) marmorkors,
ca. 75 cm høj. Udslidt — om nogen — indskrift, ved østmuren på nordre ud
bygning mellem korsarmene.

†K I R K E G Å R D S M O N U M E N T E R
1) 1718. »Hen(!)Vnder Huiller Sallig C. H. S. S. A0 1718 Denne Steen Til Hør
rer S.A. S. — E.N.D.« Personalhist. Tdskr. Nr. 2.
2) 1766. Peter Michelsen Lund, H.K.M. Conferenz Etatz Justitz og Cammer
Raad. F. 28. okt. 1690. G. 1730—51, m. Mette Peders Daatter sal. Søren
Restr< >. D. 4. dec. 1766. — Personalhist. Tdskr. Nr. 1.
3) 1800. < > fst. sl. Kohne« Else Maria, 42 år, moder til to børn. D. 12.
januar 1784. »Min 2den sl. Kohne« Anna Helene, 47 år, moder til < > børn.
D.
22. < > 1800. C.L.E. Hansen Rudtkiøbing. — Personalhist. Tdskr.
nr. 31.
4) 1801. Adam Julius Gradmann, f. 14. aug. 1798 i Christiansted på St. Croix
i Westindien. D. i Kiøbenhavn 22. okt. 1801. Beskrivelsen tyder på at forlæg
get muligvis var en kisteplade. Funden blandt tre ligsten i St. Annægade i
1910. — NM. Arkiv Christianshavn, St. Annægade; 18. november 1910.
5) 1802. B. Catharina Hierndrup, f ø d t Pommers. F. 29. feb. 1756, d. 18. apr.
1802 »… Og herved tabde ieg en uforglemmelig Kone«. 1. al. høj, af rødlig
sandsten. Funden blandt tre ligsten i St. Annægade 1910. Den tredie var øde
lagt. NM. Arkiv, Christianshavn, St. Annægade; 18. nov. 1910.
6) 1819. Viinhandler Jacob P. Kaarsberg, f. 8. aug. 1751, d. 31. dec. 1819,
og hustru Frideriche Christine Tiihl, f. 21. maj 1768, d. 6. okt. 1819. Ligsten
på søndre urtegård10. — Personalhist. Tdskr. nr. 5.

616

VOR FRELSERS KIRKE

7) 1841. Mads Andersen, bud ved det africanske Consulats Direction, f. 1752,
d. 2. feb. 1831, og hustru Henrikke Andersen født Knub, f. 16. dec. 1762, d.
27. nov. 1841. — Personalhist. Tdskr. nr. 11.
8) 1842. Peter Nicolai Fuglede, f. 19. aug. 1769, d. 29. apr. 1842. Ligsten på
nordre urtegård11. — Personalhist. Tdskr. nr. 9.
9) 1843. Justitsraad Laurits Prom, d. 77 år gl. 13. mar. 1843. — Personalhist.
Tdskr. nr. 27.
10) 1844. Jørgen Serding Toxværd, f. 9. sept. 1816, d. 3. juni 1827. Koffardicapitain Jørgen Toxværd, f. 6. nov. 1775, d. 27. juni 1843. Hustru Margrethe
Caroline Toxværd f ø d t Thygesen, f. 22. juni 1785, d. 6. maj 1849. Johanne
Maria Toxværd, f. 8. jan. 1823, d. 16. okt. 1850. Monumentet opstillet 1844
på østre urtegård12. — Personalhist. Tdskr. nr. 4.
11) 1844. Aemilius von Schwanenflügel, f. 5. feb. 1780, d. 22. maj 1839. Mar
morsten lagt på østre urtegård 184412. — Personalhist. Tdskr. nr. 17.
12) 1844. Hans Peter Bødker, f. 1779, d. 1839. Hustru Maria Elisabeth, født
Rasmussen, f. 1784, d. 1843. Monumentet rejst 184413. — Personalhist. Tdskr.
nr. 29.
13) 1846. Mathias Christensen, f. 28. nov. 1802, d. 29. dec. 1845. Et jernkors
rejst på graven 184614. — Personalhist. Tdskr. Nr. 28.
14) 1847. Skibsfører H. C. Lassen, d. 61 år gl. 8. apr. 18< >7. Monumentet
rejst 184715. — Personalhist. Tdskr. Nr. 26.
15) 1847. Skipperenke Sophie Lovise Amalie Thranberg, født Møller. F. 8.
aug. 1800, d. 4. dec. 1843. Marmorsten lagt 184715. — Personalhist. Tdskr.
nr. 19.
16) 1848. Ingeborg Charlotte Bircholdt, f. 4. okt. 1828, d. 23. apr. 1846.
Marmorsten lagt 184816. — Personalhist. Tdskr. nr. 16.
17)
1848. Tobaksspindemester Gerdt Andreas Marcussen. »Dette Gravsted
vedligeholdes af Stiftelsen for gamle Haandværksmestre og deres Enker i trange
Kaar Hvis Velgiører han var 1846«, påtænkt indskrift på mindesten, som det
tillades at rejse 4. maj 184817. Ikke nævnt i Personalhist. Tdskr.
18) 1849. Grosserer Johan Heinrich Brandt. Se under bevarede gravminder
nr. 3, s. 614.
19) 1849. W. U. C. Schultz, født Prom, d. 31. jan. 1849. — Personalhist.
Tdskr. nr. 10.
20) 1849. Hans Frederik Theodor Olsen, f. 17. dec. 1832, d. 19. maj 1848.
Emil Lauritz Olsen, f. 25. okt. 1830, d. 22. dec. 1852. Marmorsten lagt på gra
ven 184918. — Personalhist. Tdskr. nr. 15.
21) 1850. Mølleren Søren Berg, f. 1759, d. 1814. Hustru Bendte Berg, født
Christensen, f. 8. nov. 1758, d. 5. nov. 1849. Marmorsten lagt 185019. — Per
sonalhist. Tdskr. nr. 12.
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22) 1850. Cordt Veit Seemann, f. 17. sept. 1768, d. 30. jan. 1850. Mette Chri
stine Seemann, f. 5. nov. 1762, d. 18. apr. 1843. — Personalhist. Tdskr. nr. 7.
23) 1850. Brændevinsbrænder Ulrik Frederik Johnstrup, f. 31. jan. 1775, d.
7. sep. 1834. Hustru Elisabeth Johansine Johnstrup, f ø d t Petri, f. 26. sept.
1793, d. 16. sept. 1839. Marmorplade lagt 185019. — Personalhist. Tdskr. nr. 18.
24) 1853. Christian Ditløv Friedel, f. 21. dec. 1847, d. 15. feb. 1853. Kors
opstillet 185320. — Personalhist. Tdskr. nr. 8.
25) … Elise. — Personalhist. Tdskr. nr. 13.

Vor Frelsers kirke set fra nord o. 1900.
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Forkortelser
RA = Rigsarkivet.
KSA = Stadsarkivet for København.
Kbh. Dipl. = Københavns Diplomatarium.
RA. Rgsk. 1639 = Rigsarkivet. Registrant 108 B nr. 53: Christianshavns kirkes byg-

ningsregnskab 1639—40.
RA. Rgsk. = Rigsarkivet. Reviderede regnskaber. Kirkeregnskaber. Vor Frelsers kirkes

regnsk. 1681—1706 (3 pakker).
KSA. nr. 2 = Stadsarkivet. Vor Frelsers kirkes arkiv nr. 2: udgiftsprotokol 1682—83

(således citeres nr. 3—100 efter den nedenfor anførte liste).
Inv. 1685 og 1691 = Christianshavns kirkes inventarium for diverse år, i KSA. nr. 27.
P. 86 = Partikulærkammeret (RA) Bygningsregnskaber. Protokol.
p. 87 = Partikulærkammeret. Rilag til bygningsregnskaberne.
Inv. 1696 = Kirkens inventariebog 1696—1793 (embedsarkivet).

De arkivalske oplysninger om Christianshavns kirke og dens efterfølger Vor Frelsers
kirke hentes fra tre forskellige steder. I Rigsarkivet ligger de ovenfor anførte, meget rig
holdige arkivalier vedr. den ældste kirke og Lambert van Havens store kirkes bygningshistorie; navnlig den sidste gruppe er værdifuld, idet dens detaljerede regnskaber, ført
af værgen Johs. Christensen Meller, giver et væld af oplysninger om arbejdet på bygge
pladsen.
En anden gruppe er kirkens inventarielister fra 1696 til 1793, som ligger i embeds
arkivet.
Den omfangsrigeste gruppe er kirkens eget arkiv, opbevaret på Stadsarkivet for Kø
benhavn, hvor sagerne er registrerede under ca. 100 numre. De citeres i det følgende som
f.eks. KSA nr. 27, der svarer til: Vor Frelsers kirkes arkiv nr. 27. Kirkens bog 1684—96.
De hyppigst anvendte numre i disse serier er følgende:
Nr. 2 = Udgiftsprotokol 1682—83.
Nr. 3 = Udgiftsprotokol 1681—83.
Nr. 5 = Diverse breve og rgsk. 1682—96.
Nr. 6 = Protokol ang. spiret 1744—70.
Nr. 7 = Rgsk. vedr. tårn og spir 1749—52, 1758—70.
Nr. 8 = Sager vedr. kirkens istandsættelse 1813—28.
Nr. 10—12 = Brevkopibøger 1696—1777, 1887—1901.
Nr. 13 = Arvebegravelser 1696—1736.
Nr. 14 = Begravelsesbog (1699) 1737—1851.
Nr. 23 = Christianshavns kirkes stolebog 1685—96.
Nr. 24—26 = Bøger om stole og pulpiturer 1696—1788.
Nr. 27 = Christianshavns kirkes bog 1684—96.
Nr. 28—57 = Regnskabsbøger 1707—1883.
Nr. 58 = Register over monumenter og ligsten 1844.
Nr. 60 = Kirkesynsbog 1863—1924.
Nr. 61 = Diverse dokumenter 1738—1865.
Nr. 62 = Diverse dokumenter 1746—1861.
Nr. 63 = Diverse dokumenter 1805—93.
Nr. 74—88 = Regnskaber 1715—1861.
Nr. 94—100 = Regnskaber 1862—1957.
Litteratur. Foruden den almindelige litteratur om København og de københavnske
kirker er der her anvendt en del speciel litteratur om Christianshavn: Steffen Linvald,
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Christianshavn (1948); Mogens Lebech, Christianshavn på halvvejen (1960; heri den
ældste grundtakst 1675); desuden samme forfatter, Gamle skibe — gamle huse (1959).
Den særlige litteratur om kirken omfatter følgende bøger: Peder Paludan, Samlinger til
en Beskrivelse over Christianshavn og Frelserens Kirke (1791); endvidere Bloch Suhr,
Vor Frelsers Kirkes og dens Geistligheds Historie (1853). Hovedværket er den store bog
i folio: Vor Frelsers Kirke i Kjøbenhavn (1896), med tekst af O. Nielsen og P. Købke,
samt tegninger af J. Magdahl Nielsen og Thorvald Jørgensen.
S. 465 —468. Historisk indledning. 1 Kbh. Dipl. III, s. 783. 2 Pontoppidan: Ori
gines Hafnienses (1760), s. 280. 3 Kbh. Dipl. III, s. 784. 4 Om magistratens kaldsret,
se Kbh. Dipl. V, s. 718. 5 Kbh. Dipl. III, s. 784. 6 Kbh. Dipl. III, s. 785 f. 7 Kbh.
Dipl. III, s. 570 f.; 12. dec. 1662. 8 Kbh. Dipl. III, s. 786 (mere udførligt i KSA: Resen
1682). Huset i Prinsensgade er nævnt i Christianshavns grundtakst 1675 (s. 45) som nr.
193; svarer til nr. 276 på Geddes kort 1757. 9 KSA. nr. 27, fol. 97; 22. nov. 1689.
10 Mellers køb af huset er nævnt i en sen kilde: KSA. nr. 10, kopibog 1696—1746, under
16. april 1724. Organistens hus er første gang nævnt; KSA. nr. 28; rgsk. 1707, fol. 27.
11 KSA. nr. 30; rgsk. 29. marts 1722, fol. 80 a. 12 Kbh. Dipl. V, s. 219; 16. juni 1639.
13 KSA. nr. 11; brevkopibog 1746 ff., s. 389; 11. feb. 1773. 14 Kbh. Dipl. V, s. 220,
11. nov. 1639. 15 Kbh. Dipl. V, s. 735; Anders Mathiesen Hjørring 1668. 16 RA.
Rgsk. 1698—1706, s. 36; 2. marts 1699. 17 KSA. nr. 62, div. dok. 1746—1861; ansøg
ning fra Bloch Suhr 11. marts 1853. 18 KSA. nr. 79, rgsk. 1800, s. 14. 19 KSA. nr. 8,
kirkens reparation 1813—28; 3. marts 1814. 20 KSA. nr. 8; 17. marts 1813. 21 KSA.
nr. 11, brevkopibog 1746 ff., s. 179 f.; 6. sept. 1752. 22 KSA. nr. 61, div. dok. 1738—
1865; 13. sept. 1826. 23 KSA. nr. 10, brevkopibog 1696 ff., s. 186; 8. juni 1737. 24 KSA.
nr. 62, div. dok. 1746 ff., 29. maj 1860. 25 Christians Kirke gennem 200 Aar (Kbh. 1959),
s. 21 ff. 26 Anf. værk s. 33. 27 Anf. værk s. 181. 28 Anf. værk s. 116.
S. 469 —483. Christianshavns ældste kirke. 1 Vilh. Lorenzen: Haandtegnede Kort
over København (1930) I, pl. II. 2 Smst. pl. VI. 3 Kbh. Dipl. VI, s. 605. 4 Kbh.
Dipl. III, s. 787. 5 Resen 1682, s. 17. — Kbh. Dipl. V, s. 163. 6 Kbh. Dipl. V, s. 735.
7 Kbh. Dipl. VI, s. 599. — Lorenzen: Haandtegnede Kort II, pl. VI. 8 Som note 5.
9 Kbh. Dipl. V, 219 f., 16. juni og 11. nov. 1639. 10 Lorenzen, Haandtegnede Kort I,
pl. XVIII og XXIII, og II, pl. V. 11 RA. Rgsk. 1694—97, s. 94 f. 12 KSA. nr. 3,
under 7. juli 1683 (fol. 120). 13 RA. Rgsk. 1639 (2. læg) 20. april—18. maj 1639.
14 RA. Rgsk. 1639, 15. juni. 15 RA. Rgsk. 1639 (2. læg), 26. juni 1639. 16 RA. Rgsk.
1639, læg nr. 1, 49. post: Claus tømmermand afbetales bl.a. for at færdiggøre og hugge
klokketårnet. 17 Kontrakten med snedkrene Jochim Kniphof og Mathias Smidt, da
teret 24. juni 1639, i RA. Rgsk. 1639 (2. læg) under nævnte dato. 18 RA. Rgsk. 1639,
nederst i pk. et læg med oversigtsrgsk., dateret 26. april 1641; heri et udateret rgsk.
fra murmesteren vedr. gulvet m. m., fra 1640. 19 RA. Rgsk. 1639 (2. læg), synsforret
ning 26. okt. 1641. 20 RA. Rgsk. 1639 (2. læg), synsforretning 19. dec. 1639. 21 RA.
Rgsk. 1639 (2. læg), 5. feb. 1640. 22 RA. Rgsk. 1639 (2. læg), 26. okt. 1641. 23 Da
toen for kirkens indvielse opgives forskelligt. De fleste ældre kilder lader det ske 22.
maj, således også Resen 1682; men da Resen samtidig oplyser, at den første gudstjene
ste holdtes 1. pinsedag 1640, er datoen dermed givet: 24. maj. 24 RA. Rgsk. 1639
(2. læg) under 26. april og 26. juni 1641. 25 RA. Rgsk. 1690, s. 93. — KSA. nr. 27, fol.
140. 26 KSA. nr. 28; rgsk. 1707—1713, fol. 46, under 26. juli 1708. 27 RA. Rgsk.
1639 (2. læg) 23. maj 1640. — KSA. Inv. 1685, fol. 5. 28 RA. Rgsk. 1639 (1. læg) nr.
46, samt (2. læg) under 12. juni 1641. 29 Kbh. Dipl. V. s. 221, 9. jan. 1640. — Inv.
1685, fol. 3. 30 RA. Rgsk. 1639 (2. læg), 28. jan. og 30. juli 1640. 31 O. Nielsen: Ef
terretninger om Abel Katrines Stiftelse (1875), s. 19. 32 KSA. nr. 27, fol. 4. 33 KSA.
nr. 27, fol. 23, samt fol. 42, under 26. april 1686. 34 RA. Rgsk. 1639 (2. læg) under
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13. april 1640. — Inv. 1685, fol. 3 og 4. 35 Inv. 1685, fol. 5. 36 RA. Rgsk. 1639,
under 16. maj 1640. — KSA. nr. 27, fol. 170, inv. 1691, 30. post. 37 KSA. nr. 27, fol.
171. 38 RA. Rgsk. 1639, under 23. og 24. juli 1640. 39 At prædikestolen skulle være
overført til Kærby kirke ligesom alterstager og messehagel, står mærkeligt nok ikke i
kirkens rgsk. eller inv.; men det må ikke desto mindre være rigtigt. Det nævnes i Pontoppidans Danske Atlas IV, s. 411, og desuden røber stolen selv, med de tyske indskr.
på lovens tavler og med S. Peders skikkelse, at den må stamme fra en tysk, til S. Peder
indviet, kirke. 40 RA. Rgsk. 1639 (2. læg) under 7. juli 1640. 41 Inv. 1685, fol. 5.
42 RA. Rgsk. 1639 (læg 2), bilagene under 1. sept. 1641. At der var låger for staderne
(undtagen for dem, der stod oven for prædikestolen), og at der var trægulv i hvert stade,
ses smst. under 23. maj og 24. juli 1640. 43 Inv. 1685, fol. 6, samt KSA. nr. 27, under
15. juni 1686. 44 KSA. nr. 27, fol. 164, 15. aug. 1691. — Når der en enkelt gang næv
nes grønne raskes gardiner i præstens stol, er der tale om skriftestolen: smst. fol. 45,
rgsk. under 10. juni 1686. 45 RA. Rgsk. 1639 (2. læg) under 15. jan. 1640. 46 RA.
Rgsk. 1639 (2. læg) under 14. april 1641. 47 RA. Rgsk. 1639 (2. læg) under 23. maj,
14. og 24. juli 1640. 48 KSA. nr. 27, fol. 23, under 21. dec. 1685. 49 RA. Rgsk. 1639
(1. læg), 50. post. Smst. (2. læg) under 5. sept. 1639 og 24. juli 1640. 50 Inv. 1685,
fol. 5. 51 KSA. nr. 27, fol. 18, under 18. okt. 1684. 52 RA. Rgsk. 1639 (1. læg) 13.
post, samt bilagene (2. læg) under 4. marts 1640 (Henrik Tomesøn). 53 Inv. 1691, fol.
170. — KSA. nr. 27, fol. 19 og 97. 54 RA. Rgsk. 1639 (2. læg) bilag 28. nov. 1640.
55 RA. Rgsk. 1639 (2. læg) bilag 26. april 1641. 56 RA. Rgsk. 1639 (2. læg) bilag 11.
marts 1641. 57 RA. Rgsk. 1639 (2. læg) bilag 10. april 1641. 58 Kbh. Dipl. V, s. 221.
59 RA. Rgsk. 1639 (2. læg), juli 1640. 60 RA. Rgsk. 1639 (2. læg) bilag 13. april 1640.
S. 484 —503. Lambert van Havens kirke.

1

RA. Rgsk. 30. juli 1681. 2 RA. Rgsk.
31. okt. 1681. Værgen meddeler, at han denne dag efter præsident Resens befaling »lod
grafue efter kirckens fundament, som C 4: hafde ladet sette, huilcket bleff eftergraffuen
af otte karle, som siden bortskiød jorden«. Gentaget 3. nov. samme år. 3 RA. Rgsk.
18. sept. 1682. 4 Kbh. Dipl. III, s. 783—99; særlig s. 787, om fundamenterne til den
store nye kirke ved siden af den gamle. 5 Om Mellers store indsats i byggearbejdet
se hans udførlige rgsk. i RA., samt i KSA. tillige nr. 27: Christianshavns kirkes bog
1684 ff. 6 RA. Rgsk. 30. juli 1681. 7 RA. Rgsk. 5. sept. 1682. KSA. nr. 3, 18. sept.
1682. 8 RA. Rgsk. 30. juli 1681: 8 læs grundsten ages fra »forrige nye kircke plads«.
9 RA. Rgsk. 19. sept. og 24. okt. 1681. Jfr. i sa. årgang under 1. og 2. dec., hvor der
tales om højvande, der har oversvømmet materialhuset og gjort kalken våd. 10 Se
under note 2. Gravningerne fortsættes: RA. Rgsk. 2. og 3. november 1681. 11 KSA.
nr. 3, fol. 87. 12 RA. Rgsk. 5. sept. 1682. 13 RA. Rgsk. 1689—93 I, 1689—90, s. 68
under 6. og 13. juli 1689. 14 RA. Rgsk. 2. og 3. okt. 1682: givet en mark til en karl,
som i to dage efter bygmesterens anordning nedrammede pælene … Givet tvende
karle, som efter en snor paa begge sider afstak en linie efter afpælingen, hvorefter man
skulle grave til kirkens grundvold — 1 mark 8 sk. (Omtrent enslydende i KSA. nr. 3,
fol. 94). 15 RA. Rgsk. 30. okt. 1682: om grundsten fra Amager; se tillige under 17.
og 18. okt. 1682, samt flere senere leverancer. 16 O. Nielsen og P. Købke: Vor Frel
sers Kirke (1896), s. 3. — RA. Rgsk. 18.—19. okt. 1682, samt KSA. nr. 3, fol. 99. 17 NM
arkiv. Håndtegninger 538 G. 18 KSA. nr. 5, læg nr. 1 a. 19 KSA. nr. 5, som note 18;
senere leverancer 24. maj 1683. — Jfr. Eiler Nystrøm: Frederiksbergs Historie II (1946),
s. 216 ff. 20 RA. Rgsk. 18. aug. 1683. — I KSA. nr. 5 nævnes tillige under 23. juni
1683: Morten Thommesen og Thyge Jacobsen. 21 KSA. nr. 3, fol. 120, 7. juli 1683.
22 RA. Rgsk. 1684—88, extrakt s. 81 f. — Resen: Kbh. Dipl. III, s. 788. 23 RA. Rgsk.
14. aug. 1684. 24 RA. Rgsk. 6. sept. 1684. 25 KSA. nr. 3, fol. 11—15. Her omtales
fra 14. sept. 1681 til 29. aug. 1683 indkøb af mursten fra Damsbo (Fyn), Præstø, enkelte
partier fra Holland, gule og røde Flensborgsten samt sten fra Skåne. KSA. nr. 5 nævner
11
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for hele perioden mursten fra Fredericia, Præstø, Strandegård, Langeland, Bækkeskov,
samt store fynske mursten fra Damsbo. 26 Nysø-leverancerne begynder 9. april 1685
og fortsætter de fig. år: RA. Rgsk. 1688, samt rgsk. 1691, s. 34 og 39. 27 Extrakten,
se note 22. 28 KSA. nr. 5, under 27. april 1687. 29 RA. Rgsk. 1684—89, under 23.
og 29. okt. 1686. 30 RA. Rgsk. 1684—89, 15. april 1686. 31 Kbh. Dipl. VII, s. 171.
32
Osvald Sirén: Nicodemus Tessin d. Y.'s Studieresor (Stockholm 1914), s. XXXV;
dagbogen gengivet s. 62 ff. Om besøget ved Christianshavns kirke: Tessins memorial.
Ragnar Josephson: Tessin i Danmark, s. 175; her er tillige gengivet hans dagbog, s. 179.
33 RA. Rgsk. 1684—89, nr. 209, 28. aug. 1687. 34 Danmarks Kirker. Kbh. amt III,
s. 66 og 168 (note 11). 35 KSA. nr. 5, 7. jan. 1688, se under 24. juli 1688. 36 RA.
Rgsk. 1681—88. Extrakt 1684—88, s. 81 f. 37 Stenhuggeren Johan Franck er sidste
gang nævnt: RA. Rgsk. 1684—89, under 28. aug. 1687. Marie salig Johan Francks er
første gang nævnt smst. under 14. feb. 1688. 38 RA. Rgsk. 1684—89, 19. juni 1688:
Nerger får restbeløbet udbetalt. Smst. (nr. 419) 28. nov. 1688: Johan Francks enke får
slutbeløbet for arbejdet, der er udført 1686. 39 Nergers arbejde ved gesimsen begynder
med rgsk. dateret 28. juli 1688, og Francks enke får 11. dec. den første betaling for
arkitraver, udført sa. år: RA. Rgsk. 1684—89, nr. 266 (18. feb.) og nr. 421 (11. dec. 1688).
40 Omtalt 28. og 31. juli samt 13. okt. 1688: RA. Rgsk. 1684—89, nr. 336, 341 og 404.
41 RA. Rgsk. 1689—93, et bd. rgsk. 1689—90, s. 86 (2. sept. 1690) og s. 84 (3. maj 1690).
42 RA. Rgsk. 1689—90, s. 85: Marie Francks arbejde ved de fire frie piller fra 19. juli
til 8. jan. 1691, ialt 3388 rdl. 43 RA. Rgsk. 1689—90, s. 39; 30. juli 1690. 44 RA.
Rgsk. 1689—90, s. 41; 22. okt. 1690. 45 RA. Rgsk. 1689—93, et bd. rgsk. for 1691,
s. 45, 53 og 70. 46 RA. Rgsk. 1691, s. 56. 47 RA. Rgsk. 1691, s. 82; 30. dec. 1691.
48 RA. Rgsk. 1691, s. 89; 18. nov. 1691. 49 RA. Rgsk. 1692, s. 40, 45, 48, 52, 57, 67
og 78 f. 50 RA. Rgsk. 1692, s. 54; 7. maj 1692. 51 RA. Rgsk. 1692, s. 69; 24. nov.
1692. 52 RA. Rgsk. 1692, s. 39; 10. januar 1693. 53 RA. Rgsk. 1692, s. 66; 14. dec.
1692. 54 RA. Rgsk. 1693, s. 44 (udateret). 55 RA. Rgsk. 1693, s. 70 og 72, under 8.,
15.
og 25. juli 1693 (Chr. Nerger). 56 RA. Rgsk. 1693, 88 f. 57 RA. Rgsk. 1693, s. 72;
5. aug. 1693. 58 RA. Rgsk. 1693, s. 95; om leverance af kobber juni-okt. 1693. Heri
omtale af kontrakten 24. sept. 1692. 59 RA. Rgsk. 1693, s. 105; 7. dec. 1693. 60 RA.
Rgsk. 1693, s. 82. — Om rgsk. for tømmer til klokkestolen: RA. Rgsk. 1692, s. 83
61 RA. Rgsk. 1693, s. 68; 1. juli 1693: to savskærere aflønnes for at have skåret lægter
til kirkens og tårnets sparreværk. 62 RA. Rgsk. 1693, s. 82; 7. juni 1693. Erik Pontoppidan skriver i Origines Hafniensis, s. 275, at tårnet dækkedes af »en plat og nedrig
Spitze«. 63 RA. Rgsk. 1693, s. 52; 23. okt. 1693. Smst. s. 57, den 28. december 1693.
64 RA. Rgsk. 1693, s. 79; 5. dec. 1693. 65 RA. Rgsk. 1694—97, s. 60. 66 RA. Rgsk.
1694—97, s. 114, 116 og 66, under 19. april, 21. maj, 31. maj og 11. okt. 1694. 67 RA.
Rgsk. 1694—97, s. 143; 25. aug. 1694. 68 RA. Rgsk. 1694—97, s. 99; 20. sept. 1694.
69 RA. Rgsk. 1694—97, s. 77. 70 RA. Rgsk. 1694—97, s. 143; 4. aug. 1694: indkøb af
10 bastereb »til de smaa stillinger i vinduerne«. 71 RA. Rgsk. 1694—97, s. 102; 30.
nov. 1694. 72 Emil Marquard: Kongelige Kammerregnskaber (1918), s. 449: »… nest
afvigte 13. hujus, da H.M. var udi Christianshauns kiercke, blef gifven murmesterens
folk drickepenge — 2 r«. 73 Rgsk. 1694—97, s. 94; 10. nov. 1694 (Tegler). Smst. s.
102, 30. nov. 1694. 74 RA. Rgsk. 1689—93, et bd. rgsk. 1693, s. 97; 25. juni 1693.
75 RA. Rgsk. 1694—97, s. 66. 76 RA. Rgsk. 1694—97, s. 79; 10. dec. 1694. Smst. s.
103, 18. dec. 1694 (Hans Jørgen Drost). 77 RA. Rgsk. 1694—97, s. 103; 18. dec. 1694.
78 RA. Rgsk. 1694—97, s. 67, 133, 136 og 149. 79 RA. Rgsk. 1689—93, s. 67, 81 og
104; rgsk. 1694—97, s. 54 f., 56, 124 f. Særlig indeholder rgsk. s. 56 en omfattende liste
over materialer til stolene, indkøbt fra nov. 1695 til dec. 1697. 80 RA. Rgsk. 1694—97,
s. 125 f. — Smst. et rgsk. af 30. feb. omhandlende fire dokker til skriftestolen. 81 RA.
Rgsk. 1694—97, s. 80. 82 RA. Rgsk. 1694—97, s. 126. 83 RA. Rgsk. 1694—97, s. 99
(om ståltråd m.m. til stuk, s. 146). 84 RA. Rgsk. 1694—97, s. 128. 85 RA. Rgsk.
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1694—97, s. 105. 86 RA. Rgsk. 1694—97, s. 149, noteret under 9. jan. 1696. 87 RA.
Rgsk. 1694—97, s. 67. 88 Kbh. Dipl. VII, s. 476. 89 Alle de følgende poster er med
delt fra rgsk. 1696, s. 151—153. 90 Kbh. Dipl. III, s. 707. 91 Bircherods Dagbøger
(ed. Molbech 1846), s. 317. — Nyt hist. Tdskr. II, s. 566. — O. Nielsen og P. Købke:
Vor Frelsers Kirke (1896), s. 5. 92 RA. Rgsk. 1694—97, s. 107. Restbeløbet 15. dec.
1699: RA. Rgsk. 1698—1706, s. 77. 93 Vilh. Lorenzen: Lambert van Haven (1936), s. 18.
Side 504 —523. Tessins alter. 1 Ragnar Josephson: Tessin i Danmark (1924), s. 123,
182 (bilag 6), 185 ff. (bil. 9). 2 Josephson, anf. værk, bilag 51 s. 211. 3 Josephson, anf.
værk s. 126 og 208, bilag 43. Marquard: Kgl. Kammerrgsk., s. 462. 4 Vilh. Lorenzen:
Lambert van Haven (1936), s. 28. — Josephson, anf. værk, s. 128 flg. 85. 5 Josephson,
anf. værk s. 213, bilag 53. 6 P. 87, 1696—1702: et læg fra 1702 vedr. alteret, 7. april
1700. 7 Vor Frelsers kirkes inventarium 1708, s. 14 (ved embedet). 8 KSA. V.FK..
nr. 33, rgsk. 1731—33, fol. 38 a: [1731] betalt Søren Raadstue-tienner for Altar Modellen,
hand har bragt mig (d.v. s. kirkeværgen). Inv. 1733 (embedsarkivet) meddeler s. 65, at
Krieger afleverede modellen, som nu står i sakristiet. 9 En senere tilføjelse i Inv. 1743,
s. 105, meddeler, at modellen er overført til overpræsident Braem, hvilket er bekræftet i
inv. 1747 og de flg. inventarier (alle ved embedet). 10 Gengivet hos Josephson, anf. værk
s. 132 fig. 89. 11 Konsthistorisk tidskrift XXXI (1962), s. 6—11; J. Montague: The Church
Decorations of Nicodemus Tessin the Younger. 12 Oplysningerne om det franske marmor
brud hidrører fra billedhuggeren Vitus Nielsen. Josephson, anførte værk s. 217 ff., bilag 56
og 57. Om besværlighederne med at få losset de fire tunge søjler, se Friis: Bidrag til dansk
Kunsthistorie, s. 44. 13 Josephson anf. værk, s. 219, bilag 57, 26. okt. 1695. 14 V. Thorlacius-Ussing: Billedhuggeren Thomas Quellinus (1926), s. 118. 15 P. 87. 1696—1702,
læg 1702; heri omtale af kontrakten 24. oktober 1697. 16 P. 87. 1696—1702, under 16.
maj 1700. Gengivet hos F. R. Friis, Ridrag til dansk Kunsthistorie, s. 51. 17 Thorlacius-Ussing, anf. værk s. 121. — P. 86. 1704, fol. 55 f. 18 F. R. Friis, anf. værk, s. 49
(kilden er P. 87. 1696—1702, læg 1702, under 8. marts 1700). 19 Friis, anf. værk, s. 52,
note 1: Nicolas Dajon får 5 rdl. for at bringe de store billeder fra den gamle til den nye
kirke. 20 Friis, anf. værk, s. 45 f. 21 Thorlacius-Ussing, anf. værk s. 121. Af alterets
bestanddele manglede vistnok endnu arkitraven (se s. 514). Desuden viser det store
opbud af mandskab fra Holmen i 1728, at det var først ved den lejlighed, det tunge mar
morværk blev opstillet (nedenfor s. 513). 22 KSA. V. F. K. nr. 28: Rgsk. 1707—13,
s. 28 og 31. 23 Smst. s. 128, under 8. dec. 1710. 24 Gerckens overslag af 19. feb. 1725:
»Solte an dem bereits stehenden untersten werck die fugen … mit Marmor Kitt aussgemachet« (P. 87. 1725, bilag 350). 25 Friis, anf. værk, s. 52 (P. 87. 1716, 11. april).
26 P. 87. 1728, bilag 350 f., 19. januar 1725; trykt hos Friis, anf. værk s. 54 f. 27 NM.
Det særlige Kirkesyn 19/55: Vor Frelsers kirke; N. J. Termansens restaureringsberetning, dat. 18. juni 1955. 28 Det særl. Kirkesyns arkiv, under 3. nov. 1955: synet har
efter indgående undersøgelse ment, at den ødelagte engel med kalken har en trækærne
fra beg. af 1700’rne. 29 P. 86. 1725. 30 P. 87. 1728, bilag 351—52, 12. jan. 1729.
Trykt hos Friis, anf. værk, s. 57. 31 Tessin synes at have ønsket, at vinduerne helt
skulle dækkes: brev til Knuth, dat. 8. Maj 1695, gengivet hos Josephson, anf. værk
s. 213, bilag 53; man nøjedes med at blænde lysningen, og således stod vinduerne til
1890. 32 Gerckens overslag af 19. feb. 1725 i P. 87. 1728, bil. 350. KSA. V.F.K. nr.
33, rgsk. 1731—33, s. 86, udateret. 33 Friis, Ridrag etc., s. 47. 34 Friis, anf. værk,
s. 53. — P. 87. 1728, bilag 351, 19. juni 1725. 35 Friis, anf. værk, s. 55: »Die Haubt
Gesimpsse über die Colonaden nach den Model, von Holtz werck zu verferdigen, solche
mit Coleurten gemachten Marmor über zu zihen … « (P. 87. 1728; bilag 350 nr. 6, 19.
jan. 1725). 36 Hverken konsoller eller rosetter er antydet på Tessins to tegninger. Om
de fandtes på modellen, vides ikke. Da Krock 1728 synede alteret, anførte han, at alt
var udført efter modellen, og at intet manglede, » … ja an die Architectur ist mehr
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Arbeit gemacht als auf dem Modell sich befindet« (P. 87. 1728; bilag 351, 21. dec. 1728).
Der er således en mulighed for, at konsollerne er en senere tilsætning; men da de er
kommet tidligt, er de måske tilføjet efter Tessins anvisning. 37 Josephson, anf. værk,
s. 213, bilag 53. 38 Josephson, anf. værk, s. 214. 39 V. Thorlacius-Ussing: Billed
huggeren Thomas Quellinus (1926), s. 113—22. Arkivalierne vedr. billedhuggerarb. fin
des i P. 87. 1696—1702, læg dateret 1702, og er trykt hos Friis, anf. værk, s. 48—52.
40 Thorlacius-Ussing, anf. værk, s. 119. 41 Friis, anf. værk, s. 54. 42 NM. Det sær
lige Kirkesyns arkiv. 43 KSA. V.F.K. nr. 10, brevkopibog 1696—1746, s. 49. 44 Os
vald Sirén: Tessins studieresor (1914), s. 164. 45 Josephson, anf. værk, s. 313. 46 KSA.
V.F.K. nr. 10, brevkopibog 1696—1746, s. 68. 47 Danske Vitruvius I, s. 83. 48 KSA.
V.F.K. nr. 11, brevkopibog 1746—77; 17. marts 1773, s. 390. 49 Peder Paludan:
Saml. til en Beskrivelse over Christianshavn (1791), s. 71. 50 Extraordinaire maanedlige Relationer 29. sept. 1732. — KSA. V.F.K. nr. 33, rgsk. 1731—33, fol. 81 a, udateret
1732: »For Musiqve som paa Michaeli Dag blev holdet; hvilken var dend første Dag at
det Nye Altar og Chor blev aabnet efter dets Forfærdigelse, betalt til Organist Thilo —
6 rdl.«. 51 KSA. V.F.K. nr. 78, rgsk. 1770—88, 14. og 28. nov. 1772 samt 31. marts
1773, fol. 10. 52 KSA. V.F.K. nr. 78, rgsk. 1770—88, 21 f., under 3. marts 1774.
53 KSA. V.F.K. nr. 81, rgsk. 1809—25; heri et bd. rgsk. 1812, s. 11, under 29. dec. 1812.
54 KSA. V.F.K. nr. 82, rgsk. 1826—42; heri rgsk. 1832, s. 13. 55 KSA. V.F.K. nr. 94,
rgsk. 1862—82; heri rgsk. 1875, s. 7, under 3. aug. 1875. 56 Smst. under 28. okt. 1878.
57 Træskulpturerne blev restaureret i Nationalmuseet af billedhuggeren Skjold Lund,
hvorefter de af konservator N. J. Termansen fik en overfladebehandling som af hvidt
marmor, således som i sin tid angivet af Tessin.

S.
524 —540. Vor Frelsers kirkes spir. 1 Peder Paludan: Samlinger til en Beskrivelse
over Christianshavn og Frelserens Kirke (1791), s. 78; fodnoten. 2 Nielsen og Købke:
Vor Frelsers Kirke (1896), s. 7. P. Paludan, anf. værk, s. 78. 3 KSA. Magistratens
kopibog 1744 B, nr. 63; 30. sept. 1744. 4 Fr. Weilbach: Architekten Lauritz Thura
(1924), s. 111 f. 5 KSA. Nr. 6, s. 4 f. 6 KSA. Nr. 6, s. 4; 8. feb. 1745. KSA. Nr. 75,
fol. 103; 1. maj 1745. 7 KSA. Nr. 6, s. 4; 15. okt. 1744 og 30. jan. 1745. 8 KSA.
Nr. 6, s. 4 f.; 16. maj 1747. 9 KSA. Nr. 6, s. 5; 14. juni 1747, med henvisning til kgl.
res. af 30. juni. Sml. RA. Danske Kancelli, Supplikprotokol 1747, nr. 1480. 10 Kgl.
Bibi., Gl. kgl. Saml. 728 (den hidtil utrykte 3. del af Thuras Danske Vitruvius), s. 703.
11
KSA. Nr. 6, s. 5; 3. og 13. nov. 1747. 12 D. Kanc. Supplikprotokol 1747, andet
halvår, nr. 1126; 20. nov. 1747. 13 Danske Vitruv. III (se note 10), s. 704. — Thura:
Hafnia Hodierna (1748), s. 304, note 2. 14 D. Kanc. Supplikprot. 1747, 2. halvår, nr.
1167. Her findes også meddelelsen om, at Thuras opfattelse er »contrair« imod Eigtveds;
desuden også hele den øvrige diskussion med Ramus om forholdet ml. fedt- og sandsten.
Sagen er tillige kort refereret i KSA. Nr. 6, s. 5 f.; 15., 17. og 22. nov. 1747. 15 D. Kane.
Supplikprot. 1748, første halvår nr. 876: Holstein indsender 19. marts 1748 Thuras og
Eigtveds divergerende opfattelser og meddeler, at Thura, for at have ryggen fri, ønsker
en upartisk opmand, hvorefter magistraten henvender sig til Ramus. 16 D. Kane.
Supplikprot. etc., under 21. maj 1748. 17 KSA. Nr. 6, s. 6; 30. nov. og 4. dec. 1748.
18 Gengivet hos Weilbach: L. Thura, s. 114. 19 KSA. Nr. 6, s. 6; 8. feb. 1748. 20 KSA.
Nr. 6, s. 7 og 11; 4. og 10. marts 1749. 21 KSA. Nr. 7, 4. læg: materialrgsk. 1749—50.
— På en løs seddel meddeles: d. 17. marts begyndt ved Christianshavns kirke; 11 mand
fra 17. til 23. marts. 22 Fr. Weilbach, der i sin bog om Thura indgående har behand
let spirets historie, siger s. 115, at man først nu, da det var besluttet at opføre spiret
af træ, byggede et stokværk til på det murede tårn, medens sandheden er en anden:
stokværket var der fra Lambert van Havens tid, men det måtte stryges, hvis spiret
var blevet bygget af sten; nu blev det bibeholdt. 23 De nævnte vaser er ved fejltagelse
11*
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omtalt flere gange senere, endda så sent som 1834 i: KSA. Nr. 61, Brandtaksation af
6. maj 1834. 24 KSA. Nr. 11, s. 92; 2. april 1749: »Da Torntaget … straxen efter
forestaaende Paaske Helligdage skal afbræckes … « Påskedag faldt 1749 på den 6. april.
25 KSA. Nr. 7, 3. hæfte: materialrgsk. 1749—50; 25. april, 13. og 30. maj 1749. 26 KSA.
Nr. 11, s. 95; 14. april 1749. 27 Murarbejdet var mulig mere omfattende, end det di
rekte kan læses af regnskaberne. KSA. Nr. 11, s. 101 f. har så sent som 24. sept. 1749
en post vedrørende de gamle gesimssten, der skal nedtages fra tårnet og derefter sæl
ges. Smst. s. 119 meddeles det, at murarbejdet først var helt afsluttet i juni 1750.
28 KSA. Nr. 6, s. 105 f., 107, 113 og 115. 29 Weilbach: Thura, s. 108. 30 KSA. Nr. 7,
et læg med kapitalrgsk., under 9. april 1750: Jacob Høvinghof har efter Thuras ordre
leveret »Christi billede forfærdiget af kaaber med seyerfahne«. Jfr. smst. fol. 14 a og 37 a.
31 Københavnske Danske Posttidender, 28. juni 1749. 32 KSA. Nr. 7, andet hæfte;
arb. vedr. den ydre trappe er nævnt fra februar til sept. 1750. 33 Da. Yitruv. III, s.
707 ff. Gengivet hos Weilbach, anf. værk, s. 115. 34 KSA. Nr. 7, andet hæfte, s. 26;
16. april 1750. 35 Da. Yitruv. III, s. 714. Weilbach siger, anf. værk s. 115, vistnok
fejlagtig, at det var tømmermesterens tale, der blev nedlagt i kuglen. Bankes vers er
gengivet hos Paludan, Christianshavns Beskrivelse (1791), s. 66. 36 KSA. Nr. 6, s.
115—17; særlig under 24. maj 1751, s. 117. 37 KSA. Nr. 7, fra januar til juni 1752;
sidste udgift er indført i andet hæfte s. 65 under 14. juni 1752. 38 KSA. Nr. 6, s. 119;
3. nov. 1751. 39 KSA. Nr. 6, s. 113, 119 og 125. — KSA. Nr. 7, s. 43 ff. 40 Da.
Yitruv. III, s. 715. 41 Smst. s. 724 f. 42 Eberhard Hempel: Francesco Borromini
(Wien 1924), s. 192. 43 Da. Vitruv. III, s. 705. 44 KSA. Nr. 11, s. 179 f. Den 6. sept.
foreslår værgen, at der sættes lås for tårndøren for at »forekomme den daglige opløben
paa kirkens taarn og spir«.
S. 541 —555. Kirkebygningen fra 1750 til nutiden. 1 KSA nr. 11, s. 431; 23. juli 1777.
NM. S. K. Vor Frelsers Kirke, nov. 1944. 3 RA. Rev. Rgsk. 1694—97, s. 87; 25. juli
1696. 4 Som note 3, s. 94; 30. maj 1696. 5 KSA nr. 32, fol. 149 b; udateret udg.
1730—31. 6 KSA nr. 11, s. 46; 27. juli 1747. 7 Som note 3, s. 98; 25. feb. 1696.
8 O. Nielsen og P. Købke: Vor Frelsers Kirke, s. 9. 9 KSA. nr. 60: Kirkesynsbogen
1863—1924, s. 144. 10 KSA. nr. 61: Diverse dokumenter 1738—1865; 15. nov. 1851
og 16. dec. 1853. 11 KSA nr. 60, s. 58—67. 12 NM. S. K. Vor Frelsers Kirke, 19. juni
1933. 13 KSA nr. 63: Diverse dok. 1805—93, 2. læg, udateret: restaureringen 1889.
14 KSA nr. 37: rgsk. 1743—47, fol. 68. 15 KSA nr. 78: rgsk. 1771—78, fol. 7. 18 In
ventarium 1791, s. 180 (embedsarkivet). — KSA nr. 79: rgsk. 1793, s. 12. 17 KSA nr.
8: Sager vedr. reparationer 1813—28, under 8. juni 1815, 25. april 1816 og 6. marts
1818. — KSA nr. 81: rgsk. 1817, et læg med generalrgsk. 1816—17, s. 6. 18 KSA nr.
62: Div. dok. 1746—1861; overslagene 1847; samlet oversigt over istandsættelsen 1849
—53; smst. under 1856 (udateret). 19 Stenhuggeroverslag ved Becher og Romanelli
af 14. aug. 1854: KSA nr. 62, div. dok. 1746—1861. Smst. udateret rgsk. 1857. 20 KSA
nr. 61: Div. dok. 1738—1865, 26. jan., 23. april og 1. nov. 1864. — KSA nr. 60: Kirkesynsbog 1898, s. 254. 27 Vor Frelsers kirke var første gang på finansloven 1895—96:
22 Kirkesynsbog s. 194. 23 Som note 22. 24 Kirkesynsbog s. 201, 16. okt. 1890. —
Nielsen-Købke: Vor Frelsers Kirke, s. 9 f. 25 Kirkesynsbog 1891, s. 202. 26 Kirke
synsbog 1898, s. 254. 27 Vor Frelsers kirke var første gang på finansloven 1895—96:
Kirkesynsbogen s. 231, under 18. okt. 1895. 28 Kirkesynsbogen 1909—10, s. 322 f. —
Oplysn. fra mindetavlen i tårntrappen. 29 Kirkesynsbogen, under 20. nov. 1909, s. 324 f.
— Mindetavlen i tårntrappen.
2

S.
556 —601. Inventar. 1 RA. Rgsk. 1694—97, s. 85 og 88. 2 KSA. nr. 28. Rgsk.
1707—13, s. 128; 8. dec. 1710. 3 P. 87. 1715, bilag 93; 31. dec. 1714. 4 KSA. Magi
stratens resolutionsprotokol 1719—22, s. 118; 27. maj 1720. — KSA. nr. 30. Rgsk. 1719
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—23, fol. 39 a. 5 NM. Særlige Kirkesyn: Yor Frelsers kirke, korresp. marts-april 1948.
6 KSA. nr. 62. Div. dok., 6. juni, 19. aug. og 7. dec. 1825. 7 KSA. nr. 59. Værgens
noticebog 1861, s. 5. 8 KSA. nr. 62, 22. juli, 2. aug. og 13. dec. 1825. 9 Marquard:
Kg. Kammerrgsk., s. 477. 10 RA. Rgsk. 1694—97, s. 97. — KSA. nr. 74, rgsk. 19.
juni 1734, s. 80. 11 KSA. nr. 61. Div. dok., 6. dec. 1824. — KSA. nr. 60, inv. 1863,
s. 15. 12 Inv. 1708, s. 10. 13 NM. Særlige kirkesyn: Vor Frelsers kirke, 25. okt. 1957
(Asta Bønnelyckes beretning om messehaglens istandsættelse). 14 KSA. nr. 75. Rgsk.
27. marts 1747, fol. 146. — KSA. nr. 11. Brevkopibog s. 72 f. 15 Inv. 1751, s. 134. —
KSA. nr. 76, fol. 67, 1. april 1749. 16 KSA. nr. 11, s. 80 og 96. — KSA. nr. 76,
fol. 72 f. 17 KSA. nr. 60, kirkens inv. 1863, s. 16. 18 Inv. 1708, s. 9. 19 Pontoppidans danske atlas II, s. 204. — Jonge: Københavns Beskrivelse II, s. 424. 20 RA.
Rgsk. 1694—97, s. 105; 19. juli 1697. 21 Som note 20, s. 96; 30. maj 1696. 22 KSA.
nr. 60. Inv. 1863, s. 12. 23 KSA. nr. 32. Rgsk. 1727—31, fol. 151 b. 24 KSA. nr.
33. Rgsk. 1731—33, fol. 86—87. 25 KSA. nr. 31. Rgsk. 1725, fol. 73 b. 26 RA. Rgsk.
1694—97, s. 152; 15. april 1696. 27 KSA. nr. 61. Div. dok., 28. okt. 1771. 28 KSA.
nr. 78. Rgsk. 13. juni 1772, fol. 5. 29 KSA. nr. 11. Brevkopibog s. 375 f.; 7. aug. 1772.
30 Jonge: Kbhv.s Beskrivelse II, s. 422. 31 KSA. nr. 11, s. 398. 32 Karl Wilh. Tesdorpf: Johannes Wiedewelt (1933), s. 33. 33 P. Paludan: Christianshavns Beskrivelse,
s. 78. 34 RA. Rgsk. 1698—1706, s. 47; 12. sept. 1699. 35 RA. Rgsk. 1694—97, s. 95;
30. maj 1696. 36 KSA. nr. 30, fol. 20 a; 9. aug. 1719. — Inv. 1719, s. 48. 37 Tegn.
og brev i Københavns Bymuseum. 38 Første indkøb af tømmer til stoleværket 16.
juni 1696, se RA. Rgsk. 1689—93, fol. 67. Med jævne mellemrum afspejles senere ind
køb i Rgsk. op til 1697. — Snedkerarbejde 1696: ved Didrik Tegler, Peder Mortensen
og Maria sal. Morten Levins, se RA. Rgsk. 1694—97, fol. 94—96; 30. maj 1696. 39 NM.
Arkiv. Evakueringsskab. 40 Nuværende nummerering: lige numre nord for, ulige nr.
syd for midtergangen, udgående fra de forreste stole ned langs midtergangen og igen
op imod koret langs gangene i sideskibene. — Gamle nummerering: mandsstole nr. 1,
2, 3 — fortløbende; kvindestole nr. 1, 2, 3 — fortløbende. Se stolestadergsk. i kirkens
rgsk. på KSA. og stolestadebøger, KSA. nr. 24 og 25. 41 RA. Rgsk. 1694—97, fol.
125 f., 28. feb. 1695 fl., vognleje ved transport af »Ducker« fra billedhuggeren. Ibidem,
fol. 101, 11. aug. 1696: Chr. Nerger for 128 alm. og 26 store dokker. 42 RA. Rgsk.
1694—97, fol. 88; 25. juli 1696. — KSA. nr. 24: Stolestadebog 1696—1733, fol. 1; stol
nr. 9 med 6 stader betegnes 1696 som kongestol, 1711 som geheimeråd Adlers stol.
43 KSA. nr. 63: Div. Dokumenter 1805—93, udateret meddelelse om restaureringen 1889.
44 KSA. nr. 60: Kirkesynsbog 1863—1924, s. 17. 45 Dokker til skriftestol m. m.: RA.
Rgsk. 1694—97, fol. 126 (i året 1695), samt fol. 101, 11. aug. 1696. — Stolenes placering
i koret, se Thurah, Danske Yitruvius I, Tab. LXXXII. 46 Andet udstyr: Inv. 1708.
— Raskes gardiner: KSA. nr. 32, rgsk. 1727—31, fol. 104 a (1729). 47 KSA. nr. 76:
Rgsk. 1751—55, fol. 153; 26. sept. 1754. 48 Inv. 1788, s. 161. 49 Peder Mortensen
for tvende store stole i koret: RA. Rgsk. 1694—97, fol. 96; 30. maj 1696. 50 I et over
slag 1851 foreslog N. S. Nebelong stole og panelværk i koret fjernet, klokker- og degne
stol dog kun midlertidigt, se: KSA. nr. 62, div. dok. 1746—1861, 2. maj 1851. 51 KSA.
Nr. 62: Diverse Dokumenter 1746—1861, 1. juni 1860. KSA. Nr. 60: Kirkesynsbog
1863—1924, p. 17. Bloch Suhr: Yor Frelsers Kirke etc., 1853, p. 17. 52 KSA. Nr. 24:
Stolestadebog 1696—1733, samt Rgsk. i KSA. 53 KSA. Nr. 24: Stolestadebog 1696—
1733, fol. 409. 54 KSA. Nr. 33: Rgsk. 1731—33, fol. 83 b, udateret 1732—33; ibidem
om pulpiturets marmorering. 55 KSA. Nr. 8: Sager vedr. Reparation 1813—26, 6.
marts 1818, Malling til magistraten. 56 Kbh. Dipl. YII 54, 5. sept. 1683. 57 KSA.
Nr. 10: Brevkopibog 1696—1746, fol. 37, 26. apr. 1729 og fol. 65 ff., 13. aug. 1731;
KSA. Nr. 32: Rgsk. 1727—31, fol. 104 b ff., 1729; ibidem, fol. 153 a, 1730—31. Pulpi
tur nr. 3 lå på det gamle alters plads, KSA. Nr. 10: Brevkopibog 1696—1746, fol. 281,
9. apr. 1742. For sin store ihærdighed ved pulpiturens opførelse modtog værgen Jo
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han Otto Felsen af magistraten stol nr. 16 til gratis disposition, KSA. Nr. 10: Brevkopibog 1696—1746, fol. 68; 20. aug. 1731. 58 Om anbringelsen af pulpiturerne, se
Thurah, Danske Yitruvius I, Tabula LXXXII. 59 KSA. Nr. 33: Rgsk. 1731—33, fol.
39 b, udateret 1731. 60 Niels Brock og flere annonyme, KSA. Nr. 78: Rgsk. 1781—82,
fol. 9. 61 KSA. Nr. 78: Rgsk. 1781—82, fol. 11, 28. feb. 1782. 62 KSA. Nr. 78: Rgsk.
1782—83, fol. 12, 3. dec. 1782. 63 Beskrivelse af pulpiturerne hos Bloch Suhr: Vor
Frelsers Kirkes etc., p. 15. 64 Grundplan til nederste etage af sdr. pulpitur vedlagt
et forslag til ændring af kongestolen, udateret, se KSA. Nr. 62: Diverse Dokumenter
1746—1861. 65 KSA. Nr. 78: Rgsk. 1782—83, fol. 11, 3. dec. 1782; KSA. Nr. 61:
Diverse Dokumenter 1738—1865, 6. maj 1834, ang. assurance; skrivelsen omtaler til
forskerens forvirring hele 19 pulpiturstole nede i kirken »deels i 1 Etages deels i 2 Etages
Høyde«. 66 KSA. Nr. 60: Kirkesynsbog 1863—1924, p. 192, syn 1889; KSA. Nr. 63:
Diverse Dokumenter 1805—93, udateret 1889, pulpiturer nedrevet 1. juni 1889, bryst
panel anvendt i sakristi, kaldet skriftstol. 67 Kbh. Dipl. VII, s. 454 f. 68 Kilderne
til denne sag er ikke meget tydelige. Transporten finder sted som nævnt i note 69 den 15.
april, og organisten ved Vor Frue kirke får betaling den 29. juni (RA. Rgsk. 1694—97,
s. 107). Man skulle således tro, at der var tale om eet positiv til indvielsen og et andet
til den videre kirketjeneste. Det sandsynligste er dog, at der er tale om eet og det samme,
skønt O. Nielsen i sit folioværk om kirken (s. 5) synes at regne med to forskellige orgeler.
69 RA. Rgsk. 1694—97, s. 138. 70 Kontraktens dato, men ikke dens ordlyd ses af:
RA. Rgsk. 1694—97, s. 107; under 11. aug. 1696. 71 RA. Rgsk. 1698—1706, s. 77;
15. dec. 1699. 72 RA. Rgsk. 1694—97, s. 101. 73 RA. Rgsk. 1698—1706, s. 71. 74 RA.
Rgsk. 1698—1706, s. 79. 75 RA. Rgsk. 1698—1706, s. 77. 76 Meddelelserne om orgel
piberne og orgelbygning i Danmark i 17. århundrede stammer fra orgelbygger PoulGerhard Andersen, som redaktionen skylder megen tak. — Om orgelet, se desuden Niels
Friis: Orgelbygning i Danmark (1949), s. 99 fT. 77 KSA. nr. 33, rgsk. 1731—33, fol.
82 b; udateret 1732: snedkeren Johan Michel har efter magistratsordre forfærdiget et
nyt galleri omkring orgelværket. Billedskærerens navn ses ikke at være overleveret.
78 KSA. nr. 11, Brevkopibog, s. 1 ff., 7 f., 29 f., 32 fl. — Inv. 1747, s. 121. — KSA.
nr. 75, rgsk. 1743—47, fol. 152. 79 KSA. nr. 11, s. 384 ff., 424 f. — KSA. nr. 78, rgsk.
1773—79, fol. 34, 43 og 44. —- KSA. nr. 11, s. 429. 80 LA. Sjællands stiftsøvrighed.
Kommune sager. Helsingør 1798—99, læg 1799. — Heri en meddelelse om, at Scheer er
benyttet af abbed Yogier til forandring af to orgler på Christianshavn. Jfr. Poul-Gerhard Andersen: Orgelbogen (1955), s. 230. Det vides også, at Yogier holdt orgelkoncert
i Vor Frelsers kirke, jfr. P. S. Rung-Keller i »Vor Frelsers Kirke« (1946), s. 128. 81 P.Gerh. Andersen i Organistbladet, 23. årg. 1957, s. 127. 82 KSA. nr. 62, div. dok. 6.
april og 29. aug. 1826. — KSA. nr. 82, rgsk. 15. sept. og 8. aug. 1827, s. 12—14. 83 KSA.
nr. 62, under 13. okt. 1854, samt 15. jan., 9. juni, 29. juni, 3. juli 1855; endv. KSA. nr.
63, under 25. sept. 1854. 84 KSA. nr. 60, kirkesynsbog 1863—1924, s. 193 f. 85 Me
dens inv. 1708 nævner to blokke ved kirken, har alle de øvrige inventarier fra 1700’rne
kun een blok. Der har dog efterhånden været tre, hvad der fremgår af Jonges og Paludans skrifter. Fra 1818 nævnes de alle i kirkens arkivalier: KSA. nr. 3, sager vedr. istand
sættelse 1813—28, under 31. dec. 1818. 86 KSA. nr. 63, 30. marts 1853. Heri omtales
fornyelsen af blokkenes træværk. 87 RA. Rgsk. 1681—89; heri udgiftsprotokol 1684—
89; 8. dec. 1684. 88 Inv. 1708, s. 14. — Bloch Suhr, anf. værk s. 8. 89 Paludan, anf.
værk s. 81 f. 90 KSA. nr. 8; 31. dec. 1818 (jfr. note 85). 91 Inv. 1789, s. 179. 92 Jonge
II, s. 421. — Paludan, anf. værk s. 89 f. 93 Nævnt i alle inv. fra 1700’rne, samt i anf.
værker af Jonge og Paludan. 94 Tre tavler til tolvprædiken og aftensang er nævnt i
inv. 1708, s. 13. 95 Georg Garde: Danske silkebroderede Lærredsduge (1961), s. 244.
96 Omtalt i sakristiet i inventarierne fra 1700’rne. 97 Bloch Suhr: Vor Frelsers Kirke
(1853), s. 13 f. — O. Nielsen og P. Købke: Vor Frelsers Kirke (1896), s. 8 og 21. — KSA.
nr. 8, under 31. dec. 1818. 98 En oplysning i denne tavle om, at kirkegården 1918,
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1923 og 1927 hegnedes med mure angår kirkegården på Amagerbrogade. 99 Inv. 1708,
s. 13. — Inv. 1737, s. 74. — KSA. nr. 10, s. 292 fi. -— Nielsen og Købke, anf. værk,
s. 20. 100 Inv. 1737, s. 75. — KSA. nr. 10, s. 292 ff. 101 KSA. nr. 10, s. 292 ff.
102 H. Holck: Kiøbenhavns Sogne-Kirkers Beskrivelse (1775), s. 105. — KSA. nr. 13:
arvebegravelser 1696—1736, s. 44; 22. nov. 1720. 103 Omtalt i sakristiet fra 1716 (inv.
1716) og siden stadig på samme sted. 104 KSA. nr. 60: Kirkesynsbogen 1863—1924,
s. 93. — KSA. nr. 63: diverse dok. 1805—93, 2. læg, udateret 1889. — Nielsen-Købke,
anf. værk s. 20. 105 Inv. 1696 (embedsarkivet), s. 5 f. 106 Inv. 1708, s. 13. -— Inv.
1743, s. 102. — Inv. 1779, s. 146. 107 Inventarium 1713. 108 Om tårnuret, R. Berg:
Det gamle Taarnuhr i Vor Frelsers Kirke paa Christianshavn. Kbh. 1920. 109 RA.
Rgsk. 1696—97, fol. 109, ibidem 1697—1706, fol. 73 ff. — Om Johannes Mercki, Be
ring Liisberg: Urmagere og Ure i Danmark, Kbh. 1908, s. 169 f. 110 KSA. Nr. 10:
Brevkopibog 1696—1746, fol. 132; 30. maj 1736. 111 KSA. Nr. 10: Brevkopibog
1696—1746, fol. 136—37; 7. maj 1746. 112 KSA. Nr. 10: Brevkopibog 1696—1746,
fol. 337; 6. juli 1744. 113 KSA. Nr. 75: Rgsk. 1743—47, fol. 63; 16. nov. 1744. Andreas
Bjørn skænker 132 rdl. 114 KSA. Nr. 10: Brevkopibog 1696—1746, fol. 367; 9. dec.
1744, P. Mathiesens regnskab for urskiver. 115 KSA. Nr. 11: Brevkopibog 1746—77,
p. 95, nedtagning 14. april 1749 — ibidem p. 100, 24. sept. 1749 om ophængning.
116 KSA. Nr. 60: Kirkesynsbog 1863—1924, p. 150; 22. sept. 1882. 117 KSA. Nr. 60:
Kirkesynsbog 1863—-1924, p. 245; 1896. 118 KSA. Nr. 31: Rgsk. 1723—26, fol. 69 b;
31. maj 1725. Den måde, klokken hænger på, gør tydningen af indskriften usikker.
119 Om leje af en sluffe til klokkens transport fra Gyldenløves Gård og andre foranstalt
ninger i forbindelse med klokkens oplag, RA. Rgsk. 1681—88, 9. aug. 1682. 120 RA.
Rgsk. 1693, fol. 79; 5. dec. 1693. 121 Anførte værk s. 20. 122 RA. Rgsk. 1694—97,
fol. 108; 1. dec. 1696. 123 NM. Særlige Kirkesyns Journal Nr. 4/30; 30. jan. 1930 —
her gengives »Indskrift paa den Klokke, der omstøbes til Brug for det nye Klokkespil«.
124 Om klokkespillet 1928—32, se P. S. Rung-Kellers afsnit i »Vor Frelsers Kirke«, Kbh.
1946, s. 121 ff. — I en privat tryksag fra april 1932, som velvilligst er meddelt redak
tionen af organist W. Wingum, har Rung-Keller ved klokkespillets fuldendelse leveret
en nøjere beskrivelse. 125 NM. Særlige Kirkesyns Journal 9/4 1953. — Venligst be
kræftet af organist W. Wingum. 126 Scherrenbein leverede 1700 en kvarterslagklokke
til urværket, se RA. Rgsk. 1698—1706, 3. feb. 1700. — Timeklokken, R. Berg, Det
gamle Taarnuhr i Vor Frelsers Kirke, 1920, s. 4. 127 Efter Scherrenbeins omstøbning
af klokkerne 1699 vejede de henholdsvis 2 skippund, 6 lispund og 6 pund, og 2 skip
pund, 17 lispund og 6 pund, se RA. Rgsk. 1698—1706, fol. 69; 10. nov. 1699; — til om
støbningen var brugt de to gamle klokker, af hvilke den største har været Michel Dal
mands fra 1640 og den mindste Claus v. Dams (se under Gamle Kirke s. 483), en gam
mel lysekrone, fem lysearme, en lysestage og et lille bækken. Ifølge ubekræftede og
sandsynligvis fejlagtige oplysninger skulle disse to klokker være tilgået kirken som nye
i 1688, se bl. a. NM. Særlige Kirkesyns Journal 10/30; marts 1931. 128 Nedfald, se
KSA. Nr. 10: Brevkopibog 1096—1746, fol. 359; 9. dec. 1744. — Omstøbning, se KSA.
Nr. 75: Regnsk. 1743—47, fol. 105; 8. sept. 1745. 129 Den i 1745 omstøbte klokke
sprukken, se KSA. Nr. 11: Kopibog 1746—77, s. 93; 3. feb. 1749. — Henrik Tessin for
at omstøbe klokken, 34 rdr. 5 mk., se KSA. Nr. 76: Rgsk. 1747—51, fol. 149; 11. aug 1750.
Kirkegård p. 602 —608. 1 Forbudet gennemførtes to år senere på Christianshavn
end i den øvrige del af København. Se Festskrift i Anl. af Vestre Kirkegaards 50 Aars
Bestaaen, Kbh. 1920, p. 39 f. 2 KSA. Nr. 79. Regnsk. 1788—1803, fol. 8—9; Januar
og April 1791. — Inventarium 1791, s. 179 ff.: om indretningen af denne kirkegård.
3 RA. Rgsk. 1639, 16. sept. 1640, kontrakt mel. Hans Knip og Niels Trolle om opfyld
ning af kirkegården med »god Jord, leer, saand og torff«. 4 Ibid. Læg m. bygningsrgsk.
sommer/efterår 1640: Bolværk for kirken, et ditto fra kirken til Mats Pouelsens Huse.
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Ibid. 26. okt. 1641, syn på plankeværk om kgd. 5 Ibid. 23. juli 1640, Andreas Kristo
fer leverer hængsler til kirkegårdsport. 6 KSA. Nr. 28, 29 og 74, Rgsk. 1707—13,
1713—15 og 1715—19. Den gl. kgd. bliver 1709 indgrøftet, får en port for og bliver
beplantet med asketræer; hovedkirkegården var indhegnet allerede 1692 (s. 606) og få
år senere beplantet med linde- og rønnetræer, se RA. Rgsk. 1694—97, fol. 146; 27.
mar. 1694. 7 KSA. Nr. 28. Rgsk. 1707—13, 26. juli 1708. 8 RA. Rgsk. 1681—88.
Udgift 1681—83, 5. sept. 1682. 9 KSA. Nr. 3, udgift 1681—83. 18. sept. 1682. 10 1731
udfylder renovationsvæsenet således den »Store Park [d. e. vanddam] paa Kirckegaarden«, KSA. Nr. 33, Rgsk. 1731—33, fol. 37 a; — og i det næste årti rejses tre pum
per på kirkegården for at dræne fundamenterne til bygningen, KSA. Nr. 10, Kopi
bog 1696—1746, p. 281 ff.; apr.-sept. 1742. 11 RA. Rgsk. 1694—97, fol. 111; 8. sept.
1694 og 27. apr. 1696, Thomas Andersøn for stenbro omkring selve kirken og 1067/9 favne
stenbro til gaden nord for kirken, Dronningensgade. 12 KSA. Nr. 61, diverse doku
menter, 1738—1865, 27. sept. 1837, en sag med blyantspåskriften: »Kaadhed eller
Drengestreger«. 13 KSA. Nr. 11, Kopibog 1746—77, p. 391; 29. apr. 1773. 14 KSA.
nr. 11 Kopibog 1746—77, p. 389; 1773. 15 Forskellige skrivelser 1736—45 om orga
nistens ringe boligforhold i St. Annægade; KSA. Nr. 10: Brevkopibog 1696—1746, s.
139 fT., s. 174, s. 190: om hans frygt for sit helbreds »Conservation« og fortrydelse over
den »liderlige og u-taalelige stank« i værelserne, der har bevirket, at de »honette folck«,
han tidligere havde omgang med, »haver ladet sig betake for at komme anden gang«.
— Tre gange prøver man forgæves på at få huset solgt ved auktion, ibid. 197. Upålide
lige eksistenser i de tilstødende huse kunne tiltvinge sig adgang gennem de forfaldne
vægge, til fare for hans liv og ejendom. Huset så fugtigt »saa vi knap kand ligge tørre«,
ibid. p. 371 f.; marts 1745. 16 KSA. Nr. 11, Kopibog 1746—77, p. 300 ff.; 3. aug. 1761.
17 Klage over stadskaptajn Claus Jensens forseelser, KSA. Nr. 11, Kopibog 1746—77,
p. 67; 22. maj 1748. 18 KSA. Nr. 60, Kirkesynsbog 1863—1924, p. 160; 23. sept. 1884.
19 Kirkeværgetavlen i tårnets trappegang. — NM. Det særlige Kirkesyn: Vor Frelsers
kirke, under 20. juli 1934. 20 Se bl.a. KSA. Nr. 58, Register over Monumenter 1844.
21 KSA. nr. 28 Rgsk. 1707—13, flere steder. 22 KSA. Nr. 32, Rgsk. 1727—31 (fol.
30 a) 1727 — om magistratsresolution 28. juli. KSA. Nr. 10: Kopibog 1696—1746, p. 25;
21. juli 1727, værgens forslag. 23 KSA. Nr. 77. Rgsk. 1759—63, fol. 30; 29. okt. 1759.
24 Se Festskrift i Anl. af Vestre Kirkegaards 50 Aars Bestaaen, p. 60. 25 KSA. Nr. 28,
Rgsk. 1707—1713, fol. 382: Udgifter som følge af magistratsresolution 11. aug. 1711.
Grunden kostede 66 rdr. 4 mk. 26 Ibid. 12. aug. 27 Ibid. 15. aug. 28 KSA. Nr. 11,
Kopibog 1746—77, p. 12 f.; 20. juni 1746. 29 KSA. Nr. 11, Kopibog 1746—77, p. 13;
magistratsresolution 4. juli. 30 KSA. Nr. 78 Rgsk. 1770—88, bd. 1786/87, fol. 10;
2. aug. 1786. 31 KSA. Nr. 75. Rgsk. 1743—47, fol. 152; 27. okt. 1746. 32 KSA. Nr.
61, Diverse Dokumenter 1738—1865. 1851, en serie skrivelser om nedlæggelsen af inden
bys kirkegårde. Menigheden henviser til at fattigkirkegården i St. Annægade blev »an
lagt« = udvidet i 1827. 33 KSA. Nr. 61, diverse dokumenter 1738—1865. 26. sept.
1838. Vedlagt findes en tegning til den påtænkte stakitport. 34 KSA. Nr. 62, Diverse
Dokumenter 1746—1861, 1. apr. 1853, værge til magistrat. 35 KSA. Nr. 61, Diverse
Dokumenter 1738—1865, 26. juli 1853, sundhedskommissionen til magistrat. 36 H.
Trier: Koleraen i København 1853, p. 81—147, p. 110. 37 KSA. Nr. 63, Diverse Do
kumenter 1805—93. Udateret skrivelse 1889. 38 RA. Rgsk. 1689—93, p. 47; 22. marts
1692. 39 RA. Rgsk. 1689—93, p. 40, 42, 67, 76 f. 81 og 85. 40 RA. Rgsk. 1689—93,
p. 81; 1. okt. & 5. nov. 1692. 41 KSA. Nr. 10, Brevkopibog 1696—1746, p. 268; 2.
okt. 1741: 9 låse til stakitportene. — KSA. Nr. 62, Diverse Dokumenter 1746—1861:
Overslag til fornyelse af samtl. stakitværker m. beskrivelse af stakithegnene og de se
kundære stakitter fra kirkegårdsportene til indgangsdørene; 2. november 1852. 42 KSA.
Nr. 11, Kopibog 1746—77, p. 49 & 51; 12. juni og 10. juli 1746. 43 KSA. Nr. 11, Kopi
bog 1746—-77, p. 128; 5. okt. 1750, omtale af tegninger og overslag. Ibid., p. 134; 25.
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nov. 1750, kontrakt m. murermester Conradi, opførelse af pillerne efter Conradi’s — af
Thura godkendte — tegninger. 44 Hånnel er ikke nævnt direkte i forbindelse m. port
pillerne, men betalingen for hans billedhuggerarbejde ligger på 1543 rdr. — godt en
trediedel mere end hans overslag for skulptur til spiret; KSA. nr. 6, Protokol ang. Spi
ret. 8. nov. 1751. 45 KSA. nr. 11 Kopibog 1746—77, p. 266; resolution 13. juni 1759.
Muren færdig 15. okt. sa. år, p. 268. 46 KSA. Nr. 8. Sager vedr. Reparation 1813—28.
6. mar. 1818, Malling til magistrat. 47 KSA. Nr. 60: Kirkesynsbog 1863—1924, 27.
aug. 1883. 48 KSA. Nr. 60: Kirkesynsbog 1863—1924, 23. sep. 1884. 49 KSA. Nr.
63: Diverse Dokumenter 1805—93, udateret 1889. 50 Inventarium 1747 s. 118.
51 KSA. Nr. 79: Rgsk. 1788—1803. 52 KSA. Nr. 60: Kirkesynsbog 1863—1924, 5. sept.
1871; p. 86, og 18. aug. 1872; p. 92; samt tilføjelse, s. 8.

Gravminder s. 609 —617.

1

Peder Paludan, Samlinger til en Beskrivelse over Chri
stianshavn og Frelserens Kirke sammesteds. Kbh. 1791, p. 87. 2 KSA. Nr. 74: Rgsk.
1736—37, fol. 172; udateret 1736—37. — Samt, Inventarium 1737 p. 82. 3 KSA. Nr.
78: Rgsk. 1781—82, fol. 9: Niels Brock skænker 500 rdr. til de nye pulpiturer (s. 580)
og eftergiver iøvrigt kirken dens gæld til ham på 300 rdr. 4 RA. Rgsk. 1693, fol. 41;
18. sept. 1693. — RA. Rgsk. 1694—97, fol. 82 f.; 11. okt. 1695, fol. 89; 29. nov. 1696.
Samtidig opførtes den tilsvarende krypt under tårnets søndre side, Viereggs fgravkrypt
(s. 496). 5 Kbh. Dipl. VIII 249, 24. nov. 1688. 6 KSA. Nr. 13: Arvebegravelser
1696—1736, fol. 34; 3. sept. 1711. Meller betalte 200 rdr. 7 KSA. Gravbøger, Nr. 13
og 14, og rgsk. 8 KSA. Nr. 61: Diverse Dokumenter 1738—1851, 28. juni 1845. I før
ste omgang tilmures hvælvingen, ibidem 1. aug. 1845. 9 KSA. Nr. 14: Begravelsesbog
1737 ff., fol. 135. 10 KSA. Nr. 61: Diverse Dokumenter 1738—1865, 15. nov. 1851.
Kapellet kunne rumme seks kister. 11 KSA. Nr. 60: Kirkesynsbog 1863—1924, p. 58;
synet 1866. 12 KSA. Nr. 60: Kirkesynsbog 1863—1924, p. 79 f.; synet 1870: om ar
bejderne med indlægning af varme. 13 RA. Rgsk. 1694—97, fol. 53; 21. dec. 1697:
trappe gjort til rette til begravelse i sakristi. 14 KSA. Nr. 28: Rgsk. 1707—13, fol. 443;
27. apr. 1713: to nye lemme over kirkens begravelse. -— KSA. Nr. 11: Brevkopibog
1746—77, fol. 400; 24. aug. 1773: flisegulv. 15 KSA. div. rgsk. 1718—1778. 16 KSA.
Nr. 11: Brevkopibog 1746—77, fol. 391; 5. maj 1773. 17 KSA. Nr. 14: Begravelsesbog
1737 ff., fol. 134. 18 Bl. a. Thura, Hafnia Hodierna, 1748, p. 306, hvor indskriften er
fundet trykt første gang. Holck, Kiøbenhavnske Sogne Kirkers Beskrivelse, p. 100. Pa
ludan, anf. værk, p. 88, hvor E. H. Viereggs navn for første gang offentliggøres på tryk.
19 NM. arkiv, Det særlige Kirkesyn, 13/33 Vor Frelsers Kirke 19. juni 1933. 20 KSA.
Nr. 13: Arvebegravelser 1696—1736, fol. 5 ff.; 16. sept. 1697. Gravstedsretten kostede
150 rdr., dertil kom familiens byggeudgifter til krypten. 21 KSA. Nr. 10: Brevkopi
bog 1696—1746, fol. 84 ff.; 18. juni 1734 ff. Fejlagtigt beskyldte Scavenius kirken for
at have kasseret »hans« kister i sakristiet ved rejsningen af det nye alter (s. 511 f.). 22 KSA.
Nr. 10: Brevkopibog 1696—1746, fol. 115; 26. marts 1735. Bl. a. foreslog Scavenius at
kirken gravede en grøft langs kirkens mur ud for graven og stampede den med blåler
som underlag for rendestenene, så de kunne få »sin fulde flugt«. 23 KSA. Nr. 10: Brev
kopibog 1696—1746, fol. 118 f.; 7. maj 1735. Om de tre andre lig, ibidem 11. maj 1735.
24 KSA. Nr. 14: Begravelsesbog 1737 ff., fol. 116 og 136. 25 KSA. Nr. 28: Rgsk. 1707—
13, fol. 33, 30. apr. 1708. 26 KSA. Nr. 13: Arvebegravelser, fol. 26, 15. jan. 1710. —
KSA. Nr. 14: Begravelsesbog 1737 ff., fol. 100. 27 KSA. Nr. 11: Brevkopibog 1746—77,
p. 214 f.; 26. aug. 1755. 28 KSA. Nr. 14: Begravelsesbog 1737 ff., fol. 2 a. 29 KSA
nr. 13: Arvebegravelser 1696, s. 13; 3. dec. 1687, grav nr. 22. 30 KSA. Nr. 14: Be
gravelsesbog 1737 ff., fol. 25; 1. maj 1696. Lars Pedersen havde gravstedet nr. 23 på
gravkortet. 31 Interessen for gravstederne inde i Vor Frelsers kirke var svindende
allerede nogle år før forordningen 22. feb. 1805 satte en stopper for slige bisættelser.
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Fra 1800 solgtes ikke længere gravsteder i kirken, KSA. Nr. 79: Rgsk. 1800, p. 14.
Nielsen og P. Købke, Vor Frelsers Kirke, Kbh. 1896, p. 24.

633
32

O.

Kirkegårdsmonumenter. S. 613 —617. 1 KSA. Nr. 60: Kirkesynsbog 1863—1924, p.
160; 23. sept.: Rapport om afståelsen til kommunens friskole, rejsning af nye jernstakit
ter, grundens planering og tilplantning med træer og tilsåning med græs. 2 Personalhistorisk Tidskrift, 5. rk. I 248 ff. Gravskrifter fra Kjøbenhavns nedlagte Kirkegaarde
indenfor de gamle Volde, ved Bredo Grandjean. — Det er denne artikels nummerering
af gravskrifterne, der i det efterfølgende henvises til. 3 KSA. Nr. 61: Diverse Doku
menter 1738—1865. 25. november 1848. 4 Tilladelsen, KSA. Nr. 82, Rgsk. bd. 1837 p.
5 Tilladelsen, KSA. Nr. 83, Rgsk. bd. 1849. 6 Tilladelsen, KSA. Nr. 83, Rgsk. bd.
10.
1843. 7 Tilladelsen, KSA. Nr. 83, Rgsk. bd. 1844. 8 Tilladelsen, KSA. Nr. 83, Rgsk.
bd. 1848. 9 Tilladelse til monument, KSA. Nr. 83, Rgsk. 1852, tilladelse til jerngitter,
KSA. Nr. 83, Rgsk. 1851. 10 KSA. Nr. 58: Register 1844 o. monumenter, ligsten, mar
morplader og stakitter. 11 Ibidem, 4. maj 1842. Tilladelse til at lægge sten på borg
mester Fugledes grav 12. aug. 1842. — KSA. Nr. 83: Rgsk. bd. 1842. 12 Tilladelsen —
KSA. Nr. 83: Rgsk. bd. 1844. Stedet, — KSA. Nr. 58: Register 1844 o. monumenter,
ligsten, marmorplader og stakitter. 13 Tilladelsen, — som note 12. Bødker var skibskaptajn. 14 Tilladelsen, — KSA. Nr. 83: Rgsk. bd. 1846. 15 Tilladelsen, — KSA. Nr.
83: Rgsk. bd. 1847. 16 Hørkræmmer Bircholdt for tilladelsen, — KSA. Nr. 83: Rgsk.
1848. 17 KSA. Nr. 61: Diverse Dokumenter 1738—1865, 4. og 10. maj 1848. 18 Til
ladelsen, — KSA. Nr. 83: Rgsk. bd. 1849. 19 Tilladelsen, — KSA. Nr. 83. Rgsk. bd.
1850. 20 Brygger Friedel for tilladelsen, — KSA. Nr. 83: Rgsk. bd. 1853.
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A.I.D. (15. .), Holmens k., II 88.
A.I.A. (St. Petri), 1775, 415.
A.I.L. (St. Petri), 1775, 415.
A.M.L. (St. Petri), 1775, 415.
A.M.H.M. (St. Petri), 1740, 415.
AWS (1743), Kastelskirke, II 439.
Abbestee, Catharina Elisabeth, g. m. A.
Ross (s.d.).
Abbestée, Elisabeth Maria, g. m. H. Fabritius (s.d.).
Abbestée, Herman (1728—94), generalgu
vernør, II 184.
Abbestée, Johan Ludvig (1697—1774), II
178, g. m. Anna Birgitte Hansen (1696
—1772) II 173, 178.
Abbestée, Matthias (d. 1710), købmand,
g. m. Judithe von Marie (1667—1741),
II 202.
Abbestee, Michael (d. 1698), handelsmand,
II 171.
Abbestée, Peder (d. 1737), vinhandler, g.
m. Catharina Maria von Achen (d. 1728),
II 178.
Abbestée, Peter (1726—50), handelsmand,
II 173.
Abbestée, Peter Herman (1773—76), II
179.
Abel, Peter Michael, urmager, II 317.
Abrahams, Charles (1838—93), arkitekt,
II 245.
Absalon (d. 1201), ærkebiskop, 3, 12.
Absalon (1209), dekan, 3.
Achen, Catharina Maria von, g. m. P. Ab
bestée (s.d.).
Ackerman, Giert, g. m. Agnete (d. 1730),
611.

Actscilling, Peter, g. m. Bodil Lauritsdatter (1659), 560.
Adeler, Charlotte Amalie, g. m. L. Benzon
(s.d.).
Adeler, Cort (1622—75), generaladmiral,
74, 108 f.; II 200 f.
Adeler, Frederikke Ferdinandine, f. Ben
zon (1754—1828), II 104.
Adler, Henrik (1687), sekretær, 588.
Adler, Johan Gunder (1784—1852), kabi
netssekretær, 210.
Adolfsen, Nicolaj (d. 1684), 595.
Adolph,
Frantz
Thestrup
(1844—1907),
grosserer, II 596.
Adolph, Johan D. S. (1813—91), grosserer,
II 596.
Adolph, Johan Valdemar (1853—1911), II
596.
Adolph, Margrethe Elisabeth, g. m.
J. Perck (s.d.).
Adriansen, Henrik (d. før 1715), g. m. Ka
ren Andersdatter (d. 1729), 600.
Adsersen, Adser (s. 1777), stadskaptajn,
383.
Adtzlew, familien, 347.
Adtzlew, Edvard (1723—24), 437.
Adtzlew, Elisabeth (1730—31), 337, 437.
Adtzlew, Herman (1727—44), 338, 438.
Adtzlew, Jens (1685—1757), deputeret,
337, 439, g. m. Anna Margrethe Lengercken (d. 1735), 337 f., 438.
Afflek, Thomas (d. 1656), 597.
Agger, Knud Christensen (1676), købmand,
g. m. Ingeborg Ludewigs, II 203.
Agger, Marie, g. m. G. T. Klauman (s.d.).
Ahl, Jørgen, instrumentmager, II 261.
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AHLEFELDT –ANDERSEN

Ahlefeldt, våben, II, 335.
Ahlefeldt, Catharina Hedevig von, g. m.
D. v. Pudewels (s.d.).
Ahlefeldt, Frederik (1627—72), general
major, II 403.
Ahlefeldt-Laurvig, slægten, 370.
Ahnemüller, Caspar (1668), murmester,
380.
Ahnemüller, Hans (1633), tømrer, II 39,
106, 258, 267.
Alan, Hans Jensen (1563—1631), profes
sor, 40, g. m. Elline Mortensdatter (1566
—1615), 86.
Albertsen, Hans (d. 1569), biskop, g. m.
Cathrine, 82, 87*.
Aldewelt, Johan (d. 1625), 610.
Aldewelt, Jørgen (d. 1669), 605, g. m. Anne
Søffrensdatter, 595.
Alpinas, Christian Macchabæus, se Macchabæus.
Alpinas, Johannes Machabæus (d. 1557),
professor, g. m. Agnete Matthewson (d.
1589), 58.
Alrøe, Anna Johanne, g. m. A. Schyth
(s.d.).
Als, Peder (1726—76), maler, II 572.
Alstein, Johan, g. m. Ermbke (d. 1676),
606.
Alversen, Henrik (1668), billedskærer, 256,
269.
Amberg, H. C. (1837—1919), arkitekt, 6,
519.
Ambjørnsen, Joen (1681), tømrer, 276, II
485.
Ambrosius (1569), snedkersvend, 33.
Ameln, Reinholdt (1798), II 367.
Ancher, Peder Kofod, se Kofod Ancher.
Anchersen, Dorothea, g. m. J. P. Dorschæus (s.d.).
Anchersen, Hans Peter (1700—65), justits
råd, g. m. Catharina Wiel (d. 1762), 587.
Anders (1584), kedelsmed, 51.
Anders (1488), organist, 45.
Anders (1578), snedker, 43.
Anders Jensen Lunge (1424), ridder, 35.
Anders Skulte (1448), rådmand, 460.
Anders Syundessen (d. 1390), væbner, 35.
Andersdatter, Bente, g. m. J. P. Schneider
(s.d.).
Andersdatter, Bodil, g. m. V. Dop (s.d.).
Andersdatter, Cathrine, g. m. S. Lodevig
(s.d.).

Andersdatter, Inger Sophie (d. 1706), 604.
Andersdatter, Karen (d. 1673), 562, 579.
Andersdatter, Karen, g. m. H. Adriansen
(s.d.).
Andersdatter, Karen, g. m. P. M. Keitum
(s.d.).
Andersdatter, Kirstine, g. m. S. Andersen
(s.d.).
Andersdatter, Marecke (d. 1672), 606.
Andersdatter, Mette, g. m. J. Thorstensen
(s.d.).

Andersen, Anders, biskop, se Ringkjøbing.
Andersen, Anders, brygger, g. m. Gundel
Jensdatter (1696), 596.
Andersen, Bent (d. 1669), g. m. Helle (d.
1669), Malmø, 611.
Andersen, Christen (1622), g. m. Maren
Lauritsdatter, 47, 60.
Andersen, Christen (d. 1740), fyrbøder, g.
m. Elisabeth Marie Berns (d. 1730), II
196.
Andersen, Didrik, remsnider, 225.
Andersen, Elias (d. 1677), 600.
Andersen, Erich (d. 1716), g. m. Maren
Poulsdatter Ehm, II 197.
Andersen, Frantz (d. 1655), 596.
Andersen, H. C. (1805—75), digter, 200.
Andersen, Halvor (1677), kaptajn, 603.
Andersen, Hans Jørgen (d. 1747), hustru
(d. 1756), 599.
Andersen, Jacob (d. 1668), rådmand, g. 2.
m. Maren Pedersdatter (d. 1669), 714.
Andersen, Jacob (1705), skriver på Hol
men, II 78.
Andersen, Jens (d. 1642), boldmester, g.
m. Karen (d. 1667), 604.
Andersen, Jens (16. .), murmester, 47.
Andersen, Jens (d. 1696), murmester, 100.
Andersen, Jens (d. 1642), sølvpop, 571.
Andersen, Jep, hans enke Karen (1662) i
Malmø, II 84.
Andersen, Jochum (d. 1691), 588.
Andersen, Johan (1691), skrædder, 588.
Andersen, Laurits (d. 1717), rådmand, hu
stru (d. 1722), 586.
Andersen, Mads (1752—1831), direktionsbud, g. m. Henrikke Knub (1762—1841),
II 616.
Andersen, Michel (1668), tøjmester, II 92.
Andersen, Morten (1723), fattigforstander,
693.
Andersen, Niels (1668), tøjhusskriver, II 91.

ANDERSEN –AUGUSTINUS

Andersen, Oluf (1560), tømmermand, 44.
Andersen, Peder (1521), præst, 530.
Andersen, Peder (d. 1705), brygger, 592.
Andersen, Peter (d. 1685), møller, 604.
Andersen, Poul, kapellan, se Holm.
Andersen, Poul-Gerhard, orgelbygger, II
586.
Andersen, Rasmus (d. 1684), kgl. postme
ster, g. m. Margrethe (d. før 1676), 592.
Andersen, Simon, hustru (d. 1639), 602.
Andersen, Søren (d. 1612), bødker, g. m.
Kirstine Andersdatter, 557.
Andersen, Søren (1594), kirkeværge, 718.
Andersen, Thomas (d. 1653), renteskriver,
588.
Andersen, Thor (d. 1688), brygger, 101.
Andersen, Valborg, g. Petersen (s.d.).
Andresen, Johan (d. 1711), borgerkaptajn,
360, g. m. Anna Pedersdatter (d. 1710),
360.
Andressen, Andreas Johann (1713—67),
rådmand, 428, g. m. Anna Elisabeth
Ehmken (d. 1779), 429.
Anker, Carsten (1747—1824), konferens
råd, 582.
Anker, Peter Thor (d. 1789), 582.
Anker Heegaard, jernstøberi, 188, II 318,
599.
Anna Nielsdatter, g. m. S. Pedersen (s.d.).
Anna Sophie (1693—1743), Frederik IV’s
dronning, II 167.
Anthon, G. D. (1714—81), arkitekt, 308.
Aphelen, Hans von (1719—79), professor,
g. m. Helene Dorothea Schiønning (1726
—92), II 347.
Appelberg, Henriette (1774—81), 415.
Appelberg, Ida Marie (1770—82), 415.
Appelberg, Peter, g. m. Ida Maria Elisa
beth von Gebler (1747—81), 415.
Arck, Jan Jansen v. d. (d. 1676), g. m. Ka
trine (d. 1688), 605.
Arendrup, Bolette Louise, g.m. A.C.Palle
(s.d.).

Arenfeldt, Carl Ludvig (1738—79), major,
g. m. Mechtele Dorothea Carl (1740—
77), II 207.
Arenstorff, Augusta Elisabeth, g. m. B.
baron Schack (s.d.).
Arenstorff, Carl von (1625–76), general, 394.
Arenstorff, Frederik von (1626—89), ge
neralløjtnant, g. m. Christence Lykke
(1636—67), 575.
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Arentsdatter, Gertrud, g. m. H. von Ham
(s.d.).
Arentsdatter, Karen (d. 1696), 601.
Arentsdatter, Karen, g. m. A. Berntsen
(s.d.).
Arentsdatter, Maren, g. m. A. Feiga (s.d.).
Arentzen Anna Ingeborg, g. m. A. C. Palle
(s.d.).
Arff, Charlotte Amalie, g. Løwe (s.d.).
Arff, Johan Gerhard (1723—81), kontre
admiral, g. m. Bolette Høyer, II 180.
Arff, Nicolay Dominicus (1695—1758),
kommandør, g. 1. m. Georgia Elisabeth
Schløsser (1695—1750), II 172, 2. m.
Maria Lemvig (1702—76), II 175, 206.
Arff, Nicolaj Jansen (d. 1678), 586.
Arff, Nicolay Jansen (1695), kommerceråd,
g. m. Juditta Raitard, II 175.
Arff, Maria Jansen, g. m. V. Meinesen
(s.d.).
Arkelimester, Rudolf, se Rudolf.
Arnsberg, Nicolaj, guldsmed, g. m. Bar
bara Mortensdatter Sixes (d. 1672), 604.
Arreboe, Catharine, g. m. C. Hauser (s.d.).
Arvedsdatter, Ingeborg (d. 1702), 597.
Arvesen (d. 1763), kommerceråd, hustru
(d. 1752), 599.
Arvesen (d. 1725), magister, 606.
Arvedsen, Jon (d. 1702), brygger, 597.
Arvesen, Peder (1725), 606.
Aslaksen, Cort (1569—1624), professor, 39,
g. m. Barbara Olufsdatter, 60, 87.
Asmunds, Kirsten (d. 1670), jordemoder,
597.
Assens, Claus Iversen, se Iversen.
Asser Thygesen (1499), 529.
Asserens, Martin Schitznicht (1649) (navn
forskrevet?), 270.
Astrup, Peder Clausen (d. 1731), 613.
Asverus, Betike (d. 1636), 610.
Auchesen, Niels (1652), kirkeværge, 532,
534, 538, 551, 610, 682, g. m. Dorrete
(1676), 605.
Augustinus, Anne Elisabeth (1783—1805),
II 370.
Augustinus,
Carl
Christian
(—1798—),
II 370.
Augustinus, Christian (1750—1808), tobaksfabrikant, g. 1. m. Lovine Winther
(1759—88), II 370.
Augustinus, Frederikke Sophie (—1799—),
II 370.
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AUGUSTSDATTER –BARTHOLIN

Augustsdatter, Maren, g. m. N. Holtz
(s.d.).
Aumand, Johan (1673), II 471.
Aalborg, Christen Poulsen (d. 1692), grov
smed, 99.
Aarhus, Jacob Madsen, se Madsen.
BMD (1743), Kastelskirke, II 439.
B.R.A.D., se L. L. Voldsgaard.
Back, Johannes (d. 1696), g. m. Maren (d.
1729), 591.
Bache, Johannes (1680), købmand, 610.
Bache, Otto (1839—1927), maler, II 592.
Backer, Cathrine Sophie (d. 1724), 591.
Backer, Maria Catrina (d. 1751), 591.
Baden, Christen Hansen (1592), 104.
Baden, Oluf Mortensen, se Oluf.
Badstuber, Poul (d. 1762), kobbersmed,
322, 448.
Bager, Anthonius (d. 1659), 92.
Bagge, Christine Maria Rasmusdatter, g.
m. Wedsteen (s.d.).
Bagge, Niels Nielsen (d. 1673), g. m. Ane
Matthiasdatter, II 120, 194.
Bagge, Poul Jensen (1704—85), material
forvalter, II 163.
Bagge, Hinze, se Hinze.
Bagger, frk. (d. 1773), 612.
Bagger, Hans (1646—93), biskop, 40, 74,
266, g. 2. m. Søster Svane (1658—1730),
612.
Baje, Niels (d. 1678), handelsmand, II 195.
Balbier, Henrik Thomasøn (1616), 557.
Balche, Henrich (1641), snedker, II 101.
Balchenburg, Sille, g. m. J. R. Brochmand
(s.d.).
Baldersleben, Antonius (1557), 54.
Balk, Dirick (d. 1615), 610.
Balle, renteskriver, hustru (d. 1736), 606.
Balle, Nicolai Edinger (1744—1816), bi
skop, 192.
Balling, Søren, brygger og prokurator, g.
n. Sara Dorothea (d. 1773), 573, 588,
589.
Bals, Jacob, snedker, 125.
Baltzersdatter, Ursula, g. m. J. Willumsen
(s.d.).
Baltzersen, Johan, hustru (d. 1640), 605.
Bang, Carl Emilius (d. 1772), student, 604.
Bang, Christine, g. m. J. Eilersen (s.d.).
Bang, Claus (1619), tømrer, II 28.
Bang, Friderica Lovise (d. 1781), 604.

Bang, Hans Jørgen (1707—52), hofpræst,
g. m. Abelone Dorothea Schiwe (1717—
78), 604.
Bang, Iver, g. m. Barbara Klou (d. 1769),
594.
Bang, Jacob (d. 1826), kontorchef, II 209,
g. 1. m. Catharina Maria Grove (1759—
97), II 184, 2. m. Martha Sophia Baad
(1771—1807), II 185, 3. m. Gunild Mag
dalene Lytzen (1776—1825), II 187.
Bang, Karen Kirstine Jørgensdatter (d.
1749), 604.
Bang, Laurits Christensen (d. 1680), 600,
hustru (d. 1665), 600.
Bang, Margrethe, g. m. E. Monrad (s.d.).
Bang, Oluf (Ole) (1710—83), klokker, II 4.
Bang, Thomas Jensen (1600—61), profes
sor, 93, 108, II 273, g. m. Else Didriksdatter Bartskier, 67 f.
Banke, Mathias (1750), politifuldmægtig,
II 537.
Banner, Peder (d. 1735), hustru (d. 1733),
604.
Banner Mathiesen, se Mathiesen.
Baptista, Johan, g. m. Sara Lauridsdatter
(d. 1673), 592.
Bapst, Ulrich (d. 1629), kaptajn, 411.
Barchman, Niels, snedker, 140, 143.
Barckholt, Niels (d. 1711), kontrollør, 588.
Barcki, Mads (1560), murer, 44.
Barclay, M., glarmester, 700.
Barfod, Lars (1650), proviantkommissær,
g. m. Christine Løwe, 414.
Barfod, Niels (1650—1730), admiral, g. 1.
m. Jannick Bæhr, 414; 2. m. Magdalena
de Witt, 414.
Barnekow, Frederik (d. 1570), 57, 58, 84.
Barnekow, Morten (d. 1577), 57, 58, 84.
Barner, Johan Hugo (d. 1677), kaptajn,
II 161.
Barsebæk, Godske, se Godske.
Barstorph, Joachim Philip (d. 1677), til
Lystager, 47, g. 2. m. Bente Urne, 144.
Bartel, Christopher, g. m. Margrete Wer
ner (d. 1726), 607.
Bartholin, våben, 147*, 148.
Bartholin, Albert (1620—63), rektor, 93,
108.
Bartholin, Albert (1668—1703), viceborg
mester, 584.
Bartholin, Caspar (1585—1629), professor,
88, g. m. Anna Fincke (1594—1677), 62.

BARTHOLIN—BENDTZEN

Bartholin, Caspar (1618—70), til Kornerupgård, dr. jur., 580.
Bartholin, Caspar (1655—1738), professor,
generalprokurør, II 227.
Bartholin, Caspar Christopher (1700—65),
konferensråd, 148.
Bartholin, Dorthe, g. m. C. Longomontanus (s.d.).
Bartholin, Elisa Magdalene, g. 1. m. Ole
Rømer (s.d.); 2. m. T. Bartholin (s.d.).
Bartholin, Else, g. m. S. de Junge (s. d.).
Bartholin, Johanne Catrina (d. 1751), 584.
Bartholin, Rasmus (d. 1698), professor, 69,
101.

Bartholin, Thomas (1616—80), professor,
67, 412, 560, 566, g. m. Else Christoffersdatter, 97.
Bartholin, Thomas (d. 1737), g. m. Elisa
Magdalene Bartholin (1680—1763), 147*,
148.
Bartholin Brorson, frue — (fejl for: Char
lotte Marie Vogetz, g. m. N. Brorson,
s. d.).
Bartskær, Albert (d. 1642), 602.
Bartskær, Didrik Johansen (d. 1642), råd
mand, 571, 602, g. m. Lene (d. 1662),
591.
Bartskær, Else Didriksdatter, g. m. T. J.
Bang (s.d.).
Bartskær, Johan (1635), 602.
Basse, Erik (1566—1611), 569, 573.
Basse, Jens (d. 1652), 610.
Basse, Joachim Frederik (1608—1633),
571, 573, 577.
Basse, Peder (1556—1639), g. m. Sophie
Parsberg (1584—1639), 566, 573, 574,
577.
Bassen, Bartholomæus van (1649), arki
tekt, II 503.
Bassewitz, Volradt von (d. 1615), g. m.
Ebba von Bülow (1595—1657), 575.
Bastiansen, Jacob (1673), 394.
Bauches, Isak (d. 1699), skipper, g. m. Ka
ren (d. 1713), 606.
Baumbach, Claes (f. 1890), billedhugger,
408.
Bechel, Hans Henrik (1690), isenkræmmer,
692.
Bechsted, Ditlev (d. 1791), organist, g. 1.
m. Else Margretha Ramshardt (d.1781),
591; 2. m. Susanne Henriette Pauline
Podevint (d. 1787), 591.
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Beck, Anders Lauridsen (d. 1734), råd
mand, 591.
Beck, Ane Helene (d. 1788), II 376.
Bech, Christen Jensen (1651), kirkeværge,
647.
Bech, Franz Jacob (d. 1628), oberst, 420.
Beck, Jan (d. 1610), hustru (d. 1623), 610.
Bech, Louise, g. m. M. C. G. Lehmann
(s.d.).

Beck, Louise Henriette, g. m. P. Hersieb
(s.d.).
Bech, Peter (d. 1768), postinspektør, 594,
hustru (d. 1766), 595.
Becker, våben, 340.
Becker, slægten, 3822.
Becker, majorinde (d. 1742), 384.
Becker, Anders Gregersen (d. 1745), g. m.
Maren Poulsdatter Ehm, II 197.
Becker, Gottfried (1681—1750), apoteker,
338.
Becker, Henrik Wilhelm (d. 1755), hofskræder, 382.
Becker, Johan Gottfried (1701—16), 338.
Becker, Johan Gottfried (1639—1711), hofapoteker, 338, 340, g. 1. m. Sophia Lercke (d. 1689), 338; 2. m. Helena Mar
gretha Munck (d. 1725), 338.
Beckman, Anna Catharina, g. m. J. Lange
(s.d.).
Bechman, Christine Casparsdatter, se
Buckmand, Kirsten Jespersdatter.
Beckman, Dietrich Barthold (d. 1751),
rådmand, 304, 323, 346.
Bechman, Henrik (1697), urtekræmmer,
586.
Beeker, Johan Michael, skorstensfejer, g.
m. Maria (d. 1751), 405.
Behrens, Carl Johan (1867—1946), II 192,
g. m. Astrid Poulsen (1875—1957), II
192.
Bendixen, Jacob (d. 1659), kapellan, g. m.
Anna von Meulengracht (d. 1653), 584.
Bendixen,
Jens
(1680—1730),
kvartermand, g. m. Dorothea Maria Christine
Nielsdatter, II 196.
Bendixen, Margrethe, g. Saltou (s.d.).
Bendtzen, madm. (d. 1757), 596.
Bentzen, Anneke, g. m. C. F. Ibsen (s.d.).
Bentzen, Bent, g. m. Inger (d. 1711), 587.
Bentzen, Bjørn (d. 1652), g. m. Helene (d.
1683), 92.
Bendtzen, Hans Henrik, bogholder, kasse
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rer, g. m. Birgitte Pedersdatter Hegelund (1690—1770), II 159, 177.
Bentsen, Jens (d. 1727), brygger, stadskaptajn, g. m. Bente (d. 1696), 101.
Bentsen, Maria, g. m. P. Wartberg (s. d.).
Benick, Maria Christine, g. m. O. Heinig
(s.d.).
Bennick, Anna Catharina, g. m. P. C.
Böttker (s. d.).
Bentfeldt, Andreas Frederik (1788—1818),
404.
Bentfeldt, Anna Margretha (1778—1834),
404.
Bentfeldt, Frederikke Sophie (1774—98),
404.
Bentfeldt, Peter Georg (1776—1842), hof
blikkenslager, 404.
Bentfeldt, Peter Mathias (1738—1816),
hofblikkenslager, 404.
Bentheim-Steinfurt, Ludwig Casimir Wil
helm Clemens, prins af (d. 1876), 389.
Benthin, Wilhelm (f. 1720), bager, g. m.
Helene Jacobs Sleug (f. 1733), 415.
Benzon, urtekræmmer, g. m. Elisabeth
Sophia Torning (d. 1788), 597.
Benzon, Anna Elisabeth von, g. m. G. C.
Jacobi (s. d.).
Benzon, Christian (1718—1801), oberst
løjtnant kammerherre, II 358.
Benzon, Frederikke Ferdinandine, g. Ade
ler (s. d.).
Benzon, Jacob (1688—1775), statholder,
II 148, 193.
Benzon, Lars (1687—1741), konferensråd,
II 148, g. m. Charlotte Amalie Adeler
(1703—24), II 193.
Benzon, Niels (1724—61), II 193.
Benzon, Niels (1646—1708), generalprokurør, g. 1. m. Else Scavenius (1660—
89), II 148, 1932, 2. m. Anna Meulengracht (1656—1723), 347 f., II 148.
Benzon, Niels (1711—58), justitsråd, II 193.
Benzon, Peder (1680—81), II 148.
Benzon, Peder (1684—1735), konferens
råd, g. m. Anne Sophie Wissing (1692—
1762), II 193.
Benzon, Sophia Elisabeth, g. m. Suhm
(s.d.); 2. m. M. C. L. F. Tønder (s.d.).
Berch, Poul (d. 1735), fuldmægtig, 606.
Berent, Hindrich (d. 1621), 579.
Berentsdatter, Nille, g. m. J. v. Hambs
(s.d.).

Berentsen, Michel, hustru (d. før 1656),
592.
Berentz, Baltzer (d. 1605), g. m. Nille (d.
1633), 579, 593.
Berentz, Baltzer (1629), 605.
Berentz, Johannes (d. 1714), 612.
Berentz, Thomas (d. 1704), rådmand i St.
Thomas, 612.
Berentzdatter, Cathrine (d. 1641), 603.
Berg, Andreas (d. 1764), stadsmusikant,
589, 590.
Berg, Andreas (d. 1769), kancellist, 590.
Berg, Christian (1762—1839), vægterin
spektør, 502.
Berg, H. C., billedskærer, 689
Berg, Jens Justesen (1610—84), sogne
præst, II 229, 237, 322, 376.
Berg, Maria, g. m. G. Treschow (s. d.).
Berg, Søren (1759—1814), møller, g. m.
Bendte Christensen (1758—1849), II
616.
Bergendahl, Søren Lauritsen (d. 1680), ka
pellan ved Vor Frue, 97.
Berger, Paul (d. 1685), glarmester, 600.
Berger, Poul Christoffersen, g. m. Christentze (d. 1702), 600.
Berggreen, A. P. (1801—80), organist,
komponist, II 312.
Bering, Jytte, g. m. B. Luxdorph (s. d.).
Bering, Vitus (1617—75), historiograf, 95,
99, 564.
Berling, Christiane Hendriette Marie, g. m.
J. M. Møller (s. d.).
Berling, Ernst Henrik (d. 1750), bogtryk
ker, 404.
Berndrop, Anna, g. m. D. Danck (s. d.).
Berndrop, Christian Petersen (d. 1677),
603.
Berndrop, Hans Petersen (d. 1680), kræm
mer, 603.
Berndrop, Peter (d. 1717), 606.
Berner, Alexander (d. 1785), konferensråd,
600.
Berner, Henrik (d. 1632), kirkeværge, 551,
hustru (d. 1612), 590.
Bernhard, David (1696), organist, II 582.
Bernhorst, Elisabeth Kristina, se Peter
sen.
Bernini, Giovanni Lorenzo (1598—1680),
arkitekt, II 510.
Berns, Albert Baltsar (1602—52), storkøb
mand, 494.

BERNS—BILEFELD

Berns, Elisabeth Marie, g. m. C. Andersen
(s.d.).
Bernstorff, Andreas Peter greve (1735—
97), statsminister, 234 f.
Bernstorff, Johan Hartvig Ernst greve
(1712—72), statsminister, 234 f.
Bernt Schmachthagen (1458), organist,
246.
Berntsen, Arent (1610—80), rådmand,
576,
607, g. 1. m. Karen Arentsdatter
(d. 1652), 601, 2. m. Mette Lauridsdatter (d. 1696), 601.
Berregaard, Elisabeth, g. m. C. v. Brandt
(s.d.).
Bersøe, Anna Marie, g. 1. m. G. Gierløv
(s.d.), 2. m. C. C. Borup (s.d.).
Bertel (16. .), tømmermand, II 293.
Bertelsen, Eske, hustru (d. 1647), 612.
Bertelsen, Hans (1690), slagter, 692.
Bertelsen, Ludvig (169.), islandsk køb
mand, 46.
Bertelsen, Niels, brændevinsbrænder, hans
enke (1752), 144.
Berthelsen, Niels (d. 1687), øltapper, 99.
Bertelsen, Peder (d. 1670), 603.
Bertelsen, Peder (1684), maler, II 489.
Bertram (1517), livlæge, klosterforstander,
568.
Bertram Larsen (1854—1935), urmager,
188, II 449, 598.
Bestentz, David (1685), II 476,
Bestle, Georg (1855—1933), etatsråd, 693,
g. m. Caroline Sophie Hassert (1852—
1916), 700.
Beulwitz, Christian Henrich Emilius von
(1715—91), amtmand, kammerherre, g.
m. Sophia Magdalene von Brandt (1730
—60), 440.
Beulwitz, Friderica Christiane (1760—
1803), g. Lowzow, 440.
Beverlin, Christian (d. 1692), brygger, g.
m. Maren Jacobsdatter (d. 1673), 95.
Beverlin, Johan (1705), orgelbygger, II
446.
Beyer, Andres (d. 1663), hustru (d. 1653),
602.
Beyer, Inger Marie Danielsdatter, g. m.
B. Jegind (s. d.).
Bickers, Cornelia, g. m. J. Irgens (s.d.).
Biehl, Charlotte Dorothea (1731—88), for
fatterinde, 324, 373.
Bielke, våben, II 71, 76, 171, 338, 339.

Bielke, Carl (d. 1738), landsdommer, II
171.
Bielke, Charlotte Amalie (—1666—), II
339.
Bielke, Christian (—1669—), II 339.
Bielke, Christian (—1673—), II 340.
Bielke, Christian (1645—94), admiral,
m. Marie Sophie Bielke (1657—86), II71.
Bielke, Dorothea Christine (1658—76), II
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g.

201.

Bielke, Henrik (1615—83), rigsadmiral,
592,
II 76, 104, g. m. Edele Ulfeldt
(1630—76), II 72, 201.
Bielke, Jens (1580—1659), til Østråt, kans
ler, g. m. Sophie Brockenhuus (1587—
1656), II 338.
Bielke, Jens Tillufsen (d. 1559) til Øst
råt, 557, 592.
Bielke, Jørgen (1621—96), statholder, gehejmeråd, 592; II 338, g. m. Magdalene
Sibylle Gersdorff (1643—85), II 338,
339, 340.
Bielke, Margrethe, g. m. J. F. Marschalck
(s.d.).
Bielke, Marie Sophie, g.m. C.Bielke (s.d.).
Bielke, Øllegaard Sophia (1664—66), II
339.
Bienaimé, sen., billedhugger, 214, 216, 228.
Bienaimé, jr. billedhugger, 214, 216, 228.
Bienaimé, Pietro, billedhugger, 218, 228.
Bierman von Ehrenschild, Anna Catha
rina von, g. m. C. Brandt (s.d.).
Bierman von Ehrenschild, Conrad (d. 1698),
gehejmeråd, 256, 266, 282, 354, 596, g.
m. Anna Knoff (d. 1669), 256, 342.
Bierman von Ehrenschild, Frederik (d.
1745), landråd, g. m. Frederikke Louise
Schøller (d. 1752), 343.
Bierman von Ehrenschild, Martin Conrad
(d. 1715), amtmand, 342, g. m. Anna
Margrethe von Støcken (d. 1732), 343.
Bierrebye, Anna Christine (d. 1761), II
198.
Bierrebye, Karen (1761), II 198.
Bild, Evert (d. 1567) til Ravnholt, g. m.
Vibeke Podebusk (d. 1596), 55.
Bildsted, kancelliråd, g. 2. m. Christine
Schiermbeck (d. 1780), 595.
Bildsøe, Sophie Amalie, g. m. P. Kofod
Ancher (s. d.).
Bilefeld, Johan Clausen, brygger, hans hu
stru (d. 1675), 96.
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Bilefeldt, Jørgen (1564), kleinsmed, 42.
Bille, våben, 683.
Bille, slægten, II 104.
Bille, Ermegaard, g.m. J.Podebusk (s.d.).
Bille, Eske (d. 1552), rigshofmester, 683,
710, 715.
Bille, Frederik (1648—65), 717.
Bille, Margrethe, g. m. L. Brock (s. d.).
Bille, Niels (d. 1590), 715.
Bille, Sidsel Andersdatter, g. m. N. Pars
berg (s. d.).
Billeskou, Lovise (d. 1844), II 166.
Billeskou, Petrine, g. Branner (s. d.).
Billeskou, Vilhelm (d. 1823), II 166.
Bindesbøll, M. G. (1800—56), arkitekt,
172, 693.
Bindslev, Svea Linnea, g. Hempel (s.d.).
Bing, Jens (1681—1751), etatsråd, dr.
med., 147.
Bing, Peter (d. 1647), renteskriver, 605.
Bircherod, Jens Jensen (1623—86), profes
sor, 274, II 227, 230, 322, g. 1. m. Else
Nielsdatter Munk (1641—78), 72.
Bircholdt, Ingeborg Charlotte (1828—46),
II 616.
Birck, Christen Nielsen (d. 1710), 596.
Birck, Christopher Nielsen (d. 1710),
596.
Birch, Erik (d. 1788), justitsråd, 585.
Birck, Hans (d. 1707), købmand, 583.
Birck, Niels Christensen (d. 1750), køb
mand, hustru (d. 1738), 544, 596.
Birck, Poul (d. 1774), 596.
Birck, Poul Christensen (d. 1704), 596.
Bischel (1773), maler, II 522.
Bischoff, Jacob (1682—1755), slotsforval
ter, 373, g. m. Charlotte Amalie Müller
(1684—1754), 374.
Bissen, H. W. (1798—1868), billedhugger,
192, 212, 220, II 209, 372.
Bissen, V. (1836—1913), billedhugger, 686,
II 373.
Bjeske, Knud (d. 1612), professor, 59, 86.
Bjørn (d. 1759), assessor, 578.
Bjørn, Johanne Bertelsdatter, g. m. N.
Lunde (s. d.).
Biørn, Niels (1689—1754), søkrigsprokurør, II 197, g. m. Birgitte Bragaard
(1689—1772), II 198.
Biørn, Niels Jensen (d. 1653), renteskriver,
II 194.
Bjørnsen, våben, II 76, 133.

Bjørnsen, Bertel (d. 1722), 1. hustru (d.
1698); 2. hustru (d. 1740), 578.
Bjørnsen, Jørgen (1596—1680), viceadmi
ral, II 11, 76, g. m. Anna V alentins dat
ter (1598—1683), II 133.
Bjørnsen, Marie Lisbeth, g. m. N. H. Wittmach (s. d.).
Black, Anna Karina (1772—84), II 208.
Black, Christen Schaarup (1737—81), gros
serer, II 181, g. m. Johanne Vadum, II
181.
Black, Johanne Christiane (1779—82), II
181.
Bladt, Hans Pedersen (d. 1677), 566, 576,
borgmester, g. m. Marte (d. 1683), 588.
Bladt, Henrik (d. 1704), assessor, 588.
Bladt, Peter (1679), 588.
Bladt, Peder (1711), 591.
Blanckenheim, Wilhelm (1697), barber og
kirurg, 397.
Blanckeris, Elisabeth, g. m. A. v. Schepse
len (s.d.).
Blanckfort, Boldewyn (d. 1634), 579.
Blansius, Peder (d. 1730), parykmager,
hustru (d. 1724), 587.
Blasius, Leonhard (d. 1644), bygmester,
II 32, 44, 106, 253, 267, 481.
Bleier, Christian, hustru (d. 1739), 602.
Blicher, Elisabeth Christine Margrethe, g.
m. N. F. S. Grundtvig (s. d.).
Blichfeldt, Samuel (1749—87), murerme
ster, overbrandmester, g. m. Regina Friderica Derman (f. 1751), 416.
Blixen, Sophia Hedevig von (1587—1643),
418.
Bloch, Else Thomasdatter (1715—89), II
370.
Bloch, Eskil Thomsen, møller, g. m. Mette
Jensdatter Hamrum (1735—1808), II
370.
Bloch, Julie Sophie Angelica Cathinca
(1854—56), II 189.
Bloch, Mads Thomsen (1723—93), møller,
II 370.
Bloch, Sara Maria (d. 1768), g. Brøsechen,
605.
Bloch, Søren (d. 1770), kræmmer, 605.
Bloch, Søren, kræmmer, hustru (d. 1732),
603.
Bloch-Suhr, Johannes (1807—76), kapellan
693, II 553, 578.
Blom, murermester, 227.

BLOM –BORNEMANN

Blom, Frederik (1684), stenhugger, II 489.
Blome, våben, II 335.
Blome, Anna, g. m. H. Schack (s. d.).
Blome, Wulf (d. 1826), 406.
Bluhme, Johannes Bartholomæus (1681—
1753), hofprædikant, 399.
Blum, Henrich (d. 1628), 420.
Blücher-Altona, Gustav Carl Christian
Frederik greve af (1837—38), II 188.
Blöcker, Anna Margrethe, g. m. C. Legan
(s.d.).
Blöcker, Christina (d. 1711), 362.
Bobert, Jørgen (d. 1607), kirkeværge, 532,
558, 681, g. 1. m. NN (d. 1598), 592, 2. m.
NN (d. 1617), 592.
Bock, Anders Larsen, hustru (1710), 611.
Bock,
Gustav
Ferdinand
(1836—1910),
etatsråd, II 191, g. m. Christine Marie
Antoinette Terkelsen (1840—1911), II
192.
Bock, Johan Carl (1741—1805), tobaksfabrikant, g. 1. m. Frederikke Louise
Braad (1752—86), II 369; 2. m. Sophie
Elisabeth Vinther (d. 1802), II 369.
Bockenheusser, Philip (1696), bogtrykker,
II 502.
Bockenhoffer, Elisabeth Magdalene, g. m.
H. Chretschmer (s. d.).
Bodeck, Cathrine von, g. m. V. Suhm
(s.d.).
Bodenhoff, Andreas (1723—94), agent, g.
2. m. Mathilda Catharina Rohde (1737—
70), 586.
Bodenhoff, Mathilde Cathrine Andrea (d.
1792), 586.
Bodenhoff, Rasmus (1761—95), 586.
Bodness, Anna Marie, g. m. J. Plump
(s. d.).
Bodtzen, Johan Petersen (1686), orgel
bygger, 143, 223, 543, II 296, 482,
581—83.
Bodtzen, Peter Petersen (1686), orgelbyg
ger, 223, 543, II 296, 581—83.
Boecius (d. 1354), dekan, 35.
Boeg, kammerråd, 432.
Boesen, Helene, g. m. H. Hjort (s. d.).
Boesen, Poul (d. 1678), rådmand i Svend
borg, g. m. Bodil Madsdatter Friis
(1641—1726), II 149, 170.
Bogbinder, Hans Mesenheim (d. ca. 1515),
borgmester, 530, g. m. Birgitte (d. efter
1520), 530.
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Bojanowski, Anna Sophia, g. m. G. W.
rigsgreve Sponneck (s. d.).
Bojesen, Gerhard (d. 1635), 418.
Boiesen, Jens (1643), 595.
Bojesen, Johannes (d. 1657), renteskriver,
418.
Bojesen, Titus (16. .), 418.
Bolch, Gotfred, guldsmed, II 568.
Bolten, Friederica baronesse von (d.1784),
394.
Bolten, Henrik baron (1734—90), køb
mand, 394, g. 1. m. Sophie Elisabeth
Schmidt (1745—71), 432; 2. m. Anna
Norregaard (1748—82), 430; 3. m. Friderica Sophie Heinrich (1764—1807),
432.
Bolten, Johan Henrich baron (1773—92),
kornet, 394, 433.
Bondo, Friederich (1724—56), II 198.
Bonnix, Bodil, g. m. O. Leth (s. d.).
Bonsach, Henrik, guvernør, II 572.
Borbye, Bendix, brygger, hustru (d.1738),
587.
Borch, våben, 53.
Borch, Christen, arkitekt, 174.
Borch, Herman Henrik, vinhandler, g. m.
Dorte Charlotte Podal (1780—1827), II
199.
Borch, Martin (1852—4937), arkitekt, 174.
Borch, Mathias Johannes (1766—1833),
lærer, klokker, II 165.
Borch, Ole (1626—90), professor, 74, 109.
Borchard gelgeter, klokkestøber, 51, 551,
548, 700.
Borchardsen, Jacob (1634—95), sogne
præst i Alsted, 604.
Borchardsen,
Jens
Hansen
(1635—81),
sognepræst i Tranebjerg, magister, 560.
Bordeslohe, Herman von (d. 1613), guld
smed, 696.
Bording, Georg (d. 1734), oberst, g. m.
Kirstine Svane, II 348.
Bording, Jacob (d. 1560), livlæge, 54.
Bording, Peter Janus (1729—88), kom
mandørkaptajn, g. m. Kirstine Leth
(1733—89), II 348.
Borgesen, Talvor (d. 1700), 597.
Borkvard von Hamelen (1473), borgme
ster, 461.
Bornemann, våben, 78.
Bornemann, Cosmus (d. 1820), major, 394.
Bornemann, Henrik (d. 1710), biskop, 77*,
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78, 103, II 502; g. 1. m. Susanne Worm
(d. 1674), 78, 2. m. Anna Würger (d.
1698), 78.
Bornemann, Johannes Adolph (1643—98),
sognepræst ved Vor Frue, 40, 101.
Bornemann, Philip Julius (d. 1652), kan
cellisekretær, g. m. Hedevig Zoëga, 64.
Borquartsen, Rolluf (1624), kgl. stykke
støber, 39, 48, 566, 590.
Borregaard, Thomas Christensen (d. 1683),
589.
Borresen, Johan Christian (d. 1790), lærredshandler, g. 3. m. Anne Frantzdatter,
II 164.
Borris, Andreas (1743), 383.
Borris, Jacob (1718), 383.
Borris, Jacob (d. 1739), guldsmed, 138,314,
317, II 558.
Borromini, arkitekt, II 532, 540.
Borthus, Birgitte, g. m. P. Kraft (s. d.).
Borup, Christen Christensen (1748), urte
kræmmer, g. m. Anna Marie Bersøe
(1717—54), II 203.
Borup, Gotthilf (d. 1879), billedhugger,
218.
Borvin, Lavrens (1517), præst ved St.
Nikolai, 461.
Boson, Poul (1701—86), højesteretsasses
sor, II 208, g. m. Anna Magdalene Buckholdt (1701—38), II 202.
Bostrup, Thomas (d. 1637), hustru (d.
1630), 596.
Bothsack, Barthold (1649—1709), profes
sor, præst ved St. Petri, 263, 398.
Bothsack, Rosina Elisabeth, g. m. R. Wagner (s. d.).
Botsack, Sidonia Emerentze, g. m. Holtzmann (s. d.).
Boumand (1702), smed, II 587.
Boye, Margrethe Elisabeth von, g. m. I.
Hoppe (s. d.).
Boye, Nicolaus (d. 1690), overkirurg, 275.
Boysen, Andreas Paulin (1809—43), styr
mand, II 614.
Bradt, slægten, 380.
Bradt, F. L. (1747—1829), kobberstikker,
arkitekt, 703.
Bradttisch, Maren Hansdatter, g. m. P.
Frølund (s. d.).
Bragaard, Birgitte, g. m. N. Biørn (s. d.).
Braem, Gødert (1601—55), storkøbmand,
266, 270, 412, 421.

Braem, Johan (1595—1646), storkøbmand,
266, 269, 411, 421, g. 1. m. Maria Hegerfeldt (d. 1625), 597, 2. m. Cæcilia Bruun,
412.
Braem, Thale Magdalena, g. m. D. Seckman (s. d.).
Brahe, Jørgen (d. 1565) til Tostrup, g. m.
Inger Oxe (d. 1592), 58.
Brahe, Manderup (1628—66), g. m. Bir
gitte Trolle (1631—87), II 374.
Brahe, Otte Pedersen (1582—1642), til
Torbenfeld, g. m. Mette Rosenkrantz
(1603—46), II 374.
Brahe, Otto Akselsen (d. 1611), 711.
Brahe, Tyge (1546—1601), astronom, II
226, 261.
Bramstedt, Johan (1695), 369.
Brandanus, Oluf (1518), præst, 529.
Brandenburger, Ernst (d. 1713), bygnings
inspektør, 394, II 50.
Brandrop, Morten (d. 1690), 606.
Brandt, Anna Augusta, g. m. N. Henrik
sen (s. d.).
Brandt, Anna Catharina (1680—89), 353,
435.
Brandt, C. J. (1817—89), præst ved Var
tov, 197.
Brandt, Carl (1696—1738), kabinetssekre
tær, konferensråd, 354, g. 1. m. Anna
Catharina
Bierman
von
Ehrenschild
(1706—28), 353; 2. m. Else Berregaard
(1715—93), 354, 440.
Brandt, Charlotte Amalie (1683—89),
436.
Brandt, Christian (d. 1709), major, 353.
Brandt, Christian von (1735—1805), 443,
g. m. Regitze Kirstine Charlotte Scheel
(1746—1806), 443.
Brandt, Conrad (1706), 467.
Brandt, Enevold greve (1738—72), 390.
Brandt, Heinrich von (1687—1733), schoutbynacht, g. m. Eleonore Margrethe
Knuth (1691—1767), 438.
Brandt, Peter (1644—1701), rentemester,
423, g. m. Abigael Maria von Stöcken
(d. 1714), 353 f., 435 f., 438.
Brandt,
Johann
Heinrich
(1814—49),
grosserer, II 614, 616.
Brandt, Johannes (1785), klokker, II 589.
Brandt, Sophia Magdalene von, g. m. C. H.
E. von Beulwitz (s. d.).
Brandt, Wilhelm (d. 1699), 436.

BRANNER –BROCKENHUUS

Branner, Petrine, f. Billeskou (d. 1840), II
166.
Brasch, g. m. Agnete (d. 1646), 611.
Brasch, Anne Elisabeth, g. m. N. P. Hval
(s. d.).
Brasck, Anna Katharine, g. m. O. C.
Ehlers (s. d.).
Brasch, Gert (d. 1674), g. m. Martha Ehm
(d. 1691), 563, 611.
Brasch, Henrik (d. 1703), 611.
Brask, Lyder (d. 1629), hustru (d. 1649),
607.
Brasch, Martin, brygger, g. m. Anna Elisa
beth (1699), 346.
Brasch, Mattis, hustru (d. 1635), 611.
Brasch, Mathias (d. 1746), kaptajn, hustru
(d. 1738), 611.
Brasenhauer, Ditlev, guldsmed, 530, 680,
II 291.
Braun, Simon Godfred (1702—62), livmedikus, 441.
Breckling, Herman, assessor, g. m. Mar
grethe (d. 1689), 604.
Bredal, Erik Andersen (d. 1672), sogne
præst, senere biskop i Trondhjem, II
465 (her fejlagtig: Niels), 478.
Bredal, Helene, g. m. N. Brock (s. d.).
Brehmer, Henrik (d. 1658), generalmajor,
II 20.
Breitendich, Fr. Chr. (1702—75), organist,
144 f., 550.
Breitendich, H. (1704), urmager, II
449.
Bremer, Catharina, g. m. M. Møllmann
(s. d.).
Bremer, Johan (1616—70), tysk hofpræst,
256, 258, 262 f.
Bremer, Thomas (1665—1710), krigskommissær, 263.
Brendstrup, Frederikke Caroline, g. m. H.
J. Steinbach (s. d.).
Brenniche, Jens (1723), 693.
Brenno, Carlo Enrico (d. 1745), stukkatør,
678.
Bressart, Juliane Louise de, g. m. C. C.
Dauw (s. d.).
Breusegem, Abraham (d. 1711—12), bil
ledhugger, II 511, 516.
Brieghel, Johan Friedrich (d. 1802), liv
kirurg, 386.
Brinck, Christine, g. m. A. v. Steenwinckel
(s. d.).
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Brinck, Iver (1665—1728), Holmens provst,
594, II 79, hustru (d. 1725) (?), 577.
Brinck-Seidelin, Hans Diderick (1720—
78), konferensråd, 577.
Broberg, jfr. (d. 1738), 589.
Broberg, Jens Rasmussen (d. 1652), 91 f.
Brochmand, Bodil, g. m. M. Foss (s. d.).
Brockman, Christen Christensen (d. 1677),
593.
Brochmand, Drude Rasmusdatter (1663—
80), II 351.
Brochmand, Grethe, g. m. H. Schach (s. d.).
Brochmand, Hans (d. 1606), mag., g. 1. m.
Johanne Vordervecken (d. 1604), 569;
2. m. Katrine Busch (d. 1610), 569.
Brochmand,
Hans
Rasmussen
(1594—
1638), professor, 90, 105, 565, g. m.
Drude Fincke (1604—71), 62.
Brochmand, Jesper (d. 1562), kancellise
kretær, 81, 83*.
Brochmand, Jesper Rasmussen (d. 1652),
biskop, g. m. Sille Balchenburg (d. 1661),
63, 91.
Brochmand, Niels Pedersen, g. m. Maren
(d. 1719), 608.
Brochmand, Peter, g. m. Marie (1618),
569.
Brochmand, Rasmus Enevoldsen (d. 1662),
professor, II 351.
Brochmand, Rasmus Hansen (d. 1664),
professor, 65; II 351; g. m. Else Pedersdatter, II 351.
Brochmand, Søster Hansdatter, g. m. M.
H. Tistorph (s. d.).
Brock, NN. Sørensen (d. 16.8), II 161.
Brock, Andres Nielsen (d. 1704), 583.
Brock, Hans (d. 1617), stenhugger, hustru
(d. 1610), 608.
Brock, Lauge (d. 1566), 715, g. m. Mar
grethe Bille, 711.
Brock, Niels (1731—1802), legatstifter, II
588, g. m. Helene Bredal (1736—86), II
609.
Brockam, Henrik, stenhugger, II 494, 498,
501, 546.
Brockdorff, Dorothea, g. m. B. Rantzau
(s. d.).
Brockdorff, Juliane Marie baronesse, g. m.
A. C. baron Knuth (s. d.).
Brockenhuus, våben, II 158, 339.
Brockenhuus (d. 1701), 602.
Brockenhuus, Johan Ludvig (1759—1830),
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overhofmester, g. m. Anna Ernestine
comtesse Schack (1772—1805), 433.
Brockenhuus, Jørgen Otto Gottlieb (d.
1792), 386.
Brockenhuus, Oluf (1611—72), landsdom
mer, g. m. Karen Ulfeldt (1611—58),
573, 574.
Brockenhuus, Sophie, g.m. J. Bielke (s.d.).
Brockenhuus, Vibeke Magdalene, g. m. A
W. Hauch (s. d.).
Brockenhuus-Schack, Frands greve (1863
—1948), 370.
Brod, Maren Jørgensdatter, g. m. H. J.
Mule (s. d.).
Broderup, Knud Olsen (1714—82), grov
smedemester, g. m. Anna Dorothea
(1703—85), II 162.
Broglio, 353.
Brorson, Nicolaj (1690—1757), sognepræst,
g. 2. m. Barbara Agnete Hansen (1703—
50), 578, 3. m. Charlotte Marie Vogetz
(1697—1752), 578 (her anført som fru
Bartholin Brorson), 4. m. Anna Fogh
(d. 1764), 585.
Brorson, Søster Ane Christiane, g. m. P. E.
Sporon (s. d.).
Bruguier, Elisabeth Marianne, g. m. G. J.
Fabritius (s. d.).
Brummer, Carl (1864—1953), arkitekt, II
160.
Brunning, Christen, g. m. Gundel (d. 1705),
596.
Brunsmand, Johan (1637—1707), præst,
magister, g. m. Magdalene Klauman (d.
1700), 592.
Brunsmann, Margretha (d. 1732), 589.
Brun, Adde Hans (1757), købmand, 426.
Bruun, Anders (1654—1705), sognepræst,
magister, II 591, g. m. Anne Catharine
Byssing (1666—1723), II 594.
Bruun,
Anna
Catharina
(1701—80(86)),
415.
Bruun, Christian, g. m. Magdalene (1671),
II 476.
Brun, Constantin (1746—1836), gehejmekonferensråd, 190, 329, 389, g. m. Frie
derike Münter (se F. Brun).
Bruun, Cæcilia, g. m. J. Braem (s. d.).
Brun, Friederike, født Münter (1765—
1835), forfatterinde, 235, 330, 400* 402.
Bruun, Georg (1767), livkirurg, 380.
Bruun, Henrik, maler, 224.

Brun, Henrik (1718), slotsforvalter, 381.
Bruun, Iver Nielsen, g. m. Karen Eilersdatter (1591—1674), II 124.
Bruun, Jacob (1726—55), II 346.
Bruun,
Johanne
Christiansdatter
(1713),
681.
Bruun, Malthe Christian (d. 1766), amts
forvalter, g. m. Else Cathrine Olufsdatter (d. 1800), 590.
Bruun, Malthe Junghans (d. 1770), 590.
Bruun, Matthias, g. m. Anna Margrethe
Smith (1728—56), II 198.
Bruun, Peter (d. 1644), 593.
Brun, Peter (d. 1693), søkaptajn, g. m.
Ellen Catrina Jørgensdatter Hammer,
595.
Brun, Peter (d. 1713), g. m. Marie (d. 1728),
597.
Bruun,
Urban
(1685—1742),
deputeret,
etatsråd, II 346.
Bruyn, Anna Sophie, g. m. J. Schlyter
(s. d.).
Brückner, Christoph (1640—1701), tømrer
mester, 276, 360, II 494, 496 f.
Bryde, J. P. T. (1889), kirkeværge, II 596.
Brügman, Maria Dorothea, g. m. H. P.
Top (s. d.).
Brügman, Terkel (1695—1755), etatsråd,
II 203, g. m. Anna Sophie Klauman
(1716—53), II 173.
Brünniche, Andreas Pedersen (1704—69),
maler, II 317.
Brøer, Hans (1729), præsident, 142, II 158.
Brøndsted, P. O. (1780—1842), arkæolog,
194, 202.
Brøns, Jens Pedersen (1669), 608.
Brønstorff, Elisabeth (d. 1777), 606.
Brønstorff, Ingeborg Johanne, g. 1. Sohl;
2. m. D. Thurah (s. d.).
Brønstorff, Søren Rasmus (d. 1734), 606.
Brønstrup, Johanne Dorothea, g. m. A.
Momsen (s. d.).
Brøsechen, Didrik Wilhelm (d. 1773), 605.
Brøsechen, Philip (d. 1795), 605.
Brøsechen, Severin Philip (d. 1793), 605.
Braad, Frederikke Louise, g. m. J. C. Bock
(s. d.).
Braad, Jørgen (d. 1633), rådmand, g. m.
Karen Christensdatter Vibe (d. 1637),
716.
Buch (1743), skrædder, II 6.
Buck, Anders Lauridtzen (d. 1703), pro-
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kurator, 1. hustru (d. 1685), 592; 2. hu
stru (d. 1723), 592.
Buch,
Andreas Andersen (1688—1760),
brygger, g. m. Pauline Luno (1690—
1750), 698, 707.
Buck, Frantz (1739), 360.
Buck, Hieronymus (d. 1673), præst ved
St. Petri, 261.
Buck, Kirstine Andersdatter (d. 1710),
592.
Buckholdt, Anna Magdalene, g. m. P. Bo
son (s. d.).
Buckmand, Kirsten Jespersdatter, g. m.
S. P. Kallundborg (s. d.).
Buchwald, oberst, hustru (d. 1729), 582.
Buchwald, Anna Magdalena von, g. m. H.
C. Lautrup (s. d.).
Buchwaldt, Fridrich Christian von (1761—
1822), landråd, kammerherre, g. m.
Louise Charlotte comtesse Haxthausen
(1774—1868), II 185.
Buchwald, Johan von (d. 1738), livkirurg,
346.
Budde, Agnete Sophie (d. 1678), II 161.
Bugge, Mathias (1782—1820), astronom,
II 228, 279.
Bugge, Mathias (d. 1786), forvalter, 593.
Bugge, Peter (d. 1773), kammerråd, g. m.
Olivia (d. 1785), 592 f.
Buhr, Morten (1694), glarmester, II 498.
Bulle, Jacob (1681), glarmester, 383.
Bulpontan, Peder (d. 1723), klokker, 604,
hustru (d. 1743), 605.
Burchard, Jens Hansen, se Borchardsen.
Burlach, Dines Clausen (d. 1711), stole
mager, hustru (d. 1711), 593.
Burley, John (1782), silkevæver, 587, g. m.
Valborg Schmidt (d. 1782), 587.
Burmeister, familien, 340.
Burmeister,
Carl
Christian
(1821—98),
maskinfabrikant, II 596.
Burmeister, Johanne Margrethe, g. m. G.
C. Jacobi (s. d.).
Burmeister, Nicolay (1684), guldsmed, 364.
Burneus, Benedikt (16. .), proviantforval
ter, II 415.
Busch & Søn, orgelbygger, II 584.
Busch, Cort (Conrad) von (d. 1625), slotsskriver, 559, g. m. Margrete (d. 1667),
581.
Busch, Katrine, g. m. H. Brochmand
(s. d.).

Busch, Matthias (1723), fattigforstander,
692.
Busky, Carl Friederich (1743—1808), preus
sisk konsul, g. m. Anna Christine Gad,
372.
Bussert, Anna Mortensdatter (1544), 568 f.
Bussert, Morten (d. 1553), bygmester, sten
hugger, 569, g. m. Bodil Hansdatter,
569.
Bussiegel, Christopher, staldskriver, g. m.
Anna Magdalena Thaabel (f. 1760), II
162.
Byberg, Niels Andersen (1686), hører, 98.
Büchler, slægten, 383.
Büchler, Johan Georg (1699—1747), kirke
forstander, 304.
Bülche, Peter (1605—71), læge, præsident,
413; II 103, 113.
Büllner, se Mansfeld Büllner.
Bülow, Christian (f. 1685), kaptajn, 580.
Bülow, Ebba von, g. 1. m. V. v. Bassewitz
(s. d.), 2. m. A. H. Pentz (s. d.).
Bülow, Hans Heinrich von (1733—89),
staldmester, g. m. Marie Henriette Las
son (1747—1805), 433.
Bülow, Hans Løwenhielm von (1737—
1803), kammerherre, 580.
Bülow, Ida Frederikke, g. m. J. G. v. Hol
stein (s. d.).
Bülow, Juliane Marie (d. 1776), 580.
Bynting, Samuel, g. m. Maria (d. 1677),
603.
Byssing, Anne Catharine, g. m. A. Bruun
(s. d.).
Bysing, Claus Matthisen (d. 1734), hustru
(d. 1742), 597.
Byssing, Rasmus (1632—86), sognepræst,
II 591.
Byssing, Rasmus, økonom, hustru (d.
1698), 101.
Bähr, Anna (d. 1735), 380.
Bähr, Jacob (1727), 380.
Bæhr, Jannick, g. m. N. Barfod (s. d.).
Bærentzen, E. D. (1799—1868), maler, II
116.
Bærentzen, True (f. 1708), kaptajnløjt
nant, g. m. Zidsel Wernersdatter (1710—
74), II 198.
Bøckmann, Anna Sophie, g. m. A. Mørck
(s. d.).
Bøchmand, Henrik, g. m. Johanne Nielsdatter (f. 1610), II 374.
2
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Böckmann, Jens (1694—1760), købmand,
g. m. Maria Petersen Hald (1696—1778),
362.
Bøchman, Jochum (d. 1700), forvalter,
g. m. Helene Maria (d. 1711), 597.
Bøchman, Svend (1703), 597.
Bødiker, Adam (d. 1607), g. m. Wendele
von Delden, 686, 698.
Bødicker, Jacob, kapellan (d. 1644), g. m.
Karen (d. 1645), 603(?), 607.
Bødicher, Søren (d. 1612), hustru (d. 1617),
607.
Bødker, Catharina, g. m. H. Karsen (s. d.).
Bødker, Hans Peter (1779—1839), g. m.
Maria Elisabeth Rasmussen (1784—
1843), II 616.
Bødtcher,
Ludvig
(1793—1874),
digter,
197.
Bøfke, Ditmar (1612—81), 647, 705, 714,
g. 1. m. Cicilie Clausdatter, 718; 2. m.
Anne Multerpass, 718; 3. m. Maren
Nansen (1631—77), 718.
Bøffke, Johan (d. 1665), 594.
Bøfke, Johan (d. 1681), g. m. Karen (d.
1681), 607.
Bøfke, Jørgen (d. 1654), 607.
Bøfke, Jørgen (d. 1699), rådmand, 596.
Bøfke, Mikkel (1664—79), 718.
Bøfke, Sofie (1661—74), 717.
Bøgvad, Nicolay (d. 1719), justitsråd, g. m.
Anna Marie Søbøtker (d. 1718), 340.
Böhling, Peter Friderich (1754—1831),
418.
Bøhm, Charlotte Louise (1785—86), 406.
Bøhm, Christian Michael (1780—87), 406.
Boem, Hans (d. 1644), 610.
Böhm, Johan Justus (1660—1709), g. 1. m.
Magdalena Sibylla Herfort, 436, 2. m.
Gørvel Cathrine Portuan (d. 1740), 341,
436, 438.
Bøhme, Johan Christian (d. 1753—54),
murmester, 302.
Böhme, Just (1660), g. m. Anna Klein, 436.
Børresen, Hans Peter (d. 1901), missionær,
II 593.
Bøssestøber, Gert, se Gert.
Bøssestøber, se Laurits Madsen.
Bøtker, Jacob, se Bødicher.
Böttker,
Peter
Christian
(1734—1811),
købmand, kirkeældste, 382, 421, g. m.
Anna Catharina Bennick (1751—1818),
434, 444.

Baad, Martha Sophie, g. m. J. Bang (s. d.).
Baag, Johanne, g. m. H. C. S. Hilmand
(s. d.).
Baar, Christopher (d. før 1683), overskipper, g. m. Sara Henningsdatter, II 195.
C, jfr. K.
C. B. H. M. (1740), St. Petri k, 415.
C. C. W. (1697), Vor Frelsers k., II 558, 563.
C. H. D., Holmens k., II 195.
C. H. S. S. (1718), Vor Frelsers k., II 615.
C. I., guldsmed, II 82.
CJS (1679), 266.
C. J. S. (1668), Holmens k., II 200.
Caldoni, Vittorio, model, 215.
Calinburg, se Kallundborg.
Callisen, slægten, 380.
Callneyn, Hinrich Ernst von (1657—1726),
stiftamtmand, II 336.
Callneyn, Louise von, g. m. C. E. baron
Schack (s. d.).
Campen, Jacob van, arkitekt, II 529.
Capeteyn, Peder (d. 1557), professor, dr.,
læge, 39, 54, 80.
Cappel, Joachim Diedrich (1780), apoteker,
383.
Carius, Johan Daniel (d. 1714), 610.
Carl, Christian Thomesen (1676—1713),
kommandør, II 207.
Carl, Mechtele Dorothea, g. m. C. L. Arenfeldt (s. d.).
Carlesi, billedhugger, 214, 215, 216, 227.
Carlsen, Andreas (d. 1784), urtekræmmer,
597.
Carlsen, Peder, rådmand, 559, hustru (d.
1619), 602.
Carolus, Joris (1619), navigatør, II 24, 28.
Carstens, Friderich (1715—74), konferensråd, 429.
Carstensen, Ingvold (16. .), II 482, 596.
Carstensen, Jørgen (d. 1676), renteskriver,
g. 1. m. Lisabeth Steensdatter (d. 1644),
594; 2. m. Anne (d. 1685), 594.
Carstensen, Peter, se Holsteiner.
Castensen, Peder (d. 1709), køkkeninspek
tør, g. m. Sidse Jensdatter (d. 1696), 97.
Carstensen, Peter, orgelbygger, 267.
Caspar (1582), bogbinder, 38.
Caspersen, Gert, klejnsmed, 114.
Caspersen, Iver, borgmester, II 480.
Cassuben, Anna Margrethe (d. 1657),
392.
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Cassuben, Christian (d. 1693), boghandler,
260, 392, 463.
Cassuben, Laurentius Christian (d. 1659),
392.
Castensen, Floris (1641—77), schoutbynacht, II 201.
Castiglioneus, Fredericus (1633—60), se
kretær, II 200.
Caston, Jacob (d. 1711), skriver, g. m.
Maria Høne (d. 1711), 613.
Cath, Anthon (d. 1660), 412.
Cavaillé-Coll, orgelbygger, II 111.
Cecilie Jonsdatter Litle (1283), 34.
Charisius, våben, II 137*, 138.
Charisius, Charlotte Amalie, g. m. A. Skeel
(s. d.).
Charisius, Constantin (1712—76), konfe
rensråd, g. m. Kirstine baronesse Güldencrone (1709—70), II 208.
Charisius, Frederikke Amalie, g. m. U. C.
Kaas (s. d.).
Charisius, Sophia Elisabeth, g. m. F. C.
Kaas (s. d.).
Charlotte Amalie, kong Christian V.s dron
ning, II 335.
Charlotte Amalie (1706—82), prinsesse af
Danmark, 313.
Chastesen, Engelbrecht, se Melsted.
Chlyver, Wulfbrandt Charlotte (d. 1794),
580.
Chretschmer, 368.
Chretschmer, Elisabeth (d. 1766), 351.
Chretschmer, Heinrich (d. 1724), g. m.
Elisabeth Magdalene Bockenhoffer (1696
—1766), 428.
Christen (1576), bogbinder, 45.
Christen, Adolph Hans Heinrich (1819—
43), kammerskriver, II 199.
Christensdatter, Anna, g. m. H. C. A. P.
Hetting (s. d.).
Christensdatter, Inger Marie (d. 1719),
583.
Christensdatter, Maren, g. m. J. Hessel
berg (s. d.).
Christensdatter, Sophie, g. m. E. Ehlers
(s. d.).
Christensen (1816), kurator, 421.
Christensen, Andreas (1689—1756), rente
skriver, II 198.
Christensen, Asmund (d. 1640), g. m. Kir
stine Nielsdatter (d. 1670), 562.
Christensen, Bendte, g. m. S. Berg (s. d.).
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Christensen, Carl (d. 1734), hustru (d.
1737), 602.
Christensen, Cathrine Marie, g. m. P.
Thomsen (s. d.).
Christensen, Christen (d. 1717), købmand,
601.
Christensen, Fr. Chr., guldsmed, II 302.
Christensen, Jens (1673), Ålborg, g. m. He
devig Kløcker, 424.
Christensen, Jens (16. .), borgmester i
Næstved, II 200.
Christensen, Jens, guldsmed, 317, 681.
Christensen, Jens (d. 1696), økonom, g. m.
Karen (d. 1696), 100.
Christensen, Knud (1584—1647), forvalter,
g. 1. m. Sophie Catherine Wichmand
(1600—1626), 559; 2. m. Elisabeth Johansdatter (1601—1646), 559, 585.
Christensen, Mads (17. .), II 293.
Christensen, Mathias (1802—45), II 616.
Christensen, Michel (1668), mestersejlma
ger, II 91.
Christensen, Osmund, skipper, g. m. Kir
sten Nielsdatter (1663), II 483, 591.
Christensen, Peder (d. 1709), ekvipage
mester, 600.
Christensen, Poul, brygger, g. m. Cathrine
Sophie Hald (d. 1758), 592.
Christensen, Poul (1655), tømrer, II
297.
Christensen, Sveder (d. 1735), tøjmester,
g. m. Kirstine Jensdatter Winter (d.
1730), 583.
Christensen, Søren, guldsmed, II 84.
Christensen, V. guldsmed, II 86.
Christensen, Velas (d. 1653), g. 1. m. Kir
sten Henriksdatter, II 194, 2. m. Else
Iversdatter, II 194.
Christensen, Villads (d. 1668), købmand,
588.
Christian I, konge af Danmark 1448—81,
627, 640 f.
Christian II, konge Danmark 1513—23,
714.
Christian III, konge af Danmark 1536—
59, II 8.
Christian IV, konge af Danmark 1588—
1648, 28, 39, 45, 50, 145, 232, 250 f., 289,
II 3, 10, 23, 31 f., 81, 111, 114, 121,
226 f., 238, 253, 255 f., 261, 264, 406,
465 f., 469, 472 f., 476 f., 479, 599.
Christian V, konge af Danmark 1670—99,
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189, 584, 586, II 229, 409, 488, 490 f.,
498, 504, 524, 526, 561, 576.
Christian VI, konge af Danmark 1730—46,
5, 114, 120, 124, 140, 142 f., 145 f., 298,
323, 677, II 110, 524.
Christian VII, konge af Danmark 1766—
1808, 550.
Christian VIII, konge af Danmark 1839—
48, 194, 196, 198, 205 f., 210, 212.
Christian IX, konge af Danmark 1863—
1906, 700.
Christian (1603—47), udvalgt prins, 254.
Christian
af
Anhalt-Bernburg
(1599—
1656), 232, 260 f.
Christiansdatter, Catharina, g. 1. m. M.
Michelsen (s. d.); 2. m. J. Sørensen Glud
(s. d.).
Christiern Torkildsen (1498), prior, 627.
Christoffer (1543), snedker, 26.
Christoffersdatter, Else, g. m. T. Bartholin
(s. d.).
Christoffersen, Anders (16. .), borgmester
i Trondhjem, 579.
Christophersen, Hans (d. 1674), kunstdrejer, II 195.
Christoffersen, Hendrik (d. 1583), 56.
Christophersen,
Niels,
stempelpapirsforvalter, g. m. Christine Jensdatter (d.
1677), II 375.
Chudius, Christopher Dieterich, ærkedegn
i Saltzwedel, g. m. Anna Elisabeth Lütkens, 397.
Claesen, Christian Nicolaj (d. 1772), 612.
Clare, Johann Ludvig (d. 1735), assessor,
270, 295 f., 323.
Classen, Just Frederik (—1766—), II 206.
Classen, Peder Hersieb (1738—1825), le
gatstifter, II 187, g. m. Marie Justine
Fabritius (1739—1816), II 164, 186, 206.
Claus (1578), guldsmed, 37.
Claus (1557), kleinsmed, 42.
Claus (1583), urmagersvend, 48.
Claus Lübbertsen (1436), kantor ved Vor
Frue, 460, 461.
Clausberg, Christlieb von (1690—1751),
g. m. Anna Margaretha Heymann, 424,
425.
Clausberg, Diederich Christlieb von
(—1742—), 424.
Clausberg,
Elisabeth
Margarethe
von
(—1743—), 425.
Clausdatter, Cicilie, g. m. D. Bøfke (s. d.).

Clausdatter, Drude Margrethe, g. m. H.
Seidelin (s. d.).
Clausdatter, Margrethe, g. m. P. Pedersen
(s. d.).
Clausen, familien, II 565.
Clausen, Abel Maria, g. m. P. Hansen
(s. d.).
Clausen, Gorm (1930), modelskibsbygger,
II 448.
Clausen, H. G. (1759—1840), stiftsprovst,
157.
Clausen, H. N. (1793—1877), professor,
212.
Clausen, Iver (d. 1696), 594.
Clausen, Mathias, guldsmed, II 80.
Clausen, Metta, g. m. H. Schleth (s. d.).
Clausen, Mikkel (d. 1682), byskriver, 97.
Clausen, Morten (1668), mønsterskriver,
II 92.
Clausen, Willum (d. 1695), 594.
Cleasby, Richard (d. 1847), filolog, 394 f.,
435.
Clemensdatter, Barbara, g. m. H. Zoëga
(s.d.).
Clemensdatter, Kirsten, g. m. C. P. Utters
lev (s. d.).
Clemensen, Erik (1625), kannik i Lund,
g. m. Anna Resen, 70.
Clemmensen, Erik (d. 1602), g. m. Ane
(d. 1603), 598.
Cohen, Alma, II 193.
Cohen, Jenny, II 193.
Colbiørnsen,
Anne
Edvardine
Johanne
(1783—85), II 182.
Colbiørnsen, Christian (1749—1814), gehejmekonferensråd, II 449, g. 1. m. Jo
hanne Piper (1743—82), II 181, 2. m.
Engelke Margrethe Falbe (1763—1848),
II 182.
Colbiørnsen, Peder, arkelimester, g. m.
Anna Kirstine, II 199.
Colding, Tham Pedersen (1761), fattigfor
stander, II 314.
Collin, Jonas (1776—1861), konferensråd,
finansdeputeret, 196.
Collstrup, Jochum Schou (1775—84), II 182.
Condevin, Baltzer (d. 1653), 589; 1. hustru
(d. 1635), 605.
Condevin, Claus (d. 1619), 589.
Coninck, Jean de (1744—1807), agent g.m.
Cathrine Christiane Reiersen (1756—89),
II 183.
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Coning, Jacob (d. 1724), maler, 263.
Conradi, Georg Johann (1679—1747), hof
præst, 360.
Conradi, Johan Christian (1709—79), arki
tekt, II 607.
Corbianus, Lorentz, snedker, 263.
Cordes, maler, 543, 699.
Cordes, Henrik Isaksen (1656), rådmand,
594.
Cordes, Isak (d. 1625), kandestøber, hustru
(d. 1610), 594.
Cormaillon, Charles Damas de (d. 1712),
kommandant, II 446.
Cortsdatter, Kirstine, g. m. C. Plum (s. d.).
Cracovitz, Joachim (1731), kirkeværge,
541, 606.
Crause, Anna Rosina, g. m. A. Prætorius
(s. d.).
Cramer, Peter (1748), gartner, 472.
Cramohn, Dorothea Sophia, g. m. H. A. v.
d. Lühe (s. d.).
Crone, Mogens, brygger, g. m. Maren Jacobsdatter (d. 1673), 95.
Croneberg, Simon (1654), skomager, 382.
Cruse, C. H. vinhandler, g. m. Sara Jensen
(1740—1801), 709.
Crüger, Anna Helena, g. m. B. E. Hempel
(s. d.).
Crüger, Ferdinand Anthon (1717—48),
læge, justitsråd, 425.
Crüger, Simon (d. 1760), kirurg, 425, g. m.
Margaretha Schmidt (1695—1763), 427.
Cuekelaere, Emmanuel (1699), billedhug
ger, II 511, 516.
Dahl, Anna Dorothea (1861), generalkrigskommissærinde, 693.
Dahl, Maria, g. m. J. v. Holten (s. d.).
Dahldorf, Mette Kirstine, f. Dinesen, se
H. P. Top.
Dahlhoff & Lehmann, gørtlerfirma, II
596.
Dajon, Frederik (1749), smed, II 537, 538.
Dajon, Nicolai (1748—1823), billedhugger,
II 156.
Dalgas, Christine Marguerite Salome, se
Stampe.
Dalhoff, J. B. (1800—90), gørtler, 188,
330 f., 685, II 120.
Dalhoff, K. P., gørtler, 186, 187.
Dalhuus, Eskild Lauridsen (d. 1688), lector
theol. i Roskilde, 609.
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Dalhuus, Helena Eskildsdatter (d. 1699),
609.
Dalmand, Michel (1640), bartskær, II 483,
599.
Dam, Claus van, klokkestøber, 50, 224,
269 f., 551, 700, II 297, 479, 483, 599,
601.
Dam, Niels (1761—1818), arkitekt, 512.
Danck, Didrik, g. m. Anna Berndrop (d.
1705), 603.
Danckel, Christopher (d. 1711), sogne
præst, g. m. Johanne Kruse (d. 1741),
II 605.
Danckel, Poul (1716), klokker, II 591.
Danell, David (1608—61), assessor, II 106,
123, g. m. Marie Pedersdatter, II 193.
Daniel (1626), buntmager, 47.
Danielsdatter, Thalla, g. m. N. O. Onsvalle
(s. d.).
Dankort Lange, kirkeværge, 461.
Danner, Louise lensgrevinde (1815—74),
II 86.
Danneskiold-Laurvig,
Friderikke
Louise
comtesse (1714—1715), 111.
Danneskiold-Samsøe, slægten, 370.
Danneskiold-Samsøe, Christian greve (1702
—28), 112, g. m. Conradine Christiane
comtesse Friis (1699—1723), 112.
Danneskiold-Samsøe, Frederik greve (1703
—70), statsminister, 112.
Danxt, Cort (d. 1726), hustru (d. 1711),
597.
Danxt, Villum (d. 1717), 597.
Danzer, stenhugger, 375.
Dauw, Amalia Juliane (1726—79), 429.
Dauw,
Conrad
Christian
(1693—1775),
amtmand, 429, g. m. Juliana Louise de
Bressart (1698—1755), 426.
Davidsdatter, Sophia, g. m. C. Iversen (s. d.).
Davidsen, købmand, g. m. Kirstine Marie
Millan (d. 1785), 581.
Davidsen, David (1639), murmester, II
474.
Davidsen, David (1669), tapetvæver, 611.
Davidsen, Frederik (d. 1654), 611.
Davidsen, Mads, g. m. Anne Nielsdatter
Malmø (d. 1656), 610.
Dehn, Henrik (1668), 384.
Deichmann, Bolette, f. Gyldendal (1790—
1877), II 317.
Delden, Anna Catharina von, g. m. H. v.
Støcken (trykfejl for Felden).
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Delden, Harman von (d. 1619), 608.
Delden, Wendele von, g. 1. m. A. Bødiker
(s. d.); 2. m. M. Hansen (s. d.).
Delers, Euage, g. m. E. Kock (s. d.).
Delft, Henrik (1810), brandmajor, 387.
Dellfeld, Cathrine Johansdatter, g. m. J.
Gram (s. d.).
Demant, orgelbygger, II 311, 584.
Dengel, Claus (1690), organist, 543.
Derman, Regina Friderica, g. m. S. Blichfeldt (s. d.).
Dewall, Claus (1625), 500.
Dichhoff, Jørgen (1704), maler, II 443, 445.
Dichmand, Engel Willumsdatter, g. m. C.
Reimer (s. d.).
Dichmand, Maren, g. m. H. Numsen (s. d.).
Dichmann, W. R. (1791—1835), præst i
Store Magleby, II 445.
Didrich, Ernst, kobbersmed, 699.
Didriksdatter, Inger, g. m. B. Jensen (s. d.).
Didrichsdatter, Maren (d. 1576), 56.
Dideriksdatter, Margrethe, g. m. C. Han
sen (s. d.).
Didriksdatter, Margrete, g. 1. m. H. Tonboe (s. d.); 2. m. Dreyer (s. d.).
Didrichsen, Arild (d. 1578), 56.
Diderichsen, Johan (1630—98), legationssekretær, II 378.
Dideriksen, Marie Elisabeth, g. m. J. E.
Taagerup (s. d.).
Diem, Johan von (1657), 384.
Dievel, Jochim (1668), 383.
Dinesen, Mette Kirstine, g. m. H. P. Top
(s. d.).
Dingklage, Henrich von (1637), Emden,
II 248.
Ditmar, Henrik (d. 1677), maler, II 133.
Dobbelsten, Gert (d. 1659), 604.
Dobbelsten, Johan, 566, g. 1. m. Maria
Dreyer (d. 1633), 558, 604, 2. m. NN
(d. 1642), 604.
Dobbelsten, Johanne Marie, g. m. Loren
sen (s. d.).
Dobbelsten, Karen (d. 1685), 604.
Dobbelsteen, Margretha, g. m. P. Wielandt
(s. d.).
Dobel, Johanne Juliane Henriette, født
Otto, g. m. J. C. Günther (s. d.).
Dolmer, Jens (d. 1670), magister, 94.
Dop, Vilhelm (d. 1628), musikant, 592, g.
1. m. Medea Jensdatter (d. 1617), 558;
2. m. Bodel Andersdatter, 558, 570.

Dorph, A. (1831—1914), maler, II 1162,
317.
Dorschæus, Johannes Pedersen (d. 1706),
sognepræst ved Vor Frue, g. m. Doro
thea Anchersen, 78, 102.
Dorschæus, Maria, g. m. G. Treschow
(s. d.).
Dort, Elisabeth von, g. 1. m. N. Olufsen
(s. d.), 2. m. L. Lorentz (s. d.).
Dose, Kaj (d. 1768), arkitekt, 300 f.
Dragsted, Alfred, guldsmed, II 82, 86.
Dram, Catrine Margrete Simonsdatter (d.
1709), 595.
Dram, Simon Christoffersen (1709), 595.
Dreschel, Henriette Sophie Charlotte (1742
—78), hofdame, 429.
Dresing, Didrik (d. 1733), kirkeældste, 318.
Drevitz, Christian (1701—75), bager, 697,
g. m. Birgitte Suhr (1686—1756), 693 f.,
717.
Drewsen, familien, 368.
Drewsen, Christian (1745—1810), papir
fabrikant, g. m. Anna Wedseltoft (d.
1791), 585.
Drewsen, H. (1836—78), arkitekt, II 244.
Drewsen, Jacob (d. 1790), kurator, g. m.
Magdalena Friederike Zumpe (d. 1804),
387.
Drewsen, Jørgen Christopher (d. 1801),
højesteretsassessor,
g.
m.
Magdalena
Friederike Zumpe (d. 1804), 387.
Dreyer (d. 1749), justitsråd, g. m. Mar
grete Didriksdatter (d. 1717), 610.
Dreyer, Anna Maria Hansdatter (d. 1713),
584.
Dreyer, Augustus (d. 1676), 587, hustru
(d. 1672), 585.
Dreyer, Charlotte Lovise (d. 1775), 608.
Dreyer, Dirich (d. 1659), 587, g. m. Mar
grethe (d. 1699), 605.
Dreyer, Didrik (1683), 605.
Dreyer, Hans (d. 1677), 605.
Dreyer, Hans (d. 1711), kgl. rejsekasserer,
g. 1. m. Elisabeth Hansdatter (d. 1685),
572, 584, 2. m. Johanne Marie Poulsen
(d. 1747), 567, 584.
Dreyer, Hans (d. 1729), hustru (d. 1711),
585.
Dreyer, Henrik (d. 1647), hustru (d. 1637),
587.
Dreyer, Henrik (d. 1650), 587.
Dreyer, Henrik (d. 1686), 608.
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Dreyer, Henrik (d. 1700), inspektør, g. m.
Sara Sitskers (d. 1720), 605.
Dreyer, Henrik (d. 1763), købmand, 608.
Dreyer, Hylleborg (d. 1686), 585.
Dreyer, Jens Jensen (d. 1705), 599.
Dreyer,
Laura
Karolina,
g.
Svendsen
(1867—1943), II 192.
Dreyer, Lossius (d. 1782), renteskriver,
608.
Dreyer, Maria, g. m. J. Dobbelsten (s. d.).
Dreyer, Maria, g. m. E. Holst (s. d.).
Dreyer, Michael (d. 1770), oplagsskriver,
582.
Dreyer, Nicolaj (d. 1742), 608.
Dreier, Sara Dorothea, g. m. P. B. Stavan
ger (s. d.).
Dringelberg, Dorothea (1511), 32.
Dringelberg, Henrik, møntmester i Malmø,
32.
Drost, Hans Jørgen (1694), maler II 499—
501, enken II 567.
Drukkenbrodt, Nikkel (d. 1587), kgl. se
kretær, 84.
Dræbye, Frantz, kommitteret, g. m. Bir
gitte Charlotte Schönheyder (d. 1782),
399.
Dröge, Anna Cathrina, g. 1. m. N. Reimer
(s. d.); 2. m. H. G. Masius (s. d.).
Dröge, Johan (1661), rådmand, 272, 275,
g. m. Anna Nicolai v. d. Weiss, 423.
Dubois, Isak, guldsmed, II 478.
Due, Andreas (d. 1746), 586.
Due, Anders (d. o. 1565), borgmester, 715.
Due, Christian (d. 1748), købmand, 586.
Due, Matthias (1723—90), etatsråd, g. m.
Bodel Elsman (1723—85), II 198.
Duncker, Peter de (1558), bygmester, II
20, 24.
Durop, Jens Pedersen (d. 1680), g. m.
Bente Poulsdatter (d. 1699), 96.
Duvier, August, glarmester, 700.
Duus, Peder (d. 1558), sognepræst, mag.,
715.
Dverig, Christen Andersen (d. 1691), borg
mester, g. m. Margrete Pedersdatter (d.
1696), 581, 583.
Dverig, Peter Friis (d. 1708), 581.
Dverig, Sigfred Friis (d. 1710), borgmester,
538, 565, 583, hans enke (d. 1754), 581.
Dyre, Dorthe Catharine (1737), brodererske, 137, 139.
Dyre, Henrik, hustru (d. 1681), 611.
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Dyring, N. N., g. Koutrup (s. d.).
Dürkop, Dorothea, g. m. C. R. Scharffenberg (s. d.).
Dürkop, G. H. (d. 1767), amtsforvalter,
367.
Dürkop, Henrik (1671—1731), præst, 262,
288,
367, g. 1. m. Elisabeth Leopold,
437; 2. m. Catharina Ritter, 437; 3. m.
Catharina Lucia Reich, 437; 4. m. Do
rothea Lengercken, 437.
Dysseldorf, Albrecht (d. 1666), g. m. Lisabeth (d. 1685), 607.
Dysseldorph, Christine Margrethe, g. 1. m.
C. Voskam (s. d.), 2. m. J. A. v. Poulson
(s. d.).
Dysseldorf, Johan (d. 1676), 607.
Daa, Gregers (d. 1689), hofjunker, 579.
Daa, Oluf, se Oluf.
Daag, Mette Cathrine, g. m. G. Nissen
(s. d.).
E. N. D. (1718), Vor Frelsers k., II 615.
Ebbesen, Hans (d. 1711), student, 103.
Eberlin, Johan Gabriel (1691), mundskænk,
366 f.
Ebert, Hermann (1929), grosserer, II 600.
Eckerich, se Lubechs.
Eckert, Anna Margaretha, født Lorentzen
(1760—1831), 418.
Eckert, Heinrich (1748—1819), 417.
Eckert, Maria Dorothea, f. Knoff (1803—
34), 418.
Eckhorst, Urban (d. 1694), bogbinder, 262.
Eddelien, Henrich (1802—52), maler, II
387.
Edinger, Anna Cathrina Nicolausdatter (d.
1654), 603.
Edinger, Baltzer (d. 1691), 603.
Edinger, Elisabeth (d. 1704), 604.
Edinger, Johan (d. 1667), 604.
Edinger, Johan Vilhelm (d. 1667), 604.
Edinger,
Johannes
(1697—1763),
råd
mand, 319.
Edinger, Martinus (d. 1677), 603.
Edinger, Nicolaj (d. 1646), hans 1. hustru
(d. 1628), 603, g. 2. m. Ellen Baltsersdatter Heisch (1613—90), 603.
Edinger, Wilhelm (d. 1753), storkøbmand,
352.
Edelberg, Albert (d. 1772), 604 f.
Edelberg, Arv Mikkelsen (1692), brygger,
99.
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Edelberg, Gundel (d. 1796), 605.
Edelberg, Jacob Arvedsen (1698), brygger,
stadskaptajn, 103.
Eduardsdatter, Elisabeth, g. m. H. Rosencreutz (s. d.).
Egede, Hans (1686—1758), biskop, 613, II
613, g. m. Gertrud Rasch (1673—1735),
II 614.
Egede, Poul Hansen (1708—89), missio
nær, g. m. Elisabeth Maria Frauen
(1718—52), II 173.
Eggers, Else Christine, g. m. M. Struver
(s. d.).
Ehbisch, Frederik (d. 1748), billedhugger,
137, 140, 142, 313, 316—18, 324, 329,
404, 677, 686, II 109, 143, 298, 300, 305.
Ehlers, våben, 111.
Ehlers, familien, 346.
Ehlers, Anna Cathrine (1680—84), II 360.
Ehlers, Eggert (1683—89), II 360.
Ehlers, Eggert (d. 1667), borgmester i Hel
singborg, II 359, g. m. Sophie Christensdatter (1615—84), II 360.
Ehlers, Jørgen (1647—92), etatsråd, g. m.
Anna Margrethe Wandal (1654—1700),
II 360, 361.
Ehlers, Margrethe, g. m. D. baron Fuiren
(s. d.).
Ehlers, Otto Christian (1668—1757), g. 1.
m. Anne Katharine Brasck, 439; 2. m.
Abel Hedevig Gröters, 439; 3. m. Mar
garete Christine Schreiber, 439.
Ehlers, Sophie (1678—89), II 360.
Ehm, Barbara, g. m. H. Steenkuhl (s. d.).
Ehm, Maren Poulsdatter, g. 1. m. E. An
dersen (s. d.), 2. m. A. G. Becker (s. d.).
Ehm, Martha, g. m. G. Brasch (s. d.).
Ehmken, Anna Elisabeth, g. m. A. J. Andressen (s. d.).
Ehrenschild, jfr. Bierman von Ehrenschild.
Eickstedt, våben, 357.
Eickstedt, Dorothea Sophie, g. m. O. D.
Kaas (s. d.).
Eickstedt, Joachim Berend von (d. 1711),
oberstløjtnant, 436.
Eickstedt,
Valentin
von
(1668—1718),
overkrigssekretær, 436, g. 2. m. Edel
Cathrine Kaas (1679—1742), 356, 440.
Eigendørp, Johan (d. 1606), hustru (d.
1602), 603.
Eigtved, Nikolaj (1701—54), oberst, arki
tekt, 235, 290, 308 f., 404 f., 407 f., II

532, g. m. Sophie Christiane Walther
(1726—95), 408, 439.
Eilersdatter, Karen, g. 1. m. I. N. Bruun
(s. d.); 2. m. J. Madsen (s. d.).
Eilersen, Henrik (d. 1701), 596.
Eilersen, Jacob (d. 1687), slotsskriver, råd
mand, g. m. Birgitte (d. 1690), 584.
Eilersen, Jørgen (1616—86), professor, II
227, 356, g. m. Christine Bang (d.
1654), II 356.
Eilersen, Jørgen (1620), skifertækker, II
28.
Eilerts, Friderica Lovisa, g. m. J. B.
Junge (s. d.).
Eilertsen (d. 1721), assessor, 584.
Eisenberg, jfr. (d. 1727), 581.
Eisenberg, Anna, g. m. H. Resen (s. d.).
Eisenberg, Anna, g. m. P. Winstrup (s. d.).
Eisenberg, Anna Sophia, g. m. J. Ursin
(s. d.).
Eisenberg, Frederik (d. 1712), byfoged,
581, g. m. Anna (d. 1724), 580 f.
Eisenberg, Sophia, g. m. J. Ursin (s. d.).
Elisabeth Augusta, g. m. H. Lindenov
(s. d.).
Ellert, Christian (d. 1789), 588.
Elligers, Maria, g. m. C. Nold (s. d.).
Ellis, Alice (d. 1849), 386.
Ellis, Feachan (d. 1843), 386.
Elsegaard, Søren (1696—1757), direktør,
g. m. Catharina Birgitte Holst (1676—1758), II 174, 175.
Elsman, Bodel, g. m. M. Due (s. d.).
Enevoldsen, Niels, guldsmed, 681.
Engberg, Andreas (d. 1690), landsdommer,
g. m. Ottilia Meyercrone (d. 1686), 422.
Engberg, Birgitte Magdalene, g. m. H. G.
Masius (s. d.).
Engelbrecht, Johan, II 199.
Engelbredt, Marius (1886—1948), II 192.
Engelstoft, Hansine, g. m. C. F. Schiøpffe
(s. d.).
Engmand, Carl (17. .), brygger, g. m.
Ellen Lorentze Luno, 707.
Erasmy, Edle Johanne Margrethe (d. 1835),
II 613.
Erasmy, Tagea Dorthea, g. m. N. Schack
(s. d.).
Erdtman, Birgit Pedersdatter, g. m. P.
Otte (s. d.).
Erdtman, Hans Pedersen (d. 1704), stu
dent, 604.

ERIK NIELSEN—FABRITIUS

Erik Nielsen Rosenkrantz (1472), dr., de
kan, 35, 51.
Erich, Adolph (1668), mestersnedker, II
92.
Eriksdatter, Gundel, g. m. T. O. Kurrepind (s. d.).
Eriksdatter, Margrete, g. m. H. Haagensen
(s. d.).
Eriksdatter, Marie, g. m. J. Købke (s. d.).
Eriksen, Joen, g. m. Susanne (1731), II
569.
Erichsen, Lars (1729), murermester, 120,
II 277.
Ermandinger,
Henning,
hofperlestikker,
262.
Ernst, Henrik (1603—65), dr. jur., prof. i
Sorø, 574.
Ernst, Johan (d. 1687), 99.
Ernst, Johan Conrad (1666—1750), arki
tekt, 116 f., 119, 123, 234, 272, 290, 296,
II 14, 17, 39, 51, 53, 54, 139, 149, 211—
14, 294.
Erythropol, Johan Just, boghandler, 438,
g. m. Margaretha Würger (1644—1732),
437.
Esback, Peter (1691), 381.
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1638), 603.
Ewald, Johannes (1743—81), digter, II
368, 369, 373.
Ewald, Mathias Friis (d. 1767), kancelliråd,
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Evertsen, Bodil Cathrine, g. m. J. Kraft
(s. d.).
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Fabricius, Anthon (1712—87), konferens
råd, g. m. Maria Margaretha Ployart
(1727—1814), 442.
Fabricius, Christian (1604—66), dr. jur. &
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Fastenove, Johannes (d. før 1528), klokke
støber, 550.
Federsen, Hans (d. 1758), skomager, 706.
Feiga, Andres, juveler, g. m. Maren Arensdatter (d. 1677), 607.
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1644), 597.
Felsen, Johan Otto (1730), kirkeværge, II
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Figenschou, Hans (d. 1629), sadelmager,
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Florentina, Fr., gæstgiverske, 261.

28

FLUE –FREDERIK

Flue, Søren Christensen (d. 1596), borg
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108; II 342, 343.
Friis, Niels greve (d. 1699), II 343.
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601.
Fuiren, Frederik (d. 1691), 601.
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Fuiren, Henrik (d. 1631), 532, g. 1. m.
Agnete Vilhelmsdatter (d. 1619), 558,
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(d. 1649), 601.
Fuiren, Willem (d. 1678), 601.
Fundan, Mathis (d. 1708), tjener, 602.
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550, g. m. NN (d. 1640), 590.
Fynboe, Hans (1675—1753), 426.
Fynbo, Jørgen (d. 16. .), 86.
Fædder, Christian (d. 1793), borgmester,
hustru (d. 1759), 583.
Fædder, Fridrich (d. 1782), rådmand, 583.
Fähts, Hans Jørgen, g. m. Anna (1694),
362.
Fæster, Egte Dorothea, g. Neeve (s. d.).
Fæster, Inger Kirstine, f. Jørgensen (d.
1782), 612.
Føerd, Claus (d. 1584), bogfører, 715.
Følckersahm, Friedrich Woldemar von
(1678—1744), generalmajor, II 166, 172,
g. m. Dorothea Tugendreich von Zepelin
(1705—86), II 182.
Förster, Christian (1729), skræder i Dres
den, 314.
Gabel, Christopher (1617—73), statholder,
233, 413.
Gabel, Frederik (d. 1708), vicestatholder,
233.
Gad, Anna Christine, g. m. C. F. Busky
(s. d.).
Gade, Jørgen (1696), bogbinder, II 502.
Gade, Niels W. (1817—90), professor, or
ganist, II 111, 160, 217, 447.
Gagelmand, Peter (16. .), 531.
Galli, Pietro (1804—77), billedhugger, 217.
Gammeltoft, P., II 193.
Gamst, I. C., klokkestøber, 551, 700.
Gamst, J. C. og H., klokkestøber, II 449.
Gamst & Lund, klokkestøber, II 318.
Garben, Elisabeth Zachariasdatter (d.
1710), 593.
Garben, Hans (d. 1722), 605, hustru (d.
1711), 593.
Garben, Hans Henrik (d. 1767), kaptajn,
593, hustru (d. 1759), 579.
Garben, Margrete Zachariasdatter (d.
1670), 605.
Garben, Willum (d. 1710), 605.
Garben, Zacharias (d. 1653), g. m. Lisabeth
(d. 1654), 605.
Garben, Zacharias (d. 1732), silkekræm
mer, 593, 612, g. 1. m. Anniche Willums-
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datter Fahrenhusen (d. 1697), 579, 2. m.
Mette Mogensdatter (d. 1710), 605.
Garboe, Martha Sophia, g. m. F. A. Müller
(s. d.).
Garding, Herman (d. 1694), branddirektør,
266.
Gebauer,
Johan
Christian
(1808—84),
komponist, II 217.
Gebauer, Lucia, f. Lind (1693—1777), II
368.
Gebauer,
Morten
Knudsen
(1703—70),
brændevinsbrænder, II 368, 395.
Gebler, Ferdinand (1721), 610.
Gebler, Gertrud Catharine (d. 1721), 610.
Gebler, Ida Maria Elisabeth von, g. m. P.
Appelberg (s. d.).
Gede, Andreas (1757—1821), kasserer, II
209.
Gedde, Margrethe, g. m. H. Vind (s. d.).
Geertsen, Ane Sophie, g. m. K. J. Lyne
(s. d.).
Geertsen, Kirstine Marie, g. m. J. Rahbek
(s. d.).
Geisspitzheim, Maria Elisabeth von, g. m.
H. v. Haxthausen (s. d.).
Geist, Christian (1709), organist, 690.
Geitzler, Matthias (1622—62), stykhauptmand, g. m. Kirsten Hansdatter, II 195.
Gelder, Johan v., g. m. Anniche Lambs
(d. 1615), 589.
Gellisdatter, se Jellisdatter.
Gelliusdatter, Elisabeth, g. m. J. Sascerides (s. d.).
Gelskirchen, familien, 445.
Gelskirchen, Jacob (1720), sukkerbager,
234.
Gelstrup, Peter (1581—1630), professor,
g. m. Elisabeth Pedersdatter (d. 1658),
88.
Gendern, Elisabeth von, g. m. H. Paulli
(s. d.).
Gercken, Andreas (d. 1717), billedhugger,
339, II 149, 566.
Gercken, Andreas (1710—54), stenhugger,
II 153.
Gercken, Diderik (1692—1748), billedhug
ger, 112, 114, 117, 122, 124—26, 150,
256, 298, 300 f., 303 f., 306, 365, 510,
633, 678, 684, II 257, 277, 298, 303, 324,
512, 514, 552.
Gerding, H., se Garding.
Gerdo, Jochum (d. 1630), 594.
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Gerlach Floor (1448), rådmand, 460, 461.
Gerner, slægten, II 166.
Gerner (1848), premierløjtnant, II 155.
Gerner, Andreas (1763—1842), komman
dør, II 188, g. m. Gjertrud Marie Torp
(1770—1853), II 189.
Gerner, Christiane Charlotte, g. m. O. H.
Hvidberg (s. d.).
Gerner, Hedevig Margrethe Frederikke (d.
1886), II 191.
Gerner, Henrik (1741—87), kommandør
kaptajn, g. m. Charlotte Sophie Rasch
(1736—1808), II 155, 169.
Gerner, Henrik Sigismund (d. 1817), kom
mandørkaptajn, II 186.
Gerner, Jens (1803—71), kammerassessor,
II 190.
Gerner, Otto Friedrich, II 192.
Gersdorff, våben, II 339.
Gersdorff, Anne Trolle, g. m. H. Trolle
(s. d.).
Gersdorff, Birgitte, g. m. I. Rosenkrantz
(s. d.).
Gersdorff, Caspar von (d. 1658), kgl. køgemester, 717.
Gersdorff, Casper Christopher (d. ca. 1634),
g. m. Else Munk (d. tidl. 1627), II 337.
Gersdorff, Christian (—1680—), II 340.
Gersdorff, Christian (1644—1725), amt
mand, etatsråd, g. m. Sophia Nansen
(1657—1704), II 340.
Gersdorff, Frederik (1650—91), overceremonimester, g. m. Elisabeth Skeel (1660
—90), II 340.
Gersdorff, Joachim (1611—61), rigshofmester, 560, 574, II 337 f., g. m. Øllegaard Huitfeldt (1622—55), 560, 572,
II 337.
Gersdorff, Magdalene Sibylle, g. m. J.
Bielke (s. d.).
Gersdorff, Margrethe (1648—52), II 338.
Gersdorff, Øllegaard, g. m. C. greve Frijs
(s. d.).
Gert (1579), bøssestøber, 43, 48 f.
Gertrud (1575), kandestøber, 36.
Gertsen, Maria Margarete, g. m. P. L.
Zeuthen (s. d.).
Gestrop (d. 1685), oberst, 609.
Gether, Johann (1716—70), slotsforvalter,
441.
Getreuer, Christian Peter (1710—80), ma
ler, 528, 535 f., 543, 549, 636, 690, g. m.
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Maria Thomasdatter Riis (1698—1778),
702, 708.
Getreuer, Zacharias (d. 1730), maler, II
293.
Getreuers enke, malerfirma, 142, 143.
Gianelli, Caroline Margrethe, g. m. C. Hohlenberg (s. d.).
Gierløv, Anna Margaretha (1716—41), II
202.

Gierløv, Christian (1668—1743), brygger,
g. m. Rachel Jørgensdatter, II 172, 201.
Gierløv, Christian (1706—85), brygger, II
182, g. m. Maren Müntoft (1715—94),
II 184.
Gierløv, Gabriel (1707—47), urtekræm
mer, g. m. Anne Marie Andersdatter
Bersøe (1717—54), II 203.
Gierløv, Kara (—1710—), II 201.
Gisseng, Anna Ingeborg, se Arentzen, g.
Palle.
Glasbach, Daniel (d. 1689), 608.
Glasbach, Poul (d. 1683), vinhandler, 608.
Glasing, Johann Erich (1742—1818), vin
handler, 346, 370, 444, g. m. Johanna
Nathanaela Kirksteen (1750—1810),
442, 444.
Glasing, Sophia Hedevig (—1784—), 442.
Glud, Hans Nielsen (d. 1693), student, 100.
Glud, Jacob Sørensen (d. 1644), kapellan,
g. m. Catharina Christiansdatter (d.
1648), 558, 571, 584.
Glaeser, Catharina, g. m. M. Schmiden
(s. d.).
Glöde, Sophia Dorothea von, g. m. H. A.
L. v. Prehn (s. d.).
Godekinus de Unna (1346), g. m. Katrine,
34.
Godov, Jep Clausen, se Jep.
Godske, se Anders Due.
Godske Barsebæk (1477), 683.
Godske, Peder (d. 1557) til Lidemark, 38,
80.
Goldbach (d. 1710), assessor, 582.
Golske, Poul, se Goltz.
Goltz, Poul (d. 1671), tømmermand, II
251, 258, 267, g. m. Johanne Nielsdatter
(f. 1610), II 374.
Gorrisen, Eskild (1640), snedker, II 92 f.,
101, 102.

Gorresen, Peder (d. 1653), kaptajn, II 194.
Gosbruch, Elsebeth Catrina, g. 1. m. P.
Wiwel (s. d.); 2. m. P. Müller (s. d.).

Gosbruch, Henrik Jørgensen (d. 1711),
kapellan, II 404.
Gotfredsdatter, Marta (d. 1659), 600.
Gotfredsen, Mikkel (d. 1659), 600.
Gotzius, Hendrick, kobberstikker, II 591.
Graben, Maria, g. m. J. Heiman (s. d.).
Gradmann, Adam Julius (1798—1801), II
615.
Gram, Cathrine Dorothea, g. Ruch (s. d.).
Gram, Friederich Carl von (1702—82),
amtmand, g. m. Sofie Hedvig von Hol
stein (1716—67), 373.
Gram, Hans (1685—1748), professor, II
227, 315, 362, g. m. Anna Cathrine Syl
vers (d. 1719), II 363.
Gram, Johannes (d. 1770), g. m. Cathrine
Johansdatter Dellfeld (d. 1785), II 366.
Graulov, Robert Andersen (1693—1735),
renteskriver, II 196.
Gregersdatter, Anna, g. 2. m. P. Nielsen
(s. d.); 3. m. P. N. Foss (s. d.).
Gregersen, J. (1846), orgelbygger, II 447.
Gregersen, Jens (d. 1664), II 375.
Gregersen, Jørgen (d. 1687), brygger, over
formynder, 98.
Gregersen, Svend, mestersvend, g. m.
Birthe Jensdatter (d. 1756), II 198.
Gregorius Laurensen (1504), præst, 530.
Gregorius Olafsen (1480), kapellan, 529.
Grell, Christian Nicolai (d. 1790), divisionskirurg, 376.
Grensnes, Ane Dorothea, g. m. J. Kønig
(s. d.).
Greve, Anne Marie, g. 1. m. E. Hesselberg
(s. d.), 2. m. B. S. Rye (s. d.).
Griffenfeld, våben, 658, 688, 689.
Griffenfeld, Peder Schumacher greve (1635
—99), rigskansler, 234, 260, 262, 462,
540, 581, 674, 683, 688, g. m. Karen
Nansen (1656—72), 656, 718.
Griis, Jens Larsen (1757), brygger, II 300,
302, 317, 322.
Griis, P. J. (d. 1787), guldsmed, 138.
Grim, Nicolaj (1748), fontænemester,
593.
Grinroht, Ulrich von (1570—1634), kam
merjunker, 411.
Groes, Christoffer (d. 1693), bygmester,
258 f., 266, 291, 447, II 240, 241.
Grofs, Ingeborg, g. m. A. Jensen (s. d.).
Groth, Simon, guardein, II 86, 302.
Grotte, Caspar (1635), 608.
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Grove, Catharina Maria, g. m. J. Bang
(s. d.).
Grove, Johan Christian (1713—84), departementssekretær, etatsråd, g. m. Mette
Æreboe (1737—89), II 181, 183.
Grubbe, våben, 72.
Grubbe, Christine, g. m. C. Schiønning
(s. d.).
Grubbe, Margrethe (d. 1695), 578.
Grubbe, Regitze, g. m. H. U. Gyldenløve
(s. d.).
Grubbe, Sidsel, g. m. A. Urup (s. d.).
Grum, Morten Poulsen (d. 1652), slots
præst, 106.
Grund, J. G. (1733—96), billedhugger, 355,
387, 405.
Grunde, Morten Mortensen (1679), 599.
Grundtvig, Georg, billedskærer, II 390,
391, 392.
Grundtvig, N. F. S. (1783—1872), præst og
digter, II 233, 468, 560, 591; g. 1. m.
Elisabeth Christine Margrethe Blicher
(1787—1851), II 615.
Grüner, Hans (d. 1815), auditør, II 199.
Grøn, våben, 388.
Grøn, Engelke (d. 1741), 387.
Grøn, Margrethe Elisabeth, g. 1. m. G. v.
Klinggräf (s. d.); 2. m. H. Stampe (s. d.).
Grøn, Michael (d. 1742), borgmester, 305,
387.
Grønbech,
Laurids
Hansen
(1631—91),
sognepræst i Taarnby, magister, II 92.
Grøngaard (d. 1728), assessor, 594.
Grønnander, Johan, kandestøber, II 182.
Grønvald, Mathias (1688—1733), kammer
råd, toldinspektør, g. 1. m. Margrethe
Schuchardt (d. 1723), II 161, 2. m. Anna
Cathrine Schuchardt (1691—4763), II
167, 176.
Gröters, Abel Hedevig, g. m. O. C. Ehlers
(s. d.).
Graah, Andreas (1701—80), konferensråd,
II 207, g. 1. m. Marie Franck (d. 1740),
II 202, 2. m. Petronelle Helene Hersleb
(1724—78), II 207.
Graah, Anna Birgitte, g. m. F. J. C. Horstmann (s. d.).
Graah, Gjertrud Cathrine, g. m. G. Nielsen
(s. d.).
Graah, Jacob Gregorius (1721—90), generalkrigskommissær, II 205, g. m. Anna
Elisabeth Fabritius (1741—1826), II 208.
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Graah, Jacob Sørensen (d. 1705), g. m.
Inger Windekilde, II 205.
Graa, Jens (før 1720), kirkeværge, 692.
Graah, Johan Ludvig (d. 1756), II 204.
Graah, Nicolay (f. 1740), II 202.
Graae, Niels, borgmester i Ystad, hustru
(d. 1644), 598.
Graap, Margrete Paulsdatter (d. 1675),
606.
Graap, Paul (d. 1659), 606.
Gudmand, Anders (1684), brygger, 98.
Gudmansen, Poul (d. 1717), brygger, g. m.
Kirsten Jensdatter (d. 1718), 588.
Guione, Giulio (d. 1771), stukkatør, II 427.
Guione, Joseph (1746—1808), bygmester,
5, 134.
Guldbrandsen, Thor (1694), stenhugger
svend, II 499, 546.
Guldsk, se Goltz.
Gundelach, Frederik Ludvig (1717—67),
441.
Gundelach, Johan, billedhugger, 679.
Gundersen, Caroline Amalie, g. Thorup
(s. d.).
Gunnerus, Hans Henrik (1822), toldkasse
rer, 216.
Gutfeld, Frederik Carl (1761—1823), Hol
mens provst, II 116.
Gyldencrone, Christian baron (1676—
1746), 538.
Güldencrone,
Christian
Vilhelm
baron
(1747—1818), generalløjtnant, II 358(?).
Güldencrone, Kirstine baronesse, g. m. C.
Charisius (s. d.).
Gyldendal, Bolette, g. Deichmann (s. d.).
Gyldenløve, våben, 75, 92, 369*, 370, II 57.
Gyldenløve, Christian (1674—1703), gene
ral-felttøjmester, 109, 110, 394, g. m.
Dorthe Krag (1675—1754), 370, 371*.
Gyldenløve, Hans Ulrik (1615—45) til
Vindingegård, 105,g. m. Regitze Grubbe,
90, 540.
Gyldenløve, Ulrik Christian (1630—58),
generalløjtnant, 92, 107.
Gyldenløve, Ulrik Christian (d. 1719), ge
neraladmiral, 111, II 4, 51.
Gyldenløve, Ulrik Frederik (d. 1704),
greve
til
Laurvig,
generalfeltmarskal,
74, 111, 265, II 576, 599.
Gyldenskjold, Peter (d. 1803), kaptajn, II
358.
Gyldensparre, Albrecht (1642—96), etats
3
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råd, 540, II 229, g. m. Anna Margrethe
Iserberg (1650—96), 582.
Gyldensparre, Charlotte Amalie (—1676—),
II 201.
Gyldenstierne, Mogens (d. 1569) til Stiernholm, g. m. Anne Sparre (d. 1564), 81,
87*.
Gyntelberg, våben, II 176, 177*.
Gyntelberg,
Friderich
(1696—1767),
schoutbynacht, II 176, g. m. Anna
Christine
Judichær
(1699—1776),
II
155, 176, 179.
Gyntelberg, Nicolaus (1626—61), arkitekt,
II 200.
Günther, Christoph (1731—90), apoteker,
g. m. Sophia Charlotte Hauber (1732—
87), 430, 431.
Günther, Christoph (1774—91), 432.
Günther, Eberhardine, g. m. C. B. Wolf
(s. d.).
Günther, Johann Christoph (1771), g. m.
Johanne Juliane Henriette Otto (f. 1750),
435.
Günther, Johan Jacob (1734—1805), 433.
Gøje, Marcus (1635—98), gehejmeråd, 270.
Gøje, Mette, g. m. J. Oxe (s. d.).
Gøje, Mogens, se Mogens.
Gøje, Mogens (d. 1544), rigshofmester, 54.
Gøje, Mogens (1570—86), til Skørringe, 84,
93*.
Gønge, Niels (1639), snedker, II 480.
Gønter, Frederik (d. 1655), kustru (d.
1639), 611.
Gørup, Anna Cathrine, g. Petersen (s. d.).
Gørup, Thomas Andersen (d. 1730), 588.
Gaarman, Johan (d. 1705), 612.
Gaasman, Henrik (d. 1629), hustru (d.
1638), 590.

H. S. (15. .), Holmens k., II 88.
Hackenberg, Bernt (1479), rådmand, 714.
Hacquard, Philip, bartskær, II 11.
Hadeler, Anders, mag., g. m. Dorethe
Poulsdatter (d. 1614), 557.
Haderup, Anders Jensen, g. m. Else Maria
Svendsdatter
Haderup
(1707—53),
II
197.
Haderup, Else Maria Svendsdatter, g. m.
A. J. Haderup (s. d.).
Haderup, Maria Berniker (1704—54), II
197.

Haelwegh, Albert (d. 1673), kobberstikker,
II 142.
Hagemann, P. C. (1810—53), arkitekt,
514.
Hagen, Agnete Elisabeth, g. m. H. Høyer
(s. d.).
Hagen, Hans (1721), stadskaptajn, 382.
Hake, Arild (d. 1561), borgmester, 42, g.
m. Christine Hansdatter (d. 1565), 55.
Halberstadt, våben, 359.
Halberstadt, Balthasar Gerhard (1666),423.
Halberstadt, Magdalene Hedewig von, g.
m. C. S. v. Plessen (s. d.).
Hald, Cathrine Sophie, g. m. P. Christen
sen (s. d.).
Hald, Hans Jørgen, II 199.
Hald, Inger, g. m. J. Rasmussen (s. d.).
Hald, Jørgen Nielsen (1693), II 374.
Hald, Maria Petersen, g. m. J. Böckmann
(s. d.).
Halkier, Gotfred (d. 1812), grosserer, g. m.
Karen Margrethe Mammen (d. 1848), II
614.
Hallander, kontrollør, g. m. Marie Kirstine
Sørensen (1754—1832), II 165.
Halle, Bertelt (1511), 32.
Hallmann (1782), etatsråd, 372.
Halveg, Esbern Nielsen (d. 1648), dr. med.,
105.
Ham, Herman von (d. 1625), handels
mand, g. 1. m. Gertrud Arentsdatter (d.
1605), 558, 597, 2. m. Maren Pedersdatter (d. 1637), 558, 597.
Ham, Jacob von (d. 1689), 1. hustru (d.
1658), 597; 2. g. m. Ursula (d. 1673), 597.
Ham, Jacob von (d. 1699), 597.
Ham, Jørgen von, g. m. Nille Berentsdatter (1648), 586.
Hamelen, Borkvard von, se Borkvard.
Hameløf (d. 1743), major, hustru (d. 1751),
578.
Hameløv, Christian Sigfred (d. 1755), bog
holder, 610.
Hamen, Bendix (d. 1773), 586, 602.
Hammer, Christen (d. 1609), renteskriver,
g. m. Anna Mortensdatter, 60.
Hammer, Ellen Catrina Jørgensdatter, g.
m. P. Brun (s. d.).
Hammer, Jørgen (d. 1683), mag., g. m.
Margrete (d. 1689), 595.
Hammer, Lauridtz, 526, 559, 1. hustru (d.
1642), 594; 2. hustru (d. 1653), 594.
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Hammer, Oluf (1560), kirkeværge, 44.
Hammerich, Carl (d. 1945), II 209.
Hammerich, Cay (d. 1816), købmand, g. m.
Christine Sacco (d. 1816), 708.
Hammerich, Christiane Caroline (1786—
92), 708.
Hammerich,
Martin
(1811—81),
rektor,
197.
Hammond, Bastian (1733—1809), post
mester, justitsråd, II 185, g. m. Anna
Dorothea Reiersen (f. 1745), II 209.
Hamrum, Mette Jensdatter, g. 1. m. E. T.
Bloch (s. d.); 2. m. N. Nissen (s. d.).
Haniin, Hans Clausen, se Hans.
Hanneken, Anthon Günther (1710), etats
råd, 423.
Hanneken, Louise (1710—11), 423.
Hannemann, Johan (1706), 406.
Hans, konge af Danmark 1481—1513, 532,
534.
Hans (1559), kleinsmed, 48.
Hans (1569), maler, 34.
Hans (1576), skræder, 38.
Hans (1554), snedker, 32.
Hans (1577), snedker, 42 f.
Hans (1569), snedkersvend, 33 f.
Hans Clausen Haniin (1483), kannik, 36,
232.
Hans Kortsen (1434), kannik, 35.
Hans Wat (1448), rådmand, 460.
Hansdatter, Anna, g. m. N. P. Hval
(s. d.).
Hansdatter, Anne (1658—69), II 348.
Hansdatter, Bodel, g. m. L. Mogensen
(s. d.).
Hansdatter, Bodel, g. m. M. Schuman
(s. d.).
Hansdatter, Bodel (d. 1679), 596.
Hansdatter, Bodil, g. m. M. Bussert (s.d.).
Hansdatter, Bodil, g. m. W. Rhuman
(s. d.).
Hansdatter, Cathrine, g. m. H. Hansen
(s. d.).
Hansdatter, Cathrine, g. m. C. J. Koudahl
(s. d.).
Hansdatter, Christine, g. m. A. Hake
(s. d.).
Hansdatter, Christine (d. 1706), 606.
Hansdatter, Dorothea, g. m. W. Rhuman
(s. d.).
Hansdatter, Elisabeth, g. m. N. Olsen
(s. d.).

Hansdatter, Elisabeth, g. m. H. Drejer
(s. d.).
Hansdatter, Elline, g. m. Olaf guldsmed
(s. d.).
Hansdatter, Inger, g. m. H. Olufsen (s. d.).
Hansdatter, Kirsten, g. m. M. Geitzler
(s. d.).
Hansdatter, Kirsten, g. m. A. Nielsen
(s. d.).
Hansdatter, Kirsten, g. m. S. N. Møller
(s. d.).
Hansdatter, Kirsten, g. m. C. Sparkier
(s. d.).
Hansdatter, Maren, g. m. E. Fleischer
(s. d.).
Hansdatter, Margrethe, g. m. C. Mikkelsen
(s. d.).
Hansdatter, Sophie, g. m. H. Müller (s. d.).
Hansdatter, Sophie, g. m. H. Nansen (s. d.).
Hansemann, J. F. (d. 1843), guldsmed, II
561.
Hansen, A. N., firmaet, II 596.
Hansen, Absalon (d. 1645), renteskriver,
605.
Hansen, Anders (15. .), 558.
Hansen, Anders (16. .), 579.
Hansen, Anders (d. 1618), renteskriver,
592.
Hansen, Anders (d. 1665), sognepræst ved
Helliggejst, magister, 647.
Hansen, Anders (d. 1629), underskriver,
599.
Hansen, Anders (d. 1674), brygger, g. m.
Karen Jensdatter, 95.
Hansen, Anders (d. 1709), klokker, 531,
g. m. Inger Olsdatter (d. 1717), 531, 585.
Hansen, Andreas, g. m. Karen (1683), 274 f.
Hansen, Andreas (d. 1723), 341.
Hansen, Anton (1858—1919), menighedsdiakon, II 615.
Hansen, Barbara Agnete, g. m. N. Brorson
(s. d.).
Hansen, C. E. L., se Rudtkiøbing.
Hansen, C. Marckmann (1929), bankdirek
tør, II 600.
Hansen, C. N. (d. 1801), 417.
Hansen, Carl (1929), bogholder, II 600.
Hansen, Caroline Amalie Augusta, g. m.
G. F. Hetsch (s. d.).
Hansen, Cathrine (1710—87), kammer
jomfru, II 182.
Hansen, Christen, se Baden.
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HANSEN –HARSDORFF

Hansen, Christen (1694), kleinsmed, II 498.
Hansen, Christian (1803—83), bygnings
inspektør, 172, 174, II 286.
Hansen, Christian Frederik (1756—1845),
arkitekt, professor, 6, 150—72, 176, 179,
181, 183—85, 193—95, 197 f., 200, 204,
206, 208 f., 211 f., 225, 464, 518 f., II 156,
158—60, 188, 190, 282.
Hansen, Christine, g. m. C. C. Wæver
(s. d.).
Hansen, Christopher (1598—1679), borg
mester, 526, 551, 566, 572, 576, g. 1. m.
Margrethe Tagesdatter (d. 1651), 584,
2. m. Margrethe Didriksdatter, 526, 584,
673.
Hansen, Christopher (d. 1700), sølvpop,
hustru (d. 1688), 602.
Hansen, Cornelius (d. 1658), Hamburg, 600.
Hansen, David (1693), blytækker, II 497.
Hansen, Dorothea, g. m. J. C. Holst (s. d.).
Hansen, Elisabeth, f. Pelt (1693—1753),
344.
Hansen, H. N. (1835—1910), borgmester,
666.

Hansen, Hans (f. 1693), bud, g. m. Ermuth
Johannesdatter (1703—48), II 197.
Hansen, Heinrich (1860—1942), arkitekt,
II 288.
Hansen, Henning (1880—1945), arkitekt,
II 260.
Hansen, Henrik (f. 1651), bådebygger, g.
m. Cathrine Hansdatter (d. 1713), 362.
Hansen, Isaac (1788—1852), bygningskonduktør, 170.
Hansen, Jacob (d. 1652), Norge, 595.
Hansen, Jacob (d. 1654), 598.
Hansen, Jørgen (d. 1666), g. m. Gertrud,
603.
Hansen, Jørgen (1642), guldsmed, II 477.
Hansen, Jørgen (d. 1682), professor, 98.
Hansen, Jørgen (d. 1673), renteskriver, 95.
Hansen, Lauritz (d. 1645), fra Skåne, 585.
Hansen, Lauritz (1574—1628), byfoged,
rådmand, g.m. Marie Jensdatter Schytte
(1589—1626), 61.
Hansen, Mads (d. før 1691), student, 604.
Hansen, Maren Beate (1793—1850), f. Fa
ber, 710.
Hansen, Margrethe (1715—93), kammer
jomfru, II 184.
Hansen, Matthias (d. 1628), borgmester,
g. m. Wendele von Delden, 686.

Hansen, Michel (d. 1646), renteskriver,
595.
Hansen, Niels (16. .), skipper, II 482.
Hansen, Niels, snedker, 542.
Hansen, Niels (1657), snedker, II 296.
Hansen, Niels (d. 1677), snedker, 44, 97.
Hansen, Peder (15. .), 42 f.
Hansen, Peder (d. 1650), g. m. Maren (d.
1675), 603.
Hansen, Peter, dr. professor i theologi,
sognepræst, g. m. Abel Maria Clausen
(d. 1796), 708 f.
Hansen, Philip (d. 1706), skoleholder, 595.
Hansen, Poul (1654), Malmø, 596.
Hansen, Rasmus (1689), birkefoged, 606.
Hansen, Rasmus, plattenslager, 142.
Hansen, Rasmus, svineslagter, g. m. Karen
(1738), 144.
Hansen, Rolluf (d. 1684), Norge, 612.
Hansen, Sophie Hedevig (1712—72), kam
merjomfru, II 178.
Hansen, Steener, skipper, g. m. Florentine
Olsdatter (1681—1743), II 172.
Hansen, W. J. (1803—85), II 159.
Hansen, Vilhelmine, g. Larsen (s. d.).
Hansstein, Anton (d. før 1688), g. m. Anna
Elisabeth, 364.
Hansteen, Ludvig (d. 1684), isenkræmmer,
98.
Hansten,
Lauritz
Bartholomæisen,
hør
kræmmer, g. m. Margrethe Nielsdatter
(d. 1690), 100.
Harboe, brygger, hustru (d. 1733), 589.
Harboe, Eleonora C. (1796—1860), maler,
II 116.
Harboe,
Jens
(1646—1709),
overkrigssekretær, g. m. Christine baronesse Fuiren
(d. 1735), II 349.
Harboe, Louise, g. m. J. Hornsyld (s. d.).
Harboe, Ludvig (1709—83), biskop, II 404.
Harboe, Niels Poulsen (d. 1656), sogne
præst i Ringe, g. m. Anne Christophersdatter Hemming (1629—70), II 348 (han
kaldes her Hans Poulsen).
Hardenberg, Mette, g. m. C. Friis (s. d.).
Harder, Claus, snedker, II 512, hans enke,
II 557.
Haren, Edele Cathrine, g. m. N. Køngsberg
(s. d.).
Harras, Jacob, perlestikker, 673, 683.
Harsdorff, C. F. (1735—99), arkitekt, 404,
II 572, 574.

HARSTALL –HERFORT

Harstall, Charlotte Sophie von, g. m. J. C.
v. Kørbitz (s. d.).
Hartmann, J. P. E. (1805—1900), profes
sor, komponist, II 217, 312, 447.
Hartvigsen, Mathias (d. 1721), hustru (d.
1711), 590.
Hartz, Heinrich Lauritz (?) (16.8—1771),
577.
Hartz, Henrik Moritz (d. 1772), kaptajn,
584.
Hasebard, Cathrine, g. m. P. Madsen (s. d.).
Hasebard, Dorothea, g. m. D. H. Foss
(s. d.).
Hasebard, Elisabeth, g. m. R. Katholm
(s. d.).
Hasebard, Jacob (før 1685), II 483.
Hasebard, Jacob (1553), livkirurg, g. m.
Abigael Loir, 58.
Hasebard, Jacob (d. 1607), livlæge, 58, g. m.
Kirstine Nielsdatter Paaske (d. 1648), 86.
Hass, Adam (d. 1738), skrædder, hustru
(d. 1753), 588.
Hass, Gerhard (d. 1790), guldsmed, II 84.
Has, Jørgen Helmer (1713), 582.
Hasse, Christian E. (d. 1852), g. 1. m.
Catharina Momsen, 434, 2. m. Agathe
Eleonore Vette, 434.
Hassel, August (1864—1942), billedhug
ger, II 160.
Hassel, Sidse Marie, g. m. O. Fisker (s. d.).
Hassert, Caroline Sophie, g. m. G. Bestle
(s. d.).
Hastrup, Friderica Adamine (d. 1786), 601.
Hauber,
Eberhard
David
(1695—1765),
præst ved St. Petri, 402, g. m. Maria
Catharina Siegel (d. 1759), 406, 431.
Hauber, Sophia Charlotta, g. m. C. Gün
ther (s. d.).
Hauch, våben, II 158.
Hauch, Adam Wilhelm (1755—1838), overhofmarskal, g. m. Vibeke Magdalene
Brockenhuus (1764—1830), II 158, 165,
187.
Haumersville, Elisabeth de, g. m. W.
Thyme (s. d.).
Hauschen, Peter (d. 1652), 606.
Hauschildt,
Christopher
(1749—1834),
glarmester, legatstifter, II 285, 371.
Hauser, Catharine Maria Elisabeth Louise
Dorothea (1772—83), II 181.
Hauser, Conrad (1743—1824), konferens
råd, g. m. Karen Æreboe, II 181.
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Hauemand, Ane, g. m. J. Frick (s. d.).
Havemand, Hans (d. 1658), 605, g. m.
Margrethe (d. 1638), 593.
Haueman, Hans d. y. (d. 1661), 579.
Haven, Anna Christine van (1754—56),
II 353.
Haven, Anne Metta van (1683—84), II
353.
Haven, Christian van (1676—77), II 352.
Haven, Christian Friderich van (1687—
1751), borgretspræsident, II 353.
Haven, Helene van (—1677—), II 352.
Haven, Lambert van (1630—95), general
bygmester, 563, 656, II 241, 289 f., 351 f.,
484—503, 505, 524, 526, 528 f., 544, 609,
g. m. Anna Slange (1653—1729), II 352 f.
Haven, Peder van (—1681—), II 352.
Haven, Peter Nicolai van (1689—1761),
møntmester, justitsråd, 693, II 85, 438f.,
569, g. m. Christine Leegaard (1732—
71), II 353.
Haven, Samuel van (1682—83), II 352.
Havning, Thomas (f. 1891), bygnings
inspektør, 658, 672, 686, II 260, 303, 311.
Haxthausen, Charlotte Elisabeth comtesse
(1783—85), II 169.
Haxtjausen,
Christian
Ove
greve
(—1769—), II 169.
Haxthausen, Christian Ove greve (1777—
1842), overhofmarskal, II 185, 188.
Haxthausen, Clemens Anton baron (1778
—81), II 169.
Haxthausen, Gregers Christian greve (1733
—1802), statsminister, g. 1. m. Louise
Charlotte von der Osten (1735—66), II
155,
169, 2. m. Anna Elisabeth Juul
(1750—1813), II 155 f., 169, 185.
Haxthausen, Heinrich von (d. 1656), g. m.
Maria Elisabeth von Geisspitzheim (1602
—65), 419.
Haxthausen,
Louise
Charlotte
comtesse,
g. m. F. C. v. Buchwald (s. d.).
Haxthausen, Vibeke Christiane comtesse
(1781—88), II 169.
Hee, Peder Pedersen (d. 1625), sognepræst,
mag., 711, 716.
Hee-Wadum, Christian (d. 1814), justits
råd, g. m. Margrethe Lange (d. 1834), 706.
Heerfordt, Johanna, g. 1. m. E. Mangor
(s. d.); 2. m. A. Kløcker (s. d.).
Herfort, Magdalena Sibylla, g. m. J. J.
Böhm (s. d.).
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HEERING—HENRIKSDATTER

Heering, Burkhardt (1694—1733), 372.
Hering, Christoffer (1654), konditor, 383.
Heering, Peter F. Suhm (1792—1875),
grosserer, II 596.
Hegelund, Birgitte Pedersdatter, g. m. H.
H. Bendtzen (s. d.).
Hegelund, Jens Jacob (1711—73), stifts
provst, 148.
Hegelund,
Niels
Mikkelsen,
tømrerfor
mand, II 200.
Hegelund, Oluf Caspersen (d. 1758), isen
kræmmer, g. m. Cathrine Marie Fabri
tius (1712—49), 582.
Heger, Hans (1804), assessor, 387.
Hegerfeldt, Marie, g. m. J. Braem (s. d.).
Hegesen, Hans (d. 1692), skipper, 99.
Heidemarck, Ole Peter (d. 1760), kapellan,
g. m. Christina Jacobi (d. 1764), 596.
Heider, Otto (d. 1660), 560, g. m. Magda
lene Suhm (d. 1681), 598.
Heiman, Johannes, hofskomager, g. m.
Maria Graben (1690), 383.
Heimbrodt, Johan Christoph (d. 1733),
billedhugger, 112, 351, II 151, 512—14,
519 f.
Heims, Jochim, smed, II 324, 332, 341.
Heinemarck, Cathrine (d. 1644), 588.
Heinemarck, Jonas (1635), tolder, 588.
Heinesen, Mogens (d. 1589), fribytter, 613.
Heineth, Anna Gunilde, g. m. O. Fabricius
(s. d.).
Heining, Birgitte, g. m. J. B. Junge (s. d.).
Heining, Ole (1766—1809), isenkræmmer,
g. m. Maria Christine Benick, 367.
Heinrich, Friderica Sophie, g. m. H. baron
Bolten (s. d.).
Heinse, Hans (d. 1631), 613.
Heintz, Poul (d. 1705), kancelliråd, 582.
Heisch, Ellen Baltsersdatter, g. m. N.
Edinger (s. d.).
Heister, Hans Herman (d. 1659), 587.
Heitmann,
Hans
(1676),
blikkenslager,
268.
Heldvad, Niels (d. 1634), forfatter, g. m.
Gertrud Jørgensdatter (d. 1631), 613.
Helge (1619), maler, II 30, 79, 80.
Hellegaard (16. .), assessor, II 129.
Hellekande, Karen Rasmusdatter, g. m. M.
Nansen (s. d.).
Hellekande, Rasmus Jensen (d. 1648), han
delsmand, 590, g. m. Karen Pedersdatter
(d. 1654), 558, 581.

Heilert, Barbara, g. m. C. Smidt (s. d.).
Helmers, Strange (1698), 606.
Helms, Gødert (d. 1729), remsnider, hustru
(d. 1737), 595.
Helt, Jørgen (1684), proviantforvalter, II
415, 416.
Helt, Nicolai (d. 1667), admiral, 394, 420.
Helt, Peter (d. 1752), borgmester, 587, g.
m. Dorthea Maria Pelt (d. 1753), 588.
Helt, Vilhelm (1652—1724), konferensråd,
digter, 580.
Hemann, Gerhard Wilhelm, 323.
Hemert, Elisabeth Alexandrine van (f.
1768), II 180.
Hemert, Gisbert van (1739—79), komman
dørkaptajn, g. m. Maria Elisabeth Ross
(1745—1824), II 180.
Hemmert, Johan von (1697), 360.
Hemert, Joost van (f. 1772), II 180.
Hemert, Justine Cathrine van (f. 1769),
II 180.
Hemmer, Catharina de, g. m. E. Kruse
(s. d.).
Hemming, Anne Christophersdatter, g. 1.
m. N. P. Harboe (s. d.); 2. m. H. Leth
(s. d.).
Hemmingsen, Niels (1513—1600), profes
sor, 42 f.
Hempel, Berendt Enoch (1694—1767), kir
urg, g. m. Anna Helena Crüger (1700—
77), 428, 429.
Hempel, Johan Christian (1932—35), II
192.
Hempel, Svea Linnea, f. Bindslev (1893—
1919), II 192.
Henning Olufsen (1499), 243.
Henning, Simon de (d. 1645), 613.
Hennings,
Christopher
(1728),
snedker,
687.
Hennings, Claus (1691—1752), snedker,
318, 320, 438.
Hennings, Simon (1608—61), præst ved
St. Petri, 270.
Henningsdatter, Sara, g. m. C. Baar (s. d.).
Henningsen, Christopher, snedker, 318.
Henningsen, Erik (1855—1930), maler, II
116.
Henrik (1569), snedkersvend, 34.
Henriksdatter, Anne, g. m. J. C. Meller
(s. d.).
Henriksdatter, Anna Cathrine, g. m. M. H.
Wibe (s. d.).

HENRIKSDATTER—HETTING

Henriksdatter, Elsebeth, g. 1. m. G. Jansen
(s. d.), 2. m. L. Worm (s. d.).
Henriksdatter, Kirsten, g. m. V. Christen
sen (s. d.).
Henriksdatter, Maren, g. m. H. Hermansen (s. d.).
Henriksdatter, Margrete, g. m. B. Haagen
sen (s. d.).
Henriksen, Anna (1844—1928), II 192.
Henriksen, Henrik (d. 1663), 598.
Henriksen, Isak (d. 1661), 599.
Henriksen, Jens (d. 1721), sværdfeger,
hustru (d. 1700), 599.
Henriksen, Johan (1644), bager, 594.
Henrichsen, Johan (1716—37), 577.
Henriksen, Nicolai (d. 1705), kapellan, 565,
578.
Henriksen, Niels (d. 1745), islandsk køb
mand, borgmester, g. 1. m. Anna Au
gusta Brandt (d. 1711), 601, 2. m. Ag
nete Birgitte Finckenhagen (1693—
1762), 582, 585 f.
Henriksen, Oluf (1649), skipper, 596.
Herbst, våben, II 198.
Herbst,
Johan
Michael
(1699—1762),
schoutbynacht, g. m. Anna Cathrine
Thomsen (1706—69), II 198.
Herløw, Erik (f. 1913), arkitekt, professor,
II 559.
Hermansdatter, Mechtilde, g. m. H. Fuiren
(s. d.).
Hermansen, Hans (1668), hofslagter, II 91.
Hermansen, Hans (1657), g. m. Maren
Henriksdatter, II 118.
Hermandsen, Niels (d. 1603), sognepræst
i Førslev-Sneslev, g. m. Maren Nielsdat
ter (d. 1626), 88.
Hermann, C. C., guldsmed, 186, II 439.
Hermann, Joseph (1800—69), billedhug
ger, 214.
Hermany, Lorentz Lorentzen (d. 1770), 374.
Hersleb, våben, II 151.
Hersleb, Ane Charlotte Magdalene (1725—
86), II 208.
Hersleb, Boletta Laurentia Sara (—1759—),
II 205.
Hersleb, Bolette Sophie, g. m. P. Aagaard
(s. d.).
Hersleb, Bolette Sophie (1727), II 201.
Hersleb, Christiane (1728), II 201.
Hersleb,
Hans
Christopher
(1722—88),
borgmester, konferensråd, II 205, g. m.
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Cathrine Magdalene Munch (d. 1804),
II 208, 209.
Hersleb, Peder (1689—1757), biskop, 705,
II 171, 201, 203, g. m. Bolette Hjort
(1690—1767), II 149—51, 204, 206, 207,
208.
Hersleb,
Peder
(1756—85),
højesteretsadvokat, g. m. Louise Henriette Beck
(1759—1831), II 208.
Hersleb, Petronelle Helene, g. m. A. Graah
(s. d.).
Hersløv, Jens, købmand, g. m. Maren Børgesdatter Knade (d. 1695), 100.
Hess, David (1694), oberstløjtnant, II 416.
Hess, Marcus (1526—90), købmand, borg
mester,
g.
m.
Lisbeth
Bertelsdatter
Kniphof (d. 1572), 711, 715.
Hess, Marcus (d. 1590), borgmester, g. m.
Margrethe Surbech (d. 1602), 715.
Hess, Markus (d. 1637), hustru (d. 1652),
610.
Hesse, Ferdinand Abraham (1691), mund
skænk, 367.
Hesse, Matthias (1671), II 123.
Hesselberg,
Engelbrecht,
generalkrigskommissær, g. m. Anne Marie Greve (1754—
1817), II 186.
Hesselberg, Hans (d. 1685), 587.
Hesselberg, Jens (d. 1644), g. m. Maren
Christensdatter (d. 1641), 62.
Hesselberg, Laurids Pedersen (d. 1662),
brygger, 716.
Hesselberg, Peder (1644), 62.
Hesselberg, Villum (1685), 587.
Hessen, Conrad (1666), kancelliråd, 266,
g. m. Anna Katharina Lentin, 420.
Hessen, Dorothea Christina (1666—68),
420.
Hessenberg, Johan (d. 1704), g. m. Anna
(d. 1704), 608.
Hetsch, Christian (1830—1903), maler, II
159.
Hetsch, Gustav Friedrich (1788—1864),
arkitekt, 200, 218, 330, II 158, 189, 285,
307, 310, 371, g. 1. m. Annette Hansen
(1795—1827), II 190, 2. m. Caroline
Amalie Augusta Hansen (1800—74), II
159, 190.
Hetting, Benedicte (1651), 91.
Hetting, Christian (1651), 91.
Hetting, Hans Chr. Alb. P. (1651), g. m.
Anna Christensdatter, 91.

40

HEUSERICH—HOLM

Heuserich, se Hoeserich.
Heye, Didrik, kleinsmed, 318.
Heye, Jep (1552), kannik i Roskilde, 38.
Heymann, Anna Margaretha, g. m. C. v.
Clausberg (s. d.).
Hielmstierne, våben, 384.
Hielmstierne, Agnete Maria, g. m. M. G.
v. Rosencrone (s. d.).
Hielmstierne, Henrik (1715—80), gehejmeråd, 582, g. m. Andrea Kirstine Kiærulf
(1730—1806), 384 f.
Hierndrup,
B.
Catharina,
f.
Pommers
(1756—1802), II 615.
Hilcker, J. I., gartner, 407.
Hiller, J. A. (d. 1728), stadsbygmester,
542.
Hilmand, Hans Christian Seehus (1738—
83), renteskriver, g. m. Johanne Baag,
II 207.
Hilmand, Lauritz (1738), købmand i Sta
vanger, g. m. Ide Christine Suhm (fejl
for Seehus?), II 207.
Hind, Jonathan Lauritzen, urtekræmmer,
hans hustru (d. 1687), 99.
Hinne, Friederike, 389.
Hinster, Hans Herman (1649), 270.
Hintz, Lorens (d. 1659), 594.
Hintze, Nicolaj (1763), maler, II 214.
Hinze Bagge (1304), præst, 231.
Hirschnack,
Johan
Jacob
(1644—1709),
vicekommandant, g. m. Marie Wandal
(f. 1659), 78.
Hjelm, madam, guldbrodererske, 185.
Hjelmand, Corfitz Schuurmann (17. .), II
206.
Hjelmand, Gabriel (1692—1765), borgme
ster, justitsråd, g. m. Johanne Schuur
mann (1709—66), II 206.
Hjelmand, Lars (1692), købmand, Stavan
ger, g. m. Margrete Nagel, II 206.
Hjort, våben, II 151.
Hjort, Bolette, g. m. P. Hersleb (s. d.).
Hiort, Hans (d. 1688), præsident i hof
retten, g. m. Cathrine (d. 1701), 586.
Hjort, Hans (d. 1730), sognepræst i Steenstrup-Lunde, g. m. Helene Boesen (d.
1747), II 206.
Hiort, Hans Fridrichsen (d. 1684), sogne
præst, Helsingborg k., 588.
Hjort, Peder (1793—1871), kritiker, 171.
Hjort, Victor Christian (1765—1818), bi
skop i Ribe, II 116.

Hjortshøj (d. 1692), foged på Færøerne, 99.
Hjortshøj, Søren Rasmussen (d. 1709),
handelsmand, 103.
Hoe, Henrik (1725), 582.
Hoe, Jacob (d. 1654), kirkeværge, 594, 602.
Hoe, Jacob, g. m. Anne (1684), 582.
Hoe, Jacob (d. 1719), hustru (d. 1720), 582.
Hoe, Jacob jr. (d. 1745), 582.
Hoff-Rosenkrone, Christian Henrik baron
(1768—1837), II 165.
Hoffgaard, Rasmus, mag., g. m. Karen
Pedersdatter (d. 1680), 608 f.
Hoffmann, Johan Thomas (1675—1754),
kabinetssekretær, justitsråd, II 203.
Hofman, Johanna Maria, g. m. E. Pontoppidan (s. d.).
Hofman, Johanne Hansdatter, g. m. A. J.
Møller (s. d.).
Hohlenberg, Christian (1767—1825), kom
mandørkaptajn, g. m. Caroline Mar
grethe Gianelli (1772—1842), II 199.
Hohlenberg, Gustav Henrik (1807—23),
II 199.
Holbech, Carl Frederik (1811—80), billed
hugger, II 371.
Holberg, Ludvig (1684—1754), forfatter,
144.
Holck, slægten, 389.
Hoick, J. C. (1824—99), sognepræst, II
592.
Holder, Erasmine Cathrine, g. m. C. B.
Wolf (s. d.).
Holfelt, Christian (d. tidl. 1745), snedker,
138, 140, 143, 318, 321.
Holgersen, Anders (1728), 545.
Holling, Asmus Friderich (d. 1773), guld
smed, II 438.
Hollmann, Octavius (1718), 381.
Holm, assistensforvalter, hustru (d. 1757),
608.
Holm, A. (1735—1812), guldsmed, 138.
Holm, Andreas Krag (1767—1851), Hol
mens provst, II 81, 116.
Holm, Frederik (d. 1737), maler, 328, 356,
II 277.
Holm, Georg (1803—67), grosserer, II 565.
Holm, Hans J. (1835—1916), arkitekt, II
551, 554, 596.
Holm, Helge (f. 1891), arkitekt, II 555.
Holm, J. (d. 1882), guldsmed, II 439.
Holm, Margarethe Caroline, g. m. A. Fibiger (s. d.).

HOLM –HOPPE

Holm, Nicoline Martine, g. m. J. Wilian
(s. d.).
Holm, Oluf (1697), II 590.
Holm, Peder (1706—77), professor, dr.
theol., 148.
Holm, Poul Andersen (d. 1697), kapellan,
II 229, 297.
Holmblad, familien, 344.
Holmblad, L. P. (1815—90), fabrikant, II
106, 596.
Holmer, Laurentius (d. 1676), 575.
Holmer, Lorens (1668), zahlmester, II 91.
Holmer, Lorens, (d. 1682), g. m. Margrete
(d. 1722), 538, 585.
Holmer, Peter (d. 1685), g. m. Ingeborg
Matthiesdatter, 589.
Holmskjold, Juliane Marie, g. m. C. Wleugel (s. d.).
Holst (d. 1750), kammerråd, 589, g. m.
Amalie Elisabeth (d. 1770), 601.
Holst, Andreas (d. 1728), 602.
Holst, Anne Hansdatter, g. m. M. Raffn
(s. d.).
Holst, Anne Magdalene, g. m. J. Piper
(s. d.).
Holst, Anna Margrethe, g. m. J. Ibsen
(s. d.).
Holst, Catharina Birgitte, g. m. S. Elsegaard (s. d.).
Holst, Edle Anna (1668—1728), 437.
Holst, Elisabeth, g. m. P. Hoppe (s. d.).
Holst, Evert (d. 1688), 609, g. 1. m. Maria
Dreyer (d. 1677), 438, 608, 2. m. Marie
Hulseman (d. før 1707), 608.
Holst, Gregers Andersen (d. 1711), student,
605.
Holst, Hans (d. 1623), 462, 494, 527, 536,
hans hustru (d. 1633), 579.
Holst, Hans (1624), billedsnider, 34.
Holst, Hans (1675—1752), købmand, 337,
438.
Holst, Henrich (1695), prokurator, han
delsmand, 100.
Holst, Jens (d. 1799), stadskaptajn, 581.
Holst, Johan Christopher (1705—52), kom
mandørkaptajn, g. m. Dorothea Hansen
(1718—76), II 206.
Holst, Julie Louise (1818—37), II 199.
Holst, Jørgen (1654), bogfører, 598.
Holst, Laurents (d. 1785), 581.
Holst, Nicoline Christiane (d. 1790), 581.
Holst, Poul Jørgensen, løjtnant i søetaten,
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g. m. Catharina Birgitte Holst (1676—
1758), II 175.
Holst, Reinholt (d. 1747), agende post,
hustru (d. 1752), 602.
Holstein, Hans Frederik von (1681—1737),
finansdeputeret, g. m. Catharina Magda
lene von Schmidtberg (1678—1764), 373.
Holstein, Johan Georg von (1662—1730),
gehejmeråd, 317, 373, g. 1. m. Ida Frede
rikke Bülow (1677—1725), 149*, 150;
2. m. Charlotte Amalie Plessen (1685—
1740), 150.
Holstein, Johan Ludvig greve (1694—
1763), statsminister, 150, II 524, 526,
530, g. m. Hedevig Vind (1707—56),
150.
Holstein, Sofie Hedvig, g. m. F. C. v. Gram
(s. d.).
Holstein, Ulrik Adolph greve (1664—
1737), storkansler, 318, 323.
Holsteiner, Peter Carstensen (1695), bager,
g. m. Bohle, 396.
Holsten, våben, II 46.
Holsten, Adolph Hans von (1630—94),
amtmand, g. m. Anna Margareta von
Podewils (1645—66), 419.
Holten, Jochum von (d. 1629), 608.
Holten, Johan von (1688—1759), hofsned
ker, g.m. Maria Dahl, 405.
Holten, N. A. (1775—1850), statsgældsdirektør, 198.
Holtz, Nicolaus (1676), brygger, g. m.
Maren Augustsdatter, II 375.
Holtzmann, Friedrich (d. 1739), 342.
Holtzmann, Friedrich (d. 1727), klokkestøber, 50, 189, 342, 344, 450, II 449,
601.
Holtzmann, Johan Barthold (d. 1757),
kaptajn, klokkestøber, 145 f., 322 f.,
342, 699 f.
Holtzmann, Sidonia Emerentze, født Botsack (1681—1741), 438.
Hooghe, Romeyn de, kobberstikker, II
142.
Hoppe, Caroline, g. m. H. L. Kløcker
(s. d.).
Hoppe, Christian Conrad Sophus (1810—
37), forstkandidat, II 187.
Hoppe, Frederik (1690—1776), generaladmiralløjtnant, 441, II 180, 207, g. m.
Else Marie Lemvigh (1692—1770), II
207.
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Hoppe, Frederik (1770—1837), kammer
herre, II 169, 187, 394, g. m. Josephine
Skeel (1780—1821), II 187.
Hoppe, Hans (1662), møller, 382.
Hoppe, Hans (d. 1666), handelsmand, II
195.
Hoppe, Iver (1649—93), viceadmiral, g. m.
Margrethe Elisabeth von Boye, II 195,
207.
Hoppe, Johan Christopher (1772—1835),
kontreadmiral, II 169.
Hoppe, Peder (1727—78), konferensråd, II
182, g. m. Elisabeth Holst (1740—73),
II, 138, 187, 206, 207.
Horn, Anna Christina (d. 1768), 598.
Horn, Frederik (1708—81), konferensråd,
g. 2. m. Mette Sophie Torm (1722—91),
598.
Horn, Frederik Conrad (d. 1760), 598.
Horn, Frederik Conrad (d. 1763), 598.
Horn, Lars (d. 1777), løjtnant, 598.
Horn, Mette Sophie, g. m. E. T. Rasch
(s. d.).
Hornborstel, Johan (1642), stukkatør, II
43.
Hornemann,
Claus
Frees
(1751—1830),
professor, 155, 156, 162, 227.
Hornhaver, Søren Hansen, klokkestøber,
188.
Hornsyld, Jens (1757—1840), sognepræst,
g. m. Louise Harboe (1765—1833), II
371.
Horrebow, Peder Nielsen (1679—1764),
astronom, II 261, 384.
Horstmann,
Friderich
Julius
Christian
(1753—1823),
kaptajnløjtnant,
g.
m.
Anna Birgitte Graah (1760—89), II 183.
Hosling, Peder, tømrermester, 114.
Hou, Niels Pedersen (d. 1680), 571, 599,
hustru (d. 1662), 604.
Hufnagel, Carsten (1731), guldsmed, 314.
Huitfeldt, våben, II 339.
Huitfeldt, Henrik (1583—1652) til Berritsgård m.m., g. m. Margrete Rosenkrantz
(1593—1644), II 337.
Huitfeldt, Otto (d. 1559) til Berritsgard, 80.
Huitfeldt, Øllegaard, g. m. J. Gersdorff
(s. d.).
Hulseman, Marie, g. 1. m. E. Holst (s. d.);
2. m. H. Werner (s. d.).
Hunderup, Peder Lauridsen (1687—1733),
sognepræst, magister, 577.

Hunter, Christian Carl (d. 1771), 593.
Hunæus, A. (1814—66), maler, II 1162.
Husum, Cornelius (1705), tømrer, II 441,
443.
Huth, von, våben, 340.
Huth, Heinrich Wilhelm von (1717—1806),
general, g. m. Charlotte Wagner (1745—
95), 340.
Hurck, Peter van (1697—1775), bankkom
missær, etatsråd, II 178, g. m. Maria
Barbara Fabritius (1704—1775), II 178.
Hurtigkarl,
Frederik
Theodor
(1763—
1829), professor, II 372.
Husted, Pauline Margrethe (1894), 700.
Huusman, Johan (d. 1711), kobberstikker,
II 142.
Huusvig, Mads Hansen (d. 1651), hustru
(d. 1647), 612.
Hval, Niels Pedersen (1646—1718), bryg
ger, 436, g. 1. m. Anna Hansdatter, 436,
2. m. Sophia Pedersdatter, 436, 3. m.
Anna Elisabeth Brasch (d. 1742), 436, 438.
Hvestendahl, Matthias (1709—89), køb
mand, g. m. Maria Mørch (1714—87),
II 163.
Hvid, Jacob Jensen (1713—82), sogne
præst, II 572.
Hvid, Jens (d. 1653), brygger, 96.
Hvidberg,
Otto
Himmelstrup
(1771—
1822), justitsråd, politidirektør, g. m.
Christiane Charlotte Gerner (1770—
1821), II 186.
Hviid, Mathias Jensen (1703—59), Hol
mens provst, II 107, 116.
Hyber, Harman, 1. hustru (d. 1619); 2.
hustru (d. 1629), 588.
Hybersdatter, Trine Willom, g. m. H. v.
Steenwinckel (s. d.).
Hübner, Johan Christopher (d. 1748), bil
ledskærer, 320.
Hübsch, Charlotte Margrethe, g. m. C. L.
Leth (s. d.).
Hübsch, Jacob (1710), kammerjunker, g.
m. Elisabeth, II 345.
Hylding, Hans, hustru (d. 1726), 583.
Hylding, Jørgen Sørensen (d. 1719), 598.
Hyseman,
klædekræmmer,
hustru
(d.
1733), 590.
Hütten, Nicolaj von (1691—1751), isen
kræmmer, 304.
Hægerfeldt, Harman (d. 1631), 596, hustru
(d. 1623), 596 f.
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Hännel, J. F. (d. 1761), billedhugger, 684,
690, 699, II 536, 576, 607.
Hæseker, Hans Albert, kommerceråd, g.
m. Elisabeth Ludewigs (1669—1749),
II 203.
Hæseker, Johan Jacob (1714—86), vice
borgmester, II 182, g. m. Anna Christine
Kreyer (1714—70), II 177.
Häusser, Elias David (1687—1745), arki
tekt, 124, 142, II 410, 426.
Høeg, Christian (1758—1829), urtekræm
mer, g. 1. m. Maria Schouw (1757—
1801), 709; 2. m. Ottonie Amine Schouw
(1762—1810), 709.
Høg, Just (d. 1706), universitetsbogtrykker, 102.
Høeg, Jørgen (d. 1656) til Todbøl, 578.
Høeg, Ove (1598—1628), rentemester, 568,
578.
Høegh-Guldberg,
Frederik
(1771—1852),
digter, II 310.
Høegh-Guldberg, Ove (1731—1808), stats
minister, II 235.
Hømmelken, Assuerus (d. 1637), hustru
(d. 1641), 587.
Høne, Maria, g. m. J. Caston (s. d.).
Hoeneke, Claus (d. 1657), g. m. Margrethe,
603.
Høpffner, Nicolaus Christian (1721—82),
universitetsbogtrykker,
g.
m.
Metta
Magdalena Otzen, 703 f.
Høpner, Johannes (d. 1675), licentiat, 36,
40, 72, 96.
Hörz, Ph., tårnurfabrikant, II 599.
Hoeserich, Catharina Barbara (d.1718), 346.
Hoeserich, Dorothea Christine (d. 1762),
346.
Hoeserich, Hans Jørgen (d. 1746), køb
mand, 346.
Hoeserich, Johan Georg (1746), 346.
Hoeserich, Thomas Hartvig (d. 1711), 346.
Høvinghoff, Jacob, kobbersmed, 126, II
536, 539.
Höwisch, Barthold (1697), 360.
Høyelse, Andreas (1698—1775), livmedikus, 341, 441.
Høyelse, Ide Gørvel (d. 1748), 589.
Høyelse, Pauline (1701—18), 436.
Høyelse, Peder (d. 1704), rektor i Nykø
bing, 436, g. m. Agnete Portuan, 441.
Höyen, Christine Marie, g. m. P. C. Jersild
(s. d.).
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Høyer, rådmands hustru, 540.
Høyer, Agathe (1677), fru, 261.
Hojer, Anne Henriksdatter, g. m. J. C.
Meller (s. d.).
Høyer, Bolette, g. m. J. G. Arff (s. d.).
Høyer, Cecilia Catharina, g. m. J. C. de
Falsen (s. d.).
Høyer, Christian Frederik (1739—97), sog
nepræst, g. m. Johanne Maria Michaelsen (1755—79), II 162.
Høyer,
Christian
Fædder
(1775—1855),
maler, 204, II 591.
Høyer, Hans (1699—1769), generalkrigskommissær, II 177.
Høyer, Hans, kaptajn, g. m. Agnete Elisa
beth Hagen (1706—51), II 173.
Høyer, Heinrich, oldermand, 692.
Høyer, Henrik (d. 1711), assessor, 608, II
289, g. m. Anna (d. 1675), 587.
Høyer, Herman (d. 1725), 587.
Høyer, Johan (d. 1614), 603.
Høyer,
Johan,
buntmager,
hustru
(d.
1632), 612.
Høyer, Johan (d. 1678), 603.
Høyer, Jonas (d. 1628), 603.
Høyer, Maren (d. 1788), gift Junge, 601.
Høyer, Michael (1684—1758), havnefoged,
g. m. Margaretha (1700—46), II 198.
Haaber, rådstuearkivar, 463.
Haagensen, Ambjørn (d. 1695), brygger,
100.

Haagensen, Bartholomæus (d. 1643), pro
viantskriver, 90, g. m. Margrethe Hen
riksdatter, 559, 581, 594.
Haagensen, Cort (d. 1664), 581.
Haagensen, Frederik, hustru (d. 1723),
604.
Haagensen, Hans (d. 1655), handelsmand,
g. m. Margrete Eriksdatter, 712.
Haagensen, Svend (1711), graver, II 596.
I. I. S. (St. Petri), 1775, 415.
I. M. S., (Holmens k.), II 195.
Ib, Lene Nielsdatter, g. m. J. P. Klein
(s. d.).
Ibsen, Anna Lucia (d. 1795), II 184.
Ibsen, Christian Friederich (1731—65), g.
m. Anneke Bentzen, II 176.
Ibsen, Frederik Christian (1793—1817),
månedsløjtnant, II 199.
Ibsen, Jacob (d. 1695), 598.
Ibsen, Jens (1715), 602.
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Ibsen, Jens (1683—1758), hofkantor, II
154, 175, 184, g. m. Anna Margrethe
Holst (1697—1779), II 154, 176, 207.
Ibsen, Jens (d. 1676), vinhandler, g. m.
Helene (d. 1682), 598.
Ibsen, Jørgen (1646), snedker, II 71, 87.
Ibsen, Reinholdt (1716—83), hofkantor, II
175, 181.
Ibsen, Søren (1646), snedker, II 93, 102,
104.
Ilsøe, Michel Mortensen (d. 1708), g. m.
Johanne (d. 1720), 590.
Ilten, Adolph Fridrich von (d. 1783), hofdestilatør, 602.
Ingemann,
Bernhard
Severin
(1789—
1862), digter, II 280, g. m. malerinden
Lucie I., f. Mandix (s. d.).
Ingemann, Lucie (1792—1868), maler, II
432, 438.
Ipsen, H. P. (1813—76), sognepræst, II
404, 429.
Ipsen, Rasmine Marie Christine (1813—
39), 710.
Irgens, Frederik Christian (—1664—), 574.
Irgens, Joachim (1611—75), handelsmand,
g. m. Cornelia Bickers (1629—1708),
574.
Irgang, J. F., glarmester, 700.
Isaksdatter, Anne, g. m. R. Wordemann
(s. d.).
Isachsen, Andres (d. 1681), 593.
Isaksen, Claus (d. 1650), hustru (d. 1654),
594.
Isachsen, Evan, skrædder, II 565.
Isaksen, Henrik (d. 1660), 598, 1. hustru
(d. 1658), 599; 2. hustru (d. 1685), 599.
Iselin, Johan Michael (1754—56), II 204.
Iselin, Reinhart (1757—59), II 205.
Iselin, Reinhold (Richardt) friherre (1715
—81), købmand, g. m. Anna Elisabeth
Fabritius (1735—86), II 204.
Isfording, Herman, guldsmed, II 477.
Itzen, Albert (d. 1679), kirkeældste, 414.
Ivers, Søster, g. m. T. Fincke (s. d.).
Iversdatter, Anna, g. 1. m. R. Rasmussen
(s. d.); 2. m. N. Madsen (s. d.).
Iversdatter, Else, g. m. V. Christensen
(s. d.).
Iversen, Christopher (d. 1714), rådmand,
hustru (d. 1718), 586.
Iversen (Assens), Claus (1624—88), råd
mand, g. 2. m. Mechtel Fuiren (d. 1677),

594, 3. m. Sophia Davidsdatter (1643—
1716), 594.
Iversen, Erik (d. 1726), sejlmager, 604.
Iversen, Jacob, tømrermester, 298, 307,
320, 407.
Jacob (1640), kandestøber, II 480.
Jacob (1561), urmager, klokker i Lund, 48.
Jacob Clemmensen (d. 1414), dekan, 35.
Jacobi, familien, 340.
Jacobi, Bruno (1653), oculist, kirurg, 65.
Jacobi, Christina, g. m. O. P. Heidemarck
(s. d.).
Jacobi, Georg Christian (1693—1757), ju
stitsråd, g. m. Johanne Margrethe Burmeister (d. 1732), 438, 2. m. Anna Eli
sabeth von Benzon (d. 1789), 439, 442.
Jacobsdatter, Anna, g. m. L. Sørensen
(s. d.).
Jacobsdatter, Maren (d. 1678), 610.
Jacobsdatter, Maren, g. 1. m. M. Crone
(s. d.); 2. m. C. Beverlin (s. d.).
Jacobsdatter, Trine, g. m. J. Willumsen
(s. d.).
Jacobsen, Anders (d. 1713), skrædder, 610.
Jacobsen, Bartholomæus (1723), fattigfor
stander, 692.
Jacobsen, Bjørn (d. 1679), rådmand, 97.
Jacobsen, Carl (1842—1914), brygger, mæ
cen, 6, 174, 465, 519, 700.
Jacobsen, Christen (d. 1658), guldsmed,
II 480.
Jacobsen, Christian (d. 1729), 607.
Jacobsen, Christiane, g. Finck (s. d.).
Jacobsen, Claus (d. 1677), g. m. Sidse Jensdatter (d. 1696), 97.
Jacobsen, Gabriel, 592, hustru (d. 1644),
593.
Jacobsen, Henrik (d. 1746), brygger, 607.
Jacobsen, Henrik (d. 1668), rådmand, 504,
532 f., 534, 538, 544, 551, 602, 682, g. 1.
m. NN (d. 1648), 591, 2. m. NN (d. 1666),
591.
Jacobsen, Henrik (1723), skipper, 607.
Jacobsen, Jacob (1700), kirkeværge, 532.
Jacobsen, Jacob (d. 1711), skipper, 606,
enke (d. 1725), 607.
Jacobsen, Jens (1678), 597.
Jacobsen, Jens (d. 1687), kapellan, 586,
g. m. Apolone Jensdatter (d. 1654), 572,
596.
Jacobsen, Jocum (1705), snedker, II 446.
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Jacobsen, John (1863—1943), fabrikant,
II 599, 600.
Jacobsen, Mathias (1713), 607.
Jacobsen, Niels (1701), murmester, II 14.
Jacobsen, Peder (d. 1564), 715.
Jacobsen, Peder Munch (d. 1613), borg
mester, 711, 716.
Jacobsen, Thomas (1639), snedker, II 480.
Jacobæa, Ingeborg, g. m. R. P. Vinding
(s. d.).
Jacobæus, Holger (d. 1701), professor, 40,
102, 268.
Jansen, Giøris, skipper (16. .), g. m. Else
beth Henriksdatter, II 194.
Jansen, Jan (d. 1668), skibskaptajn, g. m.
Anne Jensdatter, II 195.
Jansen, Johan (1763), bager, 607.
Jegind, Bertel (d. 1759), g. m. Inger Marie
Danielsdatter Beyer (d. 1736), 601.
Jegind, Elsa Margareta (d. 1759), 573.
Jegind, Johan (d. 1753), tømmerhandler,
573, 597, hustru (d. 1750), 598.
Jellisdatter, Johanne, g. m. J. Prys (s. d.).
Jens.. (1608), borger i Kbh., 568.
Jens (1569), skræder, 34.
Jens (1579), væver, 32.
Jens Ebbesen (1442), borger i Kbh., 35.
Jens Knudsen (1461), bager, 528.
Jens Krag (d. 1300), biskop i Roskilde, 627.
Jens Pedersen (1493), præst ved St. Petri,
232, 261.
Jensdatter, Ane, g. m. L. Ortman (s. d.).
Jensdatter, Anna, g. m. A. Sihm (s. d.).
Jensdatter, Anne, g. m. J. Jansen (s. d.).
Jensdatter, Apolone, g. m. J. Jacobsen
(s. d.).
Jensdatter, Birthe, g. m. S. Gregersen
(s. d.).
Jensdatter, Cathrine, g. m. P. Juel (s. d.).
Jensdatter, Christine, g. m. N. Christopher
sen (s. d.).
Jensdatter, Dorothea, g. m. W. Rhuman
(s. d.).
Jensdatter, Else, g. m. A. Madsen (s. d.).
Jensdatter, Gertrud, g. m. K. Olsen (s. d.).
Jensdatter, Karen, g. m. A. Hansen (s. d.).
Jensdatter, Kirsten, g. m. N. Mogensen
(s. d.).
Jensdatter, Kirstine, g. m. M. Mikkelsen
(s. d.).
Jensdatter, Kirstine, g. m. H. K. Leegaard
(s. d.).
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Jensdatter, Maren, g. m. M. L. Neb (s. d.).
Jensdatter, Maren, g. m. M. P. Næstved
(s. d.).
Jensdatter, Margrethe, g. m. M. M. Lee
gaard (s. d.).
Jensdatter, Medea, g. m. J. Bobert (s. d.);
2. m. V. Dop (s. d.).
Jensdatter, Sidse, g. 1. m. C. Jacobsen
(s. d.); 2. m. J. D. Klein (s. d.); 3. m.
P. Castensen (s. d.).
Jensen, Andreas (d. 1709), bager, g. m.
Ingeborg Grofs (d. 1690), 363.
Jensen, Bartholomæus (d. 1697), borgme
ster, 534, 718, g. m. Ingeborg Didriksdatter (d. 1714), 565, 579.
Jensen, C. A. (1792—1870), maler, II 591.
Jensen, Christen (1717), guldsmed, II 83.
Jensen, Christen (d. 1682), slagter, g. m.
Ellen (d. 1669), 46, 94.
Jensen, Christen (1596—1635), slotspræst,
g. m. Else Hansdatter Riber (Svane), 88.
Jensen, Christopher (d. 1677), 596.
Jensen, Eskild (1630), byfoged, g. m. Ma
ren Moritzdatter, II 200.
Jensen, Gunde, skriver, kannik i Lund,
g. m. Inger Sørensdatter (1569—1624),
88.
Jensen, Hans (d. 1628), 591.
Jensen, Hans (d. 1670), 596.
Jensen, Hans (1621), kirkeværge, 39.
Jensen, Hans (d. 1678), islandsk købmand,
g. m. Bente Nielsdatter, 599.
Jensen, Hans (1655), urmager, II 297.
Jensen, I. Chr. (1929), fabrikant, II 600.
Jensen, Jens (d. 1674), brygger, g. m.
Margrete Olufdatter (d. 1677), 596.
Jensen, Jens, kleinsmed, 318.
Jensen, Jens (d. 1694), skoleholder, 595.
Jensen, Joen (1669—1707), skipper, g. m.
Gertrud Olsdatter (d. 1755), II 196.
Jensen, Laurids (d. 1703), 604.
Jensen, Lauritz, buntmager, g. m. Maria
Pedersdatter (1532), 711.
Jensen, Mads (d. 1565), g. m. Karen, 715.
Jensen, Mathias (d. 1693), handelsmand,
g. m. Inger (d. 1696), 593.
Jensen, Mette Marie, g. m. Meyn (s. d.).
Jensen, Michel (d. 1652), videfoged, 1. hu
stru (d. 1645), 606; 2. hustru (d. 1656),
606.
Jensen, Niels (d. 1583), klokker, g. m.
Anne Eskildsdatter (d. 1583), 557.
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Jensen, Niels (1627), murmester, II 382.
Jensen, Peder, g. m. Karen (d. før 1676),
605.
Jensen, Peder (d. 1557), borgmester, g. m.
Lisbeth Bertelsdatter Kniphof (d. 1572),
715.
Jensen, Peder (d. 1673), renteskriver, 585.
Jensen, Peder (1639), snedker, II 480.
Jensen, Rasmus, se Hellekande.
Jensen, Rasmus (d. før 1656) (1556?), 602.
Jensen, Rasmus (d. 1750), bager, 594.
Jensen, Sara, g. 1. m. C. H. Cruse (s. d.);
2. m. J. D. Liebenberg (s. d.).
Jensen, Søren (1724—97), grovsmed, II
369.
Jensen, Søren (1646), rådmand i Sølvesborg, II 151.
Jensen, Thomas (d. 1688), brygger, 99.
Jensenius, Dorothea, g. m. A. Lous (s. d.).
Jep Clausen Godov (1463), væbner, 35.
Jerichau, J. A. (1816—83), billedhugger,
192, 212, 220.
Jerndorff, Aug. (1846—1906), maler, II
116.
Jersild, Christen Lauesen (1774—1860), II
189.
Jersild, Karen Marie Aurelia (1843—1909),
II 191.
Jersild, Peter Christian (1806—64), veksellerer, II 189, g. m. Christine Marie
Höyen (1803—95), II 191.
Jersild, Petra Christine (1836—96), II 191.
Jersin,
Jens
Dinesen
(1588(87)—1634),
biskop, 45, g. m. Margrethe Fuiren
(1612—28), 88.
Jesper (16. .), kapellan, 609.
Jesper Henriksen (1462), magister, dekan,
35.
Jespersen, Carsten (o. 1632), 599.
Jespersen, Peter (1647—1714), konfessionarius, II 201, 206, g. m. Bodil Mads
datter Friis (1641—1726), II 149, 170.
Jessen, Carl Wilhelm (1764—1823), admi
ral, guvernør, II 160.
Jessen, Johann Friedrich Wilhelm von
(1709—68), etatsråd, 428.
Jessen, Thomas Balthasar (1648—1731),
gehejmeråd, 342.
Jobusch, Johan Christian (d. 1707), silke
kræmmer, g. m. Karen (d. 1705), 592.
Jochimsen, Jacob, kaptajnløjtnant, g. m.
Magdalena Lassen, II 199.

Jochumsen, Carsten (d. 1705), 613.
Jochumsen, Peter Niels (1795—1866), bil
ledhugger, II 522.
Johannes Møltike (Moltke) (d. 1399), rid
der, 35.
Johannes Svenson (1328/41), ridder, 34.
Johannesdatter, Ermuth, g. m. H. Hansen
(s. d.).
Johannsen, J. C. G. (1793—1854), sogne
præst ved St. Petri, 236, 330.
Johansdatter, Elisabeth, g. m. K. Chri
stensen (s. d.).
Johansdatter, Elsebet (d. 1763), 607.
Johansdatter, Karen (d. 1673), 596.
Johansdatter, Katharine, g. m. P. Frandtzen (s. d.).
Johansdatter, Maria, g. m. H. Trægaard
(s. d.).
Johansen, Bertel (16. .), glarmester, 595.
Johansen, Claus (d. 1625), rådmand, 570,
hustru (d. 1651), 606.
Johansen, Didrik (d. 1711), sværdfeger,
g. m. Sophia (d. 1711), 603.
Johansen, Hans (d. 1665), rådmand, g. m.
Elisabeth (d. 1672), 583.
Johansen, Peder, værtshusholder, g. m.
Karen Christine Weidemann (1811—41),
II 199.
Johansen, Vibold, teltmager, hustru (d.
1641), 605.
Johnstrup, Ulrik Frederik (1775—1834),
brændevinsbrænder, g. m. Elisabeth Johansine Petri (1793—1839), II 617.
Jon Jonsen Litle (1283), 34.
Jonasen, Jonas (d. 1727), 603.
Jonsen, Frants (1677), rådmand, 593, g. m.
Gertrud Trøner (1685), II 292.
Johnsen, Niels (d. 1734), guldsmed, II
813.
Jonssen, Niels (1726), maler, 559.
Joris, Richardt (1692), bager, 362.
Jostens, Christine, g. m. L. Tuxen (s. d.).
Judichær, Anna Christina, g. 1. m. L.
Kreyer (s. d.); 2. m. F. Gyntelberg (s.
d.); 3. m. A. Ross (s. d.).
Judichær, Nicolai Peter (1705—48), kom
mandørkaptajn, II 171, g. m. Elisabeth
Lucie Kreyer (1708—78), II 172, 180.
Judichær, Ole (1661—1729), admiral, II
171, g. m. Elisa Scavenia Foss (1672—
1745), II 172.
Juel, våben, II 76, 143, 145, 146, 147*.

JUEL –JØRGENSEN

Juel, Christian (1668—1717), generalma
jor, 609.
Juel, Erik (1591—1657), rigsråd, g. m.
Sophie Sehested (1594—1658), II 144.
Juel, Gregers (1667—1731), generalløjt
nant, 540, g. m. Vibeke Juel (1672—
1735), II 145.
Juel, Hans Rudolph Grabow (1775—1818),
major, kammerherre, II 186.
Juel, Jens baron (1631—1700), gehejmeråd, 540.
Juel, Knud (1665—1709), amtmand, g. m.
Christine Elisabeth von Knuth (1675—
1738), II 144, 171.
Juel, Malte, barn (d. 1644), 577.
Juel, Niels (1629—97), generaladmiral, II
4, 50, 76, 139, 140, 141*, 141—47, II 103,
g. m. Margrethe Ulfeldt (1641—1703),
II 144 f.
Juel,
Niels
(1696—1766), kammerherre,
g. m. Sophie Amalie Parsberg (1699—
1788), 580.
Juel, Niels (1709—40), major, II 145.
Juel, Peder, g. m. Cathrine Jensdatter (d.
1700), 595.
Juel, Peder (d. 1676), oberst, g. m. Helvig
Krabbe (1647—97), II 145.
Juel, Vibeke, g. m. G. Juel (s. d.).
Junge, Anna Bolette, g. m. B. W. Luxdorph (s. d.).
Junge, Boye (d. 1807), major, 375.
Junge, Emanuel (1721—49), premierløjt
nant, II 359.
Junge, Jens (1722—48), premierløjtnant,
II 358.
Junge, Johan Boye (1697—1778), tømrer
mester, 235, 306—11, 376*, 376, 660,
g. 1. m. Birgitte Heining (d. 1757), 2. m.
Friderica Lovisa Eilerts (1715—83), 375.
Junge, Maren, f. Høyer (s. d.).
Junge, Severin de (1680—1757), konfe
rensråd, g. 1. m. Karen Meulengracht
Wissing (1693—1724), II 358, 359, 2. m.
Else Bartholin (1701—57), 584.
Justesen, Hans (d. 1728), renteskriver, g.
m. Elisabeth Pedersdatter (d. 1746), 585.
Justesen, Ingeborg Christine, g. m. D. B.
Weyse (s. d.).
Justesen, Jens, se Berg.
Justesen, Jutte Christine Hansdatter (d.
1705), 585.
Justesen, Poul (17. .), kaptajn, II 86.
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Juul, maler, 352.
Juul, Anna Elisabeth, g. m. G. C. greve
Haxthausen (s. d.).
Juul, Else Maltesdatter, g. m. O. Lindenov
(s. d.).
Juul, Niels (d. 1725), materialforvalter,
573, 609.
Juul, Ove (1700—66), generalløjtnant, II
156.
Juul, Peder (d. 1667), brygger, 712.
Jürgen, Hans, rotgieter, 263.
Jydsk Jernstøberi og Maskinfabrik, 699.
Jysk Klokkestøberi, II 599.
Jæger, Christian Hinrich (1688—1740/41),
legatstifter, kaptajn, II 453.
Jæger, Thomas (d. 1597), 85.
Jäger, Valentin (1642), stukkatør, II 43.
Jørgen (1555), maler, 27.
Jørgen (1559), murmester, 31.
Jørgen (1567), orgelbygger, 45.
Jørgen (1577), snedker, 42, 44.
Jørgen (1584), snedker, 41, 43 f.
Jørgensdatter, Anna (d. 1559), 715.
Jørgensdatter, Elisabeth, g. m. O. Madsen
(s. d.).
Jørgensdatter, Gertrud, g. m. N. Heldvad
(s. d.).
Jørgensdatter, Karen, g. m. L. Worm
(s. d.).
Jørgensdatter, Kirsten (d. 1702), 598.
Jørgensdatter, Rachel, g. m. C. Gierløv
(s. d.).
Jørgensdatter, Trine, g. m. P. J. Quærmlose (s. d.).
Jørgensen, Andreas (1668), postmester, 384.
Jørgensen, Claus (d. 1695), renteskriver,
hustru (d. 1695), 603.
Jørgensen, Erik (1700), glarmester, 384.
Jørgensen, Frederikke Rasmine Christine
(1808—65), II 190.
Jørgensen, Gabriel (1660—72), II 200.
Jørgensen, Inger Kirstine, g. Fæster (s. d.).
Jørgensen, Jacob, g. m. Ane (1653), 546.
Jørgensen, Jakob (d. 1833), overgraver
ved St. Petri, 235, 261, 324.
Jørgensen, Jens (1665), stadskaptajn, 380.
Jørgensen, Johan (1708—87), kirkeværge,
360 f., g. m. Engelke Labis (1720—97),
361 f.
Jørgensen, Knud (d. 1635), ridefoged, råd
mand, g. m. Anna Dirksdatter Mumme
(d. 1636), 716.
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Jørgensen, Lars (1691—1748), fyrbøder,
g. m. Johanne Pedersdatter (f. 1684), II
197.
Jørgensen, Lorentz (1644/81), billedskæ
rer, II 126 f., 133.
Jørgensen, Oluf (1593—1657), skipper, g.
m. Helle Michelsdatter (d. 1666), 560,595.
Jørgensen, Rasmus (1790), tobaksspinder,
g. m. Anne Poulsdatter, II 316.
Jørgensen, Richardt, se Joris.
Jørgensen, Søren (d. 1672), overformyn
der, g. m. Margrete (d. 1681), 602.
Jørgensen, Thorvald (1867—1946), arki
tekt, 328.
Jørnson, Jacob (1624), brygger, g. m. Anne
Nielsdatter, 530, 680.
K, jfr. C.
Kafen von Schmieden, våben, 416.
Kafen von Schmieden, Heinrich (1734—
1800), generalkrigskommissær, 416.
Kafen von Schmieden, Lorenz Nicolai
(1733—1814), vicekansler, 416.
Kalckauen, Cathrine, g. m. R. Petersen
(s. d.).
Kalckauen, Matthias (d. 1614), apoteker,
557, g. m. Margrethe Giertsdatter (d.
1620), 596.
Kall, Anna Marie, g. m. U. B. Aaskow
(s. d.).
Kall, N. C. (1749—1823), professor, etats
råd, II 228, 230, 283.
Kallundborg, Bodil (1659), 66.
Kallundborg, Jesper (1659), 66.
Kallundborg, Peder (1659), 66.
Kallundborg, Søren Pedersen (1607—57),
professor, g. m. Kirsten Jespersdatter
Buckmand (1614—59), 66, 92.
Kalneyn, se Callneyn.
Kammer, Hans, klokkestøber, 269.
Kammersvend, se Jens Pedersen.
Karsen, Henrik (16. .), g. m. Catharina
Bødker, 576.
Karsen, Magdalene, g. m. C. Pedersen
(s. d.).
Karstens, Christian (1691), bager, g. m.
Agnete Kreyer, 268, 366.
Karstensen, Jørgen (1649), 608.
Kasper (1567), snedker, 41.
Kassel, Steffen, rotgeter, II 595.
Kastens, Lambert Daniel, orgelbygger,
143, 320, 332 f., 690, II 109 f., 298, 311.

Katholm, Rasmus (d. 1581—82), sogne
præst, magister, 37, g. m. Elisabeth
Hasebard (d. 1575), 82.
Katt, Svend Bentzen, hustru (d. 1608),
609.
Kegge, Oluf, klokkestøber, 190.
Kehlet,
Christian
(1785—1846),
traktør,
chokoladefabrikant, II 165.
Keiser, Gotfried, g. m. Anne Cathrine (d.
1754), 606.
Keitum, Peder Mortensen (d. 1653), råd
mand, 593, 610, g. m. Karen Anders
datter (d. 1666), 581.
Kellinghusen, våben, 365.
Kellinghusen, Andreas (1711), 384,421,602.
Kellinghusen, Ane (d. 1689), 598.
Kellinghusen, Anna Catharina, g. m. P.
Lund (s. d.).
Kellinghusen, Peter (d. 1764), urtekræm
mer, 323.
Kemp & Lauritzen, firmaet, II 598.
Kerner, Johanne Gregersdatter, g. m. S.
N. From (s. d.).
Kettels, Lorentz (1664—1721), købmand,
364 f.
Keysen, kommerceråd, hustru (d. 1735),
594.
Keyser, Hendrik de (1565—1621), arki
tekt, 500.
Kieldsen, Julius Philip (d. 1717), hustru
(d. 1738), 592.
Kielman
von
Kielmannnsegg,
Johann
Adolph (1612—76), kansler, 394.
Kiem, Jørgen (16. .), købmand, 610.
Kier, Anders Larsen (d. 1710), brygger,
592.
Kierrumgaard, Birgitte Cathrina (d. 1776),
587.
Kierrumgaard, Hans (d. 1791), rådmand,
539, 586, 587.
Kierrumgaard,
Wilhelm
Friderich
(d.
1775), 586.
Kierulf, Morten Nielsen (d. 1692), bøsse
mager, 593.
Kierteminde, Peter Petersen (d. 1665),
kommandør, ekvipagemester, II 193.
Kihling (1706), regimentskvartermester,
591.
Kingo, Friderica Christiane, født Frisch,
g. m. J. M. Møller (s. d.).
Kingo, Johan (Jokum) Christopher, g. m.
Maria Smidt (d. 1782), 591.

KINGO—KLINGBERG

Kingo, Thomas (1634—1703), biskop, sal
medigter, 74, II 140, 587, 592.
Kirchberg, Joachim Valentin (1675), hattestafferer, 381.
Kirchhof, Morten Christensen (d. 1766),
guldsmed, II 569.
Kirkerup, Andreas (1749—1810), arkitekt,
311, 513, II 580.
Kirksteen, Johanne Nathanaela, g. m. J.
E. Glasing (s. d.).
Kirsler, Gottfred (d. 1707), sværdfeger,
603.
Kirstine Sørens (1517), f. Laurensdatter,
528.
Kitzerow, Jacob (d. 1674), guldsmed, 263,
692, g. m. Anne (d. 1703), 531, 599, 608.
Kitzerow, Johan (d. 1683), 599.
Kiær, Antoinette Marie, g. m. J. L. Fix
(s. d.).
Kjer, Christian, tapetserer, 142.
Kjær, Niels (1691—1760), kammerfourer,
II 175, g. m. Johanne Morup (1698—
1764), II 176.
Kiær, Sara Cathrine, g. m. C. F. Reutzer
(s. d.).
Kiær, Thomas Andersen, vinhandler, 612,
hustru (d. 1705), 613.
Kiærulf, våben, 385(?).
Kiærulf, Andrea Kirstine, g. m. H. Hielmstierne (s. d.).
Kiøge, Hans (1539), præst, 528.
Klaren, Michel, drejer, 264.
Klauen, Johan, drejer, 318.
Klauman, Anna Sophie, g. m. T. Brügman
(s. d.).
Klauman, August de (—1753—), II 203.
Klauman, Charlotte Amalie de (d. 1784),
II 208.
Klauman, Elisabeth (d. 1717), 589.
Klauman, Gregorius Tillufsen (1678—
1752), bankkommissær, II 173 f., 202 f.,
g. m. Maria Agger (1676—1749), II
152—54, 154*, 203.
Klauman, Knud Gregorius de (1711—62),
højesteretsassessor, justitsråd, g. m. Ulrikke Sophie Mouritzen (1721—90), II
203, 205 f.
Klauman, Isak (d. 1675), 589.
Klauman, Isak (d. 1699), barber, 589.
Klauman, Leonhardt (d. 1757), komman
dør, 589.
Klauman, Leonhardt (d. 1666), rådmand,
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589, g. m. Margrethe (fejl for: Karen)
Rosenmeyer (d. 1693), 582.
Klauman, Magdalene, g. m. J. Brunsmand
(s. d.).
Klauman, Magdalene Margrethe (d. 1706),
589.
Klauman, Maria, g. m. H. Matthiesen
(s. d.).
Klauman, Mariane Margrethe de (1748—
62), II 205.
Klauman, Marie Sophie (skal være: Doro
thea), g. m. G. Thombsen (s. d.).
Klauman, Matthias (d. 1644), 269, hustru
(d. 1634), 612 f.
Klauman, Nicolaj (d. 1707), eskadrebogholder, 589, II 4, 78.
Klauman, Peter (1693), bryghusforvalter,
579.
Klauman, Sophie Amalie de (1756—67),
II 206.
Klauman, Verner (d. 1640), handelsmand,
g. m. Magdalene Winchelman (d. 1645),
559, 589.
Klauman, Verner (1608—57), rådmand,
551, 571, g. m. Ingeborg Mathiasdatter
Mechelburg (d. 1668), 589.
Klauman, Willem (d. 1667), 613.
Klee, Frederik (1808—64), justitsråd, II
165, 189, g. m. Caroline Frederikke
Sophie Marie Nicoline Moth (1812—84),
II 191.
Kleen, Christian (1625), organist, 267.
Klein, Anna, g. m. J. Böhme (s. d.).
Klein, Frantz, g. m. Sara Gertsdatter
Aaszerin (d. 1623), 611.
Klein, Johan Daniel (d. 1690), vinhandler,
g. m. Sidse Jensdatter (d. 1696), 97.
Klein, Johan Petersen (1673), kommerceassessor, II 50, g. m. Lene Nielsdatter
Ib, II 171.
Klein, V. (1835—1913), arkitekt, 174.
Kleit, Helene, g. m. A. C. Meyn (s. d.).
Klemensen, Erik (d. 1602), rådmand, g. m.
Anne Sørensdatter (d. 1603), 569.
Klevenfeldt, Terkel (1710—77), genealog,
II 367*.
Kliffuer, Frands (d. 1654), guldsmed, g. m.
Sara Lauridsdatter (d. 1673), 592.
Klingberg, Caroline (d. 1791), 584.
Klingberg, Christine Amalia (d. 1788), 584.
Klingberg, Elisabeth (d. 1778), 584.
Klingberg, Else Cathrine (d. 1774), 584.
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Klingberg, Hans (d. 1779), bogholder, 584.
Klingberg, Jacob (d. 1782), landsdommer,
584.
Klingberg, Laurentziæ Catharina (d. 1776),
584.
Klingberg,
Lauritz
(1728—95),
etatsråd,
g. m. Catharina Elisabeth Schumacher
(1745—92), II 184.
Klingberg, Maria Elisabeth (d. 1786), 584.
Klingberg, Peter Frederik Christian (d.
1791), 584.
Klingberg, Wilhelm Henrik (d. 1772), vin
handler, 584.
Klinge, Jacob (d. 1744), regimentskvarter
mester, 319.
Klinge, Kai (d. 1727), rådmand, 441.
Klingenberg, Poul von (1615—90), gene
ralpostmester, 266.
Klinggräf, Gustav von (d. 1760), kancelli
sekretær, g. m. Margrethe Elisabeth
Grøn (d. 1798), 387.
Klit, Christopher, urmager, II 482.
Klitgaard, Jens Jensen (d. 1747), guld
smed, 681, II 609.
Klou, jfr. (d. 1712), 594.
Klou (1732), renteskriver, 596.
Klou, Barbara, g. m. I. Bang (s. d.).
Klou,
Christopher
(d.
1747),
kaptajn,
hustru (d. 1743), 594.
Klou, Ditlev Peder Engsted (d. 1759), kap
tajn, 594.
Klou, Jacob (d. 1753), 594.
Klou, Jacob, g. m. Alhed (d. 1770), 594.
Klou, Jacob Christian (d. 1784), 594.
Klou, Jørgen (d. 1711), købmand, 594.
Klou, Thomas (d. 1766), 594.
Klovmand, se Klauman.
Klut, Gabriel (1686), maler, II 481, 483.
Klyver, se Chlyver.
Klöcker, familien, 347.
Kløcker, Abraham (1673—1730), handels
mand, g. 1. m. Elisabeth von Lengercken
(d. 1718), 338, 424, 441, 2. m. Johanna
Heerfordt (1681—1756), 338, 424, 439.
Kløcher, Bertel (d. 1734),handelsmand, 596.
Kløcker, Christina Elisabeth, g. m. H.
Stampe (s. d.).
Kløcker, Frederik Abraham (1762—1821),
441, II 358, 394.
Kløcher, Hans (d. 1728), 596.
Kløcker, Hedevig, g. m. J. Christensen
(s. d.).

Kløcker, Herman Lengercken (1706—65),
viceborgmester, 338, 440, g. 1. m. Mette
Christine von Wriesberg (1714—57),
338,
426, 440, 2. m. Caroline Hoppe
(1732—1819), 441.
Kløcker, Marie Elisabeth (1765—1804), g.
Gyntelberg, 441.
Kløcher, Nicolaj (d. 1706), 596.
Knack, slægten, 382.
Knack,
Andreas
(1672),
borgerkaptajn,
382.
Knade, Maren Børgesdatter, g. m. J. Her
sløv (s. d.).
Kniphoff, Jochim (1639), snedker, II 480,
481, 482.
Kniphof, Lisbeth Bertelsdatter, g. 1. m.
P. Jensen (s. d.); 2. m. M. Hess (s. d.).
Kniphof, Peter (d. 1624), kirkeværge, 711.
Kniphoff, Valter, se Valter.
Knoff, Anna, g. m. C. Bierman von Ehrenschild (s. d.).
Knoff, Christoffer (d. 1611), hofpræst, g. m.
Barbara Paludan (d. 1598), 86.
Knoff, Maria Dorothea, se Eckert.
Knoppert, Albert (d. 1576), professor, 34.
Knub, Henrikke, g. m. M. Andersen (s. d.).
Knud (1577), snedker, 42.
Knud Madsen (1484), borger i Kbh., 232.
Knudsdatter, Dorothea (1648), 559.
Knudsdatter, Margrete (1648), 559.
Knudsen, Hans (d. 1693), hans hustru (d.
1684), 98.
Knudsen, Hans Jacob, gørtler, 138,140,322.
Knudsen, Jacob, gørtler, 318, II 302.
Knudsen, Jens (d. 1672), klokker, 534, g.
m. Ane (d. 1678), 597.
Knudsen, Mads (d. 1568), kapellan ved
Vor Frue, g. m. Mette Nielsdatter, 82.
Knudsen, Margrete Jacobsdatter (d. 1770),
g. m. M. Kristensen Rahbek, 591.
Knudsen, Niels (d. 1652), kirkeskriver,
647.
Knudsen, Peder, g. m. Karen (1574—
1607), 59.
Knudsen, Susanna, g. m. T. Windekilde
(s. d.).
Knust, Wilhelm (1777), overgraver ved
Vor Frue, 150.
Knuth, familien, II 355.
Knuth, Adam Christopher baron (1759—
1807), ritmester, g. m. Juliane Marie ba
ronesse Brockdorff (1763—1822), II 185.

KNUTH –KRAFT

Knuth, Adam Levin (1648—99), gehejmeråd, II 504, 516.
Knuth, Anna Christine von, g. m. F. Wal
ter (s. d.).
Knuth, Carl Gustav baron (1761—1815),
kammerherre, g. m. Susanne de Fontenay (1766—1812), II 185.
Knuth, Christine Elisabeth von, g. m. K.
Juel (s. d.).
Knuth, Eleonore Margrethe, g. m. H. v.
Brandt (s. d.).
Knuth, Elisabeth von, g. 1. m. K. Juel
(s. d.); 2. m. A. F. v. Møsting (s. d.).
Kobah, David (d. 1703), remsnider, hans
hustru (d. 1695), 100.
Kock, snedker, 133.
Koch, Adolf (16. .), 583.
Koch, Anders (1639), tømrer, II 474, 481.
Kock, Elisabeth, g. m. C. Vibe (s. d.).
Kock, Erhardt (d. 1659), g. m. Euago De
lers, 414.
Koch, Georg, billedhugger, 318.
Koch, Hans (d. 1720), assessor, g. m. Fransiska, 594.
Koch, Hans Christian (d. 1804), II 613.
Koch, Hans Christian (1710—79), skibs
bygger, g. m. Else Beniamin (1705—97),
II 613.
Koch, Hans Eilersen, slotsforvalter, II
289, 291, 297, g. m. Dorothea, II 292,
439.
Kock, Henrich (d. 1674), bager, 95.
Koch, Jens Hansen (d. 1723), 594.
Koch, Johan (1728), snedker, 687.
Kock, Jochum (1729), snedker, 140, 143,
II 277.
Koch, Jørgen Hansen (1787—1860), hof
bygmester, 170, 172, 208—10, II 613.
Koch, Jørgen Hansen (d. 1801), skibsbyg
mester, II 613.
Koch, V. (1852—1902), arkitekt, 170, 693.
Koefod, Absalon (d. 1732), 596.
Koefoed, Absalon (1757—63), II 176.
Kofoed, Charlotte Amalie, g. m. L. H.
Fisker (s. d.).
Koefoed, Elisabeth Sophie, g. m. M. Fridsch
(s. d.).
Koefoed, Hans (1744—95), melhandler,
708.
Koefoed, Hans (1720—96), postdirektør,
konferensråd, g. m. Christence Bendtsen
(1729—1807), II 175 f.

51

Koefoed, Hans Henrik (1753—59), II 175.
Kofoed, Jens, hustru (d. før 1734), 604.
Kofod Ancher, Peder (1710—88), konfe
rensråd, g. 1. m. Sophie Amalie Bildsøe
(d. 1746), 605.
Kohl, Christine, g. m. N. B. Suhr (s. d.).
Kohlendahl, Anna (d. 1710), 605.
Kolendahl, Gert (d. 1708), 597.
Kohlmann, Johan (1697), guldsmed, II
511, 514, 561.
Kohlmayer, Anna, g. m. H. Schupp (s. d.).
Kolberg, A. J. (1817—69),billedhugger, 218.
Komløv, Jens Pedersen (d. 1750), guld
smed, II 291.
Kongelev, Jørgen (d. 1635), 1. hustru (d.
1625), 601; 2. hustru (d. 1637), 601.
Koningh, Peter (1709—41), kommandør,
g. m. Veronica Voltelen (d. 1746), 601.
Kopper, Hein (1712), sværdfeger, 383.
Koren, Johan (1690—1742), provst i Stord,
Norge, g. m. Drude Marie Smed (d.
1763), II 182.
Koren, Wilhelm Friman (1723—88), stift
amtmand, II 163, 182.
Korf, baron (d. 1756), russisk envoyé, 384,
394.
Korfitzen, Siegwart (1764—1829), silke
handler, 421, 449.
Koritz, Else Isaksdatter, g. m. F. Thuresen
(s. d.).
Koudahl, Christen Christensen (1645—75),
fyrværker, II 375.
Koudahl, Christen Jensen (f. 1611), regimentskvartermester,
g.
m.
Cathrine
Hansdatter (1613—76), II 375.
Koutrup, NN, f. Dyring (d. 1789), 591.
Koutrup, Hans (d. 1773), 591.
Koutrup, Jacob Christensen (d. 1777),
brygger, 590, 1. hustru (d. 1742), 591;
2. hustru (d. 1753), 591.
Krabbe, Helvig, g. m. P. Juel (s. d.).
Krabbe-Charisius, Hans (1771—1845), geheimekonferensråd, II 158, 167, 188.
Krabler, Marcus (16. .), logarver, g. m.
Maren Eskildsdatter, II 375.
Kraft, familien, 347.
Kraft, Friderich Julianus Christian (1753
—58), II 204.
Kraft, Jens (1720—65), professor, g. 1. m.
Bodil
Cathrine
Evertsen
(1727—58),
427; 2. m. Sophie Magdalene Langhorn
(1730—91), 427, 432.
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KRAFT –KURREPIND

Kraft,
Peder
(1712—64),
landsdommer,
justitsråd, II 204, g.m. Birgitte Borthus
II 205.
Krag, Anders (1553—1600), professor, 36.
Krag, Christian (1656—72), II 364.
Krag, Erik (1620—72), øverste sekretær,
II 228, 297, 363, 364, g. m. Vibeke Rosenkrantz (d. 1708—09), 540, II 364.
Krag, Jens, se Jens.
Krag, Johan (1730), snedker, II 547.
Krag, Otte (1611—66), rigsråd, 538, 573.
Krag, Rasmus Andersen (1691—1761), ju
velerer, II 84, g. m. Anna Christina
Aastrup (d. 1759), II 196.
Kragh, Søren (1755), snedker, II 578.
Kramer, Baltzer Gotlieb (d. 1738), g. m.
Johanne (d. 1742), 603.
Kramer, Mariane (1748—1800), II 208.
Kramer, Søren Jensen (1707—70), garver,
II 206, g. m. Gjertrud Cathrine Aaschow
(1711—97), II 208.
Kramp, Peter Christian (1817—50), arki
tekt, 665, 713.
Kratzenstein, Christian Gottlieb (d. 1795),
fysiker, 410.
Krause, Cornelis (d. 1673), søkaptajn, II
195.
Krehmer, I. P. (18. .), 404.
Kretz, P., snedker, 187.
Kretschmer, jfr. Kræsmer.
Kreutz, Baiser Gottlieb, se Kramer.
Kreyer, Agnete, g. m. C. Karstens (s. d.).
Kreyer, Anna Christine, g. m. J. J. Hæseker (s. d.).
Kreyer, Elisabeth Lucie, g. m. N. P. Judi
chær (s. d.).
Kreyer, Laurentz (—1737—), II 171.
Kreyer, Laurentz (1697—1737), kancelli
råd, skifteforvalter, g. m. Anna Christine
Judichær (1699—1776), II 171, 179.
Kreyer, Lorenz (1633—1704), stadshauptmand, kirkeældste, 268, 275, 421.
Kreysig, J. C., tømrermester, 114, 116 f.,
121, 124, 142—44.
Krick, Jochum (1689), 608.
Krick, Simon (d. 1679), urtekræmmer, g.
m. Lisbeth (d. 1691), 97.
Krieger,
Johan
Cornelius (1683—1755),
arkitekt, 114—16, 120—24, 234, 287,
296, 298, 301, 660, 662, II 254, 270,
276—78, 508.
Krieger, Johan Martin, se Krüger.

Krieger, Johanne Margrethe, g. m. H.
Fischer (s. d.).
Kriis, Poul (1684), 601.
Krock, H. (1671—1738), maler, 313, 321,
329, 449, 677, II 317.
Krogh, Elisabeth von (d. 1791), hofdame,
II 183.
Krogh, Georg Friderich von (1732—1818),
general, 584, g. 1. m. Elisabeth Schøller
(1744—63), 584.
Krol, Birgit Henriksdatter (d. 1708), 610.
Krol, Dorothea Henriksdatter (d. 1709),
610.
Krol, Henrik (d. 1731), hørkræmmer, 611,
hustru (d. 1748), 610.
Kronberg, Anne Margretha (d. 1788), 607.
Kronberg, Inger Marie (d. 1786), 600.
Kronberg, Kirstine (d. 1808), 374.
Kronberg, Karen Kirstine (d. 1786), 600.
Kronberg, Martinus (d. 1786), brændevins
brænder, 599, g. m. Anne Maria Peders
datter (d. 1781), 600.
Kruse, Eduard (d. 1695), generaltolddirektør, g. 1. m. Anna Sophie Winterberg
(d. 1689), 356; 2. m. Catharina de Hem
mer (d. 1694), 356.
Kruse, Eva Margrete, g. m. H. Michelsen
(s. d.).
Kruse, Johanne, g. m. C. Danckel (s. d.).
Kruse, Jørgen, hustru (d. 1702), 587.
Kruse,
Laurids
(1778—1839),
forfatter,
professor, 194.
Kruse, Michel (1639), inspektør ved Børne
huset, kirkeældste, 269.
Kruse, Vibeke (d. 1648), kong Christian
IV’s elskerinde, 578.
Kruse, Zacharias (1739), possementmager,
384.
Krüger, Johan, maler, 679, 690.
Krüger, Johan Martin, snedker, 318.
Kræsmer, Johanne, g. m. B. G. Kramer
(s. d.).
Kröger, Claus (d.1654), kammertjener, 412.
Krøger, Laurits, billedsnider, 40.
Krøyer, Aksel Johannes (1731), guldsmed,
II 439.
Kuhner, Friedrich (1766), te- og porcelænshandler, 410.
Kunzen, F. L. Ae. (1761—1817), kompo
nist, II 280.
Kurrepind, Thomas Olufsen (d. 1718), g.m.
Gundel Eriksdatter (d. 1723), 604.

KURTZ –KAAS

Kurtz, Poul (d. før 1679), guldsmed, g. m.
Marie, 609.
Kurtzhals, murermester, 227.
Kur, Henrik (d. 1632), 599.
Kuur, Else Anne, g. m. C. V. Schlosser
(s. d.).
Kuur, Jens, rådmand, 538, 613, hustru (d.
1727), 588.
Kyblich, Ferdinand (d. 1687), guldsmed,
hustru (d. 1711), 610.
Kyng, våben, II 76, 101, 201.
Kyng, Gabriel Jacobsen (d. 1684), skibsskriver, II 4, 13, 76, 78 f., 91, 104, 107,
121, 123, 201, g. m. Ellen Pedersdatter
(d. 1676), II 116, 132, 132*.
Künsberg, Ernst Sigismund August von
(1704—38), kammerjunker, 424.
København, våben, 266.
Købke, Anne (d. 1780), 598.
Købke, Ellen (d. 1794), 598.
Købke, Johan (1791), 598.
Købke, Johan (d. 1745), bager, g. 1. m.
Marie Eriksdatter (d. 1716), 584, 2. m.
NN (d. 1775), 584.
Købke, Maria (d. 1790), 598.
Købke, Martinus (d. 1778), 598.
Købke, Mathias (d. 1791), 598.
Købke, Svend (1714—87), rådmand, suk
kerbager, 598.
Køhn, Hans, g. m. Eva (d. 1648), 608.
Køhn, Jacob, 1. hustru (d. 1646), 606.
Køhne, Daniel, orgelbygger, II 111, 312.
Køle, Anna Cathrina, g. m. H. Finck (s. d.).
Kölichen, Mette, g. m. H. Myhre (s. d.).
Køller, Mette Danielsdatter (d. 1704), 607.
Køller,
Peder
Danielsen
(1631—1707),
sognepræst, magister, 607.
Kølpin, Alexander (1731—1801), hofkir
urg, 382, 395, 433.
Kølpin, Frederich Christopher (1760—82),
430.
Kønig, se Koningh.
Kønig, Jochum, bager, g. m. Ane Doro
thea Grensnes (d. 1786), 599.
Königsberg, se Künsberg.
Køning, Torsten, g. m. Maren Mortensdatter (1658), II 111.
Könnemann, familien, 350.
Könnemann, Charlotte Amalie, g. m. H.
C. Meinig (s. d.).
Könnemann, Charlotte Amalie (1787—98),
443.
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Könnemann, Elisabeth Catharina, g. m. J.
F. Merbitz (s. d.).
Könemann,
Herman
Heinrich
(1692—
1771), borgmester, 444, g. 1. m. NN
Klinge (d. 1729), 441, 2. m. Louise
Sophie Wolffen (1708—37), 441, 3. m.
Charlotte Amalie Ocksen (1715—71),
441.
Könemann, Herman Heinrich (1746—
1822), etatsråd, g. m. Barbara Cathrine
Schønheyder (1749—1814), 444.
Kønnemann,
Johan (1748—1824), legationsråd, 444.
Könemann, Johan Christopher (1724—26),
437.
Könnemann, Lovise (1752—1811), 444.
Könnemann, Margrethe Magdalene, født
Sachs (1750—1803), 443.
Könnemann, Susanne Dorothea, g. m. C.
F. Walther (s. d.).
Kønsberg, Niels (1713—81), garver, g. 2.
m. Edele Cathrine Haren (1726—81),
565, 586, II 365.
Kørbitz, våben, II 326.
Kørbitz,
Caspar
Kühne
Rudolph
von
(16. .), g. m. Anne Marie von Lützel
burg, II 326.
Kørbitz, Frederikke Dorothea von, g. m.
O. C. van der Osten (s. d.).
Kørbitz, Johan Christian (d. 1729), løjt
nant, II 328.
Kørbitz, Johan Christoph (d. 1726), overkrigssekretær, II 328, g. m. Charlotte
Sophie von Harstall (1680—1760), II
329.
Kørbitz,
Johan
Christopher
(1612—82),
rigsmarskal, II 323, 326, g. m. Christine
Lützow (1615—93), II 324, 326.
Kørbitz, Moritz Friedrich von (d. 1679),
fændrik, II 326.
Köster, Anna Maria, g. m. M. Fabritius
(s. d.).
Köster, Diderich, konsul, II 203.
Køster, Jacob (d. 1673), 608.
Køster, Johan (d. 1730), 612.
Kaalund, Christian Samuel (d. 1782), urte
kræmmer, konditor, 698, 704.
Kaarsberg, Jacob P. (1751—1819), vin
handler, g. m. Frederikke Christine Tiihl
(1768—1819), II 615.
Kaarup, H. P. (1724), brygger, 78.
Kaas (Mur-), våben, 357, II 137*, 138.
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Kaas, jfr. (d. 1729), II 362.
Kaas, Edel Cathrine, g. m. V. v. Eickstedt
(s. d.).
Kaas,
Frederik
Christian
(1727—1804),
admiral, g. m. Sophia Elisabeth Charisius (1743—69), II 138.
Kaas, Otto Ditlev (1719—78), general
major, g. m. Dorothea Sophie Eickstedt
(1713—64), 440.
Kaas, Ulrik Christian (1729—1808), admi
ral, II 185, g. m. Frederikke Amalie
Charisius (1749—1828), II 187.
Kaasbøl, Eilert Christopher (1682—1754),
magister, g. m. Johanne Sophie Møller
(d. 1713), 584.
LRSQ (1733), Holmens k., II 85.
L. W. A. (1697), Vor Frelsers k., II 558,
563.
Labes, Maria, g. m. J. H. Voltelen (s. d.).
Labis, Engelke, g. m. J. Jørgensen (s. d.).
Lambs, Anniche, g. m. J. v. Gelder (s. d.).
Lamore, Henrik (1693), 263.
Lampe, W. (1874—1945), præst ved St.
Petri, 334.
Lamprecht, Hinrich (d. 1628), guldsmed,
696.
Lamprecht, Wolfgang, bogbinder, 531.
Lang, Abraham, snedker, II 511.
Lange, Dankort, se Dankort.
Lange, Hans (d. 1654), hustru (d. 1654),
585.
Lange, Hans (d. 1566), stadshauptmand,
g. m. Karen Poulsdatter (d. o. 1607),
711.
Lange,
Jens
(1713—91),
postdirektør,
etatsråd, g. m. Anna Catharina Beck
man (1719—94), 443.
Lange, Margrethe, g. m. C. Hee-Wadum
(s. d.).
Lange, Peter Hansen (1685), købmand,
g. m. Anna Michelsdatter (d. 1705), 436.
Lange, Philip de (d. 1766), bygmester, 303,
509 f., II 106, 232.
Lange, Willum (1624—82), professor, 560.
Langemark, Joachim, hustru (d. 1644), 591.
Langemach, Judithe, g. m. J. Leth (s. d.).
Langemack, Michael (1647), II 591.
Langemark, Michel, g. m. Anne Peders
datter (d. 1683), 603.
Langemak, Otto (d. 1622), guldsmed, hu
stru (d. 1620), 598.

Langermann, Nicolai (d. 1757), guldsmed,
694, II 89.
Langhammer, Daniel, murmester, II 466,
488, 495, 496, 498.
Langholt, Jørgen, bager, g. m. Johanne
(d. 1711), 592.
Langhorn, familien, 347.
Langhorn, Magnus (1690—1759), oberst
løjtnant,
g.
m.
Dorothea
Elisabeth
Wagner (d. 1743), 432.
Langhorn, Sophie Magdalene, g. m. J.
Kraft (s. d.).
Larsdatter, Ane (d. 1736), 593.
Larsen, Andreas (1851), kaptajn, II 614.
Larsen, Anthon (1929), redaktør, II 600.
Larsen, Asmus (1851), urtekræmmer, II
614.
Larsen, J. E. (1799—1856), professor, II
227.
Larsen, Kjeld (d. 1691), kræmmer, 603.
Larsen, Niels (1827—1902), grosserer, II
191.
Larsen, Ole (1668), brygger, 94.
Larsen, Ole, murermester, 120.
Larsen, Peder (d. 1711), skriver, 573, 602.
Larsen, Severin, kommissær, g. m. Anna
(16. .), 600.
Larsen, Vilhelmine, f. Hansen (1828—
1912), II 192.
Lassen (d. 1762), justitsråd, byfoged, 605.
Lassen, Christian (d. 1762), 605.
Lassen, Christian Ludvig (1766—1839),
kancellideputeret, konferensråd, 155,
227.
Lassen, H. C. (d. 18.7), skibsfører, II 616.
Lassen, Henrik (d. 1625), 608.
Lassen, Johan Jørgen (d. 1767), postme
ster, 376, hustru (d. 1756), 584.
Lassen, Magdalena, g. m. J. Jochimsen
(s. d.).
Lassenius, Catharina Hedvig, g. m. J.
Eschenborg (s. d.).
Lassenius, Johannes (1636—92), præst ved
St. Petri, salmedigter, 233, 257 f., 262 f.,
268, 276, 337, 391 f., g. m. Geske Wilde
(d. 1709), 367, 392.
Lasson, Marie Henriette, g. m. H. H. v.
Bülow (s. d.).
Laub, Botilde Friderica (1727—45), 438.
Laub, Hieronymus (1684—1753), hofmedikus, 345, g. m. Johanne Justina
Scharffenberg (1699—1753), 437—39.

LAUB–LEMVIG

Laub, Michael Georg (1725—29), 437.
Lauerwald, Augusta, g. m. P. Saabye
(s. d.).
Laumand, Jens, hustru (d. 1688), 599.
Launy, Hans Jürgen (d. 1856), silke- og
klædekræmmer, 421.
Laurens (1555), maler, 27.
Laurens Sunesen (1208), 3.
Laurentius, Michael, klokkestøber, 51.
Lavrinsius, magister, klokkestøber, 224.
Lauritz (1569, måske professor Lauritz
Aalborg, d. 1577), 34.
Laurids (1559), maler, 44.
Laurits (d. 1600), overskærer, g. m. Bodel
(d. 1618), 591.
Laurids (1577), snedker, 42.
Laurids Nielsen Vinnere (1423), rådmand,
35.
Lauridsdatter, Anne, g. m. N. Spend (s. d.).
Lauritsdatter, Bodil, g. 1. m. P. Actscilling
(s. d.); 2. m. D. Witte (s. d.).
Lauritsdatter, Maren, g. m. C. Andersen
(s. d.).
Lauritsdatter, Margrete, g. m. M. L. Neb
(s. d.).
Lauritsdatter, Marine, g. m. H. Frandsen
(s. d.).
Lauridsdatter, Mette, g. m. A. Berntsen
(s. d.).
Lauridsdatter, Mette, g. m. M. Vibe (s. d.).
Lauridsdatter, Sara, g. 1. m. F. Kliffuer
(s. d.); 2. m. J. Baptista (s. d.).
Lauritzen, Anders (d. 1587), rådmand, 715.
Lauritzen, Bent (d. 1707), brygger, g. m.
Maren Nielsdatter (d. 1711), 102.
Lauridsen, Christen (1668), underskriver,
II 92.
Lauridsen, Christen (d. 1697), købmand,
g. m. Sidsel (d. 1694), 595.
Lauritzen, Christen, g. m. Sigwort (d.
1673), 596 f.
Lauritsen, Christopher (d. 1703), bager,
102.
Lauridtzen, Erik (d. 1675), købmand, hu
stru (d. 1672), 590.
Lauridsen, Jens (1685), teglbrænder, II
490.
Lauridsen, Laurids (1685), teglbrænder, II
490.
Lauridsen, Oluf (d. 1699), hustru (d. 1704),
593.
Lauridtzen, Rasmus (d. 1683), 612.
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Lautrup, familien, 346.
Lautrup,
Hans
Christian
(1673—1750),
etatsråd, 438, g. m. Anna Magdalena
von Buchwald (f. 1692), 438.
Laxmand, Poul (d. 1502), rigshofmester,
36 f., 460, 529.
Laxmand, Poul (d. 1557) til Stenholt, g. m.
Thale Ulfstand (d. 1604), 461 f., 529.
Le Brun, maler, II 510.
Leegaard, Andreas (1715—58), justitsråd,
II 175.
Leegaard, Christian (1664—1727), etats
råd, g. m. Edel Elisabeth Klein (1673—
1739), II 171, 175.
Leegaard, Christine, g. 1. m. P. N. v. Ha
ven (s. d.); 2. m. C. Schindel (s. d.).
Leegaard, Friderich Jørgen (1694—1763),
kommandørkaptajn,
g.
m.
Christine
Fogh (d. 1774), II 353.
Leegaard, Hans Knudsen (d. 1688), råd
mand, 714, g. m. Kirstine Jensdatter,
II 171.
Leegaard, Helene Kirstine, g. 1. m. J. C.
Thorup (s. d.); 2. m. S. Lemvig (s. d.).
Leegaard, Mogens Madsen (1665—1711),
kapellan, magister, g. m. Margrethe
Jensdatter (d. 1711), II 82.
Legan, Cort (1664—1729), bager, g. m.
Anna Margrethe Blöcker, 362 f.
Legan, Hans (1728), II 376.
Lehmann,
Julius
(1813—41),
søofficer,
404.
Lehmann, Martin Christian Gottlieb (1775
—1856), deputeret, konferensråd, 404,
g. m. Louise Bech (d. 1834), 404.
Lehn, Abraham (1643—1709), handels
mand, 421.
Leitzer, Henning (d. 1655), 593.
Lemcke, Frederik (1659), 381.
Lemming, Ane Johanne Margrethe (d.
1785), 609.
Lemming, Hans Sørensen (d. 1788), sogne
præst, g. m. Anna Eleonore Jensdatter
Skaarup (d. 1782), 565, 609.
Lemming, Hans Zakarias Windeløw (d.
1787), 609.
Lemming,
Jens
Zeuthen
(1744—1825),
generalmajor, 565, 609.
Lempfert, Margrethe Louise, f. Lütken
(1790—1860), II 189.
Lempfert, Marie (1823—93), II 191.
Lemvig, Anders (1538—1603), professor,
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LEMWIG–LEVENSEN

583, g. m. Dorthe Pedersdatter (d. 1625),
46, 86.
Lemwig, Bolle Pedersen (1705—07), 53,
110.
Lemvig, Dorothea (1603), 58.
Lemvigh, Else Marie, g. m. F. Hoppe
(s. d.).
Lemvig, Hans Gregersen (d. 1664), regens
provst, II 374.
Lemvig, Hans Jørgen (d. 1768), 594.
Lemwig, Peter (d. 1710), justitsråd, g. m.
Maren Worm, 103, 110.
Lemwig, Søren (1709—60), sognepræst,
magister, g. m. Helene Kirstine Leegaard (1708—70), II 177.
Lemvig, Wilhelm (d. 1765), 589.
Lengercken, familien, 347.
Lengercken, Anna Margrethe, g. m. J.
Adtzlew (s. d.).
Lengercken, Dorothea, g. m. H. Dürkop
(s. d.).
Lengercken, Elisabeth von, g. m. A.
Kløcker (s. d.).
Lengercken, Herman (d. 1702), købmand,
347.
Lennert (1583), snedker, 36, 41 f., 44.
Lente, våben, 377*, 378, 379.
Lente, Christian von (1649—1725), gehejmeminister, 280, 285 f., 377—79.
Lente, Dorothea Christina (d. 1703), 378.
Lente, Regina Magdalena (d. 1658), 419.
Lente, Theodor (1605—68), kansler, 267,
412, 419 f., 421, g. m. Magdalena Schön
bach (1612—70), 378.
Lentin, Anna Katharina, g. m. C. Hessen
(s. d.).
Leonore Christine (1621—98), 688.
Leopold, justitsråd, hustru (d. 1736), 596.
Leopold, Elisabeth, g. m. H. Dürkop
(s. d.).
Lepel, Georg Friedrich von (d. 1729) til
Tybjerggård, 372.
Lepel, Sophia Agnes von, g. m. C. S. v.
Plessen (s. d.).
Lepert, Catharine Elisabeth (d. 1761), 410.
Lerche, Anne Kirstine (d. 1775), 592.
Lerche, Christian greve (1692—1757), ge
neral, overkrigssekretær, 355.
Lerche, Cornelius (1615—81), diplomat,
g. 1. m. Søster Fuiren (1628—48), 560,
564, 571, 578, 2. m. Anne Kirstine Friis
(d. 1659), 578.

Lerche, Georg Flemming (1735—1804), gehejmeråd, 579.
Lerche, Hilleborg Cathrine, g. m. U. F.
Suhm (s. d.).
Lerche, Peder Pedersen (1613—83), køb
mand, højesteretsassessor, 538, g. m.
Dorothea Hansdatter Nansen (1633—
75), 561, 572, 579.
Lercke, Sophia, g. m. J. G. Becker (s. d.).
Lerche, Vincens (1666—1742), gehejmeråd, 116 f., 122, 125, 132, 296, 300, 538,
II 278, g. m. Cathrine Hedevig Vibe
(1669—1731), 579.
Lersner, Ludolf Erich von (1713—73), ge
neralmajor, 429.
Lesle, Peder (d. 1647), guldsmed, 599.
Leth, Anna, g. m. P. Schiønning (s. d.).
Leth, Christian (1695—1759), etatsråd, g.
m. Mette Maria Svane (1709—67), II
346, 347, 348.
Leth,
Christian
Langemach
(1701—64),
sognepræst, professor, g. 1. m. Dorothea
Sophie Mørck (d. 1739), II 345, 346; 2.
m. Charlotte Margrethe Hübsch (1710—
52), II 345, 346; 3. m. Christine Estenberg, II 346.
Leth, Frantz Jochum, forvalter, g. m.
Karen (d. 1781), 601.
Leth, Hans (1625—88), kgl. konfessionarius, II 297, 344, 345, g. m. Anne Christophersdatter Hemming (1629—70), II
348.
Leth, Hans de (d. 1763), major, 592.
Leth, Helene Dorothea, g. m. C. P. Flens
borg (s. d.).
Leth, Inger, g. m. M. J. Medelfar (s. d.).
Leth, Jacob (—1747—), II 345.
Leth, Jacob (1752—53), II 346.
Leth, Jacob (d. 1622), borgmester i Odense,
557.
Leth, Jørgen Hansen (1663—1713), sogne
præst i Storehedinge, g. m. Helene Do
rothea Franck (d. 1698), II 346, 2. m.
Judithe Langemach (1682—1759), II
346.
Leth, Kirstine, g. m. P. J. Bording (s. d.).
Leth, Oluf Pedersen (d. 1720), klokker, II
93, g. 1. m. Bodil Bonnix (d. 1711), II
81, 2. m. Birgitta Susanna Plum (1680—
1738), II 138.
Leth, Ulrica Eleonore (1749—50), II 345.
Levensen, Ebbe (1698), vinhandler, 101.

LEWERENTZ–LORENTZ

Lewerentz, Jacob, snedker, 142 f., 318.
Levetzow, slægten, 389.
Levetzow, Albrecht Christopher von (1776
—78), 429.
Levetzow, Eva Margaretha, g. m. O. M.
greve Rantzau (s. d.).
Levetzow, Heinrich von (1734—1820), gehejmeråd, g. m. Friderica Lovisa com
tesse Schaffalitzky de Muckadell (1749—
86), 429, 431.
Lewischou, Søren Sørensen (d. 1701), bryg
ger, kirkeværge, 47, 102.
Lichtwer, Christian Simon, hustru (d.
1754), 599.
Lichtwer, Johan (d. 1715), 599.
Liebe, Johan Christopher (d. 1705), 609.
Liebe, Johan Melchior (1705), bogfører, 609.
Liebe, Maria Johansdatter (d. 1708), 609.
Liebenberg, Johan Ditlev, buntmager, g.
m. Sara Jensen (1740—1801), 709.
Lieske, Peter (1741), bager, 384.
Lillie, Ludolphine Fridericha, g. m. K.
Steenberg (s. d.).
Lillienskiold, Peder Montagne (d. 1725),
oberstløjtnant, 112, II 388.
Limburger, Emanuel, lygtemager, 548.
Lind, Lucia, g. Gebauer (s. d.).
Lind, Simon Jensen (d. 1737), hustru (d.
1727), 606.
Lindberg, Botilde, g. m. M. G. Scharffenberg (s. d.).
Linde, Arved Christian (1683—1762), kas
serer v. zahlkassen, 707.
Linde, Christie (d. 1832), institutbestyrer
inde, 710.
Linde, Conrad Daniel (1754—1826), kas
serer v. partikulærkassen, g. m. Juliane
Charlotte Putscher, 709.
Linde, Gabriel (1715—91), kasserer v. par
tikulærkassen, 708.
Linde, Johan Gabriel (1781—1864), 710,
724.
Linde, Vilhelmine Charlotte (d. 1847), in
stitutbestyrerinde, 710.
Lindegaard, Mette Sophie, g. m. G. Madvig
(s. d.).
Lindemann, slægten, II 104.
Lindemann, David (1668), kaptajn, 382.
Lindeman, Thomas (1609—53), præst ved
St. Petri, 270.
Lindenberg, Hans Bendsøn (d. 1684), g. m.
Anna Michelsdatter (d. 1705), 436.
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Lindenov, Beate (1632—51), 574.
Lindenov, Christian (d. 1680), kammer
herre, envoyé, 576.
Lindenov, Christoffer (d. 1679), admiral,
g. m. Dorothea Friis (1624—52), 574.
Lindenov, Hans (1616—59), rigsråd, 574,
II 229, g. m. Elisabeth Augusta (1623—
77), II 229.
Lindenov, Hans Johansen (d. 1568), 42, g.
m. Rigborg Tinhuus (d. 1572), 56.
Lindenov, Henrik (d. 1673), stiftamtmand,
g. m. Beate Ulfeldt (d. 1676), 574.
Lindenov,
Malte
Juel
(1650—77),
II
201.
Lindenov, Otto (1629—97), g. m. Else
Maltesdatter Juul (1629—79), II 201.
Linnemann, Otto, glasmaler, 334.
Lindtworm, Hugo (u. å.), 610 f.
Lippe, Jean Jacob von der (—1734—), II
202.
Lippe, Joachim von der (1728—29), II 202.
Lippe, Marie Magdalene von der (—1729—),
II 202.
Lisakowitz (d. 1815), gehejmeråd, 353.
Litle, se Cecilie Jonsdatter.
Litle, se Jon Jonsen.
Lodberg, Jacob (1672—1731), biskop, 584.
Lodevig, Statius (d. 1676), g. m. Cathrine
Andersdatter (d. 1691), 599.
Loir, Abigael, g. m. J. Hasebard (s. d.).
Lomborg, Peder Madsen (d. 1706), destil
latør, 603 f.
Longomontanus, Christen Sørensen (1562
—1647), astronom, 492 (her fejlagtig:
Johannes), 549, II 121, 226, 251, 257,
261, g. m. Dorthe Bartholin (d. 1637),
62, 88.
Lorck, Thomas (d. 1634), rådmand, 654.
Lorentz, Carl Philip, maler, II 425.
Lorentz, Conrad (1787—1854), amtmand,
II 425.
Lorentz, Diderik Carl (1749—1832), gene
ralløjtnant, II 425.
Lorentz, Johan (d. 1650), orgelbygger, 267,
542, II 111, 482.
Lorentz, Johan (d. 1689), organist, 543,
548, 565, g. 1. m. Gesa Prætorius (1613—
59), 571, 612, 2. m. NN Clausdatter (d.
1689), 612.
Lorentz, Ludvig, g. m. Elisabeth von Dort
(1685), II 133, 194.
Lorentz, Michel, klokkestøber, 270.
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Lorensdatter, Maria, g. m. R. Jensen Tesløff (s. d.).
Lorensen (d. 1729), assessor, g. m. Johanne
Marie Dobbelsten (d. 1724), 584.
Lorentzen, Anna Margaretha, se Eckert.
Lorentzen, Anna Marie, g. m. M. Mandix
(s. d.).
Lorentzen, Claus (d. 1679), sølvpop, 594 f.
Lorensen, Poul (d. 1687), 604.
Lose, Julie, g. m. P. A. Eskildsen (s. d.).
Louise, kong Christian IX.s dronning, 700.
Louise, kong Frederik VIII.s dronning,
700.
Lous, Andreas (1728—97), admiral, g. 2.
m. Dorothea Jensenius (d. 1830), II 164.
Lous, Inger, g. m. J. S. Sneedorff (s. d.).
Lowman, Svend Andersen, brygger (d.
1668), 94.
Lubechs (Lübbes), Eggerich Johan (d.
1661), generalmajor, 412.
Lucan, Richard Bingham, 2. jarl af (1764
—1839), 198.
Ludewig, Peter, hustru (d. 1685), 612.
Ludewigs, Elisabeth, g. m. H. A. Hæseker
(s. d.).
Ludewigs, Ingeborg, g. m. K. C. Agger
(s. d.).
Ludolf, Conrad, guldsmed, 692, II 81 3, 832,
291, 303, 4782, 559, 561, 568, 589.
Ludvig (1569), snedkersvend, 34.
Lugge, Enevold Berregaard (d. 1789),
etatsråd, 714.
Lund, våben, 365.
Lund, Anna Catharina, g. m. J. M. Zyllner
(s. d.).
Lund, Anna Elisabeth (1786—1845), f.
Reineldt, 710.
Lund, Anne Birte Hansdatter (d. 1750),
606.
Lund, Christen Christopher (d. 1764),
606.
Lund, Christopher Jensen (d. 1748), køb
mand, 596, 1. hustru (d. 1715), 606; 2.
hustru (d. 1723), 606.
Lund, Claus (1668), ridefoged, II 92.
Lund, Frants (1832—1908), cand. theol.,
II 191.
Lund, Gregers Christen, købmand, 1. hu
stru (d. 1711), 592; 2. hustru (d. 1740),
592.
Lund, Hans Christian (d. 1744), kaptajn,
II 197.

Lund, Hans Christophersen, hustru (d.
1750), 606.
Lund, Hans Henrik (d. 1764), kontrollør,
II 198, hustru (d. 1789), 595.
Lund, Hans Nickelsen (d. 1654), borgme
ster, 571.
Lund, Henrik (d. 1685), 599.
Lund, Henrik Christian (d. før 1763), 368.
Lund, J., teatermaler, II 232.
Lund, J. L. (1777—1867), historiemaler,
156, 157, 185, 195, 201, 330.
Lund, Jens (d. 1712), 611.
Lund, Jens (d. 1710), kapellan, II 85, 114.
Lund, Jens Hansen (1783—1852), silke-,
uld- og lærredshandler, II 189.
Lund, Laurits Christensen (d. 1714), skræd
der, 1. hustru (d. 1684), 602; 2. hustru
(d. 1711), 602.
Lund, Maria Jacobi, g. m. C. P. Freese
(s. d.).
Lund, Nicolaj (1634—76), Holmens provst,
II 79, g. m. Margrethe Christophersdatter Millou (Møller?) (d. 1679), 578.
Lund, Peter (1660—1716), silkekræmmer,
g. m. Anna Catharina Kellinghusen
(1679—1740), 364.
Lund, Peter Michelsen (1690—1766), kon
ferensråd, g. m. Mette Pedersdatter, II
615.
Lund, Poul Jensen (d. 1653), forvalter, II
194.
Lund, Svend (d. 1791), hørkræmmer, II
376.
Lund, Zacharias (d. 1667), arkivsekretær,
II 374, 375.
Lundberg, Erich (1764), kandestøber, II
182.
Lunde, Anna Elisabeth, g. m. P. Reiersen
(s. d.).
Lunde, Christine, g. m. A. Reiersen (s. d.).
Lunde, Niels (1719), borgmester i Ros
kilde, g. 1. m. Maren Larsdatter Weyle,
II 180, 2. m. Johanne Bertelsdatter
Bjørn (d. 1760), 578.
Lunding, Matthias, borgmester, g. m. Ag
nete (1734—79), 702.
Lung, Ingolf (1929), bødkermester, II 600.
Lunge, Anders Jensen, se Anders.
Luno, Ellen Lorentze, g. m. C. Engmand
(s. d.).
Luno, Jacob (17. .), kirkeværge, g. m.
Ingeborg Nørager, 707.

LUNO–MADSDATTER

Luno, Jens (17. .), 707.
Luno, Pauline, g. m. A. A. Buch (s. d.).
Luther, Morten (1483—1546), reformator,
46, 334; II 98, 540.
Lutz, Joseph (1729), stenhugger, II 277,
324.
Luxdorph,
Bolle
(1643—98),
kammer
sekretær, g. m. Jytte Bering (1654—84),
564.
Luxdorph, Bolle Willum (1716—88), depu
teret, gehejmeråd, 148, II 357, 358, g. m.
Anna Bolette Junge (1719—81), II 358.
Luxdorph, Christian (1684—1726), oberst,
g. m. Susanne Magdalene Worm (1680—
1735), II 357.
Luxdorph, Else, g. m. W. Worm (s. d.).
Lübbes, se Lubechs.
Luders, våben, II 151, 152*.
Lüders, Andreas (d. 1727), kabinetssekre
tær, II, 151, 201.
Lüders, Diedrich (1730), II 151.
Lüders, Hans (1730), II 151.
Lüders, Peer baron (1679—1730), kabi
netssekretær, 424, II 151.
Lühe, Adolph Andreas von der (1695—
1750), stiftamtmand, g. m. Friderica
Louise Weyse (1711—91), 389, 432.
Lühe, Christiane Sophie von der, g. m. A.
C. greve Schaffalitzky de Muckadell
(s. d.).
Lühe, Diederich Cuno von der (1751—52),
426.
Lühe, Friederica Lovise (—1750—), 425.
Lühe, Hans Albrecht von der (1708—70),
oberst, 426, g. m. Dorothea Sophia von
Cramohn (1717—60), 425, 427.
Lykke, Anne, g. m. C. Rantzau (s. d.).
Lykke, Christenze, g. m. F. v. Arenstorff
(s. d.).
Lymann, Andreas, bogbinder, 262.
Lyne, Claus (1678), bogholder, 588.
Lyne, Knud Jacobsen (1701—75), konsumtionsskriver, II 178, g. m. Ane So
phie Geertsen (1707—88), II 183.
Lyngbye, H. J. (1794), urtekræmmer, 114.
Lynge, Peder Olsen (16. .), II 479.
Lynge, Svend Olsen (16. .), II 479.
Lynge, Thor Olsen (16. .), II 479.
Lysius, Carsten (d. 1729), købmand, 288,
340.
Lütken, familien, II 169.
Lütken, Anna Susanna, g. Suenson (s. d.).
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Lytken, Christoffer (1678), bager, 380.
Lütken, Frederik (1774—1819), kaptajn,
II 186.
Lütken, Margrethe Louise, g. Lempfert
(s. d.).
Lütken, Marie Petronelle (1794—95), II
208.
Lütken, Mikkel (d. 1710), bager, 324, 366.
Lütken, Otto (1749—1835), admiral, II
187.
Lütkens, Anna Elisabeth, g. m. C. S. Chudius (s. d.).
Lütkens, Charlotte Sophie (f. 1703), 397.
Lütkens, Dorothea Elisabeth (o. 1700),
397.
Lütkens, Frantz (1650), møller, g. m. Anna
Sophia Wolf, 397.
Lütkens, Frantz Julius (1650—1712), hof
præst, g. 1. m. Rosina Elisabeth Prætorius (d. 1709), 397; 2. m. Gertrud Stuve
(f. 1683), 397.
Lütkens, Frederik (f. 1700), 397.
Lütkens, Margrethe Elisabeth (o. 1700),
397.
Lützelburg, våben, II 326.
Lützelburg, Anne Marie von, g. m. C. K.
R. v. Kørbitz (s. d.).
Lützelburg, Johan Christoph (1648—76),
kammerjunker, II 324.
Lützow, våben, II 327.
Lützow, Christian Hugo (1646—77), rit
mester, II 375.
Lützow, Christine (1675—94), II 327.
Lützow, Christine, g. 1. m. K. Ulfeldt (s.
d.); 2. m. J. C. v. Kørbitz (s. d.).
Lælius, Dancker (1610), 715.
Løchte, J. C., gørtler, 187.
Løvberg, Jacob (d. 1721), brygger, II 289,
292, 322.
Löwe, slægten, 383.
Løwe, Charlotte Amalie, f. Arff (1734—
61), II 176.
Lowe, Christine, g. m. L. Barfod (s. d.).
Löwe, Johan (1711), hattemager, 383.
Løwe, Maria Elisabeth, f. Fenniger (s. d.).
MGRS, 1569, 104.
Mac Alpin, se Alpinas.
Macchabæus, Christian (1541—98), profes
sor, 562, 58.
Mads (1567), snedker, 41.
Madsdatter, Bodil (15. .), 82.
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Madsdatter, Dorothea (15. .), 82.
Madsen, A. B. (1929), overofficiant, II 600.
Madsen, Anders (1708), brændevinsmand,
g. m. Else Jensdatter, II 595.
Madsen, Hans, præst (?), g. m. Catrine (d.
1686), 592.
Madsen, Jacob, se Jacob Matthiesen.
Madsen, Jacob (1596—1653), borgmester,
g. m. Karen Eilersdatter (1591—1674),
II 124, 194.
Madsen, Jacob (d. 1586), professor, 58, 86.
Matzen, Jacob (1641), tømrer, II 475.
Madsen, Jens (d. 1652), tolder, rådmand,
610.
Madsen, Knud (15. .), 82.
Madsen, Knud (1678), graver, II 87.
Madsen, Laurits (1552), kirkeværge, bøsse
støber, 38, 44, 49.
Madsen, Niels, tolder i Aarhus, g. m. Anna
Iversdatter, 571.
Madsen, Oluf (d. 1608), borgmester, 44, g.
m. Elisabeth Jørgensdatter (d. 1623), 87.
Madsen, Otto (d. 1657), renteskriver, 599.
Madsen, Povl (d. 1590), biskop, dr. theol.,
84, g. m. Cathrine Hasebard (d. 1578),
58.
Madsen, Sønne (1729), II 587.
Madsen, Søren (d. 1669), hofmester, 601.
Madsen, Søren, kandestøber, 426, II 172,
173, 174.
Madsen, Thomas (d. 1731), 599 f.
Madvig, Gregers (1695—1762), skipper, g.
m. Mette Sophie Lindegaard (d. 1761),
II 198.
Madvig, Regine (17. .), II 198.
Magens, B. (1748—1814), bygmester, II
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Magnússon, Árni (d. 1730), oldforsker, II
373.
Mahling (d. 1754), etatsråd, 613, 1. hustru
(d. 1741), 588; 2. m. Anna Cecilia (d.
1771), 588.
Mahling, Anne (d. 1751), 588.
Mahling, Frederik Christian (1724—99),
justitssekretær, 433.
Malling, Ove (1747—1829), gehejmestatsminister, 155, 156, 162, 166, 227.
Malling, Peder (1781—1865), stadsbygmester, 194, 202, 513, 665, 673, 686, II 65,
118,156,260,272, 282,310,553,579,591.
Malmø, Anne Nielsdatter, g. m. M. David
sen (s. d.).

Malmø, Niels Svendsen (d. 1622), hustru
(d. 1634), 610.
Mammen, Karen Margrethe, g. m. G. Halkier (s. d.).
Mandel, Anna Marie Nicolajsdatter, g.
Møller (s. d.).
Mandel, Lambert (1671), 585, 590.
Mandel, Nicolaj (1702), 590.
Mander, Karel van (d. 1670), maler, 263,
268, 527 f., 544, II 124.
Mandix, Lucie, se Ingemann, Lucie.
Mandix, Mauritz (1717—87), generalaudi
tør, g. m. Anna Marie Lorentzen (1727—
91), 611.
Mandixen, Hans (d. 1663), materialskriver,
716.
Mandixen, Henrik (d. 1657), g. m. Mar
grete (d. 1657), 602.
Mangor, Elovius (1662—1714), rådmand,
stadskonduktør, g. m. Johanna Heerfordt (1681—1756), 338, 439.
Mansbach, Sophie, g. Roll (s. d.).
Mansfeld Büllner, våben, 341.
Mansfeld Büllner, H. V. (d. 1900), general
konsul, 341.
Manthey, Ludvig (1735—1813), præst ved
St. Petri, 403, 449.
Mantix, Hans Jacobsen (d. 1694), køb
mand, 100.
Mantix, Jacob (d. 1698), 101.
Marchetti, Pietro, billedhugger, 215, 217.
Marcussen, orgelbygger, 689.
Marcussen, Gerdt Andreas (1778—1845),
tobaksspindermester, legatstifter, II 616.
Marcussen, Knud (16. .), borgmester, g. m.
Sidsel, 598.
Marcussen, Morten (d. 1640), kapellan,
mag., g. m. Karen (d. 1671), 588.
Marcussen & Reuter, orgelbygger, 187.
Marcussen & Søn, orgelbygger, II 111, 310,
447.
Mariager, Christen (d. 1706), præst ved
Vor Frue, 102.
Marker, Bartholomæus (d. 1703), tømrermeste(?), 415.
Marle, Judithe von, g. m. M. Abbestée
(s. d.).
Marquardsen, Knud (d. 1629), borgmester,
hustru (d. 1626), 597.
Marschalck, Johan Friderich (1618—79),
kansler, g. m. Margrethe Bielke (1622—
98), II 335, 337.

MARSCHALCK–MELLER

Marschalck, Rachel Sophia von, f. baro
nesse Fletscher (1687—1763), 427.
Marschalck, Sophie Dorothea, g. m. O. D.
greve Schack (s. d.).
Marselis, Selio (1600—63), storkøbmand,
580.
Marston, E. W. (1928), arkitekt, II 120.
Martensen, H. L. (1808—84), biskop, 172,

220.

Masius, Hector Gotfred (1653—1709), pro
fessor, hofprædikant, 40, g. m. Birgitte
Magdalene Engberg (1677—94), 345,
422 f., 2. m. Anna Cathrina Dröge (1661
—1705), 423.
Masschen, Barthelt (1668), tømmerskriver,
II 91.
Mathesius, Henrich Ernst (—1667—), 420.
Matthias Jepsen Wak (1480), 529.
Matthiasdatter, Ane, g. m. N. N. Bagge
(s. d.).
Mathiasdatter, Ingeborg, g. 1. m. V. Klau
man (s. d.); 2. m. P. Holmer (s. d.).
Mathiesen, slægten, II 166.
Mathiesen, Albert (d. 1668), bygmester,
503—05, II 12, 267, 319, 321 f.
Matthiesen, Anna Bolette (1772—1808),
417.
Mathiesen, Christian Conrad (1805—37),
II 187.
Mathiesen, Conrad Emil (1841—92), løjt
nant, II 191.
Mathiesen, David (d. 1677), brygger, 96.
Matthiesen, Gunde Marie (1807—08), 417.
Mattiassen, Hans (1652), 580.
Matthiesen, Henrik (d. 1668), 601.
Matthiesen, Henrik (d. før 1670), g. m.
Maria Klauman, 601.
Mathiesen, Haagen (1759—1842), generalkrigskommissær, II 169, 188.
Matthiesen, Jacob (1602—60), biskop, 94.
Mathiessen, Jasper (d. 1607), snedker, 41.
Matthiesen, Johan (d. 1666), 601.
Mathiesen, Jørgen (d.1774), bogholder,601.
Matthiesen, Jørgen (d. 1656), købmand,
601, g. m. Vendele Motzfeldt (d. 1658),
579.
Mathisen, Lauve (d. 1711), guldsmede
svend, 593.
Mathiesen,
Niels
Banner
(1696—1771),
stadsbygmester, 124; II 106, 234, 528.
Matthiesen, Oscar (1861—1957), maler, II
592.
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Mathiasen, Peter (d. 1707), 601.
Matthiesen, Peter, urmager, 144, 301, 699,
II 120, 318, 449, 598.
Matthiesen, Søren (1653—1740), klokker,
II 227, 231, 259, 391.
Matthewson, Agnete, g. m. J. M. Alpinas
(s. d.).
Maulle, major (1697), II 416.
Mayers Kunstanstalt, 700.
Meckelborg, Hans Mathiesen (d. 1663), g.
m. Margrethe Rosenmeier (1630—66),
II 362, 363.
Meckelborg, Ingeborg Margrethe (1663),
II 362.
Meckelborg, Ingeborg Mathiasdatter, g. m.
V. Klauman (s. d.).
Mecklenburg, Frederik (1651—84), kan
celliråd, g. m. Beate Ingeborg Moth
(1646—97), 581.
Medelfar, Mads Jensen (1579—1637), bi
skop i Lund, II 124, g. m. Inger Leth
(1561—1616), 557.
Mehrn, Peder Nielsen (d. 1675), under
bibliotekar, magister, 108, 4192, 560,
712, II 351, 374.
Meiene..., Ludvig (1695—1776), 415.
Meinert, Andreas Evald (1803), kammer
råd, II 613.
Meinesen, Vincentz, g. m. Maria Jansen
Arff (d. 1681), 609.
Meinig, Heinrich Carl (1735—1812), agent,
444, g. m. Charlotte Amalie Könnemann
(1743—87), 442.
Meining, familien, 350.
Meins, Vincent, g. m. Birgitte Jensdatter
(d. før 1698), 586.
Meisen, Adam Daniel (d. 1709), 609.
Meisen, Catrine Margrete (d. 1706), 609.
Meisen, Kai (d. 1711), hustru (d. 1711),
609.
Meister, Vilhelm (1750), guldslager, II 538.
Melanchton, Philip (1497—1560), reforma
tor, 46, II 540.
Meller, Birgitte (1805), II 371.
Meller, Johannes Christensen (d. 1724),
stadshauptmand, præsident, II 466, 485,
493, 496, 500, 552, 589, 610, g. m. Anne
Henriksdatter Hojer (d. 1722), II 594.
Meller, Peder (d. 1805), islandsk købmand,
II 371.
Meller, Rasmus (17. .), islandsk købmand,
II 371.
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Mellin, Peter (d. 1637), 610.
Melsted, Engelbrecht Chastensen (1620),
snedker og billedskærer, 40, 491, II 28,
79, 102.
Mentz, Christiane, g. m. K. Wilken (s. d.).
Mentz, Michael (1691), 381.
Mentz, Vincent, g. m. Maria Schøller (d.
1705), 610.
Mentzer, Felix Christopher (d. 1711), præst
ved St. Petri, 262.
Merbitz, Johann Friederich, chargé d’af
faires, g. m. Elisabeth Catharina Könne
mann (1737—89), 442.
Merchel, Valentin (d. 1689), fuldmægtig,
99.
Mercker, Cordt Heinrich (d. 1671), g. m.
Magdalene Rode (d. 1708), 413.
Mercker, Helena Sophia, g. m. B. Stuve
(s. d.).
Mercker, Herman, g. m. Cathrine (d. 1658),
587.
Mese, Bendix (1636—88), proviantskriver,
rådmand, II 133, 134*, 201, g. m. Anna
Christophersdatter Nyendorf (1644—82),
II 133, 134*, 200, 201.
Mese, Sophie Amalie (f. 1674), II 200.
Mese, Ulrik (1636), g. m. Margrethe Mule,
II 201.
Mesenheim, Hans, se H. M. Bogbinder.
Metz, Johan Daniel (1782), silkefarver, 587.
Metz, Sophie Marie von (d. 1670), II 200.
Metz, Veronica von, f. von Wallerwitz (d.
1667), II 200.
Metzner, Andreas (d. 1596), møntmester,
569, 579.
Metzner, Ane, g. m. H. Wøest (s. d.).
Metzner, Leonhart (d. 1629), tysk kansler,
dr., 579.
Meulengracht, våben, 348.
Meulengracht, Anna, g. 1. m. H. Schupp
(s. d.), 2. m. N. Benzon (s. d.).
Meulengracht, Bendix (d. 1679), 584.
Meulengracht, Hans von, hustru (d. før
1676), 590.
Meulengracht, Lorents von (d. 1630), han
delsmand, 494, 500 f., 590, g. m. Karen
Pedersdatter (d. 1654), 558.
Meybusch, Anna Catharine, g. m. J. M.
Esmarck (s. d.).
Meybusch, Anton (d. 1702), hofmedailleur,
g. m. Anna Catharina Warberg (d. 1731),
340.

Meyer (1698), etatsråd, 605.
Meyer, Adolf (1660), vinskænk, 586.
Meyer, Berent (1661), 590.
Meier, Bernhard (1570—1634), præst, 269,
418.
Meyer, Carl (1756—76), sekondløjtnant,
II 180.
Meyer, Christian (1690), købmand, 692.
Meyer, Christian (1695), 360.
Meyer, Elisabeth (1650—60), 572.
Meyer, Emanuel (1720—59), kaptajn, II
180, g. m. Johanne Møllholm (1726—
1801), II 185.
Meyer, Engelbrecht (d. 1576), g. m. Karen
Willadtzdatter (d. 1611), 557.
Meyer, Henrik, g. m. Margrete (d. 1652),
601.
Meyer, I. C., billedskærer, II 390.
Meyer, J. A. (d. 1822), stadsbygmester,
325, 329, 331.
Meyer, J. M., tømrermester, 132.
Meyer, Johan (1666), trompeter, 383.
Meyer, Martin, tømrermester, II 536.
Meyer, Matthias (1705), organist, II 446.
Meyer, Reinhold (d. før 1701), deputeret,
368, 587.
Meier, Samuel (d. 1658), 650, apoteker,
1. hustru (d. 1647), 590; 2. g. m. Magda
lene (d. 1659), 590.
Meyer, Therese, g. m. J. v. Thunckll (s. d.).
Meyer, Thomas Hartvig (d. 1725), køb
mand, 346.
Meyer, Wilhelmine Ulrikke, g. m. H. C.
Esmarck (s. d.).
Meyercron, Henning (1645—1707), gehejmeråd, g. m. Christiane Schrøder (d.
1737), 612.
Meyercrone, Ottilia, g. m. A. Engberg
(s. d.).
Meyn, Anthon Christian (d. 1782), snedker
mester, 538, 545, g. m. Helene Kleit (d.
1780), 588.
Meyn, Hans David (1721), snedker, 541.
Meyn, Peter (1749—1808), stadsbygme
ster, professor, 5, 134, 151, 463, 512, 633,
II 155, 243, g. m. Mette Marie Jensen
(1763—85), 588.
Mercki, Johan, urmager, 699, II 120, 597.
Mikkel (1555), snedker, 33 f., 41, 44.
Mikkel Madsen (1484), kannik, 232.
Michelsdatter, Anna, g. 1. m. H. B. Lindenberg (s. d.); 2. m. P. H. Lange (s. d.).

MIKKELSDATTER–MONRAD

Mikkelsdatter, Dorothea (d. 1578), 84.
Michelsdatter, Helle, g. m. O. Jørgensen
(s. d.).
Michelsdatter, Inger (d. 1713), 565.
Michelsen (d. 1742), bogholder, 590.
Mikkelsen, Anders, g. m. Karen (1704),
II 568.
Michelsen, Anton (1809—77), guldsmed,
186.
Michelsen, Bartholomeus (d. 1659), køb
mand, 581.
Mikkelsen, Christen (d. 1592), professor,
g. m. Margrethe Hansdatter, 85.
Michelsen, Christiane C. I., født Stub
(1771—94), 416.
Mikkelsen, Gottfrid (d. 1644), materialskriver, 1. hustru (d. 1633), 600; 2. g. m.
Lisebeth (d. 1659), 600.
Michelsen, Hans (1708), 606.
Michelsen, Hans (d. 1721), rådmand, 596,
g. m. Eva Margrete Kruse (d. 1717), 590.
Michelsen,
Hans
(1697),
silkekræmmer,
606.
Mikkelsen, Jacob (d. 1644), borgmester,
g. m. Anna Mortensdatter (d. 1642), 60,
62, 90.
Michaelsen, Johanna Maria, g. m. C. F.
Høyer (s. d.).
Michelsen, Lauritz (d. 1656), rådmand,
kirkeværge, 647, 716.
Michelsen, Mads (d. 1635), kapellan, g. m.
Catharina Christiansdatter (d. 1649),
558.
Mickelsen, Mogens (d. 1618), rådmand,
hustru (d. 1602), 611.
Mikkelsen, Morten (1602—65), rådmand,
547, 551, 566, 580, II 118, 170, 194, g. m.
Kirstine Jensdatter (1610—69), II 82,
119, 170.
Michelsen, Niels (1613), brygger, 698.
Michelsen, Peder (d. 1710), bader, 603.
Michelbecker, Wigand (d. 1692), vinkæl
dermester, 352.
Mikkelborg, se Meckelborg.
Milan, Gabriel Ferdinand (d. 1777), maler,
142, 143.
Milcke, Jochim von (1676), klokkestøber,
II 600.
Miles, Friderich (1716—82), krigsråd,
430.
Millan, Kirstine Marie, g. m. Davidsen
(s. d.).
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Millou, Margrethe Christophersdatter, g.
m. N. Lund (s. d.).
Milsen, Anna (d. 1617), 611.
Minden, Jacob von, kandestøber, II 84.
Mogens Gøje (d. tidl. 1450), ridder, 35.
Mogensdatter, Karen (1521), g. m. Peder
skipper, 529.
Mogensdatter, Mette, g. m. H. Sørensen
(s. d.).
Mogensdatter, Mette, g. m. Z. Garben
(s. d.).
Mogensen, Lauritz (d. 1622), rådmand, g.
m. Bodel Hansdatter, 716.
Mogensen, Michel (d. 1634), 611.
Mogensen, Niels (1665—1711), mestersmed, II 16, g. m. Kirsten Jensdatter
(1659—1726), II 196.
Mogensen, Poul (1699), tømrermester, II
414.
Mohr, Abraham, kræmmer, hustru (d.
1698), 596.
Mohr, Anna Margreta, g. m. P. Sartor
(s. d.).
Mohr, C. (1820), kapelmusikus, II 199.
Mohr, Caroline Emilie (1820—44), II 199.
Mohr, David (d. 1669), kirkeværge, 254,
269, 504, 595, 612.
Mohr, David Jørgen (d. 1709), 596.
Mohr, Dirich, 596, hustru (d. 1691), 597.
Mohr, Jørgen (d. 1698), 596.
Mohr, Lorents (16. .), 594.
Mohr, Marie, g. Petersen (s. d.).
Mohs, Laurids, kammerråd, hustru (d.
1716), 577.
Moltke, Adam Gottlob greve (1710—92),
overhofmarskal, gehejmeråd, 308—10.
Moltke, Adam Wilhelm greve (1785—
1864), statsminister, 198.
Moltke, se Johannes Møltike.
Moltke, Wilhelm Christian Adam (1798—
1800), II 185.
Moltken, Joachim (d. 1664), boghandler,
419.
Momsen, Alexander (1749—1818), silke
kræmmer, 235, 421, g. m. Johanne Do
rothea Brønstrup, 434.
Momsen, Catharina, g. m. C. E. Hasse
(s. d.).
Monrad, Erik (1607—50), biskop, g. m.
Margrethe Bang, 716.
Monrad, Frederik (1702—58), sognepræst
i Ågerup, 32.
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Monrad, Hans Didrik (1737—93), etatsråd,
32.
Moor, Jean Henri de (1694), guldsmed, II
478.
Mores, Jacob d. æ., guldsmed, 696.
Mores, Jacob d. y., guldsmed, 695.
Morgener, Hans (d. 1677), kobbersmed,
kirkeværge, 272.
Morin, Andres (d. 1645), bartskær, hustru
(d. 1645), 599.
Moritzdatter, Maren, g.m. E. Jensen (s.d.).
Moritzdatter, Maria (1672—74), II 200.
Moritzen, Eskild (1664—66), II 200.
Morsin, Dines (d. 1705), hofmester, 613.
Morsing, Christian Torkildsen (d. 1560),
professor, dr. med., 54.
Morsing, Peder Jensen (d. 1678), vice
admiral, II 195.
Morten (1564), præst, 38.
Mortensdatter, Anna, g. 1. m. C. Hammer
(s. d.); 2. m. J. Mikkelsen (s. d.).
Mortensdatter, Ellen, g. m. J. Willumsen
(s. d.).
Mortensdatter, Elline, g. m. H. Alan (s. d.).
Mortensdatter, Kirsten, g. m. F. F. Rostorff (s. d.).
Mortensdatter, Maren, g. m. T. Køning
(s. d.).
Mortensen, Bendix, hustru (d. 1645), 599.
Mortensen, Hans (d. 1641), g. m. Sophie
(d. 1665), 586.
Mortensen, Hans, g. m. Ane (d. 1679), 591.
Mortensen, Hans (1693), regimentskvartermester, 584.
Mortensen, Hans (1555), snedker, 42.
Mortensen, Harald (1878—1957), kustode,
II 261.
Mortensen, Oluf, se Oluf M. Baden.
Mortensen, Peder, se Keitum.
Mortensen, Peder (d. 1711), skipper, g. m.
Maren Simonsdatter (d. 1715), 601.
Mortensen, Poul (16. .), 583.
Morup, Johanne, g. m. N. Kjær (s. d.).
Mos (d. 1740), sekretær, 601.
Moses, Meyer (1752), købmand, 683, II
565.
Mossin, Emmy, f. Toxen Worm (1871—
1912), II 192.
Mossin, Mette, g. m. J. F. G. Schönheyder
(s. d.).
Mossin, Otto Bernhard (1858—1915), II
192.

Moth, Beate Ingeborg, g. 2. m. F. Mecklen
burg (s. d.); 3. m. H. Parsberg (s. d.).
Moth, Caroline Frederikke Sophie Marie
Nicoline, g. m. F. Klee (s. d.).
Moth, Christina Amalia (1705—17), 581.
Moth, Matthias (1649—1719), gehejmeråd,
538.
Moth, Poul (d. tidl. 1700), amtmand, 581.
Moth, Poul (1600—70), livlæge, 412.
Moth, Sophie Amalie, grevinde af Samsøe
(d. 1719), 110.
Motzfeldt, jfr. (d. 1725), 582.
Motzfeld, Jørgen (d. 1684), 582.
Motzfeld, Malene (d. 1724), 582.
Motzfeldt, Maria, g. m. J. Schumacher
(s. d.).
Motzfeldt, Maria Sophia Pedersdatter (d.
1716), 582.
Motzfeldt, Mechtell Pedersdatter (d. 1675),
582.
Motzfeldt, Peder (d. 1650), vinhandler,
462, 582.
Motzfeldt, Peter (d. 1702), rådmand, 582.
Motzfeldt, Vendele, g. m. J. Matthiesen
(s. d.).
Mouritzen, Engelke, g. m. C. L. Falbe
(s. d.).
Mouritzen, Engelke (1768—76), II 178.
Mouritzen, Jens (d. 1672), byfoged, 95.
Mouritzen, Johanne Magdalene (1770—
76), II 178.
Mouritzen, Morten Engelbrecht (d. 1773),
superkargo, g. m. Johanne Piper (1743—
82), II 181.
Mouritzen, Ulrikke Sophie, g. m. K. G. de
Klauman (s. d.).
Mouritzen, Wigantine Louise (1773—76),
II 178.
Muhle, Antoine (1732), maler, II 522.
Mule, Christian (1654—1705), højesterets
assessor, 88.
Mule, Claus Pedersen, se Utterslev.
Mule, Hans Jørgensen (d. 1669), assessor,
g. m. Maren Jørgensdatter Brod, 68.
Muhle, Henrik, guldsmed, 263.
Mule, Holger (16. .), 68.
Mule, Margrethe, g. m. U. Mese (s. d.).
Mule, Vichmann (16. .), 68.
Multerpass, Anne, g. m. D. Bøfke (s. d.).
Mumme, Anna Dirksdatter, g. m. K. Jør
gensen (s. d.).
Munch (1711), kaptajn, 268.
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Munch, Anders, brygger, g. m. Mette Pedersdatter (1750), 144, 698.
Munch, Anne Maria Christophersdatter (d.
1755), 599.
Munch, Cathrine Magdalene, g. m. H. C.
Hersleb (s. d.).
Munch, Christopher (d. 1770), kasserer,
hustru f. Klou (d. 1789), 596.
Munch, Dirich (d. 1767), 596.
Munk, Else, g. m. C. C. Gersdorff (s. d.).
Munk, Else Nielsdatter, g. m. J. J. Bircherod (s. d.).
Munck, Helena Margretha, g. m. J. G.
Becker (s. d.).
Munck, Jens (d. 1628), skibskaptajn, 592.
Munch, Johanne Olufsdatter (d. 1694),
597.
Munck, Karen Pedersdatter, g. m. I. Povlsen (s. d.).
Munch, Laurids (d. 1758), etatsråd, hustru
(d. 1785), 589.
Munch, Oluf Jensen (d. 1690), klokker,
597.
Munch, Peder, se Jacobsen, P. M.
Munch, Peder (d. 1654), præst, 92.
Munch, Peter Ludvig (d. 1785), konferens
råd, hustru (d. 1755), 581 f.
Munch, Søren Larsen, hustru (d. 1747),
589.
Mundt, Cathrine Elisabeth, g. m. F. Fabri
tius (s. d.).
Mungaard, Poul, urtekræmmer, hustru (d.
1721), 593.
Munk, Kaj (1898—1944), præst, digter, II
209.
Munte, mdm. (d. 1736), 607.
Mushardt, våben, 345.
Mushardt, Marie Elisabeth, g. m. A. Pelt
(s. d.).
Muus, Anders (d. ca. 1533), biskop i Oslo,
481, 526.
Muus, Barbara Pedersdatter, g. m. L. Tot
(s. d.).
Müffelmann, H. C. (d. 1841), grosserer, 394.
Müffelmann,
Johann
Heinrich
(1774—
1826), 435, g. m. Frederikke Lovise
Wilhelmine
Wahlmann
(1786—1835),
435.
Myhre, Hans (1734—81), kapellan, g. m.
Mette Kölichen, II 347.
Mylius, Dorothea Maria, f. Sihm (1737—
63), II 368.
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Müller, rådstuearkivar, 463.
Müller, Adam (1811—44), maler, 693.
Müller, Carl von (d. 1712), miniaturemaler,
370.
Müller, Catharina Maria, født Peperlow (d.
1747), 374.
Müller, Charlotte Amalie, g. m. J. Bischoff
(s. d.).
Müller, Christian (1638—1720), amtmand,
g. m. Regina Schønbach (1644—69),
575, 580.
Müller, Christian Gottfried, guldsmed, 314.
Müller, Frederik Adam (1725—95), stem
pelpapirforvalter, samler, g. m. Martha
Sophia Garboe (1744—80), 703.
Müller, Georg Philip (1779—1808), 417.
Müller, Henrik (1609—92), rentemester,
74, 462, 566, 579 f., g. m. Sophie Hans
datter (1616—69), 580.
Müller, Maren Hofmann, g. 1. m. S. Sevel
(s. d.); 2. m. J. C. Weyse (s. d.).
Müller, Michael Christian (1744—1829),
sognepræst, g. m. Gertrud Helena Saaby
(1748—1823), 709.
Müller, Otto Frederik (1730—84), zoolog,
407—09.
Müller, Peder (1680—1746), klokker, 136,
g. 1. m. Birgitta Susanna Plum, II 138;
2. m. Elsebeth Catrina Gosbruch, II 138.
Müller, Rudolf (d. 1680), 585.
Müllich, Johan, guldsmed, 692.
Münnich, H. A., smed, 354, 356.
Mynster, Frederik Joakim Ludvig (1816—
57), kapellan, II 116.
Mynster, Jacob Peter (1775—1854), biskop,
157, 191, 192*, 220.
Münte, Frederik, g.m. Margrethe (d. 1682),
602.
Münter, Balthasar (1734—93), præst ved
St. Petri, 235, 400*, 402.
Münter, Balthasar (1794—1867), Holmens
provst, dr. theol., II 116, 209.
Münter, Carl Wilhelm Theodor (1798—
1841), rådmand, justitsråd, 403.
Münter, Frederik (1761—1830), biskop,
157,190,190*, 191, 235, 400*, 402, II 284.
Münter, Friederike, se Brun.
Müntoft, Maren, g. m. C. Gierløv (s. d.).
Møinichen, Christian (1683—1749), oversekretær, 318.
Mølholm, Christence, g. 1. m. Hviid (s. d.);
2. m. A. Thuresen (s. d.).
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Møller, g. m. Anna Maria Nicolajsdatter
Mandel (d. 1711), 590.
Møller, Andreas Jensen (1684—1754), gar
ver, g. m. Johanne Hansdatter Hofman
(1677—1749), II 364.
Møller, Anthon, arkitekt, II 286.
Møller, Carsten (d. 1652), 596, hustru (d.
1652), 608.
Møller, Catharina Elisabeth (d. 1773), 410.
Møller, Detlef (1705), 340.
Møller, Detlev (d. 1702), hofsmed, II 196.
Møller, Dirich (d. 1608), hustru (d. 1617),
611.
Møller, Dorothea Christine, g. m. C. N.
Rosbierg (s. d.).
Møller, Eilert Andersen (1723—73), bræn
devinsbrænder, II 368.
Møller, Frederik (d. 1786), 590.
Møller, Frederik (1839—1917), pianoforte
fabrikant, II 217.
Møller, Hartvig (1757), orgelbygger, 691,
II 110, 311, 584.
Møller, J. P. (1783—1854), landskabsma
ler, 329, II 591.
Møller, Jens (1779—1833), professor, 191.
Møller, Jens Andresen (1717—1800), bryg
ger, g. m. Ellen Cathrine Nørager (1719
—70), II 365.
Møller, Jens Christian (17. .), II 368.
Møller, Johan Matthias (1735—88), hof
konditor, 431, g. 1. m. Christiane Hendriette Marie Berling (1742—86), 431;
2. m. Friderica Christiane Frisch, 431.
Møller, Johanne Sophie, g. m. E. C. Kaasbøl (s. d.).
Møller, Knud, snedkermester, g. m. Chri
stiane Rostrup (d. 1774), 590.
Møller, Ludolf (1673), 608.
Møller, Margrethe Christophersdatter, g.
m. N. Lund (s. d.).
Møller, Maria Dorothea, g. m. J. Thaabel
(s. d.).
Møller, Niels (1708), II 476.
Møller, Niels, forvalter, g. m. Sophie Chri
stine (1749—1833), II 165.
Møller, Peter (1673), 608.
Møller, Peter (1717—91), kirkeældste, 366,
443.
Møller, Sophie Louise Amalie, g. Thranberg (s. d.).
Møller, Søren Nielsen (1698), rådmand, g.
m. Kirsten Hansdatter, 101.

Møller, Wichman (1646), bager, 270.
Møller, Viggo Sten (f. 1897), arkitekt, II
209.
Møller-Jensen, J. (1869—1948), arkitekt,
II 87.
Møllholm, Johanne, g. m. E. Meyer (s. d.).
Møllmann, Bernhard (d. 1778), bibliotekar,
382.
Møllmann, Magnus (d. 1781), købmand,
kirkeældste, 382, g. m. Catharina Bre
mer (1719—60), 382, 440.
Mønrøeh, Christen Sørensen, hustru (d.
1726), 599.
Mørck, Alexander (1701), g. m. Anna So
phie Bøckmann, II 345.
Mørch, Bjørn (d. 1754), prokurator, 1. hu
stru (d. 1745), 603; 2. hustru (d. 1757),
603.
Mørck, Dorothea Sophie, g. m. C. L. Leth
(s. d.).
Mørch, Maria, g. m. M. Hvestendahl (s. d.).
Møsting, slægten, 389.
Møsting, Alexander Friedrich von (1680—
1737), hofmester, g. m. Elisabeth von
Knuth (1675—1738), II 171.
Møsting, Catharina Maria, g. m. J. S. Schulin (s. d.).
Maase, von der, familien, 345.
Maase, Birgitte Magdalene von der (1715—
26), 437.
Maase, Christian von der (1694—1753),
justitsråd, g. m. Magdalene Susanne
Numsen (1689—1758), 437, 440.
Maase, Friederich von der (1724—74),
oberst, kammerherre, g. m. Christiana
Catharina Stürup (1737—59), 440.
Maase, Gottfried Friederich von der (1729
—54), sekondløjtnant, 345, 439.
Maase,
Godtfred
Matthias
von
der
(—1727—), 437.
Maase, Sophie Hedevig von der, g. m. C.
Numsen (s. d.).
N.M.S. (1708), Vor Frelsers k., II 587.
Nafnesen, Jørgen (d. 1674), kirkeværge, 95.
Nafuensen, kgl. kammertjener, g. m. He
lena Juliana (d. 1689), 586.
Nagel, Margrete, g. m. L. Hjelmand (s. d.).
Nansen, våben, 658.
Nansen, Dorothea Hansdatter, g. 1. m. F.
N. Trellund (s. d.); 2. m. P. P. Lerche
(s. d.).
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Nansen, Hans (1598—1667), præsident,
233, 647, 689 f., 712, 717, g. m. Sophie
Hansdatter (1602—78), 681, 698, 714.
Nansen, Michel (d. 1659), g. m. Karen
Rasmusdatter Hellekande (d. 1673), 581.
Nansen, Karen, g. m. P. Schumacher Griffenfeld (s. d.).
Nansen, Maren, g. m. D. Bøfke (s. d.).
Nansen, Sophia, g. m. C. Gersdorff (s. d.).
Neb, Michel Lauritsen (1554—1609), g. 1.
m. Margrete Lauritsdatter, 557; 2. m.
Mette Pedersdatter, 557; 3. m. Maren
Jensdatter (d. 1612), 557.
Nebelong, N. S. (1806—71), arkitekt, 634,
II 245, 286, 288, 429, 432, 440, 442, 554.
Nerger, Christian (d. 1708), billedhugger,
263, 355, 367, II 143, 330, 435 f., 455,
494,
496, 498 f., 550, 556, 566, 578,
582—84.
Neve (1711), sekretær, 599.
Neve (d. 1718), etatsråd, 577, hustru (d.
1734), 577.
Neeve, Egte Dorothea, f. Fæster (d. 1789),
612.
Neuhauss, Elisabeth, g. m. C. Fogh (s. d.).
Nicolai, baronesse von, 353.
Nicolausdatter, Sophia (d. 1608), 569.
Nickelsen, Hans (d. 1654), g. m. Ane (d.
1671), 578.
Niedt, Frederik Ludvig (d. 1731), 370, 372.
Niedt, Friedrich Erhardt, komponist, g. m.
Anna Dorothea (d. 1733), 370, 372.
Niels (1555), snedker, 41 f., 44, 48.
Niels Laurensen (1517), kapellan, 528.
Niels Wider (d. 1425), væbner, 78.
Nielsdatter, Ane (d. 1689), 598.
Nielsdatter, Anna Christina (d. 1748), II
197.
Nielsdatter, Anne, g. m. J. Jørnson (s. d.).
Nielsdatter, Barbara, g. m. P. Siversen
(s. d.).
Nielsdatter, Bente, g. 1. m. H. Jensen
(s. d.); 2. m. L. Ortman (s. d.).
Nielsdatter, Bodil, g. 1. m. H. J. Røer
(s. d.); 2. m. H. Stampe (s. d.).
Nielsdatter, Dorothea Maria Christine, g.
m. J. Bendixen (s. d.).
Nielsdatter, Else, g. m. J. Bircherod (s. d.).
Nielsdatter, Else, g. m. H. Reinholtsen
(s. d.).
Nielsdatter, Johanne, g. 1. m. P. Goltz
(s. d.); 2. m. H. Bøchmand (s. d.).
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Nielsdatter, Karine, g. m. C. I. Ravn
(s.d.).
Nielsdatter, Kirsten, g. m. O. Christensen
(s. d.).
Nielsdatter, Kirstine, g. m. A. Christensen
(s. d.).
Nielsdatter, Maren, g. m. B. Lauritzen
(s. d.).
Nielsdatter, Margrethe, g. m. L. B. Hansten (s. d.).
Nielsdatter, Mette, g. m. M. Knudsen
(s. d.).
Nielsdatter, Mette, g. m. P. Olsen (s. d.).
Nielsdatter, Mette, g. m. M. Sørensen
(s. d.).
Nielsdatter, Sidsel (d. 1668), 596.
Nielsen, Anders (d. 1755), brygger, 604,
hustru (d. før 1721), 597.
Nielsen, Anders (d. 1677), underskriver,
548, 1. hustru (d. 1654), 600; 2. g. m.
Sidse (d. 1658), 600; 3. m. Kirsten Hans
datter (d. 1674), 600.
Nielsen, Anders (1708), væver, II 565.
Nielsen, Andres (d. 1733), skipper, II 196.
Nielsen, Bent (d. 1677), brygger, g. m.
Karen Regelsdatter (d. 1676), 96.
Nielsen, Christen (d. 1645), hustru (d.
1644), 609.
Nielsen, Christen (d. 1699), kgl. køkken
inspektør, hustru (d. 1732), 580.
Nielsen, Gregorius (1676—1745), rådmand,
justitsråd, g. 1. m. Maren Simonsdatter
(d. 1715), II 202, 2. m. Gjertrud Cathrine
Graah (1698—1760), II 205.
Nielsen, Hans (1526), præst, 530.
Nielsen, Hans (d. 1646), købmand, 607.
Nielsen, Hans (1612—56), g. m. Cathrine
(d. 1668), 560, 592.
Nielsen, Hans, hustru (d. 1673), 589.
Nielsen, Hans (1682), assessor, g. m. Kirstina Robring, 685.
Nielsen, Jacob (1671), kirkeværge, 718.
Nielsen, Jacob (1696), islandsk købmand,
II 595.
Nielsen, Jacob (d. 1671), sognepræst, 556,
g. m. Magdalena, 567 f.
Nielsen, Jens (d. 1669), brygger, 95.
Nielsen, Johan (d. 1675), vinhandler, 598.
Nielsen, Jørgen (1671), kapellan, 718.
Nielsen,
Lars,
brændevinsbrænder,
hans
enke (1757), II 300, 391.
Nielsen, Laurits (d. 1674), brygger, 95.
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Nielsen, Michel (d. 1691), skipper, hustru
(d. 1687), 611.
Nielsen, N. J. (1955), dr. techn., II 40, 555.
Nielsen, Niels (16. .), 88.
Nielsen, Niels (16. .), g. m. Elline, 46.
Nielsen, Niels (d. 1638), kok, hustru (d.
1641), 604.
Nielsen, Niels (d. 1703), skrædder, hustru
(d. 1691), 588.
Nielsen, Peter (16. .), 88.
Nielsen, Peder (d. før 1679), købmand, g.
m. Anna Gregersdatter, 714.
Nielsen, Peder (d. 1711), brygger, hustru
(d. 1711), 604.
Nielsen, Peter (d. 1833), vinhandler, 395,
435.
Nielsen, Rasmus (1652), rådmand i Århus,
g. m. Magdalene, 91 f.
Nielsen, Samuel (1681), kirkeskriver, II
120.
Nielsen, Tolv, skrædder, 1. hustru (d.
1657), 595; 2. g. m. Johanne (d. 1666),
595.
Nietze, Michael (1749), smed, II 537.
Nimand, Christopher (1652), 599.
Niemand, Holger (d. 1678), 605.
Nikkelsen, Hans (1651), borgmester, 602.
Nissen, Anders (d. 1709), vinhandler, 590.
Nissen, Claus (d. 1711), vinhandler, 601.
Nissen, Gerhardt (1738—1804), bagerme
ster, g. m. Mette Cathrine Daag, 417.
Nissen, Henrik (d. 1736), hustru (d. 1747),
605.
Nissen, Henrik (1686—1746), sergent, II
197.
Nissen, Nikolay, møller, g. m. Mette Jensdatter Hamrum (1735—1808), II 370.
Nissen, Peder (d. 1714), g. m. Helena, 592f.
Nissen, Peter (d. 1749), kirkeældste, 304,
323.
Nobel (1735), justitsråd, 594.
Noe, Marthe Bierregaard (1723—1803), II
613.
Nold, Christian (1626—83), professor, 564,
g. m. Maria Elligers (d. 1695), 609.
Noll, Urban, hoffourer, g. m. Nilcke (d.
1602), 701 f.
Nolte, Johan (1654), 383.
Nolte, Johanne F. W., født Stockfleth (d.
1875), 389.
Noor, Johannes (1782), købmand, 579.
Norberg, Christian (1808), guldsmed, II 304.

Nordborg, Christian Ulrich (d. 1785), 590.
Nordborg, Johan Georg (d. 1769), hustru
(d. 1764), 590.
Nordborg, Sophia Dorothea (d. 1773), 590.
Norge, våben, II 97, 310.
Normann, Andreas (d. 1727), hofjuvelerer,
351.
Normand, Paul Nielsen (d. 1676), bøsse
mager, g. m. Johanne (d. 1691), 592 f.
Northuus, Hans (1623), berider, 87, 98.
Northuus, Richard Hansen (d. 1686), ka
pellan ved Vor Frue, 98.
Nummesen (d. 1719), slotsforvalter, 586.
Numsen, våben, II 124, 125*.
Numsen, Christian (1687—1756), general
løjtnant, g. m. Sophie Hedevig von der
Maase (1699—1739), II 204.
Numsen, Corfitz (d. 1701), major, II 124.
Numsen, Eleonora Christina (d. 1705), II
124.
Numsen, Hans (d. 1648), II 124.
Numsen, Hans (1613—52), materialforval
ter, g. 1. m. Inger Margrethe Vibe (1622
—48), II 124, 125*, 2. m. Maren Dich
mand, 124, 125*.
Numsen, Inger Margrethe (1683—1746),
II 202.
Numsen, Magdalene Susanne, g. m. C. v.
d. Maase (s. d.).
Numsen, Mathias (1648—1731), general
major, g. m. Maria Worm (d. 1715), 440,
II 124, 125*, 202, 204.
Numsen, Michael (d. 1655), II 124.
Numsen, Peter (d. 1684), II 124.
Nyegaard, Andreas Børgesen (d. 1697),
brygger, 101.
Nygaard, Hans, hustru (d. 1729), 596.
Nyerup, Rasmus (1759—1829), professor,
bibliotekar, II 279, 282.
Nyes, Didrich von (d. 1575), g. m. Maren
Madsdatter Weddel, 56, 65*.
Nyrop, Martin (1849—1921), arkitekt, 686.
Nysom, Niels (d. 1735), købmand, 364.
Nystrøm, Arne, (f. 1900), arkitekt, II 209.
Næbo, Chr. P. (d. 1827), guardein, II
561.
Nägler, Marie Christine von, g. m. P.
Schiønning (s. d.).
Næstved, Jens Poulsen (1637), 544.
Næstved, Menelaus Poulsen (1585—1626),
kapellan, g. m. Maren Jensdatter (d.
1643), 558, 597.

NØRAGER–OLUFSDATTER

Nørager, Ellen Cathrine, g. m. J. A. Møller
(s. d.).
Nørager, Ingeborg, g. m. J. Luno (s. d.).
Nørager, J. (d. 1790), g. m. Hedvig Wohlert (d. 1792), 410.
Nörck, Hans Heinrich (d. 1694), købmand,
263, 350.
Nørgaard, Johanne Maria Pedersdatter (d.
1781), 606.
Nørgaard, Peder Larsen (d. 1795), 606.
Nørregaard, Anna, g. m. H. baron Bolten
(s. d.).
ON (1679), 266.
Ocksen, Heinrich (1660—1750), stiftamt
mand, 441.
Ocksen, Oswalt (d. før 1662), 349.
Ocksen, Thomas (d. 1686), 274—76, 337,
g. m. Elisabeth Thofall (d. 1725), 350.
Oerbek, Søren (d. 1658), kaptajn, hustru
(d. 1659), 598.
Offenberg, Anna Maria, g. m. M. greve
Friis (s. d.).
Offenhausen, våben, 355.
Offerhausen, Elisabeth Hedwig von, g. m.
W. L. v. Rheder (s. d.).
Ogelbye, Jørgen Hansen (d. 1679), hør
kræmmer, 97.
Ohm, Claus (d. 1653), kgl. vinskænk,
586.
Ohm, Martha, g. m. G. Brask (s. d.).
Olaf guldsmed (1504), g. m. Elline Hans
datter, 530.
Olaf Jensen (1448), kantor ved Vor Frue,
460.
Oldenburg, Claus (1710), 380.
Oliegren, Wibeke (d. 1749), II 197.
Olmer, M.(?) (1788), II 163.
Olrog, Marie, g. m. C. Schiønning (s. d.).
Olsdatter, Florentine, g. m. S. Hansen
(s. d.).
Olsdatter, Gertrud, g. m. J. Jensen (s. d.).
Olesdatter, Ingeborg (1703—87), II 163.
Olsdatter, Inger, g. m. A. Hansen (s. d.).
Olsen, Ahrent, smed, II 547.
Olsen, Alfred (1876—1952), oliemøller, II
596.
Olsen, Anders (d. 1712), g. m. Margretha
(d. 1708), 602.
Olsen, Anna, g. m. E. J. Stormgaard (s. d.).
Olsen, Bernhard (1836—1922), museumsmand, II 232.

69

Olsen, Christen, 526, g. m. Anneke van
Steenwinkel (d. 1709), 583, 673.
Olsen, Claus (1556—1619), proviantforval
ter, g. m. Ingeborg Pedersdatter, 60.
Olsen, Emil Lauritz (1830—52), II 616.
Olsen, Erik, g. m. Sire (d. 1716), 604.
Olsen, Erik, snedker, 140, 143.
Olsen, Hans (d. 1708), brygger, 103.
Olsen, Hans Frederik Theodor (1832—48),
II 616.
Olsen, Jacob, toldskriver, kommerceråd,
g. 2. m. Susanne Christine Winnecke
(1689—1756), II 202, 204.
Olsen, Juliane Ulrikke Birgitte Nicoline,
g. m. C. G. E. Sporon (s. d.).
Olsen, Kjeld (1654), student, II 237.
Olsen, Knud (1870), orgelbygger, 689, II
312.
Olsen, Knud, vinhandler, g. m. Gertrud
Jensdatter (d. 1673), 95.
Olsen, Lauritz (d. 1576), sognepræst i
Lockarp, 51.
Olsen, Morten (1710), skibstømmermester,
II 612.
Olsen, Niels (d. 1702), brygger, 102.
Olsen, Niels (d. 1646), skipper, g. m. Elisa
beth Hansdatter (d. 1663), jordemoder,
536, 561, 593.
Olsen, Peder (1670), g. m. Bente Svendsdatter, II 479.
Olsen, Peder (d. 1676), murmester, 96.
Olsen, Peder (d. 1748), undergraver, g. 1.
m. Mette Nielsdatter (d. 1725), II 197,
2. m. Anna Espensdatter (d. 1740), II
197.
Olsen, Poul, tømrermester, 298.
Oluf (1581), magister, 36.
Oluf (1572), skrædder, 32.
Oluf (1578), snedker, 42.
Oluf Daa (d. 1461), biskop, 36.
Oluf Jonsen (1499), 529.
Oluf Mortensen Baden (d. 1485), biskop i
Roskilde, 641.
Olufs, Maria, g. m. S. Rode (s. d.).
Olufsdatter, Anna Cathrina, g. m. A. Thuresen (s. d.).
Olufsdatter, Barbara, g. m. C. Aslaksen
(s. d.).
Olufsdatter, Else Cathrine, g. m. M. C.
Bruun (s. d.).
Olufsdatter, Margrete, g. m. J. Jensen
(s. d.).
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Olufsen, Anders (1618), renteskriver, II 80.
Olufsen, Christen (1664), 583.
Olufsen, Hans (d. 1578), 84.
Olufsen, Hans (d. 1652), købmand, 593,
hustru (d. 1636), 613.
Olufsen, Hans (d. 1670), køkkenskriver, g.
m. Inger Hansdatter, II 128*, 129.
Olufsen, Hans (1701), murmester, II 14,
55, 376.
Olufsen, Hans, skrædder, hustru (d. 1672),
599.
Olufsen, Jens, bomslutter, 1. hustru (d.
1650), 603; 2. hustru (d. 1654), 603.
Olufsen, Jens (d. 1674), skibsbygger, g. m.
Maren Sørensdatter Bødicker (d. 1669),
603, 607.
Olufsen, Niels, se Olsen.
Olufsen, Niels (1646), deleskriver, II 4, 78,
g. m. Elisabeth von Dort, II 116, 194.
Olufsen, Peder (1611), kapellan ved St.
Nikolaj, 531.
Onsvalle, Niels Olsen (1625—1701), kgl.
skibskaptajn, g. m. Thalla Danielsdatter
(f. 1641), II 133.
Oppen, Carl (1908—48), II 192.
Oppenhagen, Hans Frederik, orgelbygger,
187.
Orlog, Hans (d. 1665), 596.
Orsløv, Abraham Michelsen (d. 1762), 589.
Ortman, Lyder (d. 1696), g. 1. m. Ane Jensdatter (d. 1676), 597, 2. m. Bente Niels
datter (d. 1712), 599.
Ortman, Nille (d. 1695), 597.
Osserin, se Aaszerin.
Osten, våben, II 101, 129, 166.
Osten, Christian (1781), II 358.
Osten, Hans Hansen (1617—72), proviant
skriver, II 78, 170, g. m. Abel Cathrine
von der Wisch (1626—76), II 123, 129,
131*, 161, 166, 170.
Osten, Louise Charlotte von der, g. m. G.
C. greve Haxthausen (s. d.).
Osten, Otto Christopher von der (1707—
73), generalløjtnant, g. m. Frederikke
Dorothea von Kørbitz (1710—70), II
329.
Osten, Wilhelm August von der (1697—
1764), gehejmekonferensråd, II 155.
Ostenfeld, Peter (d. 1665), 93.
Ostersen, Johan Frederik (d. 1747), grov
smed, II 368.
Otken, Jacob Bastian (d. 1654), 47, 92.

Ottesen, Caroline Dorothea (1811—95), II
165.
Ottesen, Caspar (1749), II 376.
Otto, Mechtel, g. m. P. Frick (s. d.).
Otto, Johanne Juliane Henriette, g. m. J.
C. Günther (s. d.).
Otto, Peder (1606—53), handelsmand, 716,
g. m. Sofia (1676), 605.
Otto, Peder (d. 1704), handelsmand, g. m.
Birgit Pedersdatter Erdtman (d. 1711),
604.
Otzen, Metta Magdalena, g. m. N. C.
Høpffner (s. d.).
Overgaard, C. N. (1851—1929), maler, 334,
700.
Oxe, Albert (d. 1577) til Nielstrup, g. m.
Sidsel Urne til Boserup, 57, 57*, 84.
Oxe, Inger, g. m. J. Brahe (s. d.).
Oxe, Johan (d. 1534) til Nielstrup, 80, g. m.
Mette Gøje (d. 1536), 54.
Oxe, Peder (d. 1575) til Gisselfeld, rigshofmester, 56, g. m. Mette Rosenkrantz (d.
1588), 83, 91*, 104.
Oxe, Pernille, g. m. O. Rud (s. d.).
Oxe, Torben (d. 1517), lensmand, 627,
631.
Oxholm, Lorents (d. 1768), mønsterskri
ver, II 198.
Pacetti, Giuseppe (1782—1839), billedhug
ger, 214.
Pahl, justitsrådinde (d. 1762), 383.
Palladius, Peder (d. 1560), superintendent,
80, 83*, 90, 540.
Palle, Andreas Christian (1754—87), overretsprokurator, g. 1. m. Bolette Louise
Arendrup (d. 1787), II 185, 2. m. Anna
Ingeborg Gisseng Arentzen (d. 1807), II
185.
Paludan, Barbara, g. m. C. Knoff (s. d.).
Paludan, Helvig, g. m. N. Schandorph
(s. d.).
Paludan, Johan (15. .), læge i Lübeck, g.
m. Barbara van der Rone, 85.
Parsberg, Christopher greve (1632—71),
gehejmeråd, 575, 609, g. m. Birgitte
Skeel (1638—99), II 161.
Parsberg, Holger (1632—92), landsdom
mer, g. m. Beate Ingeborg Moth (1646—
97), 581.
Parsberg, Johan Rantzau (1701—30), rit
mester, 580.

PARSBERG–PEDERSDATTER

Parsberg, Manderup (1546—1625), rigsråd,
46.
Parsberg, Niels (d. 1556), g. m. Sidsel Andersdatter Bille (d. 1566), 80.
Parsberg, Sophie, g. m. P. Basse (s. d.).
Parsberg, Sophie Amalie, g. m. N. Juel
(s. d.).
Parsberg, Verner (1647—1719), oberst, g.
m. Christiane Barbara Rantzau (1682—
1747), 580.
Parup, Cecilia (d. 1703), II 196.
Pauli, Anna Cathrine, se Tausan.
Pauli, Anthon Caspar (17. .), urtekræm
mer, 408.
Pauli, Menelaus, se M. P. Næstved.
Paulli, familien, 340.
Paulli, Daniel (1640—84), boghandler, g.
m. Margaretha Würger (1644—1732),
437.
Paulli, H. S. (1810—91), kapelmester,
komponist, II 217.
Paulli, Holger (1644—1714), konsul, g. m.
Elisabeth von Gendern (1648—1727),
437.
Paulli, Johanna Margaretha (—1733—)
438.
Paulli, Just Henrik (1809—65), stifts
provst, 192.
Paulli, Martinus (—1732—), 438.
Paulli, Simon (1682—1747), brandkasse
rer, g. m. Anna Dorothea Wolffen (1707
—59), 580.
Paulsen,
Fritz
(1780—1843),
kammer
herre, g. m. Elisa Thorvaldsen (1813—
70), 215.
Paulsen, J. A. v., se Poulson.
Paulsen, Julius (1860—1940), maler, II
116.
Pavels, Claus (1769—1822), biskop, 463.
Payngk, Ahasverus (d. 1667), livlæge, 94,
g. m. Christine Tidemandsdatter, 108.
Payngk, Peter Theodor (d. 1645), alkymist,
418.
Peder Bødker (1509), 530.
Peder (1491), præst, 550.
Peder skipper (d. før 1521), 529.
Peder Olafsen (1261) i Karise, 460.
Peder Plov (1501), prior, 627, 641.
Peder Sunesen (1161—1214), biskop, 3, 12.
Peder Unger (1463), rådmand, 528 f.
Pedersdatter, Ane, g. m. C. Rosenmeyer
(s. d.).
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Pedersdatter, Anna, g. m. S. Willumsen
(s. d.).
Pedersdatter, Anna, g. m. J. Andresen
(s. d.).
Pedersdatter, Anne (d. 1676), 96.
Pedersdatter, Anne Maria, g. m. M. Kronberg (s. d.).
Pedersdatter, Bodil (d. 1596), 59.
Pedersdatter, Dorthe, g. m. A. Lemvig
(s. d.).
Pedersdatter, Elisabeth, g. m. P. Gelstrup
(s. d.).
Pedersdatter, Elisabeth, g. m. H. Justesen
(s. d.).
Pedersdatter, Ellen, g. m. G. J. Kyng (s. d.).
Pedersdatter, Ellene (1605—76), II 201.
Pedersdatter, Else, g. m. R. H. Brochmann
(s. d.).
Pedersdatter, Else, g. m. L. M. Scavenius
(s. d.).
Pedersdatter, Giesa (d. 1603), 59.
Pedersdatter, Ingeborg, g. m. C. Olsen
(s. d.).
Pedersdatter, Ingeborg, g. m. J. N. Aastrup (s. d.).
Pedersdatter, Johanne, g. m. L. Jørgensen
(s. d.).
Pedersdatter, Karen, g. 1. m. L. v. Meulengracht (s. d.), 2. m. R. J. Hellekande
(s. d.).
Pedersdatter, Karen, g. m. R. Hoffgaard
(s. d.).
Pedersdatter, Kirsten, g. m. J. Fingerlin
(s. d.).
Pedersdatter, Kirstina, g. m. H. Fuiren
(s. d.).
Pedersdatter, Kirstine, g. m. D. Skytt
(s. d.).
Pedersdatter, Maren, g. m. J. Andersen
(s. d.).
Pedersdatter, Maren, g. m. H. von Ham
(s. d.).
Pedersdatter, Marie, g. m. D. Danell (s. d.).
Pedersdatter, Maria, g. m. L. Jensen (. d.).
Pedersdatter, Margrete, g. m. C. A. Dverig
(s. d.).
Pedersdatter, Margrete, g. m. H. Rosen
meyer (s. d.).
Pedersdatter, Margrete, g. m. F. N. Trellund (s. d.).
Pedersdatter, Mette, g. m. A. Munch (s. d.).
Pedersdatter, Mette, g. m. M. L. Neb (s. d.).

72

PEDERSDATTER–PEDERSEN

Pedersdatter, Mette, g. 1. m. S. Restr...
(s. d.); 2. m. P. M. Lund (s. d.).
Pedersdatter, Sophia, g. m. N. P. Hval
(s. d.).
Pedersdatter, Sofie (d. 1594), 59.
Pedersdatter, Trine, g. 1. m. T. P. Ravn
(s. d.); 2. m. H. Nielsen (s. d.).
Petersen, NN, se Stub.
Petersen, kaptajn, g. m. Anna Cathrine
Gørup (d. 1794), 592.
Petersen, Adam, II 193.
Petersen, Albrecht (1706—61), legatstifter,
374 f.
Pedersen, Anders (1637), 598.
Pedersen, Anders (d. 1704), 592.
Pedersen, Bartolomæus (d. 1666), råd
mand, 611.
Pedersen, Bertil (d. 1711), hustru (d. 1711),
612.
Petersen,
Bolette,
f.
Petersen-Erritzøe
(1829—1917), II 192.
Pedersen, Christen (1635), g. m. Maren
Svendsdatter, 46.
Pedersen, Christen (d. 1673), drabant, 600.
Pedersen, Christian (1628—85), general
fiskal, g. m. Magdalene Karsen (Suhm),
(1626—81), 564, 576, 598, 608.
Petersen, Christian, hattemager, II 200.
Petersen, Christian Jørgen (1720), bager,
II 375.
Petersen, Claus (d. 1718), skipper, 594,
hustru (d. 1714), 595.
Petersen, Ditlev (d. 1825), guldsmed, II
85.
Pedersen, Effuen (d. 1666), g. m. Engelke
(d. 1673), 586.
Petersen, Elisabeth Kristina, født Bernhorst (d. 1754), 374.
Petersen, Erik (d. 1709), ekvipagemester,
II 196.
Petersen, Erik (1822—94), krigsassessor,
II 191.
Petersen, H. Chr. (1853—1919), billedhug
ger, II 523, 551, 554.
Pedersen, Hans (1617), g. m. Maria Tygesdatter, II 170.
Pedersen, Hans (d. 1635), 611.
Pedersen, Hans (1696), graver, II 502.
Pedersen, Jacob (d. 1653), 603.
Petersen, Jacob, g. m. Helvig (1674), 609.
Petersen, Jellis (d. 1620), g. m. Johanne
(d. 1622), 609.

Pedersen, Jens (d. 1603), 59.
Pedersen, Jens (d. 1683), brygger, 98
Pedersen, Jens (d. 1765), glarmester, 587.
Petersen, Jens (1700), organist, 344.
Pedersen,
Jens
(Kammersvend)
(1530),
rådmand, 32.
Petersen, Johan, snedker, 318, 687.
Petersen, Johannes (1694), organist, 267.
Petersen, Jørgen (d. 1637), kirkeældste,
269.
Pedersen, Laurits (d. 1592), 85.
Pedersen, Laurids (1696), ankersmed, II
590, 595, 612.
Pedersen, Laurids (1683), stenhugger, II
488.
Pedersen, Laurs (d. 1699), toldskriver, 604,
g. m. Dorotea (d. 1707), 605.
Pedersen, Lawe (1695—1745), livkusk, II
197.
Petersen, Lorentz, forgylder, 448.
Petersen, Lorents (d. 1722), visiterer, 587.
Petersen, Marie, f. Mohr (1829—1908), II
191.
Pedersen, Michel (16. .), tolder i Rødby,
436.
Petersen, Michel (d. 1625), hustru (d.
1624), 613.
Pedersen, Mickel (d. 1700), bager, brygger,
585.
Pedersen, Niels (1605—34), professor, 88,
g. m. Mette Winstrup (1609—59), 62.
Pedersen, Niels (1618), universitetsfoged,
47.
Petersen, P. (1838—1907), II 191.
Pedersen, Peder (1608—69), højesterets
assessor, borgmester, 547, 551, 566, 575,
g. m. Margrethe Clausdatter (d. 1680),
581.
Pedersen, Peder (d. 1629), skriver, 570,
593.
Petersen, Peter (d. 1638), hustru (d. 1634),
609.
Pedersen, Peder (d. 1723), 612.
Petersen, Rasmus (1828—82), II 190.
Pedersen, Rasmus (d. 1684), klokker, II 195.
Pedersen, Reinhold (d. 1597), 59.
Petersen, Rolof (1616—87), kgl. skibskaptajn, II 91, hans våben, II 91 f., g. m.
Christina Stævlins (1612—98), II 129,
130*.
Petersen, Sebastian (1708—55), legatstif
ter, 374 f.

PEDERSEN–PLESSEN

Pedersen, Steen (d. 1644), guldsmed, 593f.,
599, II 81, g. m. Anna Nielsdatter (d.
1664), 585.
Pedersen, Stefan Viggo (f. 1891), maler,
II 592.
Pedersen, Søren (d. 1602), 59.
Pedersen, Søren (d. 1773), murmester, 702.
Pedersen, Søren, snedker, 140, 143, 687.
Pedersen, Troels (d. 1760), grovsmed, hu
stru (d. 1739), 588.
Petersen, Valborg, f. Andersen (1839—
1912), II 192.
Petersen, Wichmand (1677), overskipper,
603.
Petersen, Aage (f. 1902), billedhugger, II
519.
Peitersen, Jacob (1622—1704), overkammertjener, II 78; hans våben, II 101.
Pelli, Domenico (1688), murmester, II 419,
420, 450, 454.
Pelt, våben, 345.
Pelt, Abraham (1695—1783), legatstifter,
344, 375, II 187, g. m. Marie Elisabeth
Mushardt (1725—60), 345.
Pelt, Dorthea Maria, g. m. P. Helt (s. d.).
Pelt, Elisabeth, g. Hansen (s. d.).
Pelt, Hans Peter (d. 1715), 344.
Pelt, Johan Peter (d. 1770), 344.
Pengel (1815), 449.
Pentz, Adam Henrik (1597—1657), hof
marskal, 574, g. m. Ebba von Bülow
(1597—1657), 575.
Peperlow, Catharina Maria, se Müller.
Perck, Hans Peter Christian (—1796—),
II 613.
Perck, Jens (d. 1800), grosserer, g. m. Mar
grethe Elisabeth Adolph (f. 1755), II
613.
Peters, C. C. (1822—99), billedhugger, 186,
II 86.
Petersen-Erritzøe,
Bolette,
g.
Petersen
(s. d.).
Petit & Fritzen, klokkestøber, II 449.
Petri, Elisabeth Johansine, g. m. U. F.
Johnstrup (s. d.).
Petterson, Jørgen (d. 1637), silkevæver,
kirkeældste, 411.
Pettrich, Ferdinand (1798—1872), billed
hugger, 216.
Petzhold, J. J. (1766—1836), grosserer, 333.
Petzold, Johan Christoph (1708—62), sten
hugger, 408.
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Peymann, Ernst (d. 1823), generalmajor,
II 386.
Pfeiff, Daniel (1618—62), præst, professor,
412.
Pfeiffer, Peter (d. 1771), hofstenhugger,
410.
Pflüger, Johan Louis Friedrich (1831—67),
II 190.
Pfordten, Hans Erasmus von der (1646—
1710), fortiflkationschef, II 411—14,
418, 420, 454.
Pfützner, Johan Andreas (d. 1764), tøm
rermester, II 536.
Pharo, se Faro.
Philip (1683), graver, II 488.
Philips, Maren (15. .), 42.
Philipsen, Hans (d. 1704), 595.
Phister, Elisabeth Kirstine (d. 1803), f.
Undahl, 709.
Piell, Agnete Sophie (d. 1773), 608.
Piettersz, Remmert (d. 1649), maler, g. m.
Cathrine Kalckauen (d. 1676), 596.
Pint, Holten, se Jochim Smidt.
Piper, Cathrine Birgitte (1735—83), II 181.
Piper, Frederik (1747—53), II 173.
Pipper, Hans (d. 1607), hustru (d. 1616), 609.
Piper, Johan (1703—76), livmedikus, II
179, 181, g. m. Anne Magdalene Holst
(1711—76), II 179.
Piper, Johanne, g. 1. m. M. E. Mouritzen
(s. d.), 2. m. C. Colbiørnsen (s. d.).
Piper, Johannes Petrus (1741—42), II 172.
Piper, Pauline (—1745—), II 172.
Place, de, familien, 347.
Place, Herman de (1750), agent, 364.
Platen, W. F. von (1667—1732), general
bygmester, II 17, 214, 508, 557.
Plenge, Jørgen Vilhelm (d. 1626), kande
støber, II 123.
Plessen, våben, 358 f.
Plessen, Anna von (—1688—), 422.
Plessen, C. A. greve von (1678—1758),
overkammerherre, 306, 320, 358, 448.
Plessen, Charlotte Amalie, g. m. J. G. v.
Holstein (s. d.).
Plessen, Charlotte Eleonora, g. m. C. Scheel
(s. d.).
Plessen, Christian Siegfried von (1646—
1723), gehejmeråd, 319, 357—59, g. 1.
m. Sophia Agnes von Lepel (d. 1684),
423, 3. m. Magdalene Hedewig von Hal
berstadt (1656—1702), 422, 4233.
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Plessen, Christian Siegfried von (1716—
55), finansdeputeret, 358.
Plessen, Frederik Christian von (1717—
83), generalmajor, g. m. Birgitte Rosenkrantz (1723—63), II 176.
Plessen, Friedrich von (1695—96), 423.
Plessen, Georg von (1680—98), 357, 423.
Plessen, Hans Volrath von (1657—90),
357, 422.
Plessen, Samuel Christoph von (1640—
1704), generalløjtnant, 262, 266.
Plessen, Sophia Amalia von (1682—89),
422.
Plessen, Sophie Hedevig von (—1694—),
422.
Plessen, Wilhelm von (1699—1700), 423.
Ploug, Carl(1813—94), forfatter, II 158,160.
Plov, Peder, se Peder.
Ployart, familien, 350.
Ployart, Maria Margaretha, g. m. A. Fabricius (s. d.).
Plum, Birgitta Susanna, g. 1. m. O. Leth
(s. d.); 2. m. P. Müller (s. d.).
Plum, Claus (d. 1649), professor, 40 f., 45,
62, 90, g. m. Kirstine Cortsdatter, 64.
Plump, Johan (1683—1746), fåbrikant, g.
m. Anna Marie Bodness, 425.
Podal, Dorte Charlotte, g. m. H. H. Borch
(s. d.).
Podebusk, Jørgen (d. 1564), g. m. Ermegaard Bille, 53, 82.
Podebusk, Vibeke, g. m. E. Bille (s. d.).
Podewils, Anna Margareta, g. m. A. H. v.
Holsten (s. d.).
Podewils, Dionysius (1645), gehejmeråd,
g. m. Catharina Hedewig von Ahlefeldt,
419.
Podevint, Susanne Henriette Pauline, g. m.
D. Bechsted (s. d.).
Poggenberg, Anna, g. m. A. Søbøtker
(s. d.).
Poggenberg, Fr. (1676), inspektør, 262.
Pohlman, Gert (1679), 384, 602.
Pommers, B. Catharina, g. Hierndrup
(s. d.).
Ponsaing, Anna Christina (1768—1807),
403.
Ponsaing, Johann Georg Jacob (1758—
1834), silke- og klædekræmmer, 403,
421.
Ponsaing, Joseph Anton (1752—1812),
skibskaptajn, 406.

Pontoppidan, Erik (1698—1764), prokansler, 326, 328, 399 f., 401, 401*, g. 3. m.
Johanna Maria Hofman (1722—1809),
400.
Pop, Henrik (1644), Lund, 599.
Port, Hans Erasmus (16. .), oberst, g. m.
Sophie Wissing, 584.
Portuan, Agnete, g. m. P. Høyelse (s. d.).
Portuan, Gørvel Cathrine, g. m. J. J. Böhm
(s. d.).
Post, Johan (1610), guldsmed, 681.
Poul (1571), magister, kapellan ved Vor
Frue kirke, 36.
Poul (1577), snedker, 42 f.
Poul (1579), urmager, 48.
Poulsdatter, Anne, g. m. R. Jørgensen
(s. d.).
Poulsdatter, Bente, g. m. J. P. Durop
(s. d.).
Poulsdatter, Dorethe, g. m. A. Hadeler
(s. d.).
Poulsdatter, Karen, g. 1. m. H. Lange
(s. d.); 2. m. T. Wandhausen (s. d.).
Poulsen, Astrid, g. m. C. J. Behrens (s. d.).
Poulsen, Christen (d. 1703), isenkræmmer,
g. m. Maren (d. 1693), 100.
Poulsen, Christine Elisabeth, g. m. D.
Wedelsparre (s. d.).
Poulsen, Hans (d. 1654), 596.
Poulsen, Hans, se Niels Poulsen Harboe.
Poulsen, Iver (1567—1622), borgmester,
47, g. 1. m. Margrethe Surbech (d. 1602),
715, 2. m. Karen Pedersdatter Munck
(d. 1650), 60, 87.
Poulsen, Jens (1642), g. m. Berete Svends
datter, II 477.
Poulsen, Johanne Marie, g. m. H. Dreyer
(s. d.).
Poulsen, Laurs (d. 1654), 571, g. m. Anne
(d. 1667), 602.
Poulsen, Nelaus, se Næstved, Menelaus.
Poulsen, Niels (1686—1737), bager, g. m.
Birgitte Suhr (1686—1756), 717.
Poulsen, Poul (1656), 597.
Poulsen, Nicolaj, landkommissær, g. m.
Else (d. 1708), 593.
Poulson, Johan Anthon von (1687—1736),
viceadmiral, g. 1. m. Christine Schøller
(d. 1729), II 194, 2. m. Christine Mar
grethe Dysseldorph (d. 1752), II 194.
Prange, Margrethe (d. 1740), 605.
Pranger, Magnus (1669), 593, 605.

PRATENSIS—RANTZAU

Pratensis, Johannes, se de Prato.
Prato, Hans Filipsen de (d. 1576), profes
sor, dr. med., 56, 84.
Prebjørnsen (d. 1701), 603.
Prehn, Hans Adam Levin von, oberst, g.
m. Sophia Dorothea von Glöde (d. 1736),
424.
Printzier, O. G., klejnsmed, 114.
Printzlou, Wilhelm (d. 1790), 599.
Prom, Laurits (d. 1843), justitsråd, II 616.
Prom, W. U. G., g. Schultz (s. d.).
Prys, Gelles (d. 1674), 609.
Prys, Jørgen (d. 1654), g. m. Johanne Jellisdatter (d. 1647), 609.
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Raben, Johan Otto (1646—1719), hof
marskal, II 328, g. 1. m. Dorothea von
Reichau (d. 1689), II 329.
Raben, Peter (d. 1727), admiral, II 167.
Rachlou, Andreas Tamdrup (1741—1812),
præst, II 162.
Radebant, Markus (d. 1648), g. m. Martha
Roth (d. 1653), 558, 589.
Raf, Hans (1694), stenhuggersvend, II 498,
546.
Ralf, etatsråd, hustru (d. 1775), 584.
Rafnsberg, Lars (1738), kirkeværge, II 47,
60.
Rahbek, Claudine Elisabeth (—1775—),
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RANTZAU–RAVN

Rantzau, Bertram (1614—86), oberst, g.m.
Dorothea Brockdorff (d. 1688), II 333.
Rantzau, Breide (1556—1618), statholder,
491.
Rantzau, Cai (1591—1623), g. m. Anne
Lykke (1595—1641), 537 (her ved tryk
fejl 1682 for 1628).
Rantzau, Christiane (1723), 567.
Rantzau, Christiane Barbara, g. 1. m. V.
Parsberg (s. d.), 2. m. C. Reventlow
(s. d.).
Rantzau, Emilia Carolina Christiane, rigsgrevinde, g. m. H. E. greve Schimmel
mann (s. d.).
Rantzau, Frederik (1739—78), landråd,
608.
Rantzau, Johan (1650—1708), generalløjt
nant, g. m. Sophia Amalia Friis (1650—
96), 576, 580.
Rantzau, Magdalena, g. m. O. D. greve
Schack (s. d.).
Rantzau, Melchior (d. 1539), råd, 80.
Rantzau, Otto von (d. 1772), 374.
Rantzau, Otto Manderup greve (1719—
68), stiftamtmand, II 176 f., g. m. Eva
Margaretha
Levetzow
(1736—91),
II
155, 183.
Raphael, Jacob, guldtrækker, 676.
Rapp, G., orgelbygger, 332.
Rasch, Charlotte Sophie, g. m. H. Gerner
(s. d.).
Rasch, Christian (1732), murermester, 663,
678, 685.
Rasch, Claus Bonde (1706—46), sergent,
II 197.
Rasch, Erich Torm (1745—81), kaptajn,
g. m. Mette Sophie Horn, II 198.
Rasch, Gertrud, g. m. H. Egede (s. d.).
Rasch, Jørgen (d. 1714), professor, 103, II
231.
Rasmus (1555), maler, 27.
Rasmus (1583), maler, 46.
Rasmus, murmester (1637), 494.
Rasmusdatter, . .ne (d. 1675), 96.
Rasmusdatter, Antonete (d. 1689), 606.
Rasmusdatter, Karen (d. 1673), 596.
Rasmusdatter, Maren, g. m. P. P. Fischer
(s. d.).
Rasmussen (1835), maler, II 390.
Rasmussen, Christian (d. 1786), bager, g.
m. Anne Sophia Falckenberg (d. 1788),
594.

Rasmussen, Didrik (d. 1682), hørkræmmer,
98.
Rasmussen, Eggert (d. 1777), krigsasses
sor, g. m. Karen Andersdatter Worgod,
702.
Rasmussen, Hans (d. 1713), kancellifor
valter, 599.
Rasmussen, Jens (d. 1735), bager, hustru
(d. 1756), 594.
Rasmussen, Jens (d. 1764), købmand,
brygger, g. 1. m. NN (d. 1733), 587,
2. m. NN (d. 1755), 587, 3. m. Inger
Hald (d. 1764), 577, 587.
Rasmussen, Jens (d. 1600), student, 86.
Rasmussen, Lauritz, bronzestøber, 224.
Rasmussen, Levin Legan (d. 1786), bager
svend, 594.
Rasmussen, Mads (1683), stenhugger, II
488.
Rasmussen, Maria Elisabeth, g. m. H. P.
Bødker (s. d.).
Rasmussen, Niels, brygger, g. m. Anne
(d. 1667), 94.
Rasmussen, P. H. (1818—89), konservator,
333.
Rasmussen, Rasmus (d. 1656), borgmester
på Christianshavn, 566, g. m. Anna
Iversdatter (d. 1661), 571, 580.
Rasmussen, Rasmus (d. 1707), kancellifor
valter, II 92, g. m. Karen (d. 1701), 599.
Ratke, Henrik (d. 1664), hustru (d. 1658),
585.
Rauch, Johann Friedrich (d. 1696), vin
tapper, 602.
Rauert, Anna Margrethe, g. m. A. W. Wil
der (s. d.).
Raupach, Caspar (d. 1735), kantor, 296,
380.
Ravn, Claus Iversen (d. 1669), byfoged,
rådmand, 531, 566, g. m. Karine Niels
datter (1603—66), 572, 582.
Ravn, Frederik (d. 1788), økonom, g. m.
Birgitte Catharina Schou (d. 1782), 587.
Ravn, Hans Vitus, g. m. Sophie Lisabeth
(d. 1702), 589.
Raffn, Jørgen Hansen (d. 1665), 588, 1.
hustru (d. 1656), 589; 2. hustru (d.
1659), 589.
Raffn, Mads, g. m. Anne Hansdatter Holst
(d. 1629), 579.
Ravn, Peter (d. 1781), assistentsforvalter,
582.

PRATENSIS—RANTZAU

Pratensis, Johannes, se de Prato.
Prato, Hans Filipsen de (d. 1576), profes
sor, dr. med., 56, 84.
Prebjørnsen (d. 1701), 603.
Prehn, Hans Adam Levin von, oberst, g.
m. Sophia Dorothea von Glöde (d. 1736),
424.
Printzier, O. G., klejnsmed, 114.
Printzlou, Wilhelm (d. 1790), 599.
Prom, Laurits (d. 1843), justitsråd, II 616.
Prom, W. U. C., g. Schultz (s. d.).
Prys, Gelles (d. 1674), 609.
Prys, Jørgen (d. 1654), g. m. Johanne Jellisdatter (d. 1647), 609.
Prytz, Niels (1728), 288.
Prætorius, Andreas, superintendent i Bran
denburg, g. m. Anna Rosina Crause, 397.
Prætorius, Gesa, g. m. J. Lorentz (s. d.).
Prætorius, Lorentz (d. 1781), kommitteret,
410.
Puget, Pierre, billedhugger, II 510.
Puggaard, Rudolph (1818—85), grosserer,
II 209.
Putscher, Juliane Charlotte, g. m. C. D.
Linde (s. d.).
Pøpping, Frederik (1672), 604.
Paaske, Kirstine Nielsdatter, g. m. J. Hasebard (s. d.).
Paaske, Niels (1568—1636), biskop, g. m.
Anna Resen (1598—1650), 62.
Quant, Andreas (1684), maler, 348, 450.
Quellichmeier, Hartvig, klokkestøber, II
121.

Quellichmeyer, Borquart (d. 1613), kgl.
stykkestøber, g. m. NN (d. 1631), 607.
Quellinus, Artus d. y. (1625—1700), billed
hugger, II 330.
Quellinus, Thomas (1661—1709—10), bil
ledhugger, 742, 78, 276, 337, 378, 391,
II 511, 518.
Quist, Christoffer, snedker, 140, 143, 687.
Quist, Johanne Marie (d. 1835), II 165.
Quist, Magdalene (17. .), 360.
Qvitzow, Frederik (d. 1624) til Sandager,
g. m. Pernille Rud (1556—1608), 104.
Quærmlose, Peder Jørgensen (1680), g. m.
Trine Jørgensdatter, 97.
Raben, Ida Wilhelmine comtesse, g. m. C.
baron Rosenkrantz (s. d.).
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Raben, Johan Otto (1646—1719), hof
marskal, II 328, g. 1. m. Dorothea von
Reichau (d. 1689), II 329.
Raben, Peter (d. 1727), admiral, II 167.
Rachlou, Andreas Tamdrup (1741—1812),
præst, II 162.
Radebant, Markus (d. 1648), g. m. Martha
Roth (d. 1653), 558, 589.
Raf, Hans (1694), stenhuggersvend, II 498,
546.
Raff, etatsråd, hustru (d. 1775), 584.
Rafnsberg, Lars (1738), kirkeværge, II 47,
60.
Rahbek, Claudine Elisabeth (—1775—),
591.
Rahbek, Jacob (1728—95), konsumptionsskriver, g. 1. m. Johanne Riis (1731—
61), 591; 2. m. Kirstine Marie Geertsen
(1749—68), 591.
Rahbek, Knud Lyne (1760—1830), pro
fessor, II 279.
Rahbek, Margrete, se Knudsen, M. Jacobdatter.
Rahbek, Mette Maria, g. m. M. C. L. F.
Tønder (s. d.).
Raitard, Juditta, g. m. N. J. Arff (s. d.).
Rakel, Jeronimus (d. før 1691), tømrer
mester, 276, 362.
Raklev, mad. (d. 1711), 591.
Ralf, Catharina Christina (d. 1707), 607.
Ralf, Daniel g. m. Karen (d. 1681), 607.
Ralue, se Ralf.
Ramel, Anne, g. m. P. Reedtz (s. d.).
Ramløse, Peder Clausen (d. 1697), kapel
lan, II 84.
Ramshardt, Else Margrethe, g. 1. m. G.
Romer (s. d.); 2. m. D. Bechsted (s. d.).
Ramshart, Maria, g. m. H. Schiønning
(s. d.).
Ramshart, Mathias Pedersen (d. 1719), is
lands Købmand, stadskaptajn, 103.
Ramshart, Peder (d. 1732), islandsk køb
mand, justitsråd, 536, hustru (d. 1745),
591.
Ramstrim, Hans Pedersen (1729), 597.
Ramus, F. H. (1798—1873), hoforgelbyg
ger, II 119, 311 f., 584.
Ramus, J. F. (1685(86)—1769), professor,
120—23, 224, II 532.
Randulf, Peder Andersen (d. 1620), borg
mester, 685, 698, 711.
Rantzau, våben, II 333, 335.
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Rantzau, Bertram (1614—86), oberst, g.m.
Dorothea Brockdorff (d. 1688), II 333.
Rantzau, Breide (1556—1618), statholder,
491.
Rantzau, Cai (1591—1623), g. m. Anne
Lykke (1595—1641), 537 (her ved tryk
fejl 1682 for 1628).
Rantzau, Christiane (1723), 567.
Rantzau, Christiane Barbara, g. 1. m. V.
Parsberg (s. d.), 2. m. C. Reventlow
(s. d.).
Rantzau, Emilia Carolina Christiane, rigsgrevinde, g. m. H. E. greve Schimmel
mann (s. d.).
Rantzau, Frederik (1739—78), landråd,
608.
Rantzau, Johan (1650—1708), generalløjt
nant, g. m. Sophia Amalia Friis (1650—
96), 576, 580.
Rantzau, Magdalena, g. m. O. D. greve
Schack (s. d.).
Rantzau, Melchior (d. 1539), råd, 80.
Rantzau, Otto von (d. 1772), 374.
Rantzau, Otto Manderup greve (1719—
68), stiftamtmand, II 176 f., g. m. Eva
Margaretha
Levetzow
(1736—91),
II
155, 183.
Raphael, Jacob, guldtrækker, 676.
Rapp, G., orgelbygger, 332.
Rasch, Charlotte Sophie, g. m. H. Gerner
(s. d.).
Rasch, Christian (1732), murermester, 663,
678, 685.
Rasch, Claus Bonde (1706—46), sergent,
II 197.
Rasch, Erich Torm (1745—81), kaptajn,
g. m. Mette Sophie Horn, II 198.
Rasch, Gertrud, g. m. H. Egede (s. d.).
Rasch, Jørgen (d. 1714), professor, 103, II
231.
Rasmus (1555), maler, 27.
Rasmus (1583), maler, 46.
Rasmus, murmester (1637), 494.
Rasmusdatter, . . ne (d. 1675), 96.
Rasmusdatter, Antonete (d. 1689), 606.
Rasmusdatter, Karen (d. 1673), 596.
Rasmusdatter, Maren, g. m. P. P. Fischer
(s. d.).
Rasmussen (1835), maler, II 390.
Rasmussen, Christian (d. 1786), bager, g.
m. Anne Sophia Falckenberg (d. 1788),
594.

Rasmussen, Didrik (d. 1682), hørkræmmer,
98.
Rasmussen, Eggert (d. 1777), krigsasses
sor, g. m. Karen Andersdatter Worgod,
702.
Rasmussen, Hans (d. 1713), kancellifor
valter, 599.
Rasmussen, Jens (d. 1735), bager, hustru
(d. 1756), 594.
Rasmussen, Jens (d. 1764), købmand,
brygger, g. 1. m. NN (d. 1733), 587,
2. m. NN (d. 1755), 587, 3. m. Inger
Hald (d. 1764), 577, 587.
Rasmussen, Jens (d. 1600), student, 86.
Rasmussen, Lauritz, bronzestøber, 224.
Rasmussen, Levin Legan (d. 1786), bager
svend, 594.
Rasmussen, Mads (1683), stenhugger, II
488.
Rasmussen, Maria Elisabeth, g. m. H. P.
Bødker (s. d.).
Rasmussen, Niels, brygger, g. m. Anne
(d. 1667), 94.
Rasmussen, P. H. (1818—89), konservator,
333.
Rasmussen, Rasmus (d. 1656), borgmester
på Christianshavn, 566, g. m. Anna
Iversdatter (d. 1661), 571, 580.
Rasmussen, Rasmus (d. 1707), kancellifor
valter, II 92, g. m. Karen (d. 1701), 599.
Ratke, Henrik (d. 1664), hustru (d. 1658),
585.
Rauch, Johann Friedrich (d. 1696), vin
tapper, 602.
Rauert, Anna Margrethe, g. m. A. W. Wil
der (s. d.).
Raupach, Caspar (d. 1735), kantor, 296,
380.
Ravn, Claus Iversen (d. 1669), byfoged,
rådmand, 531, 566, g. m. Karine Niels
datter (1603—66), 572, 582.
Ravn, Frederik (d. 1788), økonom, g. m.
Birgitte Catharina Schou (d. 1782), 587.
Ravn, Hans Vitus, g. m. Sophie Lisabeth
(d. 1702), 589.
Raffn, Jørgen Hansen (d. 1665), 588, 1.
hustru (d. 1656), 589; 2. hustru (d.
1659), 589.
Raffn, Mads, g. m. Anne Hansdatter Holst
(d. 1629), 579.
Ravn, Peter (d. 1781), assistentsforvalter,
582.

RAVN–REVENTLOW

Ravn, Tyge Pedersen (1590—1635), g. m.
Trine Pedersdatter (1597—1668), 560,
592, 606.
Rechter, Carsten de (16. .), ekvipageme
ster, II 196.
Reckelkam, Jørgen (1696), rotgeter(?), II
502.
Reedtz, Otto (1659—60), 574.
Reedtz, Peder (1614—74), kansler, 263,
375, g. 1. m. Sophie Sehested (1635—
70), 562, 574, 575, 2. m. Anne Ramel
(1643—1702), 575, 580.
Reedtz, Sophia (1673—75), 575.
Reenberg, Morten (1660—1736), sogne
præst ved Vor Frue, provst, 32, 146.
Regelsdatter, Karen, g. m. B. Nielsen (s. d.).
Reich, Catharina Lucia, g. m. H. Dürkop
(s. d.).
Reichau, Dorothea von, g. m. J. O. Raben
(s. d.).
Reichow, Juliana Elisabeth von (1596—
1652), 419.
Reiersen, Andreas (1716—85), provst, II
182, g. m. Christine Lunde (1722—91),
II 181, 183.
Reiersen, Anna Dorothea, g. m. B. Ham
mond (s. d.).
Reiersen, Bodelette Kirstine, f. Wium
(1731—64), II 176.
Reiersen, Cathrine Christiane, g. m. J. de
Coninck (s. d.).
Reiersen, Elisabeth, g. m. C. Schumacher
(s. d.).
Reiersen, Hedevig Sophie, g. m. H. R.
Schumacher (s. d.).
Reiersen,
Jens
(1670—1732),
justitsråd,
bogholder, g. m. Catharina Winecke, II
171, 174, 182.
Reiersen, Johanne Elisabeth, g. m. N. L.
Reiersen (s. d.).
Reiersen, Niels Lunde (1748—81), kan
cellisekretær, II 181, g. m. Johanne Eli
sabeth Reiersen (1752—1811), II 181.
Reiersen, Peter (1713—73), justitsråd, g.
m. Anna Elisabeth Lunde (1719—73),
II 178, 180.
Reimer, Claus, g. m. Engel Willumsdatter
Dichmand (1638—77), 576.
Reimer, Nicolai (1678), g. m. Anna Cathrina
Dröge (1661—1705), 423.
Reimers, Floris (d. 1641), g. m. Mette (d.
1648), 585 f.
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Reimers, Kirsten (d. 1659), 586.
Reimers, Margaretha Catharina, g. m. M.
Wibe (s. d.).
Reineldt, Anna Elisabeth, g. Lund (s. d.).
Reinhard, Martin (1521), magister, 461.
Reinholtsen, Hans (d. 1601), g. m. Else
Nielsdatter, 715.
Reinicke, Henrik (d. 1744), guldsmed, 683,
II 83.
Reintzen, Floritz (d. 1641), sejllægger, g.
m. Mette Sørensdatter, 559.
Reitzel, Catharina Elisabeth (1792—1825),
406.
Rentzmann, P. N. (1845—1923), departe
mentschef, 465, 520.
Resen, Anna, g. m. E. Clemensen (s. d.).
Resen, Anna, g. m. N. Paaske (s. d.).
Resen, Christen Nielsen (d. 1692), tømrer
mester, 99.
Resen, Hans Hansen (d. 1653), biskop, 62,
66, 92, 107, g. m. Thale Winstrup (d.
1653), 66, 107.
Resen, Hans Poulsen (1561—1638), biskop,
39 f., 90, II 27, 78, 111, g. 2. m. Anna
Eisenberg (1575—1646), 62.
Resen, Peder Hansen (1625—88), præsi
dent, professor, 72, 92, 99, II 465, 477,
485, 486 (her fejlagtig Hans), 502, 558,
593.
Resenhof, Johan, gørtler, 316.
Resenhof, Johan (1723), guldsmed, 692.
Restr. ., Søren (17. .), g. m. Mette Peders
datter, II 615.
Retzere, Jacob (16. .), II 482.
Reusse, Johan Andreas (d. 1762), tømrer
mester, 302, 320, 660.
Reuther (d. 1659), student, II 374.
Reutzer, Carl Friderich (1725—79), kam
merfourer, II 180, g. m. Sara Cathrine
Kiær (1728—1804), II 180, 208 f.
Reuter, Rasmus, urtekræmmer, g. 1. m.
Christiana (d. 1746), 589; 2. m. Apelone
(d. 1768), 589.
Revenfeld, våben, II 162, 163*.
Revenfeld, Conradine, g. m. F. Rostgaard
(s. d.).
Reventlow, Anna Sophie, se Anna Sophie.
Reventlow, Christian Ditlev greve (1671—
1738), general, 319.
Reventlow, Claus (1693—1758), gehejmeråd, g. m. Christiane Barbara Rantzau
(1683—1747), 580.
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REVENTLOW–ROMER

Reventlow, Conrad greve (1644—1708),
storkansler, 258, 421.
Reymann, Ferdinand (1884), 305, 328, 389.
Rheder, våben, 355.
Rheder, Reimars Peter von (1703), amt
mand, g. m. Anna Christine Wibe,
356.
Rheder, Wilhelm Ludwig von (1703—82),
generalpostdirektør,
g.
m.
Elisabeth
Hedwig von Offenhausen (1722—1806),
355 f.
Rhuman, Wolfgang (1572—1637), profes
sor, g. 1. m. Dorothea Hansdatter (d.
1611), 88, 2. m. Bodil Hansdatter (1598
—1627), 88, 3. m. Dorothea Jensdatter
(1604—84), 88.
Ribeck (1731), preussisk envoyé, 316.
Riber, E. M. (1903), 702.
Riber, Else Hansdatter, g. m. C. Jensen
(s. d.).
Riber, Peder Hansen (1648), 595.
Riber, Aage Christian (1766), 702.
Ribolt, Wilcken (1661—1711), maler, II
416, 436.
Rich, Christian (d. 1779), 583.
Rich, J. C., se Rieck.
Rick, Johan (d. 1752), 374.
Rich, Johanne Marie (d. 1800), 600.
Richardt, Anthon (d. 1750), II 203.
Richardt, Jesper (1750), kaptajn, II 203.
Richter, Hans Christoffer (d. 1710), 363.
Rieck, Jochum Christian (d. 1780), amts
forvalter, 583.
Riegelsen, Marie, g. m. J. Finckenhagen
(s. d.).
Riese (d. 1703), kommissær, 582.
Rigsvåbenet, 145, 182, 299, 532, II 14, 45,
56, 311, 446, 479, 550.
Riis, Arve (d. 1748), 606.
Riis, Elisabeth Sophie, se Evertz.
Riis, Jens (d. 1781), 606.
Riis, Johan Andreas (1794—1843), kapel
lan, II 116.
Riis, Johanne, g. m. J. Rahbek (s. d.).
Riis, Maria Thomasdatter, g. m. C. P. Ge
treuer (s. d.).
Riisberg, Johanne (1834—1911), II 192.
Riisbrigh, Børge (1731—1809), professor,
709, II 187.
Ringkjøbing, Anders Andersen (1597—
1668), biskop i Ålborg, II 78.
Ritter, Catharina, g. m. H. Dürkop (s. d.).

Robbertsen, Thomas (d. 1755), billedhug
ger, 407.
Robring, Kirstina, g. m. H. Nielsen (s. d.).
Rode, Anders (d. 1684), 591.
Rode, Anna, g. m. A. Sørensen (s. d.).
Rode, Christopher (d. 1748), hustru (d.
1750), 606.
Rohde, Elise Steffensdatter, g. m. C. Fa
bricius (s. d.).
Rode, Frans (d. 1713), 591.
Rode, Magdalene, g. m. C. H. Mercker
(s. d.).
Rode, Mette (d. senest 1683), 591.
Rhode, Mette Larsdatter (d. 1762), II 365.
Rohde, Mathilda Catharina, g. m. A. Bodenhoff (s. d.).
Rode, Rudolf (d. 1675), 591.
Rode, Sofia Steffensdatter (d. 1662), 591.
Rode,
Steffen
(1587—1638),
købmand,
261, g. m. Maria Olufs (1596—1650),
559, 591.
Rodsteen, Jens (d. 1748), 593.
Rodsteen, Markvard (1625—81), admiral,
576, g. m. Dorthe Sehested (1637—64),
108.
Roedskilds, Kirsten (d. 1689), 589.
Roese, Hans (1650), 608.
Rogentin, Henrik (1594), kirkeværge, 718.
Rogge, Anders Olufsen (16. .), borgmester
i Kristiansstad, II 151.
Rogge, Bente Andersdatter, g. m. J. Sø
rensen (s. d.).
Rogge, Jacob (1711), maler, 263, 367.
Rohl, Jacob, hustru (d. 1729), 602.
Rohleder, Ch. Friderich (1784—89), 416.
Rohleder, C. Wilhelm (1788—91), 416.
Rohleder, J. Christian (1780—81), 416.
Rohleder, L. August (1790—91), 416.
Rohleder, M. M. født Runde (1754—92),
416.
Rohn, Anton Christopher (1696—1774),
præst ved St. Petri, 314, 401 f.
Rolfinck, Herman (1639), stenhugger, II
28, 38, 475.
Roll, Sophie, f. Mansbach (d. 1847), oberstinde, II 165.
Rollufsen, Borquart (d. 1652), guldsmed,
hustru (d. 1654), 604.
Romer, Gregers, g. m. Else Margretha
Ramshardt (d. 1781), 591.
Romer, Gregers (d. 1722), brandinspektør,
591.

ROMER—ROSTORFF

Romer, Johan Bertram (d. 1753), 591.
Romer, Maren (d. 1772), 591.
Romer, Maria Cathrina (d. 1774), 591.
Rone, Barbara van der, g. m. J. Paludan
(s. d.).
Ronum, Johan Hansen (d. 1688), hustru
(d. 1684), 578.
Rosbierg, Christen Nielsen (d. 1830), grov
smedemester, g. m. Dorothea Christine
Møller (1737—1823), II 162.
Rosborig, Hans Mortensen (1563—1607),
557.
Rosenberg, Caspar (d. 1729), rådmand,
611.
Rosenberg, G. E. (1739—88), stadsbygmester, 471, 539, II 39, 574.
Rosencreutz, Hans (d. 1708), etatsråd, 547,
580,
g. m. Elisabeth Eduardsdatter
(1637—1718), 565, 569.
Rosencrone, Marcus Gerhard greve von
(1738—1811),
gehejmekonferensråd,
g.
m. Agnete Maria Hielmstierne (1753—
1838), 352.
Rosenfalk, C. J. (1815—78), billedhugger,
686.

Rosengaard, Jens (1532), 79.
Rosengaard, Jørgen (d. 1532), 79.
Rosenkrantz, våben, 104.
Rosenkrantz, Berte (1671—81), 609.
Rosenkrantz, Birgitte, g. m. F. C. v. Ples
sen (s. d.).
Rosenkrantz,
Christian
(1768—1817),
kammerjunker, g. m. Ida Wilhelmine
Raben (1765—1847), II 158, 169, 188.
Rosenkrantz, Erik Nielsen, se Erik.
Rosenkrantz, Helle, g. m. N. Trolle (s. d.).
Rosenkrantz, Holger (1574—1642), rigs
råd, teolog, 59.
Rosenkrantz, Iver (1674—1745), gehejmeråd, 359, g. 1. m. Birgitte Gersdorff
(1677—1719), 609, 2. m. Charlotte Ama
lie Skeel (1700—63), II 176.
Rosenkrantz, Jørgen (1637—60) til Krenkerup, 462, 552.
Rosenkrantz, Margrete, g. m. H. Huitfeldt
(s. d.).
Rosenkrantz, Margrethe, g. m. P. Seefeldt
(s. d.).
Rosenkrantz, Mette, g. m. O. P. Brahe
(s. d.).
Rosenkrantz, Mette, g. m. P. Oxe (s. d.).
Rosenkrantz, Mette (1618), 45.
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Rosenkrantz, Niels (1627—76), general
løjtnant, 572, g. m. Berte Skeel (1644—
1720), 563 f., 609 f.
Rosenkrantz, Palle (1587—1642) til Krenkerup, 61.
Rosenkrantz, Vibeke, g. m. E. Krag (s. d.).
Rosenmeyer,
Anne
Cathrine
Carlsdatter
(d. 1683), 582.
Rosenmeyer, Carl (d. 1670), 582, g. m. Ane
Pedersdatter (d. 1679), 581.
Rosenmeyer, Henrik (d. 1638), 546, 602,
g. m. Margrete Pedersdatter (d. 1655),
559, 582.
Rosenmeyer, Henrik (d. 1658), 582.
Rosenmeyer, Karen, g. m. L. Klauman
(s. d.).
Rosenmeyer, Margrethe (fejl for: Karen),
g. m. L. Klauman (s. d.).
Rosenmeier, Margrethe, g. m. H. M.
Meckelborg (s. d.).
Rosenpalm, Andreas (1679—1754), admi
ral, II 4.
Rosensparre, se MGRS.
Rosensparre, Anna Hansdatter (d. 1555),
711.
Rosenvinge, Henrik Willumsen (1604—
67), kgl. resident, 717.
Ross, våben, II 155.
Ross, Alexander (1710—92), generalkrigskommissær, g. 1. m. Magdalena Elisa
beth Eyraud (1719—54), II 155, 184,
2. m. Anne Christine Judichær (1699—
1776), II 155, 179, 184.
Ross, Alexander (1659—1722), købmand,
II 173, g. m. Catharina Elisabeth Abbestée (1675—1735), II 171.
Ross, Maria Elisabeth, g. m. G. van He
mert (s. d.).
Rosset, Claudi (1687—1767), legatstifter,
II 371.
Rosset, Louise Blumeier (d. 1740), II 371.
Rostborg, Jacob (d. 1756), hustru (d. 1758),
577, 607.
Rostgaard, våben, II 162, 163*.
Rostgaard, Frederik (1671—1745), konfe
rensråd, g. m. Conradine Revenfeld
(1687—1770), II 162, 206.
Rostgaard, Hans Jacob (1684—1756), vice
admiral, II 204.
Rostorff, Frederik Frederiksen (d. 1661),
ridefoged, II 227, 239, 380, g. m. Kirsten
Mortensdatter (d. 1654), 712.
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ROSTRUP—SALLING

Rostrup, Christiane, g. m. K. Møller (s. d.).
Roth, Andreas (1701), billedhugger, II 511,
514.
Roth, Martha, g. 1. m. C. Soll (s. d.); 2. m.
M. Radebant (s. d.).
Rothe, jfr. Erythropol.
Rottbøll, Christen Friis (1727—97), pro
fessor, g. m. Ursula Schnabel (1732—67),
II 356, 359.
Rottbøll, Margrethe Cathrine (—1782—),
II 359.
Rottbøll, Wohlert (1787—88), II 359.
Rousing, Christian Frederik (1772—1833),
forvalter, II 614.
Rousing, Peter Christian (1805—42), for
valter, II 614.
Rousselet, G., kobberstikker, II 510.
Rublach, Abraham, g. m. Ingeborg (d.
1696), 588.
Ruch, Cathrine Dorothea, f. Gram (1713—
93), II 370.
Ruch, Maria (1746—1808), II 370.
Rud, Jørgen (d. 1584) til Enggård, 84, 93*,
104.
Rud, Lars (d. 1726), prokurator, g. m.
Gertrud Christine Wesling (d. 1721), 578.
Rud, Mette, g. m. N. Trolle (s. d.).
Rud, Otto (d. 1565), admiral, g. m. Pernille
Oxe, 54, 82, 110.
Rud, Peder (d. 1592) til Fuglsang, 104.
Rud, Pernille, g. m. F. Qvitzow (s. d.).
Rudel, Daniel (d. 1564), møntmester, 557.
Rudolf arkelimester (1577), bøssestøber,
43, 49.
Rudolph, Andreas Jacob (1757), guldsmed,
II 302.
Rudtkiøbing, C. E. L. Hansen (1800), II
615.
Rueblock, Peter (1689), 598.
Rulant, Rutger (1628), syndikus i Ham
burg, 418.
Rulant, Ægidius (d. 1628), 418.
Rumohr, Detlef (1634—78), generalmajor,
g. m. Augusta Schack (1655—70), II
333.
Runckel, Johan (d. 1694), 598.
Runckel, Niels (1658), 600.
Runde, M. M., se Rohleder.
Rung-Keller, P. S. (f. 1879), organist, II
592, 593, 599, 600.
Ruskjær,
Birgitte
Christensen
(1845—
1923), II 192.

Ruus, Christen (d. 1716), renteskriver,
hustru (d. 1710), 578.
Rye, Benedict Salomon, overkrigskommissær, g. m. Anne Marie Greve (1754—
1817), II 186.
Rynne, Sivert van der, se Sivert.
Rynnow, se Sivert (van der Rynne).
Rüse, Henrik baron Rüsensteen (1624—
79), ingeniørofficer, II 403, 410 f.
Røbel (1737), graver, II 609.
Røby, g. m. NN (d. 1742), 610.
Rød, jfr. Erythropol.
Röder, Charlotte Dorothea von, g. m. A.
Undal (s. d.).
Röder, Christian Friedrich von (1755), II
205, g. m. Ingeborg Marie Thomsen, II
204.
Röder, Johan Georg von (1756—61), II
205.
Röder, Juliane Christine von (—1755—),
II 204.
Røelde, Niels (d. 1661), 586.
Røer, Hans Justesen (d. 1670), g. m. Bodil
Nielsdatter (d. 1699), 100.
Røjbæk, Ingolf (f. 1914), maler, II 522.
Rømer, Ole (d. 1710), politimester, astro
nom, 549, II 229, 261, g. m. Elisa Mag
dalene Bartholin (1680—1763), 147*,
148.
Rønno, Caspar, sværdfeger, hustru (d.
1729), 595.
Rønnow, Joachim (d. 1544), biskop, 3, 6,
38, 461, 714.
Rørdam, Thomas Skat (1832—1909), bi
skop, II 116.
Røschke, Johan Henrich (d. 1793), guld
smed, 314.
Røyer (17. .), stenhugger, 560.
S.A.S. (1718), Vor Frelsers k., II 615.
S.E.D. (1653), Holmens k., II 90.
S.M.S., kandestøber, se Søren Madsen.
Sacco, Christine, g. m. C. Hammerich
(s. d.).
Sacco, Martin (d. 1800), 708.
Sachs, Margrethe Magdalene, g. Könne
mann (s. d.).
Sadolin, Hans Jørgensen (d. efter 1598),
provst, 711.
Sage, Charles le (d. 1662), kirurg, II 195.
Salling, Andreas (d. før 1697), stenhugger,
276.

SALTOU—SCHARFFENBERG

Saltou, Anthon (d. 1732), 612.
Saltou, Hans Henrik (d. 1730), hustru (d.
1714), 612.
Saltou, Hans Henrik (d. 1788), 612.
Saltou, Henrik (d. 1750), 612.
Saltou, Margrethe, f. Bendixen (d. 1789),
612.
Samsing, Rasmus (d. 1640), overskipper,
hustru (d. 1639), 582.
Samsing, Tønnis Jørgensen (d. 1707), skip
per, 605 f.
Samsøe, grevinde af, våben, 110.
Sandager, Laurids (d. 1711), præst ved
Vor Frue, 112.
Sartor, Peter (d. 1679), hofpræst, g. m.
Anna Margreta Mohr (1642—66), 419.
Sartor, Salomon (d. 1644), boghandler, 39.
Sascerides, Johannes (d. 1594), professor,
g. m. Elisabeth Gelliusdatter (d. 1580), 84.
Sass, Enevold (1691), Uckermünde, II 495.
Saur, Thomas (d. 1738), kirkeforstander,
silkehandler, 270, 319.
Sauer, W., orgelbygger, II 445.
Sauer & Walter, orgelbygger, 333.
Saxen, Mogens (1511), borgmester, 232,
261.
Saxenberg, Daniel Peter (d. 1729), 613.
Saxenberg, Peder (d. 1658), 582, hustru
(d. 1656), 582.
Scavenius, Anne (16. .), II 612.
Scavenius, Elisa Maria (1656—77), 576.
Scavenius, Else, g. m. N. Benzon (s. d.).
Scavenius, Else (1625—71), g. 1. m. J.
From, 2. m. C. Foss, 67.
Scavenius, Friderica Christiane, g. m. D.
Thurah (s. d.).
Scavenius, Hans (d. 1737), kancelliråd, II
612.
Scavenius, Morten (d. 1683), justitssekre
tær, 67, 566, 584, g. m. Veronika Flei
scher (d. 1692), 576.
Scavenius,
Laurits
Mortensen
(1589—
1655), biskop, 92, 107, 584, g. m. Else
Pedersdatter (1601—53), 67, 107.
Scavenius, Peder (1623—85), generalprokurør, 67.
Schack, våben, II 332, 333, 334.
Schack, Anna Ernestine comtesse, g. m.
J. L. Brockenhuus (s. d.).
Schack, Augusta, g. m. D. Rumohr (s. d.).
Schack, Barthold Hartwig von (1762), ma
jor, 383.
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Schack, Bertram baron (1679—1728), di
plomat, g. m. Augusta Elisabeth von
Arenstorff (d. 1743), II 336.
Schack, Carl Emil baron (1709—41), borg
retspræsident, II 336, g. m. Louise von
Callneyn (1707—85), II 336.
Schack, Christian baron (1675—76), II
337.
Schack, Dorothea Hedvig (1662—70), II
333.
Schack, Frederik (1663—65), 573, II,
332.
Schack, Hans greve (1609—76), feltherre,
gehejmeråd, II 330, 333, 334, g. m. Anna
Blome (1632—88), 573, II 332, 334.
Schach, Herman (d. 1740), g. m. Grethe
Brochmand (d. 1748), 592.
Schack, Joachim (1628—1700), general
major, II 333.
Schack, Nicolai (1781—1844), provst, dr.
theol., g. m. Tagea Dorthea Erasmy
(1785—1841), II 614.
Schack, Otto Didrik greve (1652—83), II
334, g. 1. m. Magdalena Rantzau (1657
—72), II 333, 2. m. Sophie Dorothea
Marschalck (1656—1707), II 335.
Schaffalitzky de Muckadell, slægten, 389.
Schaffalitzky de Muckadell, Albrecht Chri
stopher greve (1720—07), gehejmeråd,
g. m. Christiane Sophie von der Lühe
(1732—50), 431.
Schaffalitzky de Muckadell, Friderica Lovisa, g. m. H. v. Levetzow (s. d.).
Schaffalitzky de Muckadell, Heinrich Bern
hard (1757—58), II 205.
Schaffalitzky de Muckadell, Jacob Fride
rich (1722—76), generalmajor, II 204.
Schaffalitzky de Muckadell, Johan Fride
rich (—1757—), II 204.
Schandorph, Niels (1596—1645), professor,
dr. theol., 90, g. m. Helvig Paludan
(1604—71), 63.
Scharenholt, Jochum (d. 1714), 604.
Scharenhorst, Jørgen (d. 1721), brygger,
573, g. m. Cathrine, 597.
Scharffenberg, Christian Rudolph (d. 1782),
arkivar, kancelliråd, 345, g. m. Dorothea
Dürkop (1728—80), 442.
Scharffenberg, Friederich (1711—29), 437.
Scharffenberg, Johanne Justina, g. m. H.
Laub (s. d.).
Scharffenberg, Michael Georg (d. 1711),
G
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SCHAUBOE—SCHMIDT

hofapoteker, 345, g. m. Botilde Lindberg
(1675—1731), 437, 439.
Schauboe, Dorothea Cecilia (1773—1844),
II 165.
Scheel, Hans Heinrich (1668—1738), gene
ralløjtnant, 124.
Scheel, Regitze Kirstine Charlotte, g. m.
C. v. Brandt (s. d.).
Scheer, J. N., orgelbygger, II 311, 584.
Scheffel, Jørgen (1642), murmester, II 251,
474.
Schelberg, Friderika Caroline, g. m. C.
Wohlert (s. d.).
Scheller (1835), stenhuggermester, II 213.
Schepelern, Georg (1839—1900), sogne
præst, Holmens provst, II 300.
Schepselen, Abraham von (1691), 366, g.
m. Elisabeth Blanckeris (d. 1708), 366.
Scherfig, Christian Jacob Adolph (d. 1880),
bagermester, 327.
Scherfig, Maria Sophia, født Smidt (1785—
1845), 404.
Schernbein, Steffen, klokkestøber, II 483,
502, 599, 600.
Scheuermann, Fr. F. (d. 1820), 344.
Scheuermann, G. F. W. (d. 1811), 344.
Schielderup, Mathis (d. 1695), hører, 100.
Schiermbech, Christine, g. m. Bildsted
(s. d.).
Schifter, Christian (1741—85), kaptajn,
717.
Schiller, Herman von Ham (d. 1713), g. m.
Susanne (d. 1724), 597.
Schimmelmann,
Heinrich
Ernst
greve
(1747—1831),
gehejmestatsminister,
234 f., 421, g. 1. m. Emilia Caroline
Christiane rigsgrevinde Rantzau (1752
—80), 390, 430, 435, 2. m. Charlotte
Schubart (1757—1816), 390, 434 f.
Schindel,
Conrad
(1715—94),
kammer
herre, kommandør, g. m. Christine Lee
gaard (1732—71), II 353.
Schindel, Viglas von (1684—1756), admi
ral, II 174.
Schindler, Poul (1693), hofglarmester, 383.
Schirmer, J. C., murmester, II 513.
Schiwe, Abelone Dorothea, g. m. H. J.
Bang (s. d.).
Schiønning, Agnete Marie (1782—84), II
348.
Schiønning, Christian (d. 1703), præsident,
g. m. Christine Grubbe, II 196.

Schiønning, Christian (d. 1817), etatsråd,
kommitteret, g. m. Marie Olrog (d. 1797),
II 348.
Schiønning, Hans (d. 1770), vejermester,
g. m. Maria Ramshart (d. 1771), 591.
Schiønning, Helene Dorothea, g. m. H. v.
Aphelen (s. d.).
Schiønning, Peder Hansen (d. 1711), bryg
ger, 103.
Schiønning, Peter (1732—1813), kaptajn i
søetaten, g. m. Marie Christine von Nägler (1755—1827), II 347.
Schiønning, Peter (d. 1745), renteskriver,
kammerråd, g. m. Anna Leth (1697—
1766), II 346.
Schiønning, Peter Anthon (1773—78), II
347.
Schiøpffe, Andrea Christine, f. Ørsted
(1864—94), II 191.
Schiøpffe, Charles William Schauv (1850—
66), II 190.
Schiøpffe, Christian Frederik (1815—81),
guldtrækker, g. m. Hansine Engelstoft
(1817—1902), II 190, 191.
Schiøtt, N. P. (d. 1767), 714.
Schlegel, familien, 369.
Schleth, Hinrich (d. 1781), g. m. Metta
Clausen (1726—87), 431.
Schlichtkrull, Christopher (d. 1707), bager,

102.

Schlyter, Johann (1696—1772), komman
dørkaptajn, g. m. Anna Sophie Bruyn,
II 178.
Schlüter, Severin (1675), 413.
Schløsser, Caspar Vilhelm (1698—1730),
læge, g. m. Else Anne Kuur (d. 1732),
588.
Schløsser (måske oberstløjtnant Conrad S.,
d. 1709), II 175.
Schløsser, Georgia Elisabeth, g. m. N. D.
Arff (s. d.).
Schmachthagen, Bernt, se Bernt.
Schmiden, Marcus (1617—57), livkirurg,
g. m. Catharina Glaeser, 419.
Schmieden, jfr. Kafen v. S.
Schmidt,
Hans
Christian
(1765—1826),
brandmajor, 511, 517—19.
Schmidt, Hans Henrik (d. 1741), 383.
Schmidt, Henrik (1691), hattemager, 396.
Schmitt, I. N. (1716—85), birkedommer,
416.
Schmidt, J. E. (1691), 41.

SCHMIDT—SCHUMACHER

Schmidt, Jørgen (1690), urmager, II 297,
390.
Schmidt, Margaretha, g. m. S. Crüger
(s. d.).
Schmidt, Sophie Elisabeth, g. m. H. baron
Bolten (s. d.).
Schmidt, Wilhelm Johann (d. 1913), gros
serer, 357.
Schmidtberg, Catharina Magdalene von,
g. m. H. F. v. Holstein (s. d.).
Schmiegelow, E., maler, II 390, 391.
Schnabel, Ursula, g. m. C. F. Rottbøll
(s. d.).
Schneider, Johan Peter (d. 1791), blytæk
ker, g. m. Bente Andersdatter (d. 1775),
705 f., 707 f.
Schnorr von Carolsfeld, Julius (1794—
1872), maler, 198.
Schott, Albert Jørgensen (d. 1652), hustru
(d. 1649), 598.
Schottmann, Johan Bernhardt (1777), mu
rermester, 407.
Schou, Catharina, g. m. F. Ravn (s. d.).
Schou, David (d. 1623), 605.
Schou, Johan, g. m. Margrethe Catharina
(d. 1712), 589.
Schouw, Maria, g. m. C. Høeg (s. d.).
Schouw, Ottonie Amine, g. m. C. Høeg
(s. d.).
Schowart, Albrecht (d. 1650), 587.
Schowert, Albrecht (d. 1689), 587.
Schowert, Joest (d. 1686), 587, 602.
Schrader, Johan (1663—1736), etatsråd,
præsident, 538, 577, 581.
Schreiber (d. 1792), stadsmusikant, 589.
Schreiber, Carl Wilhelm (d. 1787), stud.,
590.
Schreiber, Margarete Christine, g. m. O. C.
Ehlers (s. d.).
Schreiber, Matthias (1678—1746), magi
ster, præst, 288, 300.
Schricke, Jacob (1783), 704.
Schriver, Jacob, vagtmester, hans hustru
(d. 1670), 94.
Schrøder (d. 1758), justitsråd, 600.
Schrøder, Abel d. y. (d. 1676), billedskæ
rer, II 72—78, 91 f., 94, 98, 101, 105.
Schrøder, Albert Vilhelm (d. 1677), 608.
Schrøder, Anna Sophia (d. 1689), 608.
Schrøder, Christiane, g. m. H. Meyercron
(s. d.).
Schrøder, Ditlev (d. 1675), 1. hustru (d.
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1652), 605; 2. g. m. Kirsten (d. 1701),
605.
Schrøder, Engel Catharina (d. 1783), 600.
Schrøder, Gerhard (d. 1687), 576, 612.
Schrøder, Gerhard (d. 1718), 598.
Schrøder, Hans Detlefsen (d. 1685), hustru
(d. 1687), 591.
Schrøder, Jens (d. 1686), 605.
Schrøder, Johan Herman (d. 1713), kirke
værge, 5982.
Schrøder, Thomas Gerhard (d. 1711), g. 1.
m. Dorothea (d. 1689), 598; 2. hustru
(d. 1717), 598.
Schrøder, Vilhelm (d. 1714), 605.
Schubart, Charlotte, g. m. H. E. greve
Schimmelmann (s. d.).
Schubart, Herman baron (1756—1832), di
plomat, 201.
Schuchart, Anna Cathrine, g. m. M. Grønvald (s. d.).
Schuchardt, Margrethe, g. m. M. Grønwald
(s. d.).
Schulin, våben, 369.
Schulin, slægten, 389.
Schulin, Johan Sigismund greve (1694—
1750), statsminister, II 526, 530, g. 2. m.
Catharina Maria Møsting (1714—70),
305, 389.
Schulin, Sigismund Ludvig lensgreve (1777
—1836), kammerherre, 369.
Schult, Bernt (1544—1619), 557, g. m.
Karen Willadtzdatter (d. 1611), 557.
Schult, Jens (d. 1676), 96.
Schult, Peder (d. 1676), 96.
Schultz (1816), kurator, 421.
Schultz (1823), snedker, II 115.
Schultz, Jost (d. 1713), mundkok, 372.
Schultz, Martin (1646), kirkeværge, 270,
II 476.
Schultz, W. U. C., f. Prom (d. 1849), II
616.
Schultz-Lorentzen, C. W. (1873—1951),
provst, II 592.
Schultze, Conrad (d. 1724), 344.
Schultze,
Hieronimus
Joannes
(1717—
1803), deputeret, gehejmeråd, II 185.
Schumacher, slægten, 382.
Schumacher, Albrecht, se A. Gyldensparre.
Schumacher, Cathrine, g. m. G. Fogh (s. d.).
Schumacher, Cathrina Elisabeth, g. m. L.
Klingberg (s. d.).
Schumacher, Cornelius (1702—77), told
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inspektør, II 180, g. m. Elisabeth Reier
sen (1718—55), II 174.
Schumacher,
Hans
Reimert
(1708—50),
kommandør, II 173, g. m. Hedevig
Sophie Reiersen (1712—88), II 183.
Schumacher,
Joachim
(1604—50),
vin
handler, 462, g. m. Maria Motzfeldt
(1613—93), 582.
Schumacher, Karen, g. m. J. Fogh (s. d.).
Schumacher, Maria Sophia, g. m. J. P.
Wleugel (s. d.).
Schuman, Henrik Manderup (d. 1753),
klokker, hustru (d. 1789), 590.
Schuman, Manderup (d. 1717), klokker,
g. m. Bodel Hansdatter (d. 1719), 590.
Schupp, våben, 348.
Schupp, Christian (d. 1729), rådmand, 270,
313, 316, 350.
Schupp, Hartmann (1634), borger i Lü
beck, g. m. Anna Kohlmayer, 348.
Schupp, Heinrich (1634—90), 263, 266,
275 f., 337, 347, g. 1. m. Dorothea von
Wilden (d. 1684), 343*, 348, 2. m. Anna
Meulengracht (d. 1723), 343*, 348.
Schurman, se Schuman.
Schurman, Henrik (d. 1707), 600.
Schuurmann, Corfitz (1678—1728), Hol
mens provst, 600, g. m. Johanne Fisker,
II 206.
Schwanenflügel, Aemilius von (1780—
1839), II 616.
Schweder, se Sveder.
Schwendi, Andreas (1632), 81.
Schwendi, Margrethe (1632), 81.
Schwendi, Sebastian (1563), kgl. sekretær,
g. m. Anna Sculten, 81.
Schyrman, Johan (d. 1610), hustru (d.
1619), 605.
Schyth, Andreas (1723—72), kapellan, g.
1. m. Else Christina Hiorth (d. 1758),
573, 589, 2. m. Anna Johanne Alrøe (d.
1763), 573, 607.
Schütt, Josias (1641), urmager, II 482.
Schytte, Henrik (d. 1777), 607.
Schytte, Inger, g. m. S. Sørensen (s. d.).
Schytte, Jens (1588), rådmand, 60.
Schytte, Marie Jensdatter, g. m. L. Han
sen (s. d.).
Schytte, Samuel (d. 1777), 607.
Schøbel (d. 1726), kancelliråd, 584.
Schøller, Cecilia Christine, f. Frølich (1720
—86), 578, 584.

Schøller, Christine, g. m. J. A. v. Poulson
(s. d.).
Schøller, Elisabeth, g. m. G. F. v. Krogh
(s. d.).
Schøller, Frederikke Louise, g. m. F. Bier
man von Ehrenschild (s. d.).
Schøller, Maria, g. m. V. Mentz (s. d.).
Schönbach, Magdalena, g. m. T. Lente
(s. d.).
Schønbach, Regina, g. 1. m. G. Wandeling
(s. d.); 2. m. C. Müller (s. d.).
Schønheyder, Barbara Cathrine, g. m. H.
H. Könnemann (s. d.).
Schönheyder, Birgitte Charlotte, g. m. F.
Dræbye (s. d.).
Schönheyder,
Johan
Franciscus
Gottlieb
(1701—77), læge, 398 f., g. m. Mette
Mossin (1713—66), 406.
Schönheyder, Johan Martin (1752—1831),
konferensråd, g. m. Johanne Margrethe
Smith (1758—1822), 406.
Sculten, Anna g. m. S. Schwendi (s. d.).
Seckman, Baltzer (d. 1675), borgmester,
575, g. m. Mechtel (d. 1679), 585.
Seckman, Baltzer (1645—1722), kancelli
sekretær, etatsråd, g. m. Magdalene Ca
thrine von Platou (1661—93), 584, 585.
Seckman, Christian (d. 1704), 585.
Seckman, Didrik (1684—1743), assessor,
g. 1. m. Mechtele Dorothea Seckman (d.
1716), 585; g. 2. m. Thale Magdalene
Braem (d. 1726), 585.
Seckman, Frederik (d. 1750), justitsråd,
579.
Seckman, Johan (1684), 585.
Sechmann (Johan?), g. m. Pernille, II 477.
Seckman, Jørgen (d. 1696), rådmand, 585.
Seckman, Mechtele Dorothea, g. m. D.
Seckman (s. d.).
Sedlowsky, Georg Gottfried (1742), 360.
Seefeld, Maria (1643—76), 576, 609.
Seefeld, Peder (d. 1674), g. m. Margrethe
Rosenkrantz (d. tidl. 1681), 576.
Seehuus, Morten (1697—1744), proviant
skriver, 549.
Seehus, Nicoline Antonette, g. m. J. P. D.
Wrisberg (s. d.).
Seemann, Cordt Veit (1768—1850), II 617.
Seemann, Mette Christine (1762—1843), II
617.
Seerup, Søren (1730), brygger, 607.
Seest, Carl Christen (1711), 602.

SEHESTED—SKRIVER

Sehested, Christen Thomesen (d. 1657),
kongens kansler, 65.
Sehested,
Christopher
Frederik
(1758—
1833), gehejmeråd, g. m. Marie Jacobine
Henriette Fabritius (1775—1819), II
186.
Sehested, Dorthe, g. m. M. Rodsteen (s. d.).
Sehested, Sophie, g. m. E. Juel (s. d.).
Sehested, Sophie, g. m. P. Reedtz (s. d.).
Seidelin,
Hans
(1665—1740),
kancelliembedsmand, g. 1. m. Drude Margrethe
Clausdatter (d. 1711), 594.
Seidelin, Hans Hansen (1632—78), Hol
mens provst, II 79, 92.
Seier, Albert, g. m. Margrete (1699), 591.
Seifert, Johan Larsen (1780), gæstgiver,
II, 315, 366.
Sekeffuing, Laurits (d. 1684), 582.
Semp, Johan (d. ca. 1620), ingeniørofficer,
II 470.
Sengebusch, Cay Bertram, regimentskvartermester, g. m. Anna Dorothea Fincke
(1696—1723), 424.
Senkeler, Daniel (d. 1636), skibsbygger,
hustru (d. 1644), 583.
Senkeler, Kirsten Danielsdatter, g. m. J.
H. Winther (s. d.).
Sesemann,
Gregers
(1688),
møntmester,
364.
Sested, våben, II 335.
Sevel, Elias Svane (d. 1765), 607.
Sevel,
Friederich
Christian
(1723—78),
højesteretsassessor, professor, 341, 442,
g. 1. m. Anna Cathrine Svane (1729—
64), 442, 607, 2. m. Sophie Elisabeth
Weyse (1726—76), 342, 442.
Sevel, Hans Just (d. 1783), sekondløjtnant,
442, 607.
Sevel, Søren Hansen (1727—59), sogne
præst til Egeslevmagle, g. m. Maren
Hoffmann Müller (1739—77), 442.
Sevel, Søren Knudsen (1653—1729), ma
gister, g. m. Drude Margrethe Tisdorph
(d. 1714), 587.
Severin, Jørgen (1712), overgartner, 384.
Siassius, Gerlach (d. 1675), hofprædikant,
262, 413 f.
Sidenborg, Jacob (d. 1680), sekretær, 97.
Sidow, Friderich Daniel, II 200.
Siegel, Maria Katharina, g. m. E. D. Hau
ber (s. d.).
Sigelbladt, Hans Petersen (d. 1690), 595.
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Siegumfeldt, Chr. Anthon (1819), tobaksfabrikant, 331.
Sihm, Andreas (1710—60), murmester, g.
m. Anna Jensdatter (f. 1713), II 368.
Sihm, Dorothea Maria, g. Mylius (s. d.).
Simonsdatter, Maren, g. m. G. Nielsen
(s. d.).
Simonsdatter, Maren, g. m. P. Mortensen
(s. d.).
Simonsen, Elias, g. m. Throne Sørensdatter
(1711), 383.
Simonsen, Hans, g. m. Lefwincke (d. 1648),
588.
Sincklar, Henrich (16. .), II 483.
Sitkers, Sara, g. m. H. Dreyer (s. d.).
Siversen, Peder (d. 1580), rådmand, g. m.
Barbara Nielsdatter (d. 1575), 711.
Sivertsen, Sivert (1691), 366.
Sivert van der Rynne (1448), kirkeværge
ved St. Nikolai, 460.
Sixes, Barbara Mortensdatter, g. m. N.
Arnsberg (s. d.).
Skade, Peder (1680), rektor i Roskilde,
566, 581.
Skawbo, Nicolaus (15. .), 569.
Skave, Margrethe, g. m. N. Ulfstand (s. d.).
Skave, Niels (d. 1500), biskop, 36.
Skeel, våben, II 340.
Skeel, Albert (1572—1639), rigsadmiral,
II 4.
Skeel, Andreas (1731—76), gehejmeråd, g.
m. Charlotte Amalie Charisius (1737—
88), II 208.
Skeel, Berte, g. m. N. Rosenkrantz (s. d.).
Skeel, Birgitte, g. m. C. Parsberg (s. d.).
Skeel, Carl (1681—84), (609).
Skeel, Charlotte Amalie, g. m. I. Rosen
krantz (s. d.).
Skeel, Christen (1663—1709), til Vallø, g.
m. Charlotte Eleonora von Plessen (1683
—1760), 540.
Skeel, Christian (—1680—), (609).
Skeel, Elisabeth, g. m. F. Gersdorff (s. d.).
Skeel, Else (d. 1682), g. m. J. M. Sehested,
580.
Skeel, Mogens (1650—94), stiftamtmand,
609.
Skiønning, se Schiønning.
Skovgaard, Joachim (1856—1933), maler,
668, 693.
Skriver, Mads (1552), kirkeværge, 38.
Skriver, Niels (15. .), 42.
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Skriver, Peder (15. .), 43.
Skulte, Anders, se Anders.
Skytt, David (f. 1618), g. m. Kirstine Pe
dersdatter (1619—71), II 194.
Skyum, C., guldsmed, II 477.
Skaarup, Anna Eleonore Jensdatter, g. m.
H. Sørensen Lemming (s. d.).
Slange, Anna, g. m. L. v. Haven (s. d.).
Slesell, Jochum von (d. 1656), 606.
Sietting, Niels Jacobsen (d. 1706), brygger,
vicerådmand, 102.
Sleug, Helene Jacobs, g. m. W. Benthin
(s. d.).
Smed, Drude Marie, g. m. J. Koren (s. d.).
Smed, Niels (1655—1716), biskop i Bergen,
II 182, 351.
Smith, Anna Margrethe, g. m. M. Bruun
(s. d.).
Smidt, Anna Maria, g. m. J. C. Kingo
(s. d.).
Smidt, Casper (d. 1792), feltskær, g. m.
Barbara Hellert (d. 1782), 599.
Smidt, Jochim (d. 1619), hustru (d. 1649),
612.
Smith, Johanne Margrethe, g. m. J. M.
Schönheyder (s. d.).
Smit, Johannes, klokkestøber, 550.
Smidt, Maria Sophia, se Scherfig.
Smidt, Matthis (1640), snedker, II 481,
482.
Smidt, Calborg, g. m. J. Burley (s. d.).
Smithske jernstøberier, II 599.
Sneedorff, H. C. (1759—1824), admiral, II
164.
Sneedorff, Janus Schielderup (1724—64),
professor, g. 1. m. Inger Lous (1727—
56), II 176; 2. m. Øllegaard Vilhelmine
Thestrup (1739—75), II 176.
Snestrop, Apelone (d. 1733), 589.
Snistorph, Jacob Jensen (d. 1731), kapel
lan, hustru (d. 1719), 596.
Snistrup (d. 1712), kaptajn, 606.
Snour, Henrik, materialforvalter, g. m.
Anna (1738—86), II 163.
Soelberg (d. 1753), justitsråd, hustru (d.
1762), 589.
Soelberg (d. 1757), agent, 601.
Soelberg, Anna Elisabeth, g. m. A. Falch
(s. d.).
Soelberg, Hans Jørgen (1711), 589, 600,
606.
Soelberg, Søren (d. 1755), brygger, 601.

Sohl, Ingeborg Johanne, født Brønstorff
(d. 1745), 383.
Sohn, Claus (d. 1688?), rådmand, II 91, 355.
Soll, Claus (d. 1628), materialforvalter,
589, g. m. Martha Roth, 558.
Soltov, Hans Henrik (17. .), 565.
Sommer, Niels (d. 1704), 612.
Sommer, Sophia Maria, g. m. F. Fenniger
(s. d.).
Sommer, Thøger Lorentsen (1680—1736),
g. m. Sidse (1678—1751), II 196.
Sonnichius, se Sønnichsen.
Sontag, Hans Georg, urmager, II 120.
Sontum, Arent (d. 1654), g. m. Margrete
(d. 1657), 602.
Sontum, Jochum (d. 1698), kræmmer, g.
m. Kirstine (d. 1699), 603.
Sophie »fru S. af Sandby« (1568), 38.
Sophie Amalie, kong Frederik III.s dron
ning, 232, II 76, 92, 289, 292, 408.
Sophie Magdalene, kong Christian VI.s
dronning, 140, 314, 316, II 110.
Sorg, Hans Mortensen (1677), 595.
Sorg, Morten (d. 1652), kgl. vinskænk, 595.
Souteman, Hans, overvisiterer, hustru (d.
1714), 612.
Sparkier, organist (1742), 143.
Sparkier, Christen (d. 1738), kantor, g. m.
Kirsten Hansdatter (d. 1752), II 196.
Sparre, Anne, g.m. M. Gyldenstierne (s.d.).
Speer, Christian Ferdinand, orgelbygger,
543, II 110, 584.
Spend,
Nicolaj
(1594—1664),
Holmens
provst, II 76, 78, 126, 127, g. m. Anne
Lauridsdatter (d. 1689), 127, 195.
Spiering, Henrik (d. 1700), g. m. Johanne
(d. 1717), 600.
Sponneck, slægten, 394.
Sponneck, Christiana Amalia rigsgrevinde
(1717—80), kammerfrøken, 430.
Sponneck, Georg Wilhelm von Hedwiger
rigsgreve (1672—1740), general, g. m.
Anna Sophia von Bojanowski (d. 1733),
428.
Sponneck,
Sophia
Charlotte
comtesse
(1702—70), hofdame, 428.
Sporon, Christian Gottlieb Egede (1823—
79), grosserer, II 190, g. m. Juliane Ul
rikke Birgitte Nicoline Olsen (1806—77),
II 190.
Sporon, Frederik Gottlob (1749—1811),
højesteretsassessor, II 189.

SPORON—STORCK

Sporon, Nicoline Kirstine (1785—1854),
II 189.
Sporon, Poul Egede (1795—1854), kam
meradvokat, g. m. Søster Ane Christiane
Brorson (1798—1845), II 188.
Stampe, våben, 388.
Stampe, Christine Marguerite Salome ba
ronesse, f. Dalgas (1797—1868), forfat
terinde, 217.
Stampe, Hans (d. 1694), rådmand, g. m.
Bodil Nielsdatter (d. 1699), 100.
Stampe, Henrik (1713—89), jurist, 387,
g. m. Christina Elisabeth Kløcker (1734
—61), 426, 440 f.
Stanley, C. F. (1769—1805), billedhugger,
702 f., II 89, 106, 522.
Stanley, S. C. (1703—61), billedhugger,
74, 77.
Stapel, Just (d. før 1668), kirkeforstander,
270.
Starup (d. 1729), stadsmajor, 580.
Starup, C. J., orgelbygger, 187.
Starup, I., orgelbygger, II 111, 312.
Staudt, Joseph (1710), gartner, 294.
Stavanger,
Peter
Bendixen
(1702—57),
kommissariatskriver, g. m. Sara Doro
thea Dreier (1700—65), 706.
Steeman, Jost (1645), 608.
Steen, Niels Andersen (d. 1735), brygger,
577, hustru (d. 1718), 577.
Steen, Poul (d. 1692), proviant- og ammunitionsforvalter, 612.
Steenberg, Knud (1736—86), porcelænshandler, g. m. Ludolphine Fridericha
Lillie (1746—1827), 708.
Steenberg,
Ludolph
Henrik
(1766—91),
thehandler, 708.
Steenberg, Magnus (1778—98), stud. theol.,
708.
Steenbuch, Christian (d. 1665), professor,
93, 108.
Steenkuhl, Henrik, g. m. Barbara Ehm
(d. 1677), 611.
Steensdatter, Lisabeth, g. m. J. Carstensen
(s. d.).
Steenwinkel, Anneke van, g. m. C. Olsen
(s. d.).
Steenwinckel, Antoni van (d. 1688), maler,
g. m. Christine Brinck (d. 1685), 583.
Steenwinkel, Christian von (d. 1694),
oberst, II 376, 416.
Steenwinkel, Hans van (d. 1601), byg
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mester, 232, 244, 247—49, 289, 491,
653.
Steenwinkel, Hans van (1587—1639), byg
mester, 30, 254, 583, 494, 505, II 253,
g. m. Trine Willom Hybersdatter (d.
1674), 534, 559, 571, 583, 682.
Steenwinkel, Hans van (1639—1700), byg
mester, 276, 285, 447, 583, II 242, 330,
516.
Steenwinckel, Morten van (1595—1646),
arkitekt, 559, 583, 682.
Steffen, kaptajn, hustru (d. 1650), 560,
600.
Steill, J. F. A., glarmester, 700.
Stein, Th. (1829—1901), billedhugger, 220.
Steinbach, Agnes Victoria Beatrice (1840
—41), II 188.
Steinbach, H. (1834—84), II 190.
Steinbach,
Heinrich
Jacob
(1801—48),
vinhandler, agent, II 160, 189, g. m.
Frederikke Caroline Brendstrup (1808—
58), II 189.
Steinbuck, Hans (1641), urmager, II 482.
Stenboch, Magnus (1664—1717), svensk
general, II 404.
Stendrup, Anna Magdalene Charlotte (d.
1792), 583.
Stendrup, Fridericke Juliane (d. 1792),
583.
Stendrup, Jacob (d. 1745), regimentsfeltskær, hustru (d. 1740), 583.
Stendrup, Jacob (d. 1791), etatsråd, g. m.
Anne Magdalene Charlotte (d. 1783),
583.
Stendrup, Nicolaj (d. 1758), stud., 583.
Sterche, Erhart (1641), trompeter, 586,611.
Stickman, Johan Thomsen (d. 1663), guld
smed, g. m. Anne (d. 1664), 599.
Stiern, Christen Nielsen (1711), 51.
Stiern, Peder, hustru (d. 1756), 599.
Stifken, Baltzer (d. 1685), 593.
Stifken, Dirich (d. 1677), 593.
Stifken, Lyder (d. 1669), g. m. Margrethe
(d. 1689), 593.
Stücke, Morten (d. ca. 1710), guldsmed,
692, II 80.
Stilling, H. C. (1815—91), bygningsinspek
tør, 326, 333.
Stockfleth, Johanne F. W., se Nolte.
Storch, F. L. (1805—83), maler, II 592.
Storck, Hermann Baagøe (1839—1922),
arkitekt, 663, 665 f., 689, 713.
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Storm, A. V. (1869—1930), præst, II 448.
Stormgaard, E. J. (1854—1926), grosserer,
II 192, g. m. Anna Olsen (1856—1934),
II 192.
Stormgaard, Ellen (1879—1940), II 192.
Stormgaard, Martha (1885—1946), II 192.
Stoud, Jens Richardsen, se Stud.
Stoud, Otte (d. 1731), mag., 612.
Stougaard, Peder Nielsen, hustru (d. 1759),
600.
Stoy, Abraham (d. 1734), murermester,
117, 120, 660 f., 663, 678.
Stralendorf, Hans (d. 1591), hofskænk, 556.
Strauss, Carl Friedrich (d. 1767), konditor,
366.
Stribeck, Dirich (16. .), 608.
Strobel, Margaretha Sophia, g. Walther
(s. d.).
Struensee, Johann Friedrich greve (1737—
72), statsmand, 390.
Struve (s. 397), læs Stuve.
Struver, Michael (d. 1698), købmand, g. m.
Else Christine Eggers (1698), 346.
Ströver, Johann Adam (1766), skræder,
368.
Stub, . . . , født Petersen (1721—69), 577.
Stub, Christiane C. I., se Michelsen.
Stub, Lauritz (d. 1771), 587.
Stud, Jens Richardsen (d. 1693), kapellan,
II 90, g. m. Ellen Jacobsdatter Weiland
(?), II 82.
Stuhr, Eiler (d. 1720), urtekræmmer, stadskaptajn, 103.
Sture, Steen (1492—1520), rigsforstander,
613.
Sturmberg, Johan Christopher (d. 1722),
billedhugger, 398.
Stuve, Bertel (d. 1720), 598.
Stuve, Bertel (d. 1702), stadshauptmand,
598, II 478, g. 1. m. NN (d. 1679), 599,
2. m. Helene Sophie Mercker (d. 1715),
397, 599.
Stuve, Hans (d. 1728), købmand, råd
mand, 103, 598.
Styer, Hans (d. 1688), sadelmager, hustru
(d. 1687), 610.
Stürup, Christiana Catharina, g. m. F. v. d.
Maase (s. d.).
Stürup, Georg Christopher (1678—1762),
generalløjtnant, g. m. Margrethe Friis
(d. 1746), 440, 581.
Styrup, Johan Christian Georg(d. 1732),581.

Stævlins, Christina, g. m. R. Petersen (s. d.).
Støcken, von, våben, II 355.
Støcken, Abigael Maria von, g. m. P.
Brandt (s. d.).
Stöcken, Anna Margrethe von, g. m. M. C.
Bierman v. Ehrenschild (s. d.).
Støcken, Christopher Ernst von (1664—
1711), admiral, II 354.
Støcken, Gerhard Christian von (1671—
1727), generalløjtnant, II 354, g. m. Fe
licia Francisca de Veekene (d. 1767), II
354, 355.
Støcken, Hans Henrik von (1666—1709),
gesandt, II 354.
Støcken, Henrik von (1631—81), rente
mester, gehejmeråd, g. m. Anna Catha
rina von Felden (d. 1673), II 354.
Sucow, Clemens (d. 1685), 608.
Sucow, Clemens (d. 1696), kommissær,
hustru (d. 1723), 608.
Suckau, Henrik Daniel (d. 1725), krigsråd,
370.
Suenson, Anna Susanna, f. Lütken (1778—
1872), II 190.
Suenson, Carl Emil (1835—45), II 188.
Suenson, Nanna Camilla (1810—94), II
191.
Suhm, Hans Henning von (1673—1709),
hofjunker, 608.
Suhm, Henrik (1748—65), løjtnant, 608.
Suhm,
Henrik
(1693—1744),
schoutbynacht, 608.
Suhm (fejl for Seehus?), Ide Christine, g.
m. L. Hilmand (s. d.).
Suhm, Magdalene, g. 1. m. O. Heider (s. d.);
2. m. C. Pedersen (s. d.).
Suhm, Margrethe Dorothea, f. von Felden
(1648—1711), 582.
Suhm, Peter Frederik (1728—98), histori
ker, 409, 608, II 155.
Suhm, Ulrik Frederik (1686—1758), admi
ral, 560, 6082, g. m. Hilleborg Cathrine
Lerche (1701—67), 578.
Suhm, Valentin (1604—54), magister, 598,
g. m. Cathrine von Bodeck (1597—1655),
608.
Sunde, Christian Pedersen (1750), guld
smed, II 439.
Suhr, Birgitte, g. 1. m. N. Poulsen (s. d.);
2. m. C. Drevitz (s. d.).
Suhr, Niels Bernt (1748—81), landsdom
mer, g. m. Christine Kohl, II 363.

SURBECK—SØRENSEN

Surbeck, Anne Simonsdatter, g. m. M. Vibe
(s. d.).
Surbech, Margrethe, g. 1. m. M. Hess (s. d.);
2. m. I. Poulsen (s. d.).
Susz, Christoph (1751—1800), fabrikant,
416.
Susz, Curt Gottlob (1793—95), 417.
Swabe, Birte, g. m. R. Timm (s. d.).
Svabe, Nicolaus (d. 1629), møntmester,
530, hustru (d. 1614), 609.
Svane (d. 1758), kammerråd, g. m. Anne
Kirstine (d. 1764), 607.
Swane (d. 1745), oberst, 581.
Svane, Anna (1643—52), 106.
Svane, Anna Cathrine, g. m. F. C. Sevel
(s. d.).
Svane, Anna Margretha, g. m. Foss (s. d.).
Svane, Else Hansdatter, g. m. C. Jensen
(s. d.).
Svane, Frederik (d. 1730), 150.
Svane, Gunild, g. m. B. Fogh (s. d.).
Svane, Hans (d. 1668), ærkebiskop, 94,
150, g. m. Marie Fuiren, 69, 106, 108,
232.
Svane, Kirstine, g. m. G. Bording (s. d.).
Svane, Mette Maria, g. m. C. Leth (s. d.).
Svane, Peter (d. 1693), specerihandler, 594.
Svane, Peter, urtekræmmer, 1. hustru (d.
1706), 594; 2. hustru (d. 1711), 594.
Svane, Søster, g. m. H. Bagger (s. d.).
Svane, Søster (1648—52), 106.
Svane, Søster (d. 1730), 612.
Swanenburg, W., kobberstikker, II 591.
Svave, Peder (1496—1552), rigsråd, 528.
Sveder (d. 1751), kaptajn, 583.
Sveder, Anne Christine (d. 1760), 583.
Sveder, Cathrine Marie (d. 1757), 583.
Sveder, Elisabeth (d. 1760), 583.
Sweder, Sophie (1706—74), 577, 583.
Svelundt, Ditlev (d. 1664), 599.
Svendsdatter, Bente, g. m. P. Olsen (s. d.).
Svendsdatter, Berete, g. m. J. Poulsen
(s. d.).
Svendsdatter, Maren, g. m. C. Pedersen
(s. d.).
Svensen, mad. (d. 1751), 589.
Svendsen, Anders (d. 1654), 586.
Svendsen, Bent (d. 1687), brygger, 99.
Svendsen, Christian Ludvig (d. 1787), ur
mager, 593.
Svendsen, Christoffer (d. 1653), tøjmester,
711.

89

Svendsen, Gudman (d. 1714), brygger, 589.
Svendsen, Hans (d. 1694), vejermester, II
4, 50, 78, 83, 91.
Svendsen, Inger Marie (d. 1784), 593.
Svendsen, Josephine (1844—1905), II 191.
Svendsen, Laura Karolina, g. Dreyer (s. d.).
Svendsen, Marcus Christian (1777), super
cargo, 593.
Svendsen, Margaretha Magdalene (d.
1781), 593.
Svendsen, Niels (d. ca. 1702), guldsmed,
II 80, 81, 85, 303.
Svensen, P. N. (1785), 416.
Svendsen, Svend Lauritz (1837—1903),
grosserer, II 191.
Svitzer, Hans Ulriksen (1646), mestersmed, II 88, 89.
Sylvers, Anna Cathrine, g. m. H. Gram
(s. d.).
Søbøtker, Andreas, hofskræder, 275, 381,
g. m. Anna Poggenberg (d. 1710), 340.
Søbøtker, Anna Marie, g. m. N. Bøgvad
(s. d.).
Søbøtker, Hans Jacob (1751—1840), kap
tajnløjtnant, II 199.
Søbøtker, Magdalene, g. m. J. H. Flygge
(s. d.).
Søgaard, Jens Nielsen (d. 1670), grovsmed,
1. hustru (d. 1669), 597; 2. g. m. Mar
grete (d. 1680), 597.
Søegaard, Peter (1727—1803), agent, g. 3.
m. Margareta Willatz, 443.
Søiling, Amalia Abigael, f. Esskildsen
(1772—1817), II 186.
Sønnichsen, Jørgen (1567), 82.
Sønnichsen, Peter (d. 1567), 82.
Søren (1569), maler, 44.
Søren (1560), orgelbygger, 45.
Sørensdatter, Anne, g. m. E. Klemensen
(s. d.).
Sørensdatter, Inger, g. m. G. Jensen (s. d.).
Sørensdatter, Mette, g. 1. m. C. Thygesen
(s. d.); 2. m. F. Reintzen (s. d.).
Sørensdatter, Throne, g. m. E. Simonsen
(s. d.).
Sørensen, Anders (d. før 1683), renteskri
ver, g. m. Anna Rode (d. 1704), 591.
Sørensen, Christen (1678), nagelsmed, II
87, g. m. Karen Nielsdatter, II 114.
Sørensen, Hans (d. 1668), borgmester, II
107, 136.
Sørensen, Hans (f. 1607), handelsmand,
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g. m. Mette Mogensdatter (1629—66),
II 160.
Sørensen, Hans (d. 1625), køkkenskriver,
610.
Sørensen, Jacob (d. 1710), guldsmed, II
589.
Sørensen, Jens (d. 1687), 592.
Sørensen, Jens (d. 1684), renteskriver, 588,
606.
Sørensen, Jens (1646—1723), søkortdirek
tør, g. m. Bente Andersdatter Rogge
(d. 1708), II 151.
Sørensen, Jørgen, købmand, hustru (d.
1711), 606.
Sørensen, Knud (d. 1711), 606.
Sørensen, Lars (d. 1700), skipper, 101.
Sørensen, Laurids (d. 1667), brygger, g. m.
Anna Jacobsdatter, 716.
Sørensen, Marie Kirstine, g. 1. m. Hallan
der (s. d.); 2. m. P. Vorndran (s. d.).
Sørensen, Matthias (d. 1697), klokker, ur
mager, II 231, 293, 295, 297, 389.
Sørensen, Mathies (d. 1692), murmester,
567, hustru (d. 1688), 611.
Sørensen, Mikkel (d. 1641), rådmand, g. m.
Mette Nielsdatter, 90.
Sørensen, Niels (1657), renteskriver, 597.
Sørensen, Ole (d. 1730), islandsk købmand,
II 196.
Sørensen, Peder (d. 1602), professor, dr.
med., livlæge, 56, 58, 60, g. m. Drude
Thorsmede (d. 1610), 59.
Sørensen, Peder (1638), rådmand, 566.
Sørensen, Poul (d. 1654), klokker, 92.
Sørensen, Rasmus (d. 1684), renteskriver,
g. m. Dorethe (d. 1700), 590.
Sørensen, Søren (d. 1711), 606.
Sørensen, Søren (1729), murmester, II
277.
Sørensen, Søren (1575—1618), skriver, g.
m. Inger Schytte (f. 1588), 60, 86.
Sørensen, Søren (d. 1709), toldskriver, 1.
hustru (d. før 1701), 600; 2. hustru (d.
1711), 600.
Sørensen, Th. (1825—67), arkitekt, II 286.
Saaby, Gertrud Helena, g. m. M. C. Müller
(s. d.).
Saabye, August V. (1823—1916), billed
hugger, II 209.
Saabye, Peter (1784—1852), generalkrigskommissær, II 189, g.m. Augusta Lauerwald (d. 1850), II 189.

T.R.B. (1662), Trinitatis k., II 357.
Tacca, billedhugger, 215, 227 f.
Tagesdatter, Margrethe, g. m. C. Hansen
(s. d.).
Tancredsdatter, Catharina (d. 1610), 715.
Tang, Marie, g. m. M. Fischer (s. d.).
Tanke, Peter, maler, 138.
Tardorff, Jørgen Otto (d. 1677), kammer
page, 598.
Tausan, Anna Cathrine, født Pauli (d.
1818), 369.
Tausen, Hans (1494—1561), reformator,
6, 461, 540.
Tegler, Diderik (1694), snedker, II 498,
547, 576.
Teige, Peder Nielsen (1714), 607.
Tellefsen, Peter (1713), 362.
Temler, Christian Fr. (d. 1780), kancelli
sekretær, 366.
Tenerani, Giuseppe (f. 1793), billedhugger,
214, 215, 216.
Tenerani, Pietro, billedhugger, 218.
Tengnagel, våben, II 126, 127*.
Tengnagel, Arent (d. 1665), overkompagnimester, II 126, 195.
Terkelsen, Christine Marie Antoinette, g.
m. G. F. Bock (s. d.).
Terckelsen, Hans (1651), 50, 224.
Terkelsen, Terkel (d. 1709), kasserer, 338.
Terschmede, Thomas, g. m. Susanne Chri
stine Winnecke (1689—1756), II 204.
Tesløf, Peder Jensen (d. 1694), hofretsskriver, 605.
Tesløff, Rasmus Jensen (d. 1679), skriver,
g. m. Maria Lorensdatter (d. 1710), 602.
Tessin, Henrik, klokkestøber, 144 f., 270,
700, II 305, 318, 598, 601.
Tessin, Nicodemus greve (1654—1728),
arkitekt, II 213, 409, 491—94, 503—22,
544.
Testmann, Christian Ditlev (1635—67),
kammersekretær, 419.
Tetens, J. N. (d. 1807), matematiker, 394.
Tetens, Margrethe, g. m. J. Fincke (s. d.).
Texière, handelsfirma (1699), II 467.
Thamsen, Birgitte Cathrine, f. Wissing (d.
1758), 584.
Thamsen, Johannes Henrik (d. 1689), 396.
Thencken, Johan (d. 1611), 608.
Theophilus, Nicolaus (1603), professor, 58.
Therborg, Heilwig Johansdatter (16..),
584.
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Therborg, Johan (d. 1618), hustru (d.
1644), 605.
Therborg, Werner (d. 1651), 605.
Therkelsen (1721), sekretær, 608.
Thestrup, Christian (1689—1750), profes
sor, 145.
Thestrup, Øllegaard Vilhelmine, g. m. J. S.
Sneedorff (s. d.).
Thidemand, Jørgen (1639), murmester, II
474.
Thiele, Just Mathias (1795—1874), for
fatter, 195 f., 198, 200, 209 f.
Thielemann, Ferdinand (1803—63), bygningskonduktør, 170.
Thielo, Caroline (1735—54), skuespiller
inde, II 466.
Thielo, Johan Hiob (1707), organist, II
466, 522.
Thim, Geske (1674), 609.
Thim, Johan (d. 1674), 609.
Thim, Reinholt, g. m. Birte Swabe (d.
1652), 609.
Thofall, Elisabeth, g. m. T. Ocksen (s. d.).
Thomas læstemager (1520), kirkeværge,
528.
Thomisdatter, Kirsten (d. 1711), 604.
Thomasen, Anders (d. 1673), 588.
Thomsen, Andreas (1677), gartner, 384.
Thomsen, August C. V. (1813—86), maler,
693.
Thomsen, Anna Cathrine, g. m. J. M.
Herbst (s. d.).
Tommesen, Bent (d. 1710), 592.
Thommesen, Claus (d. 1688), islandsk køb
mand, 607.
Thombsen,
Georg,
regimentskvartermester,
justitsråd
(anført
som
Jørgen
Tuxen), g. m. Marie Sophie (skal være
Dorothea) Klauman, II 202.
Thomsen, Gert (d. 1683), sukkerbager, 598.
Thomsen, Hans (d. 1573), sognepræst ved
Vor Frue, salmedigter, 38, 56, 85.
Thomasøn, Henrik, se Balbier.
Thomsen, Ingeborg Marie, g. m. C. F. v.
Röder (s. d.).
Thommesen, Jens (d. 1687), islandsk køb
mand, g. m. Cathrina, 595.
Thommesen, Lauge, tømrermester, 504.
Thomsen,
Peder
(1722—1807),
klæde
kræmmer, rådmand, 342, g. m. Cathrine
Marie Christensen (d. 1780), 443, 580.
Thomsen, Peter (d. 1660), bager, 380.
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Thonagel, Thomas, hustru (d. 1641), 610.
Thorlacius, Gisle Thordsen (1742—1806),
rektor, 709.
Thorlacius, Skule Thordsen (1741—1815),
rektor, 709.
Thormølen, Jørgen (1716), 578.
Thorn, Margretha Elisabeth, g. m. M. Wil
ler (s. d.).
Thorsmede, Drude, g. m. P. Sørensen (s. d.).
Thorsteinsson, Sivert (d. 1799), guldsmed,
II 302.
Thorstensen, Jens (d. 1625), renteskriver,
g. m. Mette Andersdatter (d. 1637), 570,
606.
Torstensen, Ole (1699), maler, II 414.
Thorup, Anna (1874—1943), II 192.
Thorup, Caroline Amalie, f. Gundersen
(1840—1918), II 192.
Thorup, I. Chr. (1835—1908), kammer
assessor, II 191.
Thorup, Jens Christian (1708—50), regimentskvartermester, II 173, g. m. He
lene Kirstine Leegaard (1708—70), II177.
Thorvaldsen, Albert (d. 1844), billedhug
ger, 6, 157 f., 165, 170, 179, 182, 185—
88, 193—220, 335, 683 f., II 138.
Thorvaldsen, Elisa, g. m. F. Paulsen (s. d.).
Thostrup,
Christine
Kathrine
(1785—
1875), II 165.
Thostrup, Jens Sørensen (1784—1863), II
165.
Tot, Laurids (1691), klokker, 98, g. m.
Barbara Pedersdatter Muus, 40.
Thott, Otto greve (1703—85), gehejmeråd,
II 259.
Thott, Øllegaard (d. 1691), g. m. A. Sehe
sted, 538.
Thranberg, skipper, g. m. Sophie Louise
Amalie Møller (1800—43), II 616.
Thrane, Anne Marie Petrea (1852—1915),
II 192.
Thrane, Hans Rasmussen (d. 1897), 388.
Thrane, Oscar (d. 1910), grosserer, 342.
Thrane, Thorvald S. (1842—1910), direk
tør, II 192.
Thrudsøn, Niels (d. 1613), guldsmed, hu
stru (d. 1600), 600.
Trugelsen,
Knud
(1638),
skibstømmer
mand, 587.
Thue, Jonas Nielsen (16. .), brygger, 99.
Thuesen, Peder (d. 1689), købmand, g. m.
Inger (d. 1677), 96.
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Tuesen, Torkild (d. 1667), kgl. konfessionarius, II 78 f.
Thueseng, hoffourer, g. m. Friderica Chri
stiane Flemine (d. 1784), 597.
Thunckll, Johann von, etatsråd, g. m. The
rese Meyer (1773—1843), 435.
Tunckll, Therese von (d. 1843), 348.
Thune, Ellen Kirstine (d. 1779), II 207.
Thurah, slægten, II 104.
Thurah, Diderich (1704—88), kommandør,
g. 2. m. Ingeborg Johanne Brønstorff (d.
1745), 383; 3. m. Friderica Christiane
Scavenius (1717—96), 383, 443.
Thura, Laurids Lauridsen (1657—1731),
biskop, digter, 72, II 349, g. m. Helene
Cathrine With (d. 1760), II 322.
Thura, Lauritz de (1706—59), arkitekt,
hofbygmester, 125, 134, 143, 145 f., 383,
II 322, 530—40, 576.
Thuresen, Anders (1695—1757), overskibsbygmester, II 175, g. 1. m. Anna Ca
thrine Olufsdatter (1689—1756), II 174,
2. m. Christence Mølholm (1724—82), II
175, 181.
Thuresen,
Frederik
(1613—75),
stadshauptmand, 547, 566, 609, g. m. Else
Isaksdatter Koritz (d. 1673), 577, 594.
Thurn, Frans (d. 1688), 609.
Thuun, Andreas (1721—57), købmand i
Hamburg, 395, 426.
Thygesen, Catharina, g. m. H. Westergaard (s. d.).
Thygesen, Christen (d. 1616), g. m. Mette
Sørensdatter, 559.
Thygesen, Margrethe Caroline, g. m. J.
Toxværd (s. d.).
Thyme, Winand (1702—75), 304, 308, 388,
g. m. Elisabeth de Haumersville (1701—
64), 388.
Thaabel, Anna Magdalena, g. m. C. Bussiegel (s. d.).
Thaabel, Jens (1726—84), staldskriver, g.
m. Maria Dorothea Møller, II 162.
Tide, Henrik von der (d. 1625), 607.
Tie, Mourits von der (d. 1682), assessor,
609, g. m. Lisabeth (d. 1674), 594.
Tidemandsdatter,
Christine,
g.
m.
A.
Payngk (s. d.).
Tiihl, Frederikke Christine, g. m. J. P.
Kaarsberg (s. d.).
Tillisch, F. F. (1801—89), minister, 236.
Tillufsen, Jens, se Bielke.

Timian, Jørgen (1640), murmester, II 34.
Timm, kleinsmed, 352.
Timmermand, Johan (16. .), 590.
Tinhuus, Rigborg, g. m. H. J. Lindenov
(s. d.).
Tisdorph, Drude Margrethe, g. m. S. K.
Sevel (s. d.).
Tisdorph, Mikkel Henriksen (1628—1701),
sognepræst, 556, g. m. Søster Hansdatter
Brochmand (1629—93), 565, 579.
Titken, Henrik (d. 1778), 602.
Titken, Niels (d. 1771), kommerceråd, 592,
1. hustru (d. 1759), 602; 2. g. m. Botilla
(d. 1783), 602.
Titken, Peter, brygger, g. m. Mette (d.
1785), 592.
Titley, Walter (1700—68), engelsk gesandt,
385—87.
Tobonic(?), Warner (1651), kaptajn, II 120.
Tolder, Frands Villumsen, se Villumsen.
Toller, Peder Pedersen (d. 1512), præst, 36.
Tommerup, Knud Jacobsen (1664—1730),
sognepræst
ved
Helliggejst,
magister,
660.
Tonboe, Hans (d. 1701), kaptajn, g. m.
Margrete Didriksdatter (d. 1717), 610.
Top, Cathrine Sophie (d. 1757), II 204.
Top, Engelique Charlotte (d. 1763), II 205.
Top, Frederik Wilhelm (d. 1769), II 206.
Top, Hans Peter (1720—76), etatsråd, II
204, 205, g. 1. m. Marie Dorthea Bryg
man (1738—68), II 177, 207, 2. m. Mette
Kirstine Dinesen (d. 1801), II 207.
Top, Peter Terkel (—1758—), II 205.
Torbernsen, Børre (1708), skipper, II 565.
Tordenskjold, våben, II 156 f.
Tordenskjold, Peter (1690—1720), vice
admiral, 150, II 156, 157*, 193, 209*.
Torkildsen, Christen (d. 1626), hustru (d.
1613), 611.
Torchildsen, Poul, skrædder, II 200.
Torm, Erik Jensen (1684—1764), politi
mester, borgmester, 147*, 148, II 104.
Torm, Erik Olufsen (1607—67), professor,
provst, 69, 108, 147*, 148, g. m. Søster
Worm, 94.
Torm, Mette Sophie, g. m. F. Horn (s. d.).
Torning, Elisabeth Sophia, g. m. Benzon
(s. d.).
Torp, Adrian (d. 1746), g. 1. m. Cathrina
Sophia (d. 1732), 600; 2. hustru (d.
1742), 600.

TORP—ULFELDT

Torp, Christian (d. 1773), 600.
Torp, Christian (1773), kammerlakaj, 600.
Torp, Christian Gotlob (d. 1772), proviant
skriver, 600.
Torp, Gjertrud Marie, g. m. A. Gerner
(s. d.).
Torp, Hedvig (d. 1773), 600.
Torup, Ole (d. 1782), II 368.
Toxen Worm, Emmy, g. Mossin (s. d.).
Toxværd, Johanne Marie (1823—50), II
616.
Toxværd, Jørgen (1775—1843), koffardikaptajn, g. m. Margrethe Caroline Thygesen (1785—1849), II 616.
Toxværd, Jørgen Serding (1816—27), II
616.
Tranekjær, Jens Christensen (1849—1902),
malermester, II 191.
Trellund, Find Nielsen (1594—1663), borg
mester, 551, 574, g. 1. m. Margrete Pe
dersdatter (1610—52), 561, 572, 579, 2.
m. Dorothea Hansdatter Nansen (1633
—75), 561, 572, 574, 579.
Trellund, Willum (d. 1661), skoleholder,
93.
Treschow,
Gerhard
(1704—65),
sogne
præst, g. 1. m. Maria Dorschæus (1703—
35), II 355, 2. m. Maria Berg (d. 1799),
II 355.
Troels (1577), snedker, 42.
Troelsen,
Knud
(1685),
mestertømmermandssvend, II 120.
Troensegaard, R. P. (1920), direktør, II
87, 120.
Trojel, Frants (1666—1731), admiral, II
4, 104.
Trolle, Birgitte, g. m. M. Brahe (s. d.).
Trolle, Børge (1753—82), løjtnant, II 181.
Trolle, Herluf (1716—70), oberst, kammer
herre, g. m. Anne Trolle Gersdorff (1724
—61), II 181.
Trolle, Niels (1599—1667), 601, II 473,
475, 480, 483, g. 1. m. Mette Rud (1606
—32), II 374, 2. m. Helle Rosenkrantz
(1618—85), 538.
Tromp, Niels Christensen (1751), tobaksspinder, 144.
Troschell, Michael Carl (1717—83), klokke
støber, 146, 393 f., 551.
Trusius, Gabriel (d. 1689), magister, 396.
Tryde, Eggert Christopher (1781—1860),
stiftsprovst, 187.
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Trægaard, Alexander (d. 1654), guldsmed,
680, hustru (d. 1654), 604.
Trægaard, Ane (d. 1670), 604.
Trægaard, Hans (d. 1641), guldsmed, kirke
værge, 494, 546, 566, 578, 604, g. 1. m.
Maren Johansdatter (d. 1636), 502, 578,
2. m. Maria Fuiren (d. tidl. 1645), 502,
571.
Trægaard, Jacob (16. .), 604.
Trøner, Gertrud, g. m. F. Jonsen (s. d.).
Trøner, Hans (1685), II 292.
Trøner, Strange (d. 1669), hans hustru (d.
1677), 97.
Tscherning, Paul (1627—66), generalaudi
tør, 419.
Tuxen, Jørgen, fejl for Georg Thombsen
(s. d.).
Tuxen, Lorentz (1618—82), ridefoged, g.
m. Christine Jostens, 412.
Tvede, Gotfred (1863—1947), arkitekt, II
58, 70.
Tvede, Vilhelm (1826—91), arkitekt, 665.
Tvermoes, Mads Jacobsen (1768—1817),
hørkræmmer, II 279, 280.
Tybring, Søren Lemvigh (1766—69), II
177.
Tychsen, madm. (d. 1778), 605.
Tygesdatter, Maria, g. m. H. Pedersen
(s. d.).
Tømmermand, Peter (d. 1685), 590.
Tønder, Jørgen (d. 1698), kaptajn, g. m.
Martha Faro (d. 1740), II 174.
Tønder, Michael Christian Ludvig Ferdi
nand (1692—1755), viceadmiral, g. 1. m.
Mette Maria Rahbek, II 174, 2. m. So
phie Elisabeth von Benzon (1706—69),
II 174, 177.
Tørig, Anthon (d. 1790), kommerceråd,
601.
Taa, Claus (d. 1742), skibskaptajn, g. m.
Maria Lemvig (1702—76), II 175.
Taagerup, Jochum Elias (d. 1833), g. m.
Maria Elisabeth Didriksen (d. 1819), 710.
Uhna,
Christopher
(1694),
stenhugger
svend, II 499, 546.
Ulfeldt, Anna (d. 1640), 418.
Ulfeldt, Anne Sophie (1647—1741), 527,
531, 540, 612, 677.
Ulfeldt, Beate, g. m. H. Lindenov (s. d.).
Ulfeldt, Christopher (1583—1653), g. m.
Maren Urup, II 201.
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ULFELDT—WALTER

Ulfeldt, Corfitz (d. 1563) til Kogsbølle, 81,
85*.
Ulfeldt, Corfitz (1606—64), rigshofmester,
234, 688, II 31, 43.
Ulfeldt, Edele, g. m. H. Bielke (s. d.).
Ulfeldt, Henrik Christian Due (d. 1731),
586.
Ulfeldt, Jacob (1567—1630), rigskansler,
418.
Ulfeldt, Karen, g. m. O. Brockenhuus
(s. d.).
Ulfeldt, Knud (1600—46), rigsråd, g. m.
Christine Lützow (1615—93), II 326.
Ulfeldt, Lauritz Christopher (1678—1762),
kommandør, 586.
Ulfeldt, Margrethe, g. m. N. Juel (s. d.).
Ulfeldt, Otto Christoffer (1646—63), 574.
Ulfstand, Ingeborg, g. m. J. Vind (s. d.).
Ulfstand, Niels (d. 1575) til Barsebæk, g.m.
Margrethe Skave (d. 1575), 82, 91*.
Ulfstand, Thale, g. m. P. Laxmand (s. d.).
Ulrik af Danmark (1611—33), 254.
Undal, Andreas, major, g. m. Charlotte
Dorothea von Röder, II 179.
Undal, Christian Julius (—1776—), II 179.
Undahl,
Elisabeth
Kirstine,
g.
Phister
(s. d.).
Unger, Peder, se Peder.
Unna, se Godekinus.
Unna, Fridrich von (d. 1590), 711.
Unna, Wilhelm von (d. 1580), kgl. apote
ker, 711.
Urbansdatter, Anne (d. 1686), 587.
Urbimontanus, Niels Andersen, se Byberg.
Urne, Bente, g. m. J. P. Barstorph (s. d.).
Urne, Knud (1564—1622), 711.
Urne, Lisbet Sophie, g. m. G. Friis (s. d.).
Urne, Sidsel, g. m. A. Oxe (s. d.).
Urne,
Sigvard
(1601—61),
staldmester,
108.
Ursin, Axelia Nicoline Henriette (1784—
1845), II 199.
Ursin, Frederikke Maria, g. m. S. M. Ursin
(s. d.).
Ursin, Jørgen (1670—1727), sognepræst i
Nakskov, 580, g. m. Anna Sophia Eisen
berg (1682—1727), 604.
Ursin, P. (d. 1785), kommissionær, 604.
Ursin, Svend Martin (1728—1810), kontre
admiral, g. m. Frederikke Maria Ursin
(1747—1816), II 164.
Urup, våben, 72.

Urup, Axel (d. 1671), rigsråd, 71*, 72, 94,
II 408, 471, g. m. Sidsel Grubbe (d.
1691), 72.
Urup, Maren, g. m. C. Ulfeldt (s. d.).
Ussing, J. L. (1820—1905), professor, 174.
Utterslev, Claus Pedersen (d. 1682), sogne
præst i Brønshøj, g. m. Kirsten Clemens
datter (d. 1687), 612.
Utzon-Frank, Bomand (1917—1964), bil
ledhugger, II 427.
Wachman, Søren (d. 1647), 610.
Wadtsen, David (d. 1709), 597.
Wadtson, Johan, g. m. Sigwort (d. 1673),
597.
Wadum, Jens (d. 1804), II 164.
Vadum, Johanne, g. m. C. S. Black (s. d.).
Wagner, Charlotte, g. m. H. W. v. Huth
(s. d.).
Wagner, Dorothea Elisabeth, g. m. M.
Langhorn (s. d.).
Wagner,
Reinhold
(1672—1711),
stadsmedikus, 344, g. m. Rosina Elisabeth
Bothsack (1684—1711), 398.
Wagner, Siegfred (1874—1952), billedhug
ger, II 261.
Wahl, Johann Christopher (1759—1838),
tømrermester, 151.
Wain, William (1819—82), maskinfabrikant, II 158.
Wak, Matis Jepsen, se Matthias.
Valdemar IV, konge af Danmark 1340—75,
460.
Valentin, Andreas (1784—1850), krigs
assessor, II 189.
Valentinsdatter, Anna, g. m. J. Bjørnsen
(s. d.).
Valeur, Johannes (1701—71), borgmester,
etatsråd, 319.
Walkendorff, våben, 666.
Walkendorff,
Christopher
(1525—1601),
rigshofmester, 28, 41, 43, 58, 86, 104,
482, 653.
Walkendorff, Knud (d. 1527), dekan, 550.
Wallerwitz, Veronica von, g. Metz (s. d.).
Valter Kniphoff (1499), kirkeværge, 529.
Walter, generalauditør, hustru (d. 1745),
591.
Waldter, Cathrine, g. m. F. Werdelman
(s. d.).
Walter, Christen Albret (d. 1687), kan
celliråd, 612.

WALTHER—VENDT

Walther, Christian Friderich (1724—85),
konferensråd, g. m. Susanne Dorothea
Könnemann (1731—71), 442.
Walter, Fester (d. 1652), køkkenskriver,
571, 578.
Walter, Frederik (1649—1718), gehejme
råd, g. m. Anna Christine von Knuth
(d. 1723), 612.
Walter, Frederik von (d. 1749), general,
612, II 457.
Walter, Frederik Hans von (1685—1746),
general, II 438.
Walther, Friederich Magnus (1758—84),
løjtnant, 442.
Walter, Johan Andreas (d. 1773), major,
hustru (d. 1778), 591.
Walter, Jørgen (d. 1670), oberst, 380, 412.
Walter, Knud (1668), materialskriver, II
91.
Walter, Lutt (d. 1668), 605, g. m. Malene
(d. 1674), 606.
Walther, Margaretha Sophia, f. Strobel
(1700—59), kammerfrue, II 175.
Walther, Sophie Christiane, g. m. N. Eigtved (s. d.).
Wandal, Anna Margrethe, g. m. J. Ehlers
(s. d.).
Wandal, Hans (d. 1675), biskop, dr. theol.,
95, g. m. Anna Cathrine Winstrup (d.
1678), 70.
Wandal, Marie, g. m. J. J. Hirschnack
(s. d.).
Wandel, Niels (d. 1790), dr., 591.
Wandelen, Herman, kirkeværge, 551.
Wandeling, Gotfred, dr. jur., g. m. Regina
Schønbach (1644—69), 575.
Wandhausen, Thomas, g. m. Karen Poulsdatter (d. o. 1607), 711.
Warberg, Anna Catharina, g. m. A. Meybusch (s. d.).
Warberg, Jesper Rasmussen (d. 1697),
brændevinsbrænder, 99.
Warburg, Ludvig Albert (1821—86), Hol
mens provst, II 116.
Warnheim, Erik (d. 1758), billedhugger,
141, 317, II 516, 570, 571, 572.
Wartberg, Jens Severin (1697—1749), generalprokurør, II 172.
Wartberg, Peter (1749), II 172.
Wartberg, Peter (d. 1732), vejermester, II
4, 16, 78, g. m. Maria Bentsen (d. 1721),
II 172.
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Vasmer, jfr. (d. 1799), 609.
Vasmer, Abigael, g. m. J. H. Voltelen
(s. d.).
Wasserfall, Peter (d. 1782), kræmmer, 676.
Wat, Hans, se Hans.
Weber, C. (1818—97), malermester, II 522.
Wedel, Christen Sørensen (d. 1661), kan
tor, skolemester, II 107, 123, 160.
Weddel, Maren Madsdatter, g. 1. m. D. v.
Nyes (s. d.); 2. m. F. J. Wippe (s. d.).
Wedell, Wilhelm Frederik greve (1640—
1706), kammerherre, II 229.
Wedelsparre, slægten, 372.
Wedelsparre, Ditlev (1749—1812), konfe
rensråd, 434, g. m. Christine Elisabeth
Poulsen (1749—1808), 345, 432.
Wedinghusen, Godske (d. 1592), 711.
Wedsteen, brygger, g. m. Christine Maria
Rasmusdatter Bagge (d. 1783), 578.
Wedsteen, Anne Johanne Kirstine (d.
1788), 578.
Wedsteen, Paul Christian (d. 1791), 578.
Veekene, Felicia Francisca de, g. m. G. C.
v. Støcken (s. d.).
Weghorst, Philip Lorenz (d. 1735), guld
smed, 315, 316.
Weiberg, Anna Margrethe, g. v. Voscamp
(s. d.).
Weidemann, Karen Christine, g. m. P. Jo
hansen (s. d.).
Weidenhaupt, Andreas (1738—1805), bil
ledhugger, 376, 407, 409, II 332.
Weiell, Lauridtz Hansen (d. 1624), 595.
Weil (1773), drejer, 688.
Weiland (?), Ellen Jacobsdatter, g. m. J. R.
Stud (s. d.).
Veile, Jørgen Jensen (d. 1711), 611.
Weinberg, Peter (1679), inspektør ved
Børsen, 275, 421.
Weinwich, N. H. (d. 1829), bibliotekar,
g. m. Anna Maria Moller (d. 1835), 410.
Weiss, Anna Nicolai von der, g. m. J.
Dröge (s. d.).
Weis, Hector (d. 1694), håndskriver, 613.
Weiss, Johan (d. 1759), billedhugger, 318,
687.
Weitz, Hieronymus (1662), 412, 602.
Vendal, Kæld (d. 1742), 585.
Vendorff, Claus (1669—1749), overberider,
g. m. Anna (1674—1756), 405.
Wendt, J. C. W. (1778—1838), læge, 109.
Vendt, Poul de (1694), maler, 28 f.
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WENDTZKE—VIBE

Wendtzke, Peder (d. 1590), apoteker, 557.
Venstermand, Morten (1536—1610), stat
holder på Kbh. slot, 232.
Venusin, Jon Jacobsen (d. 1608), professor,
718.
Werdelman, Frederik (d. 1687), 587, 606,
g. 1. m. Cathrine Waldter (d. 1670), 587;
2. m. Margrete Wilders (d. 1708), 587,
588.
Werder, Frans von (d. 1592), hofjunker,
556.
Wering, Christen (17. .), 102.
Werlauff, Erich Christian (1781—1871),
historiker, 144.
Vermehren, F. (1823—1910), maler, II
116, 592.
Verner (1562), kgl. maler, 32.
Werner, Anne Elisabet (d. 1725), 607.
Werner, Anne Elisabet, g. m. C. Bartels
(s. d.).
Werner, Henrik (d. 1712), g. m. Lisabeth
(d. 1685), 607.
Werner, Henrik, g. m. Marie Hulseman
(d. før 1707), 608.
Werner, Jørgen (d. 1648), tømmermand,
380, 384, 447.
Wernersdatter, Zidsel, g. m. T. Bærentzen
(s. d.).
Verts, Jørgen (1681), assessor, II 351.
Werum, Tyge Madsen (d. 1738), guldsmed,
693.
Wesling, kancelliråd, hustru (d. 1753), 581.
Wesling, Christine (d. 1741), 581.
Wesling, Ellen Maria (d. 1749), 578.
Wesling, Gertrud Christine, g. m. L. Rud
(s. d.).
Wesling, Morten (1715), 581.
Wesling, Nicolaj (d. 1698), forvalter på
Assistentshuset, hustru (d. 1699), 578.
Wessel, Christian Valentin von (1722—23),
437.
Wessel, Didrik, kaptajn (16. .), hans enke,
II 477, 565.
Wessel, Johan Herman (1742—85), digter,
II 368, 373.
Wessen, Matthias (1670), vinhandler, 603.
Westergaard, Hans (d. 1791), justitsråd,
g. m. Catharina Thygesen (1742—99),
II 208.
Westesen, Søren (1692), II 38, 50.
Westphalen, Nicolai, urmager, 140.
Westken, Engelbrecht (1704), 382.

Weston, Edward (1768), engelsk gehejme
råd, 386 f.
Vestrinck, Henrik, klokkestøber, 699.
Vett, Philip Christian (d. 1779), 383.
Vette, Agathe Eleonore, g. m. C. E. Hasse
(s. d.).
Vette, Moritz (1711—92), kammertjener,
433.
Wexschall, familien, II 199.
Wexschall, Frederik Thorkildsen (d. 1845),
koncertmester, II 199.
Weyberg, Anna Margretha, g. m. H. v.
Voscamp (s. d.).
Weybert, Herman (1683), kammertjener,
266, 352.
Weyer, Eva Johansdatter (d. 1639), 585.
Weyer, Johan, 608, g. m. Cathrine (d.
1659), 585.
Weyle, Christen Jensen, se Jensen.
Weyle, Maren Larsdatter, g. m. N. Lunde
(s. d.).
Weyse, Andreas (1664—1725), konferens
råd, 341, 432.
Weyse, C. E. F. (1774—1842), komponist,
166, 171, 220, II 282, 310.
Weyse,
Daniel
Benjamin
(1683—1730),
etatsråd, kommitteret, 319, 341, g. m.
Ingeborg Christine Justesen (d. 1775),
342, 437, 442.
Weyse, Friderica Louise, g. m. A. A. v. d.
Lühe (s. d.).
Weyse, Hans Andreas (1722—26), 341,
437.
Weyse,
Johan
Christopher
(1724—96),
etatsråd, 442, 443, g. m. Maren Hofmann
Müller (1739—77), 442.
Weyse, Sophie Elisabeth, g. m. F. C. Sevel
(s. d.).
Wibe, Anna Christine, g. m. R. P. v. Rhe
der (s. d.).
Vibe, Cathrine Hedevig, g. m. V. Lerche
(s. d.).
Wibe, Charlotte Amalie (d. 1689), 355.
Vibe, Christian (d. 1605), købmand, 711,
715, g. m. Elisabeth Kock, 715.
Vibe, Claus (d. før 1605), 715.
Wibe, Ditlev (1670—1731), statholder,
355.
Wibe, Friederich (d. 1683), 355.
Vibe, Inger Margrethe, g. m. H. Numsen
(s. d.).
Vibe, Jens (d. 1594), kirkeværge, 715.

VIBE—VILLEM

Vibe, Karen Christensdatter, g. m. J.
Braad (s. d.).
Vibe, Michael (d. for 1605), 715.
Wibe, Michael (1627—90), gehejmeråd,
354, g. m. Margaretha Catharina Rei
mers (1643—83), 355 f., 422.
Wibe, Michael Henriksen (d. 1744), ser
gent, g. m. Anna Cathrine Henriksdat
ter, II 197.
Vibe, Mikkel (1564—1624), borgmester,
462, 494, 548, g. 1. m. Mette Laurids
datter (d. 1599), 557, 2. m. Anne Si
monsdatter Surbeck (d. 1632), 557, 569,
579.
Vichman (1734), 612.
Wichmand
(fornavn?),
kommandørkaptajn (1701), 603.
Wichman, Jørgen Adrian (d. 1665), g. m.
Maria (d. 1667), 585.
Wichmand, Sophie Cathrine, g. m. K.
Christensen (s. d.).
Vick, Johan Jorgen (d. 1753), 380 f.
Videman, Hans (1737), kobbersmedeme
ster, 592.
Wider, se Niels W.
Wiebers, Harmen (1665), 381.
Wiedesen, Lorenz (før 1693), 264.
Wiedeveit, Hans (1646—1730), murmester,
II 14.
Wiedewelt, Johannes (1731—1802), billed
hugger, 148, 342, 345, 382, 386, 392,
401 f., 703, 717, II 138, 364 f., 367, 572,
574—76.
Wiedewelt, Just (1677—1757), billedhug
ger, 392, 678.
Wiegen,Claus(d.1744),tøjhusskriver, II 197.
Wieggers, Barbara (d. 1662), 380.
Wiel, Ane Cathrine (d. 1741), 587.
Wiel, Catharina, g. m. H. P. Anchersen
(s. d.).
Wielandt, Peder (d. 1702), islandsk køb
mand, g. m. Margretha Dobbelsten, II
50, 134—36.
Wiinberg, Herman (d. 1711), isenkræm
mer, 611.
Wienberg, Johan, hustru (d. 1729), 597.
Wienberg, Johan Herman (d. 1760), hu
stru (d. 1752), 597.
Wienecken, Gert (1649—1702), Holmens
provst, II 79.
Wienecken, Matthias (d. 1654), kapellan,
II 465.
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Vieregg, Elisabeth Helene grevinde von
(1679—1704), II 565, 610.
Viereck, Gottfried von (d. 1716), oberst,
381.
Vieth, Ernst Ludvig (1824—87), billed
hugger, II 159, 522.
Vieth, Immanuel Gerhard (d. 1783), sogne
præst i Sønderup-Nordrup, provst, II
358.
Viggo Pedersen, se Pedersen.
Wilcken, Hans (1668), possementmager,
384.
Wilken, Knud, g. m. Christiane Mentz
(1785), 598 f.
Wilcken, O. F. (1736), guldsmed, 1384, 536.
Wilde, Anne Cathrine, g. m. G. F. de
Franckenau (s. d.).
Wilde, Geske, g. m. J. Lassenius (s. d.).
Wilde, Reimer (16. .), II 477.
Wilden, von, våben, 348.
Wilden, Dorothea von, g. m. H. Schupp
(s. d.).
Wilder, Anthon Wilhelm (1790—1821), g.
m. Anna Margrethe Rauert (1791—
1821), 434.
Wilders, Margrete, g. m. F. Werdelman
(s. d.).
Wildskiøt, Christopher (1693—1774), ge
neralauditør, II 198.
Wilhelmine prinsesse af Danmark (1808—
91), 188.
Vilhelmsdatter, Agnete, g. m. H. Fuiren
(s. d.).
Wilian, Johan (d. 1889), agent, g. m. Nico
line Martine Holm (d. 1883), 353.
Wilkens, Berend Christoph, bankkommis
sær, g. m. Johanna Maria Friderica
Winckler (1751—90), 432.
Willads (1577), snedker, 42.
Willatz, Margareta, g. m. P. Søegaard
(s. d.).
Willadtzdatter, Karen, g. 1. m. E. Meyer
(s. d.); 2. m. B. Schult (s. d.).
Villadsen, Laurits (d. 1576), rektor, magi
ster, 56.
Willatzen, Per (d. 153.), borgmester, 714.
Willer, g. m. Hedevig (d. 1676), 606.
Willer, Marius, skipper, g. m. Margretha
Elisabeth Thorn (d. 1785), 608.
Villing, Johan (1716), 602.
Villem, Johan de (d. 1631), hustru (d.
1626), 590.
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WILLUM—WISSING

Willum (1568), orgelbygger, 45.
Willum (1656), snedker, II 289.
Villumsen, Frands (d. 1575), kannik i
Lund, 56.
Willumsen, Hans Richard (d. 1724), bryg
ger, hustru (d. 1719), 592.
Villumsen, Johannes (d. 1738), stud., 587,
592.
Willumsen, Jørgen (1611—64), garver,
stadskaptajn, 599, g. 1. m. Ursula Baltzersdatter (d. 1630), 562, 600, 2. m. Trine
Jacobsdatter (d. 1659), 562, 3. m. Ellen
Mortensdatter (d. 1674), 562, 600.
Willumsen, Søren (d. 1741), fyrbøder, g. m.
Anna Pedersdatter (d. 1734), II 197.
Wilster, F. C. (1775), billedhugger, 376.
Winchelmand, Magdalene, g. m. V. Klau
man (s. d.).
Winckler, Johanna Maria Friderica, g. m.
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Fig. 1. Reformert kirke og kirkegård 1762. Stik af W. A. Müller.

REFORMERT KIRKE
ved
JAN STEENBERG

nden for 1500’rnes reformatoriske bevægelser havde Zwinglis og Calvins
reformerte kirke skilt sig ud med et eget, klart formuleret program. Den var i
sit væsen radikal, med skarp brod vendt mod katolicismen. Medens den luther
ske kirke ligesom moderkirken overvejende var monarkisk og bibeholdt noget
af traditionerne i gudstjenesteform og troslære, var den calvinske kirke demo
kratisk og udrensede alt, hvad der ikke direkte kunne udledes af Bibelen. Man
anerkendte intet andet overhoved end Jesus Kristus, der var den eneste og
evige biskop. Præsterne var alle ligestillede, kolleger uden rang, og deres for
nemste opgave var ordets rette forkyndelse. Der opstod således en menighedskirke, som ikke kunne rammes af statsmagtens organer, og som styrede sig selv
ved presbyterier, sammensat af præster, ældste (πρεςβντεροι) og diakoner. Af
disse havde de ældste — presbyterne — til opgave sammen med præsterne at
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våge over kirketugten og på skift at varetage visse praktiske hverv som f. ex.
regnskabsføring, medens diakonerne særlig havde den sociale forsorg under sig1.
Denne reformerte kirkeordning blev lovfæstet i »Confessio Gallicana« (den
gallikanske bekendelse 1559) og i »La discipline ecclésiastique des églises réformées« (den reformerte kirkedisciplin, også fra 1559) og blev herefter et inte
grerende led i trosbekendelsen. Meget af de reformertes stejle holdning, der
f. ex. så tydeligt kom til orde efter grundlæggelsen af menigheden i København
i slutningen af 1600’rne, kan forklares af denne tro på gudstjenesteformens
og menighedsstyrets guddommelige oprindelse, og man krævede denne tro
uafviselig respekteret. Ville herbergstaten ikke godkende dette demokra
tiske kirkesyn, havde de reformerte intet andet valg end at bryde teltpælene op
og søge andetsteds hen.
Ligesom hos lutheranerne krævede man blandt calvinisterne den evangeliske
lære forkyndt rent og purt med prædiken som et væsentligt led i gudstjenesten.
Men de reformerte gik langt videre end lutheranerne, når de udledte konsekven
serne af dette grundsynspunkt. Dåb og nadver var nok hellige sakramenter,
indstiftet af Gud, men der var intet mystisk forbundet dermed. Nadveren blev
midtpunktet for kirketugten med uddeling af brød (ikke oblater) og vin, men den
var ikke midtpunktet i gudstjenesten. Derfor var der i de calvinske kirker heller
ikke noget alterbord, ingen krucifikser, ingen altertavler og ingen alterlys. Der
var kun et nadverbord, og det krævede ikke nogen central stilling i kirkerum
met: i den ældste reformerte kirke i København stod det da også ved den syd
østlige sidedør. Centrum var og blev prædikestolen, der i reformerte nybygninger
altid blev anbragt i kirkens hovedakse. — Menighedssang og orgelspil hørte
med til den reformerte gudstjeneste, men ikke de lange liturgier, der kun kunne
aflede tanken fra ordets forkyndelse, og man indskrænkede sig til at afsynge
Davids salmer.
Med en så skarpt formuleret kirkeorden, der lagde hele vægten på menig
hedens selvstyre, udformedes Zwinglis og Calvins kirke i det demokratiske
Schweiz og i de frie Nederlande. Når læren også vandt indpas i udprægede fyr
stestater, var harmonien kun sikret, hvis landsfyrsten selv var reformert, sådan
som tilfældet var i Brandenburg og Hessen. Hvor fyrsten var af katolsk eller
luthersk observans, var muligheden åbnet for konflikter. Religionskampene i
Nederlandene under det habsburgske regime og i Frankrig under Bourbonerne
taler tydeligt derom. Dønningerne af disse voldsomme brydninger nåede omsider
Danmark i slutningen af 1600’rne.
Her var kirken i tiden efter reformationen, og navnlig i det 17. århundrede,
blevet stedse mere rettroende med fast forankring i den augsburgske konfession.
Skellet mellem lutheranere og kalvinister var lige så skarpt som mellem
lutheranere og katolikker. Det var derfor en ganske uventet situation, der op
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stod, da den danske kronprins Christian, den senere Christian V., i 1667 ægtede
den hessiske prinsesse Charlotte Amalie, som fra sit hjem havde arvet en streng
reformert tro, og som ikke agtede at fravige sin religiøse overbevisning i sin
egenskab af Danmark-Norges vordende dronning. I ægtepagten af 5. marts
1667 blev der derfor indføjet nogle bestemmelser om prinsessens ret til at ud
øve sin religion under de nye forhold. Kong Frederik III. indrømmede herefter
sin svigerdatter ret til at dyrke den reformerte religion overalt i den dansk-norske
konges riger og lande, hvor hun end måtte befinde sig; hun fik yderligere til
ladelse til at holde en »fredelskende« hofprædikant — altså en teolog, som ikke
ville drive nogen form for religiøs propaganda uden for hofmenighedens snævre
kreds; gudstjenesten skulle holdes i et dertil indrettet rum, hvor der måtte
holdes prædiken og uddeles Nadverens Sakramente for prinsessen og hendes
hofstat; andre måtte ikke indlades; i prinsessens kapel måtte der heller ikke
finde vielser og dåbshandlinger sted; de børn, der måtte blive frugten af det
fyrstelige ægteskab, skulle døbes på luthersk vis, og ved prinsessens eventuelle
dødelige afgang skulle begravelsen foregå efter landskirkens ritus2.
I overensstemmelse med ægtepagtens ordlyd blev der da indrettet et kapel
for reformert gudstjeneste på Københavns slot. Senere, under dronning Char
lotte Amalies enkestand, kom der tillige kapeller på Nykøbing slot og Charlottenborg i København. Uden for denne lille hofkreds var der kun mulig
hed for reformert kirkegang i de nederlandske og brandenburgske gesandt
skabers kapeller3. I den enevældige konges lande tålte man ingen sekteriske
bevægelser.
Anderledes blev det, da Ludvig XIV. indledede de berygtede »dragonader«
mod de reformerte, eller som de oftest kaldtes i Frankrig: huguenotterne.
Disse havde ved ediktet i Nantes 1598 fået udstrakte privilegier og dannede
herefter egentlig deres eget samfund med egen styrelse i fristæder. Omkring 1680
satte den franske konge ind med en hård kurs mod disse alt for begunstigede
undersåtter. Han søgte med alle midler at svække deres rettigheder og ved
personlig forfølgelse at tvinge dem til omvendelse. Kalvinisterne i Frankrig var
traditionelt republikansk sindede; de var tillige et overordentlig dygtigt og
selvstændigt folkefærd, som ikke ved nogen form for tvang ville gå over til
katolicismen. De valgte derfor at flygte til andre lande, først og fremmest de
frie republikanske naboer i Schweiz og Nederlandene. Men også England, Tysk
land og Danmark var inden for flygtningenes rækkevidde.
Den danske ambassadør i Paris, Just Høg, kunne 1681 indberette, at han
idelig blev hjemsøgt af huguenotter, der agtede sig udenlands, bl.a. til Dan
mark4. Den danske regering vaklede. På den ene side nærede man ønsket om
rettroenhed agtet og gennemført til det yderste. På den anden side var man
langt inde i merkantilistiske tankegange og indså meget vel, at en befolknings
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tilvækst som den, der her blev tilbudt, og som bestod af erfarne mennesker på
handelens og industriens område, også måtte være eftertragtelsesværdig. Just
Høg og hans efterfølger Henning Meyercrone slog også på de rent menneske
lige følelser, når de berettede om huguenotternes lidelser i Bastillen eller ga
lejerne. Bag den danske konge stod dronning Charlotte Amalie, der var utræt
telig i sine bestræbelser for at mildne de forfulgtes kår. Man spurgte først bis
perne og fik hvasse svar.
Allerede 1672 havde det nyoprettede Kommercekollegium af merkantilisti
ske grunde ønsket at åbne landets grænser for alle konfessioner, også for jøder.
Da havde biskop Hans Wandal kraftigt opfordret kongen til at betænke, at
hans første pligt var at værne den sande religion. Da dragonaderne begyndte,
lod Christian V. påny forespørge hos bisperne, om man af kirkelige grunde
kunne give flygtningene adgang til kongens riger. Der kom svar fra bisperne
Hans Bagger, Søren Glud, Erik Grave, Thomas Kingo og Hans Clausen Ro
sing. Ingen af de adspurgte kunne anbefale tanken. Da sagen tredje gang blev
rejst 1684, spurgte kongen påny nogle gejstlige om råd. Det var bisperne Hans
Bagger og Thomas Kingo samt hofpræsten Hans Sørensen Leth, og deres svar
var ligesom tidligere en kategorisk afvisning5. Men regeringen fulgte ikke rå
det. Man begyndte at udstede privilegier for reformerte flygtninge.
En foreløbig indrejsetilladelse blev givet den 10. maj 1681. Herefter skulle
franske flygtninge kunne slå sig ned ved den planlagte fæstning Christiansborg
i Oldenburg. Med fæstningsbyggeriet havde det imidlertid lange udsigter, og
det blev senere helt opgivet. For dog at give de reformerte flygtninge virkelige
muligheder i Danmark lod kongen den 23. juli 1681 udsende et andet brev,
hvorefter huguenotterne tillige fik ret til fri religionsøvelse i Fredericia, Glück
stadt og Altona6.
Kort efter indfandt de første reformerte flygtninge sig i København, hvor
de foreløbig ikke havde løfte om fristed. En af de første var portrætmaleren
Jacques d’Agar7, som 1682 forlod Paris, og som i november 1683 udnævntes
til hofmaler hos Christian V. Samtidig fik den danske hær et tilskud af franske
officerer. Der er navne som Fréderic-Charles de Rochefoucauld comte de la
Roye, der blev Christian V.’s feltmarskal; endvidere nævnes brødrene de Cheusses og deres slægtning Fréderic de Suzannet marquis de la Forest, den senere
som kommandant af Kastellet bekendte Charles Damas de Cormaillon samt
oberst i infanteriet Antoine le Sage de Fontenay. Midtpunktet for denne fransk
prægede kreds var Nicolas de Rambouillet de la Sablière, der undslap fra Ba
stillen, og som i København blev sat til at organisere indvandringen af flygt
ninge. Der vil blive lejlighed til senere at tale mere om denne ældste franske
menighed.
Strømmen af indvandrere var således godt i gang, inden kongen omsider den
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3. januar 1685 udsendte sine omfattende privilegier8, der foruden rettigheder
også pålagde emigranterne pligter over for herbergstaten. De skulle lyde lan
dets love og aflægge troskabsed til kongen; de måtte i deres skoler kun under
vise børn af den reformerte trosbekendelse; de skulle afholde sig fra alle an
greb på den augsburgske konfession samt overholde landskirkens bods- og hel
ligdage. Til gengæld fik de fri religionsøvelse og løfte om at måtte bygge en
kirke på Christianshavn; og endelig opnåede de 20 års frihed for skat, accise
og konsumtion samt ret til toldfrit at indføre personlige ejendele. Den 11. april
samme år uddybede kongen i et åbent brev disse sidste punkter af privilegierne;
heri gentoges løfterne om frihed for byrder med tilføjelse af, at værkstedsbyg
ninger til manufakturer af uld, linned, sars, baj, silke o. lign. i otte år måtte
være fri for grundskat og indkvartering9.
Det vil fremgå af ånden i disse privilegier, at regeringen nok så meget tænkte
på at skaffe kapital og arbejdskraft til industrier, der hidtil ikke var set på
dansk grund. Blandt de rigeste flygtninge nævnes Jean-Henri Huguetan, der
kom til København 1711 (død 1749) og hans søn Jean-Henri Desmercières (død
1778). En lang række håndværkere, der ikke her skal opregnes, fulgte blandt
de første flygtninge. Det skal blot nævnes, at guldsmeden André le Coque har
leveret kirkens sygekalk (nedenfor s. 50), og at andre guldsmede tilhørte me
nigheden som Pierre Treffort og Jean-Henri de Moor (Vor Frelsers kirke, s. 478);
den sidstnævnte iværksatte også fabrikationen af spejlglas, ved hvilken indu
stri tillige Jules Lafont var virksom. Fabrikation af allehånde tøjer og stoffer,
stoftryk, silkefarvning o. lign. hørte med hertil og varierede mellem det dag
ligdags nyttige og den rene luksus. Der var blandt disse refugiés adskillige, som
formåede at vække københavnernes sans for mere kræsne varer, f. ex. galanteri
handlere, skrædere, vinhandlere og kokke. En del af dem kendes fra Holbergs
komedier, navnlig fra »Jean de France«. Blandt byens søgte madsteder blev
således Matthieu Toyons gæstgiveri i Pilestræde10 såre berømt; indehaveren
havde forbindelse med en anden huguenot, Etienne Capion, kendt fra det æld
ste komediehus i Grønnegade. Det bør heller ikke forties, at parykmagere var
en meget talstærk gruppe inden for de indvandrede håndværkere.
Det var ikke blot franskmænd, der blev optaget i den reformerte menighed
i København. Der meldte sig også talrige kolonister af tysk og nederlandsk her
komst, altså ikke flygtninge i egentlig forstand. De kunne i særlig grad nyde
den tyskfødte dronnings bevågenhed, og den tysk-hollandske del af menighe
den blev fra begyndelsen tillige den talstærkeste. Man har godt rede på de æld
ste navne, idet kongen den 11. oktober 1690 i et reskript havde forlangt et fuld
stændigt mandtal til brug for de kommissarier, han havde indsat til at holde
opsyn med kirken og menighedens tarv11. Der opregnedes ialt ca. 220 navne,
hvoraf der her skal nævnes nogle af dem, man hyppigst støder på i kirkens
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ældste tid: urmageren Johan Mercki; miniaturmaleren Josias Barbette; køb
manden Herman Fabritius; rotgeteren Steffen Cassel; klokkeren Robert Cas
sel; stenhuggeren Henrich Brockam; tobakshandleren Johan Bramstedt; silke
farveren Philip Walcken; Abraham Schepsel, der benævnes »jordemodermand«; skipper Vase Olfers (stamfader til Olfert Fischers slægt); købmanden
Michael Abbestée; maleren Jacob Coning; vinhandleren Pieter van Hemert;
skipperen Willum Decker; bygmesteren Evert Jansen; købmanden Alexander
Ross; kirkens skolemester og lektor (»Vorleeser«) Friederich Stratemann; —
samt omtrent 70 militærpersoner fra hærens og flådens forskellige afdelinger.
Den tilsvarende franske liste fra 1690 omfatter ialt 136 navne12. En del af
dem er allerede nævnt ovenfor. Kun et fåtal, kendt fra menighedens liv, skal
her omtales: købmanden Pierre Danty, der var kirkeældste; præsten Gaspard
Antoine de Bois Clair, der var mester for billedet af den ældste reformerte kirke
i København (fig. 4); dr. jur. Jean Dabzac Les Junies, der var lærer for kron
prinsen; samt lektor ved kirken Theodor Colas. På den tid, da listen forfatte
des, havde den franske menighed lidt det første smertelige tab. Ved operabran
den på Sophie-Amalienborg den 19. april 1689 mistede den syv medlemmer,
deriblandt to sønner af den ovennævnte marquis de la Forest13. De tyske tab
kendes ikke.
Kun få af de slægter, der i sin tid stiftede den reformerte kirke i København,
eksisterer endnu. Blandt de franske slægter kan nævnes le Maire og le Sage
de Fontenay14, der har efterkommere til vore dage. Det samme gælder blandt
tyskerne for Fabritius-slægten15, nu kendt under navnet Fabritius-Tengnagel.
Flere andre navne forekommer hyppigt i de næste århundreder, men er nu
uddøde, f. ex. van Hemert, Fischer og Larpent.
Menighedens første opgaver måtte være at organisere sig og bygge en kirke.
Hvorledes man fik den midlertidige kirkesal i Wigand Michelbeckers hus, og
hvorledes byggeriet på Christianshavn blev opgivet til fordel for den statelige
bygning i Gothersgaden, bliver nedenfor behandlet i særlige afsnit. Derimod
skal de reformertes ældste kirkeordning her omtales ganske kort.
Der var to nationale fraktioner, en fransk og en tysk-nederlandsk. Denne
sidste synes meget hurtigt at være blevet rent tysk. Der var præster knyttet
til hver fraktion. De to første franske præster var Philippe Mesnard og Jean
de la Placette16. Som tyske præster nævnes Johannes Musculus og Werner
Koene17. Den førstnævnte af disse tyskere var dog først og fremmest dronnin
gens hofpræst, og der var da i den ældste tid kun een tysk præst direkte knyt
tet til kirken. Først 1709 kom der to tyske præster18, og denne ordning varede
til 1801. Den franske andenpræst afskaffedes 1812, og der har siden da kun
været een præst af hver nation ved den reformerte kirke19.
Man styrede kirkens fællesanliggender gennem et konsistorium. Allerede i
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december 1685, da gudstjenesterne i det første kapel i Ny Vestergade var be
gyndt, samledes 18 familieoverhoveder (»chefs de families et principaux mem
bres de l’Église Reformée«) i konsistoriums stue under forsæde af feltmarskal
Rochefoucauld de la Roye og vedtog her at følge den tysk-reformerte liturgi
fra Bremen og lade den oversætte til fransk20. Fastere form fik organisationen
senere. Den 3. maj 1687 afholdtes det første virkelige konsistoriumsmøde i over
værelse af de fire ovennævnte præster og fem ældste: Niclas Bruns, Johan Bramstedt, Pierre Danty, Michael Abbestée og Jean-Henri de Moor21. Kort efter ved
toges det, at konsistorium for fremtiden skulle bestå af præsterne plus ni æld
ste, tre franske, tre tyske og tre nederlandske22. For tiden indtil 1690 er for
handlingerne om disse fællessager refererede i Acta consistorii, der findes både
i en latinsk og tysk version samt en sen fransk oversættelse. Der har dog været
mange sager at afgøre for hver af grupperne, og fra 1689 optræder den tysk
nederlandske fraktion som en særlig menighed23 med sit eget styre, ledet af et
presbyterium. Også franskmændenes indre anliggender varetoges af en lignende
forsamling, i den ældre tid oftest kaldet »consistoire«.
Dette udstrakte selvstyre og den store frihed til i så mange ting at træffe
afgørelser til menighedens tarv er et særsyn i den danske kirkes historie under
enevælden. Det havde ikke været muligt uden under extraordinære forhold, og
bag det hele mærkes dronning Charlotte Amalie. Den fransk-tysk reformerte
menighed i København er skabt af hende. I det stille har hun virket for sin sag
og lidt efter lidt fået sin vilje. Med de store gavebreve, hun udstedte 1713—14
kort før sin død, trådte hun offentlig frem som menighedens egentlige stifter.
»Der findes næppe en evangelisk kirkelig stiftelse, som i en sådan grad er en
enkeltpersons skabelse og livsværk, som denne« (E. Mengin).
Til trods for de udstedte privilegier og den aldrig svigtende støtte fra dron
ningen var de reformertes stilling i den ældste tid ingenlunde tryg. Den danske
kirke opgav ikke sin opposition mod calvinisternes nærværelse i riget, og det
skortede ikke på direkte mistænkeliggørelser. 1687 indledede den danske teolog
Hector Gottfried Masius, der tidligere havde været stærkt optaget af de for
fulgte huguenotters skæbne, en kraftig polemik mod de reformerte, hvis nær
værelse i riget han anså for statsfarlig, idet calvinismen måtte formodes at
undergrave den suveræne fyrstes myndighed for at lægge magten hos folket24.
Senere kom det til mere direkte angreb. Den 25. juni 1690 indsendte den hollandsk-lutherske præst Jacob Andreæ til Sjællands biskop en lang skrivelse,
hvori han klagede over de reformertes pågåenhed; det var særlig pastor Wer
ner Koenes iver efter at døbe børn uden for menigheden, og også den neder
landske legationspræst blev anklaget for at have kopuleret folk uden tilladelse25.
Det var rimeligvis denne trommeild mod de reformerte, der gjorde Christian V.
betænkelig. I hvert fald udstedte han den 6. september 1690 den såkaldte mo-
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dificatio regia, en række nye bestemmelser om de reformertes stilling, hvorefter
flere af de tidligere erhvervede rettigheder blev stærkt beskåret26.
De nye bestemmelser indeholdt blandt andet et kategorisk forbud mod, at
menigheden ringede med kirkens klokker; de måtte kun bruges i forbindelse
med slagværket i tårnuret. De reformerte henvistes derfor til at holde guds
tjeneste samtidig med stadens andre kirker og rette sig efter disses klokke
ringning. De daglige bedetimer skulle finde sted på samme tid, som det var
tilfældet i Vor Frue kirke, nemlig kl. 7 om morgenen og kl. 3 om eftermidda
gen. Der var skærpede bestemmelser angående blandede ægteskaber med de
deraf følgende vielser, barnedåb og begravelser. § 6 i forordningen var den kor
teste: der måtte kun være gudstjeneste på to sprog; hollandsk gudstjeneste var
dermed afskaffet. § 8, der nok var en af de vigtigste, bestemte, at menigheden
ikke måtte have et konsistorium eller afholde »Congregationes«, som kunne
træffe bindende beslutninger eller efter eget forgodtbefindende udstede forord
ninger og dekreter; alle stridigheder, som ikke i mindelighed kunne bilægges,
skulle for fremtiden afgøres af de af kongen indsatte kommissarier. I forlæn
gelse af disse bestemmelser indeholdt § 11 et forbud mod, at den reformerte
menighed skulle kunne straffe eller afsætte præster eller andre kirketjenere;
om nogen havde forset sig, skulle den endelige afgørelse ligge hos kongens
kommissarier.
Den mest iøjnefaldende af disse bestemmelser vor forbudet mod klokkering
ning; men der var andre indgreb, som på længere sigt bandt de reformerte me
nigheder. De havde således egenmægtigt afskediget kirkesangeren27, og nu be
stemte den nye § 11, at de reformerte ikke måtte dømme og afsætte deres præ
ster eller betjente. Deres hidtidige vandel havde båret præg af en blind tillid
til udstrakte friheder. Den svenske gesandt Anders Lejonklo skrev 26. septem
ber 1690 til Carl XI., at de reformerte var trodsige, og at de havde ladet lu
therske børn døbe og i nogle tilfælde kopuleret ægtefolk, selv om begge parter
var lutherske, hvorfor Universitetet skulle have stilet et klageskrift til kongen28.
Resultatet blev altså, at regeringen fratog dem retten til i eget konsistorium
at have nogen som helst besluttende myndighed.
Reaktionen i de to reformerte menigheder var voldsom. Man lukkede kirken
en søndag i september som protest mod de nye bestemmelser29. Kirkens tre
præster indsendte til Christian V. en indsigelse mod forordningen, et meget
langt brev30, der ved sin frejdige og selvbevidste tone vist må siges at være
enestående i enevældens historie. Af brevet fremgår det, at der sammen med
modificatio regia har været tilstillet menighederne en almindelig redegørelse for
regeringens syn på de reformertes vandel, en skarp anklage for insubordina
tion, selvtægt og brud på privilegierne; kongen skal herefter af de reformerte
præster have krævet en ed, der på mange måder gik videre og var mere ydmy
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gende end den, der krævedes af andre danske embedsmænd31. Præsterne ven
der sig mod denne — nu vistnok ukendte — indledning til den nye forordning
af 1690. De føler sig uretfærdigt mistænkte og henviser til Romerrettens be
stemmelser om, at enhver anklaget har krav på at føre et forsvar; men de re
formerte i Danmark er de eneste i Kristenheden, der ikke har denne ret. Man
forlanger, at kongen afvasker den skamplet, der uretmæssigt er sat på dem,
og de er betænkelige ved den nye form for edsaflæggelse. De ved nok, at kon
gen er en slags ydre biskop, der skal holde orden i kirken; men Kristus er deres
eneste sande overhoved, og et stort antal åndelige sager som tro, håb, kærlig
hed, syndernes forladelse etc. afhænger af Gud alene, og der er hundreder af
den slags ting, som Hans Majestæt ikke har den fjerneste indflydelse på. De
reformerte præster kan derfor ikke yde troskabseden i den påbudte form uden
at komme i konflikt med samvittigheden, og når eden ikke ydes, kan der følge
lig heller ikke prædikes (heri synes der altså at ligge en forklaring på, hvorfor
man låste kirken og afholdt sig fra gudstjeneste). Præsterne gennemgår der
efter forordningen punkt for punkt og viser, at selv under de værste dragonader i Frankrig blev slige byrder ikke pålagt de reformerte menigheder; det gæl
der forbudet mod klokkeringning, bestemmelsen om kongelige tilsynsmænd,
kravet om bestemte gudstjenestetider og begrænsningen af konsistorium (dvs.
presbyterium). Brevet slutter med en erklæring om, at selv de største fyrster
kan tage fejl, og at hverken indsigt eller hjertens godhed kan sikre dem der
imod; men alle gode fyrster vil også med glæde udslette de ting, som ondsin
dede bagvaskere har fået dem til at gøre.
Christian V. blev højlig forbitret over denne skrivelse og nægtede at svare
derpå, før den var skrevet om i en mere sømmelig tone32. At dømme efter de
forskellige udkast33, der nu kendes til præsternes næste brev, blev tonen da
også dæmpet ned. Man nøjedes med at beklage den kongelige unåde og frem
hævede — tilsyneladende med rette — at de umulig kunne efterleve bestem
melsen om gudstjenestetid fælles med stadens øvrige kirker, fordi de skulle
afvikle en dobbelt tjeneste på to sprog, ligesom de henviser til, at fredagsprædikenerne vanskelig kunne ændres af hensyn til dronning Charlotte Amalie, der
hyppig bivånede disse og nødig skulle gå forgæves.
Protesten hjalp ikke. Forordningens forskellige bestemmelser blev optaget i
de privilegier34, Frederik IV. udstedte ved sin tronbestigelse, og som han gen
tog 23. april 1714. De findes også optaget i senere kongelige forordninger af 15.
maj 1747 og 31. maj 179335. Men regeringen var dog under Frederik IV. ind
stillet på at fare med lempe over for de reformerte. Man måtte også gøre en
dyd af nødvendigheden efter pesten 1711, der bortrev 23000 af stadens ind
vånere, og den lille fransk-reformerte menighed kunne melde om et tab på 41
medlemmer36, ligesom adskillige havde forladt landet af frygt for farsoten. Re
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geringen var derfor interesseret i at få en ny indvandring af reformerte i stand,
og kongen havde i forsommeren 1712 henvendt sig dels til kgl. konfessionarius
Peder Jespersen og politimester Johan Bartram Ernst, der begge tilrådede en
lempelse af restriktionerne. Efter langvarig korrespondance endte man dog med
at udstede privilegierne nogenlunde i den gamle form37, men det var under
forstået, at fortolkningen skulle være blid38. Det var på denne tid, at den vel
havende Jean-Henri Huguetan kom til København og sluttede sig til den
fransk-reformerte menighed. Der synes dog ikke at være kommet nogen større
indvandring i stand.
Blandt de restriktioner, der ikke blev lettet, var forbudet mod klokkering
ning. Kirken havde efter branden 1728 fået to nye klokker, der stadig kun
måtte anvendes i forbindelse med tårnurets slagværk. Menighederne indsendte
1788 en henstilling om ophævelse af forbudet, for at klokkerne kunne ringe ved
kirkebygningens jubilæum året efter, men fik atter afslag39. Ved Grundlovens
indførelse 1849 faldt alle slige forbud bort af sig selv, men det varede alligevel
længe, før menighedernes gamle ønske gik i opfyldelse. Man gjorde et forsøg
1872, men omkostningerne var for store40. Ved privat gave lykkedes det om
sider i begyndelsen af vort århundrede. Den 3. november 1912 lød klokkerne
for første gang41.
Både i modificatio regia og i senere fornyelser af privilegierne gives der be
stemmelser om, hvorledes splid mellem de to menigheder skal bilægges. Måske
ikke uden grund. Det var jo to selvstændige kirkesamfund, der skulle finde sig
til rette om en fælles kirke, om fælles præstegårdsjord og om fælles optræden
ved mange lejligheder. Der var anledning nok til splid; der var til stadighed
problemet med at overholde de engang aftalte gudstjenestetider42, og fra kirkens
ældste tid skal der have været store diskussioner om fordelingen af præstegår
denes byggegrunde. I en skrivelse43 til dronningen fra o. 1693 hedder det bl. a.,
at der mellem de reformerte menigheder rundt omkring i Europa erfarings
mæssigt hersker fred og fordragelighed, når de lever adskilt, sådan som tilfæl
det var i Brandenburg, Nederlandene, Bremen og England; men derefter hed
der det: »Hingegen aber, wo sie es gemein gehabt, wegen verschiedenen hu
meuren, maximen, andere Dinge zu geschweigen, nichts anders als stetiger
Zanck und Streit entstanden . . . « ; særlig grelle eksempler på disse forhold skulle
der ifølge skrivelsen kunne hentes fra Altona og København. Navnlig det sid
ste sted har man ikke s e t » . . . ein einziger punct worüber man nicht Zanck und
Streit gehabt«. Dette vidnesbyrd er ikke ganske enestående i den reformerte
kirkes 275-årige historie, om end der også er talrige beviser på, at de to me
nigheder til daglig har formået at lempe sig efter hinanden.
I erkendelse af, at slige uenigheder kunne opstå, havde dronning Charlotte
Amalie kort før sin død udstedt en række bestemmelser44 om menighedernes
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indbyrdes forhold, dateret 24. marts 1714. For en del bekræfter dekretet blot,
hvad der i forvejen var indarbejdet praksis. Således hedder det, at kirken og
kirkegården skulle være fælleseje, og at indtægterne fra begravelser skulle
indgå i en fælles fond til brug for bygningens vedligeholdelse; der var også en
stadfæstelse af, at de tyske gudstjenester skulle foregå først, men uden at volde
franskmændene nogen hindring i deres gudstjenestetid; yderligere var der de
taljerede bestemmelser om præsternes forskellige pligter og om rangforholdet
mellem præsterne indbyrdes, således at forstå, at den pastor primarius, der
havde størst anciennitet, skulle have gang og sæde for den yngre, og på samme
måde mellem de to andenpræster. Men så var der også nogle paragraffer, der
rummede noget nyt: den ved den tyske menighed gennemførte ordning om de
ældstes og diakonernes forskellige hverv, deres funktionstid og valg, skulle for
fremtiden også gælde for den franske menighed. Yderligere er der en bestem
melse, som tager sigte på den aktuelle situation: pastor Johan Conrad Ker
sting, som dronningen selv havde ladet studere og derefter gjort til sin anden
hofpræst, skulle efter hendes død udnævnes til pastor secundarius ved den re
formerte kirke, for at han med tiden kunne efterfølge pastor Koene som pri
marius. Endelig indeholdt dekretet en henstilling til menighederne om at tage
sig af præsteenkerne efter de regler, der var gældende i den lutherske landskirke. Dronningen beder sluttelig indtrængende sine trosfæller om at vise hende
deres taknemmelighed ved at opretholde fred, kærlighed og samdrægtighed.
Til Reformert kirke var der knyttet skoler og forskellige andre institutioner
med socialt formål. Den tyske skole45 blev oprettet den 12. oktober 1687; den
siges at have ligget i Laksegade. 1737 købte man en ejendom i Klareboderne46,
nuværende nr. 6, og indrettede den tyske skole her. 1765 flyttede skolen til
Åbenrå nr. 29, hvor der da blev indrettet et opfostringshus47. Tanken om en
sådan opdragelsesanstalt var af gammel dato, idet den velhavende direktør for
Ostindisk Kompagni Michael Abbestée kort før sin død 1698 havde testamen
teret 600 rdl. til et vajsenhus ved den tysk-reformerte kirke48. Det ser ikke
ud til, at planerne blev til noget denne gang, men de genoptoges altså senere
på anden basis. Kongen godkendte ved reskript af 24. maj 1765, at der opret
tedes et tysk opfostringshus49. Den nævnte ejendom Åbenrå nr. 29 indkøbtes
til dette formål, og herhen flyttede man da også skolen fra Klareboderne. —
Opdragelsesanstalten blev nedlagt 1823, men den tysk-reformerte skole fort
satte på dette sted til 1887, da den flyttede ind i nye lokaler i Gothersgaden
109, hvor den forblev, indtil den ophævedes 192650.
Også den franske menighed havde en skole. Man siger i almindelighed, at
den først oprettedes 1725; men i kirkens arkivalier omtales dog franske skole
lærere allerede 1690. Ifølge N. Jonges Københavnsbeskrivelse lå denne skole i
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Lille Brøndstræde51. — Menigheden var dog for lille til i det lange løb at kunne
forsyne skolen med børn, der mægtede det franske undervisningssprog. Den
blev da nedlagt 1816, og eleverne overførtes til den tyske skole52. Der tales
undertiden også om et fransk opfostringshus, hvad der vistnok er en misfor
ståelse. Derimod skænkede Jean-Henri Desmercières 300 rdl. årlig til under
hold for 6 drenge og 6 piger, og det er formentlig denne opgave, den tyske sko
les historieskriver W. Baur hentyder til i omtalen af det franske opfostrings
hus53.
Et fattighus, eller efter datidens sprogbrug: et hospital, har været knyttet
til den tyske menighed. Hvornår det er stiftet, vides ikke; det lå 1785 i Åbenrå
mtr. nr. 264, nuværende gadenummer 27, ved siden af opfostringshuset54.
Den reformerte kirke har i tidens løb rådet over en del kapitaler og faste ejen
domme. Stammen i kirkens formue var dronning Charlotte Amalies rundhån
dede gaver, som hun den 4. september 1713, kort før sin død, i testamentarisk
form skænkede til kirken55. Hvad menighederne i øvrigt rådede over af penge
midler, blev hyppigt anbragt som prioriteter i fast ejendom. Desuden ejede
kirken en del huse rundt om i byen, men nogen fuldstændig liste over formu
erne kendes ikke, og adskillige af husene synes kun i kort tid at have været i
kirkens besiddelse. Blandt de nyere ejendomsbesiddelser nævnes den meyerhoffske bagergård i Vimmelskaftet 1845—1916.
Til ejendommene må også regnes præsteresidenserne, hvoraf de, der lå ved
kirken, omtales nedenfor (s. 44). Her nævnes blot de vigtigste data. Der var
først de to franske residenser ved kirken, beliggende i Åbenrå, nu Musikhisto
risk Museum, opført 1688, brændt 1728, derefter genopført, solgt 1958. Den
tyske residens i Gothersgaden var opført 1696, brændte 1728 og blev derefter
genopført; nedrevet og nybygget 1885—86. Da den tyske menighed i begyn
delsen af 1700’rne fik to præster, boede andenpræsten i Lille Strandstræde fra
1713 indtil kort efter byens brand56. Derefter nyopførtes, vistnok 1733, en
tysk residens i Åbenrå57 (nuværende nr. 31). Den blev solgt ved embedets ned
læggelse58 1801. Menigheden ejede således alle tre nabogårde i Åbenrå nr.
27—31.
De store midler, som dronning Charlotte Amalie havde skænket, stod til en
begyndelse hos et bankierfirma i Amsterdam. Der blev 1787 gjort anstalter til
at hjemføre kapitalerne, der dengang ansloges til at beløbe sig til 24400 hol
landske gylden59.
Menighederne var aldrig talstærke, og de formindskedes i løbet af 1700’rne,
selv om der nu og da optoges nye medlemmer. Et smerteligt tab led den re
formerte kirke som før nævnt ved pesten 171160. Af prominente indvandrere
fra denne tid er tidligere nævnt Huguetan og Desmercières. Den kendte fran
ske billedhugger Louis Augustin le Clerc afsvor 3. april 1757 sin katolske tro
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og lod sig optage i den fransk-reformerte menighed61. Desuden nævnes
storkøbmanden Frederik de Coninck
(1740—1821), der kom til København
1762 og dér sluttede sig til den
fransk-reformerte menighed; sammen
med svigersønnen Christian Vilhelm
Duntzfeld, der ligeledes var fransk
reformert, hørte han til matadorerne
i det københavnske forretningsliv
under den florissante periode. Så var
der en anden forretningsmand, den
kendte Peter Tutein (1726—99), der
som ungt menneske kom til Køben
havn fra Mannheim og sluttede sig
til den tysk-reformerte menighed. Af Fig. 2. Reformert kirkes arkiv. Brev fra det fran
andre berømte navne er der slægterne ske presbyterium, dateret 9. august 1794, med de
franske kirkeældstes segl og underskrifter. Øverst:
Iselin og de la Calmette. En del franske pastor Ferdinand-Louis Mourier samt kirkens segl.
litterater blev indkaldt til Frederik V.s Derunder: C[harles] F[rèderic] de Fontenay, Mazar de la Garde, D[avid] Bourgeois og P[hilippe] – J[aques] Obelai. N
hof; blandt dem var der af reformert Dufour og [Jean-Pierre] le Maire.
observans: Laurant Angleviel de la
Beaumelle, Paul-Henri Mallet og den
fra Christian VII.s historie så berømte Elie-Salomon-François Reverdil62. En
del emigranter slog sig ned i Danmark under den franske revolution, og blandt
dem nævnes de reformerte slægter Jonquière og Carpentier63.
Fra slutningen af 1700’rne fandt også en del engelske slægter vej til den re
formerte kirke i København, hvor de sluttede sig til den tyske menighed. Der
er navne som Applebye, Brown, MacDougall, Good og Fife64.
Trods denne værdifulde tilvækst synes menighedernes samlede medlemstal
ikke at være steget. Efter en opgivelse i Fr. Münters Magazin für Kirchenge
schichte var der i 1790’rne ialt syv reformerte menigheder i Danmark med et
samlet medlemstal på 12—1400. Den talstærkeste var den tyske menighed i
København på ca. 600 sjæle. Derefter ser det ud til, at tallet var dalende. Det
var på denne tid, man måtte afvikle et par af de gavnlige sociale institutioner
som den franske skole og det tyske opfostringshus. Der findes en pessimistisk
udtalelse fra C. H. Grevenkop-Castenskiold65, da han 1814 indsendte sine år
lige 50 rdl. til kirkebygningens vedligeholdelse: »Det gør mig ondt, at vores
herlige og i fordums Tid blomstrende Menighed nu er i stærk Aftagende og
nærmer sig sin Opløsning. Men dette er en Følge af Tiderne . . . «
Alligevel kunne Reformert kirke nu og da i løbet af 1700’rne leve op til de
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store traditioner. Det hændte, at kongefamilien overværede gudstjenesten fra
Charlotte Amalies dronningestol. Vi ved således, at prins Wilhelm af Hessen66
gæstede kirken den 5. september 1764, og at Christian VII., arveprins Frederik
og prins Carl af Hessen var gæster her den 3. maj 176767. Festen i anledning
af kirkens 100-års jubilæum 1789 blev såre glansfuld68; hele kongefamilien kom
til stede, og der var musikalsk bidrag af det kongelige kapel under ledelse af
B. F. Zinck og J. A. Schulz69.
En anden begivenhed i kirkens historie var Johan Caspar Lavaters gæsteprædiken den 30. juni 1794, se derom bilag 3. Blandt tilhørerne var også Hen
rik Steffens70, der har givet en beretning om denne særprægede gudstjeneste.
Det kan tilføjes, at den mand, der betjente orgelet ved denne lejlighed, næppe
kan være nogen anden end C. E. F. Weyse, der var knyttet til den reformerte
kirke som organist fra 1792 til 1805. Hans forbindelse med den nylig omtalte
reformerte slægt Tutein vil være almindelig bekendt.
Nogle år senere blev reformert kirkes orgel centrum for en af byens store
musikbegivenheder, da den mærkelige abbed Georg Joseph Vogler71 gav kon
cert i kirken 1799. — En anden gæsteoptræden bør også nævnes. Det var i
1836, da professor H. N. Clausen så sig om efter et passende lokale til en række
kirkehistoriske forelæsninger om reformationen og sluttelig valgte at tale i Re
formert kirke72; han siger derom i sine erindringer: »I to Uger holdt jeg da i
det tæt opfyldte Kirkerum de kirkehistoriske Foredrag i en daglig Middags
time ... Selve Stedet, — jeg saa’ mig ved Nadverbordet, som var anbragt
under Prædikestolen, omgiven af de reformerte Gejstlige og Kirkeældste, —
bidrog for mig ikke lidet til at løfte Stemningen«.
I enevældens sidste hundrede år var den reformerte kirkes stilling klarlagt i
de kongelige privilegier, således som de fremgik af kgl. forordning af 15. maj
1747. Det indre styre, dels inden for hvert af de nationale presbyterier, dels
vedrørende fællessager, skulle være fastsat i dronning Charlotte Amalies for
ordning af 24. marts 1714. Men det var gået sådan, at dronningens bestem
melser var blevet arkiveret og glemt i tidens løb. De dukkede op igen 1792 og
fremkaldte en vis konfusion, eftersom man i praksis havde fjernet sig temme
lig vidt derfra. Nu opstillede det franske presbyterium en ny række bestem
melser, hvoraf de syv første punkter angik menighedernes fælles sager, medens
resten drejede sig om den franske menigheds indre administration. Den tyske
menighed tiltrådte disse syv punkter73, der således blev en slags grundlov for
kirken indtil enevældens afskaffelse 1849. Bestemmelserne for den franske me
nighed fik kongelig sanktion den 31. marts 1793 og udkom på tryk sammen
med dronningens gavebrev fra 1714 under titlen: »Corps de règlements ecclésiastiques, imprimé et distribué par ordre superieur en juin 1793«. De syv
punkter lyder som følger:
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§ 1. Kirken og kirkegården er fælleseje for de to menigheder, og udgifterne til
vedligeholdelsen udredes ligeligt af begge menigheder.
§ 2. Hver menighed har fortsat ret til sin part af kirkegården.
§ 3. Indtægterne af begravelser i kirken deles ligeligt mellem de to menighe
der. De familier, der ejer gravsteder dér, bevarer ejendomsretten, sålænge re
geringen tillader denne skik.
§ 4. Det skrin, der indeholder fællessagernes papirer, skal — som det hidtil er
sket — forblive i huset hos den ældste af de fire præster.
§ 5. I de tilfælde, hvor enten de to presbyterier eller de fire præster er forsam
lede for at forhandle om et fællesanliggende, skal den af førstepræsterne, der
har været længst i sit embede, have forrangen og føre forsædet, ligesom den af
andenpræsterne, der har størst anciennitet, skal have gang og sæde forud for
sin yngre kollega. Den ældste førstepræst fremsætter forslagene for sine embedsbrødre. I det tilfælde der behandles en sag, der angår begge menigheder,
skal man altid lade den tyske menighed gå forud for den franske.
§ 6. Den franske menighed skal holde sig til de een gang vedtagne gudstjene
stetider efter de aftaler, som derom er gjort med den tyske menighed, nemlig
morgengudstjenesten kl. 11 og aftensangen kl. 3 ½.
§ 7. Ifølge kgl. forordning af 15. maj 1747 er det udtrykkelig forbudt de refor
merte at have et consistorium (dvs. presbyterium) med besluttende myndig
hed. Som følge heraf betyder ordet »consistoire« kun en forsamling, som har
med kirkens administration at gøre, og som aldrig må overskride de grænser,
der er foreskrevet i de kongelige forordninger. I det tilfælde det drejer sig om
højst vigtige sager, er man forpligtet til at henvende sig til kongen.
Enkelte af disse bestemmelser vil blive omtalt påny i de senere afsnit. Her
er det dog på sin plads at meddele, at den passus, der i § 3 giver ejere af grave
i kirken ret til fortsat at benytte sig deraf, indtil regeringen træffer andre be
slutninger om denne form for begravelser, hentyder til et cirkulære fra Dan
ske Kancelli af 8. maj 1790, hvori der ventileredes en plan om helt at sløjfe
gravene under kirkegulvet74; den endelige kgl. forordning om kategorisk for
bud mod begravelser i kirkerne kom den 22. februar 1805.
1793-forordningen kom til at gælde i godt et halvt århundrede. Da blev de
mange bånd, som enevælden havde fundet nødvendige for at hindre de små
trossamfunds bevægelsesfrihed, med eet slag ophævet ved Grundloven af 5.
juni 1849. De mest mærkbare følger måtte herefter være, at de reformerte nu
var et fuldt anerkendt trossamfund, der ikke behøvede at frygte for myndig
hedernes indgreb; presbyterierne måtte herefter have fuld besluttende myn
dighed, og det var atter tilladt at ringe med kirkens klokker. At denne sidste
rettighed ikke blev udnyttet lige straks, er ovenfor (s. 12) antydet. Men fri
heden var bragt i havn.

18

REFORMERT KIRKE

Den nyvundne frihed kom på et tidspunkt, da de nationale følelser i Dan
mark var i voldsom bevægelse. Det var derfor uundgåeligt, at de reformertes
fremmede kirkesprog i en sådan situation kunne være en anstødssten, mindre
måske for franskmændenes vedkommende, men desmere for tyskerne. Slæg
terne, der bekendte sig til den reformerte tro, havde levet så længe i Danmark,
at alle talte det danske sprog, men bivånede alligevel om søndagen en prædi
ken på et fremmed mål. Der blev da i året 1848 fremsat et forslag af et me
nighedsmedlem, professor Johan Conrad Müller, om helt at afskaffe det tyske
prædikesprog og i stedet at indføre det danske75. Forslagstilleren, der var med
lem af det tyske presbyterium, fik ikke medhold hos sine kolleger, navnlig ikke
hos den daværende præst Chr. L. Hamburger. Men tanken støttedes åbenbart
af adskillige menighedsmedlemmer, hvoraf kun de færreste havde tysk til
hjemmesprog. Først 1905 blev forslaget genoptaget og gennemført76. Der præ
dikes nu én gang om måneden på dansk i den tyske menighed, medens franskmændene opretholder deres gudstjeneste på fransk.
I de sidste menneskealdre har den reformerte kirkes stilling været præget af
en stadig tilbagetrækning af de mere fremskudte linier. Ejendommene på den
anden side af Åbenrå er forlængst opgivet. De to franske præstegårde tæt ved
kirken er fornylig gledet over på andre hænder. Den tyske skole blev nedlagt
1926, men endnu råder menighederne over kirken samt to præstehuse i Gothersgade (s. 95 f).
Trods denne ydre tilbagetrækning var der dog stadig en livskraftig kærne i
de to menigheder. Man holdt sig livligt i forbindelse med trosfæller i udlandet.
Da kampen mellem stat og kirke i Frankrig satte ind ved begyndelsen af
1900’rne, indbød man den reformerte præst Emile Bertrand fra Paris77 til at
holde foredrag om kulturkampens forskellige faser; i hvert af årene fra 1905
til 1907 holdt han to foredrag om dette emne i Reformert kirke, dels på fransk,
dels på tysk.
Man kunne vente, at de store fransk-tyske modsætninger i europæisk politik
i den nyere tid ville sætte deres præg på forholdet mellem de to menigheder
ved den reformerte kirke i København. Det synes imidlertid ikke at have været
tilfældet, og der har næppe heller været nogen virkelig basis derfor. Da den
første verdenskrig brød ud i 1914, var den franske præst C. Nicolet fra Schweiz,
medens den tyske præst L. W. Voeltzel var elsasser, fra Strassbourg78. Heller
ikke under den anden verdenskrig og den tyske besættelse af Danmark spores
der nationale, endsige politiske, modsætningsforhold mellem den franske og
tyske reformerte menighed.
Man kunne tværtimod i de første årtier af vort århundrede samles i fælles
interesse for at fejre kirkens talrige mindedage. Den 4. marts 1931 festligholdt
man 200-året for kirkens genindvielse efter den store brand. Også 250-året for
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privilegiernes udstedelse den 3. januar 1685 blev fejret ved ophængning af en
series pastorum i kirken 1935 (nedenfor s. 91). Da det den 5. maj 1935 var 250året for det første presbyteriemøde, mindedes man begivenheden ved ophæng
ning af en series seniorum i sakristiet (s. 91). Den første kirke var blevet ind
viet den 10. november 1689; man havde da 1939 et nyt 250-års jubilæum at
fejre. Kirken blev istandsat (s. 66), og på den fordums Wigand Michelbeckers
gård (nu Nationalmuseet) opsattes en mindetavle om den midlertidige kirke
sal79, der havde været her. Man forberedte også et mindeskrift om dronning
Charlotte Amalie og den ældste menighed. Men tiderne var alvorlige. Den an
den verdenskrig brød ud, og jubilæet blev fejret i stilhed, uden at honoratiores
fra den danske stat og kirke var indbudt. Mindeskriftet udkom 1940.
Disse mindetavler og jubilæer vidner tillige om en levende interesse for kir
kens historie. Der er da også fra menighedernes side udgivet adskillige skrifter
om emner med tilknytning til de to menigheders skæbne gennem tiderne. Det
ældste skrift var forfattet af den tyske præst Johan Konrad Kersting: »Was
zeit meines Dienstes bey der Reformirten Gemeine merkwürdiges fürgefallen
1714—1727« (håndskrift i Kgl. Bibliotek. Kalls Saml. 4to 536). Ligeledes hånd
skrevet er den kirkeældste Johan Gerhard Aschoffs såkaldte Manual 1769 (i
kirkens arkiv) med talrige oplysninger om kirken og dens inventar. Senere kom
pastor Karl Christian von Gehrens »Kurze Darstellung der Geschichte der Re
formirten in Dänemark«, i Münters Magazin 1794. Den ivrigste forsker var den
franske præst Ferdinand-Louis Mourier, der udgav »Dronning Charlotta Ama
lia, de franske Flygtninges Velgørerinde« i Minerva 1816. Først sent blev slige
studier genoptaget. Kirkens franske graver D. L. Clément udgav 1870 »Notice
sur l’Église Réformée française de Copenhague«, hovedsagelig med personalhistoriske oplysninger. Da man 1889 skulle fejre 200-året for kirkens opførelse,
var der planer om at lade den 22-årige personalhistoriker Louis Bobé forfatte
et festskrift, men sagen blev skrinlagt80, og tanken genoptoges først ved 250års jubilæet, atter med den nu aldrende Bobé som forfatter. Som nævnt blev
bogen ikke færdig til jubilæet, men kom året derefter. Fra 1906 syslede arki
tekt Alf. Jørgensen med tanken om at udgive et folioværk om Reformert kirke
med tekst og hans egne opmålinger81. De reformerte menigheder gav gentagne
gange store tilskud, og værket udkom 1914 med tekst af Vilhelm Lorenzen. En
ung søn af pastor C.Nicolet, Paul Nicolet, havde sammen med en jævnaldrende
S. A. Jungløv syslet med den elektriske klokkeringning. Disse to studenter gik
da i gang med at forfatte et værdifuldt lille skrift, der kun eksisterer som ma
nuskript (dels i kirkens, dels i Nationalmuseets arkiv) under titlen »Reformert
Kirke i København« (1922); her er blandt andet publiceret et snit gennem kir
ken med tårnets tømmerkonstruktion. Samtidig havde den i kirkens historie
interesserede kirkeældste fabrikant F. Cloëtta bekostet udgivelsen af forfatte
2*
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ren Børge Janssens skrift »De reformerte i Danmark« (1922), der ved sin frem
komst vakte megen kritik på grund af forfatterens mangel på videnskabelig
metode, men som ikke desto mindre indeholder adskillige meddelelser, der ellers
ville være gået tabt, f.ex. en fundberetning 1886 fra udgravningerne ved den
tyske præstebolig i Gothersgade. Hovedværket vil altid være Bobés ofte om
talte festskrift: »Charlotte Amalie Königin zu Dänemark und die Anfänge der
deutsch und französisch Reformierten Kirche zu Kopenhagen«, der samtidig
(1940) kom i en fransk udgave. Endvidere har præsten ved den tyske menig
hed Ernst Mengin givet en værdifuld skildring af de reformerte menigheders
historie i samleværket »Danmarks Frikirker« (1952). Sluttelig må det også næv
nes, at det tyske menighedsblad hyppig indeholder historiske artikler med re
lation til Reformert kirke. Her skal særlig nævnes pastor W. Baurs artikel om
den tyske skole (1938—41) og pastor Ernst Mengins »Quellenschriften zur Ge
schichte der Deutsch Reformierten Kirche zu Kopenhagen« (1944)82.
Den tysk-franske reformerte kirkes stilling i nutiden kan kort resumeres på
følgende måde.
Menighederne danner et anerkendt trossamfund, og kirken rangerer blandt
Danmarks frikirker.
Den styres af to presbyterier, det tyske og det franske. Franskmændene an
vender ofte glosen »consistoire« i stedet for presbyterium. Det tyske presbyte
rium tæller syv medlemmer, det franske seks. Hvert presbyteriemedlem vælges
for livstid. Hvis et medlem dør eller ønsker at fratræde, skal presbyteriet ud
pege et nyt medlem, hvis navn meddeles menigheden ved tre på hinanden føl
gende gudstjenester. Såfremt der fra menighedens side protesteres, skal pres
byteriet tage sagen op til ny overvejelse; man følger her oldkirkens praksis
(jfr. Pauli 1. brev til Timoteus kap. 3).
Hvert presbyteriemedlem har sin særlige funktion (sådan som det blev for
ordnet i Charlotte Amalies reglement af 24. marts 1714)83, f.ex. skatmester,
bogfører, kassemester, bygningstilsynsførende osv.; desuden er der en diakon.
Ved præstevalg gælder stort set den gamle fremgangsmåde, der i århundredernes løb er blevet praksis. Der averteres efter ansøgere i udlandet. Blandt de
indkomne aspiranter udpeger presbyteriet tre, der indkaldes til at holde præ
diken. Menighedsmedlemmerne får da uddelt valgsedler, hvormed de afgiver
deres stemme, og flertalskandidaten er da valgt. Dog skal valget først konfir
meres af kongen, efter at den nye præst har aflagt troskabseden; denne sidste
formalitet blev første gang indskærpet under Christian V. i hans forordning
Modificatio regia84 af 6. september 1690, art. 10.
Presbyteriet samles en gang om måneden. Oprindelig, da man havde to præ
ster, skulle pastor secundarius føre protokollen. Nu varetages dette hverv af
et presbyteriemedlem.
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Sager, der vedrører begge menigheder, f.ex. kirkebygningen og alt, hvad
den tilhører, afgøres i begge presbyteriers fællesmøder, der oftest holdes to
gange om året.
Den tyske menighed tæller ca. 300 aktive medlemmer, den franske ca. 100
familier. Siden 1905 prædikes der en gang om måneden på dansk ved de tyske
gudstjenester. I den franske menighed er kirkesproget udelukkende fransk.
Af kirkens kapitaler nævnes nu væsentlig det meyerhoffske legat85. Tidli
gere var der som ovenfor nævnt en del fast ejendom knyttet til den reformerte
kirke i København. Nu er kun selve kirkebygningen og de to præstehuse, Gothersgade nr. 107 og 109, tilbage.
Reformert kirke blev 1939, i 250-året for dens indvielse, fredet i Klasse A.

Fig. 3. Reformert kirkes segl. På dokument af 12.
marts 1787, i (LA) Den fransk-reformerte kirke i
København, regnskabsbilag 1813 nr. 5.
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DEN MIDLERTIDIGE KIRKE
1685—1689

D

e mange flygtninge, der 1685 indfandt sig i København, blev i begyndelsen
kirkelig betjent på forskellig vis; nogle kom på slottet, hvor de søgte dron
ningens huskapel og hendes reformerte hofprædikant Johann Musculus, andre blev
hjulpet af kongens reformerte feltmarskal Fréderic-Charles de Rochefoucauld
comte de la Roy, og endelig var der nogle, som søgte de reformerte legationskapeller hos den engelske eller hollandske minister1. Det var dog altsammen
kun en rent foreløbig nødhjælp, som kun skulle gælde, indtil en menighed var
organiseret med fast præst og fast mødested.
Den franske del af menigheden blev først organiseret med en tilforordnet
prædikant, præsten Philippe Mesnard, der kom til København i oktober 1685;
den næste franske præst, Jean de la Placette, indfandt sig næste forår2. Det
var dog meningen, at der vekselvis skulle prædikes på tysk og fransk, selvom
en fast tysk prædikant, Werner Koene3, først blev knyttet til menigheden i
1687. Til foreløbigt mødested havde man udset sig nogle tjenlige rum, der var
lejet hos den rige købmand og skibsreder Wigand Michelbecker4 i hans store
gård i Kalveboderne — det er det nuværende Nationalmuseums bygning, ud
mod Ny Vestergade, datidens Wigandsstræde.
De reformertes første kirkesal i København blev indviet den 1. november
1685 ved en gudstjeneste, hvori dronning Charlotte Amalie deltog. Prædikant
var Philippe Mesnard, ved hvis side stod Theodorus Colas som kantor og fore
læser5. Den svenske minister i København Anders Leijonklo har givet en
skildring af begivenheden, men opholder sig dog mest over de evindelige kompetancestridigheder om, hvem der skal sidde øverst i kirken6.
Om kirkesalen i Wigands hus vides der ikke meget. Der må have været et
nadverbord, muligt transportabelt, som skik og brug var i reformerte menighe
der, men ingen altertavle. Da den senere kirke ejede en del altersølv fra den
sidste halvdel af 1600’rne, må nok noget deraf have være knyttet til den mid
lertidige kirke. Det vil blive omtalt i kapitlet om den første reformerte kirke
bygning; således nævnes der både dronningens kalk, en kalk fra 1638 og et
dåbsfad fra o. 1650, men der er ingen efterretninger om, hvorvidt noget af
dette forefandtes allerede 1685. Et skrin7 for menighedens vasa sacra nævnes
1687. Af andet bohave omtales nogle konsistorialstole med skuffer, endvidere
forelæserens pult samt de tavler, hvorpå salmerne blev sat8. Da den nye kirke
1689 blev taget i brug, rømmedes salen i Wigands hus for bohave, og man sagde
værten tak for husly (»et gratias insuper aget Domino Vigando«), som der står
i kirkens »Acta consistorii«.
Den ældste reformerte menighed rådede ikke over nogen kirkegård, og be-
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gravelser fandt derfor sted på byens øvrige kirkegårde9. Fra den første tid næv
nes der således nogle jordfæstelser på Helliggejstes kirkegård, på Nicolai kirke
gård og kirkegården ved Trinitatis — denne sidste kaldet »la cimetière de la
Ronde Tour«. Så snart kongen ved sit gavebrev af 23. juli 1687 havde over
draget menighederne den nye grund ved Gothersgade, begyndte man på grav
sættelser på dette sted, endnu inden den nye kirke var bygget10.
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Fig. 4. Reformert kirke 1690. Allegorisk guache af Gaspard-Antoine de Bois Clair,
Frederiksborgmuseet.

DEN FØRSTE KIRKE
1688—1728
privilegierne af 3. januar 1685 havde kongen lovet at give de reformerte
en byggeplads på Christianshavn11. Midlerne til opførelsen af kirken skulle
foreløbig komme ad frivillig vej. 1687 oprettede menigheden en kollektbog og
tegnede deri de første bidrag12. Foreløbig skete der heller ikke mere, men de
reformerte lagde dog ikke skjul på, at den valgte byggeplads var fjern og ube
kvem13. Inden dette vigtige spørgsmål var helt afklaret, gik man i gang med
at samle byggekapital også i udlandet.
I 1685 rejste således hofmaleren Jacques d’Agar på Christian V.s vegne til
Brandenburg, for at han derfra kunne hjembringe nogle portrætter af den kur
fyrstelige familie, og samtidig overdrog kongen denne kunstner, der var blevet
tilforordnet ved de reformertes kirkebyggeri i København, at undersøge mu
lighederne for en kollekt i det reformerte kurfyrstendømme14. 1687 var d’Agar
på ny i Brandenburg for at samle penge ind, samtidig med at menighedens
franske præst Phillippe Mesnard rejste til Holland i samme formål15. De kom
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Fig. 5. Reformert kirke. Målebrev 1687. Tysk-reformert kirkes arkiv.

hjem med et pænt resultat, men der var dog langt endnu, inden en virkelig
byggekapital var bragt til veje.
Imidlertid var planerne om at rejse en kirke på Christianshavn blevet op
givet, og kongen skænkede ved gavebrevet16 af 23. juli 1687 en anden grund
ved Gothersgaden, omfattende i alt 139 ¼ alen langs nævnte gade (mod øst),
69 alen langs Rosenborggaden (mod nord), 148 ¼ alen langs Åbenrå (mod
vest) og 74 ¼ alen ind mod nabogrundene mod syd (Bilag I). Målene kan eftergås
endnu i dag. Jordstykket havde tidligere tilhørt fru Helle Urne, Morten Skinkels
efterleverske, men var ikke blevet bebygget, således som det var blevet forlangt
i kongelige forordninger, og som følge deraf var det nu tilfaldet Christian V.,
som lod det gå videre til den reformerte menighed. På et målebrev (fig. 5), der
senere vedlagdes byggekontrakten af 1688, er aftegnet to små rønner, som også
omtales senere, fordi det ene af dem af håndværkerne anvendtes som materialskur under byggearbejdet. Den valgte grund kunne næppe kaldes byggemoden.
Hele den østlige del omfattede den gamle voldgrav, hvilket blev mere end
iøjnefaldende, da den tyske præstegård skulle bygges netop til den side, der
grænsede mod Gothersgaden (nedenfor s. 47).
Dronning Charlotte Amalie greb nu ind og skænkede 10000 rdl. til opførel
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sen af en kirke på dette sted17. Det var hendes håb, at denne gave sammen
med de indsamlede midler ville overstige omkostningerne ved kirkebyggeriet
så meget, at der af overskuddet kunne blive råd til opførelsen af præsternes re
sidenser, som skulle ligge på den sydøstligste del af kirkegrunden.
Ved begyndelsen af året 1688 var byggeriet således godt sikret, og man
kunne begynde at tænke på enkelthederne. Man havde allerede da indledt for
handlinger med bygmestrene; gennem sin sekretær Georg Lincker havde dron
ningen den 2. november 1687 tilkendegivet, at menighederne snarest muligt
skulle få en overenskomst i stand med de to brødre Frederik og Nicolai Müller,
der var udset til at forestå byggearbejdet18. Ved et konsistorialmøde den 4.
januar 1688 enedes præsterne og de ældste da om, at kirken skulle måle 80 fod
i længden og 50 i bredden, idet murtykkelsen på 3 fod var iberegnet disse mål.
De to bygmestre skulle have 12000 rdl. for en fuldstændig smykkeløs bygning
(»templum nudum, absque ornamentis atque aliis omnibus«)19, altså hvad vi
ville kalde et skrabet projekt.
Hvem der var mester for dette første, og åbenbart meget spartanske, udkast
vides ikke. Men det videre hændelsesforløb lader os ane lidt om mændene, der
stod bag den første reformerte kirke i Danmark. I kirkens ældste forhandlings
protokol, kaldet »Acta consistorii«, meldes der under 8. februar 1688, at dron
ningen gennem sin førnævnte kammersekretær Lincker havde ønsket kirken
opført efter en ny skikkelse (»iuxta novissimum typum«, i den tyske oversæt
telse af Acta: »gebauet nach dem letzten abriss«)20. Ordene er ikke meget tyde
lige. Men af de bevarede kontrakter med stenhugger21 og entreprenør kan man
se, at det oprindelige — og formentlig »skrabede« — projekt er blevet erstattet
med et andet, der fik en pilastersmykket façade og et pynteligt rytterspir, og
disse forskønnelser, der gjorde den første reformerte kirke til et fornemt arki
tekturværk i hovedstaden, var tegnet af en anden mand, ikke af brødrene
Müller.
Fra byggekontrakten af 4. april 1688, der nedenfor s. 128 f. gengives i sin hel
hed som bilag, skal nogle enkeltheder fremdrages. Kirkens dimensioner skulle
være, som det tidligere var bestemt. Bygningen kom til at hvile på nedram
mede pæle med slyngværk, hvorpå fundamentet af kampesten skulle lægges;
derover kom den synlige sokkel, en alen høj af hugne granitkvadre. Murværket
skulle være af små mursten, de såkaldte mopper. Kransgesimsen (hvortil der
også forelå en tegning af stenhuggeren) skulle være af træ, beklædt med kob
ber; desuden ville der komme kobberbeklædning på en frontispice og seks tag
vinduer, medens tagfladerne skulle belægges med glaserede tagsten. Til spirets
tømmerkonstruktion forelå der en tegning af tømmermesteren, men den ydre,
arkitektoniske form med pilastersmykket façade skyldtes et udkast af kirkens
stenhugger. Indvendig var det planlagt, at murene skulle hvidtes med fin kalk.
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Der omtales tre døre, den store, dobbelt hovedportal og to mindre. Hvælvingen
i kirken — hvilket vil sige den indre hulkehl — skulle til alle fire sider løfte sig
syv fod højt og fæstnes så godt til loftsbjælkerne, at gipsen så meget bedre
kunne holde. Også loftsfladens dønnikeværk skulle udføres efter den indgivne
tegning. Kirkens bestyrelse har afgjort, at der skulle være pulpitur; men det
var endnu ikke bestemt, om pulpiturerne skulle være i to rækker, hvorfor
brødrene Müller under opførelsen skal være belavet på at lægge ankrene der,
hvor bygmesteren angiver det. De to entreprenører skulle, stadig ifølge kon
trakten, ikke blot opføre kirken i den skikkelse, som stenhuggerens tegning
viser, men de skal også efter et særligt udkast belægge gangene i kirkegulvet
med ølandske fliser. Kontrakten omfatter ikke stoleværk og prædikestol (som
hverken brødrene Müller eller stenhuggeren synes at have befattet sig med).
De to entreprenører måtte forpligte sig til at udføre arbejdet så godt, at der
de næste fire år intet kunne være at udsætte derpå; i modsat fald måtte de
erstatte manglerne. Til gengæld lovede kirkens forstandere at betale de to
brødre Müller 13500 rdl. i tre terminer, hver termin på 4500 rdl.; den første
termin udredes, når grunden er færdig og muren står tre alen over jorden;
2. termin når spærværket er rejst; 3. termin vil være at udrede den 11. decem
ber, hvis kirken som lovet står færdig til Michaelis. Forstanderne lover videre
at stille 1.200.000 mursten til rådighed, idet man håber, at kongen vil bevilge
toldfrihed.
Dette var hovedindholdet af byggekontrakten. Det ses heraf, at dronningens
ønske om et bedre og skønnere tempel for de reformerte menigheder også er
blevet efterkommet. Der tales ikke blot om en pilastersmykket façade, men
også om frontispice og andet stenhuggerarbejde, om et prydeligt spir og om
stukværk på det hvælvede loft. Alt dette er blevet føjet til det ældre, meget
spartanske projekt, og den arkitekt, der gjorde de nye arbejdstegninger, var
identisk med kirkens stenhugger. Hans navn kender vi. Det var Henrich
Brockam22, der tillige var medlem af den reformerte kirkes tysk-hollandske
menighed23. I de gængse håndbøger kaldes han oftest hollænder, hvad han
mulig også var; men da han en overgang fra 1693 til sin død 1697 var diakon
ved kirken, førte han menighedens fattigregnskaber på højtysk, hvilket sprog
altså meget vel kan have været hans modersmål. Som stenhugger vil han være
kendt fra Vor Frelsers kirkes portal (ovenfor II, s. 498), og hele hans øvrige
virksomhed i København havde hidtil været begrænset til dette felt, der ligger
midt mellem håndværkspræget stenhuggerarbejde og det finere billedhuggeri.
Nu blev han af sine kirkeforstandere sat til at tegne deres nye kirke, og hans
rakitektoniske virke blev ikke begrænset hertil. Muligvis har han også syslet
med de to franske præstegårde, hvor hans navn dog ikke nævnes. Men givet er
det, at da den tyske menighed 1696 ville opføre en ny præsteresidens (nedenfor
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s. 47), bad man Henrich
Brockam om en tegning,
fordi man vidste, at han
var fortrolig med byg
ningskunsten24 (»... von
dem in der Baukunst sehr
erfahrnen Diacon Henrich
Brockam
einen
Abriss
machen«). Det er en selv
følge, at det tyske presby
terium, der gav ham denne
sidste større opgave, nøje
kendte
hans
arkitekto
niske kvalifikationer fra
kirkebyggeriet 1688—89.
Fig. 6. Reformert kirke. Grundplan 1914, opmålt af Alf. Jørgensen.
Som flere gange nævnt
var Brockam også kirkens
stenhugger. Kontrakten med ham om denne side af hans virksomhed var skrevet
på tysk og signeret den 1. februar 1688 af Abraham von Schepsel og Jean-Henri
de Moor på kirkens vegne25.
Der nævnes desuden en del andre håndværkere ved opførelsen af den refor
merte kirke. Tømmermesteren var Christopher Brückner26, der kendes fra
Petri kirkes kapel og Vor Frelsers kirke; han blev assisteret af Nicolai Finck27,
der også nævnes ved Vor
Frelsers kirke. Hele tre
malere var i virksomhed:
Johan Christopher Mesler,
Johan Lord og Christo
pher Barger28. Snedkeren
hed Johan Damin29, der
også var beskæftiget ved
opførelsen af de franske
præstegårde. Som mur
mester nævnes Andreas
Simonsen30, dog kun ved
indrettelsen
af
kirkens
krypt; det egentlige mu
rerarbejde har ikke fået
nogen særlig kontrakt og
Fig. 7. Reformert kirke. Grundplan af pulpiturstokværk, målt
1914 af Alf. Jørgensen.
er vel blevet overdraget
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brødrene Müller i entre
prise. Som smed nævnes
Andreas Clemmensen31.
Sammen med store dele
af København brændte
den reformerte kirke32 i
oktober 1728. Man kan se
af beretningerne, at byg
ningen brændte ud, hvil
ket vil sige, at i det
mindste tagværket med
spiret og alt det indre in
ventar blev ødelagt. Mu
renes skæbne kendes der
imod ikke, og der er ikke
bevaret
regnskaber
fra
tiden efter branden, som
kan kaste lys over spørgs
målet, om kirken måtte
rejses helt af nyt. Hvis
dette var tilfældet, måtte
jo den nuværende byg
ning være fra 1730’rne,
og
Henrich
Brockams
værk var da tabt for be
standigt. Hvad der kan
fremdrages fra hin tid,
tyder imidlertid på, at
murene havde holdt. Sten
Fig. 8. Reformert kirke. Opstalt af façaden 1914, opmålt af Alf.
Jorgensen.
brænder
normalt
ikke,
selv om murværket kan
skørne under heden. Hele pilasterfaçaden, som vi nu kender den, svarer til
beskrivelsen i byggekontrakten af 4. april 1688. Og endelig er der et kraftigt
bevis for, at den første kirke endnu er i behold. Det er det ældste — og hidtil
eneste kendte — billede af de første flygtninges kirke, en guache (fig. 4), som
nu opbevares på Frederiksborgmuseet, udført af den franske præst og rene
gat Gaspard Antoine de Bois Clair (1654—1704); den forestiller en allegori af de
reformertes fristed i Danmark med en gengivelse af kirken ganske som den nu
kendes.
Af de i byggekontrakten opgivne mål stemmer højden på 40 fod og mur
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tykkelsen på 3 fod ganske med de nu
værende forhold. Længden og bredden er
noget større end opgivet. Bygningen
skulle være 80 fod i længden og 50 fod i
bredden, men er i virkeligheden en ube
tydelighed større. Der kunne vel være
tale om en skalmuring i årene efter 1728,
men i så fald måtte også murtykkelsen
være ændret, og den holder stadig de sti
pulerede 3 fod. Det ser således ud til, at
façaden på den reformerte kirke, sådan
som den tager sig ud i dag, må opfattes
som det bygningsværk, der opførtes i
årene 1688 og 1689 efter stenhuggeren
Henrich Brockams tegninger.

BYGNINGSHISTORIE
en omfattende byggekontrakt med de
to entreprenører af april 1688 kan
ikke tages som bevis for, at man først da
gik i gang med arbejderne. Den slags kon
trakter blev i hine tider ofte først ud
færdiget nogen tid efter, at de første
håndværkere havde vist sig på bygge
pladsen og man tog blot fat efter en
mundtlig aftale. Tømmermesteren Christ
opher Brückner33 var allerede i december
Fig. 9. Reformert kirke. Opstalt af gavl
1914, opmålt af Alf. Jørgensen.
1687 i færd med at afbinde tømmeret, og
der blev truffet aftale med en kampestenshugger den 29. februar 1688 om materiale til grundvolden34. Selve grundstensnedlæggelsen, der først måtte komme efter terrænets udjævning og de første
fundamenters nedlæggelse, fulgte den 20. april 1688.
En samtidig notits i kirkens arkiv meddeler indskriften på grundstenen35.
Langs randen stod at læse: »Charlota Amelia Dan. Norv. Goth. Et Vand. Re
gina. Nata Landgrau: Hass. Sacram Hanc Ædem in gratiam Reform: Extruxit A. S. MDCLXXXVIII« (»Charlotte Amalie, Danmarks etc. Dronning,
født landgrevinde af Hessen opførte denne hellige bygning til gunst for de
reformerte i Frelserens år 1688«). — På stenens midte: »Fundamenta eius in
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Montibus Sanctis — Diligit dominus Portas — Sion — Ps. LXXXVII« (»dens
grundvold lagde han på de hellige bjerge. Herren elsker Zions porte. Salme 87«).
— På bagsiden læstes: »Invict. Monarchæ Christian V. Dan. Nor. Got. et Van.
Regis, Qui Locum dedit — et Privilegia. An. MDCLXXXV addidit — Eccl.
tot Locis vexatæ Solatium Templum — Surgit. A. C. MDCLXXXVIII« (»den
ubesejrede Christian V., Danmarks etc. Konge, som gav stedet og anno 1685
tilføjede privilegier til trøst for den kirke, der så mange steder var forfulgt,
rejste templet«). — Den samme gamle afskrift (fig. 10), hvorfra ovenstående
textredaktion er hentet, meddeler derefter, at dronningen med egen hånd den
20. april 1688 fredag eftermiddag i påskeugen lagde denne sten som den første;
et senere indskud samme sted beretter om indvielsen den 10. november 1689
»auf Martin Luthers tag«, da hofprædikanten dr. Musculus holdt den første
prædiken i kirken.
Den reformerte kirkeledelse ønskede byggeriet afsluttet inden årets udgang
1688. Men på ny greb dronningen ind og ønskede ændringer, som voldte for
sinkelser. Hun havde udtalt sig for, at kirken fik en krypt, hvor man kunne
bisætte hendes hoffolk og andre fornemme medlemmer af menigheden. Kirkens
ledere var ikke glade for dette forslag. Det ville forsinke kirkens fuldførelse,
ligesom det krævede større udgifter. En forespørgsel til brødrene Müller havde
til resultat, at krypten, hvis den blev udført af (eller rettere: dækket af) fyrre
træ og strakte sig under hele kirken, vill koste 900 rdl., medens den med ege
træ ville komme op på 1100 rdl. Presbyteriet foreslog derfor, at man enten
nøjedes med at grave separate krypter for hver ny begravelse, sådan som man
gjorde i stadens andre kirker (der tænktes utvivlsomt her på Trinitatis kirke,
se ovenfor II, s. 319), eller også lod bygge et større gravkapel på kirkegården
ud mod gaden (»vel potius porticum quandam extra templum et juxta plateam . . . « ) , altså sådan som det kort forinden var sket ved Petri kirke (I, s.
274)36. Men det hjalp ikke, dronningen fik sin vilje, om ikke i fuldt omfang.
Den nye krypt kom til at ligge under kirkens nordvesthjørne (fig. 11), og pres
byteriet bestemte at den skulle være 10 alen i længden, 8 alen i bredden37,
hvilke mål passer med den vestlige del af den nuværende krypt, inden denne
1730 blev udvidet. Nedgangen til gravkælderen var gennem en lem i kirke
gulvet tæt ved prædikestolen og koret, afsat på de ældste kendte planer af
kirken (fig. 14, 15 og 19). Vistnok samtidig med indrettelsen af denne krypt,
eller i hvert fald på et tidligt tidspunkt i kirkens byggehistorie, planlagde man
en anden krypt, der med en bredde på 10 alen skulle strække sig under hele
kirkens sydøstre gavl. Den er afsat på planen fig. 15, hvor det også ses, at be
gravelserne under kirkegulvet omhyggeligt har undgået at overskride grænsen
til denne projekterede krypt. Den blev dog aldrig til virkelighed, men man
nåede, medens kirken stod under opførelse, at afsætte dens nordre grænsevæg,
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der fornylig ved en undersøgelse er
konstateret under kirkens gulv. Da
man efter branden 1728 ønskede
større plads til kryptbegravelser,
benyttede man sig ikke af den
projekterede sydlige kælder, men
nøjedes med at udvide den gamle,
der nu kom til st strække sig under
hele nordvestgavlen.
Det blev ovenfor nævnt, at den
ældste krypt skulle have bjælkeloft.
Sådan blev det også med udvidelsen
fra o. 1730. De nuværende hvæl
vinger i kirkens kælder er først op
sat 1850 (nedenfor s. 64).
De fleste meddelelser om bygge
riets gang stammer fra tiden før
grundstensnedlæggelsen. Vi har fra
den tid en række kontrakter, der
ovenfor er nævnt, vi har endvidere
kunnet følge forhandlingerne om
den nye kirkes udseende; og under
alt dette nedsatte presbyteriet en
Fig. 10. Reformert kirke. Indskrift på grundstenen.
kommission,
der skulle varetage
Tysk-reformert kirkes arkiv.
byggeriets økonomi. Pengene til
den nye kirke kom til at passere mellem hænderne på en række kirkeældste,
hvis navne opregnes: Niclas Bruns, Pierre Danti, Michel Abbestée, Johan
Bramsted, Jean-Henri de Moor og Pieter van Hemert38. Fra forsommeren 1688
er der derimod næsten ingen efterregninger. Man må regne med, at murene
er blevet rejst på den tid, og at Brockams sandstensornamenter er blevet sat
på plads i løbet af efteråret 1688. Den 7. november meldes det, at kongen og
dronningen har godkendt planen om at lade deres navnecifre indhugge i frontispicen over hoveddøren39. Vi ser endvidere, at maleren Johan Lord skriver
kontrakt om kirkens ydre anstrygning den 3. januar 1689. Man må vel efter
sligt at dømme regne med, at bygningen endnu stod under stillads ved årets
udgang, og at fuldendelsen — sådan som det også var frygtet — blev forhalet
bl. a. ved anlægget af krypten. Presbyteriet var stadig utålmodigt og håbede
derefter på hurtigt resultat i 1689. Pastor Koene og den kirkeældste Pierre
Danti udvirkede da et løfte fra de to brødre Müller om, at kirken skulle stå
færdig til Påske40. Men det var kun et fromt håb. Den 5. juni lovede entrepre-
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Fig. 11. Reformert kirkes krypt. Opmåling af Chr. Ramsing 1882 i kirkens sakristi.

nørerne at have kirken færdig til Michaelis 1689, altså med et års forsinkelse41.
Heller ikke det håb gik i opfyldelse, uden at vi nu har nogen mulighed for i
enkeltheder at se, hvad der sinkede arbejdet. Vistnok har bygherrerne været
alt for optimistiske i deres beregninger om byggetid. I hvert fald var endnu
en række håndværkere i gang i sommeren 1689. Snedkeren Joachim Damin
synes at have været uafbrudt beskæftiget42. Glarmesteren fik sine regninger
betalt 27. oktober og 9. november43. Kirken kunne da indvies den 10. november
1689 med en festlig gudstjeneste, hvor der, som før nævnt (s. 31), blevprædiket
af Johannes Musculus. Regnskabet var dog ikke sluttet. Der skyldtes endnu
håndværkerne penge, og kassen var tom; konsistoriet måtte da på en eller
anden måde (»vix ac ne vix«) indsamle 500 rdl., da sagen ikke tålte udsættelse.
Endelig den 5. februar 1690 kunne man udbetale brødrene Frederik og Nicolai
Müller den sidste rest af deres tilgodehavende, i alt 50 rdl.44
Byggearbejdet havde varet to år. Det kan synes at være ganske godt præ
steret, når man tænker på de 14 lange år, der gik med at få Vor Frelsers kirke
opført. Samtiden har da også ytret et og andet, der kunne tyde på, at arbejdet
var gået rask fra hånden. Den hollandsk-lutherske præst Jacob Andreæ45 lod
sig i en klage fra 1690 over de reformertes nidkærhed forlyde med, at de lu
therske måtte døje den tort at se den reformerte kirke blive »opbygt udj hast«;
det er dog troligt, at den fortørnede præst mere har tænkt på de mange år,
3
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han selv forgæves havde
måttet vente på at få rejst
en kirke, end på en eksem
pelløs hurtighed ved ar
bejdet på den reformerte
byggeplads.
Bygningsbeskrivelse. Da
den reformerte kirke blev
bygget, lå den i byens
udkant, ikke langt fra
Nørrevold. Den er endnu
omgivet af sin gamle kir
kegård, hvor den ligger
tilbagetrukket
fra
Go
thersgaden, men ret tæt
op ad Åbenrå. Afstanden
fra Hovedfaçaden til Go
thersgaden er henved tre
gange så stor som den
mellem bygningens bag
side og Åbenrå (fig. 16).
Denne beliggenhed kan
vel være æstetisk bestemt,
fordi der derved mulig
kunne dannes et virk
ningsfuldt modstykke til
genboen, Rosenborg slot,
med dettes foranliggende
parterrehave. Men der er
nok en anden og mere
håndgribelig årsag. Ved
Fig. 12. Reformert kirke. Længdesnit opmålt o. 1920
Gothersgaden lå den gam
af S. A. Jungløv.
le, nu sløjfede, voldgrav;
terrænet var her sidt og sumpet og lidet egnet til at bygge på. Ud mod Åbenrå
var grunden derimod hård og fast, hvad der direkte nævnes, dengang man
tænkte på opførelsen af præsteresidenserne.
Målene er, som før nævnt, godt 80 fod i længden og godt 50 i bredden. Med
nutidens målestok er det henholdsvis 25,5 m og 16,20 m. Højden fra det om
givende terræn til overkanten af gesimsen er stadig de oprindelig planlagte 40
fod (12,5 m). Afstanden fra jordens overflade til spirets top er karakteristisk
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nok det tredobbelte, 120 fod (37,5 m), men
man må naturligvis her erindre, at spiret
er fra tiden efter branden 1728 og behøver
derfor ikke mere at afspejle de ældste til
stande. Men de simple talforhold og deres
indbyrdes harmoni taler dog for, at de op
rindelige dimensioner er bibeholdt.
Bygningen står næsten uden smykke på
tre af siderne, nemlig de to smalle gavle og
bagsiden ud mod Åbenrå, hvilket formo
dentlig afspejler hint »nøgne« projekt, som
presbyteriet oprindelig tog stilling til. Pilasterfaçaden ud mod Gothersgaden falder
da i øjnene som et inserat, en senere til
sætning, fremkommet efter dronningens
ønske og mulig tænkt som en værdig genbo
til Rosenborg slot.
Kirken dækkes af et valmtag. Rytter
spiret angiver sammen med hovedportalen
midt i pilasterfronten den egentlige hoved
akse, der går på tværs af den svagere be
tonede længdeakse fra gavl til gavl.
Langsiderne har fem fag, kortsiderne
tre fag rundbuede vinduer. Til alle sider
var der under de høje vinduer anbragt ovale
glugger, der oprindelig var tænkt som lys
givere for rummet under de indbyggede
pulpiturer. Materialet er overvejende små
røde mopper. Façadens pilastre er dog
Fig. 13. Reformert kirke. Tværsnit opmålt
muret af gule sten, der er berappede. Taget
o. 1920 af S. A. Jungløv.
har sortglaserede teglsten, medens etage
spiret siden 1730 har været kobbertækket; det var det formentlig også før
branden, men der er ingen efterretninger derom.
Til alle fire sider hviler bygningen på en sokkel af hugne granitkvadre, bindig
med murflugten. Kun på hovedfaçaden, der herefter skal omtales, er sokkel
problemet mere sammensat.
Henrich Brockams pilasterfaçade er et velkomponeret værk, opbygget efter
simple målenheder (fig. 17). Bygmesteren har forhøjet soklen over kampestensfundamentet til en højde af knap 3 alen, og derover har han opbygget sin
dekorative façade, der er holdt i tidens nederlandske barokstil med pilastre i
3*
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Fig. 14. Reformert kirke. Plan o. 1714 over stole og begravelser, mulig udfort af pastor Konrad
Kersting, i det tyske arkiv, rum nr. 1.

stor orden. De yderste pilastre er trukket en smule bort fra hjørnerne, og den
opgivne façadelængde på 80 fod passer, når man ser bort fra bygningens virke
lige mål og kun regner fra pilastrenes yderkanter. Halvdelen af dette mål, 40
fod, stemmer da med afstanden fra terrænhøjde til kransgesimsens øverste
kant. Der er på façadens midte et fremspring, en risalit, der måler 20 fod i
bredden (atter regnet fra pilastrenes yderkanter), altså en fjerdedel af hele
længden. Risalitten flankeres da af to murflader, 30 fod i kvadrat, regnet fra
hjørnet til risalitten og fra overkant af sokkel til arkitrav. Inden for disse let
overskuelige enheder toner façaden frem, bygget over en modul på 10 fod, femdelt ved den store pilasterorden, og med midtrisalitten, der er forstærket ved
to halvpilastre, skydende sig op i aksen, kronet af en frontispice, hvis top
ligger 40 fod over soklens overkant. Pilastrene har alle attiske baser og ioniske
kapitæler af sandsten, derover en tredelt arkitrav, også af sandsten, en glat
frise i blank mur og øverst den fremspringende kransgesims, der siden 1730 er
af sandsten, men som før branden var af egetræ, beklædt med kobber46.
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Hovedportalen i faça
dens midtrisalit flankeres
af to mindre ioniske pila
stre, der indeslutter en
rundbuet åbning med pro
filbånd i vederlagshøjde,
et profileret bueslag og i
toppunktet
en
slutsten
med let rustik forside.
Portalen, hvis fulde bred
de på 5 alen (10 fod) er
lig med hele façadens mo
dul, er også i overdelen
Fig. 15. Reformert kirke, plan o. 1720 i det franske arkiv.
med arkitrav, glat frise
og gesims opbygget efter
de klare klassiske regler, som Henrich Brockam må have tilegnet sig ved studium
af datidens arkitekturteoretiske bøger. Først derover kommer barokken til orde
i den store kartouche med volutter og stiliserede palmegrene; den findes an
tydet på Bois-Clairs billede (fig. 4) og er formentlig også original. Dens ind
skriftskjold er ret medtaget, og begyndelsen til indskriften er borteroderet:
»[Venite et a]scendamus ad — Montem Domini — Et ad Domum—Dei Jacob
— Jes. II« (efter Vulgata, Jesaias II, 3: Kom og lad os gå til Herrens bjerg,
til Jacobs Guds hus).
Over portalen er indfældet et stort cirkelvindue, omgivet at en blomsterkrans
af sandsten; ifølge kirkens regnskaber er disse ornamenter fornyet 1789, hvilket
særlig må gælde de nedhængende festons i Louis-seize-stil (nedenfor s. 62).
Oprindelig var der dog også ornamenter, der ses på billedet fra 1690 (fig. 4),
og også Thuras Vitruvius gengiver smykket i dets ældre skikkelse. — Midtrisalitten afsluttes foroven af en gavlfronton, i hvis trekantfelt er indsat et par
sandstensskjolde med Christian V.s og Charlotte Amalies navnecifre.
Kirkens tværakse, der går fra hovedportalen i det ydre til den modsatte
væg i det indre med alterbord og prædikestol, er således stærkt betonet i hele
kirkens opbygning. Længdeaksen fra gavl til gavl har kun fået en lettere
accent, markeret af de to sidedøre. Også disse sidstnævnte døre må formodes
at være oprindelige, skønt deres sandstensindfatninger synes at være en del
fornyede. De omtales udtrykkeligt i byggekontrakten af 4. april 1688, men de
har vistnok aldrig været i brug samtidig. De ældste planer af kirken (fig. 14 og
15) viser, at døren i sydøstgavlen må have været spærret af det indbyggede
»parquet«, og kun nordvestdøren har været i funktion i kirkens første tid. Om
vendt gik det efter branden 1728: da blev syddøren åbnet, medens den nord-
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Fig. 16. Reformert kirke og omgivelser. Situationsplan efter Geddes kort 1757.

lige dør blev omdannet til at være nedgang til den udvidede gravkrypt (neden
for s. 106). Således er det endnu.
De to sideportaler har enkle, retkantede sandstensindfatninger, hvorover der
er en mindre indskriftplade, flankeret af volutter. På portalen mod Rosenborg
gade47 læses i fordybede versaler: »Ipsi veluti vivi — lapides ædificati — fiatis
domus — spiritualis — I. Pet. II« (»vorder selv som levende stene, opbyggede
til at vorde et åndeligt hus. Peters første brev kap. 2« [vers 5]. — Den latinske
tekst svarer ikke helt til ordlyden i Vulgata). Over den anden sideportal på
sydøstgavlen læses: »Domus mea — domus orationis — vocabitur — Ies. LVI«
(Mit hus skal kaldes et bedehus. Jesaias kap. 56, vers 7; ordret efter Vulgata).
Kirkens langside mod Åbenrå er ganske smykkeløs. Den har fem rundbuede
vinduer, hvoraf det midterste er tilmuret forneden af hensyn til prædikestolen
indenfor. Under vinduerne er der tværovale glugger, nu alle tilmurede; om de
tidligere var lysgivende, vides ikke. Ovalen bag prædikestolen må i det mindste
altid have stået som blænding.
Tagværk og spir, altså hele kirkens overbygning fra gesims og opefter, stam
mer fra tiden efter branden 1728. De ældste forhold kan derfor kun anskues
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Fig. 17. Reformert kirke. Projektionsstudie ved Ingemann Arthur-Nielsen.

ved hjælp af Bois-Clairs billede fra 1690 (fig. 4). Der var dengang som nu
valmtag behængt med sortglaserede tagsten, og over tagryggen var der et
stokværkdelt rytterspir. Som før nævnt er spirets nuværende top 120 fod over
jordens overflade, altså smukt koordineret med kirkens modul, og der er kun
grund til at tro, at 1730-spiret i alle hovedtræk er en gentagelse af forgængeren.
Kirkens indre måler 23 ½ m i længden og knap 14 m i bredden (henholdsvis
75 og 45 fod). Højden fra gulv til gesims er 10,5 m, til det let hvælvede loft
12,10 m (henholdsvis 44 og 49 fod). For længdens og breddens vedkommende
stemmer målene med de oprindelige forhold, da kirkens ydre og indre dimen-
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sioner var uberørte af branden. Lidt mere usikkert er det med rummets øvre
afslutning. Over den profilerede gesims, der løber langs alle fire sider, er der en
hulkehl, som danner overgangen til loftsfladen med guldstjerner og stukkatur
værk. Netop denne del af bygningen blev ødelagt 1728; men de nuværende
forhold er vel også her en gengivelse af det, der var her tidligere. Byggekon
traktens ordlyd synes at bekræfte det: »Das Gewölbe soll sincken 7 Fuess an
alle vier Seiten . . . « . Hvis disse ikke alt for klare ord betyder, at der har været
en hulkehl på 7 fod, så har man 1730 stræbt at efterligne det ældre loft. Blot
har dette været lidt stejlere hvælvet end det nuværende. En eller anden form
for stukkaturudsmykning har loftsfladen fået 1689. Kontrakten nævner, at
gipsværket skal gøres efter den af presbyteriet underskrevne tegning; der er
også nu en sådan stukramme fra 1730. I midten af loftet blev der efter branden
indsat et skriftfelt, omgivet af en oval gipsramme. Der var noget lignende i den
ældste kirke, eftersom præsterne i oktober 1689 fik overdraget det hverv sam
men med dronningens sekretær Georg Lincker at redigere inskriptionen i loftets
midte (»circa inscriptionem in medio fornice ponendam«)48. Nu har den følgende
ordlyd: »D. O. M. Favente sum: numine — concedente potentissimo — monarcha Christiano Vto — Dan: Norv: Got. Vand. Rege. — Augustis. Regine
Carol: Amaliæ — Hass: Landg. Cura. Templum — hoc in usum reformatorum
— extructum est. Ano Sal. — MDCLXXXIX — XI. Octob.« (»Herren, den
bedste og største. Ved den højeste Guds bistand, ved naadig befaling af den
stormægtigste monark Christian V., Danmarks, Norges, Goters og Venders
konge, og ved den ophøjede dronning Caroline Amalies, landgrevinde af Hes
sens, omsorg, er dette tempel rejst til brug for de reformerte, i det Herrens
år 1689 den 11. oktober« (fig. 18)). Indskriften rummer et par gåder: hvorfor
kaldes dronningen Caroline i stedet for Charlotte, og hvad hentyder datoen
den 11. oktober til? måske til Georg Linckers nysnævnte redaktion? Formo
dentlig har man 1730 måttet rekonstruere en tabt indskrift og derved endt
med en tekstredaktion, der ikke på alle punkter er rigtig.
Kirkerummets indre opbygning med stolestader og pulpiturer er ligeledes en
genspejling af de ældre forhold. Naturligvis gik alt træinventaret tabt ved
branden 1728, men de gamle planer fra den ældste tid viser, at man 1730 ind
rettede sig omtrent som før i tiden. Man havde ved byggearbejdets begyndelse
1688 overvejet at opstille flere rækker pulpiturer, men alt tyder på, at der kun
blev tale om een række, ligesom nu. Vi veed tillige, at prædikestolen også den
gang var anbragt midt på langvæggen lige over for hovedindgangen, hvor der
selvsagt ikke har været pulpiturer. Et sådant rum med prædikestol på den ene
væg og omløbende gallerier på de tre andre vægge tilhører en bestemt kirke
type, som Per Gustaf Hamberg i sin bog om protestantiske kirkebygninger har
kunnet henlægge til Amsterdam. Han sammenligner særlig den reformerte kirke
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Fig. 18. Reformert kirke. Indskrift malet på træ, i kirkens stukloft.

i København med det amsterdamske mennonittempel Bij’t Lam ved Singelgrachten49. Ligesom den danske, reformerte kirke er holdt i den palladianske
stil fra Nederlandene, er også dens indre opbygning af nederlandsk her
komst.
Alle enkeltheder som f. ex. ornamenter på prædikestol, dronningestol og
stolestader kendes ikke mere. Kun den måde, hvorpå rummet var disponeret,
veed vi lidt om. Ved hovedindgangen var der afskilret en lille forstue. I fort
sættelse af denne var der til højre et indelukke, der må have rummet den
eneste kendte trappe til pulpituret, eftersom Pieter de Hemerts plan (fig. 19)
her har signaturen »Huys onder de trappe« — hus under trappen. De to andre
planer har her afsat en signatur for orgelet, hvilket nødvendigvis må hentyde
til, at orgelet var anbragt ovenover, på pulpituret. Ingen af de tre kendte pla
ner har gengivet en forstue ved indgangen fra Rosenborggade; her gik man
åbenbart lige ind i kirken. Alle tre planer er enige om overhovedet ikke at an
tyde nogen dør i den sydøstre gavlvæg. Den har været spærret af en forhøj
ning, kaldet »parquet«, og en af planerne gengiver trinnene, der førte op dertil.
Der var faste bænke langs tre af parkettets sider; de kaldes på Hemerts plan
for diakonbænkene, og vender ryggen til den stængede portal. Den samme plan
nævner her et »Doop huys«, vel et gitter om døbefonten, og — hvad der er
bemærkelsesværdigt — et »Tafel des Herren«. Nadverbordet var altså anbragt
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her ved siden. Det er det eneste punkt, hvor der var andre dispositioner end
senere. I tiden efter branden stod nadverbordet altid foran prædikestolen.
Stolestadernes placering fremgår af de samme tre tegninger. Der var to store
blokke midt på gulvet, adskilt ved en gang i kirkens hovedakse. De andre stole
var placeret langs væggene således, at de altid havde front mod prædikestolen.
Der er ingen oplysninger om, hvorledes den lille franske menighed fordelte
sig på stolestaderne. Derimod giver stoleregistret fra 1690 med den tilhørende
plan en antydning af, hvorledes den større tysk-hollandske menighed fandt sig
til rette. Register og plan har foreløbighedens præg, er vel det første forsøg på
at disponere over kirkerummet; men de givne lister er ufuldstændige — der
mangler mange navne, og der er alt for mange ledige stader. Et par karakteri
stiske træk fra disse gamle lister skal her anføres.
De bedste pladser synes at være dem, der løber langs væggen på begge sider
af hovedindgangen og ved kortsiden ud mod Rosenborggade. Vægpladsen lige
til venstre for hovedindgangen var forbeholdt adelige damer, og det oplyses, at
stolen var forsynet med »gaderwerck«, dvs. gitterværk. I kirkerummets syd
østre hjørne finder man bænke for dronningens domestikker (nr. 34 og 35) samt
for kammersekretæren Georg Linckers gemalinde (nr. 33). Ved siden heraf sad
»fornemme damer« i nr. 31 og dronningens kammerpiger i nr. 32. En ambassa
dørstol uden nummer var anbragt foran forhallen og det derved liggende
trapperum. Langs væggen mod Rosenborggade nævnes også stole af finere art:
adelige bænke til venstre for sideindgangen og »vornemme bancken met gader
werck« på den anden side. På den modsatte kortside finder vi som før nævnt
»parkettet« med diakonstolene, og på langsiden mod Åbenrå, på begge sider af
prædikestolen fandtes tværstillede korte mandsstole.
Enkelte af de planen påførte navne skal her omtales. Af de to fritstående
blokke på gulvets midte var de forreste bænke (nr. 36 og 43, nr. 50 og 57) for
beholdt henholdsvis officerer og gehejmeråder. Resten var som nævnt kvinde
stole. Ekvipagemester Carsten Richters hustru rådede over tre pladser i nr. 37,
hvor også schoutbynacht Andreas Dreyers enke og kræmmeren Peter Dendas’
hustru hver havde eet sæde. I nr. 39 noteres navnet Koninck; det må være
maleren Jacob Conings hustru Dorothea Ehrensburg. Præstekonerne var også
repræsenteret. Således var bænken nr. 46 reserveret for »domina Koene«, gift
med pastor Werner Koene. Nr. 49 nævnes som »franse predikants banck« med
ialt fem pladser. Silkefarver Philip Walckens hustru sad i nr. 51 ved siden af
kommandørkaptajn Reyer Pies hustru. I de følgende stader er der flere kendte
navne fra den ældste menighed: Abbestée og van Hemert (nr. 52), van Schepsel
(nr. 53) og Christian Werner (nr. 55).
I de korte mandsstole ved prædikestolen finder man i nr. 1 westphaleren
Conrad Plasman anbragt ved siden af Jonas Barbet, der er identisk med den
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Fig. 19. Reformert kirke. Plan 1690 i Pieter van Hemerts stolestade-register. Det tyske arkiv.

kendte emaillemaler Josias Barbette. Kirkens bygmester Henrich Brockam er
noteret i nr. 7, og i de øvrige stole støder man på flere af de kendte navne fra
menighedens ældste tid som Levin, Hemert, Richter, Reyer Pie, Widemann,
Werner, Bruns og Walcken. Disse mandsstole er delt i to halvdele ved et åbent
rum foran prædikestolen. Planen fra 1690 antyder med stiplede linier opgangen
til prædikestolen, og det må være indlysende, at forelæserens pult, der er gen
givet midt for prædikestolen, har været placeret i en skranke.
Om pulpiturernes udseende er vi uden efterretning. Heroppe var både orgelet
og dronningestolen anbragt, den sidste utvivlsomt dér, hvor også den efter
følger findes, lige over hovedportalen.
Af alt dette træværk vides dronningestolen, orgelet og ministerbænkene at
have været malet og forgyldt. Om stolestadernes og prædikestolens staffering
er der ingen oplysninger.
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PRÆSTER E S I D E N S E R N E

D

et var fra gammel tid en selvfølge, at man skulle søge præstens bolig i nær
heden af kirken. Således havde det været ved alle hovedstadens middel
alderlige kirker. Ved S. Petri tyske kirke havde forbindelsen mellem kirkebyg
ningen og de dertil knyttede residenser endda været meget intim (I, s. 287 f.).
Men det var et særsyn mellem de københavnske kirker, når de reformerte me
nigheder kunne placere præsternes huse som et samlet appendix til kirken,
opført på samme grund som denne og på samme tid, og efter al sandsynlighed
blev de også bygget efter tegning af den samme arkitekt, der gav kirken dens
endelige skikkelse.
Af den store byggegrund, som kongen havde skænket til de reformerte me
nigheder, havde man udskilt den sydøstlige part til præsteboligerne, omfattende
69 alen gadelinie og 74 ½ alen mod de nærmeste naboer1.
Oprindelig var det tanken, at der skulle bygges for de midler, der blev til
overs, når kirken var rejst. Man begyndte imidlertid at bygge et par af residen
serne allerede i 1688, og da kirkebyggeriet blev dyrt, var der ingen penge ledige.
Hver præst måtte foreløbig selv skaffe penge til veje, bl. a. ved at rejse lån i
ejendommene2.
Ved en konsistorialbeslutning af 18. april 1688 blev det foreløbig bestemt, at
de tre residenser — to franske og een tysk — skulle ligge på lige linie med
façader ud mod Åbenrå og gårde med haver ud mod Gothersgaden. Det blev
ved en senere lejlighed fremhævet, at byggegrunden her var fast, fordi den var
identisk med den gamle vold, medens terrænet ud mod Gothersgaden var op
taget af den tidligere voldgrav og derfor mindre egnet til formålet3. Efter
denne ordning skulle den ældste franske præst, Jean de la Placette, have bygge
grunden nærmest kirken; den tyske præst Werner Koene skulle bygge i midten,
medens den yngste franske præst, Philippe Mesnard, overtog den fjernest lig
gende byggegrund.
Om denne fordeling opstod der straks mellem begge menighederne en dyb
uoverensstemmelse, der efter franskmændenes udtalelser kunne få sørgelige og
forargelige følger (»qui ne pouvant avoir que des suites funestes et scandaleuses«)4. Det var navnlig tyskerne, der var utilfredse: med en sådan bebyggelse
havde man på forhånd afskåret sig fra at udvide kirkegården, og dertil fandt
man, at beliggenheden af la Placettes residens kunne frembyde brandfare for
kirken, hvis svære kransgesims var af træ5. Måske var der også mange andre
anstødsstene og mere personlige chikanerier; men man enedes sluttelig om at
indanke sagen for dronningen, og det kom omsider til et forlig i november 1688.
Efter dette kunne de klagende tyskere notere både gevinster og nederlag. De
trængte igennem med deres protest mod en byggegrund så nær kirken. Det
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Fig. 20. Reformert kirke. Plan 1688 over kirken og præstegårdene. I det tyske arkiv rum nr. 1,
ved byggekontrakten; jfr. bilag 2.

ledige areal blev her udlagt til have for pastor la Placette, der da overtog hin
grund nr. 2, hvor pastor Koene allerede var i færd med at bygge sit hus, medens
pastor Mesnard kunne beholde den tredje grund, der også oprindelig var be
stemt for ham6. Det blev da et tab for tyskerne, at de nu måtte overtage den
dårligste byggegrund ud mod Gothersgaden. De betænkte sig da også på at
bruge denne rettighed, og det varede hele otte år, inden man her gik i gang
med byggeriet. I mellemtiden boede pastor Koene til leje hos bryggeren Niels
Knob i S. Gertrudsstræde.
Den nye ordning medførte tillige, at man ikke kunne dele arealet ligeligt
mellem de to menigheder, i al fald ikke efter en lige linie. Forliget indeholdt
detaljerede bestemmelser om, hvorledes man efter brudte linier kunne dele sol
og vind lige mellem franskmændene og tyskerne. Der måtte allerede på den tid
tages stilling til, at der snart blev brug for to tyske præster, og også det toges
der hensyn til i forliget. En planskitse, der er bevaret i det tyske arkiv, viser
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denne deling (fig. 20). Dog skete der en ændring allerede 1692, da Philippe
Mesnard fik haverum bag sin residens lige ud til Gothersgaden7, og helt ned
til 1800’rne havde franskmændene rådighed over dette nyerhvervede stykke.
Et asyl blev bygget her 1837 (s. 96).
På det tidspunkt da man endnu regnede med at lægge de tre residenser på
linie ud mod Åbenrå, forelagde pastor Werner Koene for det samlede konsi
storium en tegning, hvorefter der kunne bygges. Man har af ordlyden gættet
på, at Werner Koene selv havde udarbejdet tegningen; men det kan næppe
være rigtigt. I Acta consistorii står der blot dette ene, at tegningen blev fore
lagt (»oblatum«, »vorgestelt«) af ham, og deri kan ikke lægges, at han tillige var
arkitekt8. Det turde være det sandsynligste, at Henrich Brockam, som man
havde anvendt i kirken, og som i 1696 var virksom ved den nye tyske præsteresidens, også blev rådspurgt i dette tilfælde, skønt ingen skriftlig kilde har
nævnt ham i forbindelse med præstegårdene fra 1688.
Præsterne Koene og Mesnard var som tidligere nævnt allerede 1688 i færd
med at bygge efter de ældre direktiver. Hver residens rådede herefter over en
tredjedel af den samlede gadelængde på 69 alen, altså 23 alen pr. hus. Heraf
optog selve residensen de 18 ½ alen, medens de resterende 4 ½ alen var optaget
af en port. Disse retningslinier opretholdtes også, efter at man havde opgivet
at bygge på grunden nærmest kirken.
Pastor Philippe Mesnard havde 2. juni 1688 ladet snedkeren Joakim Damin
udarbejde et overslag, som er bevaret, og som giver et godt indblik i, hvordan
husene var indrettet9. Hver residens havde da de i forvejen opgivne mål, 18 ½
alen i længden, 14 alen i dybden. Façaden havde 8 fag i to stokværk og var
kronet af en gennemgående kvist over de fire fag med en ovalglug i gavltoppen
ud mod gaden og med en vinde på det tilsvarende sted ind mod gården; ved
gavltrekantens fodpunkter skulle der være en rund knop »oder sonst etwas
vollstehendes«. I det underste stokværk var der køkken, spisestue, sovekam
mer og visitgemak. Det øvre stokværk blev ikke nærmere specificeret, men
kunne indrettes efter bygherrens ønsker. I begge stokværk skulle der ved siden
være en gang med italiensk trappeløb, i underste stokværk forsynet med flise
gulv og gadedør. Der skulle kun være een skorsten med kamin i køkkenet og
med vindovne i de respektive stuer. Kælderen skulle indrettes i de tre fag, der
svarede til første stokværks køkken og sovekammer, og var gennemgående fra
gade til gård. Ad en vindeltrappe kom køkkenet og kælderen i forbindelse med
hinanden, og fra kælderen var der yderligere en muret trappe op til gården.
Kælderhøjden skulle være 3 alen minus 3 tommer, så at man ikke stødte ho
vedet. Der skulle være gulv af flensborgsten og jerngitre for alle kældervinduer.
Huset forsynedes med blyrender, og der var skodder for alle vinduerne. —
Porten på 4 ½ alens bredde lå uden for bygningens korpus, smykket med en
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frontispice, der foroven var beslået med pigge, så at ingen tyv kunne komme
ind den vej. — I gården skulle der bygges en stald helt af træ, 21 alen lang og
7 alen dyb, med en kvist, i hvis top var anbragt en vinde; der var desuden tag
af sten, brolagt gulv og et dobbelt sekret. Huset lovedes færdigt til Michaelis
1688. Det er nok blevet lidt forsinket, da den sidste termin først var udredet
18. maj 1689.
Sådan som det beskreves i overslaget, er Philippe Mesnards residens utvivl
somt også blevet opført. Og på lignende måde havde man formet den anden
residens, der altså var påbegyndt af Werner Koene, men som blev overladt til
la Placette. De to præsteboliger lå på samme sted som deres efterfølgere fra
1730. Men som det fremgår af overslaget var de ældre residenser opført efter
andre retningslinier end de senere.
Når den tyske menighed betænkte sig hele otte år på at opføre en residens
på det areal, der var anvist ud mod Gothersgaden, kan det skyldes penge
mangel. Men en anden tungtvejende årsag til udsættelsen var utvivlsomt
byggegrundens slette tilstand. I 1688 beskrives pladsen som opfyldt af alskens
urenligheder10. Et direkte bevis derpå fik man, da den tyske menighed 200 år
senere i 1886 skulle bygge den anselige ejendom, som endnu står på dette sted.
Man fandt da den tidligere voldgrav fyldt med allehånde mærkelige ting, lege
tøj, skeer, gafler, knive, apothekerkrukker og flasker, og endogså mønter, alt
sammen sager fra 1600’rne11.
Dronning Charlotte Amalie viste endnu en gang i gerning sin kærlighed til
den reformerte menighed ved et gavebrev af 22. april 1696, hvorefter hun
skænkede 2200 rdl. til opførelsen af en tysk præstebolig12. Tegningen til byg
ningen udførtes af Henrich Brockam (ovenfor s. 28), som også, så længe arbej
det stod på, anviste håndværkerregningerne til udbetaling. De regnskaber, der
er bevaret, lader formode, at huset havde ganske samme udseende som de to
tidligere byggede residenser. Der var også her en særskilt port ved siden af
bygningen, og der synes at have været en gennemgående kvist, hvortil Henrich
Brockam leverede »4 Cantillien (?) auff den Schultern der Giebel«, hvad der vel
vel hentyder til de »knopper«, der prydede gavlene på de to franske residenser.
— I det indre har maleren Jørgen Bendtzen stafferet en større stue som valnødog oliventræ, et mindre rum blev lysegråt anstrøget med røde lister; en forstue
maledes gråt i gråt, og køkkenet blev mørkerødt med hvide lister. Udvendig
blev huset samtidig anstrøget med stenkulør13.
I denne residens boede efter hinanden Werner Koene, Conrad Kersting og
Frantz-Jockel Vogelsang indtil den store brand 1728.
Da den tysk-hollandske menighed var den talstærkeste, måtte der snart tæn
kes på ansættelsen af endnu en præst. 1709 blev da Johannes Meier fra Bremen
ansat som pastor adjunctus hos Werner Koene14, og da Kersting i 1714 blev
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Koenes efterfølger som primarius, udnævntes Johannes Meier til den tyske
menigheds nye pastor secundarius15. Dronningen havde da overladt ham en
bolig i Lille Strandstræde. Her havde Kersting som hofpræst haft sin residens,
og huset tilhørte dronningen, som i et par gavebreve af 15. august og 4. sep
tember 1713 overdrog ejendommen til den tysk-hollandske menighed16. Her
boede da Johannes Meier, også efter at han 1714 var blevet officiel andenpræst,
til sin død 1721. De følgende secundarii på dette sted var Vogelsang og Rind
fleisch. Da Vogelsang 1727 blev primarius, skulle han flytte til residensen i
Gothersgade17. Efter katastrofen 1728 ses begge de tyske præster at have re
sideret i Lille Strandstræde18. Men det var kun midlertidigt. Residensen i Go
thersgade blev straks genopbygget, og en ny tysk præstebolig blev opført i
Åbenrå lige over for kirken omkring 1730, efter tegning af Philip de Lange.
Residensen i Lille Strandstræde blev samtidig solgt.

I N V E N T A R F Ø R 1728
†Nadverbord, kaldet »Tafel des Herren« (fig. 19; jfr. foran s. 41), var opstillet
på »parkettet«, dvs. forhøjningen ved den lille portal i den sydøstre gavl1.
Udseendet kendes ikke.
†Alterskranke. Både foran nadverbordet og prædikestolen kan der have været
skranker. Planerne fra den ældste tid synes at antyde det. Midt i den for
modede skranke foran prædikestolen var lektors (»Vorleser«) pult anbragt.
Kalk (fig. 22), vistnok fra 1638, sølvforgyldt, 24,1 cm høj, fodpladens dia
meter 14,2 cm, bægerets diameter 12 cm. Kalken har sekstunget, buklet fod
på tilsvarende fodplade, sekskantet skaft, fladtrykt, midtdelt knop med op
drevne, fladrunde tunger, glat bæger. Kassels bymærke findes på fodpladen og
ved mundingsranden. Mestermærke I R for Johannes Riese findes på et blad
ornament under bægeret. På fodpladens underside er graveret Charlotte Ama
lies våben med hjerteskjold og kongekrone over, samt: »1 ¶ 4 Lot«. Den til
hørende disk (fig. 21), nu kun forgyldt på undersiden, er glat, uden andre
ornamenter end det graverede dronningevåben. Diameter 25,5 cm. På under
siden findes Kassels bystempel og mestermærket for Johannes Riese2; samme
sted er graveret: »1 ¶ 1 Lot«; desuden en tremulering (»oldermandsranke«).
Den nævnte guldsmed, der var født 1619 og død 1673, vides at have været
virksom som mester i Kassel 1650. I den trykte litteratur3 om den reformerte
kirke siges det, at kalk og disk er stemplet 1638. Dette årstal ses dog ikke nu.
*Kalk o. 1675 (fig. 23), oprindelig tilhørende dronning Charlotte Amalie,
men deponeret i den reformerte kirke, 13 cm høj, med låg ialt 16,3 cm høj,
forgyldt ind- og udvendig. Glat, rund fod med let rillet kant, kort, rundt skaft,
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Fig. 21—22. Reformert kirke. Kalk og disk 1638.
Fig. 21 (foroven) Disk 1638. Fig 22 (til højre)
Kalk 1638 (s. 48).
L. L. 1966

højt bæger med glat og let tilsidset korpus; hvælvet låg med dup. Mester
stempler (fig. 25) på låget og fodens kant, et sammenskrevet V H for Valentin
Humpff4, der vides at have haft borgerskab i Kassel 1651, død 1681. Den til
hørende disk (fig. 24) har diameter 18,5 cm og bærer mestermærket I R for
Johannes Riese (se ovenfor under kalk 1638), samt Kassels bymærke. Char
lotte Amalies våben er graveret på låget og disken. På underkanten af kalkens
fod er graveret: 26 ½ Lot; på diskens underside læses: 15 Lot. — Efter dron
ningens død synes dette bestik ikke at have været anvendt ved kirken. I 1882
ytrede Rosenborgsamlingen ønske om at erhverve det, og den tyske menighed
vedtog da at aflevere det. På de danske kongers kronologiske samlings vegne
kvitterede J. J. A. Worsaae5 for modtagelsen den 15. juli 1882. Både kalk og
disk findes nu på Rosenborg6.
Kalk 1710—19, af sølv med forgyldte rande (fig. 26). 18,8 cm høj, fodens
diameter 12,6 cm, bægerets diameter 9 cm. Rund fod og rundt skaft, rund
knop uden ornamenter, glat bæger. Kalken bærer Københavns bystempel 171 [ ?],
mulig for 1719 (se sygekalk), guardeinstempel CLMW for Conrad Ludolf, samt
mestermærke N I for Niels Johnsen (Bøje, s. 59); månedsmærke: Tvillingernes
4
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tegn. — En lille, tilhørende disk (omtalt af Bøje s. 59) fra samme tid og af
samme mester er ikke fundet. Tilhører den tyske menighed.
Sygekalk 1719, 13,2 cm høj, fodpladens diameter 9,3 cm, bægerets diameter
7,1 cm (fig. 30); i futteral fra 1879. Sekstunget fod, buklet, på tilsvarende fod
plade, sekskantet skaft; knop med rudebosser og akantus foroven og forneden
er mulig fornyet; glat bæger, indvendig forgyldt. Københavns bystempel 1719.
Guardeinmærke for Conrad Ludolf. Mestermærke A L C for André le Coq
(Bøje, s. 55), samt Krebsens tegn. Tilhørende disk med de samme stempler,
diameter 9,4 cm. Tilhører den tyske menighed.
To ens vinkander o. 1700 (fig. 27). Højde 32,8 cm; fodpladens diameter 15,5
cm. Rund fod, profileret i flere afsæt. Glat, buget korpus med vandret, graveret
bånd på midten. Lavt hvælvet og glat låg med kugleformet, forgyldt knop.
Hank i to afsæt, stor C-bøjle foroven; lille omvendt C-bøjle forneden. Opret
stående, fliget gæk. — Disse to kander har en påfaldende lighed med en til
svarende kande i Vor Frelsers kirke, omstøbt 1691 (se DK. Kbh. By II, s. 478).
— Der er stempler dels øverst på halsen, dels på oversiden af lågets plade og
desuden et sæt på oversiden af fodpladen (fig. 29). Det drejer sig formentlig
om Hamborgs bystempel samt mestermærke for en ukendt guldsmed (Rosen
berg 3. udg. bd. II, s. 135 nr. 2382). Ifølge Aschoffs manual 1769 skal disse
kander være skænket til kirken af dronning Charlotte Amalie. Tilhører nu den
franske menighed.
To †vinflasker af sølv med skruelåg, skænket til kirken af dronning Charlotte
Amalie, omtales i Aschoffs manual fra 1769. De synes at være solgt 1781 (Regn
skabsbog II, s. 91).
Dåbsfad o. 1650 (fig. 32), helt forgyldt, af aflang oval form med tunget kant,
57,7 i længden, 47,2 cm i bredden, med udsmykninger i drevet arbejde. Langs
randen er der fire muslingeskaller samt frugtklaser af næsten renæssanceagtig
karakter og fire støbte englehoveder med toppet frisure og vinger, alt på
prikket grund. I bundens midte findes et ovalfelt med ramme i bruskbarok og
derom fire drevne felter med fremstilling af de fire elementer: Jorden fremstilles
som en stående genius, der holder et overflødighedshorn med frugter i den ene
hånd og en blomsterbuket i den anden; Vandet som en Neptun (?) med tre
fork, en væltet krukke, hvoraf vandet fosser ud, og med en konkylie i den ene
hånd og en delfin ved højre f o d ; Ilden er symboliseret ved en stående genius
med flagrende klædebon og tordenkiler i begge hænder; Luften er en vinget
genius, liggende på en sky og blæsende i et horn. Under bunden findes Augs
burgs bystempel. Mestermærke: et sammenslynget IS (fig. 28); desuden en
»oldermandsranke«. Med graveret kursiv er tilføjet: »4 ¶ 22 L. N. 17«.
†Prædikestol 1689 var, efter udsagn i den tyske oversættelse af Acta consistorii, anskaffet i Amsterdam og skal tillige været opstillet i kirken af en hol-

51

DEN FORSTE KIRKE

L. L. 1967

L. L. 1967

Fig. 23. Dronning Charlotte Amalies kalk, nu på Rosenborg (s. 48 f.). Fig. 24. Dronning Charlotte
Amalies disk, på Rosenborg (s. 49). Fig. 25. Stempler på Rosenborgkalken (s. 49).

lænder. Den var anbragt på langsiden lige over for hovedindgangen med op
gang fra syd (fig. 19). I registret over kirkens ældste brevsager er prædikestolen
nævnet allerede i maj 1689. Snedkeren Joachim Damin (ovenfor s. 46) fik i
oktober 1689 betaling for at have lagt »le parquet de la chaire«, hvilket mulig
hentyder til en forhøjning foran stolen. Udseendet kendes ikke, men den vides
at have været stafferet7.
†Stolestader var udført af snedkeren Johan Conrad Braun8 ifølge kontrakt af
1688. Medens der findes gode oplysninger om stoleværkets placering og anven
delse (s. 42), er udseendet helt ukendt. Vi ved, at der har været »gaderwerck«
for de mere fornemme stole langs væggene; 1689 forhandlede presbyteriet om
staffering af »transenna«, hvilket latinske ord her nærmest må tydes som
gitter9. Fra samme år findes en regnskabspost for maling og forgyldning af
ministerbænkene10, dvs. stolene foran forhallen, bestemt for gesandter. Lige
ledes blev dronningens jomfruers stol »decenter ornatum« (sømmeligt udsmyk
ket), og konsistoriets stol — der måske er identisk med diakonstolene omkring
nadverbordet — blev malet med samme farver som prædikestolen11.
†Dronningestolen blev udført af snedkeren Johan Conrad Braun12 efter kon
trakt dateret 28. januar 1689. Tømrerarbejdet blev gjort af Nicolai Finck13,
4*
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Fig. 27. Reformert kirke. Vinkande o. 1700 (s. 50)

Fig. 26. Reformert kirke. Kalk o. 1710 (s. 49)

ifølge regning af 17. august 1689. Staffering og forgyldning udførtes af Chri
stopher Barger14 efter regning af 13. september 1689. Ligesom sin efterfølger
fra o. 1730 har den ældste dronningestol sandsynligvis været anbragt på pul
pituret over hovedindgangen. Pålidelige efterretninger savnes dog, og der vides
intet om dens udseende. Når den nuværende kongestol bærer Charlotte Amalies
navneciffer og har et loftsmaleri fra 1600’rne med samme dronnings initialer
(nedenfor s. 85), kunne man fristes til at tro, at noget af den gamle stol er
bevaret. Det er dog vanskeligt at tro, at noget træværk overhovedet skulle
være reddet ud af den brændende bygning i 1728. Loftsmaleriet er, således
som det vil blive påvist under inventaret efter 1730, en tro kopi af et lignende
billede på Kronborg, udført 1635 af Gerard van Honthorst, og kan tænkes at
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Fig. 28. Stempler på dåbsfadet fig. 32. (s. 50)

Fig. 29. Stempler på kanden fig. 27.
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Fig. 31 Reformert
Fig. 30. Reformert kirke. Sygekalk 1719, tilhørende den tyske menighed (s. 50).
kirke. Sygekalk 1764, tilhørende den franske menighed (s. 71)

være bragt til Reformert kirke 1730 fra et af de kongelige slotte, f. ex. Køben
havns slot, der blev moderniseret i 1720’rne og helt omdannet til det nye
Christiansborg i 1730’rne.
†Præstestol. Den forreste af de korte mandsstole umiddelbart syd for præ
dikestolen betegnes i stolestaderegistret fra 1723, der førtes på hollandsk (vist
nok af den ældste Jan van der Sluys), som nr. 11 »voor de preedickanten als
op preedick stoel gaen«15. Udseendet kendes ikke, men det har næppe adskilt
sig fra de øvrige stolestader.
Kirkekiste 1687 (fig. 33), med svært jernbeslag, nagler og tre låse, een i låget
samt to hængelåse på forsiden. De sidstnævntes hængsler har indridsede møn
stre af lodrette og skrå streger. Midt på forsiden er anbragt en falsk lås med
stærkt fliget skilt omkring nøglehullet. På kortsiderne er to svære hanke.
Konsistoriums kiste omtales 1687 og må formodentlig være identisk med den
endnu bevarede16. Den blev dengang, i september 1687, forsynet med tre låse
og derefter ført til pastor Mesnards hus, hvor den skulle stå, til kirken var
bygget færdig. Hvor den befandt sig i 1728, og hvordan den blev reddet fra
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Fig. 32. Reformert kirke. Dåbsfad o. 1650 (s. 50)

ildsvåden, meddeles der ikke noget om. 1816 har en snedker til denne kiste
forfærdiget en fyrretræs fod, formodentlig den samme som den endnu eksiste
rende17. Kisten blev oprindelig brugt til opbevaring af de indsamlede penge
midler og af dokumenter (gavebreve, privilegier). Nu er fællesarkivets regn
skabsbilag henlagt her.
†Orgel 1691. Dronning Charlotte Amalie havde skænket den nybyggede
kirke et lille orgel, betegnet som et positiv18. Dette instrument var ikke effek
tivt nok, og menigheden ønskede det udskiftet med et større. Hofpræsten
Johannes Musculus opsøgte da dronningen på Frederiksborg og kunne i sep
tember 1689 meddele presbyteriet, at Hendes Majestæt var indforstået med,
at der anskaffedes et stort orgel19. Præsterne Koene og Mesnard indledte der
efter forhandlinger med orgelbyggeren Johan Petersen Botzen (se Vor Frelsers
kirke, II s. 581 f.). Kontrakten mellem denne og kirkens præster blev indgået
20. september20, hvorefter den signeredes af det samlede presbyterium den
2. oktober 1689. Orgelet blev 1690 smykket med forgyldning af D. P. von der
Huld21, men synes først at være endelig færdigt hen på efteråret 1691, da
orgelbyggeren fik sin slutbetaling22. At orgelet efter disse oplysninger er taget
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Fig. 33. Reformert kirke. Jernbeslagen kiste o. 1689. (s. 53)

L. L. 1966

i brug i oktober 1691 er troligt nok, idet den første organist Pieter Lorensen
— der i øvrigt var lutheraner — i marts 1692 erklærede, at han nu et halvt
år havde »slaget« det nye instrument, som han havde uendelig mere besvær
med end med det forrige positiv, hvorfor han anmodede om gageforhøjelse23.
Efter to af de gamle planer fra begyndelsen af 1700’rne (fig. 14 og 15) skal
orgelets plads have været lige til højre for indgangen, hvilket vel kun kan
betyde: på pulpituret og ved siden af dronningestolen. Her har det da stået
til katastrofen 1728.
†Pengeblok 1708. Herman Fabritius, en af kirkens ældste, akkorderede 20.
september 1708 med tømrersvend Niels Christensen om en blok til kirken24.
Snedkeren Johan Christoph Schönwetter indsendte januar 1709 en regning for
udført arbejde, foranlediget ved at pastor Koene havde foreslået en forandring
ved blokken, der forneden skulle have to lange og derover tre mindre skuffer
til opbevaring af fattigvæsenets papirer25. Alene ved denne foranstaltning må
blokken have været noget udover det sædvanlige. Den blev yderligere stærkt
armeret, idet smeden Johan Hendrich Lüders i december 1708 indsendte en
regning, hvorefter blokken skal have været forsynet med jernplader og jern
bånd og beslaget med netnagler og store halvrunde nagler; i midten var der en
stor lås og på siderne to store taskelåse26. At der tidligere ikke havde været en
blok ved kirken, fremgår af en konsistorialskrivelse af 7. maj 1710, hvorefter
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denne nyindretning lovprises, fordi kirkens ældste herefter var fritaget for i al
ilfærdighed at skulle gøre regnskab for de indsamlede midler efter hver guds
tjeneste27. — Blokken var anbragt ved siden af »parkettet« og diakonstolene
ved kirkens sydøstre kortvæg (fig. 14). Den må være ødelagt 1728.
†Klingpunge (beutler). 1689 anskaffede kirken to klingbeutler. 1691 for
synedes hver af dem med en sølvklokke28. En tredje beutel blev tilvejebragt
1699, også den med en sølvbjælde. Efter udsagn af den kirkeældste Johan
Gerhard Aschoff29 fra 1769 var alle tre beutler i brug lige til 1761; de må altså
være reddet fra branden 1728. Efter beskrivelsen skal de have haft sorte fløjlspunge, besat med sølv- og sorte silkefrynser. — Pengetavler ses ikke at være
omtalt.
†En lysekrone30 er omtalt 1698.
†Ligbåre 1689. Snedkeren Johan Conrad Braun fik 1689 den beskedne sum
på 6 rdl. for at gøre en ligbåre samt borde og bænke til skolen31. Ligbåren, der
var begge menigheders fælleseje, men hvis udseende i øvrigt ikke kendes, blev
stafferet 1693.
†Tårnur 1689. Da Christian V 1690 indskrænkede de reformertes rettigheder
(ovenfor s. 9 f.), blev det foreskrevet menighederne, at kirkens klokke for frem
tiden kun måtte bruges til tårnurets timeslag. Dette synes at være det eneste
vidnesbyrd om, at den ældste reformerte kirke havde et sådant urværk. Det
blev ødelagt ved branden 1728.
Klokker. Efter konsistorialbeslutning af 6. marts 1689 skulle kirken have
to klokker, en stor og en lille32. Muligvis blev kun een klokke fuldført til ind
vielsen i november 1689, og måske den anden klokke aldrig blev ophængt,
eftersom flere af brevene fra hin tid kun omtaler een klokke. Da der 1690 kom
forbud mod ringning, har altså klokke nr. 2 været uden interesse for menig
hederne. Som klokkestøber nævnes Ahasverus Koster van der Hart33. Han
stammede fra Amsterdam, blev 1671 den første støber ved gjethuset på Kon
gens Nytorv og siges at have bekendt sig til den reformerte tro; hans navn
findes dog ikke i de ældste lister over menighedens medlemmer. Som hans med
hjælper ved arbejdet for Reformert kirke nævnes Jørgen Grundelaer34.

Fig. 34. Reformert kirke. Opstalt 1746 efter Danske Vitruvius.

REFORMERT KIRKE
EFTER DEN STORE BRAND
orsdag den 21. oktober 1728 hen under aften nåede den store brand til Ro
senborg kvarter og ruinerede fuldstændigt den reformerte kirke med dens
tre præsteresidenser. Ilden rasede langs Gothersgaden, hvor man måtte ned
bryde gitterværket om Kongens Have af frygt for Rosenborg slot, og fortærede
alle huse lige til Nørrevold1. Meddelelserne om katastrofen er knappe; kirkens
eget arkiv rummer næsten intet, og vi ved derfor ikke, hvorledes kirkens alter
sølv blev reddet, heller ikke, hvor omfattende skaderne var på selve kirken.
Alt tyder dog på, at bygningen brændte ud, hvilket vil sige, at alt træværk gik
op i luer, både spir, tag og inventar, og således bekræftedes den gamle æng
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stelse, der kom frem 1688,
om brandfaren ved byg
ningens svære kransge
sims af egetræ. Men på
den anden side må murene
have holdt stand. Dette
siges ikke direkte, men vi
har ovenfor (s. 29) om
talt, at det ikke godt kan
have været anderledes, og
andre indirekte vidnes
byrd om, at således har
det forholdt sig, vil senere
Fig. 35. Reformert kirke. Grundplan 1746 efter Danske Vitruvius.
blive omtalt.
Den hjemløse menighed fandt snart husly hos en privatmand, grev Gyldensteen alias Jean-Henri Huguetan, der selv var reformert (ovenfor s. 12), og
som stillede et lokale til rådighed for gudstjenesterne i sit hus på hjørnet af
Norgesgade og Dronningens Tværgade2, det senere Hotel Phønix. Her havde
de reformerte da tag over hovedet i henved 2 ½ år, indtil deres tempel var
rejst påny.
Genopførelsen blev straks iværksat og hurtigt gennemført. Men heller ikke
dette restaureringsarbejde ved vi ret meget om ud over det, man kan læse af
bygningen selv. Kirkens arkiv er meget karrigt med oplysninger. Man kan kun
se så meget, at pastor Paul Herault sammen med et medlem af menigheden
vinhandleren Antoine Jean foretog en rejse til Hamburg-Altona, Holland, Lon
don, Frankrig, Genève, Basel, Zürich, Schaffhausen, St. Gallen samt et ukendt
antal stæder i Tyskland, og at de allerede december 1728 kunne hjemføre den
anselige sum af 10321 rdl., der ubeskåret gik til byggefonden3. Nogle få regn
skabsposter4 beretter om fragt af pommerske bjælker samt mursten fra Am
sterdam. Her dukker også et par håndværkernavne op, således murmesteren
Andreas Simonsen og tømmermesteren Jørgen Schubert, uden at der dog åb
nes den mindste mulighed for at genskabe arbejdets gang.
Den ydre genrejsning gjaldt først tagkonstruktionen, i sig selv et anseligt
bygningsværk af eg, der for størstedelen er intakt endnu. Der blev lagt svære
egebjælker på tværs fra den ene langside til den anden og over disse to længde
bjælker, som spænder fra gavl til gavl. Herover rejstes det 9 m høje tag, afvalmet i gavlene, og det 17 m høje spir, hvis ottekantede tårnfod ved skrå
stivere er kilet ind mellem de øvrige bjælker.
Når den reformerte kirke som den første af alle hovedstadens brandhærgede
kirker kunne indvies5 midfaste søndag den 4. marts 1731, taler denne relativ
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Fig. 36. Reformert kirke. Grundplan 1769 efter Aschoffs Manual i det tyske arkiv.

korte byggeperiode både om den fransk-tyske menigheds beslutsomme energi
og tillige indirekte om, at der ikke kan være udført en fuldstændig genopbyg
ning; murværket var jo intakt og skulle i det højeste blot udbedres, og de par
år, der hengik inden genindvielsen, er blevet benyttet til at bringe bygningen
under tag og forny inventaret.
Kirkens ydre arkitektur (fig. 34) var derfor stadig den samme, som var skabt
1688—89. Til bygningsbeskrivelsen ovenfor s. 35 f. er der derfor intet at tilføje,
i det mindste ikke hvad façaden angår. Tagrytteren, som således blev det mest
markante nye træk ved den genrejste kirke, blev ligesom forgængeren et lan
ternespir med to gennembrudte stokværk; den blev utvivlsomt en tro kopi af
forgængeren.
Den eneste ændring, der over jordens overflade kan spores ved selve kirke
bygningen, gælder de. to sidedøre. De var der jo fra begyndelsen i 1680’rne,
men der er ovenfor berettet om, at kun den nordvestre havde været i funktion
før 1728. Ved restaureringen i årene derefter gik det omvendt, man åbnede nu
den sydøstre dør som sideindgang til kirken, afskaffede »parkettet« med diakon
stolene foran døren og flyttede nadverbordet herfra hen til rummet foran præ
dikestolen. Den anden sidedør blev fra nu af brugt som nedgang til krypten,
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idet lemmen i kirkegulvet blev afskaffet, og den nye, stejle kældertrappe blev
afskilret fra kirkerummet ved et skillerum. Dette kan ikke læses ud af regn
skaberne, men det fremgår af de forskellige kendte grundplaner, dels i Thuras
Vitruvius dels i Aschoffs manual, (fig. 35 og 36).
Ved begge kirkens indgange opførtes vindfang, et større ved hovedportalen
og et mindre ved sidedøren i sydøstgavlen; fra begge disse vindfang skulle man
dreje til venstre for at komme ind i kirken. En større dobbeltdør fra hovedind
gangen til gangen mod prædikestolen kom først til i 1850’rne, da vestibulen
blev gjort større, sandsynligvis fordi det først ved den tid blev skik ved begra
velser at føre kisten ind i kirken.
I kirkens indre var der også andre fornyelser i sammenligning med tiden før
1728 end dem, der her er nævnt vedrørende sidedørene. Trappen fra forhal til
pulpitur synes at have fået et nyt forløb. En ny trappe anlagdes i det sydvestre
hjørne, hvor stol nr. 1 er blevet inddraget. Denne nye trappe, der altså ikke
synes at have haft nogen forgænger i den ældre kirke, førte op til det sydøstre
pulpitur, der fra gammel tid kaldtes »soldaterkoret«6.
Kirkerummets udstyr kan i enkeltheder læses nedenfor s. 68 under afsnittet
Inventar. Som helhed gælder det, at rummet blev disponeret som i tidligere
tid med prædikestol midt for den ene langvæg og med omløbende pulpiturer
på de tre andre sider. Men ånden i det hele, inventarets stilistiske holdning, var
blevet en anden, præget af Regencetidens livlige ornamentik (fig. 37) og gan
ske behersket af Friederich Ehbisch’s prægtige prædikestol med den langt ud
svejede himmel. Pulpiturerne med de svungne konturer og støttet af søjler med
fint udarbejdede kapitæler, — alt var holdt i senbarokkens fornøjelige former,
og den nye store orgelfaçade på det nordvestre pulpitur talte blandt hoved
stadens fornemste. Som en kontrast til alle disse stærkt gennemarbejdede ud
skæringer kan det nævnes, at træværket som helhed stod umalet7; kun konge
stolen havde stafferinger. Inventaret, hvortil også hørte de nye stolestader med
muslingeskaller på gavlene, kom således til at ligge på linie med de andre kirker,
der genrejstes i tiden efter branden. Retningslinierne for denne måde at ud
styre helligdommen på var givet i Frederik IV’s slotskapeller, dels på Køben
havns slot, dels på Fredensborg, og blev med konsekvens videreført i alle de
kirker, som Krieger genrejste i 1730’rne.
Rummets vægge var hvidkalkede8. Loftet er og har altid været hvælvet med
en høj hulkehl og smykket med en brudt kvadratur af gips. I loftsfladens midte
er nu, ligesom 1688—89, en ovalglug, hvor der på lærred er anbragt en o. 1730
fornyet gengivelse af den gamle indskrift fra 1689 (ovenfor fig. 18). Ligesom i
de andre københavnske kirker fra den tid fik loftet en udsmykning med for
gyldte blikstjerner9, otte i alt. De nævnes første gang 1817, men der kan ikke
være tvivl om, at de stammer fra 1730’rne.
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Fig. 37. Reformert kirke. Interiør set mod orgelet.

Til ændringerne efter 1728 hørte også en udvidelse af krypten under kirkens
nordvestlige hjørne. Den gamle plan om at lægge en større gravkælder under
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den sydøstre del af kirken var forlængst opgivet. I stedet derfor inddrog man
nu hele den nordvestre gavl og lagde her en ny og større gravkælder ved siden
af den gamle (fig. 11), på 10,2 × 5,6 m. Den fik, som allerede tidligere nævnt, sin
stejle nedgang gennem den lille kirkedør. Begge krypter var i begyndelsen dæk
ket med bjælkeloft, indtil man 1850 indbyggede krydshvælv, båret af fire mu
rede piller. Fra 1730, da de første bisættelser her er noteret, brugte man be
tegnelsen »das neue gewölbe«10 om denne udvidelse, hvilket altså er en bekræf
telse på, at krypten virkelig er indrettet ved denne tid. Kort efter anvender
man udtrykket »das adliche gewölbe«, hvilket viser, at gravkældrene var for
beholdt de fornemme menighedsmedlemmer, der ønskede at bisættes i sarko
fager, som ikke skulle sænkes i jorden. Krypterne blev da også en overgang
anvendt efter bestemmelsen. Navne som von Gram, Schmettau og Calmette
viser det. Omkring 1800 hørte dog disse bisættelser op (nedenfor s. 106 ff.).
Selve kirkebygningen undergik i de følgende århundreder ingen væsentlige
ændringer. Den har i dag et ydre, der i næsten alt svarer til forholdene omkring
1730, og for så vidt også til 1689. Dog er der en del at berette om bygningens
skæbne, om ulykker og reparationer i tiden, der er gået siden den store kata
strofe 1728.
Den 4. august 1748 slog lynet ned i kirken og antændte en af loftsbjælkerne.
Værgerne tilstod senere, at de havde savnet mod til at gå op på loftet; ilden
blev dog snart efter slukket ved et heftigt regnskyl, men pastor J. F. Mourier
undlod ikke i den franske kirkebog at tilføje, at man udelukkende kunne takke
Forsynet for, at kirkebygningen undgik total ruin11. Nu var skaderne lette at
udbedre. Foruden en tømrer ser man også gipseren Giulio Guione i funktion,
da en del af loftets gipsværk, formentlig kvadraturen, måtte fornyes12.
Ved 100-års jubilæet 1789 blev bygningen repareret ud- og indvendig under
ledelse af den kirkeældste, kunstkammerforvalter Lorenz Spengler. Efter ud
sagn af en af præsterne, sandsynligvis Karl Christian von Gehren blev kirken
»so schön ausgebessert und aufgeputzt, dass dieselbe dadurch das Ansehen ei
ner neuen Kirchen erhalten hatte«. Man får hverken af dette eller af de ind
leverede håndværkerregninger noget indtryk af, hvad der egentlig er sket ud
over almindelig vedligeholdelse13. Kun på eet punkt er der sandsynligvis sket
en virkelig fornyelse: cirkelvinduet over hoveddøren havde tidligere blot en
sandstenskrans med udhugne blomster, som i slutningen af 1700’rne har fået
en videre udsmykning i form af nedhængende festoner i udpræget Louis-seizestil (fig. 8). Man må gå ud fra, at disse festoner er tilsat 1789, skønt stenhugge
ren M. Fischer (se I, 417) den 19. nov. 1789 indgav en specificeret regning over
arbejde på hovedfaçaden uden at tale om dette vindue.
Under englændernes bombardement af København 1807 var Reformert kirke
atter i farezonen. Natten mellem 4. og 5. september faldt der flere bomber ned
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Fig. 38. Reformert kirke. Tegninger af et ikke udført sakristi o. 1770. (s. 64.) I det tyske arkiv.

over kirken og præsteresidenserne. Pastor Jean Monods karl Niels Madsen Elsborg viste ved denne lejlighed et stort og opofrende mod ved personligt at slukke
ilden for hvert bombenedslag. Skaderne på kirken blev på den måde meget
små; en del af spirets kobberbeklædning måtte fornyes14.
Efter en storm den 11. marts 1822 måtte den øverste del af spiret nedtages,
og der blev opsat en ny fløjstang med ziratkugler, »ornamenter paa Midten«
med 20 nye »Snerkelblade«, udført af smeden F. August. Kobbersmeden N. Ja
cobsen tækkede spirets spids, og maleren J. M. Baruël forgyldte fløjen15.
I tiden omkring 1850 er der sket flere væsentlige forandringer ved kirkens
indre. Man udvidede forhallen ved hoveddøren, gav den en buet væg til ven
stre med en tilsvarende buet dør, der vedblivende var den almindelige indgang
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for kirkegængere. Til højre for forhallen anbragtes en ny, rund trappe med buet
væg ind mod kirken. På væggen lige for hovedportalen anbragtes en stor dob
beltdør, beregnet på ligprocessioner. Arbejdet blev forberedt 1850 og synes i
det væsentlige færdigt samme år16. J. M. Baruël, der marmorerede væggene,
fik sin betaling efter regning af 16. september 1851.
Der havde tidligere været tale om, at der skulle indrettes et sakristi ved kir
ken. Et udateret forslag fra slutningen af 1700’rne vistnok fra 1770’rne, gik
ud på at bygge et selvstændigt sakristi ved muren bag prædikestolen; herfra
skulle der være sidedøre til stolene for præster og ældste og i midten opgang
til prædikestolen, således at ordningen kom til at minde om det, der kort i for
vejen var udført ved den tyske kirke på Christianshavn (fig. 38). Planen blev
imidlertid henlagt, og først omkring 1850 er tanken taget op på anden basis.
Samtidig med, at den nye vestibule byggedes ved hovedindgangen, har man afskilret et langt smalt rum langs kirkens sydøstlige sidevæg. Her var i forvejen
det lille vindfang, der nu blev inddraget i den nye væg; til venstre derfor kom
en korridor hen til pulpiturtrappen, og til højre, dvs. i kirkens sydøsthjørne,
lagde man det nye sakristi. Væggene er krummede i de to hjørner, ved sakristiet
og ved trappen. Der er ikke fundet regnskaber om disse enkeltheder, men ind
retningen eksisterede i det mindste ikke i første halvdel af 1800’rne, medens
den er indtegnet på en plan fra 1858 vedrørende varmeapparatet. Samtidig
ændredes kirkens gulv. Hidtil havde gangene i kirken været flisebelagte, og
mellem fliserne var der endnu en del gravsten, som nu lå skævt. Den fran
ske menighed foreslog da, at man lagde plankegulv over hele kirken, hvilket
arbejde synes gennemført kort derefter17. — I den samme skrivelse nævnede
franskmændene, at støtterne under orgelet hvilede på kryptens loftsbjælker,
der nu var gamle og møre og derfor havde givet efter for orgelets store vægt.
En fornyelse af kryptens loft var derfor bydende nødvendig, og man endte med,
som ovenfor nævnt, at indbygge de hvælvinger, der endnu findes på dette sted.
Foranstaltningen havde således udelukkende sigte på at stabilisere bygningen
og havde overhovedet ingen forbindelse med bisættelser, der forlængst var op
hørt i krypten.
Næppe var disse omfattende arbejder tilendebragt, før et nyt problem duk
kede op, tanken om et varmeapparat. Vinterkulden i vore kirker var et vel
kendt fænomen, hvormed man i talrige generationer havde affundet sig, fordi
ondet nu engang var uundgåeligt. Men de yngre slægtled var åbenbart mindre
robuste. Allerede 1804 havde Frederik de Coninck på den franske menigheds
vegne foreslået, at der anskaffedes en ovn, fordi den reformerte kirke var endnu
koldere om vinteren end de fleste københavnske kirker. Der henvistes i en
følgende skrivelse til, at den reformerte menighed i Stockholm havde anskaffet
sig en ovn, og resultatet havde manifesteret sig i øget kirkegang på de kolde
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Fig. 39. Reformert kirke. Jerngitter 1859 foran varmelegemerne (s. 65).

årstider18. Der kom dog ikke nogen ovn ved denne lejlighed. De kuldskære
franskmænd havde da i 1849 fået indrettet et lille kapel i stueetagen af den
franske præstebolig til brug for gudstjenester ved vintertid19. I februar 1852
skrev det franske presbyterium til det tyske, at man fremfor at holde gudstje
nesterne i dette meget lille kapel foretrak selve kirken, der nu var vel istand
sat og intet efterlod at ønske, hvis den bare ikke var så kold (»s’il était moins
froid«)20. Fra da af stilede man mod indlæggelse af et varmeapparat. De før
ste forsøg 1852 førte ikke til noget resultat på grund af brandvæsenets mod
stand. Men få år efter blev tanken til virkelighed. 1858 indgik de to presbyterier med det engelske firma J. L. Bacon en kontrakt om opstilling af et appa
rat efter Perkins system, med indfyringsovne i den gamle gravkrypt og med
en ny skorsten opmuret tæt ved kirkens nordvestre hjørne21. For at dække
varmeledningerne inde i kirken opstillede man 1859 under vinduerne på samme
et par kunstfærdigt udførte gitterværker (fig. 39), leveret af bronzestøber Lau
ritz Rasmussen22. Med forskellige reparationer 1873 og 1880 fungerede appa
ratet til 1889, da Bonnesen og Danstrups maskinfabrik opstillede et nyt perkinsk varmeapparat, hvilket skete i forbindelse med andre arbejder i anled
ning af kirkens 200-års jubilæum23.
En reparation af spiret 1872 gjaldt vistnok kun det øverste parti med for
andring af kuglerne og fløjstangen24. Når der nu i kirkens sakristi opbevares
den øverste del af en gammel fløjstang, drejer det sig muligvis om den, der
blev nedtaget 1872. Samtidig var der stillads ved hovedfaçaden, fordi murvær
ket blev opmalet; det drejede sig vistnok om pilastrene og sandstenspartierne25.
Anskaffelsen af nyt orgel 1878 omtales nærmere s. 90. Ved den lejlighed op
sattes en ny trappe med drejede balustre bag orgelet op til kirkens loft26; trap
pen findes endnu på dette sted (fig. 37). Hvorledes den tidligere loftstrappe var
indrettet, er der ingen efterretninger om.
5
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Efter brandvæsenets henstilling blev 1883 samtlige yderdøre indrettet til at
åbne udad27.
I anledning af 200-års jubilæet blev kirken underkastet en grundig istand
sættelse 1889. Det nye varmeværk fra dette år er lige omtalt. I øvrigt var der
tale om almindelig ydre murreparation28; der blev indsat skiferafdækninger
ved portaler og vinduer. Våbenskjoldet i frontispicen fornyedes og samtlige in
skriptioner blev opforgyldt. Façadens nedre partier blev skalmuret. Pilastrenes
kapitæler blev renset og opmalet. I det indre blev kirkens vægge og loft lim
farvet29. Tidligere havde væggene været hvidtet. Når rummet nu står i en gul
lig tone, hidrører det vistnok fra denne istandsættelse. Billedskærerarbejderne
på prædike- og kongestol blev eftergået og repareret30, og en lukket stol på
pulpituret til venstre for orgelet blev nedtaget af hensyn til symmetrien31. Det
hele meget omfattende arbejde lededes af arkitekt Ludvig Knudsen32, der kort
i forvejen havde opført den nye tyske præstebolig i Gothersgade.
En af de vigtigste forandringer i tiden herefter var opstillingen af kirkegår
dens hegnsgitter, der nærmere omtales nedenfor s. 105. En ny større reparation
skal have fundet sted 1908 for ialt 14774 kr. Elektrisk lys33 indlagdes 1912.
De to store, dekorative armlygter34 af smedejern ved kirkens hovedportal blev
opsat 1930 (fig. 40).
Reformert kirkes 250-års jubilæum 1939 blev markeret (foruden ved udgi
velsen af dr. Louis Bobés andetsteds omtalte bog) ved en ny stor istandsæt
telse af bygningen. Det vigtigste ved denne reparation var sikringen af tag
værket, da det havde vist sig, at den nederste del af spærene i nogen grad var
angrebet af råd35. Kirken blev lukket efter pinse, og arbejdet varede tre må
neder, således at kirken kunne stå færdig til jubilæet i november. Af hensyn til
de alvorlige tider efter udbruddet af den anden verdenskrig blev dagen kun
fejret rent internt uden deltagelse fra officiel dansk side.
Under den tyske besættelse af Danmark blev kirken ved et mytteri blandt
ungarske soldater på Rosenborg eksercerplads foråret 1945 udsat for voldsomt
skyderi, der knuste mange ruder og forvoldte stor skade på orgelet.
Nu, i 1967, står den gamle kirkebygning (fig. 40) foran en ny omfattende
istandsættelse. På hovedfaçaden er sandstenen i en sørgelig forfatning, stenene
smuldrer, og indskrifterne kan ikke mere læses. Da grundvandstanden er sæn
ket, må det befrygtes, at bygningens fundamenter giver efter, hvilket mulig
vil kræve en dybtgående pilotering. I det indre skal alt træværket renses for
senere tilsat fernis, og væggene vil atter komme til at stå hvidtede. Ved ind
gangen skal vestibulen fra 1850 vige for en anordning, der er mere i overens
stemmelse med de oprindelige forhold. På dette tidspunkt (januar 1967), da
disse linier skrives, er det endnu uvist, hvornår det store arbejde kan begynde.
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Fig. 40. Reformert kirke. Eksteriør.

67

68

REFORMERT KIRKE

L. L. 1966

Fig. 41. Reformert kirke. Lukket stol på pulpituret med udsigt til prædikestolen.

INVENTAR EFTER 1728
a alt kirkens træværk brændte ved Københavns brand oktober 1728, er
stoleværk med alterskranke, prædikestol, dronningestol og orgel altsammen
blevet fornyet i årene omkring 1730. Bevaret fra den gamle kirke er derimod
en del altersølv samt det jernbeslagne skrin.
Nadverbordet, o. 1730, hviler på en sandstensramme, der måler 76 × 161 cm.
Bordets højde er 98 cm. På rammen, der har let profileret overkant, står fire
firkantede dokkebalustre, der dog er helt flade og glathuggede på indersiden,
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og som synes at være fornyede i ret sen tid (1889?). De bærer en bordplade, let
profileret i kanten, af kalksten. Bordet har altid været dækket af et fløjlstæppe;
oprindelig var dette karmoisinrødt med sølvgaloner. Det blev 1761 erstattet
med et andet af samme udseende, og dette vides atter at være udskiftet 1879
med et rødt fløjlstæppe, der havde guldgaloner langs kanterne1. Således er det
endnu. Midt på bordet ligger en lille, fløjlsbetrukket læsepult2, opsat 1898.
Kirkens altersølv og andet sølvtøj synes i den ældste tid at være behandlet
som fælleseje mellem menighederne. Ved en overenskomst 1781 mellem de to
presbyterier enedes man om at foretage en adskillelse, hvorefter sølvtøj til al
ter og dåb skulle være særeje for hver af de to menigheder3. Det er derfor næppe
en tilfældighed, når der samme år 1781 anskaffes to vinkander og et dåbsfad.
Sølvtøj tilhørende den tyske menighed. *Kalk o. 1675 med tilhørende disk, nu
på Rosenborg, samt kalk 1638 og o. 1710, se ovenfor s. 48f. — Kalk 1740 (fig.
42), en kopi af 1638-kalken. Nyt bæger med tud. 25 cm høj, fodstykkets dia
meter 14,4 cm, bægerets diameter 11,8 cm. Københavnsstempel uden årstal.
Guardeinstempel for Peter Nicolai von Haven (Bøje, s. 13). Mestermærke I L
for Jørgen Nielsen Lind med årstal formentlig 1740 (Bøje, s. 72). Månedsmærke: Krebsens tegn. Alle stemplerne ses langs kanten under fodpladen, hvor
der også med skriveskrift er graveret: »Hr. Michael Fabritius Undt Fr. Anna
Maria Kosters Haben disen Kelch Uns verehret 1744«. Prikket indskrift:
W [og?] 41 Lot 1 qt. — Mesterstemplet med årstal 1740 er gentaget på bladorna
mentet under bægeret. Nyt bæger med Københavnsstempel [19]05 og mester
mærke: Heimbürger. Det ældre bæger, ind- og udvendig forgyldt, ligger løst.
— Særkalke4 indførtes 1905.
Sygekalk. 1) 1719, ovenfor s. 50. 2) 1903, med vinbeholder og oblatgemme,
skænket af grosserer E. le Maire5. Københavnsstempel 1903. A. Dragsted.
To ens vinkander 1781 (fig. 44), indvendig forgyldt. Højde 37 cm. Fodpaldens diameter 15 cm. På foden en dreven laurbærkrans, forgyldt. Kuglestav
på skaftet. Det bugede korpus har forneden forgyldt tungeornament, på mid
ten drevne blomsterkranse med bladguirlander, forgyldte. Om halsen en kugle
stav. Om den øvre kant et omvundet stavornament. Hanken er riflet med omvundne stavornamenter; foroven et forgyldt akantusblad. Tuden er fortil smyk
ket med et bladornament. Låget smykkes forneden af slyngbånd med blom
ster, foroven af forgyldt akantusløv under en dup, formet som en flammevase.
Under bunden: Københavns bystempel [17]81. Guardeinmærke F for Chri
stopher Fabritius. Mestermærke C W for Christian Wærum (Bøje, s. 84). Månedsmærke: Vædderens tegn6.
Kande af sølv, ifølge indskrift skænket af presbyteriet 1885 til kateket J. F.
Born i anledning af hans 50-års lærerjubilæum; senere, 1910, af arvingerne
skænket til kirken7.
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Fig. 42. Reformert kirke. Kalk 1740 tilhørende
den tyske menighed (s. 69).

L. L. 1966

Fig. 43. Reformert kirke. Kalk 1754 tilhørende
den franske menighed (s. 71).

Dåbsfad o. 1650, se ovenfor s. 50.
Dåbskande 1775, helt forgyldt (fig. 46). Højde 38,2 cm. Fodpladens diameter
12,8 cm. Rund fod med graverede ornamenter (liljemotiv med akantusblade).
På korpus, der er skålformet og har brudt kontur med en kant foroven, hvor
over den slanke hals rejser sig, er der drevne og ciselerede muslingeskaller om
givet af svungne bladornamenter. Langs den skarpe kant mellem bug og hals
er der omvundne stavornamenter. Halsen er som bugen smykket med muslin
ger, omgivet af bånd- og akantusmotiver samt et graveret våbenskjold med tre
roser og initialerne R I (for Reinhold Iselin). Tud med splittet gab og musling
skal forneden. Hank af omvundne stave. Låg med tungeornament, dup af
blade. Københavnsstempel [17]75. Guardeinmærke F (Fabritius). Mestermærke
for Jens Sander Schouw (Bøje, nr. 510). Månedsmærke: Stenbukken.
To ens sølvtallerkener 1788. Diameter 23,8 cm. Glatte, uden ornamenter.
Bagpå en ring. Med graveret skriveskrift: »1788 de I H Geelmuyden nee Jor
dan«. Københavns bystempel [17]88. Guardeinmærke F (Fr. Fabritius). Mester-
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Fig. 44. Reformert kirke. Vinkande 1781
tilhørende den tyske menighed (s. 69).

L. L. 1966

Fig. 45. Reformert kirke. Disk 1731 tilhørende den
franske menighed (s. 71).

mærke, sammenskrevet I C A K for Johan Christian Andreas Kragh (Bøje,
s. 98). Månedsmærke Skyttens tegn.
Sølvtøj tilhørende den franske menighed. To ens kalke 1754, helt forgyldte (fig.
43). Højde 26,7 cm; foddiameter 15,5 cm. Rund fodplade, høj fod med svajknækkede, båndlignende profileringer, der løber ud i tunger; foroven afsluttet
af en riflet ring. Svajknækket knop. Glat bæger. Moderne indsats fra 1906.
På kanten af bægeret Københavns bystempel 1754. Guardein F for Christopher
Fabritius. Mestermærke P L N for Jerome Paul Lenoir (Bøje nr. 447). Måneds
mærke: Skorpionens tegn. — Disk 1731, helt forgyldt (fig. 45). Diameter 32,8
cm. Glat, med tunget kant, hvis profil er påloddet. Stempler under bunden:
København by 1731; guardein Peter Nicolai von Haven; mestermærke I M L
(samt et stærkt udslidt årstal) for Jean Marc Lenoir (Bøje, s. 66); månedsmærke
Fiskenes tegn. Ligeledes under bunden graveret skriveskrift: Anne Duplessi;
derunder er prikket: Pde 69Lot ½ Qtin. Giverinden Anne du Plessis († 1730)
var en af menighedens 12 »Confesseuses« (bekenderinder); formentlig er der her
tale om en testamentarisk gave. Også guldsmeden Lenoir var blandt den fran
ske menigheds medlemmer8.
Sygekalk (fig. 31), skænket 22. august 1764 af Suzanne Martin, enke efter
den franske præst David de la Tour, som døde under pesten 1711 (i følge
»Régistre« 1743 ff. ved det franske embede). Kalken er 16,2 cm høj, bæger
kantens diameter 7,9 cm. Sekstunget fod i flere afsæt, sekskantet, næsten
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klokkeformet skaft. Knoppen er tvedelt, med svajknækkede riller foroven og
forneden. Karnisformet bæger, indvendig forgyldt, samt en ydre stribe for
gyldning langs kanten. Under bunden er indsat en plade med en kant, hvor
ved den helt forgyldte disk, der er forsynet med en lignende kant, holdes fast.
I bægerets hulrum er der plads for en lille sølvflaske af samme form, forsynet
med en prop med sølvknop. Berettelsessættet er i étui. Det eneste stempel,
er under bunden af disken, et G H for Gerhard Hass 176[4?] (Bøje 437).
To vinkander o. 1700, se ovenfor s. 50.
Dåbsfade. 1) 1781. Diameter 46,5 cm. Profileret og tunget kant. Under bun
den en række stempler: København by 1781; guardein F (for Christopher Fa
britius); mestermærke et sammenslynget CH [17]81 for Christian N. Hosøe
(Bøje nr. 615). 2) 1903. Galvanoplastisk gengivelse af det gamle dåbsfad (oven
for s. 50), ifølge indskrift skænket 1903 af Pierre Clément og familie.
Dåbskander. 1) 1781. Højde 45 cm (fig. 47). Tunget fodplade i flere afsæt. Hele
kanden er riflet fra nederst til øverst, over fod, korpus og låg. Karnisformet låg,
øverst med en blomsterknop. Under tuden er lagt et blomsterornament. Gæk
i form af et akantusblad. Under bunden findes de samme stempler som på dåbsfadet, samt yderligere månedsmærket Vædderens tegn. 2) 1893, ligesom dåbsfadet ifølge indskrift skænket af Pierre Clément og familie. Stemplet af Clé
ment 1893.
†Dåbskande, stærkt forgyldt, omtales i Aschoffs manual 1769. Synes at være
solgt 1781 for 64 rdl. og opgives dengang at have vejet 96 lod.
Alterskranke o. 1730 (fig. 49). Rummet foran prædikestolen og nadverbordet
afskilres fra den øvrige kirke ved en fremspringende skranke, buet til begge
sider. Dens fodstykke har rillet profil; herpå står de firesidede dokkebalustre,
der forneden om vulsten har akantusudskæringer, foroven på halsen udskårne
mønstre med klokkeblomster, og øverst ioniske kapitæler. Den fortløbende ba
lustrade er brudt af postamenter, hvortil er føjet halvdokker. Over balustrene
er der en overligger, smykket med »løbende hund«. Skranken fremtræder ikke
mere i sin oprindelige skikkelse. I sin ældste form gik den i ét med stoleværket
på begge sider af forhøjningen ved nadverbordet. Sådan ses den endnu på pla
nerne i Thuras Danske Vitruvius og i Aschoffs manual (fig. 35 og 36). Senere i
1700’rne — måske i forbindelse med restaureringen 1789 — er skranken ført
ind over den brede gang foran nadverbordet og har fået buede flanker. Ved
samme lejlighed må de andre ramme-ornamenter (rilleprofilet ved foden og den
løbende hund) være tilføjet, da slige motiver er velkendt i Louis-seizestilen. —
Der er to låger, hver med en fritstående dokkebaluster og to halve ditto ved
siderne. Ved skrankens rundinger er på overliggeren anbragt to udskårne va
ser9, hvis buklede korpus forneden dækkes af akantus løv, foroven af blomster
festoner, og som utvivlsomt stammer fra Friederich Ehbisch’ værksted (fig. 48).
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Fig. 46. Reformert kirke. Dåbskande 1775 til
hørende den tyske menighed (s. 70).

L. L. 1966

Fig. 47. Reformert kirke. Dåbskande 1781 til
hørende den franske menighed (s. 72)

På skranken er tillige anbragt et timeglas fra 1700’rne med spiralsnoet arm af
messing og messingindfatninger om de fire glas (fig. 54).
Dåbsfad og -kande, se foran s. 72.
Prædikestolen 1731 (fig. 50), der må tilskrives Friederich Ehbisch eller hans
værksted, skønt ingen skriftlig kilde taler derom, har store ligheder med de
forsvundne prædikestole i Vor Frue kirke (I, s. 140 f.), S. Petri kirke (I, s. 318,
321) og Helligåndskirken (I, s. 686 f.) samt den bevarede i Trinitatis kirke (II,
s. 305 f.), der alle var leveret af Friederich Ehbisch. Navnlig er lighederne med
stolen i Vor Frue kirke umiskendelige. Dog har Ehbisch af hensyn til den re
formerte trosbekendelse måttet afstå fra figurfremstillinger og udelukkende
været henvist til at udfolde sin fantasi i ornamentikken.
Den unavngivne snedker, der udførte det rent håndværksmæssige arbejde,
fik 4. juni 1731 ialt 3 rdl. i drikkepenge10; stolen var altså da leveret.
Reformert kirkes prædikestol er anbragt midt på langvæggen over for hoved
indgangen. Den hviler nederst ved gulvet på en stor sandstensklods med pro-
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fileret kant; derover en støtte af træ, for
met som en palme med skællet skaft og
stærkt fliget krone (fig. 51) — sådan var
også stolen i Vor Frue konstrueret, og
der kendes analogier fra Tyskland11. I
flere stærkt accentuerede afsæt arbejder
stolens korpus sig op, behængt med svære
blomsterguirlander, der er opbundne med
sløjfer med nedhængende kvaster (fig. 52).
Rygpanelet, der er fliget og udfolder sig
i fladen, har markerede akantusvolutter
i siderne og krones foroven af en bukkel
bort. Derover er spændt den bølgende
lydhimmel med profileret og barokt knæk
ket kant. Fortil i midten er anbragt et
skjold eller kartouche, der over den øver
ste volut bærer en lille blomsterkurv. På
himlens top står en slank, barok hanke
L. L. 1966
vase,
der bærer en stærkt fliget blomster
Fig. 48. Reformert kirke. Udskåret blomster
vase på alterskranken (s. 72)
kost. Yderst ved lydhimlens kanter står
to flammevaser, der hver især knyttes til
topvasen ved frithængende blomsterguirlander. — Opgangspanelet har fem pa
nelfelter med udskåret akantusværk; ved det nederste trin et firesidet posta
ment, der bærer en vilter blomsterklynge (fig. 53), fastholdt af sammenknyt
tede akantusblade og udfoldende sig i bredden (men med meget ringe dybde).
Opgangen har øverst ved stolen en låge med forkrøbbet fyldingsprofil. — I selve
stolen er der en lille bænk, der ved rygskjoldet bæres af en svær, udsavet støtte,
og som omtales af Lavater ved hans besøg i kirken 1793 (bilag 3). — Ved siden
af stolen er anbragt et timeglas i en ramme af træ, næppe så gammelt som det
tilsvarende på alterskranken; derimod er den messingarm, der bærer det firedelte glas, utvivlsomt fra 1600’rne, spiralsnoet og ved væggen båret af en støbt
hånd, mulig en del af en gammel lysearm (fig. 55). Midt for stolens overkant er
1879 anbragt en læsepult12, som afløste en ældre, der er omtalt 1787. Til begge
sider for pulten sidder en tredelt lysearm i nygotisk stil, leveret 1863 af hofgørtler H. Dalhoff13.
Stolestader 1730. Hvorledes stoleværket opstilledes i årene efter 1728, ses af
Thuras plan fra 1740’rne (fig. 35). Der er i sammenligning med den nuværende
ordning ret store forskelligheder. En af de mest iøjnefaldende gælder staderne
på begge sider af prædikestolen; her er der nu et større antal bænke. Foran
dringen kan mulig være sket, da man 1789 ændrede forholdene ved alterskran-
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Fig. 49. Reformert kirke. Alterskranke o. 1730 (s. 72).
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ken; denne blev som før nævnt (s. 72) skudt et stykke frem på gulvet, og an
tagelig ved samme tid har man beskåret pladsen ved nadverbordet for her at
indrette nye stole for præster og ældste. En anden forandring gælder de to
blokke midt på gulvet. Her har Thura i overensstemmelse med senere planer
fra 1700’rne angivet fem stader i hver blok. Nu er der kun fire. Reduktionen
er vist på plan fra 1858 (s. 65) og kan formodes at være sket i løbet af
1800’rne, måske omkring 1850, da man ændrede vestibulen, indbyggede et sa
kristi og forsynede kirkerummet med plankegulv. En tredje forandring er i
tidens løb sket med stolene langs kirkens søndre, østre og nordre vægge. Her
viser Thura lutter åbne stole, medens flere andre planer viser nyindrettede
lukkede stole, alle anbragt her ifølge presbyterialbeslutning14 af 1760. Men
heller ikke disse planer stemmer overens med de nuværende forhold. Teg
ninger fra 1800’rne synes at vise, at en nyordning må have fundet sted også
her omkring 1850 (se nedenfor under lukkede stole). Ved flere af disse ændrin
ger har man genanvendt ældre materiale, både stolegavle, panelfyldinger og
glasvinduer.
Stadernes gavle (fig. 56) er alle fra o. 1730. De er af egetræ og har en enkel
pilasterudsmykning, kronet af en udskåret muslingskal på fod, omgivet af
bukkelværk og klokkeformede duske af akantusblade. De er alle ens undtagen
ved de forreste stader i midtblokkene, hvor topstykkerne er mindre og smal
lere. Lignende smalle gavltoppe er genanvendt ved bænkene foran de lukkede
stole ved indgangsvæggen. Staderne er alle lukkede med låger, der har rektan
gulære fyldinger, hvis fremspringende »spejl« har konkave hjørner; overalt ses
der gammelt låsetøj og beslag. Ældre panelværk er vistnok også anvendt i de
to nye stole, der omkring 1789 formentlig er indrettet for præster og ældste
ved pladsen foran prædikestolen: ydervæggen ved muren har fået panelværk
fra nedlagte stader, hvor man endnu ser aftrykket af salmebogshylderne og
disses bærekonsoller.
Rækkerne af gavle er tappet ned i kraftige bjælker, der er lagt oven på gulv
brædderne, og som mellem gavlene er skåret ned til en ganske ringe dimen
sion. Sæde og ryglæn er falsede ind i gavlenes bagside. Sæderne støttes af sim
pelt udførte ben15.
Løs bænk o. 1730—50 (fig. 57) med udsavet sidestykke er mulig fra soldater
stolene på pulpituret.
Kantorstol 1851, af eg med udskæringer, der efterligner kirkens senbarokke
stoleværk, er anbragt ved siden af prædikestolen; udført af snedkeren F. C.
Lund (fig. 50)16.
Lukkede stole, opført til forskellige tider, findes dels på pulpituret ved siden
af dronningestolen (fig. 58), dels nedenunder på gulvet, alle forsynet med glas
vinduer. De ældste af dem er pulpiturstolene. De er bygget på begge sider af
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Fig. 50. Reformert kirke. Prædikestol 1731 (s. 73).
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dronningestolen, med hvilken deres
lange rækker af vinduer hænger
sammen. Alligevel må dronninge
stolen være noget ældre end de
flankerende pulpiturstole. Den er
— som det også nedenfor (s. 85)
vil blive omtalt — beregnet på at
blive set fra alle sider som en
ottekantet pavillon, med en tætprofileret kransgesims bukket rundt
om oktogonen. De tætstillede ræk
ker af vinduer i pulpiturstolene
krones af en lignende gesims, men
den er tilsluttet dronningestolen
på en måde, der afslører den som
senere tilkommet, dog næppe mere
end fem til 10 år. — Stolene har
således formentlig engang i 1730’rne
fået façade tilfælles med dronninge
stolen. De lange vinduesrækker af
brydes ved pilastre, dels tæt ved
dronningestolen, dels yderst ved
flankerne og dels dèr, hvor skille
rummet mellem de enkelte stole
findes. Pilastrene har akantuskapitæler som en forenklet gengivelse
af dronningestolens korintiske ka
pitæler, og deres vertikale bevæ
L. L. 1966
gelse fortsættes op i gesimsen, der
Fig. 51. Reformert kirke. Støttepille til Prædikestol
her er forkrøbbet uden om et frem
1731.
spring, og klinger ud i et frit ud
arbejdet ornament på gesimsens øverste kant; her er opsat seks ornamenterede
prydknopper, agernformede med rudemønster og forneden indsluttet i en krans
af akantusblade, vistnok udført 1889 af billedskærer H. Chr. Berg17. Oprindelig
må der have stået andre, mere rokokoprægede vaser, hvoraf to endnu er
bevaret bagest ved pulpiturtagets hjørner (fig. 62).
De lukkede pulpiturstole er i tidens løb noget ombyggede. Kun de to yder
ste, nr. 1 mod sydøst og nr. 4 mod nordvest, har bevaret deres oprindelige stør
relse med tre vinduesfag ind mod kirken. De to andre har efter planer i kirkens
arkiv fra begyndelsen af 1800’rne oprindelig kun haft to vinduesfag og var ad
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Fig. 52. Reformert kirke. Prædikestol 1731.

skilt med endnu et vinduesfag fra dronningestolen. Af disse sidstnævnte stole
har nr. 2 nu 2 ½ fag vinduer, medens en passage på et halvt fags bredde ad
skiller den fra dronningens stol. Nr. 3 er helt forsvundet 1850, da den nye pul
piturtrappe blev indbygget her. De tre bevarede stole har alle døre med gamle
gerichter, fyldinger og beslag, men det er ikke sikkert, om alle dørene sidder i
oprindeligt leje; træværket omkring dem fremviser åbenbare øgninger. Væg
gene i stolenes indre dækkes af panelfelter med glatte rammer og stærkt frem
springende fyldinger. Loftet dannes af eet stort panelfelt. Vinduerne er små
rudede og blyindfattede, de åbnes udad, har gammelt beslag og er uden mid-
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terstolpe. — Der var opgang til pulpi
turet ad en trappe straks til højre for
hovedindgangen;
den
er
ombygget
18
1850 , og dens ældre udseende er gan
ske ukendt. Bag de fire pulpiturstole
og dronningestolen løber langs yder
væggen en smal korridor, hvorfra der
gennem døre er adgang til orgelpulpi
turet ved kirkens nordvestlige side og
soldaterkoret lige modsat.
De tre bevarede lukkede stole er de
ældste af denne slags i hovedstaden. Om
deres virkelige alder kan ganske vist in
tet siges med bestemthed. De synes, som
allerede nævnt, at være noget yngre end
dronningestolen, men deres hele udse
ende, deres panelværk, beslag og vinduesindfatninger peger hen på 1730’rne. I
L. L. 1966
kirkens stoleregister 1730—33 omtales
Fig. 53. Reformert kirke. Udskåret blomster
vase på prædikestolsopgangen 1731 (s. 74).
her fire stole for standsfolk, men ikke
om de på det tidspunkt var lukkede19.
Ejerne af stolene dengang var: nr. 1 — gehejmeråd Friederich von Gram; nr.2
— grev Anton von Aldenburg; nr. 3 — grev Gyldensteen (alias Jean-Henri
Huguetan); og nr. 4 —oberst [Patroclus?] Rømeling. I Johan Gerhard Aschoffs
»manual« fra 1769 nævnes de samme fire stoles ejerforhold: nr. 1 — grevinde
Ahlefeldt; nr. 2 — etatsråd Hemmert; nr. 3 — [Johan Lorentz] Castenschiolds
arvinger; nr. 4 — admiral [Hans Henrik] Rømeling. Det er ejerforholdet i nr. 4,
der godtgør, at disse fire stole er identiske med dem, der nævntes 1730—33.
På gulvet nævnes i 1730’rne kun een lukket stol, nr. 38—39 lige til venstre
for hovedindgangen. Det sagdes senere i 1700’rne, at »denne stol har salig fru
Herman Fabritius ladet bygge, kirken til bedste«. I stoleregistret 1730—33 er
det også hende, der er opført her. Stolen eksisterer endnu med gamle paneler,
beslag og vinduer, men ikke helt på sin oprindelige plads. Den måtte rykkes et
stykke bort fra hovedindgangen, da vestibulen 1850 blev udvidet, og den kom
da til at dække over Wiedewelts epitafium for Maria Magdalena Haste (neden
for s. 118).
De to presbyterier forhandlede 1759—60 med hinanden om oprettelse af nye
lukkede stole i kirken20. De skulle indrettes i kirkens fire hjørner ved inddra
gelse af to åbne stader til hver lukket stol. Kun den sydvestre kunne ikke
bygges helt ind i hjørnet, men kom til at omfatte staderne nr. 2 og 3,
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Fig. 54-55. Reformert kirkes timeglas. 54 på alterskranken (s. 73). 55 ved prædikestolen (s. 74).

fordi stadet nr. 1 var identisk med trappegangen op til soldaterkoret. Den før
ste af disse stole skal være indrettet endnu før 1759 i sydøsthjørnet for etatsrådinde Anna Maria Wewer, født Køster (1. gang gift med Michael Fabritius
og 3. gang med general de Longueville), og den blev forbillede for de andre21.
Desuden omdannedes stolen nr. 36 og 37, til dels foran hovedindgangen, til en
lukket stol for fremmede kavalerer22. Ingen af disse stole eksisterer mere på
deres oprindelige plads. De er alle flyttet og omdannet — såvidt det kan ses i
forbindelse med kirkens indre ombygning omkring 1850. Således blev den sidst
nævnte kavalerstol vistnok ved den lejlighed flyttet hen til pladsen til højre
for vestibulen, med ryggen til væggen; her står der nu en dobbelt stol med
ældre panelværk og vinduer, dog stærkt flikket. Også de to stole ved kirkens
nordlige hjørner blev taget ned. Den stol, der siden midten af 1800’rne har
stået under orgelpulpituret foran nedgangen til krypten, er åbenbart sammen
stykket af materiale fra disse stole.
†Lukkede stole. Af de fire hjørnestole, der er nævnt ovenfor, var nr. 2—3
overladt til justitsrådinde Haagensen23 (g. m. bogholder Reinert Haagensen
på St. Croix). Både den og den førnævnte wewerske stol må være fjernet, da
partiet ved kirkens sydøstlige gavlvæg blev helt ombygget omkring 1850. De
to andre hjørnestole ved kirkens nordvestlige gavlvæg kan man ikke fæste
nogen ejernavne til, dog vides det at admiral Gaspard Frederic le Sage de
Fontenay24 og Jean-Henri Desmercieres25 begge havde lukkede stole i kirken.
Det kan være disse, men der er ikke bevaret særlige stoleregistre for den franske
menighed. De førnævnte kavalerstole ved hovedindgangen, nr. 46 og 47, vides
i begyndelsen af 1800’rne at være ejet af familierne Gandil og Tutein26 (den
sidste også kendt fra Weyses historie). — Alle disse stole er enten helt for
svundne eller flyttet andetsteds hen.
6
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Fig. 56. Reformert kirke. Stolegavl o. 1730
(s. 74).

L. L. 1966

Fig. 57. Reformert kirke. Sidestykke på løs
bænk o. 1730 (s. 76).

Også på orgelpulpituret blev der omkring 1760 indrettet lukkede stole. De
er afsat på stoleplanerne fra begyndelsen af 1800’rne. Stolen nr. 5 — til
højre for orgelet i kirkens nordøsthjørne — ejedes af familien Schopen. Nr.
6 i nordvesthjørnet ejedes af drejer Andreas Lucas27. Foran denne var der to
åbne stader. Nr. 6 er tidligt, uvist hvornår, blevet fjernet. Nr. 5 blev ned
revet 188928.
Projekterede lukkede stole. Snedkeren J. Michelsen indsendte 23. marts 1776
et forslag til en lukket stol (fig. 59). Den og en pendant skulle anbringes på
hver side af prædikestolen. Mod kirken skulle den have fem vinduer. Hjørnerne
var skråt affasede. Forneden havde snedkeren på sin tegning antydet kvadra
tiske panelfelter med ornamenter. Derover en smal frise med »løbende hund«.
Direkte under vinduesrækken ses smalle felter vekselvis med festons og rosetter.
Stolperne mellem vinduerne skulle have nedhængende festons. Gesimsen var
tegnet med arkitrav og tandsnitfrise. Den nederste del af det lavt hvælvede loft
skjules af en frise, der smykkes med krydsende cirkelslag, afbrudt af postamenter, der bærer vaser. Loftet skulle krones af en laurbærsmykket vulst. Hele
stilen i det ydre er præget af Jardin-tidens Louis-seize stil og synes at røbe, at
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Fig. 58. Reformert kirke. Nordøstre pulpitur med dronningestolen og flankerende lukkede stole (s. 76).
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snedkeren — som mange andre samtidige
håndværkere — havde fået undervisning
på Kunstakademiet. Den indre opbygning
er antydet i billedets venstre del. Der
skulle være rektangulære fyldinger og
tværstillede, lave skillerum med skråtstil
lede salmebogshylder. Stolestader er ikke
angivet, da logen formentlig skulle ud
styres med løse stole. De to presbyterier
har først 1780 taget stilling til sagen. Det
var tyskerne, der havde foreslået stolene
opsat. Det franske presbyterium lod da
tegningen påføre en approbation: »14 fevr.
1780. Le consistoire de l’Église francaise
consent à ce que M [essieurs] les Alle
L. L. 1966
mands batissent deux Tribunes, une à
Fig. 59. Reformert kirke. Projekteret lukket
stol 1776 (s. 82).
chaque coté de la chaire, mais le meme
mesure et proportion que ce dessein« (sign.
Mourier). Trods påtegningen og trods det tyske presbyteriums kort efter tagne
resolution (se TY. Rum 9; 1. marts 1780) er planen aldrig ført ud i livet.
Dronningestolen (fig. 60), senere i 1700’rne også kaldet kongestolen, er an
bragt på pulpituret over hovedindgangen midt for prædikestolen. Den er for
met som en ottekantet pavillon og springer med tre frie sider frem som en
karnap omtrent som herskabsstolen i Gråsten slotskirke (D.K. Åbenrå amt, s.
258). Stolens forside har forneden nedhængende dupper, agernformede med
indridset rudemønster og indkapslede i akantusblade. Panelfelterne, der svarer
til brystværnets mønstre i de tilstødende pulpiturer, har forgyldte ornamenter;
i midtfeltet ses det kronede og sammenslyngede C A omgivet af laurbær- og
palmegrene. I sidefelterne er der udskårne blomsterklynger, der holdes oppe
af krusede bånd. Pulpiturfelternes almindelige opbygning fortsætter ind over
dronningestolen med postament forneden, derover panelfelt med flankerende
pilastre af toskansk orden og øverst en profileret gesims under stolens vinduesstokværk. I oktogonens sider ind mod kirken er der blyindfattede engelske
skydevinduer, der kan forsvinde ned i panelet. I de to næste felter, der vender
ind mod de kort efter opførte lukkede stole, er der almindelige vinduer til at
lukke op og i. Vinduerne kantes af pilastre med udskårne korintiske kapitæler.
Dette pilastermotiv, blot i enklere skikkelse, fortsætter som før nævnt (s. 78)
ind over de flankerende lukkede stoles lange vinduesrækker, således at hele
kirkens lange østlige pulpitur tegner sig som en enhed med dronningestolens
karnap som det festlige midtpunkt. Men dronningens stol er dog at opfatte som
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en enhed. Dens arkitek
tur, også dens tætprofilerede kransgesims fortsæt
ter hele vejen rundt, skønt
dens videre forløb ikke
kan ses fra kirken.
Dronningestolen
dækkes af et karnisformet tag,
hvis kanter profileres af
akantusløv, medens der
foroven er otte udskårne
bøjler, der bærer en frit
udarbejdet kongekrone.
Denne er forgyldt og er
sammen
med
panelets
smykke forneden det ene
ste træværk i kirken, der
nogensinde har haft no
gen form for staffage. — I
det indre har stolen perle
farvet (»brækket« hvidt)
panel med forgyldte lister.
Samme udsmykning har
døren, der sidder i sto
lens bagvæg, og som end
nu ejer gammelt beslag
og låsetøj (fig. 63). Væg
felterne prydes af gam
melt gyldenlæder i stortformet
regencemønster
(fig. 61). Det ottekantede
loft udfyldes af et maleri:
syv vingede genier, der
siddende på skyer bærer
Charlotte Amalies kro
L. L. 1966
nede navnetræk (fig. 64).
Fig. 60. Reformert kirke. Dronningestolen (s. 84).
Billedet er en tro gengi
velse af et af Gerard van Honthorst’s loftsmalerier i Kronborgs nordre kongefløj29, opsat 1635. Det turde derfor være en given sag, at også Reformert kirkes
loftsmaleri stammer fra 1600’rne, og allerede dette må fremkalde et spørgsmål
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Fig. 61. Reformert kirke. Gyldenlæderstapet i
dronningestolen.

L. L. 1967

Fig. 62. Reformert kirke. Rokokovase på gal
leriet (s. 78).

om dets herkomst. At det skulle stamme fra den ældste kirke, mulig fra dron
ningestolen fra 1689, og således være reddet ud af luerne 1728, er næppe troligt.
Tilbage bliver en anden løsning: billedet kan 1730 være udleveret fra Køben
havns slot, hvor store byggearbejder var foregået i 1720’rne, ligesom det gamle
slot helt blev jævnet med jorden for i 1730’rne at give plads for det nye
Christiansborg. Der har altså været meget kongeligt inventar fra ældre tid at
skænke bort, og usandsynligt er det ikke, at Reformert kirke på denne måde
har erhvervet sin plafond.
Alt bohavet i dronningestolen er af ældre dato: fire enkle medaillonstole i
Louis-seizestil, betrukket med rødt plyds, samt en lidt ældre læderbetrukket
armstol i hjemlig rokoko (fig. 65 og 66). De førstnævnte fire stole30 synes anskaffet
1787.
Kiste 1689, se ovenfor s. 53.
Dørfløje o. 1730. Hoveddøren (fig. 67) fik to fløje med to fyldinger i hver, en
høj forneden, en lav foroven, med rundede profilhjørner. I midten en korintisk
pilaster, hvis udskårne kapitæl blev fornyet 1886 ved billedskæreren Hans Chr.
Berg31. Over dørfløjene ved overgangen til det halvrunde tympanonfelt er an
bragt en vandret arkitrav. Det halvcirkelformede rum derover har glasruder32,
der første gang omtales 1851; det vides ikke, om der også i tidligere tider har
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Fig. 63. Reformert kirke. Låsetøj på dør i dronningestolen.

været et sådant fast vindue i dørpartiet. Mellem disse ruder og i forlængelse af
pilasteren nedenunder er der en svær konsol med en udskåret feston fastgjort
i volutterne; under konsollen en udskåret blomsterklase.
Pulpitur o. 1730, er for største delen nævnt ovenfor under de lukkede stole.
Det er opsat ved de tre af kirkens vægge, idet alene væggen ved prædikestolen
går fri. Pulpiturerne var oprindelig fordelt med orgelgalleri ved nordvestgavlen,
det lange pulpitur over hovedindgangen med dronningestolen og de flankerende
lukkede stole, og endelig ved den sydøstre smalside det åbne soldaterkor33.
Pulpiturerne bæres af 12 egetræssøjler med baser og en slags kompositkapitæler, mellem hvis volutter der er udskårne blomsterfestoner. Brystværnet har
overalt rektangulære panelfyldinger med indskårne hjørner i spejlet, adskilt
ved toskanske pilastre. Foran orgelet har pulpituret et fremspring med rundede
hjørner, medens dronningestolen som ovenfor nævnt er karnapagtigt frem
springende. Soldaterkorets brystværn er ubrudt. Lofterne under pulpiturerne
er beklædt med egetræspaneler med ramstykker og fyldinger som stolenes for
sider. Panelerne synes at være de oprindelige; det samme gælder galleriernes
gulvbelægning af meget brede brædder.
Orgel (o. 1725?) skal efter Johan Gerhard Aschoffs meddelelse oprindelig
have stået i Københavns slot, hvor Frederik IV. i midten af 1720’rne lod ind
rette et nyt kapel. Da det store Christiansborg blev opført i 1730’rne og i til
knytning til dette en ny slotskirke, blev orgelet fra Frederik IV.s kapel solgt til
Reformert kirke34. Aschoff, der ved midten af 1700’rne var knyttet til kirken
først som diakon og senere som ældste, har utvivlsomt haft en pålidelig tradi
tion at bygge på. Det er dog vanskeligt helt at forstå, hvorledes det egentlig
forholder sig. Selve det tonende instrument, som stod i kirken til 1878, stam
mede utvivlsomt fra slotskirken; om orgelfaçaden (fig. 37) også gjorde det, er
mere tvivlsomt. Den er i ren regencestil og bærer Christian VI.s navnetræk;
hele orgelfaçaden er da vistnok et værk fra 1730’rne, men den mulighed kan
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Fig. 64. Reformert kirke. Loftsmaleri i dronningestolen (s. 85).

ikke helt afvises, at den ligesom værket stammede fra Frederik IV.s kapel, og
at kun det kongelige navneciffer er udskiftet. Man har da kun rent stilistiske
kriterier at holde sig til, og herefter skulle ornamentikken i Reformert kirkes
orgelfaçade, navnlig i vingerne, være et særlig rendyrket eksempel på regencestil fra tiden omkring 1740. De nærmeste analogier i datidens København er
orglerne i Trinitatis (II, s. 312) og Holmens (II, s. 109) kirker fra henholdsvis
1731 og 1738.
Orgelfaçaden rejser sig over et højt, glat panelværk på pulpituret ved kir
kens nordvestre kortside. Den har tre store tårne, to større ved siderne, et
noget mindre og højeresiddende i midten og midt i de mellemfaldende dobbelte
pibefelter er der indskudt to bitårne, hvis gesims kun rager lidt op over flanke
tårnene. Ved siderne er der lette og elegante vinger i gennembrudt arbejde
med bånd- og rankeslyngninger og i midten en vase på gitterværksbund. De
enkelte felter indfattes foroven og forneden af lignende gennembrudte båndog rankemønstre, og de to flanketårne bærer foroven Christian VI.s og Sophie
Magdalenes kronede spejlmonogram, også disse i gennembrudt arbejde. I midt
tårnets akantus-topstykke er indfældet en urskive, mulig fra orgelets ældste
dage35, men urværket synes først at være kommet i gang 1918.
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Fig. 65. Reformert kirke. Rokokostol i dron
ningestolen (s. 86).

L. L. 1966

Fig. 66. Reformert kirke. Louis-seize-stol i dron
ningestolen (s. 86).

Da der intet rygpositiv fandtes, sad organisten oprindelig synlig for menig
heden. 1889 opstillede man da på pulpiturets store udbugning midt for instru
mentet en udskåret, ornamenteret og gennembrudt skærm for på den måde at
skjule organisten. Opsatsen, der har årstallet 1889 anbragt gennembrudt i et
cirkelslag i midten, og som er holdt i en imitation efter den øvrige façades
regencestil, er formentlig skåret af H. Chr. Berg36.
Værket blev repareret 1791 af C. F. Speer for 250 rdl. Da abbed Georg Joseph
Vogler i slutningen af 1790’rne gav sine berømte orgelkoncerter, bl. a. også i
Reformert kirke, lod han orgelet her omdisponere af J. N. Scheer37 efter prin
cipper, som den moderne sagkundskab har karakteriseret som vanvittige;
Weyse flyttede de fleste af aliquoterne på plads igen38. Ved Københavns bom
bardement 1807 blev orgelet beskadiget og derefter nødtørftigt istandsat af
orgelbygger Rapp. Det var dog i en temmelig forsømt tilstand i årene derefter.
1821 hed det, at flere piber var ubrugelige, og at en egentlig reparation ikke
havde fundet sted siden abbed Voglers tid39. Ved et overslag over en reparation
dateret 19. september 1833 nævner F. H. Ramus, at værket dengang havde 25
stemmer, to klaviaturer og pedal, fire vindlader og fire bælge; men pibeværket
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var beskadiget og flere af piberne ubrugelige på grund af utæthed40. Ramus
reparerede da orgelet og var færdig dermed 1834. Da man 1851 måtte bygge
hvælving i gravkælderen for at afstive orgelets fundament (ovenfor s. 64), led
instrumentet megen overlast. Kirkens organist V. H. Barth klagede 1853 over
dets slette tilstand41. Af de 25 klingende stemmer kunne kun de ni bruges,
udelukkende fløjter og gedachter, men ikke en eneste rørstemme. Fra den tid
begyndte man at tale om at anskaffe et helt nyt orgel. »Orgelet hørte tidligere
til de ringeste i byen, nu er det afgjort det sletteste«, sagde Barth i 1858. En
reparation blev foretaget 1868 af Ramus, dog uden at klagerne forstummede42.
Omsider blev det gamle instrument kasseret 1877. Der sluttedes kontrakt43
med orgelbygger Daniel Köhne den 29. december 1877. Medens det store
arbejde stod på, lejede man et orgel fra S. Jacobs kirke på Østerbro44. Köhnes
instrument var færdigt efteråret 1878 og blev derefter godkendt af I. P. E. Hart
mann og N. W. Gade45. Den fornemme gamle orgelfaçade blev naturligvis bi
beholdt, alt det øvrige var nyt, og Köhnes værk fungerer stadig. Det er bygget
med mekanisk traktur og sløjfelader og har 20 stemmer på to manualer og
pedal, fordelt med 10 stemmer i hovedværket, fem stemmer i overværket og
fem i pedalet. Ved slutningen af den anden verdenskrig (under mytteriet på
Rosenborg excerserplads) blev kirken ramt af projektiler og orgelet beskadiget.
Ved den påfølgende restauration foretoges der tillige et par mindre ændringer
i orgelets disposition. Bortset herfra står det som en fuldgyldig repræsentant
for Köhnes intonationskunst og tåler sammenligning med orgeler af langt ældre
dato; det er desuden det bedste af de ret få bevarede Köhne-orgeler46.
Af andre fornyelser skal kort nævnes: det lille ur i orgelets midterste top
stykke havde længe kun haft en cifferskive, men intet værk; 1918 skænkede
fabrikant F. Mouvielle i anledning af en søns konfirmation et nyt urværk, der
sattes i forbindelse med tårnuret47. 1930 installeredes der el-motor til blæse
bælgene48.
†Pengeblok omtales 1784, 1793 (»le trond de l’Eglise«, således kaldet i Règlements ecclesiastiques fra nævnte år) og 182149; men om der hermed menes
andet end det tidligere (s. 53) nævnte jernbeslagne skrin, er tvivlsomt. Nu
findes der ingen blok ved kirken.
Klingpunge. De ældre klingpunge var som før nævnt (s. 56) tilsyneladende
endnu i brug, da Aschoff 1769 forfattede sit »Manual«; dog var selve pungene
fornyet 1761 med rødt fløjl og sølvfrynser50. Deres senere skæbne er meget
usikker. 1784 omtales nye beutler51, og 1788 nævnes det, at kirkens klingbeutel
fik en ny stang52. Brugen af pungene blev afskaffet 180153. Alligevel har kirken
endnu to klingpunge med korte, drejede skafter; selve pengeposerne synes i
følge regnskab54 at være fornyet så sent som 1932.
Salmenummertavler 1884, skåret med barokke gesvejfninger af billedskærer
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Fig. 67. Reformert kirke. Hovedportal opmålt 1914 af Alf. Jørgensen (s. 86).

Hans Chr. Berg55, med udskiftelige messingtal. Hænger på væggen på begge
sider af prædikestolen.
†Salmenummertavler, sortmalede til at skrive med kridt på, er første gang
nævnt 1766, da et ikke nærmere angivet antal tilvejebragtes. 1808 blev en ny
tavle anskaffet. I 1800’rne var der ialt fem, omtalt 1821, 1836 og 1877; de må
1884 være udskiftet med de ovenfor omtalte56.
Præsterækketavle af norsk marmor57 er opsat på væggen ved indgangen fra
vestibulen 1935. En håndskrevet liste over kirkens ældste, en såkaldt series
seniorum58, blev ophængt i sakristiet 1937, til minde om 250-året for det første
presbyteriemøde den 5. maj 1687.
Lysekroner. Kirken ejer to messinglysekroner, helt konstrueret til elektrisk
lys, med 16 arme fordelt i to ringe med otte i hver (fig. 37). De er skænket 1914
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af fabrikant F. Mouvielle59. Der var også tidligere to †lysekroner60, omtalt både
1854 og 1898, men om deres udseende og alder kan intet oplyses. På alter
skranken stod siden 1914 to kandelabre, den ene skænket af biskop Anton Bast
(der havde lånt Reformert kirke, medens Jerusalemskirken i Rigensgade blev
ombygget efter en brand) og den anden af gamle elever ved den tysk-reformerte
skole61. De er nu hensat i den lukkede stol under orgelet. — Kirken har tidligere
været oplyst af levende lys; 1889 tales der om opforgyldning af to tredobbelte
armlampetter (sandsynligvis dem på prædikestolen) samt om reparation af 40
og broncering af 84 lyseplader62. I 1914 fik kirken indlagt elektrisk lys, og det
var ved den lejlighed de to store malmkroner blev skænket.
Kirkeskib, ophængt over det fordums soldaterpulpitur, blev skænket 1909 af
fabrikant F. Cloëtta63.
†Ligbåre. 1792 blev kirkens ligbåre malet sort64. Dens alder og senere skæbne
er ukendt.
Tårnur 1762 (fig. 68). Der er ingen efterretninger om, at kirken skulle have ejet
et tårnur umiddelbart efter branden 1728. Det havde dog været påtænkt, efter
som der synes at have været anbragt to urskiver på rytterspiret, begge visende
årstallet 1731. Også orgelfaçaden fik, som ovenfor nævnt, et ur, beregnet på at
drives ved tårnurets værk, såfremt et sådant blev anskaffet. 1761 havde en del
af den tyske menighed på initiativ af agent Gysbert Behagen indsamlet til
strækkelige pengemidler, hvorefter uret blev udført65. Det eksisterer delvis
endnu og er signeret Peter Mathiesen 1762. Tårnuret blev 1802 underkastet en
gennemgribende reparation66. Efter bombardementet 1807 måtte en urmager
sætte viserværket i stand igen67. Af senere omdannelser skal især nævnes en fra
1852; uret havde indtil da kun haft een viser, men blev nu indrettet med to
visere, så at det kunne vise både timer og minutter68. — 1882, da uret igen
blev istandsat, fjernede man de to gamle urskiver69 og satte to nye i stedet;
den ene — mod Åbenrå — bærer årstallet 1882, medens den anden — mod
Gothersgade — beholdt årstallet 1731. Fra begyndelsen havde urværket været
anbragt højt oppe, tæt under tagryggen. Ved en fornyet reparation 1916, fore
taget af Bertram Larsen, blev hele urhuset flyttet ned på kirkeloftets gulv til
lettelse for fremtidig vedligeholdelse (fig. 12 og 13). Bertram Larsen forsynede
værket med nyt ganghjul, nye transporthjul og to nye driv; alle tappe afdrej
edes, lejerne delvis fornyede70. Som ovenfor nævnt blev dette forbedrede urværk
i 1918 i forbindelse med orgeluret. Bertram Larsen har på ny repareret urværket
1933.
Klokker 1729. I spiret hænger to klokker (fig. 12—13), en større og en mindre,
i diameter henholdsvis 71 og 51 cm. Foroven, begrænset af en øvre og en nedre
akantusfrise bærer begge klokkerne den samme indskrift i udhævede versaler:
Gloria Deo in excelsis. Anno 1729. Som tidligere s. 10 nævnt måtte kirken ikke
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Fig. 68. Reformert kirke. Sejerværk 1762 (s. 00).

bruge klokkerne til ringning, men kun til slagværk i forbindelse med tårnuret.
Først 1912 kom de til at lyde ved gudstjenesterne i kirken, og samtidig instal
lerede man elektrisk klokkeringning, bekostet af F. Cloëtta. For ikke at udsætte
tagrytteren for de store svingninger, blev klokkerne ophængt i en særlig jern
konstruktion, der forhindrede vibrationer i spiret.

P R Æ S T E R E S I D E N S E R E F T E R 1728*

Åbenrå

32—34. Den franske menighed gik straks i gang med at genopføre
sine brændte præstegårde. Arbejdet, der stod på 1730—32, udførtes af
murmester Gottfried Schuster1. Resultatet var en smuk og ret særpræget byg
ning, udadtil med en sammenhængende façade på tolv fag i to stokværk, en
midtrisalit på fire fag kronet af en kvist med et ovalt vindue i gavltrekanten.
Udefra antyder kun den noget større afstand mellem de to midterste rækker
vinduer samt de to porte, at der i virkeligheden er tale om to adskilte boliger.
Midt gennem hele bygningskroppen, forhuset og det vinkelret herpå opførte
sidehus strakte sig en svær, ubrudt mur, der udgjorde skellet mellem de to
franske præsters helt symmetrisk indrettede boliger (fig. 69).
* Dette afsnit er redigeret af Allan Tønnesen.
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I 1733 blev arbejdet synet, da Schuster og pastor J. F. Mourier ikke kunne
komme overens om betalingen, og det fremgår heraf, at bl. a. det dobbelte
sidehus, sandstensudsmykningen af de to yderfagsvinduer i andet stokværk og
kvisten til gaden er blevet udført som ekstraarbejder; endvidere opførtes en
hegnsmur langs Åbenrå ved førstepræstens have2, antagelig den endnu eksiste
rende mur, der har nicher på bagsiden; portpillerne er dog fra slutningen af
1800’rne.
Mens således murmesterens navn er kendt, ligger det som sædvanlig noget
tungere med kendskabet til arkitekten; Harald Langberg har for nylig peget
på Felix du Sart som en sandsynlig mulighed3.
Undersøgelser i forbindelse med husets restaurering 1963—65 har vist, at
façaden med dens sandstensornamenter oprindelig var dækket af hvidgrå kalk
ning, mens vindueskarmene var hvidmalede; senere har huset fremtrådt i grøn
sort, lysbrun og rødbrun oliefarve4. Efter restaureringen er det kalket gråt
med hvide gesimser og sandstensornamenter.
Begge præsteresidenser benyttedes som sådanne til 1798, da andenpræsten
Jean Monod flyttede ud og åbenbart har fundet sig en bedre bolig. Samme år
udlejedes gården, og herefter bevaredes kun præsteresidensen nærmest kirken5.
Her lod den franske menighed 1849 indrette et lille kapel i det nedre stok
værk6. Det ser ud til, at baggrunden var den manglende mulighed for opvarm
ning af selve kirken7 (jfr. s. 65). Tømmermester H. P. Møller fik 343 rdl. 4 mk.
11 sk. »pour construction complette d’une Chapelle« og 72 rdl. for to bænke
hertil8. Arrangementet kostede menigheden ialt 1363 rdl. 7 sk.9
Kapellet var udstyret med såvel prædikestol10 som orgel; det sidste blev
1855 erstattet af et nyt, leveret af J. Gregersen11. Efter indretningen af et
varmeanlæg i kirken 1858 (jfr. s. 65) nævnes kapellet ikke mere; samme år
flyttedes det lille orgel (vel et harmonium) over i kirken12, og 1866 blev det
solgt13.
I 1902 opsattes på façaden en mindetavle over Adolphe Monod, den for sine
prædikener meget værdsatte, reformerte præst, der virkede forskellige steder i
Europa. Han var søn af pastor Jean Monod ved den franske menighed i Kø
benhavn og døde 1856 i Paris. Bronzepladen, hvis mål er ca. 45 ×65 cm, har
følgende indskrift i reliefversaler: »Ici est né Adolphe Monod le 21 Janvier
1802«. Den er udført af bronzestøber L. Rasmussen og blev afsløret 6. april
1902 under en højtidelighed i anledning af 100-året for Monods fødsel14. Ind
skriften harmonerer dog ikke med oplysningen om, at hans fader allerede 1798
flyttede ud af præstegården (jfr. ovenfor).
For at rette op på sin anstrengte økonomi lod den franske menighed 1925
arkitekt Poul Hougaard opføre to garageanlæg med ialt 12 garager til udlej
ning på gårdspladsen til nr. 32 (senere fjernet) og i den tidligere have mod
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Fig. 69. Reformert kirkes franske præstebolig.

kirkegården15. Her blev der desuden i 1930’rne indrettet et autoværksted.
I 1948 flyttedes den franske præsts residens til menighedens nybygning i
Gothersgade (se nedenfor), og den gamle præstegård i Åbenrå blev herefter
helt udlejet.
Bygningen erhvervedes 1958 af Musikhistorisk Museum ved hjælp af et stats
lån for 225.000 kr. med henblik på indretning af udstillingslokaler til museets
samlinger, og 1963 bevilgede staten midler til restaurering af den i klasse A
fredede bygning. Arkitekterne Jørgen Bo og Wilhelm Wohlert ledede den om
fattende istandsættelse, der stod på fra oktober 1963 til december 1965, og
hvorunder bl.a. skillemuren mellem husets to halvdele fjernedes i suiten til
gaden og i sidehuset. Det meget smukt indrettede museum kunne indvies i
efteråret 1966.
Gothersgade 107. Efter 1798 var det naturligt for menigheden at overveje
salg af den tidligere bolig for andenpræsten, og et projekt herom udarbejdedes
1806, uden at man åbenbart er nået længere5. Man opgav imidlertid ikke planen,
der må være blevet særlig aktuel, da der efter 1811 kun var én fransk præst.
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I 1837 ønskede menigheden en resolution fra Danske Kancelli om, hvorvidt
dronning Charlotte Amalies gavebrev af 14. maj 1701 (jfr. Bobé s. 67 og 86)
var til hinder for et eventuelt salg af den ene eller endog begge præstegårdene.
Kancelliets svar blev det for franskmændene lidet tilfredsstillende, at kunne
man komme overens med den tyske menighed herom, kunne nærmere fore
stilling indgives16.
Det centrale problem var netop, at hele det skænkede areal var de to menig
heders fælles ejendom, og ingen af dem kunne sælge eller prioritere noget heraf
uden den andens samtykke. Det er øjensynlig ikke lykkedes franskmændene at
overtale tyskerne til at indvilge i salg; i stedet blev det franske præstegårdsareal 1838 delt op i tre lodder, litra A, B og C, af hvilke den sidste udgjordes
af den tidligere præsteresidens’ have, der vendte ud mod Gothersgade17. Denne
lod udlejedes til Det Københavnske Asylselskab18, der her for menighedens
midler lod opføre et lille hus i ét stokværk på otte fag med kælder og kvist
over fire fag (se fig. 70); ejendomsretten lå dog hos den franske menighed, og
Asylselskabet havde i de følgende år kun huset til leje. I 1904 blev der på
nabogrunden (nr. 105) opført en nybygning, og det viste sig da, at asylets gavl
til denne side var skrøbelig og måtte nedrives; i stedet fik man tilladelse til at
lade det støtte sig op til det nye hus, idet man da regnede med, at asylhuset
kun skulle stå kort tid endnu19. Husets funktion som asyl hørte ganske vist op
få år efter, men det fik lov at eksistere endnu en årrække, fra 1914 som
trykkeri20.
Det er dog tydeligt, at franskmændene fra o. 1910 havde til hensigt at rive
det gamle asylhus ned og i stedet opføre en mere profitabel nybygning. Her
til behøvedes imidlertid de penge, der kunne skaffes ved belåning af præstegårdsjorden, en plan, der måtte skrinlægges på grund af tyskernes vedholdende
modstand21. Først 25. dec. 1930 indgik de to menigheder et forlig, hvorefter
hver menighed fik fuld ejendomsret over det grundstykke, den havde haft
brugsretten til i århundreder22.
Kort efter blev asylhuset nedrevet, og en nybygning i seks etager på fem
fag med en karnap opført 1931—32 med E. Norup som arkitekt. I trekantfrontonen anbragtes et relief forestillende kirkens seglmotiv, et tremastet skib
(se fig. 3), modelleret af billedhugger A. Basse23.
I 1958 blev den oprindelige franske grund delt i to, således at den franske
menighed beholdt stykket med ejendommen Gothersgade 107 (litra C), og
Musikhistorisk Museum overtog grunden med den gamle præstegård og det
tilstødende garageanlæg (litra A og B).
Gothersgade 109. Allerede fra februar 1729 dukker udgiftsposter op i forbin
delse med genopførelsen af den tyske præsteresidens i Gothersgade24. Udgif
terne, der tilvejebragtes ved en kollekt, beløb sig til i alt 4855 rdl. 3 ½ sk., og
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Fig. 70. Reformert kirkes tyske præstebolig, Gothersgade 109. Efter fotografi o. 1885 i kirkens
arkiv. Til venstre på billedet ses Asylet (s. 96).

huset blev 1746 karakteriseret som værende af bedre kvalitet end det brændte.
I de to år byggeriet stod på, logerede pastor Vogelsang hos Johann Henrich
Wasserfall25, der var medlem af det tyske presbyterium. Efter fuldendelsen af
byggeriet rykkede Vogelsang ind i den nye præstegård, hvor han boede til sin
død 1757. De følgende beboere var præsterne Stubenrauch (1757—76), Dethard
Iken (1776—84), Maurenbrecher (1784—90) og von Gehren (1790—1806) og
herefter de følgende tyske enepræster26.
Huset var en seks fags bygning med kælder og gennemgående kvist i to fag
samt en sidebygning i forlængelse af den nordvestre gavl (mod kirken). Gennem
det sydøstligste fag førte en port ind til gården, hvor der desuden fandtes en
staldbygning, der fornyedes 178727. Sidehuset, der antagelig var af bindings
værk, blev 1797 nedrevet, og et nyt opført af murmester Delff. Fornyelsen var
total; der blev nedrammet nye pæle og lagt nyt fundament af Bornholmer
7

98

REFORMERT KIRKE

brudsten28. I 1849 blev sidehuset forhøjet, så at tagryggen kom til at flugte
med hovedbygningens, hvorved fløjen blev på tre etager (fig. 70); arkitekten
var P. C. Hagemann29.
Fra 1786 er der bevaret regnskabsbilag med spredte oplysninger om præste
gårdens indre udstyr; 1788 er der således en udgift på 48 sk. til malermester
Abraham Meyer for »1 Prospectiv Stykke med Ferniss overtrukken«30.
Præstegården led stor overlast under englændernes bombardement af Kø
benhavn 1807. Tagene over både for- og sidehus måtte gøres af nyt, ligesom
gipslofterne31, og endnu det følgende år var menighedens økonomi ret anspændt
på grund af reparationsarbejder på præstegården og skolehuset32.
I 1883 begyndte man at planlægge en nybygning til afløsning af den gamle
præstegård33, og 1886 blev huset revet ned; i stedet rejstes en beboelsesejen
dom i fire etager med façade i hele præstegårdsgrundens udstrækning langs
Gothersgade, således at haven forsvandt. Arkitekt var bygningsinspektør
L. H. Knudsen; grundstenen blev nedlagt 15. april 188634, og 19. juni samme
år holdt man rejsegilde35. I dette hus fik den tyske præst en lejlighed, og i
underste etage indrettedes lokaler for den tyske skole (se s. 13). Over hoved
indgangen til skolen i gavlen sattes indskriften »Deutsch-reformiertes Schulhaus gebaut 1886«. Over bagindgangen fra den lille plads ved siden af kirke
gården anbragtes et relief forestillende det gamle symbol på kristelig kærlig
hed, pelikanen, der sårer sig selv for at skaffe sine unger næring (fig. 71). Det
var udført 1766 af stenhugger Lohmann efter tegning af kirkeældste, kunstkammerforvalter Lorenz Spengler36, og havde indtil da været anbragt på det
gamle tyske opfostrings- og skolehus, Åbenrå 29. På façaden til Gothersgade
indmuredes i højde med stueetagen et nyt relief med samme motiv, men »in
mehr künstlerischer Form ausgefertigt«37. Efter skolens nedlæggelse 1926 blev
det gamle relief flyttet ind i et af dens lokaler, hvor der blev indrettet menig
hedssal. Her er det forblevet, efter at menighedssalen 1932 blev forlagt til 4.
etage i tilknytning til præstens lejlighed38. De tidligere skolerum blev herefter
udlejet og bl. a. en tid benyttet som folkekøkken.
Åbenrå 31. Efter den store brand 1728 benyttede den tyske menighed lejlig
heden til at erhverve sig en bekvem grund i nærheden af kirken til opførelse
af en ny bolig for andenpræsten i stedet for den noget fjerntliggende residens
i Lille Strandstræde, der havde undgået branden. Af overhofmester Chr. Fr.
Raben købte man da en grund i Åbenrå lige over for kirken (nuv. mtr. nr. 216)
for 700 rdl., og i de følgende par år opførtes her et nyt hus.
I modsætning til de andre reformerte præstegårde, der blev opført i disse år,
er vi her i besiddelse af et regnskab over udgifterne39. Som murmester optræder
Philip de Lange, der antagelig også var husets arkitekt40. Han blev aflønnet
med 5167 rdl. 4 m. 13 sk. Johan Herman Meske41 fik for snedkerarbejdet 288
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rdl., kleinsmed Casper Gerdsen fik 216 rdl. og maler Holm 91 rdl. Sammen med
en del mindre poster beløb udgifterne sig til i alt 7232 rdl. 5 m. 12 sk. I et brev
af 20. juni 1733 klager Lange over blytækkerarbejdet på fire huse, herunder
»den reformerte Præstes Bygning, hvilke jeg som Entrepreneur har opbygt«42.
Huset, der ses på W. A. Müllers prospekt (fig. 1), er på seks fag og var op
rindelig i to etager med kælder. En midtrisalit på fire fag kronedes af en fronti
spice med et rundt vindue omgivet af en udhuggen dekoration. Gennem det
nordvestligste fag fører en port ind i gården.
Siden opførelsen har følgende tyske præster boet her: Rindfleisch (—1742),
Konrad Iken (1743—47), Stubenrauch (1747—57), Brummer (1758), Wilhelmi
(1759—70), Colsmann (1770—90) og Maurenbrecher (1790—1801)43. Efter
Maurenbrechers død 1801 tillod menighedens økonomi kun aflønningen af én
præst, og præstegården i Åbenrå blev solgt til presbyteriemedlemmet Conrad
Hauser44. Huset eksisterer stadig, men dets mest karakteristiske træk, den
store frontispice forsvandt 1849, da det forhøjedes med to etager45.

S. A. Jungløv o. 1920

Fig. 71. Relief 1766, oprindelig anbragt på det tysk-reformerte opfost
ringhus (s. 98)
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KIRKEGÅRD*

K

irkegårdens udstrækning har fra den tidligste tid været begrænset af
gaderne Åbenrå, Rosenborggade og Gothersgade mod henholdsvis syd
vest, nordvest og nordøst, mens kirkegården mod sydøst støder op til de på
den skænkede grunds anden halvdel opførte præsteboliger med haver (se bilag
1, s. 128). Til denne side er arealet blevet udsat for en mindre beskæring; da
den tyske menighed 1886 opførte sin nye præsteresidens, udnyttede man grun
den fuldt ud, således at nybygningens nordvestmur kom til at flugte med skellet
ind til kirkegården. Der behøvedes imidlertid en særlig indgang i gavlen til
skolen, og til dette formål blev der inddraget en strimmel af kirkegården på tre
alen til en sti langs husmuren. Den aftale, der blev truffet med den franske
menighed i den anledning, tillod denne at inddrage en tilsvarende strimmel
langs den franske præstegårdshave, og dette skete 18881.
Børge Janssen beretter med arkitekt Ludvig Knudsen som kilde, at da man
gravede grunden til den nye tyske præstegård 1889 [!], fandt man foruden en
del affald en mængde grave i præstegårdens have, der stødte op til kirkegården,
»hvilket viser, at kirkegården har været større end den nu er«2. Forklaringen på
denne oplysning må være den ovenfor nævnte intense udnyttelse af præstegårdsgrunden, der vel har medført, at man ved gravning af grunden til det nye
hus er kommet et stykke ind på kirkegårdens område. Tilsvarende blev der
inden for de nævnte tre alen fundet kister og skeletrester, da der i 1930’rne
blev foretaget udgravning til en benzintank på den franske grund ud til
Åbenrå (jfr. s. 95).
Den grund, kongen skænkede de reformerte, var nok hjemfalden til kronen,
fordi fru Helle Urne ikke — trods kgl. forordning herom — havde ladet den
bebygge (se bilag 1), men der stod dog to små bygninger på den; de ses bl. a.
på det målebrev (fig. 5), der udfærdigedes ved overdragelsen3, og i Københavns
grundtakst 1689 omtales »Hendrich Rantzous 2de gamle Huuse, it paa hvert
hiørne af Rosenborggade«4. Til disse huse kender vi i øvrigt ikke andet end deres
udstrækning, som var ganske uanselig, men de har vel været af enten træ eller
bindingsværk. Den 18. april 1688 besluttede konsistorium, at det ene, der be
tegnes som faldefærdigt, skulle sælges for 22 dlr.5. Det andet, der må have
været mere solidt, skulle ifølge byggekontrakten stå til murmestrenes disposi
tion under byggeriet. Antagelig er det dette hus, talen er om, når der under
29. juli 1691 noteres 28 dlr. 4 mk. til indtægt for det lille, nedrevne hus6.
Inden kirkegården kunne tages i brug, benyttede menigheden andre af byens
kirkegårde. I 1686 og 1687 er der således to begravelser på Helliggejst kirke
gård, 1687 er der en begravelse på »la Cimetiere de la Ronde Tour« (dvs.
* Dette afsnit er redigeret af Allan Tønnesen.
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Fig. 72. Reformert kirke 1749. Efter Johs. Rach og H. H. Eegberg.

Trinitatis kirkegård) og samme år en på Nicolai kirkegård (ovenfor s. 23). Den
første, der begravedes på de reformertes egen kirkegård, var »le nommé Biar,
faiseur de Crepon« i oktober 16877.
Den 6. febr. 1689 fandt man det nødvendigt »for at undgå stridigheder« at
dele kirkegården i to lige store dele5, således at halvdelen mod Nørrevold til
faldt franskmændene, og den anden mod præsteresidenserne gik til tyskerne
og hollænderne. Den brolagte vej fra Gothersgade op til kirkens hovedindgang
skulle udgøre skillelinjen, som tænktes fortsat bag kirken.
Som følge af den noget ulige fordeling af præstegårdsarealet, der var tilveje
bragt ved forliget nov. 1688 (se s. 44), indgik menighederne 30. dec. 1692 et
nyt forlig, hvorefter den tyske del af kirkegården blev udvidet med hele styk
ket bag ved kirken hen til dennes vestre hjørne8. Denne fordeling kom til at
bestå, sålænge kirkegården fungerede og kan endnu delvis konstateres ud fra
de bevarede gravsten.
Den tyske — men vist ikke den franske — afdeling har i hvert fald siden
1729 været opdelt i flere mere og mindre fornemme begravelsesarealer. Finest
var urtegården (se nedenfor), og derefter kom »erste«, »mittel« og »schlechte
Erde« til forskellig pris9. Hvorledes de tre sidste klasser har været placeret ind
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byrdes på den tyske kirkegård, findes der ingen oplysning om, og der er ikke
bevaret nogen gravsten her. Anderledes ligger det med den franske afdeling,
hvor ikke alene en hel del gravsten er bevaret, men hvor en plan fra 1835
(fig. 76) endogså viser, at disse med enkelte undtagelser alle ligger på deres op
rindelige plads, noget helt enestående i København.
Allerede 1689 bestemtes det, at der skulle graves en brønd på kirkegården i
hjørnet ved pastor La Placettes have og Åbenrå5. Denne brønd afløstes 1886
af en vandledningspost10, der dog nu er fjernet.
De store lindetræer, der i dag skygger over kirkegården, må have en ret
ærværdig alder. På såvel Rach og Eegbergs prospekt fra 1749 (fig. 72) som
W. A. Müllers fra 1762 (fig. 1) samt Geddes kort fra 1757 (fig. 16) ses langs
stakittet sirlige rækker af træer (lindetræer ifølge regning for beskæring 178710),
der endnu dengang var så små, at kirkegården har gjort et lyst og venligt indtryk.
Gitterporten ud til Gothersgade flankeres af to kastanier, den ene ganske ung,
den anden øjensynlig meget gammel; om den sidste fortæller en tradition ved
kirken, at den blev plantet samtidig med kirkens indvielse i 1689. Holder tradi
tionen stik, er det byens ældste træ og landets ældste kastanie. Det ses at man
fra kirkens side har bestræbt sig på at bevare det bedagede træ. Jerngitteret fra
1902 (se s. 105) er blevet forsynet med en krumning, og dets granitfundament er af
brudt ud for træet umiddelbart sydøst for porten, der af samme grund er blevet
rykket ca. en meter mod nordvest i forhold til den tidligere port, hvis placering
markeres af den gamle brolagte sti op til kirken. I 1933 blev kastanien plom
beret efter at have fået kronen skåret af11, senere er en ny vokset ud. På bille
derne af kirken i 1800’rne er kirkegården temmelig tilgroet, men den noget
triste stemning, som råder her i dag, skyldes vel foruden de gamle træer også
de nu omgivende høje huse.
Der udfoldedes i slutningen af 1700’rne bestræbelser for at få nedlagt de
gamle sognekirkegårde inden for voldene, og de reformerte menigheder modtog
da også 1787 en opfordring fra magistraten til at forlægge begravelsespladsen
til et sted uden for byen12. Svaret blev denne gang negativt, men i begyndelsen
af 1800’rne har man åbenbart fundet pladsen på kirkegården for kneben, og i
sommeren 1805 forhandledes der om et stykke jord på Assistens kirkegård
uden for Nørreport. Det fremgår af de to presbyteriers brevveksling i denne
anledning, at man i 16 år har haft lejlighed til at begrave døde på Assistens
kirkegård13, uden at der dog kan være tale om, at de reformerte har fået over
ladt et regulært stykke jord. Dette skete imidlertid i året 1806, 28. juni for den
tyske14 og 23. okt. for den franske afdelings vedkommende15.
Den nye kirkegård blev straks taget i brug, men den gamle benyttedes stadig
af de familier, der havde gravsted her, sidste gang 10. jan. 1855 (Cecilie Elking
† 3. jan., 94 år gammel)16. Enhver indenbys begravelse var ganske vist blevet
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forbudt fra maj 185117, men der er øjensynlig i flere tilfælde blevet givet dis
pensation.
I 1881 vedtog det tyske presbyterium en forskønnelse af kirkegården i for
bindelse med sprøjtehusets nedrivning (se s. 106). Hjemfaldne gravsteder blev
sløjfet, der blev anlagt græsplæner og plantet buske, hvorved kirkegården fik
»et venligere udseende«18.
Den tyske skole havde til huse i præsteresidensen i Gothersgade fra 1887 til
1926, og fra 1898 blev kirkegården med den franske menigheds billigelse brugt
som legeplads for skolebørnene19.
Urtegård. Kort efter forliget i 1692 besluttede den tysk-hollandske menighed,
at det nyerhvervede areal bag kirken skulle anvendes som urtegård sammen
med det stykke, den allerede havde der, og i begyndelsen af året 1693 afholdtes
forskellige udgifter til urtegårdens indhegning med stakit20. Dette stakit, der
har strakt sig fra kirkens søndre og vestre hjørner ud til Åbenrå, omtales med
jævne mellemrum i forbindelse med reparationer og fornyelser indtil slutningen
af 1800’rne, og det ses tydeligt på W. A. Müllers stik af kirken fra 1762 (fig. 1).
Det er antagelig først fjernet, da det nye jernrækværk om kirkegården blev
opsat 1902—03.
Pieter van Hemert, der 2. maj 1688 fik overdraget administrationen af kirke
gården21, har bag på sin stolestadeplan fra 1690 (fig. 19) skitseret et udsnit af
kirkegården, som på den sydøstre halvdel af stykket mellem kirken og Åbenrå
viser to rækker gravsteder, nummereret fra 1 til 20. Tre af dem er forsynet
med initialer, heraf et (nr. 5) med PVH, utvivlsomt hans eget. Den anden
halvdel af pladsen bag kirken er betegnet »franse heyde«. Denne plan synes at
vise, at der allerede o. 1690 var indrettet urtegård bag kirken; og når der i
begyndelsen af 1700’rne skelnes mellem den gamle og den nye urtegård,
menes der med den gamle antagelig den på Pieter van Hemerts plan skitserede,
og med den nye det sidste stykke bag kirken, der tilfaldt tyskerne 1692, og
som fra o. 1730 sammen med den gamle afdeling udgjorde, hvad der herefter
blot kaldes urtegården (»Krauthof«). Sondringen mellem den gamle og den nye
urtegård er blevet understreget ved det stakit, der skilte dem, og som fornyedes
så sent som 172522. Det må dog være fjernet efter branden 1728.
I modsætning til de bevarede gravsten på den franske kirkegård synes ord
ningen på den tyske urtegård at være blevet forstyrret i tidens løb. Det for
nemste gravsted, familien Fischers, der havde nr. 10, ligger således ved siden
af familien Modests sten, der har indhugget nr. 37, en placering, der ikke kan
være oprindelig. Men i øvrigt melder arkivalierne intet om numrene på urte
gårdens bevarede gravsten, der alle er fra 1. halvdel af 1800’rne. Kun Fischers
gravsted går tilbage til den fortegnelse, som J. G. Aschoff leverede 1769 i sin
»Manual«.
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Denne værdifulde kilde meddeler ingen grafisk plan over gravstederne, og vi
står derfor uden nogen forklaring på den ejendommelige nummerering, der om
fatter to rækker: nr. 31—40 og nr. 1—ll23. Heller ikke i de øvrige kilder fore
kommer andre numre. Man kan gætte på, at denne ordning på en eller anden
måde viser tilbage til den tid, da der var to urtegårde. Nummereringens kon
tinuitet gennem en lang periode bekræftes ved det forhold, at H. P. Werner
(se s. ))) 1766 købte et gravsted, der 1696 erhvervedes af enken Wappen Ens;
i begge tilfælde har det nr. 3624.
Den tyske urtegård synes også i den franske menighed at have været anset
for den fornemste begravelsesplads uden for kirken. Flere franskmænd har,
som det ses af kirkebogen, i slutningen af 1700’rne fået udvirket tilladelse til
at blive begravet her25.
I 1936 blev det i det tyske presbyterium foreslået at flytte hjemfaldne grav
sten af kunstnerisk værdi på Assistens kirkegård til det gamle urtegårdsareal
bag kirken. En begyndelse hertil var allerede gjort 1927 med flytningen af pa
stor Hamburgers monument, men planen synes dog ikke at være nået længere
end til forslagsstadiet26.
Indhegning af kirkegården var noget, der straks blev tænkt på. Konsistoriet
traf beslutning herom allerede 3. okt. 16885, og 16. febr. det følgende år slut
tedes kontrakt om et stakit med tømreren Nicolai Finck21. Kontrakten er dog
blevet suppleret flere gange i løbet af året, således i april, da konsistoriet øn
skede at få to låger i stakittet mod præstegårdshaverne. Den 5. juni 1689 frem
vistes i konsistorium en model af de porte af fyrretræ, der skulle være i kirkegårdshegnet mod Gothersgade og Rosenborggade5. I juli 1691 opsatte Nicolai
Finck endnu et stykke stakit, efter at det sidste af Henrik Rantzaus små huse
var blevet nedrevet6.
Muligvis har dette stakit overlevet branden 1728; i hvert fald har vi fra ti
den umiddelbart efter kun kendskab til en mindre reparation af porten til Go
thersgade 3. jan. 172927. Derimod ser det ud til, at tømmermester Johan Boye
Junge i 1742 opsatte et nyt stakit; den 8. febr. modtager han nemlig 30 rdl.
for arbejde på kirkegården28. Antagelig er det dette stakit, man ser på Rach
og Eegbergs og W. A. Müllers prospekter. Det har til Gothersgade bestået af
10—12 fag, der oventil beskrev en konveks bue. Stolperne mellem fagene afslut
tedes af kugler. Det 5. fag fra nord var en tofløjet port, der ligesom den tilsva
rende mod Rosenborggade flankeres af firkantede portstolper med profilerede
baser og kapitæler samt udskårne vaser. Der var desuden en låge mod Åbenrå
over for den tyske præsteresidens her.
Tømrer G. Hall fornyede 1786 de to porte og forfærdigede »Liig Laager« til
kirkegården, og 1792 anstrøg malermester A. Meyer gitterværket (på 52 fag)
rødt, og 28 pæle maledes røde med hvide hoveder10. I løbet af 1800’rne blev
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Fig. 73. Reformert kirke 1843. Efter stik af Anders Hansen.

træstakittet og dets porte fornyet lidt efter lidt. Den væsentligste ændring
skete 1840, da det blev malet i »stenkulør«10.
Det nuværende smedejernsgitter til de tre gader stammer fra 1902—03. Det
er udført efter arkitekt Chr. L. Thurens tegning af kleinsmedemester C. M. Pe
tersen29. De 42 knopper på søjlerne mellem hvert fag leveredes af Frederiksberg
Jernstøberi, og granitfundamenterne samt antagelig også stenpillerne på hjør
nerne og ved portene udførtes af stenhugger A. Sode30. Det nye jerngitter fik
samme indgange som forgængerne af træ: porte mod Gothersgade og Rosen
borggade og en låge mod Åbenrå.
Kirkegården adskilles fra den tidligere franske præstegård ved et planke
værk og fra den tyske præsteresidens ved et lavt jerngitter.
Et †sprøjtehus er på Geddes kort fra 1757 (fig. 16) markeret som liggende ud
mod Gothersgade, halvt på kirkegården, halvt i den tyske præstegårdshave. Til
opførelsen heraf samt til brandspande, økser m.m. ydede den tyske menighed
61 rdl. 3 sk. i året 170231. Det vides ikke om dette sprøjtehus, der næppe har haft
nogen forgænger, har overlevet branden 1728; sandsynligheden taler ikke herfor,
men regnskaberne svigter på dette tidspunkt. 1792 repareredes taget med blå
tagsten og de to døre maledes gule10.
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Da det i året 1800 erstattedes af et nyt, var årsagen ikke brøstfældighed,
men den, at huset efter bestemmelserne i den nye brandforordning af 19. juli
1799 var blevet for lille. Det nye sprøjtehus opførtes af murmester A. Delff for
404 rdl. på samme sted som det gamle, men dets bagside kom dog til at stå
noget længere inde på kirkegården; det fik 1 ½ sten tykke mure med murgesims
og røde tagsten10. Som det ses af fig. 73 havde det ligesom forgængeren to porte
ud til gaden.
Det blev benyttet efter sit formål indtil august 1870, da det nye kommunale
brandvæsen efter loven af 15. maj 1868 trådte i kraft, og de private sprøjte
huse ved byens kirker afleveredes til disse32. I de følgende år udlejedes det til
private33, antagelig som vognhus, indtil det i foråret 1881 blev revet ned, og
muren foran præstegårdshaven (se fig. 70) forlænget i dets sted10.

GRAVMINDER*

Krypt. Der har fra begyndelsen været planlagt en begravelseskælder i for
bindelse med kirken, og som nævnt under det bygningshistoriske afsnit
(s. 31) når konsistoriet 10. april 1689 efter nogle forhandlinger frem til beslut
ningen om at ville indrette en krypt for dronningens folk og for »de fornemme
af vor menighed«1.
Denne første krypt var placeret ved kirkens nordvestre gavl, men den har
ikke som den nuværende været gennemgående i hele kirkens bredde. Dens ud
strækning ses af de ældste grundplaner (fig. 14 og 15), hvor begravelserne nr. 3
og 4 udgør skellet mod henholdsvis sydøst og nordøst. Nedgangen har været
gennem en lem i kirkegulvet. Den på planen angivne, projekterede kælder i
sydøst i hele kirkens bredde blev ikke ført ud i livet, og de i det følgende om
talte bisættelser indtil 1728 må være sket i krypten i det vestre hjørne.
Den 21. febr. 1711 hører vi, at krypten er overfyldt af kister; det sker i et
brev, hvori enkedronningen giver besked om, at nogle af kisterne skal graves
ned. Begyndelsen skal gøres med kammersekretær Linckers tre børn, der om
kom ved Sophie Amalienborgs brand 1689, og den engelske konsul Johan
Paul. Linckers børn ligger i een sarkofag, hedder det, mens Johan Paul ligger
i »einem einfachen und fast zusammengefallenen Sarck«2. Foruden de i dette
brev omtalte har vi imidlertid kun kendskab til tre bisættelser i krypten indtil
dette tidspunkt, hvilket på baggrund af udtalelsen om dens overfyldte tilstand
viser, at disse fem bisættelser kun kan udgøre et tilfældigt udsnit. Årsagen til
denne vor manglende viden er vel, at den tyske begravelsesliste først begynder
1714, samt at den franske, der ganske vist begynder 1686, har et hul 1699—1711.
* Dette afsnit er redigeret af Allan Tønnesen.
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Med de indtil 1728 skete bisættelser må vist bestemmelsen om, at krypten
skal være for dronningens folk og for »de fornemme af vor menighed« siges at
være sket fyldest (se nedenfor). Udtrykket »das gemeine Kirchen Gewölbe«,
der er anvendt 1715 i forbindelse med amtmand Tillemands bisættelse, må her
betyde »fælles« og hentyde til det forhold, at indtægterne fra disse bisættelser
deltes mellem de to menigheder.
Ved kirkens genopbygning efter branden 1728 har man benyttet lejligheden
til at foretage en udvidelse af krypten, der, som det ses af dronningens brev
1711, kun har haft en ringe kapacitet. Den eksisterende kælder under kirken
består tydeligt nok af to afsnit af forskellig bredde, og som vist under kirkens
bygningshiotorie (s. 61) har man simpelthen bevaret den gamle krypt efter
branden og bygget et nyt afsnit til, således at kælderen kom til at strække sig
langs hele kirkens nordvestside. Nedgangen skete nu udefra gennem døren i
gavlen, der før branden førte ind til kirken.
Uanset at den gamle krypt fra begyndelsen udtrykkeligt forbeholdes adelige,
må man nok regne med, at betegnelsen »den adelige kælder«, der dukker op i
tiden efter branden, er gået over til at betegne det nye afsnit, der nu må være
blevet betragtet som det største og fornemste. Udtrykket »den nye hvælving«
eller »den adelige hvælving« møder vi fra 1730 til 17453. I samme periode og i
tiden derefter nævnes bisættelser i »hvælvingen« eller »kælderen«, og frem til
1745 må der hermed menes det lille, gamle afsnit af krypten, hvilket stemmer
med, at det kun drejer sig om to bisættelser, men hvad der har været lagt i
betegnelsen efter dette år, er uvist. Det ser nærmest ud til at man har opgivet
den oprindelige sondring mellem de to afsnit, og vi kan ikke mere konstatere,
i hvilket afsnit bisættelserne er sket, bortset fra et enkelt tilfælde i 1747, da
justitsråd Backer indsattes i den »første« begravelseskælder, hvilket regnet fra
nedgangen må betegne det efter branden tilføjede afsnit.
Der betaltes for bisættelsen af en voksen 50 rdl. og for et barn 25 rdl., og
disse indtægter deltes mellem menighederne. Som det fremgår nedenfor, skete
der undertiden foreløbige bisættelser i krypten for mindre betaling4, og kisten
førtes så senere til et blivende begravelsessted, f. eks. i en landsbykirke.
I 1831 indledtes en korrespondance mellem de to presbyterier5, og 14. maj
1834 enedes man om, at der burde gøres noget ved de gamle kister, der stod i
kælderen under kirken6. Man indhentede Kancelliets tilladelse til at fjerne
dem7; der blev bragt bekendtgørelser i bladene på fransk og tysk tre gange
fra 15. august med opfordring til de familier, der måtte finde sig berettiget til
protest, til at gøre denne ret gældende inden for tre måneder8, og endelig 19.
sept. 1835 begravedes på kirkegården de syv lig, som fandtes i krypten »en
leur état de caducité et dégradation«. De blev anbragt i tre grave på linie K
nr. 1, 2 og 3 (jfr. fig. 76), og begivenheden overværedes af konsistoriet og to
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politiofficerer7. I denne anledning leverede snedker J. Soldan fire ligkister til
den tyske menighed9.
Inden dette skete, ses dog, at kapellet, som kælderen kaldes i 17- og 1800’rne,
har tjent andre formål end bisættelser. I december 1834 tjæredes nemlig her
»die Feuerschirme und Pumpen Stocke mid(!) Klappe«, og i januar 1835 op
sattes to murlægter til brandspandenes ophængning8. Det kan desuden nævnes,
at der i hvert fald gennem 1800’rne har været en sumpepost, der blev tjæret
hvert år. Efter 1835 tjente kælderen som materialerum, og fra 1858, efter at
hvælvinger var blevet indbygget, desuden som varmerum. I øjeblikket på
tænkes et mødelokale indrettet her.
Den følgende gennemgang af bisættelserne i krypten er hovedsagelig baseret
på dronningens brev af 21. febr. 17112, tyske kirkeregnskabsbøger samt fran
ske10 og tyske11 kirkebøger.

Bisættelser indtil 1728
1) Generalmajor Melrum 18. sept. 169312.
2) Fru von Westerwicks søn må med dronningens tilladelse hensættes fra
december 1698 til pinse 1699.
3) Brigader [markis Henry] de Cheusses’ »ohn längst verstorbene Ehefrau«,
10. febr. 1709.
4) Major Jost Schultz, general Schultz’ søn, o. 1709—11.
5) »Der fräulein Elschen (I[hrer] Maj[estät] verstorbener Zwerginnen) Cörper«, 29. juni 1711.
6) Justitsråd, amtmand [Johan Frederik] Tilleman »in das gemeine Kirchen
gewölbe«, 1715.
7) Generalmajor Jacob Peter Bonar, død 57 år gammel 3. febr. 1717, bisat
17. febr. (således efter den franske kirkebog; i den tyske er indførslen atter
udstreget).
8) »Des General Major Meiers Fräulein« [antagelig en datter af generalmajor
Bendix Meyer, † 1721], 5. okt. 1718.
9) Madame Erlund [født Marie Elisabeth Albertin, postdirektør Chr. Chri
stopher Erlunds første hustru], 20. maj 1722.
10) Jomfru Cathrine Elisabeth Ötgen, 23. jan. 1723.

Bisættelser i den nye (adelige) kælder
1) Anna Elisabeth Lüs, hofmesterinde hos grev Gyldensteen, 17. febr. 1730.
2) Frédérique Sophie de Cheusses, datter af Henry de Cheusses »Adjudant
général de S. M.«; † 6 uger gammel 12. juli 1733, bisat dagen efter13.
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3) Fru Gehejmerådinde von Gram [født Charlotte Sophie von Hattenbach,
født 1670, Frederik von Grams hustru], 12. nov. 1734.
4) Generalmajor [Fr. Vilh.] von Schmettau, 21. april 1735.
5) [Louise Charlotte] von Krabbe [født von Schlabrendorf], hofmesterinde
hos Charlotte Amalie, 6. febr. 1737.
6) Gehejmeråd [amtmand, overjægermester Frederik] von Gram, [født 1664,
†
25. marts 1741] bisat 8. april.
7) Kaptajn von Rantzaus frue, 7. febr. 1742.
8) Fru oberstløjtnant Bertram, 22. sept. 1745.
9)
Kammerherre, jægermester Christian Frederik von Gram, † 27. okt. 1768,
31 år gammel [søn af Carl Chr. von Gram]. Bisat i krypten ved siden af sine
bedsteforældre 10. nov. 1768.
10)
Gehejmeråd [overjægermester Carl Christian] von Gram [født 1703, † 25.
jan. 1780 (ifølge Biografisk Leksikon bisat i Holmens, og begravet i Hammel

kirke)], 17. febr. 1780.
Bisættelser i krypten efter 1728
1)
Madame Meier »dite Coladon«, født i Genève, † 21. maj 1739, 76 år gammel.
Den 23. maj bisættes hun midlertidigt i krypten »en attendant qu’on puisse
l’enterrer dans le temple même«.
2)
Mauritia Marguerite, grevinde af Gyldensteen, [født Odyck,] »Comtesse de
Nassau«, † 28. dec. 1745, 75 år gammel. Bisat midlertidigt 5. jan. 1746 [senere
bisat i Nørre Sandager kirke (Odense amt)].
3) Justitsråd Backer, bisat i den første begravelseskælder (jfr. s. 107) 1. april
1747.
4)
[Jean Henri Huguetan] greve af Gyldensteen, [født 1665, † 14. juni 1749,]
bisat midlertidigt 20. juni [senere i Nørre Sandager kirke (Odense amt)].
5) Pieter de Windts hustru, 25. nov. 1750.
6) Pieter de Windts søn, 10. dec. 1750.
7) Pieter de Windts datter, 21. dec. 1750.
8) ... Castenskiold, 13. dec. 1751.
9)
[Markise Marguerite Maurice Françoise Isidore Casado de Montelone til
grevskabet Gyldensteen (datterdatter af grev Gyldensteen)], grev Eggert Chri
stopher Knuths hustru [† 9. maj 1752]. Midlertidigt bisat i krypten, men kisten
er dog mod aftale forblevet her4.
10) Johannes de Windt Johannessohn, 23. jan. 1753.
11) Pieter de Windt, 27. marts 1753.
12) [Marie Hooglant,] kaptajn Simon Hooglants hustru, 25. febr. 1754.
13) Jomfru Esther Paquot, 9. marts 175413.
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14) Grev von Isenburgs lille søn, »ad interim«, november 1756.
15) Kommandørkaptajn Kreutz’ enke (sml. kirkebegravelse nr. 15 efter ny
ordningen), 1. juni 1757.
16) Staldskriver Berner, 23. jan. 1759.
17) Daniel Walker, bisat indtil videre 14. nov. 1759. 25. nov. 1761 ser det
ud til, at kisten skal stå her permanent.
18) Antoinette Elisabeth Bosc de la Calmette, født Godin, født 1719, † 5.
dec. 1759, bisat 13. dec. Den nederlandske gesandts hustru (se nr. 27).
19) Mlle Philippine Henriette Rischier de Coulombiere, † 7. okt. 1762, 20 år
gammel, bisat 12. okt. Svigerdatter af den nederlandske gesandt de la Calmette
(se nr. 27).
20) Komtesse Mørling, »ehedem bey ... dem Holländischen Envoyé«, 9. okt.
1762.
21) Fru kancelliråd Berensen, 25. aug. 1764.
22) Fru Schoppen, 26. nov. 1765.
23) Fru Griemelius, 14. sept. 1776 (se nr. 33).
24) Gehejmekonferensråd Jean Henri Desmercieres, [grev Gyldensteens søn,
født 1687,] † 15. marts 1778, bisat »en dépôt« 26. marts.
25) Fru Amalia Brad, 30. jan. 1780.
26) François René de Bretonville, tidligere sekretær hos grev Gyldensteen,
† 8. jan. 1781, 84 år gammel. Bisat 17. jan., senere begravet på kirkegården.
27) Charles François Bosc de la Calmette, nederlandsk gesandt i København,
† 13. marts 1781, 71 år gammel, bisat 20. marts.
28) Gysbert Behagen, etatsråd, [direktør for Asiatisk Compagni, født 1725,
† 17. dec. 1783,] bisat 20. dec.
29) Catharina Mullern, bisat 31. dec. 1790, 76 år gammel.
30) General P. Poumeau, † 15. maj 1791, 94 år gammel, bisat 21. maj.
31) Generalinde Bessel, bisat 3. dec. 1791, 76 år gammel.
32) Etatsrådinde Behagen, [født Elisabeth Gertrud Wasserfall, enke efter
Gysbert Behagen (nr. 28), † 9. april 1797,] 66 år gammel, bisat 15. april.
33) George-Théodore Grimmelius »Chapelain éméritus de la légation batave
en cette ville«, født i grevskabet Bentheim i Westfalen 4. april 1710, † 29. dec.
1799, bisat 3. jan. 1800.
34) Kammerherre og major Martin Meyer Heyliger fra S. Croix. Bisat 29.
marts 1800, 67 år gammel. Den 24. dec. samme år ønsker enken kisten ført til
S. Croix2.
Begravelser i kirken. Som det er tilfældet i andre kirker, har der også i Refor
mert kirke fundet begravelser sted i kirkegulvet. Det er dog ikke sket fra kirkens
tidligste tid, men først fra 4. juli 1714, da de to presbyterier traf bestemmelse
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herom. Prisen for et gravsted fastsattes til 60 rdl. som i S. Petri kirke14. For
den følgende tids vedkommende er det overvejende medlemmer af den tyske
menighed, der optræder som ejere. Der foreligger intet om, i hvilket omfang
disse begravelser har været murede eller blot jordbegravelser, men som det
fremgår af det følgende, er det sidste mest sandsynligt.
Ingen af de gravsten, der må formodes at have dækket begravelserne i kirke
gulvet, er bevaret synlig, men muligheden for, at der kan skjule sig sådanne
under det nuværende bræddegulv (ovenfor s. 64), kan ikke udelukkes15.
Den følgende gennemgang af kirkebegravelserne bygger på tyske kirkeregn
skabsbøger, franske10 og tyske11 kirkebøger, optegnelser i det franske arkiv13
og oplysninger i Aschoffs Manual fra 1769, samt på en række begravelsesplaner; de to ældste af disse kan dateres til o. 1714, idet man i den tyske (fig. 14)
genkender pastor Kerstings hånd (præst ved kirken 1714—27), og den til
svarende franske (fig. 15) i det væsentlige stemmer hermed. Af de to yngre, der
også afslører et vist indbyrdes afhængighedsforhold, kan den ene dateres til o.
1745—50 (gengivet hos Lorenzen s. 10), mens den anden er signeret: J. G.
Aschoff 1769 (fig. 36). De er begge på tysk. Ved at sammenligne de to ældre
med de to yngre konstateres, at ikke blot er nummereringen forskellig, men
gravstedernes placering i kirkegulvet er i væsentlig grad forrykket, hvorfor
man må drage den slutning, at kirkegulvet er blevet opbrudt efter branden
1728 og en ny ordning tilvejebragt. Dette forhold tyder da også på, at begra
velserne fra før 1728 har været jordbegravelser.
Både før og efter 1728 var begravelserne placeret i kirkens gange, men som
det ses af planen over den gamle ordning (fig. 14), var gulvet i kirkens sydøstre
del helt frit af hensyn til den derunder i hele kirkens bredde projekterede krypt
(se s. 106); desuden var et stykke i det vestre hjørne frit over den eksisterende
lille krypt og ved lemmen, som førte derned. Det bemærkes, at der har været
beregnet to gravsteder i vestibulen ved hovedindgangen, men de synes dog
ikke at have været brugt.
I modsætning til den gamle ordning var gulvet i kirkens nordvestre del efter
branden uden begravelser af hensyn til den nu udvidede krypt (se s. 107), mens
hele den sydøstre del blev taget i brug. Det kunne se ud, som om de familier,
der købte gravsteder i kirken efter branden, i et vist omfang har foretrukket
sådanne, der lå delvis på samme sted eller dog i nærheden af deres gamle grav
sted i kirken før branden. Dette synes at være tilfældet med familierne Acker
mann (gl. nr. 10, nyt nr. 12), Rübke (gl. nr. 9, nyt nr. 14), Lambrecht (gl. nr. 8,
nyt nr. 13) og van Meurs (gl. nr. 8 (7?), nyt nr. 15). Familien Decker har grav
sted nr. 1 efter både gamle og nye ordning, men i hver sin ende af den vestre
gang.
Der er, ejendommeligt nok, sket begravelser i kirkegulvet nogen tid efter
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branden i oktober 1728, inden kirken i øvrigt kunne tages i brug; confesseusen,
jomfru Anna Duplessis (se s. 71) begravedes i kirken 15. maj 1730, ca. 80 år
gammel3. Vi ved ikke helt nøjagtigt, hvor gravstedet var, dog oplyses det senere,
at pastor Paul Hérault begravedes 21. juni 1743 i et gravsted, som den franske
menighed har arvet efter Mlle du Plessis i gangen ved stolestaderne i nærheden
af den lille indgang fra sydøst (»au passage prês du parquet vers la porte des
Anciens«)16. Muligvis er der tale om den nye ordnings nr. 9.
Den 8. maj 1790 foreslog Danske Kancelli, at man af sundhedshensyn forbød
begravelser i kirkegulvet, men kirkens svar blev i første omgang et afslag; det
anføres, at der næppe sker een begravelse årligt, og at kisten nedsænkes 2 ½—3
alen. Hullet bliver fyldt med jord »und mit gehauenen Steinfliesen zugedeckt
und die Fugen verkalckt ..., so dass weder Dunst noch Geruch hervordringen
kann«2. Efter den kongelige forordning af 22 febr. 180517 ophørte begravelserne
i kirkegulvet.

Begravelser i kirken før 1728. Nr. 1. Købt af Peter Decker 1714. Det er
antagelig her Christine Magdalene Decker, Claes Bex’ hustru begravedes 20.
sept. 1714. Peter Decker selv begravedes 13. juni 1727.
Nr. 2 betegnes på Kerstings plan som »Gemein Grab«, mens den franske har:
»Feme de postmestre Colonel Ingenhagen«, muligvis den Anna Cathrina Druby
»Hamburger Posts Frauwe«, der begraves i kirken 27. marts 1717.
Nr. 3 betegnes på Kerstings plan som »Gemein Grab«, mens den franske har:
»Major Comd: van onsen« (kommandørkaptajn Johan Henrik Untze, begravet
27. sept. 1719) og »meyer Pasteur« (Johannes Meier, hjælpepræst og senere
andenpræst, begravet 18. april 1721, 38 år gammel).
Nr. 4. Kerstings plan meddeler her: »Ist von der Frantzösischen Kirche ver
kaufet«; den franske plan har navnet »Duplaissy«, hvormed antagelig menes Mlle
Marie Duplessis, død 18. april 1722, 55 år gammel og begravet 22. april.
Nr. 5 er blank på Kerstings plan, mens den franske har »md. la Fosse«, om
hvem begravelseslisten ikke giver nogen oplysning.
Nr. 6 er blank på begge de ældre planer.
Nr. 7 er på Kerstings plan betegnet »M: Johann v. Meurs Grab«; blank på den
franske plan.
Nr. 8 er på Kerstings plan betegnet »Commerce Rath Lambrechts Grab«,
mens den franske plan har »mad. van Meurs« (se nye ordnings nr. 15, s. 114).
Det er vel her kongelig manufaktør og kommerceråd Lambrechts hustru begra
ves 2. jan. 1720.
Nr. 9 er både på Kerstings og den franske plan betegnet med navnet Rübke.
Her begraves 14. sept. 1719 Sophie Rübke, datter af den tidligere hofprædikant
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Jacob [Jansen] Rübke, der selv begraves her 6. aug. 1723 (se nye ordnings nr.
14 s. 114).
Nr. 10. Efter Kerstings plan tilhørende Gerhard Ackermann, der begraves
14. febr. 1716 [† 9. febr.]. Antagelig begraves også Johann Ackermann her 1.
marts 1724.
Nr. 11. Planerne har navnet Varenholtz, refererende til Friderich Varenholtz,
der begraves 5. marts 1716.
Nr. 12 og 13 (i vestibulen) er blanke på planerne.
(Kirkebøgerne melder om endnu nogle begravelser i kirken, men de har ikke
kunnet stedfæstes).
Begravelser i kirken efter 1728 (ejer, samt første og sidste begravelse anføres).
Nr. 1. Må være tildelt familien Decker i stedet for den gamle ordnings nr. 1.
Gravstedet fornyes 1762 af Wilhelm Decker. Som den første begraves Joost van
Hemerts hustru [Cornelia Decker, født 31. marts 1709, † 15. nov. 1731] 17. nov.
1731, og som den sidste Caroline Wasserfall, 2 år gammel, 22. juni 1797.
Nr. 2. Efter forlig af 2. april 1767 stillet til disposition for den tyske menighed
»gegen 25 rth. unbeerbte Persohnen darin zu begraben, und die Prediger gratis«.
Her begraves præsterne Johann Philipp Wilhelmi 6. april 1770 [født 1732],
Frederic-Moïse Mourier 27. april 1786 [født 1727], Johann Henrich Colsmann
26. febr. 1790 [født 1738] og Jean Broca 24. maj 1793 [født 5. dec. 1750] (sml.
nr. 9).
Nr. 3. Købt af Johan Henrich Wasserfall 1736, overtaget 1751 af Peter
Wasserfall. Som den første begraves »hr. Wasserfalls barn« 27. okt. 1738, og
som den sidste fru Catharina Wasserfall, 53 år, 26. juli 1787.
Nr. 4. Købt af mad. Elckhausen, overgår senere til familien Decker. Som den
første begraves Cornelius Elckhausen 12. sept. 1738, og som den sidste mad.
Hendrina Margaretha Cramer, født Decker, 11. april 1796.
Nr. 5. Købt af J. P. Isenberg 1743. Som den første begraves Johan Peter
Isenberg »Pêre« 3. nov. 1749, og som den sidste mad. Cornelia Clüwer, født
Decker, 15. okt. 1783.
Nr. 6. Købt 1744 af etatsråd Joost van Hemert, der fornyer gravstedet 1766.
Som den første begraves Joost van Hemerts ½ år gamle søn [Friedrich Louis,
født 11. dec. 1743, † 25. maj 1744] 29. maj 1744, og som den sidste hans enke
Petronella, født Mesteker [født 13. sept. 1703, f 19. febr. 1778] 25. marts 1778.
Nr. 7. Købt 1734 af Johannes Colsman, der begraves her 12. jan. 1745. Som
den sidste begraves Johan Wilhelm Colsman, 69 år gammel, 24. april 1792.
Nr. 8. Købt af Wilhelm Decker 1745. Som den første begraves mad. Siegel
24. sept. 1745, og som den sidste Johanna Decker 24. jan. 1777.
Nr. 9. Efter overenskomst af 2. april 1767 stillet til disposition for den franske
8
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menigheds »unbeerbte Persohnen« og præster (sml. nr. 2). Dagen efter begraves
Susanne Martin, enke efter pastor David de la Tour d’Aliès, 86 år gammel
(jfr. sygekalk 1764. s. 71 f.). Mærkeligt nok begraves de senere franske præster i nr.
2, den tyske præstebegravelse. I nr. 9 er muligvis præsterne Paul Eyraud
(Hérault) og Jean-Ferdinand Mourier begravet, henholdsvis 21. juni 1743 og
2. sept. 1754 (se s. 112). De to præsters enker [A. Marie Eyraud, født Persode]
(† 4. marts 1754, begr. 9. maj[!]) og Anne Henriette Mourier, født Mazar († 27.
maj 1757, begr. 2. juni, 53 år gammel) er da vel også begravet her.
Nr. 10. Købt af kommandør [senere admiral Gaspard le Sage de] Fontenay
15. juni 1739. Et par dage før, den 13. juni er mad. [Maria Magdalene] de
Fontenay, født Formont [født 6. maj 1701, † 10. juni 1739] som den første
blevet begravet. Den sidste er formentlig Ulrique Marguerite de Fontenay 16.
maj 1801 [enke efter admiral Carl Frederik le Sage de Fontenay].
Nr. 11. Købt af J. H. Schwerdtfeger, transporteret til kommerceråd [Elie]
Courtonne [ingen dato]. De her begravede er mad. Courtonne [født Anne
Beguin] 8. nov. 1745, Elie Courtonne selv 12. dec. 1750 [† 8. dec.], fru Maria
Magdalena Haste, født le Febre, 3. marts 1785 (se epitaf nr. 1) og fru Elisabeth
von Holstein, født von der Spuyt, 21. juli 1785 (se epitaf nr. 2).
Nr. 12. Købt af »salig Ackermann« (se gl. ordnings nr. 10). 8. jan. 1745 for
nyes begravelsen af Giesbert van Hemert [gift med Johann Ackermanns enke
Anna Bex] og 1783 af etatsrådinde Olrog. Den første begravede er formentlig
[Susanne Veronica Fischer, født 23. febr. 1745] datter af kommandør [Olfert
Faas] Fischer [gift med Anna Ackermann] 6. sept 1745. Den sidste er Friederica
Juliana Fischer, 40 år gammel, 16. febr. 1792.
Nr. 13. Som den første begraves kommerceråd Nicolas Lambrechts søn 20.
marts 1737, og som den sidste kommercerådinde Hendrine Lambrecht, født
Decker, 8. aug. 1785.
Nr. 14. Ejes af mad. Rübke [født Elisabeth Woldenberg], enke efter hof
prædikanten (se gl. ordnings nr. 9). 23. dec. 1738, da Maria Woldenberg, tidli
gere kammerfrue hos dronning Charlotte Amalie, begraves her († 16. dec., o.
80 år gl.). Mad. Rübke begraves her selv 5. nov. 1744. 1766 købes gravstedet af
agent Peter van Hemert til hans hustrus begravelse 21. okt. [født Charlotte
Fabritius, født 2. dec. 1745, † 17. okt. 1766]. Skødet, af samme dato, er bevaret
i afskrift, og graven beskrives her som 4 alen lang og værende i kirkens østre
side i den lange gang for midten af de to kavalérstole.
Nr. 15. Som den første begraves kommandørkaptajn Kreutz (se kryptbe
gravelse 1757) 5. dec. 1736, men gravstedet synes da, som senere, i familien van
Meurs eje (se gl. ordning nr. 7 og 8. 1770 købes det af mad. Isab. Wasserfall til
hendes mand, H. W. Lomberg Wasserfalls begravelse 6. juli. Som den sidste
begraves fru Petronella Ross, født Wasserfall, 27. febr. 1789.
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Nr. 16. Købt af Cornelius Wittebol 5. sept. 1732 (efter en anden kilde nr. 9
og 5. okt. 1731, muligvis en sammenblanding med gl. ordnings nr. 9, der støder
umiddelbart op hertil). Som den første begraves mad. Wittebol 9. nov. 1739.
Efter Wittebols død 1750 overgår gravstedet øjensynligt til præstebegravelse,
idet pastor Diedrich Brummer, der kun fungerede nogle få maneder, begraves
her 1759 og pastor Johan Lebrecht Stubenrauch [født 1707] 10. juli 1776.
Nr. 17. Ikke benyttet.
Nr. 18. Købt af Peter Wasserfall 31. maj 1759 til (broderen?) Johan Hinrich
Wasserfalls begravelse 2. juni samme år.
Nr. 19. Købt af Peter Wasserfall 23. marts 1755 til hans første hustru Chri
stina Catharina, født Chombards begravelse i april dette år sammen med en få
uger gammel søn. Som den sidste begraves Paul Ross, 21 timer gammel, 4. febr.
1789.
Nr. 20. Som den eneste begraves her mad. A. Ross, datter af pastor Eyraud
(Hérault) 19. okt. 1754.
Begravelser på kirkegården. Som de kendteste personer, der er begravet på
kirkegården, uden at nogen sten vidner herom, kan nævnes (samme kilder som
for kirkebegravelserne, jfr. s. 111):
1) Henrich Brockam, stenhugger, kirkens arkitekt, † 27. nov. 1697 og begra
vet i urtegården.
2) Werner Koene, den første tyske præst, begravet i urtegården 31. marts
1714 [ca. 70 år gammel].
3) Jacob d’Agar, »Gentilhomme de la Cour et premier Peintre du Roy« [døbt
28. juni 1642 i Charenton ved Paris], † 16. nov. 1715 og begravet 22. nov. på
den franske kirkegård.
4) Andreas Gercken, stenhugger, begravet 30. maj 1717 i Henrich Brockams
arvebegravelse i urtegården.
5) Conrad Johann Kersting, tysk pastor primarius fra 1714 (tidligere dron
ningens hofpræst) [født 1672]. Begravet 17. juni i urtegården nr. 40.
6) Dirch Hooglant [købmand, født 24. jan. 1672, † 1. febr. 1738], begravet 20.
febr. i urtegården nr. 6.
7) Didrik Gercken, stenhugger [brodersøn af Andreas Gercken, født 1692],
begravet 7. juni 1748 i urtegården nr. 9.
8) Frantz Jockel Vogelsang, præst ved den tyske menighed fra 1721. Født
22. aug. 1692 i grevskabet Lippe, † 27. juli 1757, begravet 1. aug. i urtegården18,
antagelig i nr. 31, hvor hans hustru og to sønner tidligere var begravet.
9) Henrich Peter Werner, urtekræmmer, † 5. juni 1767 i sit 81. år, begravet
11. juni i urtegården nr. 37 »og blev bortbaaren af 18 af de fornemmeste Urte
kræmmere«19.
8*
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Fig. 74. Reformert kirke. Epitafium 1785 over Maria Magdalena Haste, ud
ført af Johs. Wiedewelt (s. 118).

10) Johann Gerhard Aschoff, kirkeældste, forfatter af »Manual oder HandBuch über Dem Kirchen-Wesen . . . « , en vigtig kilde til kirkens historie. Død
6. juli 1770, 56 år gammel, begravet 10. juli i urtegården nr. 35.
11) Louis-Augustin Le Clerc, billedhugger [født ca. 1688, † 8. marts 1771],
begravet på den franske kirkegård 14. marts.
12) [Heinrich] Egidius Gercken [hofgartner, brodersøn af Didrik Gercken],
begravet 6. febr. 1774, 80 år gammel i urtegården nr. 320.
13) [Hans Henrich] Rømeling, admiral [født 21. april 1707, † 28. nov. 1775],
begravet 4. dec. i urtegården.
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Fig. 75. Reformert kirke. Epitafium o. 1785 over Elisabeth von Holsteen
(s. 118). Efter tegning af Alf. Jørgensen 1914.

14)
Lorenz Spengler, kunstkammerforvalter, elfenbensdrejer og billedhugger.
Ældste ved den tyske menighed og fælleskasserer 1765—1803 [født 1720, † 20.
dec. 1807], begravet 24. dec. i urtegården.
EPITAFIER
Der findes i Reformert kirke to epitafier på kirkens nordøstre væg, begge op
sat o. 1785 ved den tyske menighed. Det franske presbyterium protesterede
nogen tid efter over det skete, og tyskerne måtte 6. sept. 1786 love ikke oftere
at lade foretage nogen ændring af kirkens indretning uden den franske menig
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heds billigelse21. Årsagen til den franske uvilje mod epitafierne kendes ikke,
men den kan næppe skyldes den calvinske læres bekendte modstand mod billed
lige fremstillinger, da der i adskillige andre reformerte kirker i Europa findes
betydeligt mere iøjnefaldende gravminder.
De to kvinder med de mærkeligt parallelle livsbaner, som epitafierne er opsat
over, er begge begravet i kirkegrav nr. 11 (se s. 114)22. Ingen af de på epita
fierne forekommende navne er i øvrigt kendt inden for menigheden.
1) (Fig. 74). 1785. Maria Magdalena Haste. Af forskelligt farvet marmor, udført
af Johannes Wiedewelt23. På den hvide indskriftplade står med fordybede, for
gyldte versaler: »Her giemmes / til en ærefuld Opstandelse paa hiin Dag / Støvet /
af / Maria Magdalena Haste / født Lafebre / paa Cap de Bonne Esperance den 19
Martii 1758 / Guds Forsyn styrede det saa / at hun ved at indgaae Ægteskab
med / Iohan Henrick Haste / Capitaine udi det Danske Asiatiske / Compagnies
Tieneste / som skeede den 8 April 1780 / skulde forlade den Verdens Deel / hvor
hun første Gang saae Lyset / for at blive sin Mands Glæde sine Venners Lyst / og
et Mønster for goede Mødre / men hun var tidlig bestemt til noget bedre / og
højere til at blive Engle liig / Gud aabnede Himlen for hende den 25 Febr:
1785 / iust som hun havde skiænket lorden en Borgere / den glade Fader blev
uformodentlig / en bedrøvet Enkemand / hun gik bort og efterlod ham / med en
Søn og toe Døttre / under den Høyestes Varetægt / for at see ham igien / naar
Herren forsamler sine Børn / fra alle lordens Ender / og fører Dyden i Triumph /
til ævig Ære og Udødelighed«.
Det rektangulære epitaf hviler på en smal, udladende fodbjælke af blågråt
marmor med hulede overhjørner; den derpå stående hvide indskrifttavle flan
keres af to pilasteragtige sidestykker af brunligt marmor, hvert med et aflangt,
hvidt felt og foroven, over et profilled, en hvid cirkelmedaljon. Mellem sidestyk
kerne, over indskrifttavlen, er et blågråt felt med en buefrise og herunder en
halvrund, hvid urneniche i bas-relief. Stenen er poleret bortset fra urnens halv
runde baggrund og feltet i fodbjælken, der er pikhugget. Fulde højde 180 cm,
bredde foroven 135 cm. Epitafiet, der nu er delvis skjult i en lukket stol, er ind
muret i den nordøstre væg nær det østre hjørne. Det har oprindelig været helt
synligt på kirkens væg, men ved vestibulens udvidelse er den lukkede stol blevet
skubbet hen foran det, således at den yderste højre del af epitafiets fodstykke
rager uden for stolen, hvis væg er tilpasset dets profil (jfr. s. 81).
2) (Fig. 75). O. 1785. Elisabeth von Holsteen. Af forskelligt farvet marmor. Sort
skrifttavle med fordybede, forgyldte versaler: »Her giemmes det Forgiængelige / af
Den Salige / Frue Elisabeth von Holsteen / Født von der Spuy / Dette Livs Lys
Saae Hun først / paa Cap de bonne Esperance d: 25de: Iul: 1760 /hvor Hendes
Fader / Hr Iohannes von der Spuy / var Iustice Raad og Tredie Stemme i
Regieringen /Hun blev foreenet d: 16de: Mart: 1783 /Med Hendes nu Sørgeligst
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efterlevende Mand / Velbyrdige Hr Diderich von Holsteen / K: M: Søe Capitain
Lieutenant / Fuld af Religionens Trøst hensov Hun Saligen / her i Kiøbenhavn
d: 16de: Iul: 1785. / I Hendes Alders 24 Aar 11 Maaneder 21 Dage«. Indskriften
slutter med et opbyggeligt vers.
Det rektangulære epitaf hviler på en konsolbåren fodbjælke af gråbrunt,
flammet marmor. Flankerende indskrifttavlen ses to kannelerede pilastre af
samme materiale; øverst under hver af pilastrenes kapitæler er to forgyldte
rosetter. Over indskrifttavlen er et 13 cm dybt, rundbuet felt, der er indhugget
i kirkemuren, og hvori ses en olielampe stående på en plint med to reliefhugne,
korslagte grene; denne frifigur er af hvidt marmor ligesom den nichen om
givende bue, der foroven har en løbende hund-frise. Fulde højde 184 cm, bredde
midtpå 129 cm. Epitafiet, der på mange måder minder om et andet i Trinitatis
kirke over Mette Larsdatter Rhode, Johannes Gram og Catharina Delfeld, også
fra o. 178524), må være opsat noget efter nr. 1, idet Jonge kun nævner dette i
sin omtale af kirken. Det er indmuret i nordøstvæggen, umiddelbart sydøst for
hovedindgangsdøren. Dette stykke af væggen har oprindelig været synligt fra
kirken, men efter vestibulens udvidelse findes det nu i denne.
KIRKEGÅRDSMONUMENTER
Som nævnt under afsnittet om kirkegården (s. 102), udmærker Reformert
kirke sig ved at have bevaret en del af anlægget med gravsten intakt i hvert
fald siden 1835 og efter alt at dømme gennem en endnu længere periode. Det
drejer sig hovedsagelig om gravsten på den franske afdeling, over hvilken der,
antagelig ved graver D. L. Clément, blev udført en endnu eksisterende plan,
dateret 1835 (fig. 76). Den nordøstre del — ud mod Gothersgade — er senere
(vistnok 1881, se s. 103) blevet sløjfet, og fra dette areal er kun to monumenter
bevaret, nu flyttet andetsteds hen. I gennemgangen af gravstenene nedenfor
henvises for de bevarede franske stens vedkommende til denne plans linie- og
nummerbetegnelser.
Uden for den franske afdeling er der bevaret en del gravsten på pladsen
mellem kirken og Åbenrå, der tidligere var tysk urtegård (se s. 103). Forholdene
er her noget forstyrrede, idet der er anbragt sten, som ikke oprindelig kan have
haft deres plads her. Stenene på dette areal er orienteret mod nordøst, mens de
franske er orienteret mod sydvest. Når andet ikke bemærkes, drejer det sig om
flade liggesten.
I 1907 offentliggjordes i Personalhistorisk Tidsskrift 5. rk. IV, s. 283—86 ind
skrifterne på 16 af kirkegårdens gravsten, forsåvidt de kunne læses, afskrevet
af Poul Bredo Grandjean (senere brugt af Lorenzen). Disse 16 sten er alle be
varet, og der findes i dag yderligere fire på kirkegården, som Grandjean ikke
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Fig. 76. Plan over den franske del af refor
mert kirkegård rentegnet af Thora Fisker
1966 efter en plan i kirkens arkiv, dateret
1835 og formentlig udført af graver D. L. Clé
ment, der tiltrådte dette år. Den ajourførte
originalplans navne er: Linie A. 1. 1772 Paul
Munier. 2. 1830 Jacob Bottelet. 3. 1793 Ma
rion Putcher. 7. 1841 Mme Nielsen, født Her
man. 8. 1838 Jonas Nielsen. 9. 1816 Pierre
P. Herman. 1838 Mme Berner, født Sporon.
10. 1814 Sarah Herman. 11. 1822 Pierre G.
Herman. 1831 Marie C. Herman. – Linie B.
3. 1840 Rosalie J. Fontenay. 4. 1823 Robert
T. de Fontenay. 5. 1821 Caroline C. F. Appel.
1833 Charlotte D. Appel. 6. 1821 Hans P.
Lund, etatsråd. 7. 1821 Marie J. Tissot. 1836
L. C. Lund, født Tissot. 8. 1805 Jean P. le
Maire, ældste. 9. 1820 Anne M. le Maire. – Linie C. 1. 1828 Fréderic B. Lorent. 2. 1827
Marie M. Tréville. 3. 1811 Jean C. Louison.
1843 Louise J. Martini, født Tréville. 4. 1813
Joseph A. Janduri. 9. 1821 François J. Carpentier. – 10. 1830 Henriette J. Carpentier. – Linie D. 9. 1833 Suzanne C. Carpentier. – Li
nie E. 3.1721 Pierre Jalfré. 1843 Daniel Louis
Clément. 4. 1842 Mile Clément. 5. 1835
Guillaume L. Clément. 1835 D. L. Cléments
dødfødte barn. 6. 1777 Albertine Eylers. 1835
Pierre Honoré. 9. 1810 F. A. og J. F. Martini.
-Linie F. 2.1795 Claude P. Baruël. 1808 Anne
E. Baruël. 3. 1798 Simon Baruël. 4. 1814
Anne D. E. Baruël. 1840 Jean Mathieu Ba
ruël. – Linie G. 3. 1843 Suzanne Annette Bacquet. 4. 1828 Charles E. de Sames. 5. 1826
Sara de Sames. – Linie H. 2. 1829 Jean Abr.
le Maire. 3. 1799 Susanne M.Monod. 5. 1805
Pierre C . de Coutouly. – Linie I. 2. 1803 Sophie
H. Jürgensen. 1813 Rosalie Jürgensen. 1822
Adolphe O. Jürgensen. 3. 1806 George F. Jür
gensen. 1817 Lydie S. Jürgensen. 1830 Urbain
Jürgensen. 1852 Sophie Henriette Jürgensen,
født Hauriet. – Linie K. 1-3. 1835, lig opta
get af krypten. 4. 1830 Pierre S. Martin. 5.
1829 Marie M. Martin. 6. 1745 Gabrielle Angibaud. 1841 Elisabeth Elking.
[Tilføjet
uden
for
de
markerede
gravsteder:] 7. 1837 Mary El
king. – Linie L. 1. 1793 Marie
J. Bruguier. 2.1843 Louise Diet
rich, født Ræber. 4. 1802 Julie
H. Ross. 5. 1805 Marthe Séjournas. 6. 1785 Mme Jordan. – Li
nie M. 1. 1822 Abr. Suppli. 1844
Marguerite Antoinette Mourier.
2. 1823 Esther J. Suppli. 3. 1783
Elisabeth C. Mourier. 4. 1783
Sophie R. Mazar de la Garde.
1783 Jean G. Mazar de la Garde.
1839 Marie L. Mazar de la
Garde. 5. 1783 Pierre P. Eyraud, præst. 6. 1801 Jean P. J.
Broca. 1808 Marie H. P. Broca.
1812 Jeanne E. Broca. – Linie
N. 1. 1839 Octavie M. M. Harbou. 2. 1831 F. L. Mourier,
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præst. 3. 1808 Jeanne H. R. de Verrayon. 4. 1843 David Chrétien le Maire. 5. 1823 Louise le Maire. 6.
1802 Abr. le Maire, graver. 1829 Louise D. B. M. le Maire. 7. 1819. D. F. le Maire – Linie O. 1. 1826
J. P. Stounder. 2. 1822 Louise A. A. Stounder. 3. 1824 Jean F. Herman. 4. 1806 Étienne de Fumars.
1816 Marie H. de Fumars. 5. 1805 Pauline C. Herman. 1841 Fistaine, major. 6. 1836 C. G. Fistaine. – De kursiverede navne findes p
bortset fra A. 3, der er flyttet til den tyske urtegård og F. 4, der er stillet ned i krypten. Over I. 3,
Urban Jürgensen, blev der 1930 lagt en ny mindesten.

nævner, uagtet de to må have været der 1907. Grandjeans afskrifter, der har

vist sig korrekte i alt væsentligt, har været meget nyttige under den nu fore
tagne identifikation.
1)
O. 1745. Meget forvitret grå sandsten med profileret kant, 162 × 95 cm.
Placeringen (K 6) viser, at stenen er lagt over Gabrielle Ducros, gift med Elie
Angibaud, født i Geneve, død af vattersot 18. april 1745, 45 år gammel16. Af den
næsten forsvundne versalindskrift ses øverst navnet Angibaud og noget længere
nede datoen »le 23 nove...«, muligvis fødselsdatoen.
2) O. 1783. Pierre Paul Eyraud, præst ved den franske menighed gennem 40
år, † 21. sept. 1783, 65 år, 9 mdr. og 14 dage gammel, og hustru Marie Mourier
[† 6. marts 180625]. Indskrift med fordybede versaler på kalksten, 208 × 142
cm. Stenen har et cirkelrundt, forsænket felt i hvert hjørne og et tilsvarende
halvrundt nederst midt på; disse fordybninger har antagelig været forsynet
med lignende dekorationer som stenen over Etienne Fumars (nr. 11). M 5.
Personalhist. Tdskr. nr. 8.
3)
(Fig. 77). O. 1793. Mlle Marie Jacobée Bruguier, født 13. jan. [i Hamburg,
bosat i København siden 174810], død 23. april 1793 »om Eftermiddagen imel
lem Klokken 5 og 6«. Nogenlunde enslydende indskrifter på dansk og fransk
med fordybet kursiv, navnet med versaler. Meget forvitret, lys sandsten,
188 × 107 cm, med ophævet, foroven afrundet indskriftfelt. I hvert af cirkel
slagene er et trekantet, og midtpå forneden et cirkelrundt forhøjet felt. L 1.
Personalhist. Tdskr. nr. 9.
4)
O. 1793. Manon Richebourg, født 13. juli 1718, † 29. okt. 1793, gift med
konferensråd og toldskriver (»Kæmmerier«) ved Øresunds Toldkammer Johan
Gotlieb Putscher [begr. 1781 i Helsingør, S. Marie kirke26]. Mor til ti børn, af
hvilke en datter Juliana Charlotte Putscher, gift med justitsråd og kasserer
Conradt Daniel Linde, overlever hende. Tysk indskrift i fordybet kursiv,
navnene med versaler, på rød, profileret sandsten, 193 × 115 cm. Oprindelig på
linie A nr. 3, nu anbragt på urtegårdsarealet som nr. 1 fra sydøst. Personalhist.
Tdskr. nr. 2.
5)
(Fig. 78). O. 1797. Judithe Henriette Jordan, født i Magdeburg 31. juli
1713 [»de parents Français«10], død i København 10. juni 1797. Gift første gang
med Peter Babtista Vanino, borger og købmand her i staden, »og med ham
avled en Søn, som forud er gaaet ind i Evigheden«. Gift anden gang med
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Nicolay Schwartz Geelmuyden, kgl. generaladjudant. Den noget forvitrede,
fordybede versalindskrift på dansk er anbragt på tværs over en stærkt hvælvet,
grå sandsten, der forneden afsluttes af en profilering. Over indskriften er en
mæanderbort og under den en guttæ-frise. 167 × 76 cm, buens højde over profil
kanten er 15,5 cm. L 6. Personalhist. Tdskr. nr. 12.
6) O. 1797. »Fabriquer« Christian Henrich Modest, født 27. sept. 1757, † 15.
okt. 1797 og hustru Margretha Modest, født Møller, født 10. febr. 1758, † 16.
nov. 1842. Rødlig kalksten med kantprofiler, 144 × 125 cm. Den tyske indskrift
med fordybede versaler dækker kun øverste halvdel af stenen, der er itubrudt
flere steder. Nederst er indhugget »No 37«, refererende til gravstedets nr. på
urtegården; placeringen side om side med Fischers sten (nr. 16) på gravsted
nr. 10 kan dog ikke være oprindelig (jfr. s. 103). Personalhist. Tdskr. nr. 4.
7) O. 1799. Susanne Madelaine Puerari, enke efter Gaspard-Joel Monod [præst
i Guadaloupe; hun var moder til pastor Jean Monod i København, kom her til
byen 179410], født i Genève [22.] juni 1737, død i København 26. maj 1799. For
dybet kursivindskrift på grå sandsten med profileret kant, 195 ×97 cm. H 3.
Personalhist. Tdskr. nr. 11 (sml. nr. 10).
8) O. 1802. Juliane Henriette Mazar de la Garde, gift med oberst P. A. Ross,
født 28. juni 175[6], † 8. sept. 1802. To børn ud af fire overlever hende. Meget
forvitret, grå sandsten med profileret kant; tysk indskrift i fordybede versaler,
216 × 112 cm. L 4. Personalhist. Tdskr. nr. 6.
9) O. 1805. Marte Sejournas de Meynardie, født i Clairans 25. sept. 1725, †
16. marts 1805. Hun kom til København 14. okt. 1752. Fransk indskrift med
fordybede versaler på grå sandsten med profilerede kanter, 193 × 127 cm. I hvert
hjørne en cirkelrund fordybning, der antagelig har omsluttet en marmorroset.
L 5. Personalhist. Tdskr. nr. 13.
10) O. 1805. »Ici repose en paix P. C. de Coutouly aupres de Susanne M. Monod
Mere de son epouse« (se nr. 7). Efter et opbyggeligt vers følger en længere, delvis
ulæselig indskrift i fordybet kursiv. Ifølge Clément (s. 101) døde dr. med. PierreCharles de Coutouly 3. maj 1805, 45 år gammel. Grå sandsten med profileret
kant, 145 × 94 cm. H 5. Personalhist. Tdskr. nr. 14.
11) O. 1806. Etienne Fumars, professor i fransk litteratur (»Belles lettres
Françaises«) ved Københavns universitet, født i Marseilles 22. okt. 1743, død
i København 30. nov. 1806. Grå kalksten, 224,5 × 157 cm, med fordybede
versaler og hvide marmorrosetter i hvert hjørne samt nederst midtpå i et
forsænket felt en olielampe i hvid marmor. Marmorornamenterne blev
fornyet 1924, og samtidig blev indskriften ophugget27. O 4. Personalhist.
Tdskr. nr. 10.
12) O. 1808. Jeanne Henriette Rodolphine de Verrayon, født Mazar de la
Garde, født 23. juni 1742, † 1. maj 1808. Den franske indskrift i fordybede ver-
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Fig. 78. Reformert kirke. Judithe Henriette
Jordans gravsten o. 1797 (s. 121).

Fig. 77. Reformert kirke. Marie Jacobée Bruguiers grav
sten. O. 1793 (s. 121), til venstre. Efter tegning af Alf
Jørgensen 1914.

saler dækker kun øverste halvdel af stenen, der er af sandsten med profileret
kant, 187,5 × 123,5 cm. N 3. Personalhist. Tdskr. nr. 7.
13) O. 1808. Meget forvitret, kun navnene og enkelte løsrevne ord lader
sig tyde af den ret lange franske indskrift i fordybede versaler; en del er
gengivet i Personalhist. Tdskr. Lagt over stud. med. Jean Pierre Jaques
Broca, født 1. febr. 1783, † 5. aug. 1801 og Marie Henriette Pauline Broca, født
30. april 1784, † 25. nov. 1808. Grandjean oplyser, at de var børn af pastor
Jean Broca (se gravsted nr. 2 i kirken, s. 113) og Jeanne Elizabeth Pauline
Eyraud. Moderen døde 21. okt. 1812, 59 år gammel, og blev begravet i samme
grav som børnene. Herom vidner antagelig den næsten helt ulæselige indskrift
under det oprindelige, ophøjede indskriftfelt, hvor man svagt skelner navnene:
»...Paul... Broca ... Eyraud ...«. Sandsten, 189 × 114 cm, med svagt hvæl
vet overflade og fordybede, cirkelrunde felter i hjørnerne, antagelig til marmor
rosetter. M 6.
14) O. 1821. »Hier [ru]h[et] I. I. Berkenhout geb. in Hamburg 1768. Er war
erst Prediger in Dortmund. Nacher in Bützow und seit 1806 an der deutschen
reformierten Kirche in Copenhagen wo er im Januar 1821 starb28. Indskriften
fortsætter med en karakteristik af den afdøde præst og oplyser til slut, at ste
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nen blev lagt af hans datter og enke I. Berkenhout, født Braamhorst. Lille, oval
sten med profileret kant og indskrift i fordybede versaler; lys sandsten, 63 × 49
cm. På pladsen bag kirken (urtegården). Skønt Berkenhout blev begravet her,
har stenen en tid været fjernet herfra. Grandjean har ikke set den i 1907, og
det er da antagelig den, der — omtalt som en oval liggesten — hentes op fra
kælderen under kirken 1927 og lægges på kirkegården, samtidig med at Ham
burgers monument (nr. 22) bringes hertil fra Assistens kirkegård29.
15) 1823. Johann Gabriel Maurenbrecher, født i Düsseldorf 13. dec. 1746, død
i København 27. marts 1801 efter næsten 17 års præstegerning her. Lagt af
menighedsmedlemmer og venner af den afdøde i november 1823. Meget forvit
ret indskrift på tysk med fordybede versaler på hvid kalksten med profileret
kant, 180 × 121 cm. Udført af stenhugger Andreas Schneider, fra hvem der fore
ligger en regning af 14. aug. 1824 på 37 rdl. for stenen og 24 rdl. 3 m. 12 sk.
for den 394 bogstaver lange inskription30. Gravstenen ligger nu på urtegårdsarealet bag kirken som nr. 2 fra sydøst, men er antagelig senere flyttet hertil,
da Maurenbrecher blev begravet »in der ersten Erde neben seiner Tochter Flo
rentine«31. Personalhist. Tdskr. nr. 1.
16) (Fig. 79). 1825(?). »Hier ruhet Olfert Fas Fischer mit Frau und Kindern«.
Fordybede versaler på rød kalksten med akantus på profilerne, 207 × 144,5 cm.
Den lakoniske indskrift øverst på stenen har muligvis været tænkt suppleret
med navne og årstal. Stenens indskrift refererer til viceadmiral og direktør i
Asiatisk Compagni Olfert Fas Fischer (1700—1761) og hans familie (han efter
lod sig 14 børn, hvoraf de ni uforsørgede). Efter enkens død 1782 nævnes det,
at arvingerne ville lægge en sten på graven32; dette synes dog ikke at være
sket, for 1825 betalte sønnen, admiral Olfert Fischer 4 rdl. 2 m. 2 sk. for til
ladelse til at lade lægge en ligsten på kirkegården33, hvor han også selv hviler
(se nr. 23). Stenen er anbragt centralt på urtegårdsarealet (ses. 103). Personal
hist. Tdskr. nr. 3.
17) O. 1831. Ferdinand Louis Mourier, [professor,] præst ved den franske me
nighed 1786—1821, født i Genève 12. nov. 1754, død i København 22. marts
1831, og hustru Juliane Marie Mourier, født Spengler, født i København 15. dec.
1765, død sammesteds 4. maj 1799. Hvid marmorplade med fransk indskrift i
fordybede versaler, 84 × 52 cm. N 2.
18) O. 1831. Kobbersmedemester Jacob Adrian, født 19. nov. 1755, † 20.
juli 1831, og hustru Anne Marie Adrian, født Pohlmann, født 1. okt. 1771, †
19. jan. 1847. Fordybet versalindskrift på dansk på ituslået marmorplade, mon
teret på en træramme, 83 × 49,5 cm; det nederste højre hjørne mangler. Nu
hensat i en krog i krypten. Ægteparret blev begravet på den tyske kirkegårds
»Mittel Erde«34.
19) O. 1840. Johan Mathias Baruël [Jean-Matthieu B., malermester35], født
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Fig. 80. Reformert kirke. pastor Carl
Hamburgers gravsten 1855 (s. 126).

Fig. 79. Reformert kirke. Olfert Fischers
gravsten o. 1825 (s. 124). Efter tegning af
Alf. Jørgensen 1914.

10. marts 1770, † 27. sept. 1840. Nygotisk støbejernskors, 115 × 66 cm, med
dansk indskrift i reliefversaler. Oprindelig på linie F nr. 4, nu hensat i en krog
i krypten.
20) O. 1844. Marguerite Antoinette Mourier, født i Genève 4. nov. 1760, død
i København 2. okt. 1844, og Octavie Harboe, født i Frydenlund-Drammen 8.
nov. 1822, død i København 22. juni 1839. Fordybede versaler på hvid mar
morplade, 7 8 × 4 3 cm, ganske som nabostenen over pastor F. L. Mourier (nr.
17), hvis slægtninge stenen åbenbart er lagt over (han var gift anden gang med
Mechtele Marie Harboe36). De to kvinder er ikke lagt i samme grav; den første
er begravet på linie M nr. 1, og den sidste på linie N nr. 1, hvor stenen findes
(jfr. fig. 72).
21). O. 1847. [Konditor] Jacob Mini fra Poschiavo i Graubünden, f ø d t 18. nov.
1787, † 26. maj 1847. Tysk indskrift i fordybede versaler på sandsten med pro
filerede kanter, 165 × 75 cm. I hvert hjørne en reliefhugget roset. Han blev be
gravet i urtegården34, hvor stenen stadig findes. Personalhist. Tdskr. nr. 5.
22) (Fig. 80) 1855. »Hier ruht Carl L. H. Hamburger geb. 1796, gest. 1853 Pastor
der deutsch reformierten-Gemeinde 1825—1853«. Stående sandstensmonument
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Fig. 81. Reformert kirke. Olfert Fischers monument 1920
(s. 126).

med udhugget efeuløv om en indfældet marmorplade med indskrift i fordybede
versaler. 113 cm højt, 69 cm bredt. Hamburger døde 23. okt. og blev begravet på
Assistens kirkegård34; her rejstes der 1855 et monument over ham, udført af
stenhugger Jochumsen for 58 rdl.37. Det hentedes 1927 fra Assistens kirkegård
til kirkegården i byen30; nu anbragt på pladsen bag kirken ved skorstenen nær
kirkens vesthjørne.
23)
(Fig. 81). 1920. Stående monument i barokstil af Fakse-kalksten med
versalindskrift i bronzebogstaver: »Olfert Fischer Københavns heltemodige for
svarer til minde«. Over denne indskrift er et relief forestillende et søslag med
Nyholms mastekran i forgrunden, hvorunder med fordybede versaler: »Konge
dybet 2. april 1801«. I den karnisformede afslutning, der har forkrøbbet og
meget kraftig profileret gesims, er i et ovalt, indrammet felt anbragt Fischers
profilportræt i bronze, signeret »Hans W.«, antagelig udført efter det 1848 lito
graferede mindeblad for slaget på Reden. Det meget anselige monument (256
cm højt og 167 cm bredt) er udført af arkitekt G. B. Hagen og billedhugger
Hans W. Larsen 1920 og bekostet af Marineforeningen på initiativ af kontre
admiral Thomas Wilhelm Garde. Afsløringen skete 16. maj 192038. Det er an
bragt ud mod Åbenrå umiddelbart bag familien Fischers gravsten (nr. 16), der
er omgivet af fire halvt nedgravede skibskanoner med jernkæder udspændt
imellem sig. Langs disse er plantet tuja-buske. Viceadmiral Johan Olfert Fischer,
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født 4. aug. 1747, † 18. febr. 1829, blev begravet på urtegården i familiegrav
stedet31.
24)
1930. »Urban Jürgensen rénovateur de la fabrication horlogère, membre
de la Société Royale des Sciences de Danemark,* à Copenhague le 5 Août 1776,
† à Copenhague le 14 Mai 1830 Reformator af Urmagerkunsten. Medlem af det
Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. R. af D. og D B M. (reliefversaler).
Den danske Urmagerstand satte dette Minde Hundredeaarsdagen efter hans
Død (fordybede versaler)«. Grå sandsten med profileret kant, 178,5 × 95 cm.
Over indskriften et cirkelrundt felt med timeglas. Mindestenen blev afsløret
15. maj 193039 og lagt på det sted, hvor Urban Jürgensen efter planen fra 1835
begravedes, linie I nr. 3.
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I. Kongeligt gavebrev af 23. juli 1687 på kirkens grund. Original på pergament i
Fransk-reformert kirkes arkiv, vedhængt det store rigssegl i rødt voks, anbragt i en
drejet trækapsel med skruelåg. Opbevares i sakristiets boks.
Wii Christian den Fembte aff Guds Naade Konge til Danmark oc Norge, De Venders
oc Gothers, Hertug udi Slesvig ..... Giøre Hermed Witterligt, at Vj allernaadigst hafuer
Schencket oc gifvet, oc nu med dette Vort Obne Bref, Skiøder oc Aldelis afstaar, fra
Oss oc Voris Kongelige Arff Successorer udj Regieringen, til at bygge Een Kirche paa,
for den Reformerede Meenighed her i Voris Kongl: Residenz Stad Kiøbenhaufn, Den pladz
ud for Rosenborg Gade, liggendes imellum Apenraa oc Gothers gade, som Oss Elschel:
Frue Helle Urne afgangne Morten Schinckels tilforne hafver tilhørt, oc Os for nogen tiid
siden Er tildømt, formedelst at den ej effter Voris udgangne Forordning Er blefven bebygt, Streckendis sig udj Alne oc Maal som følger, Nemblig: i breden for til Rosenborg
Gade, Nij oc tresindztiuge Alne, Item i Breden bagtil Halffierdesindztiuge Fiire oc Een
flerendeel Alne, noch i Lengden ved Gothers Gade, It Hundredetredewe Nij oc Een
fierdedeel Alne, saa oc Udj Lengden imod Aapenraa Gaden It Hundred Førgetiuge Otte
oc tre fierdedeel Alne, Huilcken Forschrefne Pladz oc Grund, som den nu forefindes udj
Lengden oc breden, fornævnte den Reformerede meenighed skal hafue, Nyde, bruge oc
Beholde til Evindelig Eyendomb, oc sig samme pladz oc Grund, med ald dessen Rette
tilhørende, maae til forschrefne brug nøttig giøre, Og ville Vj for Oss oc Voris Kongelig
Arff Successorer, Frie hiemble oc Fuld kommelig tilstaae, meerbemelte Den reformerede
Meenighed, Forschrefne pladz oc Grund, for huer Mands tiltalle som derpaa i nogen
maade kunde hafue at tale med Rette, Forbydendis alle oc Een huer, herimod efftersom
Forschrefvet staar, at Hindre eller udj nogen Maade forfang at giøre, Under Vor Hyl
dest oc Naade, Gifvet paa Voris Kongelig Residentz udj Kiøbenhaufn Den 23 July, Aar
Itt Tuzinde Sexs Hundrede Fiiresindztiuge og Siuff.
Under Vor Kongelig Haand och Zignet,
Christian
P. Brandt
II.
Byggekontrakt mellem presbyteriet på den ene side og brødrene Friederich og
Nicolaes Müller på den anden side, dateret 4. april 1688. Opbevares i Tysk-reformert kir
kes arkiv, rum nr. 1.
Kundt und zu wissen sey Jedermänniglich, dass wir untergeschriebene sämtliche Vor
steher der Reformirten Gemeinde hiesiges Orthes, den mit denen Herrn Friederich et
Nicolaes Müllern vor einiger Zeit mündlich getroffenen accord wegen aufbau unserer
Kirchen, auff dem von I. Königl: Maytt: unserm allergnädigsten König und Erb-Herren, allergnädigst dazu geschenckten und darnach vom Hr: Stadts Baumeister beson
ders abgezeichneten platze heute dato den 4. Aprilis Anno 1688 im Nahmen des Drey
Einigen Gottes schrifftlich nachfolgender Weise bekräfftiget.
Es verbinden sich Friederich et Nicolaes Müller für der Reformirten gemeinde eine
Kirche zu bauen, von lauteren guten und unsträfflichen Materialien, welche künfftigen
Michaelis des 1688 Jahrs so weit soll fertig sein, dass der Gottesdienst bequem darin
könne verrichtet werden, oder Wiedriges fals wollen wir beede Brüder Müller gehalten
sein, die heuer vor Ihrer jetzigen Kirchen von der Zeit an zu bezahlen, Nemlich Jähr
lich Ein Hundert Reichsthaler.
Die Kirche soll [sein von 80 fuess] lang, 50 fuess breit, 40 fuess hoch [in Maurwerck,
derer] Maur 3 fuess dick über der Erden, 4 fuess in [der Erden, und] an der seiten der
Ornamenten so breit als nöthig, und dieses in allem nach den Abris.

BILAG

129

Das Maur-werck im Grunde soll 10 fuess hoch sein, unter welchem die Kamp-steine
so tieff nöthig sollen gelegt werden, und unter selbigen das Schleng-werck so tieff, starck,
und fest mit Eisen wo nötig verbunden, als zu solchem schwären Gebäw erfordert wird:
undt soll im übrigen das unterste der gehauenen Kampsteine eben über der Linie des
obersten der Openradt-Strasse stehen, und zwarn wie selbige anietzo an der seiten unsers
platzes lieget, damit der Kirchhoff was höher, als die Strasse sein möge.
Rundt umb gemeldte Kirche sol gesetzt werden eine reige gehauener Kampsteine, einer
Ellen hoch, welche wir entweder selbst wollen herbey schaffen, oder nach der Hrr: Vor
steher belieben uns vor selbige so viel von der Haubt-Summa in Ersten Termin abkürtzen lassen, alss sie vor selbige geben werden: Nemblich Ein Reichsthaler vor die Elle.
Nach I. Maytt: des Königs Garten sollen verfertiget werden 6 gantze undt 2 halbe
Pilasters von geschliffene lechse Moppen, welche auff unsern / Gebrüdern / Kosten mit
feinem Kalck so sollen abgestrichen und abgezeichnet werden, dass sie der SteinhauerArbeit am gleichsten scheinen mögen: doch soll die Steinhauer-Arbeit unten und oben
apart bezahlet [werden; Es sollen] aber diese Pilasters, wie im[gleichen alle andere ar]beit
verfertiget werden, nachdem von dem Steinhauer letz gezeichneten, und von ihm erst,
darnach auch von uns untergeschriebenen abrisse.
Die gantze Maur soll ausswendig von den besten lechse Moppen mit fugen gemacht,
und oben soll die Kirche mit einer zierlich aussgearbeiteten Leisten, in allen stücken
nach gemeldten abris, von guten starcken und reinen Zimmer rund umbzogen werden.
Das dach soll sein von den allerbesten Glasürten dachsteine welche nur zu bekommen
ohne rennen: doch sollen die Herrn Vorsteher der Kirchen die Sechs dach-fenster, wie
auch d: Frontispicium und oberen Leiste auff besondere Kosten mit Kupfer oder andere
Materialien nach ihrem belieben ins Künfftige bedecken lassen, das Holtz- und Maurwerck aber, werden wir dazu verfertigen.
Der Thurm soll gemacht werden, ausswendig nach des Steinhauers abris, inwendig
aber in seiner Verbindung, nach dem von unserm Zimmermeister zu dem Ende verfer
tigten Kleinen Format. Welches Muster zugleich anweiset, was mit Schifersteine, und
was mit Bley soll gedecket werden. Vnterdessen soll alles gemacht werden, von den
reinesten und starckesten Zimmer, von Eichen Holtz, damit wen einiger Leck im Bley
oder schifersteine kommen möchte, den man nicht alsobaldt mercken könte, so [viel we
niger] Verrottung veruhrsachet würde, wie auch [Vester Verbindung,] dass noch dachnoch Gibs-werck [durch dessen bewegung beschädiget] werde, auch soll ein Zierlicher
Knopff [und fahne, sterck ver]güldet, nach der grösse und Modell, wie [uns von den (?)
Kirchen wird] gegeben werden, auff des Thurns [Spitzen gesetzt werden].
Es sollen 24 Lange Balcken, und so viel Stick-balcken, alss nöthig, nach des Zimmer
mans Modell, in der Kirche geleget werden, welche zum wenigsten 10 daum ins 4 Kant
sollen bleiben, nachdeme sie gehauen sein.
Das Spar-werck soll mit liegenden gestühl, und von dobbelten unterschlägen, nach
dem vom Zimmerman gemachten Format verfertiget werden, mit behörigen Eisernen
Anckern v(ndt) Boltzen, sowoll in Holtz- alss maurwerck, nach Verzeichnung des abrisses
/ : und dass zum wenigsten Sechs in einer Jeglichen langen seiten der Kirchen :/ voll
verwahret, und soll dabey alles von dem besten Gotländischen Zimmer, wie es sich behört, verfertiget werden.
Der boden oben den Balcken soll geleget werden von den besten truckenen, blechingschen 9. Ellen bretter, dicht verpflüget.
Die Kirche soll inwendig mit feinem Kalck, und auffs sauberste abgedünget, und zum
gantzen Gebäuw lauter Gottländisch Kalck gebrauchet werden.
Die von Eisen gemachte Stangen, sambt fenster-Rahmen sollen von solcher gehorigen
dicke und breite sein, wie die bequemste und bestendigste in hiesigen Kirchen, mit gu
ten fenstern vom Franschen Glass versehen, und im übrigen nach dem abris.
Es sollen an der Kirchen sein, eine grosse und zwo Kleine thüren, nach dem abris mit
9
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[Schlössern] so wie sie am bequemsten in einer Zierli[chen Kirchen sein müssen] und
allen Zubehör, wie auch inwendig [mit behöriger Futterung] von panehl-werck, in[welcher
von ihnen selbst zu]fallende thüren, und an der grossen pforten zwo halbe, so hoch und
weit als von nöthen, undt in selbige zwo kleine, alle mit ihren behörigen beschlage.
Das Gewölbe soll sincken 7 Fuess an allen vier Seiten, und gemacht werden, von guten
trockenen, und starcken Brettern von guter Länge, und d: Spindt aussgehauen, auch
voll zusammen gefüget, und mit guten Nägeln in die Balcken fest geschlagen damit sie
das Gibs so viel besser halten mögen, und also das Gibs durch aussweichung der Bretter,
nicht berste und schaden leyde. Darnach soll auch auff unsere Kosten d: Gibs wie ge
hörig, nach eingefasten riedt, mit Nägeln und Kupferdraet angeworffen, und soll verfer
tiget werden, dass es auff Keinerley weise schaden bekommen könne, und soll das Gibswerck bereitet werden, nach dem von uns unterschriebenen abris.
Solten auch die Herrn Vorsteher gutfinden, dass al so fort die Ancker und Löcher, zu
denen ins Künfftig zu machenden, es sey eine, es sey Zwo ringen Lecktern, in den Mau
ren bereitet werden, so sollen sie zwarn gehalten sein, die Anckers selbst und durch ihren
Baumeister anzuweisen, wo die Anckers ligen sollen, wir aber wollen sie von unsern Arbeidts-leuten legen, und die Löcher præpariren, und so lange mit steinen und Kalck
[aus]füllen lassen.
[Endtlich nehmen wir] auf uns, nicht allein die Kirche so weit [auffzuhöhen, imgleichen]
gebürlich zu schlichten wie es des [Steinhauers abriss] erfordert, sondern auch die Gänge,
nachdem [dazu gemachten] besondern abriss, von den besten Öländischen fliesen zu be
legen, und zwarn solcher gestalt, dass die zween Gänge von einem Quer- und Eckgang
bis zum andern in die Länge, und zween an beyden Ecken der Kirchen in die breite,
und bey der grossen thüren, und unten in der Kirchen bey den Portalen von dreyen
fliesen in die breite, der aber mitten in der Breiten der Kirchen gehet, von vieren sein soll.
Summa wir verbinden uns die Kirche, in allen inwendig, das Gestühlte und Cantzel
alleine ausgenommen, gantz fertig zu machen, wie vorgeschrieben, Wir imgleichen d: gantzen gebau, nach vorgehender Specification, abrisse und Model so zu verfertigen, dass es nicht
alleine verantwortlich soll sein, sondern auch so tüchtig, dass es ohne Tadel zu sein, von
verständigen Baumeistern wird erklähret werden müssen. Ja wir verbinden uns, für uns
und unsern Erben, dass in 4 Jahren, nachdeme die Kirche wird fertig sein, kein Mangel
noch in der Maur, noch dack-werck, noch Gibs-werck, noch sonst soll verspühret werden,
oder wir sollen und wollen gehalten sein, solches auff unsere Kosten zu verbesseren.
Obengesteltes alles, soll bey Ehren und wahrem glauben, von uns und unsern Erben,
ein für alle, und alle für ein, gehalten werden.
Hingegen versprechen wir [Vorsteher] der Reformirten Kirchen, hiefür an die [Messeurs Müllers] oder ihre ordre die Summa von [Drey Zehen Tausendt fünff] Hundert
Reichsthaler sage Rdl: [13500 dänisch Courant müntze] in dreyen gewissen Terminen als
welchsel-geldt zu bezahlen, und in Jeglichen Termin die Summa von Reichsthlr: 4500: —
Nemblich der Erste soll bezahlet werden, wen der Grundt fertig, und die Maur 3 Ellen
über der Erden, der Zweyte wann das Sparwerck stehet, und der Letzte den 11 Decembris nachdem die Kirche wird umb Michaelis fertig sein. Es soll aber mit dieser bezahlung
solcher gestalt gehalten werden, dass denen auss einer Jeden Nation von denen Herren
Müllers selbst erwehlten Eltisten, als: Hr. Abestée, Hr. Danti und Hr. von Hemert, Neun
Tausendt Reichsthaler sage Rdl. 9000: — Courant soll in händen geliefert werden, und
zwarn Jedem die Summa von Drey Tausendt Reichsthaler sage Rdl. 3000: — Courant,
und hiervor soll sich einjeder von ihnen vor sich und seinen Erben, an den Hr. Müllern
verschreiben, selbigen als ihr proper schuldt biss auff Rdl. 3000: — Courant ausszuzahlen, sobaldt die gemeldte Arbeit laut Contracts verfertiget, und die Terminen verflossen.
Solte aber einer der gemeldten Eltesten wieder verhoffen mit der bezahlung nicht
prompte sein, so verschreibet er sich hiemit nach verflossenen Termin den Mangel mit
1 pro cento sage Ein pro cento monathlich zu bezahlen.
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[Wie es nun denen Herrn] Müllern soll frey stehen, durch [schrifftliche anmeldung]
bey unserm Consistorio zu fodern, [von welchen derer] dreyen Eltesten sie erst ihre bezahlung begehren, so sollen hingegen nach ausszahlung bemeldter Summa, in händen
gemeldter dreyen Eltesten, und von ihnen gethaner Verschreibung, an die Herrn Müllers,
die übrigen Mitglieder des Consistorii, wie auch gemeine und Kirche von der foderung
dieser Rdl. 9000: — befreyet sein. Was aber betrifft die übrigen Rdl. 4500: — Vor sel
bigen soll die Kirche selbst sambt Kirchhoffe den Herrn Müllern verpfändet bleiben, so
lange biss sie auch den letzten Heller empfangen, und nicht alleine das, sondern es soll
auch darneben ihnen von verflossenen gemeldten Termin der rückstandt, mit gebührli
chen Wexel Interessen bezahlet werden; Gleichfals versprechen wir Vorsteher der Reformirten Kirchen, darnach zu trachten, dass 1200 000 Maursteine für den alten Zoll
eingeliefert werden, doch wollen wir nur vor 1000 000 Versicherung thuen; Wir bedingen
auch hiebey Expres, dass sofern I. K. M. uns den Zoll gantz frey solte schenken, sol
ches der Reformirten Kirchen zum besten kommen soll, und also von der haubt summa
zu decortiren, und zwarn soviel sich solches betreffen wird.
Den gantzen platz des Kirchhofes, soweit sich selbiger erstrecken wird, und das dar
auff stehende Haus nach des Königs Garten sollen die Auffbauer zu ihren [diensten] ha
ben, biss die Kirche gantz verfertiget.
Es soll auch Sorge von uns [Vorsteher getragen] werden, dass die zum Bau nöthige
Steinhau[er arbeit] bey Zeiten angeschaffet werde, damit dadurch kein Hindernüss vor
fallen möge.
Hingegen wollen wir die freyheit haben, so offt es uns belieben wird, entweder selbst
das Werck in Augenschein zu nehmen, oder durch Baumeister und andere es besichtigen
lassen, und wofern einiger mangel, entweder in den Materialien oder Arbeit würde ge
funden werden, sollen die Herrn Müllers schuldig sein, solches auff ihre Kosten zu ver
bessern.
Es soll auch der meister, der den abriss gemacht sorge tragen, und frey erinnern kön
nen, dass alles nach selbigem gemacht werde, die Herrn Müllers aber verpflichtet sein,
solchen zu folgen, und nach begehren, wie es der abris mit sich bringet, verfertigen zu
lassen.
Wann die Kirche gantz fertig sollen Baumeisters oder sonst Leute die es verstehen
alles besichtigen. Wan sichs dan, wie wir hoffen, nach den Contract verfertiget befindet,
sollen die Herrn Auffbauere für weiteren prætensiones frey sein, es sey dan, dass wieder
verhoffen verspühret würde, dass der Grundt recht gelegt, oder sonst etwas von ihren
handtwerckern versehen seye, solches sollen sie laut ihres letzen Contract-punckts auff
ihre eigene Kosten zu verfertigen verpflichtet sein.
Vbrigens wann etwas möchte vorfallen, dass eben nicht im Contract specificiret, sollen
die Herrn Müllers uns solches [durch einen Memorial] zu wissen thuen, worauff wir [dan
gleich unsern Resolution] Schriftlich wollen geben, welches Eben so Gültig soll gehalten
werden, alss wen es im Contract mit eingeführet.
Endlich, so lange uns die Kirche nicht fertig überlieffert, stehen die Herrn Müllers
undt nicht wir den schaden, es sey von brandt, oder andern Zufällen, von ihren Meistern,
und den Ihrigen versehen, welche Gott in gnaden abwenden wolle. Zum beweissthumb,
dass dieses alles von den Contrahenten beyderseits Ehrlich und redlich soll gehalten wer
den, haben wir beederseits diesen Contract Eigenhändig unterschrieben, und mit unsern
eigenen Pittschaften bekrefftiget.
Geschehen in Copenhagen
d: 4. Aprilis Anno 1688
La Placette
Clas Bruns
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Koene
Mesnard
Rambouillet de la Sabliere
Dabzac le Junies
Pierre Danty
Michiel Abbestee
Pieter van Hemert
Friederich et Nicolas Müller
III.
Johan Caspar Lavaters gæsteprædiken i Reformert kirke i Kobenhavn den 30.
juni 1793. Uddrag af Lavaters »Reise nach Dänemark«, udgivet som Lavaters Rejsedag
bog ved Louis Bobé, København 1898, s. 55 ff.
[Bernstorff] den 30. Junius.
Um vier Uhr erwacht, halb fünf auf, Gedanken zur Predigt. Ich musste bey einem
sehr allgemeinen Plan still zu stehen mich entschliessen. Der Kapellmeister Schultze
frühstückte mit mir, fuhr um sechs Uhr mit mir nach Kopenhagen. Ich sprach wenig
mit Ihm, bleystiftelte Gedanken zur Predigt, bemerkte im Fahren eine Menge offner
Wagen mit Menschen stark beladen, die nach dem Thiergarten fuhren, viele bettelhaft
Gekleidete — und Leute, die am Sonntag Morgen am Wege arbeiteten. Ich stieg bey
dem reformirten Prediger von Gehren ab1, liess mir die Gebräuche klar machen und
aufschreiben, gieng in ein niedliches Gartenhäuschen, wo ich, meiner Gewohnheit nach,
Devisen aufschrieb und den Plan zur Predigt ins Reine schrieb, vorher die Kirche be
sehen, die Kanzel bestieg, und dann einsam sass, ohne etwas anderes zu thun, als mein
Herz ruhig zum Himmel zu erheben.
Nach IX Uhr gieng ich ohne Hut, in einem weit geärmelten, bis an die Füsse gehenden,
fast durchaus zugeknöpften, weiten, wohlstehenden, seidenen Rock, mit einem glatten
Kräglein — mit Gehren und Maurenbrecher, den beyden Predigern, zur Kirche,
die nicht gross, vollgefüllt, doch ohn alles unordentliche, bangmachende Gedränge war.
Erst sang man sechs Strophen von Gellerts Lied: Dein Heil, o Christ, nicht zu ver
scherzen etc., dann betrat ich die Kanzel und bethete ohne Liturgie ein Gebeth, dass
sich auf die Predigt bezog — und zeigte wieder ein Gesang an; während dieses sass ich
auf der mit rothem Sammt ausgeschlagenen Kanzel2, dann erst las ich den Text und
predigte ziemlich glücklich, wenigstens ohne Anstand. Die Aufmerksamkeit war sehr
gross; nach der Predigt verrichtete ich ein Gebeth, worinn auch die gewöhnliche Für
bitte begriffen ward — und zeigte den Gesang an — stieg herab; Herr Pfarrer Mauren
brecher las eine kurze Ermahnung am Abendmaltisch und goss aus einer silbernen
Kanne3 in einen silbernen Becher Wein — dann trat ich neben Ihn — und die Orgel
fing an zu spielen. Das meiste Volk, das aus Lutherischen bestand, blieb noch in der
Kirche, und die Männer von den Reformirten, die kommunizieren wollten, traten einer
nach dem andern vor mich hin und empfiengen das von mir gebrochene Brod4: Zu jedem
musst ich sagen: Nehmet, esset, sprach Christus, das ist mein Leib etc. Dann giengen
sie zum Collegen und empfiengen den Kelch (Erst kommunizierten die Kirchen Vorsteher
— dann reichte ein Geistlicher dem andern das Abendmahl). Nachdem die Männer kom
muniziert hatten, war eine Pause — dann begann die Orgel wieder, unterdess hatten
sich die Frauen, freylich im Gedränge, gesammelt, dann kam eine nach der andern und
empfieng das Brodt von mir — den Kelch vom Kollegen. Jeder Kommunikant legte in
den hingehaltenen Hut eines Pressbyters ein Allmosen. Nach vollendeter Kommunion
hielt ich noch eine Vermahnungsrede, zeigte den Gesang an und gab den Seegen nach
der Kommunion; mir war alles sehr rührend.
Nach der Predigt und allem gieng ich noch zu Maurenbrecher, wo eine Menge
freundlicher Menschen war — wo ich in Stammbücher zu schreiben hatte und eine
Schaale Chokolade genoss ...
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Forkortelser
RA = Rigsarkivet.
LA = Landsarkivet for Sjælland.
KSA = Stadsarkivet for København.
Kbh. Dipl. = Københavns Diplomatarium.
HMK = Historiske Meddelelser om København.
Bobé = Louis Bobé: Charlotte Amalie Königin zu Dänemark (Kbh. 1940). Samtidig

fransk udgave.
Clément = D. L. Clément: Notice sur l'Église Réformée française de Copenhague (Kbh.

1870).
TY. = Tysk reformert kirkes arkiv. Citeres hyppigt efter det rum i præsteboligens ar

kivskab, hvori sagen opbevares.
FR. = Fransk reformert kirkes arkiv, der for den største del ligger i kirkens boks i

sakristiet.
Regnskabsbog I = TY. Generale Kirchenrechnung 1687—1765.
Regnskabsbog II = TY. Kirchenrechnung 1766—1805.
Regnskabsbog III = TY. Kirchen Rechnungsbuch 1806—51.
Regnskabsbog IV = TY. Rechnungsbuch für die Deutsch-Reformirte Kirche 1852—1904.
Aschoffs Manual = TY. Boks. Manual oder Hand-Buch über dem Kirchenwesen bey der

Teutschen Reformierten Gemeine alhier zu Copenhagen entworfen im Jahr 1769
durch Johan Gerhard Aschoff der Zeit Kirchen Ältester.
Jernskrinet = se nedenfor under Arkivalier.
Litteratur. Foruden Bobés og Cléments ovennævnte værker kan der henvises til F. L.
Mourier: Dronning Charlotta Amalia, de franske Flygtninges Velgørerinde, trykt i Mi
nerva 1816. Vilh. Lorenzen: Reformert Kirke i København (1914), i folio med opmålin
ger af Alf. Jørgensen. Se endvidere de udførlige oversigter i »Københavns Bibliografi« I
(1957), s. 182 og II (1958), s. 433.
Arkivalier. Den største del af kirkens arkiv befinder sig endnu ved embederne. Det
franske arkiv opbevares i en boks i sakristiet. Det meste af det tyske arkiv har siden
1868 stået i et skab i den tyske præstebolig. Fællesarkivet findes dels i boksen, dels i et
gammelt jernbundet skrin i selve kirken. De forskellige kirkebøger er 1895 udleveret til
Landsarkivet, hvor der tillige findes en række arkivalier betegnet Kirkeinspektionsarkivet, dels en regnskabsbog 1741—1804 og dels en række bilagspakker begyndende 1792
og sluttende 1896, indeholdende dels fællessager, dels franske sager. I LA kan enkelte
oplysninger hentes i Bispearkivet VII B. Dokumenter vedr. de deputerede ved den re
formerte menighed i København 1690—1736.
Historisk indledning. S. 3—21. 1 Ernst Mengin: Reformert Kirke, i »Danmarks Fri
kirker« (1952), s. 105 ff. — Herfra er de fleste oplysninger om den calvinske kirke hentet.
2 Louis Bobé: Charlotte Amalie Königin zu Dänemark (1940), s. 123. 3 Holger Hjelholt: Falsters Historie II (1935), s. 342; samt Danmarks Kirker, Maribo amt I, s. 251
og 255 (vedr. kapellet på Nykøbing slot). — Charlottenborg, udg. af Kunstakademiet
(1953), s. 2. — Minerva II, 1816 (feb. 1816), s. 43. 4 Bobé, s. 125 ff. 5 Den danske
kirkes indlæg i kampen mod de reformerte findes for en del i Kgl. Bibl., se Gigas: Kata
log over Haandskrifter i det store kgl. Bibliotek II (1906), s. 24—26. — Den danske
Kirkes Historie IV (ed. Hal Koch og Bjørn Kornerup), s. 394 f. 6 Bobé, s. 29 og 127 f.
7
Le Danemark dans ses rapports avec la France (ed. Alliance Francaise, Kbh. 1935),
s. 31 f. 8 Bobé, s. 73 ff. 9 Bobé har s. 75 fejlagtigt datoen 14. april. 10 H M K 1962,
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s. 2—68. 11 Ernst Mengin: Quellenschriften zur Geschichte der Deutsch Reformierten
Kirche zu Kopenhagen (Hefte 2, 1944), s. 1 ff., 7—24. — RA. D. K. IV. 2 nr. 96: Kopibog for åbne breve og missiver vedr. de reformerte 1690—1718, særlig under nr. 14, 28.
okt. 1690. 12 Bobé, s. 176—82. 13 FR. Boks. Mappe ERF: Registre des déces et
sepultures 1686—1749. 14 Le Danemark dans ses rapports etc., s. 30. 15 Bobé, s. 56.
16
D. L. Clément: Notice sur l’Église Reformée française de Copenhague (Kbh. 1870),
s. 36 f. 17 Clément, s. 71 f. 18 Joh. Meyer får kaldsbrev 1709, vistnok kun som pastor
adjunctus under Werner Koene: Ty. Regnskabsbog I, s. 99, under 29. maj 1709. — Den
første virkelige andenpræst, pastor secundarius, var Johan Conrad Kersting, der blev ud
set til stillingen i dronningens gavebrev af 24. marts 1714: Bobé, s. 108. 19 Det ene
tyske præsteembede nedlægges: Ty. Rum 20, et læg betegnet: Die Niederlegung einer
Predigerstelle betreffend, Maj—Juni 1801; under 17. maj 1801. — Det ene franske em
bede nedlægges, se Clément, anf. værk, s. 45. 20 FR. Boks. Et læg, »adoption de la
liturgie«, 25. dec. 1685. — Bobé, s. 53. 21 FR. Boks. Udskrift ca. 1790 af Acta consistorii. — Bobé, s. 53. 22 FR. Boks. Acta cons. 5. juni 1687. 23 Pastor F.-L. Mouriers
notater i FR. Boks: Mappe med diverse breve, Tableau des anciens 1822. — Bobé, s. 53.
24 Bobé, s. 58 f. 25 FR. Boks. Arkivmappe I: Brevsager, under 25. juni 1690. — Jfr.
kongens reprimande til Werner Koene: RA. D.K. A IV 2 nr. 96, Kopibog etc. vedr. de
reformerte 1690—1718. Jfr. Kirkehist. Saml. 3. rk. IV, s. 466 ff. 26 Bobé, s. 79—83.
27
TY. Regnskabsbog I, under 1689, s. 8. 28 Danske Samlinger 2. rk. V, s. 319. 29 Som
note 28. — Bobé, s. 60 f. 30 RA. Danske Kancelli. A. IV. 2 nr. 97. Koncepter og ind
læg til åbne breve og missiver vedr. de reformerte 1690—1718, udateret; nr. 14. 31 Eds
formularen er gengivet i: TY. Boks. Der reform. Teutsch Copenhagen Gemeine, Kirchen
Documente; udaterede afskrifter på latin og tysk efter originalen. 32 Nyt hist. Tdskr.
I, s. 525. 33 TY. Rum 1: ca. 1690, udaterede udkast til præsternes svar på modeficatio
regia. — Udkast til samme i fransk box, Arkivmappe I, udateret 1690. 34 Bobé, s.
110—18. Frederik IV. havde også udstedt privilegier ved sin tronbestigelse: RA. D.Kan
celli A. IV 2, 96. Kopibog vedr. de reformerte, nr. 35. — Original i ty. Boks: Kirchen
Documente nr. 15. 35 Corps de réglements ecclesiastiques (Kbh. 1793), s. 14 f. 36 Clé
ment, s. 14. — Den oprindelige liste findes i FR. Boks, en mappe betegnet ERF, hvori
ligger »Registre des décès et sépultures 1686—1749«. Smst. referat af presbyterialmøde
16. juli 1711. 37 Korrespondancen er bevaret i (RA) D.K.; A. IV 2 nr. 97, koncepter
etc. 1690—1718, under nr. 57—61. 38 Kongen meddeler kommissarierne ved kirken,
at de må berolige de reform. menigheder m. h. t. privilegierne, som kongen ikke er til
sinds at beskære: (RA) D.K.; A. IV 2 nr. 96, Kopibog etc., under nr. 60, 10. april 1714.
39 TY. Rum 14; et læg: urværk og klokker, bilag 67; maj 1788, samt bilag 68, indehol
dende biskop Balles afslag dateret 6. maj 1788. — Jfr. L. Koch i Kirkehist. Saml. 3. rk.
V, s. 66 ff. 40 S. A. Jungløv og P. Nicolet: Reformert Kirke (manuskript 1922 dels hos
præsterne, dels i Nationalmuseets arkiv), s. 17. 41 TY. Rum 14; et læg vedr. urværk
og klokker, bilag betegnet 1473; 6. august og 3. oktober 1912. 42 FR. Boks. Acta consistorii 28. juni 1687. — Gentaget langt senere: TY. Rum 16, Bitte des französischen
Presbyteriums 31. marts 1845. — Jfr. Bobé, s. 107. 43 TY. Rum 1, ca. 1693. 44 Bobé
bilag IX, s. 106—09. 45 W. Baur: Bilder aus der Geschichte der Deutsch-reformierten
Schule in Kopenhagen, i særtryk af menighedsmeddelelser 1938—41, s. 1. 46 Placerin
gen fremgår af Geddes kort over Kbh. 1757. — Købt 1737: Ty. Regnskabsbog I, s. 217
og 221. Baur har i ovenfor anførte skrift, s. 7, en upræcis placering af skolehuset. Det
ældste skolehus skal før 1728 have ligget i Laksegade: Ty. Hauptbuch 1690—1751, s. 146.
47 Baur, anf. skrift, s. 4—32. 48 TY. Rum 3. Bilag 380 a, udateret 1698. 49 TY.
Rum 29, kuvert signeret nr. 450; 24. maj 1765. — Baur, anf. skrift, s. 8. 50 Baur, s.
32 og 39. — Ty. Presbyterialprotokol 1889—1941, s. 271. 51 Den franske skole synes
nævnt 1690: (RA) D.K.; A. IV. 2 nr. 96, Kopibog etc., s. 47 f. — Jonge: Københavns
Beskrivelse II, s. 64. — Når Baur i anf. skrift s. 31 meddeler, at den franske skole først
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oprettedes 1725, er dette mulig rigtigt, men Baurs kilde kendes ikke, og fransk skole
lærer har som nævnt været omtalt 1690. — Jfr. Mourier: Historique de l’école, i FR.
Boks, Mappe med diverse breve. 52 LA. Fransk-reformert kirke. Regnskabsbilag 1792—
1821, under 6. januar, 15. og 25. maj samt 26. juni 1816. 53 Clément, s. 64. — Baur,
anf. skrift, s. 31. 54 TY. Rum 38: Quittungen 1722—24. — Ty. Pakke vedr. de fattige
1785, under 9. nov. 1785. 55 Bobé, s. 85—103. Original på pergament med segl i den
franske boks i sakristiet. 56 KSA. Indkvarteringsmandtal 1727, S. Annæ østre kvarter
nr. 27. — Gerhard Grove: Kjøbenhavns Huse og Indvaanere (1906), s. 264. — Ifølge indkvarteringsmandtallene boede pastor Rindfleisch her endnu 1731. 57 Arkitekten 1964,
s. 425. 58 TY. Rum 20, et læg: Niederlegung einer Predigerstelle betreffend, maj—juli
1801; jfr. note 19. 59 FR. Boks. Mappe ERF: Mouriers »Extraits des registres«, vedr.
fransk konsistorialbeslutning af 13. juni 1787. — Ligeledes i samme boks: Arkivmappe II
læg 8, 15. dec. 1787. 60 Se note 36. 61 Fr. Protocole ou registre; 3. april 1757 (ved det
franske embedsarkiv). 62 Om Beaumelle, Mallet og Reverdil, se: Le Danemark dans ses
rapports avec la France (1935), s. 63 ff. 63 Le Danemark etc., s. 69 f., 80 f. 64 Om
slægterne Brown og Applebye, se Hans Berner Schilden Holstens Slægtebog I, 2. bd.
(1942), s. 79 ff, særlig s. 100. — De øvrige engelske slægter hos Clément i registret. 65 F.
Münter: Magazin für Kirchengeschichte und Kirchenrecht des Nordens II (Altona 1794),
s. 9. — TY. Rum 3, bilag 380 a, dateret Frederikslund 6. dec. 1814. 66 Fransk Pastorat.
Protocole ou registre 1743—1804, 5. dec. 1764. 67 RA. Overhofmarskallatet I. Q. 13:
Hoffourerens dagjournaler 1767. 68 FR. Boks. Mappe ERF: Fête du jubilé (beretning
af F.—L. Mourier). — Ty. Presbyterialprotokol 1759—1839, fol. 260 b—263 b med pastor
Maurenbrechers referat af jubilæet. — Hoffourerens Dagjournaler I. Q. 32 (note 67)
1789—90, s. 129; 8. nov. 1789. 69 TY. Fælleskassens regnskabsbilag 1789 nr. 20, 31—33
og 69. 70 Henrich Steffens: Was ich erlebte (Breslau 1840) II, s. 178—181. 71 TY.
Rum 12. Dokumenter vedr. orgelet, bilag 1429. — Niels Friis i Berlingske Tidendes
Søndagstillæg 1. april 1934. — Poul-Gerhard Andersen: Orgelbogen, s. 230. 72 TY.
Rum 9. Korrespondance 22. sept. 1836. — H. N. Clausen: Mit Levneds og min Tids
Historie (1877), s. 189. H.N.C.s forelæsninger er udgivet under titlen: Populaire
Foredrag om Reformationen (1836). 73 TY. Rum 16. Et læg: Bitte des französischen
Presbyteriums die Gottesdienst zu ändern, 3. sept. 1793. — Smst. udateret tysk promemoria som svar på ovenstående. 74 TY. Bum 11, bilag 72; 1790: korrespondance om
begravelser i kirken. 75 TY. Rum 16; 4. april 1848. 76 TY. Presbyterialprotokol 1889
—1941, s. 143. — TY. Rum 16; 29. aug. 1905. 77 Jernskrinet. Fælleskassens bilag: 1905
bilag 18; 1906 bilag 73; 1907 bilag 15. 78 I september 1914, en måned efter verdens
krigens udbrud, findes der i arkivalierne en korrespondance mellem de to menigheder,
holdt i en tone, der er meget skarpere end sædvanligt, og som fik den tyske skoleleder W.
Baur (der stammede fra Basel) til at indføje en meget talende randbemærkning: »Krigspsykose!« Men dette er såvidt vides den eneste hentydning til nationale forviklinger og
har i hvert fald ikke haft konsekvenser i den kommende tid; se herom Ty. Presbyterial
protokol 1889—1941, s. 199; 14. sept. 1914. 79 TY. Presbyterialprot. etc., s. 431; 24. okt.
1939. — Tavlen var skænket af det tyske presbyteriemedlem stenhugger B. Grage.
80 TY. Forretningsudvalgsprot. 1866—1906, s. 373; 15. maj 1889. 81 TY. Presbyt. prot.
1889—1941, s. 149; 21. sept. 1906. — Smst. s. 168; 13. aug. 1909, og s. 198; 2. sept. 1914.
82 En supplerende liste over litteraturen findes i Københavns Bibliografi (1957) I, s. 182
og II, s. 433. 83 Se forordningens art. 5, Bobé, s. 107. 84 Bobé, s. 82. 85 Yed testamen
tarisk bestemmelse modtog kirken 1845 den meyerhoffske bagergård i Vimmelskaftet: Ty.
Regnskabsbog III, s. 193; 20. okt. 1845. — Gården solgtes 1916 til bagermester Rubow
for 350.000 kr.: Ty. Presbyterialprotokol 1889—1941, s. 225; 5. april 1916.
Den midlertidige kirke og den første kirke, s. 22—43. 1 Danske Saml. 2. rk. Y, s. 148.
2

Bobé, s. 51. — Minerva II, feb. 1816, s. 55.

3

Koenes første tyske gudstjeneste blev
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holdt 3. påskedag, 29. marts 1687: Ty. arkiv, Generale Kirchen Rechnung 1687—1765,
udgifter s. 3. 4 Som note 1. — Fransk boks: Acta consistorii 12. okt. 1687, hvor der gøres
rede for den årlige husleje på 50 rdl. 5 Minerva II, feb. 1816, s. 55 (F.—L. Mourier).
6 Se note 1. 7 Fransk boks. Acta consistorii 1687 ff., under 10. og 24. aug., samt 7. sept.
1687. 8 TY. arkiv. Generale Kirchen Rechnung 1687—1765, s. 4 f. 9 Fransk boks.
Mappe ERF: Régistre des décès. Her nævnes bl.a., at den ovenfor nævnte forelæser
Theodor Colas blev begravet på Rundetårns kirkegård i aug. 1687. 10 Som note 9.
Begravelser på reformert kgd. er nævnt fra 1687. 11 Bobé, s. 74. — Kbh. Dipl. VII, s.
93; 27. jan. 1685. 12 TY.: Collectenbuch 1687—1789. 13 Børge Janssen: De
reformerte i Danmark (1922), s. 36. 14 Bobé, s. 131, bilag 11; 18. maj 1685. 15 Fransk
boks. Acta consistorii, under 7. dec. 1687 og 8. feb. 1688. 16 Original på pergament i
kirkens franske boks. 17 Tysk boks. Acta consistorii, s. 8; 29. dec. 1687. 18 Tysk boks.
Acta consistorii, s. 7; 2. nov. 1687. 19 Fransk boks: Acta cons. 4. jan. 1688. 20 Tysk
boks: Acta cons. 8. feb. 1688, s. 10. 21 FR. Boks: Recept du premier consistoire
(fortegnelse over breve i kirkens arkiv, under 1. feb. 1688, stenhugger Brockams kontrakt).
22 Jfr. kontrakten i note 21. — J. Steenberg: Reformert kirkes bygmester, i HMK 1966,
s. 12—21. 23 Af Henrich Brockams data: datteren Elisabeth døbes 2. aug. 1688 i
Reform. kirke (LA. Ty.-reform. kirkebog, s. 5); har mandsstol nr. 7 i kirken (Ty. arkiv
rum 7: Pieter van Hemerts stolergsk. 1689—90); fører kirkens fattigregnskaber som
diakon 1693—97 (Ty. arkiv rum 39, »Convolut« 1690—1711); død 27. nov. 1697 (smst. i
»Convolut«); begravet i reformert urtegård (kirkebogen under 1717). 24 TY. rum 1:
gavebrev af 22. april 1696 med tilføjelser fra o. 1710. 25 Se note 21. 26 Fransk boks:
Recept du premier consistoire, særlig bilag 5. 27 Som note 26: 9 sammenhæftede breve
vedr. Nic. Finck, bl.a. dat. 16. feb., 25. april og 17. aug. 1689. Nic. Finck ved Vor Frelsers
kirke (ikke direkte nævnt i teksten DK Kbh. II, s. 494): RA. Vor Frelsers kirke, rgsk. 20.
aug. 1692, s. 67. 28 Som note 26—27, gruppe II og IV. 29 Recept etc. (note 26) gruppe
30 Recept etc.: 3 sammenhæftede skr. vedr. A.S., dateret 26. feb. 1689. 31 TY.
II.
Generale Kirchen Rechnung 1687 ff., s. 21; 21. marts 1690. 32 Reisers Ildebrandshistorie (3. udg. 1827), s. 41, 49. Danske Saml. II, s. 79. 33 Fransk boks: Recept
du premier consistoire, gruppe II, bilag 5. 34 TY boks: Acta consistorii, s. 10. 35 TY.
arkiv rum 1: kuvert betegnet 1498, vedr. grundstenen. — Vilh. Lorenzen har i sin bog
om Reformert Kirke en anden version (s. 8), der lyder lidt mere sandsynlig. Men kilden
er ikke opgivet, og red. af »Danmarks Kirker« har kun fundet den her gengivne, og fuldt
samtidige, ordlyd. 36 TY boks: Acta consistorii, s. 13 ff. 37 Acta cons., s. 19
38 FR. boks: Recept du premier consistoire, gruppe II bilag 1; 2. nov. 1687. 39 TY.
boks: Acta cons., s. 16; 7. nov. 1688. 40 Acta cons., s. 17; 23. januar 1689. 41 Acta
cons., s. 20; 5. juni 1689. 42 Fransk boks: Recept du premier consistoire, gruppe II;
juni 1689. Smst. gruppe IV nr. 6; 2. sept. 1689. 43 Som note 42, gruppe IV nr. 19.
44 Tysk boks: Acta consistorii, s. 23 f.; 4. dec. 1698 og 5. feb. 1690. 45 Fransk boks:
Arkivmappe I, brevsager nr. 6; 25. juni 1690 skriver Jacob Andreæ om de reformerte
formentlige overgreb: »Dette og andet . . . . er skeed os til præjuditz og megtig forhindring
til voris menigheds opkomst, samt voris gode Lutherske motte see, at de Reformeredis
kirke blev opbygt udj hast, og det er endnu intet kommen videre med os. Det har bragt
fortrydelse, at de Reformerede skulle triumphere over os, at det design med voris kirke
bygning paa Ny Kongens Torf gick tilbage . . . . « 46 Jfr. byggekontrakten: krans
gesimsen lægges af godt tømmer ... Frontispicen og den øvre liste beklædes med kobber.
— Da præstegårdene skulle bygges, afstod man fra at lægge la Placettes residens alt for
tæt ved kirkegården, fordi der kunne være brandfare; der henvises særlig til kirkens
store »höltzerne rahme unter dem tach«: FR. boks, presbyteriets randbemærkninger til
forlig af nov. 1688. 47 Lorenzen s. 9 gengiver fejlagtigt vivi med novi. 48 TY. boks:
Acta consistorii 16. okt. 1689, s. 22. 49 Hamberg: Tempelbygge för protestanter
(Stockholm 1955), s. 126, 130 f., 137, særlig s. 176.
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Præsteresidenserne, s. 44—48. 1 Plan 1688 i Tysk arkiv, ved byggekontrakten (fig. 16,
jfr. fig. 4). — Acta consistorii 18. april 1688, s. 12. 2 FR. Bilag 12, gengivelse på fransk
af Acta cons. 18. april 1688, punkt IV. 3 FR. Forlig af november 1688, med anmærk
ninger fra 1711. 4 FR. Bilag 15; bønskrift til dronningen om at bilægge striden, 29.
oktober 1688. 5 Som note 4 (vedr. eventuel udvidelse af kirkegården). Brandfaren:
notater 1711 til forlig 1688 (se note 3), 1. post. 6 Bobé: Charlotte Amalie (Kbh. 1940),
bilagene s. 78, præsternes skr. til kongen: »Deux ministres ont dejå fait båtir deux
maisons qui sont presque achevées, et le troisieme etoit sur le point d’en faire båtir une . . . «
— La Placette overtager Koenes hus og godtgør ham hans udgifter: TY. Boks. Acta
consistorii 7. nov. 1688, s. 16. — Jfr. Forlig af nov. 1688, i det franske arkiv. 7 FR.
Bilag 18; 30. december 1692 (forlig om havepladserne). 8 TY. Acta consistorii 18. april
1688, s. 12 punkt III: Ædificia externe debere fieri ejusdem formæ et figuræ juxta typum
Consistorio a D. Koene oblatum. — Den tilsvarende franske tekst lyder: »Ces maisons
seront absolument semblables en dehors, selon le modèle que le Sr: Koene en a presenté. . .«
9 Damin kaldes i datidens brevskaber snart tømrer, snart snedker, hyppigst det sidste.
Her optræder han som entreprenør: FR. Boks, bilag 14; 2. juni 1688. 10 TY. Generale
Kirchen Rechnung 1687—1765, s. 9; april—maj 1688. 11 Børge Janssen: De Reformerte
i Danmark (1922), s. 37. 12 Bobé, anf. værk, s. 86. — TY. Rum 1, kopi af gavebrev af
22. april 1696 med noter fra o. 1710. 13 TY. Rum 39: Convolut der grösseren, zur
Copenhagenschen Reform. Teutschen gemeine Kirchen- und Armen-Cassa gehörigen
Rechnungen. Under 5. dec. 1696 afregner Andreas Simonsen for murerarbejdet. Fra 27.
dec. 1696 til 14. dec. 1697 leverer Henrich Brockam og derefter hans enke Engelke 5
kældervinduer af bremersten m.m. (bl. a. de i teksten nævnte »cantillien«). — Maleren
Jørgen Bentzens regnskaber er dateret 14. juli og 12. september 1697. 14 RA. D.K.
A IV 2, nr. 96. Kopibog etc. 1690—1718; under 7. oktober 1709. 15 Clément, anf. værk
s. 72 (her står fejlagtigt, at Johs. Meier var hjælpepræst hos Kersting). — Bobé, anf.
skr. s. 66. 16 Datidens kilder er uenige om gadens navn; snart siges Lille og snart Store
Strandstræde. Lille Strandstræde er det rigtige, hvilket bl. a. fremgår af Indkvarteringsmandtallerne i KSA. — Dronningens gavebrev af 4. sept. 1713 er gengivet hos Bobé s.
85—103; her er præsteboligen »in der grossen (!) Strandstrasse« omtalt s. 87. 17 TY.
Kirchen Quitungen januar—juni 1729 meddeler under nr. 11 nogle glarmesterregnskaber
fra april til september 1728 vedrørende pastor Vogelsangs hus i Gothersgaden. 18 Kjø
benhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728 (1906), s. 264.
Inventar før 1728, s. 48—56. 1 Plan 1690 i Pieter van Hemerts stoleregister, fig. 19.
Marc Rosenberg: Der Goldschmiede Merkzeichen II (3. udg. 1923), s. 177, nr. 2623.
3 Bobé, s. 55. 4 Efter meddelelse til Rosenborgsamlingen af dr. Eva M. Link, Staatliche
Kunstsamlungen, Kassel. 5 TY. Rum 7: korrespondance; 8. juli 1882. Herved ligger
Worsaaes takkeskrivelse dateret 15. juli 1882. — TY. Forretningsudvalgsprotokol
1866—1906, s. 248. 6 Museumsnumre 6 — 70 abc. 7 Prædikestol fra Amsterdam
sendes til Reform. kirke i København: TY. Verhandlungsprot. 1687—90 (i ty. menigheds
kontor), s. 35 f; 10. april og 3. juli 1689. — FR. Boks. Recept du premier consistoire 1687
ff., med fortegnelse over breve i kirkens skrin, gruppe IV nr. 7; 5. okt. 1689. — Om staf
fering af prædikestolen, se TY. Acta cons. (= Verhandlungsprotocol), s. 20 (i boks).
8 TY. Boks. Acta cons., s. 15; 3. okt. 1688. — FR. Boks. Recept du premier consistoire
etc. Litra D, 3. okt. 1688. 9 TY. Boks. Acta cons., s. 21; 4. sept. 1689. 10 FR. Boks.
Recept du premier consistoire etc., gruppe IV nr. 16; 13. sept. 1689: Chrf. Barger får
59 rdl. for maling og forgyldning af dronningestolen og ministerbænkene. 11 TY. Boks.
Acta cons., s. 17 og 20; hh. 23. jan. og 5. juni 1689. 12 FR. Boks. Recept du premier
cons., brevfortegnelsen gruppe II: 3 sammenhæftede breve vedr. snedkeren Johan
Conrad Braun, særlig brev nr. 2. 13 Som note 12: ni sammenhæftede breve vedr.
tømreren Nic. Finck. 14 Som note 12, gruppe IV nr. 16. 15 TY. Protokol nr. 713:
2

138

REFORMERT KIRKE

Stuhlgelder 1723—1813. 16 TY. Boks. Acta cons., s. 5; 24. aug. og 7. sept. 1687.
17 LA. Fransk-reformert kirkes regnskabsbilag 1792 ff., nr. 13; 25. april 1816. 18 TY.
Boks. Acta cons., s. 21; 4. sept. 1689. Jfr. General Kirchenrechnung 1687 ff., s. 11, under
1690: Beym anfang des Gottesdienstes in der neu gebauten Kirche hat man (den gesang
so viel ordentlicher zu führen) ein Positiv ... 19 FR. Boks. Acta cons. (sen oversættelse
af den lat. tekst i ty. arkiv), under 4. sept. 1689. 20 FR. Boks. Recept du premier
cons. Brevfortegnelsen gruppe II; 20. sept. 1689. — TY. Boks. Acta cons., s. 21; 2. okt.
21 TY. Rum 39. »Convolut« 1690—1711: les Junies’ rgsk. 1690, fol. 3 a; 14. okt.
1689.
22 Som note 21, fol. 2 b og 3 a; 26. okt. 1691. 23 TY. Gen. Kirchen Rechn.
1690.
1687—1765, s. 16; marts 1692. Organistens lutherske trosbekendelse er omtalt smst., s. 11.
24 TY. Rum 39. »Convolut« 1690—1711: Kirchen-Blocks Rechnung 1709, bilag 1; 5. okt.
1708. 25 Som note 24, bilag 5. 26 Som note 24, bilag 4. 27 TY. Rum 1; 7. maj 1710.
28 TY. Gen. Kirchen Rechn. 1687—1765, s. 10 og 15, hh. 12. dec. 1689 og 5. okt. 1691.
29 TY. Boks. Aschoffs manual 1769, fol. 22 b. 30 TY. Gen. Kirchen Rechn. 1687—1765,
s. 55; 7. okt. 1698. Jfr. Minerva II, April 1816, s. 3. 31 TY. Gen. Kirchen Rechn. etc.,
s. 11. — TY. Boks. Acta cons., s. 27; 7. maj 1690. — TY. Rum 39. »Convolut« etc.: les
Junies’ Rgsk. 1690 ff., fol. 5 a. 32 TY. Boks. Acta cons., s. 18. 33 FR. Boks. Recept
du premier consistoire. Brevfortegnelsen gruppe V; 4. marts 1689. — C. Nyrop: Om Dan
marks Kirkeklokker og deres støbere (1882), s. 122. — Om H.’s reformerte trosbekendelse,
se note 32. 34 FR. Boks. Recept du premier cons. etc. Brevfortegnelsen gruppe V nr.
4; 27. nov. 1689.
Reformert kirke efter den store brand, s. 57—67.

1

Danske Samlinger II, s. 79. — Reisers
Ildebrandshistorie, s. 49 og 51.
Clément: Notice sur l’église réformée française de
Copenhague (1870), s. 27. — Om Huguetans (Gyldensteens) ejendom, se Kjøbenhavns
Huse og Indvaanere 1728 (1906), s. 276. 3 TY. Boks. Collecte für die Kirche 1728 (Indsamlingsbog, hvori de forskellige europæiske menigheder har opført deres bidrag). —
FR. Boks. ERF. Læg vedr. kirkens genopbygning 1728 ff. 4 FR. Boks. ERF. Rgsk.
for genopbygningen, under 1. jan., 22. juli, 9. og 17. aug., 13. sept. og 19. nov. 1729. —
KSA. Bygningskommissionen af 18. marts 1729, indk. breve, 9. nov. 1729. 5 LA.
Fransk-reformert kirkebog 1685—1821: vielses-og fødselsregister påbegyndt 22. juni
1728. 6 På en pulpiturplan fra slut 1700’rne (FR. Boks, brun mappe: diverse papirer)
tales der om »Militair Stühle«). Se endv. TY. Rum 19: et læg om aflåsning af den lille kirke
dør; 3. marts 1802. — Smst. rum 12: orgelet, bilag 751; 15. sept. 1843. 7 Jonge: Køben
havns Beskrivelse II, s. 62. 8 TY. Fælleskassens bilag 1788—91, nr. 12; 10. juli 1789:
kirken hvidtes indvendig på loft, gesimser og vægge for 163 rdl. 9LA. Fransk reformert
kirke, rgsk. bilag, 21. aug. 1817: 6 blikstjerner repareres. — Reform. kirkes jernskrin:
fælleskassens bilag nr. 65; 19. sept. 1889: 8 stjerner forgyldt. 10 TY. General Kirchen
Rechnung 1687—1765, s. 190 (16. feb. 1730) og s. 205 (16. juli 1733). 11 LA. Franskreformert kirkebog 1685—1821: vielses- og fødselsregister; 4. aug. 1748. — Pontoppidans
danske Atlas II, s. 130. 12 LA. Fransk-reformert kirkes regnskabsprotokol 1741—1804,
fol. 24, 27 f. 13 TY. Rum 1, mærket 1345; et Læg: jubelfesten 1789. — Smst. Bilagene:
Fælleskassen 1788—99 nr. 21 og 22; 19. og 25. november 1789. — LA. Fransk-ref. kirke,
rgsk.prot. 1741—1804, fol. 128; 30. sept 1789. 14 TY. Rum 9: Korrespondance; 9. sept.
1807. — Kirkens Jernskrin: Fælleskassens bilag 1804—08, nr. 16; 28. okt. 1807, nr. 27;
31. dec. 1807. — TY.: regnskabsbog 1806—51, s. 20; 3. okt. 1808. Smst. s. 29; 9. maj 1809.
— Om redningsmanden N. M. Elsborg, død 24. aug. 1840, se TY. Bilag til fælles kassen
1840, nr. 28; 6. sept. 1840. 15 Kirkens jernskrin: Fælleskassens bilag 1820—23 nr. 5
(4. april), nr. 6 (17. april), nr. 7 (24. april) og nr. 9 (2. maj 1822). 16 Jernskrinet (fælles
kassen): Extrait de dépenses; 3. sept. 1850. — TY.: Kirchen- und Schulrechung 1851
(1 pk.) nr. 16; 16. sept. 1851. — Skønt ingen af disse rgsk. taler tydeligt om arbejdets
karakter, er der dog ingen tvivl om, at vestibulen fik sin form ved denne tid. Den buede
2
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dør ind mod kirken er omtalt i fælleskassen, bilag nr. 18, dat. 27. dec. 1854, og den nye
anordning er indtegnet i Bacons plan over varmeapparatet fra 1854. 17 FR. Boks,
arkivmappe IV, bilag 174: Betænkning fra den fra. menighed til den ty. om bygningens
tilstand, dateret 3. sept. 1850. Heri nævnes, at fliserne (les dalles ) i gangene mellem
bænkene og ved indgangene er skæve (biais) og bør erstattes med et plankegulv. Tømrer
mester J. Meyers rgsk. for 1850 (i jernskrinet: Extrait de dépenses) for okt. og dec. 1850
lyder på 2680 rdl. og må vel gælde gulvet, skønt det ikke direkte nævnes. 18 FR. Boks.
Arkivmappe III, nr. 25, dateret Dronninggaard den 12. maj 1804. — TY. Rum 25.
»Schreiben über Erwärmung der Kirche 1804«, fra. menighed til den ty., dateret 16. juni
1804. 19 FR. Boks. Livre de caisse 1843—67 nr. 60 (19. dec.) og nr. 62 (31. dec. 1849).
— Jernskrinet (fælleskassen): Régistre de dépenses: et læg 1840—65, rgsk. for 1849 vedr.
indrettelse af et kapel i præstebolig litra B (dvs. residensen nærmest kirken). — FR.
Boks. Arkivmappe Y, 22. jan. 1851 (omtaler kapellet i residensens underste stokværk).
20
TY. Rum 25, nr. 899; 17. feb. 1852. — Andre skr. om det påtænkte varmeapparat: FR.
Boks. Arkivmappe Y, bilagene 182 og 183, dateret 13. marts og 21. april 1852. 21 TY.
Rum 25. Et læg: Dokumente betreffenden Heitzungsapparat 1858—59; 7. okt. 1858, med
tillæg af 1. feb. 1859. 22 Jernskrinet (fælleskassens bilag 1854) nr. 20; 14. sept. 1859.
Jfr. note 21, bilag 960; 10. marts 1859 (L. Rasmussens overslag). 23 TY. Rum 25;
7. okt. 1873. — Jernskrinet (fælleskassens bilag) nr. 32; 31. dec. 1880. — Smst. bilagene
1889, nr. 54 (sept. 89) og nr. 58 (16. nov. 1889). — Ty. Forretningsudvalgsprotokol
1866—1906, s. 373; 15. maj 1889. 24 V. Lorenzen i Den reformerte Kirke (1914) s. 14
siger, at hele tårnet blev taget ned 1872. Men af kirkens regnskaber kan det ses, at det kun
drejede sig om det øverste parti med fløjstangen, se: Jernskrinet. Fælleskassens bilag
1872, nr. 18 (4. okt.) og nr. 27 (23. dec. 1872). 25 Jernskrinet. Fælleskassens bilag 1871
nr. 19. (5. juni) og 1872 nr. 19 (5. okt.) samt nr. 24 (11. dec. 1872). 26 Jernskrinet.
Fælleskassens bilag 1879 nr. 25 og 27, hh. 16. aug. og 9. sept. 1879. I trappens træværk
synes der at være en del genanvendt materiale. 27 TY. Forretningsudvalgsprotokol
1866—1906, s. 280; 11. okt. 1883. — Jernskrinet, fælleskassens bilag 1886 nr. 17 (7. febr.
1885) og bilagene 1887 nr. 39 (1. jan. 1887). 28 Jernskrinet. Fælleskassens bilag 1889, håndværkerrgsk. af 25. aug., 5. sept. og 9. nov. 1889. 29 Som note 28, bilag 54; sept. 1889
(malermester A. Chr. Due). — TY. Forretningsudvalgsprotokol 1866—1906, s. 373; 15.
maj 1889. 30 Som note 28, bilag 50; 6. nov. 1889 (billedskærer H. Chr. Berg). 31 TY.
Forretningsudvalgsprotokol 1856—1906, s. 373; 15. maj 1889. 32 Jernskrinet. Fælles
kassens bilag 1889 nr. 68; 6. dec. 1889. 33 FR. Boks. Fælleskassens regnskabsbog 1885
—1913, fol. 84 ff., sommeren 1908. — Jungløv og Nicolet: Reformert Kirke (manuskript
1922 i kirkens arkiv og i Nationalmuseets arkiv), s. 19 f. 34 TY. Presbyterialprotokol
1889—1941, s. 305; 8. jan. 1930. 35 Presbyt.prot. etc. S. 407, 409, 420, 425 f. og 431.
Inventar efter 1728, s. 68—93. 1 TY. Presbyterialprotokol 1759—1839, fol. 44 b;
1. april 1761. — Aschoffs manual, fol. 22 b. — Jernskrinet. Fælleskassens bilag 1879; 4.
og 25. okt. samt 22. nov. 1879, bilag 33, 34 og 38. — Fløjlet synes fornyet 1908: Smst. 24.
sept. 1908. 2 Jernskrinet. Fælleskassens bilag 1. okt. 1898 (snedker W. Bau). 3 FR.
Boks. Arkivmappe II; 3. okt. 1781. — A. Malinowski: Vasa Sacra (i Deutch reformierte
Kirche, Mitteilungen aus der Gemeinde, januar 1950, s. 2 ff.). 4 TY. Presbyterial
protokol 1889—1941, s. 143 og 145 f.: Særkalkene blev forste gang anvendt pinsen 1905.
5 Som note 4, s. 133; 25. maj 1903. 6 TY. Regnskabsbog II, s. 91 og 94; 14. sept. og 31.
dec. 1781: Guldsmeden Werum modtager 323 rdl. 3 mark for to sølvkommunionskander.
7 TY. Regnskabsbog IV, s. 197; 18. sept. 1885. — TY. Presbyterialprot. 1889—1941, s.
173; 8. juli 1910. 8 Bobé, s. 56; her bærer Lenoir fornavnene Jean Marc, hvad der stemmer
med begravelseslisten (mappe ERF i FR. Boks, under 1748); Bøje kalder ham, vistnok
fejlagtigt, Jean Marie. — Om bekenderinderne (les confesseuses) se Bobé, s. 18 f. 9 Re
staurerede, nye sokler tilsat 1900, se jernskrinet, fælleskassens bilag dec. 1900 (snedker
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Waldemar Bau). 10 Regnskabsbog I, s. 195; 4. juni 1731. 11 Bau- und Kunstdenk
mäler im Regierungsbezirk Cassel VI, Cassel Stadt, s. 204 f., Taf. 142. 12 TY. Bilagene.
Fælleskassen nr. 3; 2. april 1787. — Jernskrinet. Fælleskassens bilag 1879 nr. 35; 11. nov.
1879. 13 Jernskrinet. Fælleskassens bilag 1863 nr. 28; 11. jan. 1863: Hofgørtler H.
Dalhoff leverer 2 store trearmede lampetter til prædikestolen for 26 rdl. 14 TY. Rum 1,
bilag 46 (korrespondance); 19. juli 1760. — Forhandlinger derom er optegnet i TY.
Presbyterialprot. 1759—1839, fol. 30 ff., under 3. jan. og 7. feb. 1759. 15 Arkitekt
Karsten Rønnows indberetning 12. april 1965 (ved det tyske embede). 16 TY. Kirchen
und Schulrechnung 1851, bilag 14; 10. juli 1851 Stolen nævnes yderligere i bilagene 16 og
28. 17 Jernskrinet. Fælleskassens bilag 1889 nr. 50; 6. nov. 1889: H. Chr. Bergs rgsk.
vedr. kongestolen. 18 Jernskrinet. Extrait de dépenses; 3. sept. 1850. — TY. Kirchenund Schulrechnung 1851 bilag 16; 16. sept. 1851. 19 TY. Protokol 713: Stuhlgelder
1723—1813; rgsk. for 1730—33. 20 Som note 14. 21 TY. Rum 1. Bilag 46 (korrespondan
ce); 19. juli 1760. Her siges det, at de tre nye stole skal bygges efter model af den i forvejen
byggede wewerske stol. 1758 siges A. M.W. at have opgivet pulpiturstolen nr. 1. 22 TY.
Protokol 713: Stuhlgelder, m. tilføjelser bag i bogen: »pro annis 1773,1774,1775 et 1776«.
23 Aschoffs manual 1769, fol 22 a. 24 TY. Presbyterialprotokol 1759—1839, fol. 35 a;
1. aug. 1759. 25 FR. Boks. Protocole ou régistre 1743—1804, under 9. april 1778: agent
Schneider overtager Desmercières lukkede stol i kirken. 26 TY. Rum 9. Korrespon
dance marts 1836. 27 Aschoffs manual 1769, fol 22 a. 28 TY. Forretningsudvalgsprotokol 1866—1906, s. 373; 15. maj 1889. 29 Francis Beckett: Pigen fra Æthiopien, i
Kunstmuseets Aarsskrift III (1917), s. 25 ff.; se særlig slutningsvignet s. 37. — Henvis
ningen af dronningestolens loftsmaleri til Kronborgserien skyldes stud. mag. Allan
Tønnesen. 30 TY. Bilagspakkerne: ausbezahlte Rechnungen vom Jahr 1787; der leveredes
herefter til Reformert kirkes kongestol 4 »hulryggede« stole pr. 11. dec. 1787. 31 Jern
skrinet. Fælleskassens bilag 23. juni 1886: Berg har udført et slaglistekapitæl til en dør
og repareret en knægt. TY. Kirchen- und Schulrechnung 1851 (1 pk.), bilag 19; 2.
sept. 1851. 33 På en ældre plan fra slut 1700’erne (i fransk box, brun mappe med
»diverse papirer«) er det sydøstlige pulpitur betegnet »Militair Stühle«. Flere udtalelser
fra 1800’erne peger i samme retning endnu i 1840’rne. 34 Aschoffs manual 1769, fol.
22
b. 35 TY. Presbyterialprot. 1889—1941, s. 236. Fabrikant F. Mouvielle meddeler
15. marts 1918, at han i anledning af en søns konfirmation vil skænke kirken et ur:
»Bischer war nur ein Zifferblatt über die Orgel angebracht«. 36 Jernskrinet. Fælles
kassens bilag 1854 ff.; 6. nov 1889, bilag 50: en regning fra billedskærer Berg for »et
Gallerie«, hvilket mulig kan gælde skærmen på orgelpulpituret. 37 TY. Rum 12, bilag
119; 3. juli 1800. 38 Poul-Gerhard Andersen: Orgelbogen (1955), s. 230. 39 TY. Rum
12. Organist Heger vedr. orgelet, bilag 201; 4. aug. 1821. — FR. Boks. Arkivmappe II,
læg 10; 29. aug. 1821. 40 TY. Rum 12. Skr. vedr. orgelet, bilag 293; 11. aug. 1833. —
Smst. bilag 295; 19. sept. og 10. okt. 1833 samt 24. feb. 1834. 41 TY. Rum 12. Skr. vedr.
orgelet, bilag 886; 22. juni 1851 (her siges det, at håndværkerne under kirkens repa
ration har fjernet piberne og atter anbragt dem forkert). — TY. Kirchen- und Schul
rechnung 1851 nr. 15; 1. sept. 1851. — Barths klage over orgelet: TY. Rum 12 etc. bilag
913; 2. juni 1853. 42 TY. Rum 12; Orgelet. Bilag 956; 13. juli 1858. — Jernskrinet.
Fælleskassens bilag 1868 nr. 19; 5. dec. 43 TY. Rum 12. Orgelet, bilag 2/1878; 29. dec.
1877. — Jernskrinet. Fælleskassens bilag 1878 nr. 17. 44 Som note 43. — Efter en
anden kilde i fælleskassens bilag skulle det midlertidige orgel være lånt fra S. Pauls
kirke i Nyboder. 45 Som note 43, bilag nr. 23 b og 24/1878; 15.—23. nov. 1878. 46 Ind
beretning i Nationalmuseets arkiv ved Finn Viderø. TY. Presbyterialprotokol 1889
—1941, s. 236; 15. marts 1918. 48 Som note 47, s. 305; 8. jan. 1930. 49 TY. Regn
skabsbog II, s. 109; 7. juli 1784. — Reglements ecclesiastiques 1793 § 32. — Jernskrinet.
Fælleskassens bilag 1820—23; 2. juli 1821. 50 Aschoffs manual 1769, fol. 22 b. 51 TY.
Bilagspakke vedr. de fattige; 31. dec. 1784. 52 Regnskabsbog II, s. 141; 6. aug. 1788.
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53

Som note 52, s. 230. 54 Jernskrinet. Franske menigheds bilag nr. 172; 15. dec. 1932.
TY. Forretningsudvalgsprotokol 1866—1906, s. 300; 1884. — Jernskrinet. Fælles
kassens bilag 1884 nr. 38 (27. sept.) og nr. 44 (20. nov. 1884). 56 Regnskabsbog II, s. 2;
udateret 1766. — Regnskabsbog III, s. 18; 20. feb. 1808, samt s. 98; 11. april 1821. —
TY. Bilag til fælleskassen, bilag nr. 19; 21. nov. 1836. — Jernskrinet. Fælleskassens
bilag 1877 bilag 16; 27. okt. 1877. 57 Jernskrinet. Fælleskassens bilag 1935; 12. jan.
1935. — TY. Presbyterialprot. 1889—1941, s. 386. 58 TY. Presbyterialprot. 1889 ff.,
s. 403; 1. marts 1937. 59 Jungløv og Nicolet: Reformert Kirke (mskr. i NM), s. 16.
60
Jernskrinet. Fælleskassens bilag 1854 nr. 3 samt 1897 nr. 66. 61 Jernskrinet. Fælles
kassens bilag 1914; 20. okt. 1914. — Børge Janssen: De Reformerte i Danmark (1922),
s. 86. 62 Jernskrinet. Fælleskassens bilag 1889 nr. 51; 27. aug. 1889. 63 TY. Rum 7:
Korrespondance, 30. juni og 2. dec. 1909. 64 TY. Bilagspakke 39: Fælleskassen 1788
—91 nr. 28; 16. jan. 1792 (Abraham Meyers malerregning). 65 TY. Presbyterialproto
kol 1759 ff., fol. 44 a; 4. marts 1761. — Fr. Embedsarkiv: Protocole ou régistre 1743;
4. marts 1761. — LA. Reform. kirkes regnskabsprotokol 1741—1804, fol. 56; 10. okt.
1763 (her nævnes Peter Mathiesen i forbindelse med tårnuret). 66 TY. Algemeine
Kirchen Casse 1802 nr. 17; 3. jan. 1803. 67 Jernskrinet. Fælleskassens bilag 1804—08,
bilag 28; 2. jan. 1808. 68 TY. Bilag til fælleskassen 1852, bilag 23; 28. dec. 1852. 69 Jern
skrinet. Fælleskassens bilag 1882 nr. 14 og 18; samt 1883 bilag nr. 54. 70 Jernskrinet.
Fælleskassens bilag 1916; 13. dec. 1916. — Jungløv og Nicolet: Reformert Kirke (mskr.),
s. 20 f. — Reparation 1933, i fælleskassens bilag.
55

Præsteresidenser efter 1728, s. 93—99. 1 KSA. Bygningskommissionen af 18. marts 1729.
Indkomne breve 1729—31. 2 KSA. Vurderinger vedrørende Rosenborg kvarter matr.
nr. 248 og 249. Citeret efter Harald Langberg: Den reformerte præstegård. Arkitekten
1964, s. 422. 3 Harald Langberg: Den reformerte præstegård. Arkitekten 1964, s. 425 f.
4
Poul Strømstad: Præstegård under lup. Skalk 1964 nr. 2, s. 8—9. 5 FR. Boks. Arkiv
mappe »Hovedbog«, bilag 23. F. L. Mourier: »Mémoire sur le projet de vente de la 2de
maison pastorale« [1806]. Indkvarteringsmandtallene i KSA. anfører dog fortsat begge
præster som boende i præstegården. 6 FR. Boks. Arkivmappe V. Trykt indbydelse til
præstevalg 22. jan. 1851 »dans la chapelle, au rez-de-chaissée de la maison pastorale«.
7
TY. Rum 25. Bilag 899. Skrivelse fra det franske presbyterium til det tyske 17. febr.
1852, hvori foreslås anskaffet et varmeanlæg. 8 FR. Boks. Livre de Caisse 1843—67,
s. 60—62. 9 Jernkiste. FR. »Régistre de Dépenses ... à 1888 inclus«. 10 LA. Fransk
reformert kirke i København. Regnskabsbilag. 1856 nr. 11, regning fra tømmermester
H. P. Møller 31. dec. for en trappe til prædikestolen. 11 Smst. 1855 nr. 58, 17. marts.
12 Smst. 1862 nr. 61. Regning fra J. Gregersen 29. dec. 13 FR. Boks. Livre de Caisse
1843—67, s. 207. 14 FR. Boks. Livre de Caisse 1868—1909, s. 140; jernkiste, FR. Regn
skabsbilag 1902, nr. 24. 15 Jernkiste. Fr. Regnskabsbilag 1925, nr. 60, 84 og 105.
16
FR. Boks. Arkivmappe. Sager vedr. salg af præstegård. 17 Jernkiste. FR. Regn
skabsbilag 1904, nr. 86. Målebrev dateret 11. okt. 1838. 18 FR. Boks. Arkivmappe.
Sager vedr. salg af præstegård. Overretssagfører le Maires indlæg. 31. okt. 1910. 19 Jern
kiste. FR. Regnskabsbilag 1904, nr. 38. Skrivelse fra arkitekt Carl Thonning 14. juni
1904. 20 Jernkiste. FR. Regnskabsbilag 1914. Lejekontrakt med bogtrykker L. Weile.
21
FR. Boks. Arkivmappe »Hovedbog«. Indlæg og korrespondance 1910—23. 22 TY.
Presbyterialprotokol 1889—1941, s. 316. 23 Jernskrin. FR. Regnskabsbilag. 1931 nr.
30, 4. nov. 24 TY. Kirkeregnskabsbog I s. 187. 25 TY. »Haupt-Buch in welchem ver
zeichnet der Kirchen gelder 1690—1751«, s. 183. 26 KSA. Indkvarteringsmandtal.
27 TY. Regnskabsbilag 1787 nr. 2. 28 TY. Regnskabsbilag 1797 nr. 37. 29 TY. Rum 5.
Bilag 824, overslag jan.—febr. 1847; TY. Kirkeregnskabsbog III s. 212. 30 TY. Regn
skabsbilag 1788 nr. 31. 31 TY. Regnskabsbilag 1807 nr. 61. 32 FR. Boks. Arkiv
mappe II. Skrivelse fra det tyske presbyterium til det franske 8. aug. 1808. 33 TY.
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Kirkeregnskabsbog IV s. 185. »Architect Abrahams für die Zeichnung eines Gebäudes«
200 kr. 34 TY. Presbyterialprotokol 1840—88, s. 509 f. I grundstenen blev nedlagt
»das auf einer biegsamen Silberplatte schön gravirte unkundliche Dokument« (leveret af
hofjuveler A. Michelsen iflg. TY. Kirkeregnskabsbog IV s. 203) med ordlyden: »Der
Grundstein zu diesen Gebäude, Gothersgade, Rosenburg Quartier, Matr. 139, ist am
15ten April 1886 im 23ten Regierungsjahre Seiner Majestät, unsers Königs Christian
IX gelegt worden. Das Haus soll vornämlich Pfarrhaus und Schulhaus sein. Es ist
Eigenthum der deutschreformirten Gemeinde zu Kopenhagen, deren Vorstand nach
reiflicher Erwägung einmütig den Bau beschlossen hat. — Die dermaligen Vorsteher
sind: die Herren Grossirer E. le Maire, Hofschokoladefabrikant C. Cloetta, Lieutenant
und Eisenbahnassistent A. Renouard, Conditor P. à Porta, nebst dem Prediger, welchem
die Legung des Grundsteins übertragen worden ist. — Die Zeichnungen zum Bau hat
der Architect und Bauinspector Herr L. H. Knudsen geliefert. — Entrepreneur ist der
Zimmermeister Herr C. Otto. — Mauermeister ist der Herr C. Köhler. — Psalm. 127,1
»Wo der Herr nicht das Haus bauet, da arbeiten umsonst, die daran bauen«. I grundstenen
blev desuden nedlagt en guldtikrone, en tokrone og en enkrone i sølv samt en fem-, to
og tiøre i kobber. 35 TY. Kirkeregnskabsbog IV, s. 203. 36 Børge Janssen: De Re
formerte i Danmark. København 1922, s. 106. 37 TY. Presbyterialprotokol 1840—88,
s. 515. 38 TY. Presbyterialprotokol 1889—1941, s. 345. 39 TY. »Haupt-Buch in
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DIE REFORMIERTE KIRCHE
IN KOPENHAGEN
In den ersten hundert Jahren nach der Reformation waren die Kalvinisten (oder Re
formierten, wie sie sich nannten) in Dänemark nicht beliebt. Eine Wendung trat ein,
als der Kronprinz Christian, der spätere König Christian V, die hessische Prinzessin
Charlotte Amalie heiratete, der es in begrenztem Ausmasse erlaubt war im Kopenhagener Schloss reformierte Gottesdienste abzuhalten. Aber erst in den Jahren um
1680, als Ludwig XIV mit der Verfolgung der Reformierten in Frankreich, der so
genannten Hugenotten, begann, kam das Problem auf die dänische Regierung zu. Ein
Strom von refugiés kam nach Kopenhagen und wünschte Asyl. Der König schwankte
zwischen der traditionellen antikalvinistischen Haltung der dänischen Kirche auf der
einen Seite und der energischen Agitation der Königin zugunsten ihrer Glaubensgenossen
auf der anderen. Als die Minister, von merkantilistischen Anschauungen geleitet, be
griffen, dass die Flüchtlinge sowohl in finanzieller als in industrieller Beziehung einen
wertvollen Bevölkerungszuwachs darstellten, der dem dänischen Wirtschaftsleben
grosse Aktive zuführen konnte, entschloss man sich 1685 dazu, den Flüchtlingen weit
gehende Privilegien zu gewähren. Die grossen Versprechen lockten auch andere als
Franzosen nach Dänemark. Sowohl von Holland als Deutschland kamen reformierte
Einwanderer. Sie liessen sich vor allem in Kopenhagen nieder — später auch in Frede
ricia — und bildeten in der Hauptstadt eine doppelte Gemeinde, eine französische, die
in der ersten Zeit die Tonangebende war, und eine deutsch-holländische, die später
rein deutsch wurde, und die mit der Zeit die zahlreichste werden sollte. Die dänische
Kirche gab ihre Unwilligkeit der reformierten Konfession gegenüber nicht auf, und es
gelang ihr auch zu erreichen, dass die Privilegien 1690 stark beschnitten wurden: in
der Kirche, die gebaut wurde, durfte man so die Glocken nicht läuten lassen, ein Verbot,
dass bis zum Abschluss des Absolutismus im Jahre 1849 bestand.
Die Reformierten hatten aber trotz des Widerstandes in der Hauptstadt Fuss ge
fasst und mussten dann ein organisiertes Gemeindeleben aufbauen. Es wurde gleich ein
Kirchensaal im Haus des deutschen Grosskaufmannes Wigand Michelbeckers (jetzt das
dänische Nationalmuseum) eingerichtet. Die Einweihung fand 1685 unter Anwesenheit
der Königin statt.
In der kommenden Zeit sammelten die Mitglieder der Gemeinde, u.a. der bekannte
Porträtmaler Jacques d’Agar, auf Reisen in Deutschland und Holland Geldmittel für
die Aufführung des Kirchengebäudes. Der König schenkte den Gemeinden das Grund
stück zwischen Gothersgade und der Strasse Åbenrå in unmittelbarer Nähe des Norder
tors der Stadt, und die Königin Charlotte Amalie trug ausserdem mit 10.000 Rigsdaler
zum Bau der Kirche und der drei Pfarrerresidenzen bei. Die Baupläne wurden schliess
lich im Januar 1688 im Einvernehmen mit den Unternehmern durch die Festsetzung
der Ausmasse der Kirche festgelegt. Die Kirche sollte 80 Fuss lang und 50 Fuss breit
sein. Zu dieser Zeit hat eine Zeichnung Vorgelegen, die jedoch sehr dürftig gewesen ist.
Die Königin griff daher ein, und man liess eine neue Zeichnung ausarbeiten, wonach
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d i e Kirche mit einer stattlichen Pilasterfront und einem Dachreiter aufgeführt wurde.
Der Meister dieses Projekts war der Steinmetz der Kirche, Henrich Brockam, der selbst
ein Reformierter und Mitglied der Gemeinde war. Henrich Brockam, der einige archi
tektonische Ausbildung erhalten haben muss, zeichnete seine Fassade unter Rücksicht
auf bestimmte Masseinheiten, die in sinnreicher Weise im Ganzen aufgingen (Abb. 17).
Die Bauarbeiten begannen im Frühjahr 1688. Der Grundstein wurde am 20. April
gelegt. Dieser Grundstein war bisher nur durch alte Abschriften bekannt (S. 30 f), aber
unter der letzten Restaurierung der Kirche, die im Herbst 1968 anfing, wurde der
Grundstein bei der Erneuerung des Pfahlwerkes unter den Fundamenten in 5 m Tiefe
wiedergefunden; er wurde herausgenommen, gemessen und photographiert, wonach er
wieder an seinen ursprünglichen Platz gebracht wurde. Die Inschrift weicht an ein
zelnen Punkten von dem Wortlaut, den wir oben erwähnt haben, ab. Von den übrigen
Bauarbeiten weiss man nur wenig, da fast keine Archivalien aus jener Zeit erhalten
sind. Nur das Schlussergebnis ist bekannt. Die Kirche wurde am 10. November 1689
eingeweiht.
Die 25,5 m lange und 16,2 m hohe Fassade ist durch ionische Pilaster in fünf Ab
schnitte geteilt. Das Mittelfeld, in dem sich das Hauptportal befindet, erhielt doppelte
Pilaster unter einem Dreieckgiebel. Das Portal selbst ist rundbogig und wird von
kleinen Pilastern flankiert und von einer Kartusche mit Inschrift aus Jesaia II,3 ge
krönt. Über dem Portal befindet sich ein rundes Fenster mit später geänderten Sand
steinornamenten. Im Fronton sieht man ein Sandsteinwappen mit den Namenszügen
von Christian V. und Charlotte Amalie. Die Kirche trägt ein Walmdach mit schwarz
glasierten Dachziegeln. Mitten auf dem Dachfirst erhebt sich ein Dachreiter mit durch
brochenen Laternen und einer Windfahne. Als die Kirche 1728 brannte, ging der
hölzerne Dachreiter verloren, aber der jetzige, der aus den Jahren um 1730 stammt,
scheint eine getreue Kopie des ursprünglichen zu sein.
Die drei anderen Seiten der Kirche weisen keinen Schmuck auf und spiegeln ohne
Zweifel das älteste vereinfachte Projekt von 1687—88 wieder. Die hohen Wände
werden durch rundbogige Fenster gegliedert. In der Mitte jeder der zwei Giebel
seiten befindet sich ein Seiteneingang mit einfachen Sandsteinprofilen. Der umlaufende
Gesims war aus Holz und wurde deshalb bei dem grossen Brand vom Feuer verzehrt.
Das Mauerwerk ist ganz aus kleinen, roten, holländischen Steinen aufgeführt und war
nie von einer Putzschicht gedeckt. Nur die Pilaster an der Hauptfassade scheinen eine
berappte Überfläche gehabt zu haben.
Das Innere der Kirche ist nach reformierter Sitte und in Übereinstimmung mit
einem Muster, das auf die Mutterkirche der Hugenotten, den Tempel von Charenton
bei Paris, zurückgeht, ein grosser Saal, der an drei Seiten von Galerien umgeben ist.
Die Kirche, die der reformierten Kirche in Kopenhagen am ähnlichsten ist, muss
jedoch wohl die Mennonitenkirche Bij’t Lam an der Singelgracht in Amsterdam sein,
die eine umlaufende Galerie an drei Seiten hatte. Auf der Galerie über dem Haupt
eingang ist nun nach dem Umbau in den 1730er Jahren die Loge der Königin ein
gebaut, und dort ist sie ohne Zweifel immer gewesen. Die gegenüberstehende Wand
hatte keine Galerie, sondern dem Eingang gegenüber war die Kanzel angebracht. Ein
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Abendmahltisch — jetz vor der Kanzel angebracht — stand infolge alter Zeichnungen
(Abb. 19) ursprünglich am südlichen Seiteneingang neben dem Taufbecken. Von der
übrigen Einrichtung weiss man fast nichts. Die Wände waren vermutlich weiss ge
tüncht. Die Decke, deren Dekoration nicht bekannt ist, erhielt in der Mitte einen
Stuckrahmen mit Inschriftfeld, welches an die Freigebigkeit von Seiten der Königin
Charlotte Amalie der Kirche gegenüber erinnert. Auf dem Fussboden waren die
Gänge mit Fliesen belegt, und früh fing man an, hier die verstorbenen Mitglieder der
Gemeinde zu bestatten. Ein Plan, der darauf ausging, unter dem südlichen Teil der
Kirche eine Krypta anzulegen, wurde aufgegeben. Man hat sich mit einem kleinen
Grabkeller unter der nordwestlichen Ecke der Kirche begnügt (Abb. 11). Auf dem
Boden der Kirche stellte man 1762 eine Turmuhr mit Schlagwerk auf, welche die
Zeit durch Schläge an der einzigen Glocke des Dachreiters angab, — sie durfte, wie
oben erwähnt, nicht zu anderen Zwecken gebraucht werden.
Der Plan des Gestühls von 1690 (Abb. 19) erzählt einiges davon, wie sich die älteste
deutsche Gemeinde im Kirchenraum verteilt hat. Man stösst auf Namen wie Koninck,
Dreyer, Dendas, Walken, Koene, Abbestee und van Hemmert. Eine entsprechende
Liste über die Sitzverteilung der französischen Gemeinde hat man nicht. Aber wir
wissen, dass in den Jahren um 1680 und 90 die Franzosen in der reformierten Kirche
überwogen. Es waren Namen wie: de la Forêst, de Cormaillon, Rambouillet, le Sage de
Fontenay — die letzere Familie findet man heute noch in Dänemark. Dieses fremde
Element in der Bevölkerung der Hauptstadt hat sicherlich einen verfeinernden und
luxusbetonteren Geschmack gefördert. So waren unter den Einwanderern viele Gold
schmiede, Künstler, Galanteriehändler und Spiegelglasfabrikanten.
Die ersten Pfarrerwohnungen wurden zur selben Zeit wie die Kirche aufgeführt. Man
hatte drei Pfarrer, zwei französiche und einen deutschen. Daher baute man 1688 die
zwei französischen Pfarrerresidenzen südlich der Kirche in der Strasse Åbenrå, während
die deutsche Pfarrerwohnung, die an der Gothersgade lag, bis 1696 warten musste.
Man weiss mit Sicherheit, dass Henrich Brockam die letzere baute, und er ist zweifellos
auch der Architekt der anderen gewesen.
Die französisch-deutsch reformierte Kirche in Kopenhagen hätte man ohne die aktive
Unterstützung durch die Königin nicht so schnell stiften und mit sowohl Kirchgebäude
als auch Pfarrerresidenzen versehen können. Sie stützte ihre Glaubensgenossen in
schwierigen Zeiten, wenn die Regierung und die orthodoxe dänische Kirche ihnen
Hinderungen in den Weg legten, und sie bedachte die Reformierten mit reichlichen
Geldmitteln. Kurz vor ihrem Tod 1714 schenkte sie den zwei Gemeinden bedeutende
Kapitalien, die grösstenteils in Holland angebracht waren, und die für die zukünftige
Existenz der reformierten Kirche in der dänischen Hauptstadt den ökonomischen
Grund legten. Mit diesen grossen Schenkungen trat die Königin Charlotte Amalie als
eigentlicher Stifter der Gemeinde vor die Öffentlichkeit, und es ist hervorgehoben
worden, dass es kaum eine evangelische Stiftung gibt, die so ausgesprochen die Schaf
fung und das Lebenswerk einer Einzelperson ist.
Aber das Unglück traf die reformierte Kirche bei dem Brand Kopenhagens 1728.
Mit grossen Teilen der Hauptstadt wurden Kirche und Pfarrerresidenzen am 21. Ok
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tober in Asche gelegt. Die Pfarrerwohnungen, die aus Fachwerk bestanden, wurden
gänzlich zerstört und von der Kirche blieben nur die Mauern stehen; es ist aber immer
noch Henrich Brockams Pilasterfassade von 1688, welche die alte Kirche schmückt.
Die zwei Gemeinden hatten zeitweilige Unterkunft bei dem reichen reformierten JeanHenri Huguetan (unter dem Namen Gyldensteen geadelt), in dessen Palais die Gottes
dienste stattfanden, bis die Kirche — als erste aller brandverheerten Kirchen in Kopen
hagen — a 4m. März 1731 wieder eingeweiht werden konnte. Dach und Dachreiter
waren wieder in der ursprünglichen Gestalt errichtet worden. Die einzige grössere
Änderung war eine Erweiterung der Krypta, die sich jetzt unter dem ganzen nörd
lichen Ende der Kirche erstreckt. Im Inneren war die Einrichtung einigermassen nach
den Richtlinien von 1688 wiederhergestellt worden, aber in ganz neuer äusserer
Form. Wir haben einige alte Pläne (Abb. 35 und 36), die uns zeigen, wie das Gestühl,
die Kanzel und die Galerie angebracht waren, und dies entspricht in den Hauptzügen
den jetzigen Verhältnissen. Das Gestühl, welches teilweise erhalten ist (Abb. 56), ist
aus Eichenholz und hat Türen mit Füllungen und Giebeln mit Muschenschalen oben
an den Spitzen. Die Kanzel (Abb. 48—53) wurde vermutlich vom Bildschnitzer
Friederich Ehbisch ausgeführt, der nach reformierter Vorschrift alle Menschendar
stellungen unterliess und sich an eine reiche Ornamentik mit Blumenranken hielt. Vor
der Kanzel wurde eine Altarschranke mit Balustern aufgestellt (Abb. 49); hinter dieser
und unter der Kanzel stand der Abendmahltisch. Die Galerien (Abb. 37 und 58) wurden
an den drei Wänden wieder aufgebaut, aber in neuer Form, von ionischen Säulen ge
tragen und an der Ostseite (über dem Haupteingang) mit Logen, die englische Schiebe
fenster hatten, versehen. Inmitten dieser Langseite war die königliche Loge (Abb. 60—
64), meist der Königinnenstuhl genannt, eingebaut. Sie hat die Form eines Erkers, und
aus Ehrerbietung gegen die Stifterin trägt sie den gekrönten und vergoldeten Namens
zug der Königin Charlotte Amalie an der mittleren Füllung, während das karniesförmige Dach eine frei ausgearbeitete, vergoldete Königskrone trägt. Im Inneren hat
der Stuhl ein weisses Paneel mit vergoldeten Leisten unter einem Wandbezug aus
Goldleder. An der Decke ist ein achteckiges Gemälde aus dem 17. Jahrhundert an
gebracht, eine Wiedergabe eines der Deckengemälde von Gerhard Honthorst von 1635
auf Kronborg; vielleicht stammt es vom Kopenhagener Schloss, welches abgerissen
wurde als die reformierte Kirche wieder aufgebaut worden ist.
Auf der nördlichen Empore fand die Orgel ihren Platz. Infolge einer unbestätigten,
aber wahrscheinlichen Mitteilung wurde sie 1725 für die Kapelle des Königs Frederik
IV im Kopenhagener Schloss gebaut, von wo sie anfangs der 1730er Jahre in die
reformierte Kirche gebracht sein soll. Ob die ansehnliche Orgelfassade, die in reichem
Regence-Stil erscheint und die den Namenszug des Königs Christian VI trägt, ganz
oder teilweise vom Schloss stammt, ist nicht mit Sicherheit nachzuweisen; es ist aber
wahrscheinlich, dass die Fassade mit der übrigen Einrichtung für die reformierte Kirche
zusammen ausgeführt wurde.
Unter dem Brand gelang es eine alte eisenbeschlagene Truhe mit den Urkunden der
Kirche (Abb. 33) und dazu das kostbare Altarsilber zu retten. Ein Abendmahlkelch
von 1638 (Abb. 22) mit dem Stadtzeichen von Kassel und Meisterstempel für Johannes
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Riese (Rosenberg: Goldschmiede Merkzeichen II, 1923, S. 177, Nr. 2623) ist das älteste
Inventarstück der Kirche. Königin Charlotte Amalies persönlicher Kelch von etwa 1675
(Abb. 23), ganz vergoldet, von Valentin Humpff in Kassel gestempelt, wurde 1882 der
chronologischen Sammlung der dänischen Könige in Rosenborg von der Kirche ge
schenkt. Weiter hat man einen Kelch von um 1710—20 (Abb. 26) mit dem Kopenhagener Stadtzeichen. Vom Brand gerettet wurde ausserdem ein Krankenkelch von
1719 (Abb. 30) und zwei Weinkannen aus der Zeit um 1700 (Abb. 27) anscheinend mit
dem Hamburger Stadtzeichen und mit einer unidentifizierten Meistermarke (Rosen
berg, Nr. 2382); endlich ist ein Taufbecken aus der Zeit um 1650 (Abb. 32) erhalten,
es trägt Augsburgs Stadtzeichen und eine Meistermarke in der Form eines verschlunge
nen IS. — In der Zeit nach dem Wiederaufbau hat die Kirche einen Teil neuerer
Silbergegenstände empfangen. Es wurden angeschafft: ein Abendmahlkelch, dänische
Arbeit von 1740 (Abb. 42), dazu noch zwei Kelche 1754, dänische Rokokoarbeit (Abb.
43) und ein Krankenkelch 1764 (Abb. 31); ausserdem erhielt die deutsche Gemeinde
eine Taufkanne 1775 in frühem Louis-Seize-Stil (Abb. 46) und die französische Ge
meinde eine Taufkanne, dänische Arbeit 1781 (Abb. 47).
Die Pfarrerresidenzen wurden nach dem Brand 1728 mit der Kirche zusammen
wieder aufgeführt. Die zwei französischen Pfarrhöfe in der Strasse Åbenrå wurden als
grundgemauertes Doppelhaus erbaut, in der Mitte geteilt und mit zwei Einfahrtstoren
an den Flanken (Abb. 69). Das stattliche Haus hat diskrete Sandsteinornamente um
den Fenstern über den Toren herum, es ist aber im Übrigen ganz schlicht mit einem
vierfenstrigen Vordergiebel an der Mitte gebaut. In die Fassade wurde 1902 eine Ge
denktafel über den bekannten französisch-reformierten Pfarrer Adolphe Monod ein
gelassen, der 1802 hier geboren wurde und 1856 in Paris starb. Im 20. Jahrhundert
wurde die Residenz aufgegeben, und die Räume vermietet. 1958 verkaufte man das
Haus an das musikhistorische Museum, wonach es gründlich restauriert wurde.
Seitdem wohnt der französische Pfarrer der Kirche in einem neuerbauten Haus in
Gothersgade 107.
Die deutsche Residenz wurde 1729 und in den nachfolgenden Jahren wieder an dem
alten Platz, Gothersgade 109 (Abb. 70), aufgeführt. Dieses Haus wurde 1886 abgerissen,
und ein neues Gebäude wurde nach Zeichnung des Architekten L. Knudsen an selber
Stelle errichtet. Besitzer ist noch immer die Gemeinde. — Etwa 1730 baute man noch
eine deutsche Residenz der Kirche gegenüber, in der Strasse Åbenrå Nr. 31, vermutlich
nach Zeichnung von Philip de Lange. Sie wurde 1801 verkauft.
Das spätere Geschick der Kirche selbst nach dem Wiederaufbau um 1730 zeigt ein
selten treues Festhalten an alten Traditionen. Die Kirche sieht am heutigen Tag fast
genau so aus wie im Jahre 1730; keine Anbauten und keine Änderungen an der äusseren
Architektur. 1789, im hunderten Jahr nach der ersten Aufführung, wurde die refor
mierte Kirche an Dach und Fach restauriert ohne dass man heute in Einzelheiten die
Arbeit verfolgen kann. Doch scheint der Sandsteinrahmen des runden Fensters der
Hauptfassade bei dieser Gelegenheit herabhängende Festons in ausgesprochenem
Louis-Seize-Stil bekommen zu haben. Erst im nächsten Jahrhundert, in den Jahren
um 1850, kamen einige Änderungen hinzu. Die ursprünglich sehr kleine Vorhalle hinter
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Reformert kirkes
grundsten, fremdraget
1968. Af sandsten,
61,5 em kvadrat,
17,5 cm bred. På
forsiden læses som
randskrift: »Charlota
Amelia Dan[orum]
Norv[egiorum] Goth
[orum] et Vand
[alorum] regina nata
landgrav Hass[iæ]
sacram hanc ædem in
gratiam reform [ato
rum] extruxit. A[nno]
S[alvatoris]
MDCLXXXVIII«. I
midten læses: »Funda
menta eius in montibus sanctis diligit Do
minus portas Sion Ps.
LXXXVII«.
(»Charlotte Amalie,
danernes etc. dron
ning, født landgrevin
de af Hessen, opførte
denne hellige bygning
til gunst for de refor
merte i frelsens år
1688. Dens grundvold
(er) på de hellige bjer
ge. Herren elsker Zions
porte, salme 87,1—2«).
Reformert kirkes
grundsten, fremdraget
1968. Bagsiden:
»D[eo] I[hesu]
S[piritui].
Invict[i]
monarchæ
Christiani
V. Danforum] Nor[vegiorum] Got [horum]
et Van[dalorum] regis
qui et locum dedit et
privilegia an [no]
MDCLXXXV
addidit
nutu ac dementia in
Dei gloriam et ref[ormatorum] eccl [esiæ]
tot locis vexatæ sola
tium templum surgit
[ur?] a[nno] C[hristi]
MDCLXXXVIII
(»Gud, Jesus, Ånden.
På befaling af den
sejrrige monark Chri
stian V., danernes
etc. konge, han som
ved sin mildhed til
Guds ære både skæn
kede dette sted og i
året 1685 tilføjede pri
vilegier til trøst for
den så mange steder
hjemsøgte
reformerte
menighed, rejses dette
tempel i Kr. år 1688«).
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der Haupttür wurde erweitert und erhielt eine ovale, längliche Form; unter der öst
lichen Galerie wurde eine Sakristei eingerichtet und die ganze Kirche erhielt einen
Plankenfussboden anstatt des sehr holperigen Fliesenfussbodens der Gänge zwischen
den Bänken. Als die Stützen, welche die Orgel tragen, auf Grund der schwachen Holz
decke der darunter liegenden Krypta gesunken waren, wurden in der Krypta steinerne
Gewölbe eingebaut. Einige Jahre später, 1858, erhielt die Kirche ihre erste Heizanlage,
dessen Kessel in der alten Grabkrypta plaziert wurde. Dies brachte mit sich, dass man
einen hohen Schornstein an der nordwestlichen Ecke der Kirche aufführen musste
(1968 wieder abgerissen). — 1878 wurde die Orgel mit der jetzigen — von Daniel Köhne
gebauten — ausgetauscht. — 1889 wurde die Kirche anlässlich der 200-Jahr-Feier der
ersten Einweihung wieder an Dach und Fach restauriert, aber ohne äussere Änderun
gen; bei dieser Gelegenheit hat man vermutlich die inneren Wände gelb getönt, während
sie vorher weiss getüncht waren. Das 20. Jahrhundert hat der alten Kirche nichts
wesentlich Neues gebracht. Während diese Zeilen geschrieben werden, findet eine neue
Restaurierung statt. Die Kirche soll in erster Linie ein neues Pfahlwerk aus Beton er
halten, weil sie wegen der Senkung des Grundwasserspiegels zu sinken begann. Die
Sandsteinornamente im Äusseren sollen ausgebessert werden; in der Kirche wird wieder
ein Fliesenfussboden verlegt. Die Sakristei in der südöstlichen Ecke wird entfernt;
die ganze Einrichtung aus Holz soll gereinigt und die Wände weiss getüncht werden.
Da die reformierte Kirche seit 1939 in der Klasse A unter Denkmalsschutz gestellt
ist, hat der dänische Staat durch Det særlige Bygningssyn (Die Denkmalspflege) zu
den Kosten der Restaurierung beigetragen. Die grössten Geldmittel für diese umfas
sende Arbeit sind aber — genau wie in 1688 und nach dem Brand 1728 — unter refor
mierten Kirchengemeinschaften im Ausland, in erster Linie in Deutschland und der
Schweiz, gesammelt worden.
Grabdenkmäler. Die reformierte Gemeinde hat in der Vergangenheit ihre Toten
entweder in der Kirche (d.h. unter dem Fussboden in Erdgrabstätten oder in der
Krypta als offene Begräbnisse) und auf dem umgebenden Friedhof bestattet. Gemessen
an der grossen Anzahl der Bestattungen, die im Laufe der Zeit vorgenommen worden
sind, ist die Zahl der sichtbaren Grabmäler heute nur noch sehr klein. Im Inneren der
Kirche sind nur zwei Epitaphien erhalten, beide aus farbigen Marmor und beide 1785
aufgestellt. Das eine (Abb. 74), vom Bildhauer Johannes Wiedewelt ausgeführt, ist für
Maria Magdalena Haste errichtet. Das andere (Abb. 75), dessen Stein- oder Bildhauer
nicht bekannt ist, wurde für Elisabeth von Holsteen gesetzt. Aus der Krypta, wo
manche Standespersonen beigesetzt wurden, sind keine Särge erhalten, und etwa
seit dem Jahr 1800 haben hier keine Beisetzungen mehr stattgefunden. — Auf dem
Friedhof sind heute 24 Grabsteine erhalten. Von diesen sind besonders einige wohl
bewahrte zu nennen, so ein Stein über Marie Jacobee Brugier, gest. 1793 (Abb. 77), über
Judith Henriette Jordan, gest. 1797 (Abb. 78) und schliesslich über Pastor Carl Ham
burger, gest. 1853 (Abb. 80). Die berühmteste Grabstätte des Friedhofs ist die der
Familie Fischer, deren bekanntestes Mitglied der Admiral Olfert Fischer, der Verteidi
ger Kopenhagens bei dem englischen Angriff 1801, war. 1920 wurde ihm ein ansehn
liches Denkmal gesetzt (Abb. 81).
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Fig. 1. Garnisonskirken og S. Annæ plads 1806. Tegning af C. W. Eckersberg i Den kgl. Kobber
stiksamling.
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en danske orlogsflåde havde 1619 fået husly i sin egen bygning, Holmens
Kirke, men hæren var foreløbig hjemløs i kirkelig henseende. Man hører
om særlige garnisonspræster for første gang på den tid, da Kastellet blev byg
get. Det hedder om dem 1664, at de skulle lyde Holmens provst som deres
rette gejstlige forum, og at de ligeledes skulle ty til Holmens Kirke, når Hærens
mandskab skulle kirkelig betjenes1 — hvilket i praksis vil sige: når soldaterne
skulle kommunicere. Men ordningen var kun midlertidig. Der har på et vist
tidspunkt i 1660’erne været planer om at bygge en kirke i Kastellet (II, 410),
endda en kuppelkirke, der i størrelse og anseelse kunne måle sig med den af
Christian IV. grundlagte S. Anna Rotunda for Nyboders befolkning. De store
planer blev dog til intet. Den første Kastelskirke fra 1670’erne var en beskeden
bygning, der knap nok har kunnet betjene det i Citadellet Frederikshavn
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kasernerede mandskab. Den øvrige garnison i hovedstaden var fortsat hjem
løs, nu som før henvist til Holmens kirke, endda på en tid da det indkvarterede
mandskab var i stadig vækst. Behovet for rummelige Garnisonskirker både
inden for Kastellets volde og i den øvrige by var derfor i slutningen af 1600’rne
meget stort og størst for garnisonen i selve byen. Om Kastelskirkens skæbne
er der berettet ovenfor (II, s. 403 ff.). Om Garnisonskirken, både i den første
tid, der var fuld af omskiftelser, og senere, da den fandt blivende sted på S.
Annæ plads, skal der redegøres på de følgende sider.
Den første egentlige Garnisonskirke blev 1689 indrettet i Sophie Amalienborgs lille slotskapel (nedenfor s. 170). Allerede inden dette skete, var en garnisonspræst, Johannes Vicæus, 1687 flyttet ind i en af slotskompleksets side
fløje, ved reberbanen omtrent der hvor nu Toldbodgade findes2. Fra det øjeblik
hærens befalingsmænd og menige mandskab havde fået en kirke, blev alle
kirkelige handlinger henlagt hertil. Der kom 1690 en forordning om, at både
officerer og menige skulle lade deres børn døbe i den nye Garnisonskirke, og
kirkebogen dokumenterer, at bestemmelsen blev overholdt3. Den første barne
dåb, der er bogført, fandt sted i Sophie Amalienborgs kapel den 29. juni 1691:
»Christnet udj Gvarnisons Kirche Amalienborg, Poul Dierichssøn af Major
Amthors Compagnio, hans U-egte Søn, Johan Caspar, Moderen Anne Hans
Daatter«.
Myndighederne så strengt på hærens åndelige behov. Klagerne over solda
ternes åndelige vankundighed, lød hyppigt4. Både her i Sophie Amalienborgs
kapel og senere, da den nye kirke på S. Annæ plads var rejst, måtte præsterne
have hele deres virke rettet mod hærens åndelige behov. Der var to præster,
en dansk og en tysk, og gudstjenestesproget skiftede fra søndag til søndag5. De
samme to præster gjorde tillige tjeneste i Kastellet, således at der her var tysk
gudstjeneste, når der prædikedes på dansk i Garnisonskirken, og omvendt.
Denne ordning varede til 1739, da Kastelskirken omsider fik sin egen præst
(II, 404), og siden har de to militære kirker på det nærmeste været adskilt6.
Medens Garnisonskirkens præster således slap for tjenesten i Kastellet, fik
de få år senere Stokhuset ved Østervold under sig7. Her var der 1741 indrettet
en kirke, hvis menighed var »slaverne«, der hidtil var holdt fangne på Bremerholm. De såkaldte ærlige slaver kunne gøre tjeneste som arbejdsmænd og be
nyttedes hyppigt, endda langt ned i 1800’rne, til det grovere arbejde på garni
sonens to kirkegårde. Da Stokhuset 1858 blev nedlagt som straffeanstalt, op
hørte denne virksomhed, og det samme gjorde præsternes sjælesorg blandt
slaverne8.
Kirkens navn var oprindelig bestemt af dens funktion. Sålænge den havde
til huse i slotskapellet på Sophie Amalienborg, og i det hele taget sålænge man
forberedte det endelige byggeri, var navnet slet og ret Garnisonskirken. Men
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da den store kirkebygning på S. Annæ plads blev indviet 24. marts 1706, fik
den officielt navnet Den Herre Zebaoths Kirke9, Hærskarernes Guds Kirke, efter
1. Samuels bog 4,4. Menigmand havde dog svært ved at fatte dette sære navn,
og betegnelsen Garnisonskirken var vistnok den mest gængse i daglig tale.
Da kirken fra 1762 til 1771 havde en tysk sognepræst ved navn Gottlieb Seeboth,
blev navneforvirringen komplet10. Man kaldte ham hr. Zebaoth, og det er let
at fatte, hvad menigmand herefter forstod ved »Herr Zebaoths Kirke«. Selv
kirkens præster, patroner og værger benyttede i deres skrivelser hyppigst be
tegnelsen Garnisonskirken, og flere forsøg på at genindføre det gammeltestamentelige navn mislykkedes. Ved kirkens jubilæum 1906 blev det således fast
slået, at kirken officielt skulle hedde Den Herre Zebaoths kirke, men lige meget
hjalp det, og 1921 bestemte menighedsrådet af praktiske grunde sig for at
bruge den betegnelse, alle andre brugte: Garnisonskirken, dog med parentetisk
bibeholdelse af navnet »Den Herre Zebaoths Kirke«11.
Kirkens sogn skulle være bestemt af dens navn. Alle militærpersoner, hvor
de end boede i hovedstaden, kom til at udgøre menigheden; her blev de viede,
deres børn blev døbt, de gik her til alters, og de fandt deres grav på garniso
nens kirkegård. Det var dog ikke hele den københavnske garnison, der optoges
i menigheden. Undtagen var den kongelige livgarde til hest og kongens dra
banterkorps12, hvis medlemmer formentlig blev kirkelig betjent i kapellet på
Københavns slot. Til gengæld ses det, at »Kgl. Majestæts Violoner«, altså det
musikkorps der senere blev til det kgl. kapel, havde fast stade i kirken13, en
lukket stol under orgelet, hvilket formodentlig — men ikke absolut nødven
digt — kan betyde, at de regnedes til menigheden. Også andre civile fandt vej
til Garnisonskirken. Det stod naturligvis enhver frit at høre prædiken her. Det
var endda velset, om byens borgerskab gjorde det, fordi udlejning af stole
stader var en af kirkens gode indtægter. Men de civile kirkegængere talte ikke
blandt menighedens medlemmer. De tilhørte alle et andet sogn og måtte ved
bryllup, dåb, nadver og begravelse gå til deres rette sognepræst, medens sakra
menterne i Garnisonskirken kun uddeltes til militære. Civile personer, der følte
sig knyttet til Garnisonskirken, kunne naturligvis altid erhverve et gravsted
her, i reglen dog mod at præstere en affindelsessum til deres rette sognekirke.
Af slige begravelser i selve kirken skal blot henvises til kommerceråd Hans
Benzons marmorsarkofager i krypten (s. 302), ligesom den berømte arkitekt,
overlandbygmester J. C. Krieger både havde fast stol i kirken og blev begravet
under kirkens gulv14. At også den i hele byen vidtbekendte Garnisons kirke
blok, der stod uden for nordre kirkedør på S. Annæ plads, og hvis historie
mulig er ældre end selve kirkebygningen, på en mærkelig måde trak folk til sig,
fortælles der mere om i senere afsnit (s. 264 og 290 f.). Da det nye Amalienborgkvarter, kaldet Frederiksstaden, grundlagdes 1749, var det naturligt for be-
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boerne her at søge Garnisonskirken, så længe den planlagte, store Frederikskirke stod under bygning. Sligt kunne give rivninger med byens andre kirker,
der mente at have rettigheder i de nye københavnske kvarterer. Det var navn
lig S. Nicolai kirke, der forlængst havde udset sig den nye bebyggelse hinsides
Kongens Nytorv som en kærkommen tilvækst til sit sogn, og som ved over
greb fra Garnisonskirkens side altid krævede sin ret respekteret15. Det ses så
ledes, at den førnævnte tyske garnisonspræst Gottlieb Seeboth undertiden be
rettede civilpersoner, som om de var menighedsmedlemmer, og at der kunne
opstå strid om retten til at lade Amalienborgs beboere begrave på de militære
kirkegårde; sognepræsten professor Herman Treschow (1774—97) havde på
samme måde trolovet og kopuleret adskillige folk, der rettelig tilkom Nicolai
kirke, hvis præster og værger nidkært vogtede over, at ingen af deres rette
indtægter gik dem forbi. At der også var broderstrid med Holmens kirke om
brugen af ligvognen, er allerede tidligere nævnt (II, s. 5). Spørgsmålet om ret
og uret var i slutningen af 1700’rne så forvirrende, at kirkens patron den 14.
juni 1780 overfor Generalitetet måtte præcisere præsternes kompetence; dog
anså han det for givet, at Frederiksstadens beboere foreløbig kunne optages i
menigheden, da Nicolai kirke ikke skønnedes at kunne gøre nogen ret gæl
dende, når den planlagte Frederikskirke (= Marmorkirken) alligevel engang
skulle have tildelt et sogn her16. Patronen slutter sit brev med de meget sigende
ord: »Garnisonskirken har intet eget Distrikt i Staden og ligner heri mest S.
Petri Kirke«. Sagen gik helt op til kongen, der 1. august 1781 resolverede, at
Amaliensborgs beboere frit måtte vælge, hvilken kirke de ville søge. At de
fleste ville vælge Garnisonskirken på grund af dens beliggenhed, er umiddel
bart indlysende, og her har man altså den første spire til et civilt sogn i til
knytning til den fordums rent militære kirke. De nye sognebørn lod sig da også
begrave på Garnisonens kirkegård (se således Fr. Giesemann, økonom ved Fre
deriks hospital, død 11. nov. 1782, omtalt nedenfor s. 306), og pastor Treschow
foreslog 1783 i forventning om tilslutning fra Amalienborgs beboere, at der
skulle bygges nye lukkede stole i kirken17. Det hele problem tog en brat ven
ding, da Nicolai kirke — så langt Garnisonskirkens mest energiske modstander
— brændte 1795 og derefter blev nedlagt, medens dens tidligere sogn skulle
deles mellem flere københavnske kirker. Gevinsten for Garnisonskirken syntes
dog til en begyndelse ikke at blive stor. Der var oprindelig kun tale om at til
dele den et meget lille sogn, begrænset af Nyhavn og S. Annagaden og omfat
tende de små tværgader: Toldbodgaden og begge Strandstræderne18. Men ved
Rådstueplakat af 11. januar 1805 blev der omsider tildelt Garnisonskirken et
meget større område, mellem Kongens Nytorv og Kastellet, begrænset af Store
Kongensgade, Toldbodvejen (Esplanaden), Toldbodgaden og endelig Nyhavn,
hvor begge sider — også Charlottenborgsiden — blev inddraget19.
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Oprettelsen af dette civile sogn er utvivlsomt den mest indgribende begiven
hed i Garnisonskirkens mere end 250-årige historie. Det store, civile sogn kom
nu til at lægge beslag på præsternes arbejde, og militæret kom med tiden i
anden række.
Havde Garnisonskirken således sluppet for sin ældste modstander, dukkede
en ny op i kølvandet. S. Nicolai kirkes andel i Assistens kirkegård uden for
Nørreport var ved nyordningen 1805 overgået til Helliggejstes kirke, der her
kunne jorde de afdøde fra det fordums Nicolai sogn, selv om de nu havde bopæl
i Garnisonskirkens sogn, der således gik glip af store indtægter. Både patron,
præster og værger så med ængstelse herpå og indgav i årenes løb mangfoldige
klageskrivelser om dette bedrøvelige emne, men uden nogensinde at kunne
trænge igennem med deres anskuelser20.
Et andet problem, der trængte sig på ved oprettelsen af det civile sogn, var
prædikesproget. Nu da en stor dansk menighed skulle søge kirken, var det
ubelejligt, at prædiken var på tysk halvdelen af årets helligdage. Det blev da
inddraget i overvejelserne, at der var to andre tyske kirker i hovedstaden; den
ældste var S. Petri, og fra 1755 var yderligere tilkommet Frederiks tyske kirke
på Christianshavn (ikke at forveksle med Frederikskirken ved Amalienborg).
En sammenlægning af de tysksprogede kirker på en eller anden måde var der
for ønskelig. Omsider resolverede Frederik VI. under 15. september 1819, at
Garnisonskirkens tysksprogede militære menighed skulle henlægges til kirken
på Christianshavn21, hvorefter Garnisonskirken blev rent dansk. Ligesom
sogneoprettelsen 1805 havde været den første dybt indgribende begivenhed i
Garnisonskirkens tilværelse, blev sprogbestemmelserne af 1819 den anden.
Sognets grænser undergik i tidens løb flere ændringer. Da Gammelholm i
løbet af 1860’erne blev udbygget som et rent beboelseskvarter i hovedstaden,
måtte den kirkelige hjemhørighed nærmere fastsættes. Det blev endelig be
stemt ved kgl. resolution af 27. maj 1878, at Gammelholm skulle indlemmes i
Holmens kirkes sogn22. Inddragelsen af Gammelholm under Holmens kirke
kom også til at omfatte sydsiden af Nyhavn med Charlottenborg, som 1805
blev tildelt Garnisonskirken. Et andet indgreb skete 1894. Da var Frederiks
kirken (= Marmorkirken) omsider blevet fuldført, og dens sogn blev skåret ud
af Garnisonskirkens sogn, en firkant begrænset af Store Kongensgade, Told
bodvej, Bredgade og Dronningens Tværgade23. Erstatning andetsteds for de
lidte tab blev der foreløbig ikke givet. Først ved kgl. resolution af 16. juni
1930 blev der tildelt Garnisonskirken et nyt område, som blev taget dels fra
S. Paulskirken, dels fra Trinitatis. Det begrænses af gaderne: Prinsessegade —
Dronningens Tværgade — Store Kongensgade — Gothersgade24.
Trods oprettelsen af det civile sogn 1805 tabte Garnisonskirken aldrig helt
sin militære oprindelse af syne, og endnu langt ned i 1800’rne kunne man over
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være de berømte kirkeparader foran kirkedøren umiddelbart før gudstjenestens
begyndelse. I 1700’rne var dog det militære islæt langt tydeligere. Soldaterne
kommanderedes til kirke og indtog deres faste pladser på pulpiturerne (neden
for s. 266 f.). Det var i enevældens ånd, at mandskabet ligesom ved Kastelskirken deltog i »Kirkeparaden« (II, s. 404), før det i rad og række foretog den
samlede indmarch i kirken. Disse »kirkeparader«, der kun sjældent omtales i
arkivalierne, må have været et markant billede i datidens København. Der er
efterretning om, at soldaterne har brugt gadeudvidelsen bag kirkens kor, der
hvor begge Strandstræder mødes, som alarmplads for efter paraden her at
kommanderes bag om kirken til den såkaldte Grevindedør i søndre korsarm25.
Men der er også andre vidnesbyrd. P. Chr. Klæstrups billede (fig. 2) synes at
vise, at kirkeparaden dengang — vel omkring 1830 — fandt sted på selve
S. Annæ plads, og at indmarchen skete ad den nordre portal ved den berømte
kirkeblok. Hvorlænge slige parader blev opretholdt, er der ikke fundet nogen
bestemte efterretninger om, men sandsynligvis ophørte de ved midten af
1800’rne. Det blev nævnt under Kastelskirken, at kirkeparaderne der ophørte
omkring 1860. Noget lignende er vel tilfældet ved Garnisonskirken.
Kirkens styrelse var som alt andet ved Garnisonskirken præget af den mili
tære oprindelse. Der var øverst en patron, udnævnt af kongen, i regelen Kø
benhavns kommandant, der assisteredes af vicekommandanten. De havde
begge fast stol i kirken. Blandt de mange, der i årenes løb har beklædt stillin
gen som Garnisonskirkens patron, skal nævnes de to første, der fik megen ind
flydelse på kirkebygningens opførelse, Hans Schack 1681—1700 og Charles
Damas de Cormaillon 1700—12. Af de senere patroner nævnes general Andreas
Hauch 1763—70, Prins Friederich Carl af Bevern 1772—84, baron Clemens
August von Haxthausen 1785—93, general Georg Ludwig von der Schulenburg
1814—28 og prins Wilhelm af Hessen (i 1830’rne). Patronatet eksisterer endnu
og varetages af Generalkommandoen. — Ved lov af 19. februar 1861 om kirke
syn26 bestemtes i § 27 for Københavns vedkommende, at der for de enkelte
kirker under patronatets overbestyrelse dannedes en kirkeinspektion, bestående
af sognepræsten, kirkeværgen og et af magistraten valgt medlem. Garnisons
kirkens første kirkeinspektion kom herefter til at bestå af sognepræsten N. G.
Blædel, bibliotekar og kirkeværge J. M. Thiele (Thorvaldsens biograf) og major
H. H. Herforth, udpeget af magistraten27. Inspektionen blev endelig ophævet
1918, og menighedsrådet udgør for den følgende tid kirkens bestyrelse, dog
stadig suppleret med en repræsentant for Generalkommandoen (i dennes egen
skab af patron) og en anden repræsentant for bystyret28, ifølge lov af 1. okto
ber 1915.
Den menighed, der var tilsluttet Garnisonskirken, måtte efter sognets ulige
sammensætning i social henseende være yderst broget. Saneringskvartererne
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Fig. 2. Kirkeparade foran Garnisonskirken i 1830’rne. Efter tegning af P. Klæstrup i »Det forsvundne
Kobenhavn«, 1881.

omkring Borger- og Adelgade afgav et meget stort klientel. Men det blev be
boerne i Bredgade- og Amalienborgkvarteret, der — navnlig i slutningen af
1800’rne — kom til at præge kirken. Listerne over dem, der havde lejet faste
stole i kirken (en skik, der ophørte år 1900), viser et bredt udsnit af hoved
stadens aristokrati og fornemme borgerskab29. Navnlig blev det af betydning,
at Amalienborg som kongeresidens lå i sognet, hvad der særlig mærkedes under
kong Christian IX, der følte sig nær knyttet til Garnisonskirken og dennes
sognepræst Søren Christian Sørensen (1888—1916). Talrige er da også de vid
nesbyrd, der findes om kirkens udsmykning og illumination ved store begiven
heder i kongehuset. Også fra ældre tid er der efterretninger om festligheder af
holdt i Garnisonskirken. Således blev hundredåret for suverænitetens indførelse
fejret den 18. oktober 1760 med en kirkekoncert, hvori deltog seks oboister30.
Århundredskiftet fejredes 1. januar 1801 med en festkantate komponeret af
Garnisonskirkens kantor A. P. Wittendorff31. Med arveprins Frederiks død
1805 rykker Amalienborgkvarteret for alvor ind i kirkens tilværelse: prinsen
boede i det Levetzowske palæ, var altså sognebarn, og kirken blev på bisættelsesdagen illumineret32. Der var lignende illuminationer ved Frederik VI.s og
dronning Maries indtog i hovedstaden33 1809. Det var også ved den tid, at
musikerslægten Hartmann dukkede op ved Garnisonskirken. Som kantor og
Danmarks kirker, Kobenhavn III
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organist komponerede August Wilhelm Hartmann34 musikken til en festguds
tjeneste i anledning af reformationens 300-års jubilæum 1817. Han efterfulgtes
1824 i embedet af sønnen J. P. E. Hartmann, der atter i 1843 efterfulgtes af
en fættersøn, Søren Frederik Bruun Hartmann. Under denne slægt var der
rigelig lejlighed til musikalsk aktivitet i samarbejde med kirkeværgen, den
musikelskende vinhandler Christian Waagepetersen35 og dennes søn og efter
følger som kirkeværge L. L. Mozart Waagepetersen, hvoraf den første arran
gerede en række kirkekoncerter i 1820’rne36, ligesom de berømte musikalske
soireer i det waagepetersenske hjem i Store Strandstræde vil være kendt fra
Marstrands maleri på Frederiksborgmuseet.
Det blev dog Christian IX, som sluttede de nære bånd mellem residens
palæet og Garnisonskirken. Festudsmykning og illuminationer fulgte slag i slag,
så ofte der var anledning dertil. I flæng kan nævnes, at kirken oplystes ved
festblus 1863 ved prinsesse Alexandras afrejse før formælingen med prins
Edward af Wales, ved Christian IX.s og dronning Louises sølvbryllup 1867,
ved kronprins Frederiks bryllup med Louise af Sverige-Norge 1869, og senere
så ofte der var anledning til det ved store begivenheder i det glücksborgske
kongehus, kulminerende med det gamle kongepars guldbryllup 1892.
Til Garnisonskirken har der været knyttet en del ejendomme, præsteresidenser, kantorbolig og skole, som kort vil blive nævnt i det følgende i sammenhæng
med formueforholdene i ældre tid.
Kirkens kapital, der vel aldrig blev imponerende stor, kunne i løbet af
1700’rne notere en støt og rolig vækst. Adskillige militærpersoner betænkte
kirken med testamentariske gaver, der hyppigt af værgerne blev anbragt som
1. prioriteter i fast ejendom. Under den dygtige og meget effektive oberst Johan
Friederich Tautte37, der var kirkeværge mellem 1731 og 1771 (død 1777, 81 år
gammel), voksede kirkens midler i en sådan grad, at man 1764 tildelte ham
50 rdl. årlig for hans umage; i de 13 år mellem 1756 og 1769 har Tautte således
kunnet notere en bevægelse i formue fra omkring 19 000 til 26 000 rdl. Kort
efter Tauttes afgang indtraf kirkens store istandsættelse 1772, som tærede
stærkt på den opsparede kapital38, og dette i forbindelse med et par uefter
rettelige værger39, der bedrog kirken, og med de slette pengeforhold under og
efter englænderkrigene, var nær ved at bringe kirken til betlerstaven. Når det
alligevel ikke gik rent galt, skyldes det en ny række dygtige værger, hvoraf
Waagepetersen tidligere har været nævnt, og blandt hvem også bør nævnes
oberstløjtnant Peter Clementin40, der beklædte stillingen mellem 1812 og 1848
(død i embedet). — Med bygningens tiltagende alder, måtte antallet af store
reparationer øges væsentligt i løbet af 1800’rne. Her var det til gavn for kirken,
at den havde kirkeskolen med dens egenkapital at falde tilbage på.
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Garnisonens Kirkeskole, ofte kaldet Korskolen, omtales første gang 1711 og
må altså være jævngammel med kirkebygningen41. Der undervistes af kantoren
i hans bolig, Norgesgade matrikel 150 (nuværende Bredgade nr. 20, se Geddes
kort fig. 83), indtil denne ejendom bortsolgtes 178042. Eleverne var soldater
børn, 14 danske og 14 tyske drenge, der alle udstyredes på skolens regning med
røde kofter, der i begyndelsen af 1800’rne suppleredes med høje hatte43. De
oplærtes foruden i almindelige skolefag også i kirkesang og formerede i lange
tider kirkens sangerkor. Efter Klæstrups billede (fig. 2) havde de sammen med
soldaterne deres egen kirkeparade før gudstjenesten. De særprægede uniformer
har ved slige lejligheder nok gjort indtryk, men det ses dog, at de høje hatte
1834 måtte vige for mere beskedne kasketter. Drengene, der undertiden med
deres livlige gemyt kunne volde kirken kvaler, så såre de ikke var under effek
tivt opsyn44, skulle ikke blot assistere ved de almindelige gudstjenester, men
også ved brudevielser og begravelser, ligesom det en enkelt gang i 1802 oplyses,
at Det kgl. Teater gjorde brug af Garnisonskirkens drengekor45. Den egentlige
undervisning ophørte 1819, hvorefter børnene henvistes til de militære kaserne
skoler46, medens kantoren kun fortsatte med sangundervisningen. Omkring
midten af 1800’rne var denne form for kirkesang ved at gå i opløsning. 1853
suppleredes koret med et par voksne sangere, hvis tal øgedes i de følgende år47.
Korskolen blev endelig nedlagt 185948. Skolens midler, der 1860 opgjordes til
16466 rdl., var altid holdt uden for kirkens øvrige kapitaler og fortsatte indtil
næste århundredskifte som en selvstændig enhed, der lejlighedsvis kunne træk
kes på, når kirken trængte til penge ved en reparation eller køb af en præsteresidens.
Residenser. Den første embedsbolig ved Garnisonskirken tilfaldt den tyske
sognepræst. Han boede sammen med kantoren i den nysnævnte ejendom i
Bredgade (nr. 20), der jo var erhvervet 1711. Herfra flyttede han 1738 til en
rummeligere gård nærmere Kongens Nytorv (mtr. nr. 158 på Geddes kort, nu
værende Bredgade nr. 6)49 som nabo til den berømte collinske gård. Her boede
de tyske præster indtil skismaet 1819, da den tysktalende del af menigheden
blev henlagt til Frederiks Kirke på Christianshavn50. Residensen forblev ved
Garnisonskirken som bolig for kapellanen, men bortsolgtes 182451. — Den
danske sognepræst var længe henvist til en lejet bolig. I begyndelsen af 1740’rne
ses han dog at have haft en residens i Lille Strandstræde, hvorefter der 1750
købtes en større gård i Store Strandstræde (mtr. nr. 112 på Geddes kort, nu
værende Store Strandstræde nr. 18)52. Ejendommen blev solgt 1775, og næste
år, 1776, finder man den danske sognepræst installeret i Bredgade (mtr. nr. 206
på Geddes kort, nuværende nr. 29)53. Her, midt for S. Annæ plads, residerede
de skiftende sognepræster, indtil gården 1902 blev solgt. I de kommende år var
der ikke nogen fast residens. Kirken sikrede sig en lejlighed i det 1907 opførte
11*
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boligkompleks »Hallandshus« i Store Strandstræde, men det var hele tiden
meningen, at en ny præstegård skulle opføres på den frie plads, kaldet »Huk
ken« bag kirken (nedenfor s. 296). Der fremkom også flere forslag, men først
1925 stod den nye præstebolig bag kirkens kor færdig, efter tegning af arkitekt
Kristoffer Nyrop Varming.
Det ligger uden for rammerne af »Danmarks Kirker« at berette om de skif
tende tiders præstepersonligheder, men det skal dog nævnes, at biskop N. E.
Balle i 1790’erne holdt en række bibellæsninger i kirken, og at der netop til
Garnisonskirken har været knyttet prædikanter af usædvanlig støbning. Der
kan nævnes Chr. Fr. Brorson 1815—47, Casper Johs. Boye 1847—53, Nicolai
Gottlieb Blædel 1859—79 og fra vort århundrede Olfert Ricard 1917—29 samt
Svend Behling 1937—44.
Skønt Garnisonskirken i de sidste halvandet hundrede år mere og mere præ
ges af den civile menighed, har den aldrig tabt sin oprindelse af syne. Endnu
er alle militærpersoner, som bor i hovedstadsområdet selvskrevne medlemmer
af menigheden.

Fig. 3. Garnisonskirkens segl fra 1720’erne.

Fig. 4. Sophie Amalienborgs brand 1689. Efter maleri på Gaunø. Slotskapellet ses i den lave sidefløj
til højre på billedet.

FORHISTORIEN
å Christian V.s tid var der i København to militære kirker, den ene for
Søetaten, Holmens Kirke, og den anden for Landetaten, Kastelskirken. Den
første var i sin tid af Christian IV. udbygget og udvidet til anselig størrelse,
men den anden, som var grundlagt under Frederik III., var hurtigt blevet alt
for lille. Som det er berettet tidligere (II, s. 411 ff.), var der siden 1696 planer
om at bygge en ny og større kirke i Kastellet, men dette ville ikke være nok.
Den københavnske garnison var talstærk og måtte have en kirke også uden for
Kastellet, og tanken derom var dukket op, allerede før planen om den nye
Kastelskirke begyndte at tage form. Københavns kommandant, generalløjt
nant Hans Schack havde i et brev til kongen, dateret 18. september 1684, ud
talt ønsket om en kirke for garnisonen i selve Københavns by og henviste
samtidig til, at der var en bekvem plads på Kongens Nytorv, tæt ved Hoved
vagten, hvor en kirkebygning, formodentlig efter en meget skrabet model,
kunne opføres for 800—1000 rdl. Kongen godkendte planen og bevilgede straks
1000 rdl. til dette formål1. Alligevel skete der ikke noget som helst i sagen de
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første år, og tanken om den nye kirke på Kongens Nytorv dukkede aldrig mere
op. Klagerne forstummede dog ikke. Den 21. januar 1689 indsendte garnisonspræsterne Bent Pedersen Top og Jacob Berner et brev til kongen med en
drastisk skildring af soldaternes religiøse vankundighed, ledsaget af en fornyet
bøn om dog engang at få bygget en kirke for garnisonen i hovedstaden2. Hans
Schack tiltrådte præsternes synspunkt, og en måned senere opfordrede han
kongen til at foranstalte en kollekt i de københavnske kirker til dette formål3.
Der skete foreløbig intet udover dette. Men 1697 trådte byggesagen ind i en
ny fase, der med eet slag åbnede helt nye perspektiver.
Dronning Sophie Amalies lille lystslot, oftest kaldet Sophie Amalienborg
(fig. 4), beliggende på det nuværende Amalienborgs grund med en udstrakt
park, »Dronningens Have« (som en modsætning til »Kongens Have« længere
vesterude), var efter dronningens død 1685 overgået til sønnen kong Christian
V. I april 1689 havde kongen her ladet opføre en række operaer i et særlig til
bygget teaterhus af træ. Under en forestilling den 19. april brændte bygningen.
Den eneste udgang blev under den opståede panik blokeret af den ophidsede
folkemængde, fordi portfløjene skulle åbnes indad, og henved 200 mennesker
omkom i luerne4. Det var en katastrofe, som særlig ramte de højere stænder
og navnlig gik ud over mange børn. Også selve slottet blev antændt. Hoved
bygningen nedbrændte, men slotskapellet, der lå i en sidefløj, blev skånet. Det
lille kirkerum, kun beregnet på en enkedronnings hofstat, og formodentlig nu
til ingen nytte, ville vel blive revet ned sammen med slottets ruiner, såfremt
ikke garnisonen stadig havde behov for en kirke. Kapellet blev derfor i løbet af
1689 omdannet til Garnisonskirke og nødtørftigt restaureret.
I en årrække var der da militære gudstjenester i Sophie Amalies fordums
slotskapel. Hvorlænge vides ikke helt sikkert. Men det var dog tydeligt, at
kongen selv anså det hele for noget rent midlertidigt. Der taltes flere gange
om, at slotskirken skulle jævnes med jorden, og at materialerne derefter burde
anvendes til opførelsen af en helt ny garnisonskirke. Kommandanten havde
talt med kongen derom. Han kunne yderligere den 14. januar 1693 takke for
en kongelig bevilling på 2000 rdl. til nybygningen; han mindede tillige om det
ældre løfte om, at slotskapellets materialer burde tages i brug ved en ny mi
litær kirke, og foreslog desuden, at man købte gehejmeråd Chr. Siegfried von
Plessens hus i Grønnegade for der at opføre den ny Garnisonskirke5. Også denne
gang approberede Christian V. alt, hvad der blev foreslået, men desuagtet skete
der heller ikke noget videre i sagen før i året 1697, og denne gang syntes det at
være alvor.
Det var på den tid, man omgikkes med tanken om at opføre et nyt og pragt
fuldt residensslot på Sophie Amalienborgs grund. Den svenske arkitekt Nicodemus Tessin havde udarbejdet tegningerne, og den store træmodel til det nye
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slot var anbragt i et af vognskurene i reberbanen ved »Dronningens have«6.
Man måtte forvente, at tomten snart skulle ryddes, altså også det tidligere
slotskapel, og garnisonsmenigheden ville dermed blive hjemløs.
Dette var baggrunden for det nye initiativ i byggeplanerne vedrørende en
ny garnisonskirke. Kongen skænkede en byggegrund, og tegningerne til kirken
blev udarbejdede7. Man tænkte sig, at kirken skulle anbringes på en tomt på
det sydøstlige hjørne mellem Dronningens Tværgade og Adelgade i Sankt Annæ
vester kvarter. Pladsen var oprindelig bestemt for den hollandsk-lutherske
menighed i København, der 1689 fik byggegrunden af kongen8. Men det var
ikke blevet til noget med byggeriet. Menighedens præst Jacob Andreæ (Ander
sen), som ovenfor s. 9 blev omtalt i forbindelse med Reformert kirke, luftede
i det dengang anførte bitre brev sin fortrydelse over, at de reformerte »i en
hast« havde fået bygget deres kirke, medens han selv stadig måtte vente. Og
ventetiden blev lang, idet man skønnede, at menigheden var for lille og for
fattig til at påtage sig det krævende arbejde med at rejse og vedligeholde en
kirke. Af den grund skrev kongen 17. august til biskop Henrik Bornemann, at
han nu ville skænke tomten til Garnisonskirken, hvorefter man agtede at finde
en anden egnet byggeplads for den hollandsk-lutherske menighed9. Der var
grund til at tro, at det denne gang var alvor, og at byggeplanerne var langt
fremme. Kongen udnævnte endvidere den fra Vor Frelsers kirke kendte råd
mand, senere borgmester, Johannes Christensen Meller til tilsynsførende ved
den kommende Garnisonskirke10.
Og dog kom garnisonen til at vente endnu nogle år på sin kirke. Tessins store
slotsbyggeri måtte udsættes til bedre tider. Inden disse indtraf, døde kongen
1699, og under den nye konge, Frederik IV. blev de ærgerrige planer skudt ud
i en såre uvis fremtid og sluttelig definitivt henlagt. Slottet trak Garnisons
kirken med sig. Sophie Amalienborgs lille slotskapel fik endnu en frist. Årstallet
for demoleringen kendes ikke, men slottets arkivalier løber til og med 1701, og
efter alt at dømme blev dødsdommen over denne sidste rest af dronning Sophie
Amalies slot fældet i dette år.
Man ved heller ikke med bestemthed, hvor garnisonens gudstjenester fandt
sted, efter at slotskapellet var opgivet. I sin Københavnsbeskrivelse fra 1780’erne
bringer Nicolai Jonge to forskellige oplysninger11. Et sted siger han, at garni
sonen holdt gudstjenester i Gjethuset på Kongens Nytorv fra 1682 til 1706,
hvilket vitterligt er forkert, hvad der tydeligt vil ses af det, der nylig er berettet
om slotskapellet. Et andet sted siger han, at menigheden, inden den fik sin
egen kirke, først holdt gudstjenester i Holmens kirke, siden i Gjethuset. Heller
ikke denne oplysning tør uden videre godtages. Meddelelsen om Holmens kirke
må hentyde til tiden før 1689 (ovenfor s. 155 f.) og ikke til årene før indvielsen
af den nye kirke. Så er der kun Gjethuset tilbage, og utænkeligt er det ikke,
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at Jonges ord skal tydes derhen, at
garnisonen holdt sine gudstjenester
i Gjethuset fra 1701, indtil den nye
kirke var bygget på S. Annæ plads
i 1706.
Slottet Sophie Amalienborg har
således en årrække inden for sine
mure rummet byens første garni
sonskirke. Bygningen er som nævnt
forlængst jævnet med jorden, og
kirken vil derfor få sin plads blandt
hovedstadens
forsvundne
monu
menter, hvor den til sin tid vil blive
behandlet. Men da slotskapellet har
haft så stor betydning for Garni
sonskirkens forhistorie, og da det
tillige har afstået vigtige inventar
genstande til sin efterfølger på S.
Annæ plads, skal der her fortælles
et par træk om denne mærkelige
Fig. 5. Sophie Amaliensborg slot og have. Plan o.
1690 i Ingeniørkorpsets historiske tegnearkiv.
bygning.
Det samlede område (fig. 5),
hvorpå slottet lå, strakte sig fra Kastellet i nord sydpå til henimod Kongens
Nytorv, som det dog ikke nåede12. Den vestre flanke var den under Frederik III.
anlagte snorlige Norgesgade (nutidens Bredgade). Østsiden hegnedes for en del
af en ældre bygning, en reberbane under Islandske Kompagni, omtrent der
hvor Amaliegade nu ligger. Slottets sydlige have strakte sig tværs over det,
der nu er S. Annæ plads, for at afsluttes i en stump vinkel, hvis form var
betinget af det eksisterende gadenet, idet Store Strandstræde var en æld
gammel færdselsåre, der fra Bredgades udmunding i Kongens Nytorv forløb
uregelmæssigt på skrå med kurs mod toldboden (fig. 6). Det var på denne syd
lige stump af Amalienborgs have, at den nye Garnisonskirke blev bygget
1703—06, og dronningens lille lystslot har således hele to gange været vært
for den kirke, der her behandles.
Terrænet fik ikke lov at ligge urørt efter katastrofen 1689. Allerede året efter
branden fremkom Ole Rømer med en partiel byplan for kvarteret omkring den
sydligste del af dronningens have13. Den blev godkendt af kongen i 1692. Vej
forløbet havde hidtil været sådan, at Store Strandstræde, kommende fra Kon
gens Nytorv, havde bugtet sig uden om reberbanens sydgavl, hvor den gaflede
sig ud; den ene vejgren løb videre langs reberbanen mod toldboden, den anden
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Fig. 6. Kort over Kongens Nytorv o. 1660, med ældre vejlinier indtegnet. Ingeniørkorpsets historiske
tegnearkiv.

gik lige mod øst forbi Edvard Kruses nye hestemøller til Kvæsthuset nede ved
havnen (fig. 7). Denne sidstnævnte vejstrækning blev nu i lige forløb ført tværs
over sydspidsen af Sophie Amalienborgs have vestpå vinkelret mod Bredgade
og er således den første begyndelse til nutidens S. Annæ plads; fordum kaldtes
den oftest S. Anna gaden (fig. 8). Langs nordsiden af denne nye gadestrækning
hegnede man nu slotshaven med en kanal, der strakte sig dels her til henimod
den ligeledes i 1692 nyanlagte Toldbodgade, dels langs med havens flanke mod
Bredgade; dens eksistens er bevidnet i adskillige gamle prospekter og kort.
Det var den nu bortamputerede sydlige stump af den fordums slotshave, der
med tiden skulle blive den nye Garnisonskirkes byggeplads (fig. 9).
Dronningens have var tvedelt. Den nordlige del op mod Kastellet rummede
bl. a. dronningens store orangeri og strakte sig sydpå omtrent til det sted, hvor
nutidens Fredericiagade findes, og hvor man på Christian IV.s tid havde syslet
med tanken om at anlægge en bred kanalgade fra havnen med kurs vestpå mod
den store centralkirke S. Anna Botunda (II, s. 408). Syd for denne projekterede,
men ikke udførte, kanalgade lå da Sophie Amalies slot, strækkende sig øst-vest
fra reberbanen (altså nuværende Amaliegade) til Bredgade, med hovedfaçaden
rettet mod syd, mod den store prydhave med sirlige kvarterer, klippede taxus-
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Fig. 7. Kort over egnen omkring Kongens Nytorv
o. 1688, med angivelse af Store Strandstræde og Ny
Toldbodgade. Kgl. Bibliotek, Ny kel. saml. 371.

pyramider, vandspring og have
skulpturer.
Slottets udseende var sydlandsk,
bygget som et casino med fladt
tag, hvorover sås en lille kuppel
dækket belvedere. De lave sidefløje
havde ligeledes fladt tag, kranset
af balustrader (jfr. fig. 4). Yderst
til begge sider sås — som et nor
disk træk midt i al det sydlandske
— et par småtårne med pyramide
formede spir, bygget over store
porte: Kancelliporten mod vest og
Kirkeporten mod øst14. Her røbes
altså, hvor man skal søge Sophie

Amalies slotskapel.
Ikke blot i det ydre, men også i det indre fik Sophie Amalienborg en sjælden
udformning. Det vrimlede på byggepladsen med fremmede, indkaldte arbejdsfolk og kunstnere, der færdedes her mellem 1666, da slottet blev påbegyndt,
og 1673, da det omsider var færdigt15. Blandt de fremmede var der navnlig
mange franskmænd, stukkatører, snedkre, tapetmagere og havemænd. Således
stod et par indkaldte franskmænd for det store haveanlæg, Grandmaison og
Cadart. De fik snart følge af en Michel le Roy, der byggede det store orangeri,
og som ustandseligt kaldes dronningens franske bygmester. Man har ligefrem
ment, at denne ellers ukendte Michel le Roy også var den arkitekt, der gav
lystslottet dets sydlandske udseende. Usandsynligt er det ikke, men det vil
næppe nogensinde kunne bevises.
Når der blev ofret så meget på slottets finere boligindretning, kunne man
tro, at dronningen havde været lige så rundhåndet, når det gjaldt hendes slots
kapel. Men det holder næppe stik. Kapellets ydermure, der ikke på noget punkt
røbede, at de rummede en kirkesal, blev nok opført sammen med slottet, men
dets indretning og forsyning med inventar fandt først sted i 1670’erne, og da
havde mange af de indkaldte fremmede forladt landet. Det blev danske hånd
værkere og danske kunstnere, der kom til at præge kapellets indre, og intet
tyder på, at man her har stået over for en kirke, der på noget punkt har afveget
fra, hvad man i forvejen kendte i Danmark.
Sophie Amalienborgs kirke blev indrettet i årene mellem 1671 og 1673. Ifølge
en ukontrollabel efterretning16 skal den være indviet 12. marts 1673. Efter de
oplysninger17, der foreligger, navnlig i et inventarium fra 1685, lå slotskapellet
i den lange, lave forbindelsesfløj mellem hovedslottet og kirkeporten, vistnok
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i denne fløjs østre afdeling.
Man nåede dertil fra dron
ningens gemakker i hoved
slottet ad en korridor, kaldet
»Kirkegangen«, der førte hen
til en kirkestue, hvorfra der
var adgang både til dronningestolen og til prins Jør
gens stol, som kaldtes »den
fyrstelige stol«.
Kapellet omfattede de fire
østligste vinduesfag af forbindelsesfløjen18. Det var enskibet og dækkedes af et
lavt hvælvet træloft19. Dronningestolen var anbragt på
et pulpitur, og dette må for
mentlig søges ved rummets
vestre kortside20. Hvor den
fyrstelige stol har været, kan
næppe afgøres, men sand
synligst er det, at den lå ved
siden af dronningens, på
samme pulpitur. Alteret har
Fig. 8. Kort over Amalienborgkvarteret o. 1695, med angi
velse af den nye S. Annagade, kanalen og slotshaven. Kgl.
da stået på den modsatte,
Bibliotek, Ny kgl. saml. nr. 371 c. fol.
østre, kortside; et regnskab
meddeler, at hele korvæggen
her var beklædt med panel i fyldinger21. Foruden dronningens pulpitur var der
et andet, der formentlig strakte sig langs sydsiden ud mod haven. Om der har
været et lignende langs nordvæggen, er ikke klart, men det er dog sandsynligt.
Kirkens regnskaber omtaler undertiden hele fire pulpiturer, hvilket er gåde
fuldt, da kapellets lave loftshøjde kun har betinget een række. Selve ordet
»pulpitur« var da også mangetydigt i ældre dansk, hvor det både betegner
den enkelte afdeling og hele rækken. I Sophie Amalienborgs kapel, hvor pulpi
turerne støttedes af jernstænger22, har hoffets kavalerer haft deres pladser i
det søndre galleri. Når der på et af pulpiturerne både om tales et orgel og nogle
løse bænke23 (begge dele overførte til den senere Garnisonskirke fra 1706), kan
slige inventargenstande bedst tænkes placeret på et nordligt galleri. Bænkene
var da tiltænkt domestikker, medens det øvrige hofpersonale må være anbragt
på gulvets 22 stolestader.
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Det lidet, man kan vide om udstyret i enkeltheder, vil blive nævnt ved gen
nemgangen af kirkens inventar. Det skal her blot omtales, at det hvælvede
træloft var udsmykket med et (perspektiv?) maleri24, udført af maleren Sivert
Sivertsen, og at prædikestolen — som af hensyn til det fornemmere galleri
på sydsiden må tænkes anbragt ved kapellets nordside — ikke blot var malet
og stafferet, men også lakeret25, hvad der på den tid var en nyhed. På samme
måde har de kongelige stole været kræsent udstyret med panelerede vægge og
lofter; i dronningestolens panelfyldinger var der indfældet faste malerier, lige
som i Frederiksborg slotskirkes bedestue, og den fyrstelige stol havde et loftsmaleri26.

Sophie Amalienborgs kirkelige inventar
†Altertavle, formentlig fra 1673, skildres i 1689-inventariet som en med læ
der (?) overtrukket, udskåren og forgyldt ramme med forgyldt trækrone og dron
ning Sophie Amalies navn ovenover. I rammen var der indsat et maleri, forestil
lende den hellige nadver. Tavlen overførtes siden til den nye Garnisonskirke27
fra 1706 og stod der, indtil Diederich Gerckens og Just Wiedewelts store mar
mortavle blev opstillet 1724, og er derefter gået til grunde. Måske denne ældre
tavle var skåret af Henrik Alversen, der i 1670’erne havde flere arbejder ved
slottet og kapellet, men noget bestemt foreligger ikke derom. — Et nadver
maleri skal senere have været opbevaret ved Garnisonskirken på S. Annæ plads.
Det opregnes ikke i de forskellige inventarier, men omtales 1861 som længst
forsvundet28.
†Altersølv. Efter branden 19. april 1689 blev slotskapellets altersølv depo
neret på Rosenborg29, men intet af det synes mere i behold. Inventariet 1689
omtaler en stor forgyldt kalk med disk, en oblatæske, en vinkande og et berettelssæt. Da kapellet 1689 blev taget i brug af garnisonen, fik det en ny kalk, som
endnu er bevaret ved den nuværende kirke. Den bærer årstallet 1689 og er
prydet med Christian V.s navnetræk. Nedenfor, under Garnisonskirken fra
1706, vil denne kalk nærmere blive omtalt (s. 229).
†Alterstager af messing, forsølvede med dronning Sophie Amalies navn, blev
overført til den nye Garnisonskirke 1706 og er indregistreret her endnu 1727,
men er vistnok senere forsvundet30. Når Garnisonskirken nu ejer et par store
messingstager fra 1600’rne kan det være disse, men de bærer hverken spor af
forsølvning eller af dronningens navn.
†Prædikestol var udført 1671 af billedskæreren Henrik Alversen, som 8. marts
modtog slutbeløbet på i alt 200 rdl., der ifølge kontrakten var lovet ham af
dronningen31. Stolen blev 1673 forsølvet og lakeret af Christian von Bracht,
hvis regning blev indsendt 4. februar 1673. Om denne staffering blev bibeholdt,
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er usikkert. Efter inventariet fra 1689
var prædikestolen udskåret, malet og
forgyldt, med tilhørende himmel og
rygstykke, der ligeledes var stafferet
og forgyldt32. Ved stolen var der et
firedelt timeglas og en forgyldt lysearm
af pap (!?)33. Dens hypotetiske place
ring i kirkens nordside er ovenfor om
talt. Sammen med altertavlen flyttedes
prædikestolen til den nye Garnisons
kirke 1706 og stod her til 1772.
†Dronningestol omtales 1672. Den
skildres i 1685-inventariet som en kirke
stue med fem hvide taftes gardiner for
vinduerne og med panelbeklædte vægge,
i hvis fyldinger der var indsat små ma
lerier. Udvendig var den smykket med
udskårne,
forgyldte
festoner.
Stuen
34
kunne opvarmes med en vindovn .
Den †fyrstelige stol, som formentlig
var anbragt på det vestlige pulpitur
ved siden af dronningestolen, var lige
ledes forsynet med vinduer og udven
dig smykket med forgyldte festoner. I
loftet var der indfældet et maleri. Op
rindelig var der i væggenes panelfelter
indsat lignende malerier som i dron
ningestolen, men efter 1685-inventariet
Fig. 9. Kort over Amalienborgkvarteret o. 1730,
var de blevet fjernet for at blive anvendt
med angivelse af Garnisonskirken ved S. Annagaden. Kgl. Bibliotek. Frederik V.s Atlas.
til en udvidelse af dronningens stol.
Et lille †orgel omtales 1689 på galle
riet — måske altså på det nordre pulpitur. Af andet kirkeinventar nævnes en
kiste, der anvendtes som pengeblok, og som vistnok endnu er bevaret, se neden
for s. 263, en †klingpung, en †salmenummertaule med udskiftelige tal, et †slukke
horn til alterlysene og to †skriftemålstavler, to †malerier, Kristi fødsel og de
Hellige tre Konger, samt en †alterbog. I tårnet hang to †klokker, der nævnes
1672. Da der samtidig af klejnsmeden blev leveret bolte, som urmageren fik til
et stillads, har kirken formodentlig haft et tårnur35. Af disse inventargenstande
er flere blevet overført til den nye Garnisonskirke, nemlig orgelet, kisten, klingpungen, de to salmenummertavler, de to skriftemålstavler og slukkehornet.

Fig. 10. Garnisonskirken set fra S. Annæ plads.

N. E. 1957

GARNISONSKIRKEN
PÅ SANKT ANNÆ PLADS

D

er havde, som det fremgår af Garnisonskirkens omskiftelige forhistorie,
været mange planer fremført om placeringen af den nye kirke. Men kun
een gang var man på nippet til at nå målet. Det var i 1697, da kirken tænktes
bygget i Dronningens Tværgade. Byggegrunden var for hånden, og tegningerne
var udarbejdede. Der var givet løfter om rigelige byggematerialer fra Sophie
Amalienborg, og et brugbart overslag var tilvejebragt. Hvad der måtte komme
af yderligere udgifter, når materialerne fra det nedrevne slotskapel var op
brugt, skulle dækkes gennem de bøder, der faldt ved Højesteret, og som tid
ligere havde været henlagt til Vor Frelsers kirkes byggefond1.
Skønt planerne om en ny Garnisonskirke også denne gang blev udskudt til
bedre tider, kom de overvejelser, man havde gjort sig 1697, til at præge byg-
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geriet på S. Annæ plads, da dette endelig kom i gang i begyndelsen af det næste
århundrede. Det ældre sæt tegninger (fig. 11—12) blev på ny taget frem og lagt
til grund for den nye kirke, og løftet om byggematerialer fra det nedrevne slot
stod stadig ved magt. Vil man forstå, hvad der i årene efter 1703 er sket på
S. Annæ plads, må man også på ny ty tilbage til byggeplanerne fra 1697.
Københavns kommandant Hans Schack havde forlængst gjort regeringen
opmærksom på, hvor påkrævet det var med en kirke for garnisonen. Ved den
første meddelelse om, at slotskapellet skulle nedrives, gik han 9. sept. 1697 i
aktion igen2. Kongen stillede sig velvillig og sørgede for, at kommandanten
til sin rådighed fik en af centraladministrationens embedsmænd, Mathias
Moth3, der både var oversekretær i Danske Kancelli og deputeret i General
kommissariatet for Land- og Søetaten. Det var i denne sidste egenskab, han
havde forbindelse med det militære. Man må tro — uden at det direkte siges —
at de to herrer er trådt i forbindelse med den nye fortifikationschef Hans
Erasmus von der Pfordten (II, 411 f.), og gennem ham har fået anvist en arki
tekt, der kunne præstere et passende udkast. Resultatet forelå hurtigt. Mathias
Moth fik de nødvendige planer og overslag skaffet til veje, og 3. september 1697
kunne kommandanten indsende hele materialet til kongen. Selve skrivelsen er
bevaret, og flere af de deri nævnte tegninger eksisterer endnu, medens andre
må savnes. Desuden mangler en træmodel, udført efter disse tegninger af sned
keren Hans Pedersen.
Efter brevets ordlyd havde Hans Schack ledsaget sin fremstilling med føl
gende bilag. Nr. 1 var en grundplan over den førnævnte byggeplads i Dronnin
gens Tværgade (nu forsvundet). Nr. 2 var en tegning — kaldet på italiensk
facciata (façade, opstalt) — af Sophie Amalienborg (forsvundet, og det er den,
man hårdest må savne) til beregning af de materialer, man kunne forvente at
medføre herfra til den nye Garnisonskirke. Nr. 3 var en grundtegning af den
projekterede kirke (bevaret i Rigsarkivet: Krigsministeriets afleveringer, fig.
11). Nr. 4, også en tegning, forestillende facciata af den kommende kirke (lige
ledes bevaret sammesteds, fig. 12). Nr. 5 kaldes et prospekt, måske en perspek
tivisk udført tegning, af den nye kirke (forsvundet). Endelig var nr. 6 et endnu
bevaret overslag over omkostningerne ved det kommende byggeri, dateret 1.
september 1697.
I den trykte litteratur om Garnisonskirken har flere af disse forhold forlængst
været kendt, men langtfra dem alle. Den højtfortjente militærhistoriker major
Gordon Norrie havde imidlertid før sin død 1966 kulegravet Krigskancelliets
omfangsrige arkiv, og af de talrige oplysninger, der kunne fremdrages heraf,
holdt han »Danmarks Kirker« løbende underrettet, hver gang noget af interesse
dukkede op vedrørende de københavnske kirker. Ad den vej fandt man frem
til den arkitekt, der havde udført de første planer til den nye Garnisonskirke.
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Fig. 11. Grundplan til en Garnisonskirke i Dronningens Tværgade 1697. Tegning i Rigsarkivet.

Han hed Georg Philip Müller, var ingeniørofficer og direkte knyttet til forti
fikationen, hvor han blev ansat den 9. april 1684. Hans videre avancement
lyder: 1694 generalkvartermester-lieutenant; 1701 major til fods; 1703 oberstlieutenant til fods. Han døde 1706 og blev lillejuleaften dette år bisat i krypten
under den dengang helt nybyggede Garnisonskirke4.
Den første gang, G. P. Müllers navn kommer frem i forbindelse med Garni
sonskirken, er i den nysnævnte memorial af 9. september 1697 fra Hans Schack
til kongen; det var heri, kommandanten henviste til de forskellige tegninger,
som han nummererede helt i overensstemmelse med de numre, som de beva
rede tegninger endnu fremviser. Ved memorialen ligger også det nævnte over
slag (se nedenfor bilag I), dateret 1. september 1697 og signeret G. P. Müller.
Det er ikke en tilfældig embedsmands signatur, men navnet på selve den pro
jekterende arkitekt. Dette siges da også udtrykkeligt, da byggeplanerne 1703
gik ind i den afgørende fase.
Arkitekten havde formet sin kirke som en korsbygning, disponeret efter en
modul på 20 fod (10 alen). Længden skulle være 120 fod; korsarmene målte 80
fod; midtskibet og hver af korsets arme havde en bredde på 40 fod med et
fremspring fra midtskibsmurene på 20 fod — altså en særdeles enkel opbyg-
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Fig. 12. Opstalt til en Garnisonskirke 1697. Tegning i Rigsarkivet.

ning med enkle og klare tal. Også i det ydre var der tilløb til slige rationelle
talforhold — således var hver korsarms gavl et kvadrat med sidelinie på 40
fod, og først over gesimsen har man regnet med brudte tal. Sådan måtte en
matematisk skolet officer uvægerlig konstruere sine byggeprojekter. I det ydre
har murene mulig skullet være mørkt pudsede (direkte siges der intet herom)
og hvile på en sokkel af hugne granitsten. Der var tre portaler, een i langskibets
gavl og een i hver af korsets gavle, alle tre kronet af lave frontispicer med en
kugle eller vase i toppunktet. Alle gesimser var profilerede og af træ. Over
taget, der var i hel valm og beklædt med sortglaserede teglsten rejste sig en
tagrytter i korsskæringen; den var ottekantet, havde fire rundede glamhuller
og fire urskiver under en svagt buet hætte. Vinduerne var ordnede i to rækker
med højere, rundbuede vinduer forneden og over hvert af disse en tværstillet
ovalglug (œil-de-beuf) af hensyn til det indre galleri. — Den tilsvarende grund
plan giver i sammenligning med opstalten og overslaget ikke meget nyt. Man
ser den ensartede opmarch af stolestader på gulvet, prædikestolen placeret ved
det venstre hjørne fra hovedindgangen mellem kor og korsarm og det egentDanmarks kirker, København III

12

178

GARNISONSKIRKEN

Fig. 13. Garnisonskirken. Grundplan målt og tegnet 1928 af Erik Barfoed og Paul Momme. Tegning
i Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger.

lige kor afskilret med en balustrade foran alteret; et par skriftestole er anbragt
ved korpartiets flanker. Bag korvæggen er med prikket signatur antydet en
tilbygning med tresidet afslutning, medens den bevarede opstalt ikke har no
gen mindelse om, at noget sådant har været påtænkt. I øvrigt viser grundpla
nen alle vinduernes placering, men giver ingen meddelelse om, hvordan man
ville bygge pulpiturerne.
Tegningen til en Garnisonskirke fra 1697 (fig. 12) er således næsten samtidig
med det tidligere omtalte projekt til en ny kirke i Kastellet fra året 1696 (II,
s. 413). Selv et flygtigt blik på de to projekter vil overbevise om, at disse sæt
tegninger hører sammen. De er tegnemæssigt — og også stilistisk, såfremt der
kan tales om »stil« ved slige nøgterne bygninger — så nært beslægtede, at de
må hidrøre fra samme hånd. Murbehandlingen, vinduerne og tagrytteren er
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Fig. 14. Garnisonskirken. Plan af øvre pulpitur. Som fig. 13.

gengivet på ganske samme måde, og forkærligheden for simple og overskuelige
dimensioner er den samme.
Georg Philip Müller har også efterladt sig tegninger til en tredje bygning,
endda i rigere og mere udarbejdet stil. Fr. Weilbach, der kendte tegningen til
Garnisonskirken (men altså ikke denne tegnings ophavsmand), har sidestillet
den med det ældste kendte udkast til Frederiksberg slot og fældet den rigtige
dom, at de to tegninger, til kirken og til slottet, har haft den samme ophavs
mand (Artes II, s. 25 f.). Weilbach har tillige ment, at selv om slotsprojektet ikke blev gennemført, måtte denne ukendte arkitekt alligevel have udfor
met det allerførste slot, der en kort årrække stod på Frederiksberg bakke, indtil
det 1707—08 helt blev ombygget af W. F. von Platen og J. C. Ernst.
Til de to af Weilbach sammenkædede tegninger knytter vi her den tredje og
ældste, den fra Kastelskirken, og fremhæver videre, at vi nu kender mandens
navn. Når det ovenfor (II, s. 412) blev nævnt, at fortifikationschefen Hans
Erasmus von der Pfordten 1696 havde indsendt overslag og tegninger til en
12*
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Fig. 15. Garnisonskirken. Opstalt af vestfaçaden. Som fig. 13.

ny Kastelskirke, og at han derfor måtte anses for den egentlige arkitekt, om
end det var øjensynligt, at han havde benyttet sig af en tegner, der under
chefens auspicier og på hans ansvar udarbejdede projekterne, så er det nu efter
fremdragelsen af nyt stof ganske tydeligt, at G. P. Müller var mere end en navn
løs tegner. Han var tillige virkelig arkitekt, hvis opfattelse af bygningskunsten
i den traditionelle hollandsk-palladianske stil måske klarere kommer frem i
slotsprojektet end i de to militærkirker.
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Fig. 16. Garnisonskirken. Snit. Til venstre: længdesnit gennem hovedskibet. Foroven til højre: snit
gennem koret. Forneden til højre: snit gennem tværskibet. Som fig. 13.

Hvad der har hindret garnisonens kirkebyggeri 1697, ved man ikke. Måske
Hans Schack, mod hvem der blev rettet en del kritik, ikke tog sig energisk af
byggesagen; rimeligvis har kongeskiftet 1699 og den efterfølgende krig også
stillet sig i vejen. København fik på denne tid en ny kommandant, Charles
Damas de Cormaillon, der så snart forholdene tillod det, med megen energi
arbejdede for opførelsen af en ny Garnisonskirke. Den blev omsider påbegyndt
i året 1703.
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Fig. 17. Garnisonskirken. Opstalt mod syd. Som fig. 13.

I april 1703 havde kommandanten ved arv skaffet Garnisonskirken en mindre
kapital5, og mulig har dette bragt byggesagen ud over det døde punkt. Der kom
i hvert fald gang i byggeriet i sommeren 1703. Kontrakten derom er dateret 21.
juni samme år6. Den havde to kontrahenter, nemlig kommandanten de Cormaillon som arbejdsgiver og Domenico Pelli som entreprenør. Medunderskrivere
var desuden vicekommandanten J. Hirschnack, de to præster — magister Knud
Tommerup som dansk og Elias Jacobi som tysk sognepræst — desuden to kirke
værger og endelig den egentlige arkitekt — Georg Philip Müller7.
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Domenico Pelli, der i kontrakten kalder sig »kongelig militærarkitekt«, men
som ikke desto mindre i denne sag udelukkende optræder med rent praktiske
gøremål, var i kompagniskab med en slægtning, mulig en broder, Marcantonio
Pelli, der gentagne gange har sat sit navn under dokumenter vedrørende Gar
nisonskirken. Slægten var utvivlsomt af italiensk herkomst. Da Domenico 1688
for første gang dukker op i den danske kongens tjeneste, kom han fra Strassbourg med en stab italienske bygningshåndværkere i sit sold og slog sig ned i
Oldesloe (i Holsten), hvor han udførte nogle fæstningsværker for kong Christian
V.8 Det var vistnok også udelukkende militært byggeri, han i de kommende
år beskæftigede sig med, og i denne virksomhed kom han til Rendsborg, hvor
han har haft forbindelse med W. F. von Platen, der fik så stor en indflydelse
på Garnisonskirken i dens endelige skikkelse.
Da Pelli i sommeren 1703 tog fat på byggeriet, fik han G. P. Müllers gamle
projekt fra 1697 udleveret. Dette ses kun alt for tydeligt af kontraktens ordlyd.
Dimensionerne gælder stadig — der tales om en kirke på 120 fods længde og
med alle de andre mål, vi kender fra planerne til kirken i Dronningens Tvær
gade. På et enkelt punkt fortæller kontrakten mere, end vi i forvejen vidste om
det gamle projekt: midtskibets ydre gavl skulle have fire pilastre med doriske
kapitæler af sandsten. Da vi ikke har nogen efterretning om, at en sådan pilasterfront havde været tilsigtet i 1697, står vi måske her over for den eneste
virkelige ændring i de ældre planer. En ganske tilsvarende pilasterfront blev
1704 føjet til den nye Kastelskirke, medens det ældste projekt til denne havde
været ganske smykkeløst. Således bliver vor hovedstads to militære kirker
yderligere knyttet tæt sammen.
Næppe havde Pelli gjort den første begyndelse og lagt fundamentet, før der
kom kontraordre. Kongen må have grebet ind og forlangt ændringer i planerne.
Den nye kirke måtte, hvis den havde skullet bygges på tomten i Dronningens
Tværgade, hvor de indknebne pladsforhold ikke tillod en større bygning, dis
poneres relativ lille. Men nu var man i færd med at rejse den nye militærkirke
på S. Annæ plads, hvor tomten var rummelig, og hvor der da også var plads
for en større bygning, hvad der vistnok var påkrævet, eftersom den køben
havnske garnison var i stadig vækst. Det meddeles, at Pelli i oktober 1703
havde lagt fundamenterne9, og det betyder efter de 1697 fastlagte mål. Men
ikke desto mindre kom der i løbet af 1704 ordre om, at kirken skulle udbygges
i større format. Det kan kun betyde, at de allerede lagte fundamenter helt
eller delvis måtte demoleres. Fra nu af trådte G. P. Müller i baggrunden, og en
nyopdukket stjerne på den arkitektoniske himmel tog føringen. Det var Wil
helm Friederich von Platen.
Denne slebne hofmand var 1702 kommet hjem efter en flereårig studierejse
til udlandet, hvor han havde sat sig ind i arkitektoniske problemer. Ved hjem-
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komsten blev han generalbygmester 1702 (overhofmarskal 1706), og han må i
den korte årrække, hvor han beklædte landets øverste bygmesterstilling, have
haft en ganske betydende indflydelse på kongen. Admiralitetet ved Gammel
holm blev således hans programbygning, opført som et romersk palads efter
det hævdvundne mønster fra 17. århundrede.
I løbet af året 1704 kom der da nye tegninger og overslag, som W. F. von
Platen og Marcantonio Pelli den 14. januar 1705 lod føje til den tidligere kon
trakt af 21. juni 1703. Det afgørende var, at bygningen skulle være større10.
Målene opgives ganske vist ikke i de bevarede breve, men kirken selv, som den
nu står, godtgør, at den er øget med 15 fod, sådan at den samlede længde nu
blev 135 fod (mod tidligere 120), og korsarmenes fulde udstrækning blev 95 fod
(mod før 80), medens der ikke skete nogen egentlig ændring med grundplanens
udtalte korsform. Hertil havde man ikke behøvet en ny arkitekt, men kongen
(eller kommandanten?) har vel ønsket sig en mere æstetisk præget løsning i
stedet for den magre, lovlig skematiske kirkebygning, som G. P. Müller kunne
byde på. Hertil skulle von Platen bruges. Med den større rejsning, Garnisons
kirken nu fik, var der plads til hele to pulpiturer, medens der i det ældste for
slag vistnok kun var regnet med eet. Müllers pilasterfront blev nok bibeholdt,
men forskønnedes og blev gjort smidigere ved et portalfremspring, der yder
ligere fremhævedes ved indskud af halve pilastre, og som kronedes af en spinkel
trekantgavl i stedet for det tidligere projekts tunge og stive frontispice, der
havde omfattet hele gavlen. Den lille og lidt fattige tagrytter blev nu til et
rigtigt spir, som rejste sig over vestgavlen og ved sine lodrette linier fortsatte
den bevægelighed i kirkens hovedfront, som midtfremspringet havde antydet
(fig. 15).
Der var i denne løsning af de arkitektoniske problemer intet, der tydede på,
at den nye bygmester lige var hjemvendt fra en europæisk studierejse — over
hovedet intet, som ikke kendtes i hovedstadens nærmest forudgående eller
samtidige bygningskunst. Lützows palæ i Stormgade, Niels Juels palæ på
Kongens Nytorv, det nye Operahus i Bredgade eller kapellet ved Holmens
kirke: alle har de samme træk med pilasterinddeling i »stor orden« under klas
sisk formede gesimser i den hævdvundne nederlandsk-palladianske barokstil.
Hvad enten Platen har følt sig bundet af sin forgængers værk, eller han har
fået allerhøjeste befaling om at gå forsigtigt til værks, er resultatet af de nye
direktiver yderst konservativt.
Domenico og Marcantonio Pelli havde i løbet af året 1704 bygget på Garni
sonskirken. De var kommet så vidt, da året gik på hæld, at murene på det
nærmeste var rejst. Nu ville der snart indtræde den sæsonbetonede vinterpause
i byggeriet, og det var entreprenørerne om at gøre, at huset snarest muligt kom
under tag. Men pengene var udeblevet, og der måtte rykkes for en forstærk-
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Fig. 18. Garnisonskirken. Vestportal efter
Danske Vitruvius.

Fig. 19. Garnisonskirken. Vestportal efter
Hafnia Hodierna.

ning. Den skrivelse11, som Marcantonio Pelli indsendte til kongen derom, er i
flere henseender meget interessant og bringes nedenfor s. 317 som bilag. Den
viser både, hvor hurtigt der var arbejdet på byggepladsen, og hvor energisk
entreprenørerne hos kommandanten havde plæderet for likvide midler, men
røber mere tydeligt end noget andet dokument, hvorledes den ene arkitekt var
skubbet til side til fordel for den anden. Sålænge vi arbejdede med oberstlieutenant Müllers projekt, siger Pelli, kunne vi regne med en samlet omkost
ning på 16 500 rigsdaler, som skulle udredes, efterhånden som arbejdet skred
frem; men nu efter von Platens ændringer, vil kirken blive over 3000 rigsdaler
dyrere; heraf har man kun modtaget 10 000 rdl., hvori er medregnet 5000 rdl.,
som værdien af de fra Sophie Amalienborg komne materialer er opgjort til —
altså kun 5000 rdl. i rede penge; nu må arbejdet gå i stå, og hvis der ingen
penge kommer, kan taget ikke fæstnes, og de skader, der vil opstå deraf som
følge af vinterstormene, er uberegnelige; kommandanten de Cormaillon er ofte
blevet anmodet om forstærkning, men hidtil uden resultat, hvorfor man nu
retter bønnen direkte til kongen. Henvendelsen må have hjulpet. Kirken blev
færdig til rette tid og kunne indvies12 den 24. marts 1706. Fra slutspurten er
overhovedet ingen breve bevaret, og bygningsregnskaber synes heller ikke at
eksistere.
Bygningsbeskrivelse. På grund af denne fuldstændige mangel på regnskaber
fra kirkens opførelsestid er bygningshistoriens enkeltheder ukendte. Man må
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nøjes med en beskrivelse af kirken, som den er i dag, og herfra drage slutninger
om, hvordan den så ud i den ældste tid. Det er dog sikkert, at murene er op
ført under ét, i én støbning.
Kirkens ydre har da også bevaret mange træk, der kan føres tilbage til tiden
omkring 1706. Den har stadig sin oprindelig planlagte form af et latinsk kors,
hvis fulde udstrækning fra øst til vest er 41,2 m, medens korsarmene fra nord
til syd måler 29,5 m. Skibets og korsarmenes dybde er 14,5 m. Højden fra
jordens overflade til gesims varierer lidt på grund af terrænets fald fra vest
ned mod øst, men måler gennemsnitlig lidt over 9 m. Den har stadig sit tårn
over vestgavlen (men ikke i den oprindelige skikkelse), og bevaret fra den ældste
tid er tillige alle ydermurene med deres opdeling ved høje, rundbuede vinduer
(dog med ændrede ledføjninger) samt den vestlige pilasterfront, hvis sandsten
dog vistnok overalt er udskiftet i nyere tid. Kirkens tre portaler er stadig for
delt, som de oprindelig var anbragt, med en hovedindgang i vestgavlen og en
mindre portal i hver korsarmsgavl. De sidder alle i oprindeligt leje, de to sidst
nævnte endda helt i deres ældste skikkelse, medens hovedportalen er under
gået enkelte ændringer.
De største indgreb i kirkens ydre er foretaget i 1800’rne. Ved en hovedistand
sættelse 1860, der overvejende gjaldt det indre, angreb man også det ydre ved
opførelsen af to skriftestole eller sakristier i hjørnerne mellem korets og kors
armenes mure, og i korgavlen bag alteret blev en ny dør brudt igennem. I
1885—86, da man overvejende restaurerede det ydre, fik kirken et nyt og højere
spir, vinduerne fik nye indfatninger, og murene kom til at stå rensede. I den
skikkelse, kirken fik ved disse to restaureringer, står den endnu.
Kirkens længderetning er orienteret sydvest-nordøst. Korgavlen vender så
ledes mod sydøst, og hovedportalen sidder i den nordvestre gavl. I arkivalierne
hersker der dog nogen forvirring med hensyn til kompasset, og det hænder, at
det, vi ville kalde øst, her hedder syd osv. For overskuelighedens skyld betegnes
i det følgende alle gavle efter verdenshjørnerne. Korgavlen bliver da den østre
gavl. Begge korsarmsgavle omtales som den nordre og søndre, medens hoved
portalen anbringes i vestgavlen.
Den ydre murbehandling stammer i sin nuværende skikkelse fra restaure
ringen 1885—86. Der er nu en sokkel af tilhugne granitkvadre, som på grund
af terrænets fald ses bedst mod øst, men gør sig lidet gældende i de højere be
liggende partier mod vest. Yderfladen står i blank mur af røde tegl, der for en
stor del stammer fra opførelsestiden. Stenstørrelsen er 27 × 14 × 9 cm; 10 skifter
måler 84 cm.
Blandt københavnske bygningsværker, der både i tid og stil ligger tæt op
ad Garnisonskirken, stod Operahuset i Bredgade og Holmens kirkes kapel (bd.
II, s. 55) i blank mur. Men von Platen, der officielt var Garnisonskirkens
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Fig. 20. Garnisonskirken i 1740’rne. Gammel kopi efter forsvundet original, formentlig af J. Rach
og H. H. Eegberg, i Kgl. Bibliotek.

arkitekt, foretrak de lyst pudsede façader, således i Admiralitetet fra 1706
(brændt 1795), der var hans egentlige arkitektoniske programbygning; desuden
vides han 1707 at have grebet ind i Frederiksberg slots byggeplaner og der for
ordnet den samme overfladebehandling som i Admiralitetet13. Det ville være
fristende at tro, at han gjorde noget lignende i Garnisonskirken. Thuras opstalter hjælper desværre ikke her, og et malet prospekt fra 1740’rne af J. Rach
og H. H. Eegberg synes forsvundet. Dette sidste kendes dog gennem en kopi
(fig. 20), der netop viser Garnisonskirken med hvidgrå, pudsede mure. Noget
bindende bevis ligger der ikke heri, kun et fingerpeg om, at sådan kan Garni
sonskirken have taget sig ud i de første decennier af dens tilværelse.
Er der usikkerhed med hensyn til den ældste façadebehandling, har vi imid
lertid fuld vished for, at alle ydermurene 1765 blev overmalet med rød kalkfarve, hvori der var trukket hvide fuger, både leje- og stødfuger, som dog ikke
svarede til den oprindelige skiftegang i murværket. Denne murbehandling er
stadfæstet i regnskabsposter fra 1765. Den er tillige et enkelt sted blevet frem
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draget på ny i vore dage14. Under den seneste restaurering 1960 lod kirkens
arkitekt, Marinus Andersen, foretage en udhugning i murværket fra den nordre
skriftestols sydvæg ind mod det oprindelige nordre korvindue og fandt her i
den gamle vinduesindfatning tydelige spor af en sekundær murbehandling med
rød bemaling og hvidt optrukne fuger. Det kan kun være farverne fra 1765.
I denne kulørte tilstand stod kirkebygningen til 1790, da man lod alle yder
murene oliemlae med grå stenfarve15. Og sådan må man tænke sig kirkens ydre
de næste 100 år. Ved restaureringen 1860 talte arkitekten N. S. Nebelong om,
at murene skulle »pudses«, uden at han nærmere redegør for, hvad der skal
lægges i dette udtryk, og sandsynligvis skete der ikke noget før næste istand
sættelse, som 1885 lededes af arkitekt L. H. Knudsen. Murene rensedes for al
tilsætning og fremtrådte, måske altså for første gang i kirkens historie, i tegl
stenens røde farve. I dette ydre antræk står kirken endnu.
Af kirkens tre oprindelige portaler er hovedindgangen mod vest den anseligste. Den sidder i et murfremspring, svarende til det indre midtskib, flankeret
af fordoblede pilastre med baser og doriske kapitæler af sandsten (fig. 21). For
oven er det dækket af gesimsens bjælkeværk, der strækker sig over hele vest
gavlen, og som forneden består af en tvedelt sandstensarkitrav under en glat
murstensfrise (8 skifter høj); derover er kirkens hovedgesims forkrøbbet bøjet
uden om portalfremspringet, der foroven krones af en trekantgavl med sandstensprofiler. Selve portalen er helt af sandsten, der dog gentagne gange er
fornyet. I hovedtræk er ledføjningerne vistnok nu som i den ældste tid, dog
med et par væsentlige undtagelser. Dørfløjene sidder i en profileret rammeliste,
flankeret af to smalle doriske pilastre af sandsten. Det vandrette bjælkeværk
har triglyffrise i dorisk stil. Over den svære hovedgesims hæver sig et topstykke,
foroven dækket af en brudt volutfronton med kongekrone i toppunktet. I top
stykkets midte er der en cirkelmedaillon med Frederik IV.s spejlmonogram i
ophøjet skrift, flankeret af palmegrene. Medaillonen illuderer at være fritsvævende, ophængt ved en ring og gribeornamenter i en guirlande med muslingeskal
i frontonens top.
Der eksisterer to afbildninger af façaden fra ældre tid. Begge skyldes L.
Thura, som har gengivet opstalter både i Danske Vitruvius og i Hafnia Hodierna (fig. 18 og 19). Skønt de to stik er nogenlunde samtidige – det i Vitruvius
kan højst være syv-otte år ældre end det andet – er de dog på eet punkt for
skellige. Det ældste billede har en lavere døråbning med en svær, svejet over
ligger, et velkendt motiv fra Frederik IV.-tiden. Det yngre billede viser der
imod en højere åbning med smal rammeliste, ganske som nu. Hvis begge bil
leder har kildeværdi, måtte der o. 1740 være foretaget en ombygning, som
Thura har nået at indregistrere i Hafnia Hodierna, hvor gengivelsen notorisk
er korrekt. Tanken om en ændring kan vel ikke helt afvises, men den er lidet
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Fig. 21. Garnisonskirken. Vestportal. Ældre fotografi i Nationalmuseet.

sandsynlig og findes da heller ikke optegnet i datidens meget fyldige regnska
ber. Snarere har Thura i det ældre billede af façaden gengivet von Platens ud
kast, og dette kan være ændret under arbejdets gang — improvisationer på
byggepladsen var dengang såre almindelige. Herefter skulle gengivelsen i Hafnia Hodierna være det eneste helt autentiske billede af portalen i dens ældste
skikkelse. Til den oprindelige portal hørte også tunge, nedhængende guirlander
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på begge sider af topstykket. De er
nu forsvundne. Ældre, ikke særlig
tydelige, tegninger og stik fra mid
ten af 1800’rne synes at vise por
talen uden slige festoner. Måske
operationen er sket 1784, da sand
stenen blev fornyet16; udtrykkelig
siges det ved denne lejlighed, at
kongekronen blev ophugget af ny.
I øvrigt ser det ud til, at det meste
af portalens sandsten enten er til
hugget eller helt fornyet 1885.
Dørfløjene er vistnok endnu de
oprindelige, af egetræ med skrå
beklædning (»flammeret« som det
hed i datidens håndværkersprog).
Det øverste parti af døråbningen
har et fastsiddende indskud, også
med flammeret
mønster, således
anbragt af hensyn til kirkens indre
pulpitur. Dørfløjene nedenuder åb
ner indad, skønt der 1883 kom på
bud om, at samtlige københavnske
A. T. 1968
kirker skulle have dørfløje, der af
Fig. 22. Garnisonskirken. Sydportal, fordum kaldet
hensyn til ildsvåde kunne åbne
Grevindedøren.
udad, og skønt kirkeinspektionen
havde lovet at foretage denne æn
dring ved restaureringen 1885. — Dørens træværk er nu malet mørkegråt, men
var oprindelig lysegråt med hvide skråstriber17. Til portalens ældre farveholdning hørte også nogen forgyldning i navnecifret og kongekronen, men
den er længst forsvundet.
De to helt ens korsarmsportaler har døråbninger på 1,73 m i bredden og 3,4
m i højden. Fløjene er flammeret og gråmalet ganske som hovedportalen, og
også her er det øverste af portåbningen fastsiddende af hensyn til det indre
pulpitur. Portalerne har let profileret rammeliste, der forkrøbbet er bøjet om
de øvre hjørner; over rammen en glat frise under en letprofileret overligger. På
den søndre portal, der i gammel tid bar navnet »Grevindedøren«18, har sandstensrammen i vestre flanke et indristet årstal 1725 (fig. 22).
Kirken havde yderligere en præstedør i korets sydmur19. Den er gengivet på
grundplanen i Thuras Vitruvius. Da den første gang er nævnt 1727, stammer
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Fig. 23. Garnisonskirken set fra nordvest o. 1840. Akvarel af H. G. F. Holm. Tilhører Kraks Legat.

den vistnok fra kirkens ældste tid. Senere regnskaber omtaler »pillarer« eller
kolonner i forbindelse med døren20. 1734 opførtes uden for præstedøren af bin
dingsværk et ydre vindfang, tækket med beget og tjæret sejldug (se nedenfor
s. 212). 1766 erstattedes denne primitive lille bygning med en anden af grund
mur. Den eksisterede endnu 1819 og er senest forsvundet 1860, da det større
sakristi blev opført på dette sted under ledelse af N. S. Nebelong. Dette nye
sakristi havde ikke nogen ydre indgang, og præsten måtte derfor have en ny
dør. Den blev brudt gennem kormuren bag alteret (se s. 204).
Bygningen er anlagt med og har stadig 23 store, rundbuede jernvinduer, ca.
6 m høje, 2 m i lysningen. På vestgavlen er de dog både lavere og smallere,
presset af frontens tætte arkitektur. I korsarmsgavlene har sandstensportalerne
altid dækket den nederste del af midtvinduerne, og det samme gælder fra 1860
om det midterste korvindue, der nu delvis dækkes af den i nævnte år opførte
præstedør. Ligeledes i 1860 har de to nye sakristier dækket for store dele af
korets og korsarmenes sidevinduer. Karmenes oprindelige profilering kendes
dels fra Thuras plan (fig. 30) og dels fra den nylig omtalte udhugning 1960 i
nordre korsarms sakristi. Glasfladen var dengang rykket nærmere ud mod
ydermuren, hvor den sad i retvinklet fals, med smigede sider mod kirkens indre.
Dette ændredes 1885, da glasfladerne rykkedes ind mod midten af murlivet
med smigede sider både udad og indad.
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Fig. 24. Garnisonskirken o. 1840. Akvarel af H. G. F. Holm. Tilhører Københavns Bymuseum.

Gesimsen, der ubrudt omgiver hele bygningen, er 7 skifter høj (60 cm), af
røde formsten og tætrillet. Samtlige hjørner er hugget i sandsten.
Både over skib og korsarme har kirken et valmtag, der utvivlsomt alle tider
har været belagt med sortglaserede tegl (tidligst bevidnet 1742)21. På tagfla
derne var der oprindelig små kviste med trekantgavle, hvori der sad dobbelt
luger, beregnet på at give lidt lys og luft til kirkeloftet. Der var een sådan kvist
på korets tagflade mod øst, een over hver af korsarmsgavlene og endelig een
over hver af skibets langsider, fem i alt. De blev senere, vistnok 1773, ændret
således, at trekantgavlene erstattedes af pulttage. I den skikkelse ses taglugerne
på Eckersbergs tegning fra 1806 (fig. 1) og H. G. F. Holms billede fra 1840 (fig.
24). Omkring århundredets midte må dette være ændret til liggende tagvinduer
(fig. 25), hvilket atter ændredes ved restaureringen 1860. Både i 1773 og 1817
taler regnskaberne i dunkle vendinger om runde vinduer i kirkens hvælv22, så
ledes at man skulle tro, der engang førte lysskakter fra de nævnte tagkviste
ind til kirkens indre. En sådan løsning på lysproblemet i et kirkeinteriør, der
var unødig mørkt på grund af mange pulpiturer, kunne nok være på sin plads
i Garnisonskirken og er i øvrigt velkendt fra baroktiden; men om den virkelig
blev gennemført i Garnisonskirken, kan ikke afgøres.
Tårnet over vestgavlens midtfremspring har muret front; to ioniske pilastre
ved flankerne støtter en frise af klassisk form. I frontens midte var urskiven
placeret (med årstal 1710) og derunder et lille dobbeltvindue (nu to smalle
lysspalter). Til de andre sider var tårnet opført af træ. Vistnok fra 1765 var
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Fig. 25. Garnisonskirken o. 1855. Akvarel af H. G. F. Holm i Københavns Bymuseum.

disse sider malet som murværk; en enkelt flage med malede mursten opbevares
endnu i tårnrummet. Træværket blev 1820 beklædt med blik23. Spiret er for
nyet 1885. I dets ældre og lavere skikkelse havde det forneden en karnisformet
hjelm, derover den gennembrudte, ottekantede lanterne med rundbuede lyd
huller, og øverst var der en lav, karnisformet hætte. Fløjstangen havde nederst
et firedobbelt snirkelornament, derover en (forgyldt?) kugle, og øverst på den
korsformede stang sad den kronede fløj af forgyldt kobber med Frederik IV.s
gennembrudte navnetræk og årstallet 1705. Fløj og snirkler fra det ældre spir
eksisterer endnu (fig. 26) og opbevares i tårnrummet. — I modsætning til det
nye, slanke spir fra 1885 var det ældre af en tættere og massivere støbning, der
passede godt til kirkens øvrige beskedne arkitektur.
Bygningen har krypt under koret. Om dens anvendelse til begravelser bliver
der nedenfor (s. 304) nærmere berettet. Dens samlede udstrækning fra nord til
syd er 11,6 m og fra øst til vest 7,3 m, altsammen indvendigt mål. Langs kor
gavlens ydermur ligger tre tøndehvælvede rum på 4,4 m i længden fra øst til
vest (fig. 27). Det nordligste rum, kaldet den benzonske begravelse efter de
marmorsarkofager, der endnu findes her, måler i dybden fra nord til syd 3,2 m.
Danmarks kirker, København III
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Det midterste, lidt større, måler her
3,7 m, og det sydligste 3,6 m. Gulvene
er belagt med mursten. Tøndehvælv
enes isselinie forløber øst-vest. Bag
de tre rum er en lang tøndehvælvet
gang i hele kryptens udstrækning fra
nord til syd, altså i alt 11,6 m, mod
en bredde af 2,3 m. Adgangen er i ny
tid indrettet udefra, men oprindelig
kom man derned fra en dobbeltluge
i korgulvet, lige foran alteret, hvor
J. S. 1967
fra en trappe af fyrretræ førte ned til
Fig. 26. Garnisonskirken. Vindfløj 1705, nu i tårnrummet (s. 193).
den lange gang, der var fælles for de
tre krypter24. Denne adgang, der blev
muret til i 1860, spores endnu i korridorens loft. Skønt forholdene hernede er
en del ændrede, efter at den søndre del blev fyrkælder (1860), kan man endnu
ane den oprindelige ordning, hvorefter der har været åbninger fra korridoren
til hver enkelt af gravkældrene, og endnu spores tydeligt den tilmurede åbning
ind til den benzonske begravelse. Der kom lys og luft til krypterne fra tre sandstensindfattede dobbeltglugger med ståltrådsnet i lysningerne25; de ses gen
givet på billeder fra midten af 1800’rne (fig. 24). Denne ordning af gravkæl
deren svarer til de oprindelige forhold. Der er, som flere gange nævnt, ingen
regnskaber fra kirkens opførelsestid, men krypten toges i brug kort efter, og der
kan ikke være mindste tvivl om dens ælde. Ændringerne begyndte først ved
1860, da man indrettede centralfyr i det søndre rum og i den anledning brød
en ny adgang dertil gennem ydermuren. En tilsvarende ny nedgang til den
benzonske krypt blev indrettet 1934.
Interiøret i det korsformede kirkerum præges af de faste pulpiturer, der i to
stokværk løber langs væggene, også i korsarmene, men ikke ved alter- og orgel
væggen. De to rækker pulpiturer, hver på omtrent 3 m’s højde, er båret af otte
kantede piller, støttende det tøndehvælvede træloft. Pillerne i nederste række,
der afskilrer gulvets sideskibe, står uden basisprofil på firesidede postamenter
af træ og støtter den tætprofilerede trægesims i første pulpiturs gulvhøjde. Alle
de ottekantede piller, både dem på gulvet og de øvrige i begge gallerier, har
kapitælbånd efter den dorisk-toskanske orden, men kun galleriernes piller har
tillige basisbånd. Begge pulpiturer har brystværn med firesidede postamenter
under pillerne og balustrader i hvert søjlemellemrum. Medens gesimserne i pul
piturerne er af træ med tæt profilering, er hovedgesimsen under det hvælvede
loft med sparsom profilering, røret og pudset på træunderlag.
Af denne faste opbygning i gallerirækker er der endnu rester i koret, men
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her er der 1860 sket en radikal ombygning. I
den modsatte ende af kirken, ved orgelet, har
den taktfaste inddeling altid været brudt. I
flugt med den nordre og søndre pulpiturrække
står her to store, ottekantede piller, der når
fra gulv til loft, og hvis fornemste opgave er
at give støtte for tårnet. I mellemrummet
mellem disse store piller er orgelet anbragt
over den vestre forhal på højde med første
Fig. 27. Garnisonskirken. Rekonstruk
pulpitur og dækket fortil af en balustrade,
tion af kryptens grundplan (s. 193).
der formodentlig oprindelig fortsatte galle
Tegnet 1968 af Jørgen Jessen.
riets brystværn, men som 1860 er helt foran
dret (nedenfor s. 269).
Dette stramt gennemførte pulpiturskema var betinget af kirkens hovedopgave
— den skulle give plads for en talstærk og stadigt voksende garnison. Skemaet
havde rod i gammel dansk bygningskultur. Der var fortilfælde ved slotskapel
lerne i Hansborg, Koldinghus og Frederiksborg slot, hvor pulpiturerne overalt
synes at have været en integrerende del af interiørets hele arkitektur. Fra
baroktiden kan nævnes slotskapellerne i Gråsten og Fredensborg (dette sidste
dog yngre end Garnisonskirken). Typen kendtes også i udlandet. Den var så
ledes gennemført i et kapel, som Luther 1544 indviede for kurfyrst Johan
Frederik på slottet Hartenfels i Torgau, og som må være urtypen, hvoraf
Garnisonskirken er en sildig efterkommer. I København fulgte Frederik IV.s
slotskapel (fra 1720’rne) og Vajsenhusets kirke (fra 1730’rne) dette eksempel,
men intetsteds var systemet så stramt gennemført som i Garnisonskirken. Et
par garnisonskirker i Cassel fra midten af 1700’rne er opbygget med samme
pulpitur- og hvælvingssystem som den københavnske Garnisonskirke. Mulig er
forlægget kommet til Danmark fra Nordtyskland (Die Bau- und Kunstdenk
mäler im Regierungsbezirk Cassel VI (1923), tavle 142 og 145).
Gulvet i kirken var af planker under samtlige stolestader, men gangene i ski
bet og korsarmene samt hele korets gulv var belagt med fliser. 1817—19 fik
koret et plankegulv, i 1834 resten af kirken26.
Loftet, i form af en lavtspændt tøndehvælving af træ både i skib, korsarme
og kor, er gipset og opdelt dels ved ribber, dels ved stukkaturrammer — et
firpas i korsskæringen og kvadraturer af enkel, forkrøbbet form i skib, kors
arme og kor. Hvorvidt der nogensinde i hvælvingen har siddet ovale vinduesglugger, er ovenfor diskuteret.
Hvælvet er ved bræddeforskalling fæstnet til tværgående gjordbuer (to for
hvert fag pulpitur), der ikke ses fra kirken, men som er synlige over kirkens
loft. Det er tillige hvælvet ved kortsiderne, hvad der bedst kan ses i begge
13*
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Fig. 28. Garnisonskirken. Interiør set mod øst.

L. L. 1967
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Fig. 29. Garnisonskirken. Interiør set mod vest.

L. .L. 1967
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korsarme, hvor buen rejser sig fra den retlinjede gesims. Dette gjaldt forment
lig også oprindelig ved korvæggen, hvor forholdene dog er ændret 1860. Ved
orgelet er det lidt anderledes. Her rejser hvælvet sig fra en halvrund fodlinje,
som om der var tænkt på en apsis; selve orgelrummet er dog nu firesidet, men
noget tyder altså på, at man oprindelig havde tænkt sig kirkens ældre — og
mindre — orgel anbragt i en halvrund niche. Halvkuppelhvælvets stukkaturer
er ikke medtaget på Erik Barfoeds plan over kirken fra 1928 (fig. 14).
Væggene er og har altid været hvide. Derimod må man regne med, at træ
værket i overensstemmelse med baroktidens krav har været stafferet i livlige
farver. Siden 1772 har pulpiturerne stået perlefarvede27, men meget tyder på,
at det oprindelig var anderledes. Det vides, at dåben 1739 blev kraftigt mar
moreret på piller og balustrade28, og noget lignende gjaldt utvivlsomt også det
øvrige træværk. Et regnskab fra 1727 meddeler, at en maler har anstrøget og
»malmineret« (dvs. marmoreret) 41 piller i kirken. Endnu så sent son 1817 blev
de to store murede piller ved orgelbalustraden marmoreret29. Det må utvivl
somt afspejle de ældste forhold, og det trækker kirkens vandrette gesimser
med sig: et barokt interiør krævede en sådan livgivende staffering af alle led,
bærende såvel som bårne, når de havde en aktiv del i hele rummets opbygning.
Vindfang og indgange. Thuras plan i Danske Vitruvius (fig. 30) skulle være
den bedste kilde til oplysning om forholdene ved kirkens tre portaler. Ved
hjælp af denne plan sammenholdt med spredte regnskabsposter kan man i
hovedtræk rekonstruere, hvorledes menighedens adgang til kirken har været i
den ældste tid. Der var vindfang alle tre steder. De ses klarest i nordre og
søndre korsarm, hvor man fra den ydre portal trådte ind i et lille rum med
døre til højre og venstre. I søndre korsarm — ved den såkaldte Grevindedør—
førte den venstre dør i vindfanget til en pulpiturtrappe, den højre til stole
staderne på gulvet. Den nordre portal — ved kirkens noksom berømte ydre
pengeblok — førte ligeledes ind til et meget lille forrum med døren til pulpitur
trappen mod øst (den, der førte til kommandantens og kongens stol), medens
den vestre dør gav adgang til gulvets siddepladser. Anderledes ved den vestre
hovedportal. Sådan som skillerummene var anbragt efter Thuras tegning, har
de hindret enhver adgang til stoleværk på gulvet med undtagelse af en meget
stor lukket stol direkte under orgelet. Derimod var der fra det lille forrum ad
gang til trapper mod nord og syd, begge pulpiturtrapper med lige (»italienske«)
løb og begge skærmet af døre mellem ydermuren og den nævnte lukkede stol;
det må være disse dørfløje, der af en klejnsmed 1727 kaldtes »de to vindfang
for kirkedøren under orgelværket«30. Der var således her indrettet en lille for
stue, skærmet af døre og en indelukt stol og på gulvet beklædt med fliser. Den
lukkede stol, der således spærrede både for udsyn og for adgang til kirken, er
omtalt på dette sted allerede i inventariet 172031 og har antageligt været der
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Fig. 30. Garnisonskirken. Grundplan 1746. Nord opad. Efter Danske Vitruvius.

en rum tid, måske endda lige siden 1706. Ret beset har alt dette givet den vestre
portal — af ydre opbygning en statelig hovedportal — en mere sekundær rolle
i kirkens funktion, med adgang for en enlig ejer af en lukket stol og i øvrigt
for menige krigere, der skulle sidde på pulpituret. Når kommandanten, eller
for den sags skyld selve kongen, ankom til kirken, har han benyttet den nordre
korsarms portal, der fra arkitektens hånd kun var formet som en sideindgang,
men som nu efter forholdene blev omdannet til kirkens egentlige hovedportal.
De tre forstuer, der skulle sætte en dæmper for vinterkulden, fungerede
næppe ganske tilfredsstillende. Man klagede senere over idelig træk — hvilket
Garnisonskirken havde fælles med samtlige københavnske kirker — og talte
1772 om at bygge ydre vindfang uden for alle portalerne, såfremt dette kunne
gøres uden at skæmme kirkens arkitektur32. Det kunne det næppe, og sagen
blev henlagt. Garnisonskirken havde fremdeles kun eet ydre vindfang, nemlig
det der var bygget foran præstedøren i koret.
Trapperne i kirken blev kort nævnt i forbindelse med vindfangene. De var
som allerede sagt dobbeltløbede og »italienske«. Således har Thura gengivet det
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Fig. 31. Garnisonskirken. Interiør. Ældre fotografi, vistnok fra 1870’erne, af B. Chr. Budtz Müller.
Kgl. Bibliotek.
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Fig. 32. Garnisonskirken. Interiør. Ældre fotografi fra o. 1890 i Nationalmuseet.
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nederste trappeløb fra gulvet til første pulpitur. Der var i begyndelsen lignende
trappeforbindelser mellem første og andet pulpitur, men de blev 1724 ændret
til vindeltrapper. Fra øverste nordre pulpitur førte yderligere en lille trappe
op i tårnet.
Om trappernes udseende vides intet med sikkerhed, skønt de vistnok stod
ret uændret i over 150 år. Formodentlig har løbene i overensstemmelse med
datidens skik haft udsavede barokke balustre. De to trapper ved hovedind
gangen mod vest blev helt ombygget 1772—73, men deres nye udseende kendes
lige så lidt som det oprindelige33. »Panelet«, hvilket vist kun kan betyde trap
pernes undersider, blev perlemalet, og sandsynligvis stod alt træværk i den
kulør. Væggene var hvidtede; 1744 omtales en grå fod af kønrøg. Nogen større
ændring skete der næppe før 1861, da samtlige trapper fik en ny form, men i
øvrigt forblev på de steder, hvor de fra den første begyndelse var anbragt.
Tagets konstruktion er betinget af hvælvingen, der løfter sig over gesimshøjde
— »kuplen« kaldet i det gamle håndværkersprog. Dens eksistens forårsagede, at
der ikke kunne lægges tværgående loftsbjælker fra ydermur til ydermur. Man
måtte ordne sig med en anden opbygning, der også kendes fra Fredensborg
slotskirke. Der lagdes stikbjælker fra ydermuren tværs over loftet på det øver
ste pulpitur hen til kuplens fod. Her rejstes en række opstandere, der dog ikke
(som det kunne ventes) står direkte over pulpiturernes bærende system af
ottekantede piller, men et stykke inde på stikbjælken, og som over hvælvin
gens isselinie har forbindelse med tagværkets nederste række hanebånd. Spær
og bjælker er ofte fornyet, men selve opbygningen er utvivlsomt den op
rindelige.
Kirkens senere skæbne. Garnisonskirkens bygning blev i de kommende år
hundreder ofte repareret, uden at dens ydre skikkelse derved forandredes.
Nogle af disse istandsættelser er allerede berørt i det foregående. Andre større
reparationer vil i det følgende kort blive omtalt.
1727 Der var større arbejder i gang 1727. Det ser ud til, at pillerne i gallerierne
havde givet sig under pulpiturernes vægt; de fik for en del nye fundamenter og
blev opskruet til det rette leje. Desuden anbragte en smed to jernsøjler under
orgelet34 — vi mener at kunne genfinde dem på Thuras grundplan af kirken.
Reparationen må have været effektiv, da der ikke siden tales om, at pulpitu
rernes gallerier er kommet ud af leje.
1734 Sin første tilbygning fik kirken 1734 i form af det ovenfor (s. 191) omtalte
vindfang ved kordøren; jfr. nedenfor s. 212.
1749 På grund af de mange begravelser i selve kirken måtte gulvfliserne hyppigt
lægges om. I den lange midtgang er flisegulvet blevet omlagt og tillige forhøjet
i året 1749. Det hjalp ikke meget. Der var lutter muldbegravelser i kirken
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(bortset fra krypten under koret); de smuldrende kister forårsagede da også i
den følgende tid, at flisegulvet sank sammen. 1817 forlangte kirkens arkitekt,
stadsbygmester P. Malling, at fliserne erstattedes med plankegulv35, og man
begyndte vistnok også derpå, men var åbenbart indstillet på, at arbejdet ud
førtes etapevis. Først 1834 synes kirken at have fået trægulv over det hele
(ovenfor s. 195); fliserne blev da fjernet, og de brugbare blandt dem anbragtes
ved vindfangene36.
Blandt de reparationer, der hyppigt forekommer i årenes løb, skal særlig
nævnes klokkestolen. Den første omfattende reparation37 er omtalt 1737. Sto
len blev helt udskiftet 1760, og denne nye konstruktion er bevidnet ved en teg
ning, der endnu er bevaret38. Senere reparationer fandt sted 1782 samt tillige
efter bombardementet 1807. Den sidste gang, der nævnes en ny konstruktion
af klokkestolen, er 1930, da kirkens nye klokker blev ophængt. (s. 287).
Den første større forandring ved kirkens ydre kom 1765, da murenes oprin- 1765
delige hvidgrå (?) puds blev erstattet med rød maling (ovenfor s. 187). Som
nævnt samme sted ændredes dette 1790 og 1885.
Ved kirkens tagværk foretoges der i tidens løb adskillige reparationer. Som 1773
nævnt s. 192 er der mulighed for, at der 1773 blev udskåret ovale loftsvinduer
i hvælvet. Selve tagværket blev grundigt fornyet 1785, særlig nævnes stolperne
i »stolen« over hvælvingen39. Den mest indgribende fornyelse af tagværket fandt
sted ved hovedistandsættelsen 1860, nedenfor s. 204.
I hjørnet mellem nordre korsarms vestmur og skibets nordmur, på den lille 1785
urtegård, opførtes 1785 et ligkapel, privat for etatsråd J. D. Vett40. Det blev
1805 overtaget af kirken og fungerede som dennes ligkapel til 1851 (se neden
for under †tilbygninger, s. 212).
I forbindelse med, at kirkens mure 1790 blev oliemalet med grå stenkulør, 1790
lod man spirets kobberbeklædning forny og male grøn41.
Ved bombardementet i september 1807 led Garnisonskirken nogen overlast. 1807
En bombe faldt ned i tårnet, hvor den ødelagde nogle af lydhullerne samt tre
stivere i klokkestolen. Ligeledes fik urkassen sin bekomst, og det var nødven
digt at reparere selve urværket. »Kuplen« over alteret blev også repareret, men
det var vistnok en ældre skade42.
Efter stadsbygmester Mallings forslag skulle flisegulvet i kirken forsvinde til 1817
fordel for et bræddegulv. Man gjorde 1817 de første forberedelser. 1819 var
gulvet i koret omlagt43.
I året 1834 tog man endelig fat på gulvreparationen. I alle gangene opbrød 1834
man de gamle fliser og henlagde de brugelige af dem i de tre vestibuler (oven
for s. 195).
Vetts tidligere nævnte ligkapel i Urtegården (hjørnet mellem nordre korsarm 1851
og skib) var i brug for kirken fra 1805, indtil det 1851 blev brudt ned og er-
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stattet af et andet på den modsatte side i hjørnet mellem søndre korsarm og
kirkens skib44. Blev ombygget 1858 og nedrevet 1885, se nedenfor under †til
bygninger (s. 213).
1851—53

Hen imod århundredets midte var det iøjnefaldende, at Garnisonskirken
trængte til en istandsættelse. Da den nystiftede Forening til Hovedstadens
Forskønnelse i 1843 havde indleveret et forslag om S. Annagadens omdannelse
til en virkelig promenade med sirlige alleer og blomsteranlæg45, måtte kirkens
forsømte ydre stikke i øjnene. »Iblandt alle Stadens Kirker er der ingen, der ser
saa forfalden ud som Garnisonskirken«, skrev værgerne til patronen den 8. fe
bruar 184746. Det kom da i 1851—53 under arkitekt N. S. Nebelongs ledelse til
en istandsættelse, der foreløbig kun beskæftigede sig med det ydre47. Kirkens
mure blev »oppudsede«, uden dog at dette udtryk nærmere forklares, og tårnet
fik ny kobberbeklædning. Den gamle ringmur fra 1706 langs S. Annagaden og
hen mod Store Strandstræde blev revet ned. Den tidligere S. Annagade var nu
omdannet til den pyntelige promenade under navnet S. Annæ plads, og kirkens
front ud mod dette fornemme strøg blev nu (1853) dækket af et stort støbejernsgitter48. Men der var meget andet at reparere, navnlig i det indre, og ved
nærmere undersøgelse befandtes skrøbelighedernes antal at være såre stort.
Det kom da få år efter til en ny istandsættelse, atter under Nebelongs ledelse.
1859—60 Der savnes bygningsregnskaber fra denne nye, meget gennemgribende istand
sættelse. I enkeltheder kan man derfor ikke følge arbejdets gang, men hoved
trækkene kan dog anskues. Kirkens gamle tagkonstruktion var såre skrøbelig.
Værgerne udtalte 31. marts 1859, at taget truede med at styrte sammen49.
Nebelongs første arbejde måtte da blive en næsten fuldstændig fornyelse af
spærene. — Kirken havde længe trængt til rummelige skriftestole eller sakri
stier, mest til brug for konfirmandundervisningen. Man byggede da efter Nebe
longs tegning et par nye skriftestole i de to hjørner mellem koret og korsarmenes østmure (se nærmere nedenfor under tilbygninger, s. 211). Da præstedøren
i korets sydmur derved blev spærret, indsatte Nebelong en ny dør i den østlige
kormur bag alteret50; den fik sandstensindfatninger ganske som korsarmenes
portaler, men var lavere og smallere end disse. Den må tillige have udslettet
det dobbelte vindue i den midterste gravkrypt, såfremt dette ikke tidligere var
sket. — Krypten blev også angrebet på anden måde. Da byggearbejderne for
beredtes, udtalte man fra kirkens side ønske om — i lighed med hvad der skete
i mange andre københavnske kirker — at få indlagt et varmeapparat51. Hertil
brugte man krypten. Kedelen opstilledes da i den sydligste af de tre hvælvin
ger, og en ny nedgang hertil blev brudt gennem muren; herved forsvandt
endnu et af de gamle kryptvinduer, og tilbage stod kun det i den benzonske
begravelse, der først blev ændret 1934. Anlægget af centralvarme medførte
store arbejder i kirkens gulv, fordi varmerørene skulle føres herind, dækket af
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åbne jernriste. Skorstenen førtes op ved gravkryptens søndre væg over den
sydlige skriftestols tag.
Da de to skriftestole opførtes, kom de til at dække for den nederste del af
korets nordre og søndre vindue, og på samme måde over vinduerne i korsarmenes østmure. Kirkens kor med alteret ville på denne måde miste meget
dagslys. For at råde bod herpå lod Nebelong udskære et nyt vindue i tagryggen
over koret52, omtalt i datidens korrespondance som »det nedfaldende lys«. Der
førtes en lysskakt fra tagryggen ned til korhvælvets gipskvadratur, hvis flade
blev gennembrudt og udfyldt med mat glas. Denne lyskilde blev atter til
lukket 1951.
Skønt de fleste af disse arbejder mest gjaldt bygningen og overvejende det
ydre, blev reparationen dog iværksat for at råde bod på kirkens nu så forsømte
indre. Her fik Nebelong gennemført en forandring af korets udseende53. Først
skulle der skaffes plads til nye døre mellem koret og skriftestolene, og det kunne
kun ske ved, at man forgreb sig på pulpiturerne, der i to stokværk optog både
den nordre og den søndre korvæg, og hvor der på gulvet endnu på denne tid
synes at have været lukkede stole. Man bibeholdt kongestolen ved korsskæringens nordøstre hjørne, men de to næste pulpiturfag, dog kun i det mellemste
galleri og gulvet herunder, blev inddraget som forrum for skriftestolen. Kun i
øverste galleri gik pulpiturets pillerække ubrudt igennem til kormuren mod
øst, ligesom forhen. På den anden side af koret stod prædikestolen (nedenfor
s. 253). Den blev forandret, og opgangen dertil lagdes nu som før ind i en af de
forhenværende lukkede stole. Ligesom på nordsiden blev de to næste pulpi
turfag efter prædikestolen inddraget som forrum for den søndre skriftestol.
På begge sider af alteret indrettedes et par små rum på gulvet, under korets
østligste pulpiturfag, for klokkeren mod nord samt et særligt præsteværelse
mod syd. Sløjfningen af de to nederste pulpiturfag medførte et større ind
greb i korets arkitektur (fig. 28). Forrummene til skriftestolenes indgange
blev indrammet af firesidede, vandret leddelte piller, der forbandtes med en
profileret arkade, i hvis topstykke der sidder et kerubhoved, udført af billed
huggeren Secher Malthe54, medens sviklerne er prydet med palmegrene. Partiet
over alteret blev også forandret ved denne lejlighed. Man må, som ovenfor
antydet, formode, at korhvælvets endnu bevarede østre kurve altid har hvilet
på en hovedgesims tværs over koret. Sådan er det endnu. Men 1860 blev der
nedenunder denne tværgesims spændt en fladbuet arkade med støtte i de to
nyopførte piller ved indgangene til skriftestolene. Det profilerede bueslag fik i
toppunktet et vinget kerubhoved og i sviklerne to basunblæsende engle, alt
udført i gips af billedhuggeren Secher Malthe.
I hvælvingernes stukrammer blev der indsat forgyldte stjerner af blik (fig.
31 )55. Slige stjerneornamenter var almindelig kendte i 1700’rnes københavnske
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kirker, men i Garnisonskirken er de aldrig nævnt, før Nebelong indførte dem,
og da udtrykkelig som en nyanskaffelse. Hvorlænge de har prydet Garnisons
kirkens hvælv, kan nu ikke oplyses. På det ældste fotografi af interiøret (an
tagelig fra 1870’erne, fig. 31) er de med, på senere fotografier (f. eks. fig. 32) fra
1890’erne er de borte.
Samtidig ændrede Nebelong Garnisonskirkens pulpiturer, der i begge stok
værk stammede fra den ældste tid. I åbningerne mellem pillerne anbragte han
lavtspændte buer af træ56, hvilende på små konsoller og med rosetter i svik
lerne. De blev fjernet ved kirkens seneste restaurering o. 1960.
Kirkens fire trapper — de to ved vestindgangen og de andre to i korsarmene
— blev ændret af Nebelong57. De tidligere lige trappeløb blev erstattet med
svungne løb, med drejede balustre og mahognigelænder. Hele kirkens trægulv
måtte omlægges, dels af hensyn til varmeapparatet, dels på grund af den æn
drede opstilling af stolestaderne. At også orgelbalustraden forandredes, endda
i stærkt iøjnefaldende form (fig. 29), og at stolestaderne helt måtte fornyes,
bliver nærmere omtalt nedenfor under afsnittet Inventar. Sluttelig skal det
nævnes, at der blev indlagt gas i kirken (nedenfor s. 278), og at et nyt orgel blev
anskaffet (s. 267). Nebelong måtte registrere store overskridelser i det oprindelig
lagte budget58. Merudgifterne kom for en del af, at bygningens skrøbeligheder
først åbenbarede sig lidt efter lidt. Således måtte man uformodet tage alle
lofter ned i det øverste pulpitur, for at nye stikbjælker ved kirkens tagværk
kunne indlægges, og da man indstillede sig på blot at reparere de gamle stole
stader, viste disse sig at være kassable og måtte helt fornyes. Arbejdet trak da
også noget ud. Men hen på året 1860 var man på det nærmeste færdig. Menig
heden havde i mellemtiden holdt gudstjenester i Slotskirken på Christiansborg.
Garnisonskirken blev atter taget i brug 30. september 186059.
En ny istandsættelse forestod i begyndelsen af 1880’erne, såvidt det nu kan
ses, væsentlig vedrørende det ydre. Heller ikke denne gang er der bygningsregnskaber bevaret; vi er henvist til den endnu eksisterende korrespondance.
Kirken henvendte sig 1883 til arkitekt H. L. Knudsen60, der samme år ind
leverede et udkast til et nyt spir. Om årsagen til dette initiativ er intet oplyst.
Man må formode, at det gamle spir havde vist tegn til brøstfældighed, og at
man da havde benyttet lejligheden til at erstatte den ældre og ret lave tårn
hætte med et virkeligt spir, der kunne syne i det nu så tæt bebyggede kvarter.
Arkitektens første forslag viste da også et anseligt spir på henved 76 alens
højde regnet fra terræn (45 alen over gesimsen). Men man fik ikke lov at bygge
så meget i højden. Johan Daniel Herholdt, der dengang var kgl. bygnings
inspektør og medlem både af Det særlige Bygningssyn og af den kommunale
Bygningskommission i København, blandede sig i sagen, vistnok mest i den
sidstnævnte egenskab af bygningskommissionær. Han henstillede, at spiret
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Fig. 33. Garnisonskirkens vestfaçade. Til venstre det oprindelige spir. I midten L. Knudsens første
projekt. Til højre det 1885 opførte spir. Tegnet af Jørgen Jessen 1968.

blev lavere61, og L. Knudsen tegnede derefter sit andet forslag, der viste et
spir på 63 alen over terrænhøjde, og som også blev virkeliggjort. Det ældste
spir fra 1706 målte som før nævnt 60 alen over jorden (= 40 m). Forskellen
blev altså ikke stor; men det nye spir kom utvivlsomt til at virke væsentlig
højere end sin forgænger, idet kuben eller hjelmen, der formidler overgangen
fra det kvadratiske tårn til det ottekantede spir, i arkitekt L. Knudsens sidste
forslag fik en tæt sammenpresset form, medens lanternen og dens spidse spir
blev mere strakt i linierne. Øverst på spiret sattes en ny korsprydet fløjstang,
i hvis forgyldte fløj både Frederik IV.s og Christian IX.s navnetræk kunne ses.
Den tidligere fløj, der endnu ikke var udtjent, blev ikke kasseret. Den gemmes
nu i tårnet (fig. 26).
Udover spiret må man i 1880’erne også have beskæftiget sig med murenes
overfladebehandling. Manglen på detaljerede regnskabsbilag gør det umuligt at
følge dette arbejde i enkeltheder, men indirekte kan det dog anes, at den gamle
bemaling nu blev skrabet af, og at kirken for fremtiden kom til at stå med
blank mur. Det eneste helt sikre ved denne proces er, at vinduerne 1885 fik en
ny form. Tidligere havde glasfladen med jernsprosserne siddet tæt ved yder
muren i en halv stens fals, uden større reliefvirkning i de store murflader. Nu
blev det anderledes. Ligesom ved spiret kom initiativet dertil udefra, også
denne gang fra J. D. Herholdt62. I en af sine indstillinger om Garnisonskirkens
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istandsættelse nævner han, at vinduerne bør ændres, og han skal have ledsaget
sin skrivelse med et bestemt udformet forslag. Rådet blev da også fulgt. Man
ommurede indfatningerne med en ny fals og bag denne en dyb smig, hvorefter
selve lysåbningen kom til at sidde i murlivets midte. Om Herholdts motiver
til en sådan ændring er korrespondancen tavs. Formodentlig har han med sin
fine, æstetiske sans fundet den gamle ordning (der jo endnu kendes fra Refor
mert kirke) ucharmerende med sine koldt stirrende, tomme vinduesåbninger,
medens den nye ordning gav større reliefvirkning over de store murflader.
Synspunktet kan vel forsvares, men en moderne restaurator ville være mere
betænkelig ved et så radikalt indgreb i kirkens oprindelige arkitektur.
Endnu i 1960’erne, efter godt 80 års forløb, kan man skimte det nyere mur
værk omkring vinduerne og også skønne, at man i 1880’erne har søgt at af
stemme de moderne sten i størrelse og farve efter de oprindelige. Heri ligger
den indirekte bekræftelse af, at Garnisonskirkens ydre murværk senest ved
denne lejlighed er blevet renset for tidligere tiders bemaling.
Blandt de andre arbejder, L. Knudsen udførte 1885—86, var også nedriv
ningen af ligkapellet fra 1851 og opførelsen af et andet på kirkepladsen, se s. 299.
Der var også tale om en ændring af alle kirkens yderdøre. Disse var alle
indrettet til at åbnes indad, hvad der kunne være meget betænkeligt i tilfælde
af brand. Ministeriet havde 1883 krævet, at alle døre, ikke blot i Garnisons
kirken, men i samtlige københavnske kirker, skulle kunne åbnes udad, og sty
relsen havde da også beordret forandringen iværksat ved den snart følgende
hovedistandsættelse63. Om sagen derefter blev glemt, vides ikke, men faktum
er, at alle kirkens døre den dag i dag kun kan åbnes indad.
Et menighedshus blev 1894 opført på kirkepladsen efter L. Knudsens teg
ning, se nedenfor s. 299.
Samme år blev der indlagt elektrisk lys i kirken, se s. 278.
Et par gadelygter på jernarme blev 1903 opsat ved den vestre hovedind
gang64, vistnok senere fornyet.
De to skriftestolsbygninger fra 1860 viste sig i tidens løb at være dårligt fun
derede. Den nordlige måtte 1905 nedrives og ombygges, se nedenfor s. 212.
Ved Garnisonskirkens 200-års jubilæum 1906 skænkede en kreds af menig
hedsmedlemmer til kirken et glasmaleri65 til vinduet bag alteret, der forestillede
et kors, hvis bund 1930 maledes kraftig blå (fig. 36).
Den lille uregelmæssigt formede plads, der lå øst for kirken, oftest kaldet
»Hukken«, og som mod syd begrænsedes af det 1907 nedrevne ligvognskur
(nedenfor s. 296), mod øst af Store Strandstræde og mod nord af S. Annæ plads,
var o. 1850 blevet indhegnet af et plankeværk66. Da området efter mange års
strid med Københavns kommune omsider i 1906 ved dom var tilkendt Garni
sonskirken67, ønskede man det hegnet på anstændig måde. I 1910 opførtes da
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en hegnsmur efter stadsarkitekt H. Wrights tegning68. Muren står der delvis
endnu, omend en stor del af den blev nedbrudt ved den nye præstegårds op
førelse.
Sakristiernes dårlige fundering medførte, at det sydligste af dem måtte om- 1913
piloteres 1913, se nedenfor s. 212.
Varmeapparatet fra 1860 havde fungeret til 1873, da kedlen sprang og for- 1922
årsagede skader på den søndre skriftestol, hvorefter kedelen blev udskiftet.
1922 opstilledes en ny, der ligesom sine forgængere stod i krypten under koret69.
Et nyt apparat er opstillet ved den seneste reparation af kirken (engang i frem
tiden ventes fjernvarme indlagt). — Ligeledes i 1922 foregik en mindre om
dannelse af søndre skriftestol, der fik udhugget en ny dør i sydsiden (s. 212).
Siden kirken blev bygget, havde præsterne haft embedsbolig i nærheden af 1925
S. Annæ plads. Den sidste af de ældre residenser, Bredgade 29, blev solgt 1902.
Både dengang og senere var der tale om at opføre en ny præstebolig i »Hukken«
øst for kirken, men planerne blev først realiseret 1925, se s. 164.
En ny større istandsættelse af selve kirken blev iværksat 190370. I det ydre 1930
indskrænkede man sig til tagreparationer. Medens spærene og det øvrige tag
værk syntes at være i god stand, var forskallingen i det hvælvede loft stærkt
medtaget af tidens tand; rørene var delvis bortrådnede, og de havde været
fæstnet med jern, der nu var oprustet. Gesimsen havde løsnet sig, og alt tru
ede med nedstyrtning. En fornyelse af forskalling og puds var nødvendig,
ligesom forskallingen måtte fæstnes med kobbertråd. — Alt træværk i galle
rierne blev malet i den traditionelle perlegrå tone. Der kom linoleum på alle
gulvene. Kun på et par enkelte punkter tilførtes der kirken nogle helt nye træk.
Døbefonten (s. 244) flyttedes fra sit aflukke i søndre sideskib hen til koret. For
de midler, der var testamenteret kirken af pastor Olfert Ricard (død 1929), lod
menighedsrådet kunstneren Axel Hou udføre dels et par glasmalerier i koret —
Bebudelsen i det nordre vindue, Hyrdernes Tilbedelse i det søndre vindue ved
alteret — og dels et loftsmaleri al fresco i korsskæringen, forestillende musice
rende engle (kaldet »Lovsangen«). Glasmalerierne eksisterer endnu. Loftsmaleriet dækkedes til i 1960.
Fonten, der 1739 til 1930 havde haft sin plads i søndre sideskib, havde tid- 1939
ligere som sin vestre nabo en lukket stol, der strakte sig hen til den sydvestre
trappeskakt. Denne stol blev fjernet o. 1860, og pladsen blev derefter inddraget
under dåbsrummet som en udvidelse af dette. Ved fontens flytning 1930 var der
således i denne del af kirken et uudnyttet gulvareal. 1939 inddrog man da udvi
delsen fra 1860 til et særligt dåbsventeværelse, se nedenfor under Inventar s. 250.
Omkring midten af 20. århundrede var det klart, at kirken trængte til en ny
istandsættelse71. Taget var så utæt, at vandet under stærke regnskyl kunne
Danmarks kirker, København III
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trænge helt ned til pulpiturerne. Varmeapparatet fungerede ikke mere tilfreds
stillende, og altertavlen, hvis skulpturværk havde løsnet sig, viste tegn på indre
brøstfældighed. Kirkens arkitekt, Marinus Andersen, indsendte maj 1951 en
stor restaureringsplan, der 1953 godkendtes af Kirkeministeriet, men som af
pengemæssige grunde skulle gennemføres etapevis.
1954 Garnisonskirken blev da lukket i godt 5 uger i 1954, medens det nye varme
apparat blev indlagt.
1955—56
Efter en pause tog man 1955 fat på den nødvendige tagreparation. Man fjer
nede alle tagstenene. Der indlagdes nye lægter, ligesom meget træværk måtte
fornyes, fordi det nedsivende vand havde fremkaldt svampeskader. Den ene af
korsarmene forsynedes med helt nye tagsten, medens de gamle, såvidt de var
tjenlige, anvendtes til hele den øvrige kirke.
1956—57
Til restaureringsplanen hørte også en fornyelse af kirkens vinduer, der alle
var utætte. Man overvejede en overgang at ombytte de gamle, udtjente jern
sprosser med nye, der skulle være diagonalstillede og rhombeformede. Man
endte dog med at foretrække de mere traditionelle af kvadratisk form med
vandrette og lodrette sprosser, blot af mindre størrelse end den, der hidtil var
anvendt. Tidligere var der 9 enheder i hvert felt, nu blev der 16. Dette arbejde
udførtes 1956—57.
1959 Uden for den oprindelig lagte plan blev altertavlen indlagt som den fjerde
etape i reparationen. Man ansøgte oprindelig kun om et mindre beløb til under
søgelse af alteropbygningens tilstand og regnede med en endelig istandsættelse
længere ud i fremtiden. Men da en slutsten fra midtpartiets buefelt faldt ned i
marts 1958, tydede dette på større skrøbeligheder, end man oprindelig havde
regnet med, og hele tavlen blev straks nøjere undersøgt. Resultatet blev da, at
det hele værk blev taget ned, blok for blok, og istandsat 1959, hvilket bliver
nærmere behandlet under Inventar s. 228. Foran alterets plads opførtes der
under restaureringsarbejdet og genopbygningen en væg, hvorpå der ophængtes
et Dannebrog, der tjente som midlertidig altertavle.
1960—61 Under reparationens femte og sidste etape var kirken lukket fra 1. november
1960 til 1. oktober 1961. I denne tid fungerede menighedshuset som kirkesal.
Hele kirkens hvælvede loft blev varmeisoleret. Den nordre skriftestol blev
istandsat og indrettet til kontor for kordegnen og mødesal for menighedsrådet.
Gennem ydermuren ud til S. Annæ plads blev der da brudt en ny dør, ligesom
det forhen var sket 1922 med den søndre skriftestol. Mellem det tidligere graverkammer ved alteret og den nordre skriftestol blev der ligeledes brudt en ny dør.
Det var også ved denne lejlighed, at man slog hul på nordre skriftestols sydvæg
for at undersøge de oprindelige vinduesindfatninger (s. 188), og hullet er siden
bevaret, dog dækket af en tavle med kort redegørelse for kirkens historie.—
Ved den vestre indgang indrettedes tillige et toilet.
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Da man samtidig gik i gang med den indre istandsættelse, var det overalt
den bærende tanke, at kirkerummet skulle bringes tilbage til sin oprindelige
skikkelse, såvidt dette overhovedet lod sig gøre, med fjernelse af elementer, der
tjente til at sløre tilstanden fra 1706. Derfor blev buerne, som N. S. Nebelong
1860 havde inkorporeret i alle pulpiturerne, atter borttaget. En enkelt blev
dog siddende under prædikestolen, og en anden bevares som kuriosum i tårn
rummet. Alt træværket — også stolestaderne fra 1860 — blev malet op på ny
i den perlegrå tone med guldlister, der havde været normgivende for farveholdningen i snart 200 år. Da man tillige skønnede, at Axel Hous loftsmaleri
ikke harmonerede med den oprindelige stil i kirkerummet, blev det tildækket
(men kan til enhver tid afdækkes igen). Den opstilling af prædikestolen (s. 253),
som Nebelong havde forordnet, mente man ligeledes uhensigtsmæssig og næppe
i overensstemmelse med, hvad fortiden havde tænkt. Stolen blev derfor flyttet
og sænket.
Således var kirkerummet rykket et skridt nærmere hen imod de forrige tiders
ideer. Men ikke alle ønsker var opfyldt. Nebelongs stolestader, der er tjenlige
og kan holde mange år endnu, er uheldige på eet afgørende punkt: de er fra
sideskibene trukket helt ud til midtskibet og tilslører noget af den bærende
arkitektur ved at dække den nederste del af pulpiturets piller. Det er tanken
at kappe dem af og på ny lægge dem ind under sideskibene, måske kombineret
med nye blokke af stader eller løse stole på midtskibets gulv. Men sligt hører
fremtidige istandsættelser til.
Tilbygninger. Skriftestole 1860. Garnisonskirken havde før i tiden haft skrifte
stol indendørs, men pladsen var knap. Da der ønskedes mere rummelige lokaler
for begge kirkens præster, blev der til dette formål opført to nye, kvadratiske
bygninger uden for koret (fig. 16 og 17), vægfaste med dette, den ene — sogne
præstens — ved korets sydmur og søndre korsarms østmur, den anden —
kapellanens — lige modsat, ved korets nordmur og nordre korsarms østmur72.
De blev som den øvrige kirke opført på glat granitsokkel, af røde mursten,
med smal gesims og lave tage, der siden 1930 er tækket med kobber73. Fra
sokkel til gesims dækker skriftestolene de to tredjedele af kirkemurens samlede
højde og skjuler således noget af korets og korsarmenes sidevinduer, men lader
den øverste del af disse frie. Hvert af husene er bygget som en kubus med side
linie på 10 alen, højden beregnet fra sokkel til overkant af gesims. De to byg
ninger er ganske smykkeløse; murene brydes kun af enkle, rundbuede jern
vinduer af samme form som kirkens, men af mindre dimensioner. Til skrifte
stolene var der oprindelig kun adgang fra koret (ovenfor s. 205), hvor Nebelong
1860 havde indrettet bedre plads, og hvor dørene havde fået monumentalt op
byggede portalindfatninger, der 1961 atter blev fjernet. I det indre havde
skriftestolene oprindelig brystpaneler (fjernet 1960), der sammen med dør14*
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fløjene fik året egetræsmaling. Loftet
har høj hulkehl over en bred, profileret
gipsgesims. I loftets midte er der en
gipsroset, beregnet på en lysekrone.
— Den nordre skriftestol, der ikke
havde opvarmningsmuligheder i for
bindelse med kirkens centralfyr, fik
1890 en kakkelovn opstillet med et
rør ført op gennem taget74. Det viste
sig snart, at begge skriftestole var slet
funderede. 1904 måtte man helt ned
rive den nordre skriftestol og genopføre
den fra ny, ganske i den oprindelige
skikkelse75. 1913 kom turen til den
søndre skriftestol76. Man havde også
her talt om en fuldstændig fornyelse,
hvad der snart viste sig unødvendig;
Fig. 34. Garnisonskirken. Ligkapel 1851, ændret
en delvis ombygning med tilhørende
1858, nedrevet 1885 (s. 213). Rentegnet af Jør
ompilotering var tilstrækkelig. — 1922
gen Jessen efter gammel tegning på Københavns
rådhus.
blev søndre skriftestol omdannet til
præsteværelse og mødesal for menig
hedsrådet. Da rummet hidtil kun havde været tilgængeligt inde fra kirken,
måtte man nu have tilføjet en adgang udefra; der blev i skriftestolens søndre
mur brudt en dør ud til den fordums kirkegård. I rummets indre kom der
nyt bohave og nye lyslegemer, alt efter tegning af arkitekt K. Varming77.
— Ved kirkens seneste restaurering omkring 1960 fik begge skriftestole central
varme. Den nordlige blev nu indrettet til kordegnekontor og måtte i den anled
ning have en dør ud til S. Annæ plads brudt gennem bygningens nordmur. En
anden dør blev brudt gennem muren mellem denne skriftestol og det fordums
graverværelse ved siden af alteret.
†Tilbygninger. Garnisonskirkens ældste tilbygning var (som nævnt ovenfor
s. 191) et lille vindfang ved præstedøren i korets sydvæg (fig. 30), mellem denne
og søndre korsarms østmur. Det var åbenbart en beskeden bindingsværksbyg
ning, som var tækket med tjæret sejldug, og som 1766 afløstes af en nybygning
i grundmur. Den omtales endnu 1819 og må senest være forsvundet 186078.
Kirkens to ældste †ligkapeller var ligesom det nysnævnte vindfang opført
som tilbygninger i hjørnerne mellem korsarmene og kirken.
†Vetts kapel 1785 lå i den lille urtegård i hjørnet mellem nordre korsarms
vestmur og skibets nordmur. Det var efter det sparsomme billedmateriale at
dømme en uanselig halvtagsbygning. Ifølge begravelsesbrev79 af 11. oktober
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Fig. 35. Garnisonskirken. Situationsplan. Syd opad. Tegnet af Thora Fisker 1968.

1785 blev bygningen rejst som gravkapel over etatsråd, direktør for Det guineiske Handelsselskab Jørgen Diederich Vett, af hans enke Dorthe Margrethe
Vett (død 1809). Kirken overlod — stadig efter samme kilde — »en Plads paa
bemeldte Kirkes liden Urtegaard, for der paa egen Bekostning at lade indrette
et muret Begravelsessted næst op til Kirken udi Krogen af Korsbygningen;
dog saaledes, at dets Strækning forbliver inden for Kirkens Vindver paa begge
Sider, og dets Mure ej overstiger 4 ½ Alens Højde, paa det at derved ingen
Lysning betages«. Da der ved forordningen af 22. februar 1805 var udtalt det
ønskelige i, at hver kirke havde en lille bygning til midlertidig bisættelse, indtil
begravelse kunne foretages andetsteds, overtog Garnisonskirken samme år det
vettske kapel, der fra nu af til 1851 fungerede som kirkens almindelige lig
kapel80. Der var dog ikke megen plads, og 1817 inddrog kirken derfor yder
ligere graverens arbejdsskur, åbenbart et halvtagshus af træ beliggende ved
siden af Vetts kapel, til samme formål81. Om ligkapellet vides kun det lidet, at
det oprindelig var tækket med tegl, og at man 1819 lod det tække med blik82.
Bygningen blev nedrevet, da man 1851 byggede et nyt kapel på den modsatte
side af kirken. Den på kapellet anbragte †mindesten omtales s. 312. Vetts kapel
ses gengivet på H. G. F. Holms prospekt (fig. 23).
†Ligkapel 1851 var en kvadratisk bygning, opført i hjørnet mellem søndre
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korsarms vestmur og skibets sydmur, eller — som der står i arkitekten N. S.
Nebelongs overslag83 — »bag Kirken mellem Hovedindgangen og Grevinde
døren«. Det var beregnet til at koste 1912 rdl., hvorfra afgik 200 rdl. for ma
terialer, der kunne indvindes ved sprøjtehusets og den gamle ringmurs ned
brydning (s. 298). Det nye kapels grundplan var 10 alen i kvadrat, ydre mål.
Murene var 24 tommer tykke. Der var fladt tag af zink i en højde af 11 alen,
hvilket vil sige, at to kirkevinduer helt eller delvis var blevet dækket af til
bygningen. Murene havde hovedløse hjørnelisener, der støttede en spinkel ge
sims. Der var oprindelig kun adgang til kapellet fra kirkens indre gennem en
dør østligst i søndre sideskib. Rummet fik lys fra to cirkelformede vinduer, et
i hver af de frie vægge, formet som vinduesroser med radiært stillede sprosser,
medens lysningen fyldtes af kulørt glas84. — 1858 fik kapellet en ny adgang
fra kirkegården, brudt gennem sydmuren. I åbningen anbragtes en dør med to
fløje i enkelt profilerede fyldinger. Vinduets ramme, der var et uprofileret cir
kelslag, førtes lodret ned for at danne ramme om den nye dør (fig. 34). —
Kapellet blev nedrevet 1885.
†Kalkmaleri, se s. 269.

INVENTAR*
Om Garnisonskirkens indre udstyr i de første år efter 1706 er der kun få og
spredte oplysninger. Vi ved, hvordan rummet var disponeret i skikkelse af et
latinsk kors med omløbende gallerier i skib, korsarme og kor, men om selve
inventaret, dets stilkarakter og farveholdning er der ikke meget at fortælle.
De vigtigste inventargenstande — altertavle, prædikestol, orgel og font — var
overført fra slotskapellet på Sophie Amalienborg, så meget er i al fald sikkert.
Heraf har Henrik Alversens prædikestol nok været ganske fornem, både lakeret
og forgyldt, siden den kom til at fungere lige til 1772. De andre nævnte in
ventargenstande måtte derimod fornyes længe før. Dronning Sophie Amalies
altertavle, hvis udseende ikke kendes, har utvivlsomt været præget af, at den
kom fra et meget lille kirkerum, og gjorde derfor næppe fyldest i den nye,
store Garnisonskirke. Orgelet var blot et lille positiv, og dåben var såre be
skeden. Derfor blev de fra slotskapellet overførte inventargenstande udskiftet
ret hurtigt, og i 1720’rne begynder vi da at få nærmere oplysninger om kirke
rummets indretning. Der kom den nye, store altertavle af sort og hvidt marmor
på et altergulv lagt i sorte og hvide marmorfliser. Modsat i rummet blev det
nye orgel opbygget med façade i egetræets naturlige farve, med stafferede figur
fremstillinger og forgyldte ornamenter. Endelig blev dåben udskiftet 1733 og
anbragtes nogle år senere i en prægtig fontelukkelse, der prangede med mar
moreringer og forgyldte udskæringer. Marmorerede var tillige galleriernes søj
ler, der ved deres faste opbygning indgik i hele kirkerummets arkitektur
(ovenfor s. 194). Efterhånden som der i pulpiturerne indrettedes lukkede stole,
blev disses åbninger ind mod kirken dækket af engelske skydevinduer, ligesom
hele logen foredes med tæpper og gardiner. Også om stoleværket, hvis gavle
havde udskårne muslingeskaller af den gængse københavnske type fra 1700’rne,
er der spredte meddelelser fra 1720’rne og fremefter, og malerne begynder fra
den tid at berette, hvilke farver de har smykket træværket med: mest kastanie
brunt med perlegrå stafferinger, medens de lukkede stole kunne få en livligere
farveholdning med blå stafferinger i det indre og med kraprøde tæpper og
gardiner.
Skønt udtalelserne er spredte og lidt tilfældige, efterlader de dog indtrykket
af et kirkerum, der var præget af Frederik IV-tidens livlige farveglæde, rig på
modsætninger.
Fra midten af 1700’rne blev farverne dæmpet ned. Det berettes, at prædike
stolen og flere lukkede stole 1750 blev perlefarvede. Da G. E. Rosenberg 1772
istandsatte Garnisonskirken, blev ældre tiders mere krasse stafferinger afskaffet
eller dog trængt i baggrunden. Pulpiturets piller mistede deres marmoreringer
* Afsnittene om altertavle og ligvogne er redigeret af Jan Steenberg, det øvrige inventar af Allan
Tønnesen.
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og blev perlegrå ligesom Rosenbergs nye, klassisk prægede prædikestol, der
nu omsider afløste Henrik Alversens hundredårige stol fra Sophie Amalien
borg, og samme behandling fik både det øvrige stoleværk og orgelfaçaden.
Kirkerummet havde skiftet ham, fra broget barok til enkel klassik, og stod i
denne skikkelse (bortset fra en omgruppering af stolestaderne 1835) til N. S.
Nebelongs istandsættelse 1860. Da blev det gamle stoleværk helt udskiftet,
der kom et nyt orgelpulpitur, og i galleriernes søjlemellemrum indsattes der
bueslag. Nebelong gav derved rummet et vist renæssancepræg med tilnærmelse
til Christian IV-tidens slotskapeller (Frederiksborg), dog i yderst forenklet gen
givelse. Skønt der kom nyt loftsvindue til bedre oplysning af koret, og hvæl
vene forsynedes med forgyldte stjerner, forekom Nebelongs nyordning i det
lange løb noget blodfattig. Man forsøgte sig med loftsmalerier 1930, men resul
tatet svarede ikke til forventningen. I 1950’erne begyndte da den sidste store
istandsættelse, der bragte kirkerummet et skridt nærmere det, som det op
rindelig havde været. Nu er der planer om i fremtiden at ordne stolestaderne
om efter det ældste skema.
Alterbordet, muligvis fra 1724, består af et malet træpanel med enkle fyl
dinger, to fortil og en i hver side. 110 cm højt, 158 cm langt og 105 cm dybt.
Alterklæder. 1) 18951, med guldbroderi fra 1860. Mørkerødt fløjl med blad
bort og frynser i guldbroderi langs den nederste kant. Midtpå er et ældre,
guldbroderet kors med en palmegren på hver side. Ude af brug, opbevares i
arkivrummet.
2) O. 1964, gul uldsilke med indvævet sildebensmønster. På alterbordet.
†Alterklæder. 1) Før 1689, stammende fra Sophie Amalienborgs kirke. Det
var af »Columbiin Atlasck med Sølfblommer udj«, bestående af to sidestykker
og forstykke med dronning Sophie Amalies kronede initialer i guldbroderi »med
Guld og Sølfv Kniplinger runden om«2. På lignende måde omtales det i Sophie
Amalienborgs inventarium 16893. 1727 nævnes det endnu som »1 alte Carmoisin-Gulden Mohrdecke m[it] gulden point d’Espagne«4.
2)
1724, skænket af dronning Anna Sophie. Af karmoisinrødt fløjl med
dobbelte guldtresser, broderet med rigsvåbenet og Anna Sophies initialer samt
årstallet 17244. Det nævnes sidste gang 17785, men våbenet (våbenerne?)
synes genanvendt på †alterklæde fra 1817 (nr. 5).
3) 1754. Af karmoisinrødt fløjl, kantet med en enkelt række guldgaloner, i
midten med broderet »Jehova«, omgivet af »dobbelt Vergoldenen, goldene
Strahlen« samt årstallet 1754. Syarbejdet udførtes af Christian Vogt6. 1772
bestemtes, at det fremtidig kun skulle bruges om søndagen7. Det nævnes
sidste gang 17785.
4) 1772. Af sølvmor med en række brede, dobbelte guldgaloner og guld
frynser. Syarbejdet udførtes af H. W. Hofmann8. Ved anskaffelsen bestemtes,
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at det kun skulle benyttes på højtidsdagene7. Kasseret efter tilkomsten af det
nye alterklæde 1817 (nr. 5)9.
5) 1817 med guldbroderi antagelig fra 1724. I anledning af reformationsfesten
1817 anskaffede kirken et nyt alterklæde af rødt fløjl. Til dette overførte C. sal.
Hjelms to kgl. våbener med krone og vildmænd på hver side af en ligeledes
genanvendt, stor, dobbelt krans, hvori man med dronning Marie Sophie Frederikkes tilladelse af nyt lod brodere et M og under kransen årstallet 1817
»med Brilliant og Massivt Guld«; desuden blev det kantet med guldgaloner og
guldfrynser10. De genanvendte broderier må stamme fra dronning Anna So
phies †alterklæde fra 1724 (nr. 2). Antagelig kasseret o. 1860.
6) 1860. I forbindelse med kirkens restaurering 1860 anskaffedes et nyt alter
klæde af rødt fløjl med et byzantinsk kors hvilende på to korslagte palme
grene, broderet i guld11. Broderiet er genanvendt på alterklæde nr. 1 (oven
for, s. 216).
Et dække af rødt læder på alteret leveredes 1725 af sadelmager Reiss12.
Altertavle (fig. 36), med façade af norsk marmor, har afløst den ovenfor s. 172
nævnte tavle fra Sophie Amalienborg og blev opstillet i kirken 1724 efter en
lang og besværlig forhistorie.
Forhistorie. Renteskriver Hans Benzon, der var en velhavende herremand,
ejer af fire jyske godser, havde 21. juni 1714 for 500 rdl. købt en gravkrypt
under koret i Garnisonskirken. Han havde betinget sig, at hans egen og hans
tidligere afdøde hustrus marmorsarkofager skulle henstå her til evig tid under
kirkens årvågne tilsyn. Købesummen var i forhold til de rettigheder, køberen
opnåede, forholdsvis beskeden; men den lave pris skal ses i forbindelse med,
at Benzon samtidig lovede at skænke kirken en marmoraltertavle for ialt
4000 rdl.13.
Hans Benzon var med stærke personlige bånd knyttet til Garnisonskirken,
hvis danske sognepræst Knud Tommerup både var hans sjælesørger og nære
ven14. Denne præst var kort før Benzons død, der indtraf 12. marts 1715, ble
vet indviet i planen om den kommende altertavle15. Benzon nåede ikke at give
sine ønsker retsgyldig testamentarisk form, men det fortælles senere under de
langvarige forhandlinger med arvingerne, at han til fundatsen havde forfattet
en koncept, der var blevet sendt til hans ældste søn, Severin Benzon til Havnø16.
Den manglende fundats måtte foranledige kontroverser med arvingerne, der
ikke var alt for villige til at aflevere de mange penge. Sagen blev sluttelig af
gjort ved dom. Kongen nedsatte en kommissionsdomstol, bestående af Køben
havns præsident Johannes Christensen Meller og generalfiskal(?), kancelliråd
Hans Scavenius17. Dommen, der udførligt gengives i kirkens arkiv, faldt 1716.
Den fremhæver, at det relativt lille indskud, som Hans Benzon havde præste
ret for at erhverve et perpetueret gravsted i Garnisonskirken, måtte forud
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sætte en modydelse, altså løftet om en altertavle. En række vidner med Knud
Tommerup i spidsen førtes i skranken, og alle kunne bekræfte, at den afdøde
stedse under sin sidste sygdom havde kredset om denne gave »og krævede paa
sit Yderste under stor Trussel sin Viljes Gennemførelse«. Vidnerne kunne yder
ligere bekræfte nærværelsen af ovennævnte koncept, der var blevet oplæst for
kirkens forstandere, »hvorom vidner mag. Knud Tummerup, Obrist Franck
(vicekommandant i København), Hr. Adam Henrich Hartman og Baadsmand
Lars Nielsen Fogh«. I koncepten stod der at læse, at det lovede alter skulle
udføres i marmor og måtte koste 4000 rdl. Yderligere skulle Hans Benzon have
taget Niels Heggelund til vitterlighedsvidne, og sagens rette sammenhæng
kunne bekræftes af oberstløjtnant Lillienskiold, kantor P. Claudi og justitsråd
Christian Scavenius. Stillet over for slige utvetydige vidnesbyrd fældede kom
missarierne den dom, at Hans Benzons sidste vilje var vidnefast, hvorfor døds
boet burde udbetale de 4000 rdl. Arvingerne rettede sig derefter, og pengene
blev erlagt18 den 28. juni 1717. Kendsgerningerne var dem tydeligt nok imod,
så meget mere som både tegninger og model af træ til den lovede altertavle
var i den afdøde Hans Benzons — og derefter i arvingernes — besiddelse19.
Den herskende krigstilstand forhalede arbejdets udførelse. Men efter freds
slutningen 1720 tog man planen op. Hans Benzons arvinger henvendte sig til
oberst Montagne de Lillienskiold, som familien åbenbart tidligere havde haft
forbindelse med, og som var ejer af et marmorbrud ved Bergen20. Med ham
sluttede kirken da kontrakt den 12. maj 172121.
Efter kontrakten havde Lillienskiold hele arbejdet i entreprise. Han skulle
garantere for, at marmorstenene var af bedste kvalitet, og at farverne var i
overensstemmelse med dem, der var ansat på modellen. Han skulle indtil vi
dere selv afholde udgifterne, såvidt arkitektur-, billedhugger- og stenhugger
arbejdet angik, og tavlen skulle være færdigopstillet — »om Gud vil« — til på
ske 1723. Det fundament, hvorpå alterbygningen kom til at hvile, skulle for
færdiges på kirkens regning, medens Lillienskiold selv måtte betale alt jern,
der medgik til marmorstenenes og billedhuggerarbejdets fastgørelse. Derimod
skulle kirken selv udrede udgifterne til det jern, hvormed alteret fæstnedes til
muren. Gulvet mellem alteret og knæfaldet — kaldet »reposen« — skulle læg
ges af marmorsten, så langt og så bredt som man måtte finde nødvendigt. Til
losning af marmoret, når det bragtes fra skibet til billedhuggerens værksted
samt transporten herfra og til kirken, skulle Lillienskiold have hjælp fra garni
sonens mandskab. Til gengæld lovede kirkens styrelse at betale Lillienskiold
de stipulerede 4000 rdl. klingende mønt. Den første termin på 1000 rdl. skulle
udredes straks ved kontraktens indgåelse. Den anden termin, også på 1000 rdl.,
ville Lillienskiold modtage, når marmoret var rigtigt afleveret og den af ham
benyttede danske stenhugger, den nedenfor nævnte Diderik Gercken, havde
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attesteret for dets bonitet. Endelig skulle den tredje termin på 2000 rdl. komme
til udbetaling, når alteret var leveret i færdig stand. De originale arbejdsteg
ninger skulle, medens byggearbejdet stod på, opbevares hos kirkens værger, og
en rigtig kopi deraf ville blive Lillienskiold tilsendt, forsynet med alle de rig
tige farver. Det hedder videre, at før slutsummen kan betales, skal det færdige
værk besigtiges af kunstforstandige og upartiske fagfolk, som da attesterer, at
alteret stemmer overens med modellen i alle henseender. For at kirkens for
standere kan være desto mere betryggede, når den første termin er udredet,
skal Lillienskiold stille en kautionist, såvel for sig selv som for billed- og sten
huggeren. Såfremt der på det leverede arbejde måtte findes fejl, eller leveringen
ikke er sket til rette tid, kan kirken tilbageholde den sidste termin. I en til
skrift nævnes det, at Lillienskiold, der oftest opholdt sig i Norge, havde indsat
Diderik Gercken som sin fuldmægtig under arbejdets gang, og det skulle for
fremtiden være ham, der havde ansvaret for billed- og stenhuggerarbejdets
beskaffenhed.
Kontrakten er underskrevet af kommandanten grev Sponneck, vicekommandanten Andreas Franck, de to kirkeværger Jungen og Wodroff samt den
førnævnte Hans Scavenius (i egenskab af kautionist) og Diderik Gercken. Sam
tidig kvitterer Lillienskiold for modtagelsen af de første 1000 rdl.
Allerede i sommeren 1721 afsendtes fra de lillienskioldske brud den første
sending marmorsten til København22. Med en senere sending skal der have været
bryderier, idet et af Lillienskiolds skibe skal være forlist ud for Bergen23. Denne
ulykke ses dog ikke at have forhalet det videre arbejde. Gercken kunne 2. de
cember 1722 attestere, at der nu var materialer i tilstrækkelige mængder og af
god beskaffenhed24. Man gik da straks i gang. Januar 1723 blev fundamentet
muret af teglsten fra Helsingør. Men altertavlen blev dog ikke færdig inden
påske, som det var lovet. Vi skal senere høre mere om dette — det var billed
huggeren, der havde vanskeligheder med materialet. Håndværkerne var i gang
hele sommeren 1724. Murmesteren J. C. Schirmer, der i forvejen havde muret
kernen til fundamentet og nu var gået i gang med bagsiden af tavlen, kunne
29. september berette, at stenhuggeren havde opsat alt marmorværket25. Også
en maler var i gang med at forgylde bogstaverne i indskrifterne26.
Allerede juni 1724 var Severin Benzon af sognepræsten blevet underrettet
om, at altertavlen nu var ved at være færdig, og han svarede med at ytre sin
glæde over, at den otte år gamle sag (i virkeligheden var det 10 år!) var af
sluttet, og tilføjede, at enten han selv eller en broder agtede sig til København
for at undersøge, om tavlen var efter testators ønske, sådan som man billig
turde forvente, når der var ofret så mange penge derpå27. Inspektionsrejsen
blev dog til intet. I stedet indsatte Hans Benzons arvinger professor, sogne
præst Edvard Londemann28 (senere adlet under navnet Rosencrone) som deres
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lokale tillidsmand i København. Londemann trådte straks i virksomhed og
skrev til kirkens styrelse, at man burde udnævne fire af de kyndigste mænd,
som her i staden var at finde29. En kommission bestående af generalbygmester
J. C. Ernst, fortifikationschefen Elias David Häusser, maleren Hendrik Krock
og billedhuggeren Johan Christopher Heimbrod, trådte sammen og afholdt en
første besigtelse30 i kirken den 20. november 1724. Man kender ikke direkte de
fire herrers responsum, men vi har dog kongens svar derpå, dateret 22. decem
ber samme år31. Heraf fremgår, at det færdige værk ikke ganske svarede til
de forventninger, man efter kontraktens ord kunne stille; da tillige Häusser
og Krock senere havde ændret deres oprindelige dom over altertavlen, bad
kongen alle fire træde sammen på ny for ved selvsyn at få afgjort, om alter
tavlen »saavel hvad Marmorsteenens bonitet som Teigningens og Arbeidets
Ziirlighed og Dygtighed angaar forsvarligen og efter Contracten er forfærdiget
eller ey«, ligesom kongen ønskede en redegørelse for, hvorledes eventuelle fejl
i arbejdet lettest kunne rettes.
Både af disse udtalelser og af kommissionens næste syn (om hvis nøjagtige
dato der kan herske tvivl) kan det ses, at disse sagkyndige ikke uden videre
turde godkende det færdige værk. Det var Gercken, der på Lillienskiolds vegne
havde det foreløbige ansvar, men det væsentligste af kritikken gjaldt den bil
ledhugger, der havde udført altertavlens skulpturer. Det var Just Wiedewelt.
Både han og Gercken fik modvinden at føle, thi de kunne ikke få deres til
godehavende udbetalt. I oktober 1725 indsendte de i fællesskab en klageskri
velse til Kancelliet med ansøgning om gennem en kongelig befaling at få deres
penge32. De erklærede i dette brev, at ingen af dem »af dend Materie, som dem
dertil er bleven given har kundet giøre bedre arbeide, saasom de uden fortry
delse har giort et stycke arbeide 2 à 3 Gange«. Udtalelsen har sin værdi. For
det første synes det, som om billedhuggerne selv erkender, at der har været
mangler ved deres arbejde; senere tiders dom har da også stedse hævdet, at
navnlig Wiedewelts andel deri lader meget tilbage at ønske. Men for det andet
lægger Wiedewelt og Gercken en del af skylden på materialet. Nu havde Gercken
dog straks ved marmorets ankomst fra Norge sagt god for dets bonitet, men
han havde på det tidspunkt endnu ikke haft stenene under mejsel, og godken
delsen kan i første række kun gælde et almindeligt skøn af materialets hårdhedsgrad. Senere må både Gercken og Wiedewelt have gjort smertelige erfa
ringer. Ganske de samme erfaringer er gjort i vore dage. Da altertavlen 1959—
61 var under restaurering, havde Nationalmuseets billedhuggerværksted lejlig
hed til at eksperimentere med sten fra det samme brud ved Bergen. Man fandt
materialet stærkt lagdelt med udpræget tilbøjelighed til at spalte og helt umu
ligt at bearbejde33. Just Wiedewelt har altså haft en kraftig undskyldning, og
mulig tog de fire sagkyndige også hensyn dertil, da de påny trådte sammen
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for at fælde den endelige dom34. Umiddelbart lyder denne dom ikke særlig
elskværdig. Første punkt gjaldt gulvet mellem altertavlen og knæleskranken;
det var lagt af sorte og hvide marmorfliser, som skønnedes at være slet ind
passede, og som Gercken derfor måtte gøre om. Andet punkt handlede om
knæfaldet, hvis skranke var udført af eg, men som burde have været af mar
mor; da kontrakten imidlertid næppe havde udtrykt sig klart om dette punkt,
og der i øvrigt ikke var grund til klage over det færdige værk, blev skranken
indstillet til godkendelse. Med det tredje punkt nærmede man sig det centrale,
Wiedewelts skulpturer; her trådte Heimbrod til som særlig sagkyndig og fæl
dede den hårde dom, at egentlig burde det hele gøres om, hvad der ville med
føre en merudgift på 940 rdl., foruden materialet. Han hævdede endvidere, at
både festonerne samt pilastrenes og søjlernes kapitæler var udført af alabast i
stedet for af marmor (her er kritikken næppe helt rigtig: kun festonerne er af
alabast). Heimbrod tilføjede dog, at det ville trække arbejdet for meget i lang
drag, hvis det skulle gøres om, og slutter med at votere for godkendelse, imod
at der i den akkorderede sum afkortes 2—300 rdl., hvorefter stenhuggeren selv
kunne afgøre med Lillienskiold, hvem af dem der skulle bære tabet. Endelig
udtalte de fire kommissarier sig kritisk om det stykke gevandt, der folder sig
om altertavlens krone, og som var udført i gips, skønt det burde have været
af marmor.
Når altertavlen trods den fremførte, og vistnok berettigede, kritik alligevel
endte med at blive godkendt, turde der heri ligge en stiltiende indrømmelse af,
at arbejdet næppe på de givne vilkår kunne udføres helt tilfredsstillende, og at
en fornyet indsats fra billedhuggerens side, helt eller delvis, næppe ville føre
til et bedre resultat. Beskyldningen for ubrugeligt materiale måtte derfor falde
tilbage på leverandøren. Lillienskiold var, inden sagen kom så vidt, afgået ved
døden, og først sent, i 1729, indvilgede hans arvinger i at lade sig afkorte med
de 300 rdl.35. Gercken og Wiedewelt kunne da omsider få deres tilgodehavende
ubeskåret.
Beskrivelse. Altertavlen (fig. 36) fremtræder som nævnt helt beklædt med
marmor. Dog er kernen i fundamentet og overbygningens bagside af teglsten.
Fundamentet måler 5 ½ alen i bredden, medens tavlens samlede højde er 10½
alen. Hele den store opbygning er anbragt 1 ½ alen foran korvæggen, således
at der bag den er udsparet en smal korridor.
Fundamentet, der er af sort marmor, er 1 ½ alen højt (110 cm), svarende til
alterbordets højde. Det er ved en enkel profilering vandret leddelt, medens
den lodrette opdeling følger storstykket foroven med et smalt midterfrem
spring. Over dette nedre postament er et smalt mellemstykke på godt en alens
højde, tredelt i overensstemmelse med storstykket, med ramme af sortbroget
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Fig. 36. Garnisonskirken. Altertavle 1724 (s. 221).

L. L. 1967
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Fig. 37. Garnisonskirken. Altertavlens midtfelt (s. 225).
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marmor
omkring
forsæn
kede felter af hvidbroget
marmor. I den brede fylding
under
storstykkets
midtfelt
står siden 1860 en indskrift
med forgyldte versaler: »Det
er fuldbragt«36. Tidligere var
der her en kartouche af
hvidt marmor, hvis buede
skriftfelt er lodret tvedelt af
en meget smal feston. I ven
stre halvdel stod med for
dybet fraktur: »Ebræ: 13.
10. Vi hafve et Altar — det
er — Jesus Christus«. I højre
halvdel
læstes:»
Apocal.
XIX. v. 9 — Seelig sind die
zum Abendmahl des Lammes berufen sind«. Bogsta
verne var oprindelig for
gyldte. På grund af den
tyske indskrift blev kartouchen i sin tid fjernet. Ved
restaureringen 1960 blev den
genfundet i kirkens maga
L. L. 1967
sin. Arkitekten, der ledede
Fig. 38. Garnisonskirken. Sidefigur »Troen« på altertavlen
(s. 224).
istandsættelsen,
ville
gerne
anbringe den på dens oprin
delige plads; men da menigheden ønskede at bevare den 100 år gamle indskrift
på postamentet, enedes man om at opsætte skjoldet på altertavlens bagside.
—
Over sidefelterne er anbragt kerubhoveder af hvidt marmor med ned
hængende festoner.
Storstykket er tredelt med to smalle sidefelter og et bredere midtfelt. Bun
den er overalt sortbroget marmor. Det indrammes ved flankerne af korintiske
pilastre, medens midtfeltet ved siderne har fritstående, korintiske søjler. Pila
ster- og søjleskafter er af rødbroget, kapitælerne af hvidt marmor. I sidefelter
nes nicher står allegoriske figurer, Troen til venstre, Kærligheden til højre.
Troen er gengivet som en kvinde med hovedklæde og folderigt gevandt, i let
vuggende bevægelse med standbenet dækket, medens det let bøjede højre ben
skimtes under klædebonnet. I den bøjede venstre hånd holder hun en alter
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kalk, medens hun i den ned
ad strakte højre hånd bærer
et (midlertidigt fjernet) kors.
Den modsatte figur, der fo
restiller Kærligheden, sym
boliseret ved et flamme
hjerte i den løftede højre
hånd, er en kvinde med
nøgen overkrop. Gevandtet,
der falder skråt ned fra højre,
lader ane begge ben, både
standbenet og det let bøjede
venstre. Over begge figu
rerne er anbragt store mus
lingeskaller, der dækker over
nichens øvre afslutning. I
hovedhøjde fra sidestykkets
kant og hen til midtfeltet er
indfældet et vandret, uprofileret hvidt bånd.
Storfeltet optages af et
korsfæstelsesrelief
(fig.
37)
af hvidt marmor i smal, pro
fileret ramme, der foroven
forkrøbber sig i en dobbelt
L. L. 1967
Fig. 39. Garnisonskirken. Sidefigur »Kærligheden« på alter
bue. Medens korstræet er i
tavlen (s. 225).
relief,
er
Kristusskikkelsen
frit udarbejdet, hængende i
strakte arme med nagler gennem hænder og fødder. Figuren selv er gjort i eet
stykke, men armene er udført for sig, og brudfladen er synlig. Det smalle lænde
klæde hænger skråt fra venstre ned mod højre, med livligt, barokt stormvejr i
foldekastet. Frelserens sidestillede og gennemnaglede fødder støtter på et skråt
fremspring (suppedaneum). Neden for korset ligger et kranium og en knogle. Ved
korsets fod står tre skikkelser, alle draperede i lange, folderige klædebon. De har
hidtil været kaldet »de tre Maria’er«, nemlig Jesu moder (til venstre i feltet), Maria
Magdalene (knælende ved korset) og Maria, Kleofas’ hustru. Tydningen er dog
næppe rigtig. Den tredje skikkelse, som ikke bærer den gifte kones hovedlin,
må være Johannes, der efter alle ikonografiske regler ikke må savnes ved en
korsfæstelsesscene. Hovedet på denne skikkelse er i øvrigt udført af alabast,
hvad der åbenbart er et vidnesbyrd om billedhuggerens vanskeligheder under
Danmarks kirker, København III
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arbejdets gang. — De to stående skikkelser giver med stilfærdige håndbevæ
gelser udtryk for sorg, Maria med foldede hænder, Johannes med hånden på
brystet, medens situationens dramatik dels afsløres i klædebonnets voldsomme
foldekast, dels i Maria Magdalenes stærkt bevægede holdning, der antyder et
spring fra venstre hen mod korsets fod, hvor hun med nøgen overkrop knæler
ned for at omfavne korstræet.
Den brede, klassisk formede gesims er forkrøbbet uden om søjlefremsprin
gene. Over forkrøbningerne er der en brudt fronton, mellem hvis volutter der
er indskudt et skjold med Frederik IV.s kronede spejlmonogram over et kerub
hoved, alt af hvidt marmor. Der er en tydelig og sammenhængende bevægelse
fra alterrelieffet op over gesimsen til våbenskjoldet, der krones af Helligåndsduen, som om hovedfeltets samlede masse organisk skyder sig tilvejrs og for
binder den med topstykkets ledføjninger.
Topstykket er formet som en gavl af samme bredde som hovedpartiets midt
stykke, hvis bevægelse det fortsætter med flankerende pilastre lige over søj
lerne nedenunder. Vinklen mellem den lodrette opbygning og sidefelternes ge
sims udfyldes af gavlvolutter, næsten dækket af nedhængende draperier, og et
par knælende engle. Over topstykkets vandrette, øvre gesims er anbragt en
muslingeskal, flankeret af to kerubhoveder og hvilende på et gevandt, der også
bølger ned langs siderne. Det var dette draperi, der først var gjort af gips, men
som efter kommissariernes dom burde udføres i marmor. Det blev da udført i
gråligt, norsk marmor. Muslingeskallen var oprindelig smykket med et stråle
bundt af forgyldt Metal, gengivet hos Thura, men forsvundet efter 1930.
Over den samlede altertavle er der spredt en del ornamenter uden direkte
tilknytning til den konstruktive arkitektur. Af kerubhoveder, hvoraf nogle
allerede er omtalt, er der ialt syv. Desuden er der ophængt guirlander af ala
bast under storstykkets øvre gesims, medens sværere guirlander af hvidt mar
mor hænger ned langs storstykkets flanker.
Rummet bag altertavlen er ved to døre afskilret fra det øvrige kor. Dørene,
der ikke har og aldrig har haft fløje, indrammes af let profilerede marmorkarme,
foroven let buede. Over karmens toppunkt er anbragt en portrætbuste, Hans
Benzons mod nord (til venstre) og hustruens modsat (fig. 40 f.). Busterne,
begge posthume, er udført af Just Wiedewelt og er som kunstværker af ringere
kvalitet. Hvorvidt der er portrætlighed, kan næppe nu afgøres; i dommen over
den samlede altertavle nævnes disse figurer overhovedet ikke, men de er heller
ikke anbragt på et umiddelbart iøjnefaldende sted. For at lette billedhuggeren
i hans arbejde, havde Severin Benzon sendt et par malede portrætter til kir
ken36, og efter dem har Wiedewelt måttet stræbe at nå det bedst mulige resultat.
Som altertavlen nu står, var den blevet til ved et samarbejde mellem de to
billedhuggere Diderik Gercken og Just Wiedewelt. Men ingen af dem har gjort
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Herman Jacobsen

Fig. 40. Garnisonskirken. Hans Benzons marmor
buste udført af Just Wiedewelt, opstillet bag
altertavlen (s. 226).
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Herman Jacobsen

Fig. 41. Garnisonskirken. Elisabeth Lassens mar
morbuste, udført af Just Wiedewelt, opstillet
bag altertavlen (s. 226).

det ældste udkast. Vi ved så meget, at Hans Benzon 1714 havde ladet en teg
ning og derefter en model af træ til tavlen forfærdige. Men hvem der var mester
derfor, vides ikke. Gercken var vistnok for ung og uprøvet dengang. Just
Wiedewelt var på den tid, da modellen udførtes, i Paris. Han, der var elev af
Thomas Quellinus, kom først hjem fra sin mangeårige udenlandsrejse i 171537,
og da var projektet til altertavlen allerede udarbejdet. Måske har Hans Ben
zon henvendt sig til en arkitekt; von Platen kan vel komme i betragtning, men
han havde på den tid trukket sig ud af al arkitektonisk virksomhed. Blandt
tidens øvrige bygmestre kunne man gætte på J. C. Ernst, men der er absolut
intet holdepunkt for en sådan antagelse.
Der er kun få efterretninger om altertavlen i de næste to århundreder. Vær
ket i sig selv var så solidt og velbygget, at ingen ændringer af betydning har
fundet sted. Kun om altergulvet, den lille flade mellem tavlen og knæfaldsskranken, er der nogle oplysninger. Det var dækket af sorte og hvide marmor
fliser38. Trods denne fornemme iklædning er gulvfladen tidligt blevet skjult af
et hårdugstæppe39, der nævnes 1756 og 1766. Hvornår fliserne blev fjernet,
vides ikke sikkert, men det synes at være sket ved kirkens restaurering under
15*
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Nebelong 1860. En række sorte og hvide fliser ligger nu i kirkens forhal under
orgelet; de turde stamme fra det nævnte altergulv.
En anden ændring er allerede antydet ovenfor. Det gælder fjernelsen af det
kartoucheformede skjold foran på postamentet. Også denne forandring af alter
tavlen er som før nævnt sket 1860.
Da man 1951 forberedte en restaurering af hele kirkebygningen, havde man
afset en sum på 2000 kr. til undersøgelse af altertavlens tilstand. Men sagen
blev udskudt. Ved tavlen blev der foreløbig ikke rørt. Så skete det, at slut
stenen i buefeltet over korsfæstelsesscenen i storstykket pludselig faldt ned40
den 17. marts 1958. Der blev iværksat en undersøgelse, som tilfulde godtgjorde,
at hurtig handling var uomgængelig nødvendig. Dekorationerne af marmor og
alabast var fæstet til det faste murværk med jernspigre, som på grund af rust
dannelser mange steder havde sprængt stenene. Billedhuggerne Claes Baumbach og Vitus Nielsen gik i gang med at fjerne de mest truede dele for at undgå
nye nedstyrtninger. Enkelte af stykkerne sad så løse, at de så at sige faldt ned
i hænderne på restauratorerne. Det var mange af de påheftede dekorationer,
man måtte bringe i sikkerhed, således seks guirlander af alabast, to kerub
hoveder, Helligåndsduen over Frederik IV.s våbenskjold samt yderligere de
yderste vinger på topstykkets to knælende engle. Kirkens arkitekt Marinus
Andersen indsendte derefter til Kirkeministeriet den 30. maj 1958 et overslag
vedrørende tavlens fuldstændige istandsættelse. Man agtede herefter at afskilre altertavlen fra det øvrige kor ved en interimsvæg, foran hvilken der
kunne anbringes et midlertidigt alter. Overslaget omfattede nedtagelse af hele
den gamle alteropbygning, fjernelse af alle jernankre og rensning af alle detal
jer, der derefter atter skulle anbringes på deres oprindelige sted, fæstnet til
murværket med nye ankre af bronze; desuden skulle der indlægges ventilationsrør fra altertavlens bund til dens top. Det samlede overslag, der også i alle
hovedtræk blev fulgt, skulle koste 43000 kr. Menighedsrådet fremhævede i
skrivelse til Kirkeministeriet 28. juni, at selv om man nu havde fjernet alle de
mest truede partier, var det at forvente, at rustdannelser også i fremtiden ville
volde vanskeligheder, hvorfor en hurtig indgriben over for hele altertavlen var
uomgængelig nødvendig. Kirkeministeriet tiltrådte disse synspunkter og be
vilgede 25. november 1958 de stipulerede 43000 kr. til altertavlens istandsæt
telse. Man tog fat i begyndelsen af 1959. Hele tavlen blev taget ned, de enkelte
dele restaureredes og forsynedes med bronzeankre. Nogle brudstykker af guir
landerne kunne ikke reddes, men måtte gøres af nyt; de originale stumper lig
ger nu opmagasineret i rummet under alterbordet. Efter at det store arbejde
med ny opmuring af altertavlen var slut, kunne det hele værk erklæres for fær
digt 28. august 1959.
Istandsættelsen var udført af de nævnte billedhuggere, Claes Baumbach og
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Vitus Nielsen, assisteret af Thycho Clemmensen. Det rent håndværksmæssige
med nedtagelse og genopstilling af altertavlen var overdraget murmestrene
Einar Christophersen og W. A. Pauner.
†Altertavle fra Sophie Amalienborgs kapel, se s. 172.
Altersølv. Fra kirkens ældste tid stammer kun kalk nr. 1, fra 1689, den til
hørende oblatæske samt den af Hans Benzon skænkede alterkande. Hvad kir
ken i øvrigt da havde af sølvtøj, er forsvundet i tiden efter 1772, da guldsmeden
Christian Werum leverede hovedparten af det nu eksisterende altersølv. På
kirkekonferencen 3. august 1772 blev det bestemt, at kirkens inventarium skulle
efterses, »om der iblandt findes noget gammelt og ubrugeligt, som [til nye sygekalke] kunde anvendes«. Desuden var der klaget over, at »Alter-Karene, som
bruges til Sacramentets Uddeelelse, ikke have den nødvendige Størrelse«, hvor
for det nærmere skulle bestemmes, »hvad Forandring derved skulde skee«. Den
2. november havde man overvejet sagen, og det blev nu bestemt, »at Sølv
Tøyet, som bruges paa Alteret, og nu befindes deels brøstfældigt og deels af
slet beskaffenhed, maae omarbejdes efter den af Herr Stads-Bygnings-Mester
[Georg Erdmann] Rosenberg dertil forfattede Teigning«. Kun Benzons kande
skulle bevares41. Da det kom til stykket, bevarede man dog ved denne lejlig
hed langt det meste af kirkens gamle altersølv.
Kalk (fig. 42) 1689, af almindelig bordtype, 23 cm høj, med sekstunget fod
og knop med stærkt puklede tunger. Glat, indvendigt forgyldt bæger med ny,
påloddet tud. På en af tungerne er graveret Christian V.s kronede monogram.
På fodpladens overside fire stempler: Københavnsmærke 1689, Conrad Ludolfs
guardeinmærke, mestermærke for Christian Winnicke (Bøje s. 44, vistnok nr.
202) samt månedsmærket Jomfruen. Under fodpladen indridset skriveskrift:
»Zur Copenhagenschen Guarnison 1689«. Opforgyldt 177542. I 1812 blev kalken
brugt ved onsdagsgudstjenesten9. Opbevares i etui sammen med nedennævnte
disk og oblatæske.
Disk 1790, forgyldt. Diameter 15 cm. Glat, med et graveret malteserkors i
cirkelslag på kanten, der har været slidt af og atter er påloddet. På kantens
bagside stærkt slidte stempler: Københavns bymærke (årstal afslidt), guardein
mærke for Frederik Fabritius, mestermærke, hvis sidste bogstav er K, samt
månedsmærket Skytten. 1790 omgjorde guldsmed J. H. Kemerer (Bøje s. 97)
en disk og tillagde 3 kvint sølv43. Til kalken fra 1689 hørte før 1790 en forgyldt
disk, nævnt 1720 f2. Antagelig er den også blevet omgjort 1736, da guldsmed
[Rasmus Andersen] Krag leverede en disk på 6 lod 1¼ kvt. mod den gamles
4 lod 3 ½ kvt.44.
Oblatæske af sølv, før 1720. Af oval form: 10,8 cm lang, 8,8 cm bred; højde
(med det flade låg) 4,1 cm. Den helt glatte æske er uden stempler. Inventariet
fra 1720 nævner »En liden Sølf Abelatt Eske, Vegten ej paastucken, Veyer 9
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Fig. 42. Garnisonskirken. Alterkalk 1689 (s. 229).

Fig. 43. Garnisonskirken. Alterkalk 1772 (s. 230).

Lod, u-stemplet Sølfv, betalt af Kircken«2. De følgende inventarier anfører
også en oblatæske af sølv på 9 lod, og identifikationen med den eksisterende
æske er mulig ud fra inventariet fra 1764, der nævner »En liden Oval abelatæske, fremmed Sølv, veyer 9 lod«45. I 1775 blev en lille oblatdåse hørende til
altersagerne opforgyldt46; hvis det drejer sig om denne æske, er forgyldningen
nu helt afslidt.
Altersæt 1772 i empire, udført af Chr. Werum efter tegning af G. E. Rosen
berg (jfr. ovenfor s. 229). Kalken (fig. 43) er 24,4 cm høj; uden fodplade, men
høj, glat standkant, hvorover en vulst med omvundne egeblade. Højt, rundt
skaft med rillemønster; den højtsiddende knop, der har form som en vulst, har
blomsterornamenter, indrammet af slyngbånd, mage til bronzeornamentet på
døbefontens skaft (jfr. s. 244). Bægeret har forneden smalle tungeornamenter
på prikket grund og herover en smal liste. Øverst, under den forgyldte mundingskant, er et bånd med »løbende hund«. Indvendig forgyldt. Stempler på
standkanten: Københavns bymærke [17]72, guardeinmærke for Fr. Fabritius,
stærkt udslidt mestermærke for Chr. Werum (Bøje s. 84) samt månedsmærket
Tvillingerne. Til kalken blev der efter Rosenbergs tegning udført en model i
træ, drejet af Søren Nyegaard47 og med ornamenterne tilføjet af billedhuggeren
C. F. Stanley48. Ifølge Werums regning vejede kalken 64 lod 2 kvt. 2 ort. I
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Fig. 44 (foroven).
(s. 231).

Garnisonskirken.

Oblatæske

1772

Fig. 45 (til højre). Garnisonskirken. Vinkande
1640, skænket 1714 af Hans Benzon (s. 231).

o.

arbejdsløn for den og disken samt for forgylding fik han 43 rdl.49. Disken er
forgyldt. 16,2 cm i diameter. Midtpå er graveret et Georgskors i cirkelslag.
Under bunden samme stempler som på kalken. Efter Chr. Werums regning
vejede tallerkenen 10 lod 2 kvt. 2 ort49. Oblatæsken (fig. 44) er cylindrisk med
perlestav langs foden og cirkelornament på prikket grund langs overkanten.
På det let hvælvede låg er i midten et Georgskors på prikket grund i cirkelslag,
hvorfra udgår smalle tungeornamenter dækkende hele lågets overflade. Dia
meter 13 cm. Højde til lågkanten 4,6 cm. Under bunden samme stempler som
på kalk og disk. Chr. Werum fik i arbejdsløn og for forgylding 20 rdl.; vægten
var 36 lod 2 ort49. Dette altersæt anvendtes i 1812 ved søndagsgudstjenesten9.
Vinkande (fig. 45). O. 1640, skænket til kirken 1714 af altertavlens donator
Hans Benzon (jfr. s. 217). Hjemligt arbejde påvirket af den nederlandske guld
smed Adam van Vianens bruskbarokke »kwab«-stil50. Højde 24 cm, indvendig
forgyldt samt spor af udvendig forgylding. Stærkt hvælvet fod med volutprydede bukler på riflet grund. Herover et støbt bånd med legende engle og blom
sterranker; på dette hviler det pæreformede korpus, der midtpå har otte, op
rindelig glatte felter, indrammet af drevne blad- og volutornamenter. Under
kanten masker med udløbende, oprullede flige, der omslutter to små drevne
skjolde, alt på riflet grund. Den støbte, s-bøjede hank er udformet som en
mandsherme med frugt- og blomsterguirlander. Det hvælvede låg har samme
bukkelornament som foden; i midten er indfattet en medaille med brystbillede
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af Christian IV. og rigsvåbenets enkelte skjolde i en krans udenom. Bagsiden
inden i låget viser Christian IV. til hest; medaillen dateres til o. 164051. Gæk
ken er en støbt figur forestillende en siddende kvinde med tre børn (Caritas).
Under bunden en oldermandsranke og to gange gentaget mærke for Københavnsmesteren Jørgen Jørgensen Prytz (Bøje 153), der nævnes helt frem til 1654,
men hvis i øvrigt kendte arbejder alle ligger i 1630’rne. Af de to små skjolde
har det ene graveret et bomærke af Andreaskors-typen og initialerne H. B. for
rådmand i Randers Hans Bentsen, o. 1565—1622, og det andet et Jesumonogram og initialerne K. M. D. for hans hustru Karen Mogensdatter Schou. Me
daillen af den aldrende Christian IV. udelukker, at kanden kan være udført i
mandens levetid. Af de otte store, ovale felter er de syv i tidens løb blevet for
synet med graverede våbener og indskrifter. Ældst er nr. 4 og 5 til højre for
hanken; det første viser et Benzon-våben (hjelmtegnet dog tre roser) og øverst
i versaler: »M. Søren. Hansøn. B[enzon]«, søn af Hans Bentsen, præst i Ran
ders, 1618—68. Det næste har i skjoldet en svømmende and, hjelmtegn tre
blomster, og øverst med versaler: »Lisebet. Axels. D[atter And]«, Søren Han
sen Benzons hustru; hvert af disse felter har to af cifrene i »1653« placeret
under skjoldene. Noget yngre er graveringerne på de to flankerende felter; på
det til venstre (nr. 3 fra hanken) ses et Benzon-våben og på feltet til højre
(nr. 6 fra hanken) et skjold med to flagermusevinger udgående fra en rose og
samme mærke som hjelmtegn (jfr. sarkofager s. 302). Disse to våbener står for
sønnen af Søren Hansen Benzon, assessor, kommerceråd Hans Sørensen Ben
zon, 1657—1715, og hustru Elisabeth Lasson, 1671—1714, til hvem kursivind
skriften i felterne 7 og 8 refererer: »Denne Kande, som i Trey Leed har væred
hos de Bendser er af Commerce Raad Hans Bendsön d 17 April 1714 da hands
Sl: Frue Elisabeth Lassen Døde/ Forræred til den Herre Zebaoth Altar under
Guds straf om dend forvendes til anden Bruug«. Om disse to felter melder
regnskaberne for 1720: »Dem Goldschmidt Norman für die aufgestochene
Schrift auf der Silbern Kanne, so Commerce Bath Bentzen Seel. verehret, 4
rdl«52 (guldsmed Andreas Normand, Bøje s. 55). Den yngste indskrift, i ind
prikket skriveskrift, er i felt nr. 2: »Reparert Den 21de November 1801«; den
sigter til den reparation og opforgylding, som guldsmed J. H. Kemerer (Bøje
s. 97) foretog dette år, og hvorfor han modtog 10 rdl.53. En endnu større repa
ration, til 48 rdl., havde han dog udført 178754. Hans Benzons søn, Severin
Benzon udtalte 1722 i forbindelse med gaven på 4000 rdl. til den nye alter
tavle, at faderen yderligere havde skænket en forgyldt sølvkande på 97 lod
»med voris Foreldris samt endeel af voris forfædre paa Fædrene Vaaben og
Chiffres«55. Kanden er mærkeligt nok ikke omtalt i inventariet fra 1720, der
imod i det fra 17274 og alle de følgende. I 1772 blev den oppoleret »som Nye«
af Chr. Werum49.
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Fig. 46—48. Garnisonskirkens berettelsessæt. Fig. 46 (til venstre). Sygekalk 1772 (s. 233). Fig. 47
(i midten). Sygekalk 1801 (s. 234). Fig. 48 (til højre). Sygekalk 1833 (s. 234).

Sølvske 1842(?), med huller i laffen, til at fjerne urenheder i altervinen. 14,3
cm lang. På skaftets bagside er følgende stempler: Københavns bymærke [18]42
(?), guardeinmærke for Peter Reimer Hinnerup, mestermærke Schröder for
Conrad Christian Fredrik Schrøder (Bøje s. 133) samt månedsmærket fiskene.
I 1844 anskaffedes en sølvske til brug ved alteret i stedet for en †sølvske, der
var blevet stjålet ved indbrud i kirken56.
Berettelsessæt. 1) (fig. 46) 1772—73. Kalken er 11,8 cm høj. Rund, profileret
fod med glat skaft. Godronneret knop tæt under bægeret, der forneden har et
tungeornament på prikket bund. Indvendig forgyldt, mundingsranden ligeså.
Midt på bægeret står med graverede versaler: »Den Herre Zebaoths Kirke«.
Ingen stempler. Vinbeholderen, indvendig forgyldt, har plads i bægeret og har
form som dette. Proppen udgøres af det cylinderformede, indvendig forgyldte
oblatgemmes fod; ingen stempler. Den tilhørende disk, hvis diameter er 8,1 cm,
er forgyldt på oversiden. Under bunden to stærkt udslidte stempler for Københavnsmesteren Chr. Werum (Bøje s. 84). Denne udførte 1772 to små kalke til
kirken, den ene på 25 lod 2 ort, den anden på 25 lod 3 kvt. 2 ort og fik for hver
med arbejdsløn og forgylding 16 rdl.49. Den ene af disse kalke forsvandt 1801
(se †sygekalk nr. 3, s. 236). I 1773 leverede Werum en flaske med »Abelatdaase«
til en kalk på 11 lod 1 kvt. 2 ort; for arbejdet og forgylding fik han 6 rdl. 6
mk.57. Det kan ikke afgøres, om det er denne sygekalk eller en af dens to tyske
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pendanter (†berettelsessæt nr. 4, beretteltessæt nr. 2), der bliver forgyldt 179058
og repareret og forgyldt 181959.
2) 1801 (fig. 47). Kalken er 11,3 cm høj. Rund fod i flere afsæt. Glat skaft
uden knop. Glat bæger med graveret skriveskrift: »Gehörth der Garnisons Kir
che 1801«. Indvendig forgyldt, mundingsranden ligeså. På standkanten Københavnsstempel (årstal mangler) og mestermærke for Johan Henrich Kemerer
(Bøje 655). Vinbeholder i bægeret, forgyldt, dertil prop med sølvhætte og -ring.
Om mundingen slutter det cylindriske, indvendig forgyldte oblatgemme. Den
tilhørende disk, der er 8,1 cm i diameter, er forgyldt på oversiden; under kan
ten to stempler for J. H. Kemerer. Denne udførte 1801 to kalke til kirken i
stedet for de to sygekalke, der var blevet benyttet af den tyske sognepræst og
kapellan, men var blevet solgt ved auktionen efter pastor Chemnitz (jfr. †syge
kalk nr. 2, s. 236). Den 11. september leverede Kemerer en kirkekalk[!] på 23
lod 1 kvt. med forgylding, og den 17. oktober en dito kalk på 22 lod 3 kvt. med
forgylding; for begge modtog han 57 rdl. Regningen blev forelagt skiftekom
missionen i pastor Chemnitz’ bo60. En af disse må være den bevarede tyske
sygekalk, den anden er forsvundet (se †sygekalk nr. 4, s. 236),
3) 1833 (fig. 48). Indvendig forgyldt, højde 17 cm. Rund, profileret fod. Glat,
rundt skaft, der går jævnt over i den godronnerede knop. Bæger med godronneret underdel. På bægerets glatte flade under en bladfrise på prikket bund er
graveret med versaler: »Den Herre Zebaoths Kirke«. På bægerets yderside og
under bunden er følgende stempler: Københavnsmærke [183]3, guardeinmærke
for Christian Olsen Møller, mestermærke for Levin Dyrkopf (Bøje 941) samt
månedsmærket Tyren. Langs standkanten er giverens navn indprikket med
skriveskrift: »C. C. Østergaard d 24 April 1833«. Under kalkens bund et oblat
gemme med hængsellåg. Tilhørende disk, forgyldt på oversiden.
1914 leverede Dansk Paramenthandel 75 stk. Absalon særkalke af plet og i
1918 yderligere 50 stk.61.
†Altersæt. Inventariet fra 1720 nævner foruden 1689-kalken (nr. 1) en min
dre, forgyldt kalk med forgyldt disk. Vægten var 32 lod 3 kvt. Augsburger
sølv62, betalt af kirken2. Den betegnes på samme måde i de følgende inventarier
17274, 173763, 176445 og 17785. Det sidste år nævnes den jævnsides med 1689kalken og den nye fra 1772 (s. 230). Denne †kalk med disk blev 1812 anvendt i
Stokhuset9, hvor gudstjenesten hørte under en af garnisonspræsterne indtil dets
nedlæggelse 1858 (jfr. s. 156). I 1861 havde kirken stadig tre alterkalke (men
kun to diske), hvoraf en var udlånt til Garnisonshospitalet11. På samme måde
fordeles de tre kalke 1891 og frem til 1904/0564. Herefter hører de årlige inven
tarier op, og yderligere efterretninger om kalken på Garnisonshospitalet savnes.
†Oblatæsker. 1) Et med ryslæder overtrukket oblatskrin, givet af Anne Peder
Larsens, »Waffelkone« i Strandstræde, nævnes i inventarierne 17202 og 17274.
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2) De samme kilder nævner et mindre oblatskrin »med Skild Pade indlagt
og Speylglass inden udi«. Også dette var skænket af Anne Peder Larsens.
†Sølvflasker. 1) 1720 var der ved kirken »En sølf Ovaal-flasche med en SølfSkrue, inden i forgyldt, vegten er ey paastucken, veyer 121 lod, ny prøfve Sølf,
gifven af en U-bekandt ven«2. Den ovale sølvflaske på 121 lod nævnes i inven
tarierne 17274 og 173763 på samme måde, mens inventarierne fra 176445 og
17785 yderligere oplyser, at der på skruelåget stod »P. Tommerup« (Knud Tommerup var kirkens danske sognepræst 1690—1726). Indskriften, der øjensynlig
først er tilføjet efter 1720, bringes i sin helhed af Jonge (s. 305), der ganske vist
kalder den en stor sølvkande, men rigtigt anfører vægten: 121 lod. På låget
stod: »Clarius. Est. Nomen. Dantis. Sed. Scripta. Revolvent. Quærentes. Si.
Non. Æthera. Nosse. Sat. Est. An — P. Tommerup.« (»det er tydeligere med
giverens navn, men skrifterne afviser de søgende. Hvis ikke [man finder noget],
er det nok, at himlen ved det. Påskrevet ved Tommerup«)65. På kirkekonferen
cen 2. november 1772 påtænktes det at erstatte den for Bessastaðir kirke be
stemte dåbskande af tin (s. 247) med den ovale sølvflaske, der hidtil havde været
brugt til altervin66. Således kom det dog ikke til at gå; der blev nok anskaffet
en ny kande, men den var til dåben (jfr. s. 247), og sølvflasken har fortsat gjort
tjenste på alteret. Den nævnes endnu 18129 og synes først solgt 1860 (se under
†sølvflaske nr. 2).
2)
Sammen med den ovale sølvflaske (nr. 1) nævner 1720-inventariet en min
dre, firkantet flaske af sølv, »Ziirforgyldt, Vegten ey paastucken, veyer 49 lod
3 qv.«2. I 1727 tilføjes yderligere, at den er af gammelt københavnsk sølv4.
Ifølge inventarierne fra 176445 og 17785 havde den skruelåg. Jonge nævner (s.
305) »En fiirkanted Sølv-Daase til Oblater, vog 49 Lod«, og samme misforståelse
synes begået 1860. Dette år solgtes nemlig til guldsmed Schrøder (Bøje s. 133)
»1 casseret sølv Vinflaske og do. Daase, vog 171 Lod«67, altså på det nærmeste
vægten af den ovale flaske (nr. 1) på 121 lod og den firkantede på 49 lod 3 kvt.
†Berettelsessæt. 1) 1720 nævnes en lille kalk og disk af sølv på 7 ½ lod hos
mag. Tommerup2. Den anføres ikke i 1727-inventariet, men forklaringen synes
at være, at den på dette tidspunkt har været hos guldsmeden for at blive om
gjort. Sidst på året 1726 leverede Københavnsmesteren Rasmus Andersen Krag
(Bøje s. 64) en kalk og disk til kirkens danske sognepræst P. Hunderup; den
vejede 23 lod ½ kvt. og havde en graveret indskrift. Til sættet synes også at
have hørt en flaske, der blev forgyldt sammen med kalken. En modtagen »liden
gl: Kalck vog 8 lod mindre 1 ort«68, altså 7 lod 3 kvt. 3 ort, på det nærmeste
vægten af Tommerups kalk. Flasken til den danske sognepræsts sygekalk om
gjorde Basmus Krag 1735; den gamle flaske vejede 10 lod 2½ kvt., mens den
nye sammen med en ny oblatæske ialt vejede 15 lod ½ kvt.69. I 1765 blev den
danske sygekalk endnu engang omgjort; guldsmed Nicolai Linde (Bøje s. 74)
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leverede en kalk på 22 lod 2 kvt. med forgylding og gravering til pastor Priebst
og havde modtaget en gammel kalk på 27 lod70. Hvad der skete med disken,
oblatæsken og flasken ved denne lejlighed oplyses ikke, men vægten af det
gamle sølv tyder på, at en eller flere dele af sættet er blevet omsmeltet sammen
med kalken. Sygesættets senere skæbne er ukendt.
2) 1720 nævnes en forgyldt kalk med »ziir-forgyldt« disk på 12 lod hos den
tyske præst hr. Hartmann2. 1727-inventariet har »1 kleiner gantz verguldeter
[Kelch] wobey 1 zierlich verguldeter Teller, Copenhagener Silber, wiegt 17
Loth«4. Den ensartede beskrivelse viser, at det er det samme sæt trods den
forskellige vægtangivelse, der må bero på en skrivefejl. I 1730 blev den tyske
sygekalk med disk på »12 loth weniger ½ q« (dvs. 11 lod 3 kvt. 2 ort) omlavet
af Rasmus Krag (Bøje s. 64); den nye kalk og disk vejede 26 lod 3 ½ kvt. og
var forgyldt71. Denne sygekalk, som pastor Grothaus modtog 1730, blev efter
pastor Chemnitz’ død 1800 ved en fejltagelse registreret blandt dennes øvrige
ejendele og solgt på auktion; da fejlen opdagedes, var der ingen mulighed for
at få sættet tilbage, eftersom det allerede var videresolgt72. Til den tyske syge
kalk hørte 1720 en lille firkantet †sølvflaske »som er forslidt og Skruen afbrudt,
u-stemplet, veyer 4 lod 2 qv, gifven af en U-bekandt Encke«2. Denne lille fla
ske nævnes som ubrugelig i samtlige inventarier til 1778, men uden forbindelse
med sygesættet. Derimod udførte Rasmus Krag 1735 til pastor Grothaus’ syge
sæt en flaske af københavnsk prøvesølv på 71/16 lod. I stedet modtog han en
hidtil ikke omtalt flaske på 10 lod 1 ¾ kvt.73. Antagelig er det den, Chr. Werum
(Bøje s. 84) omlavede 1773 (jfr. s. 233); den gamle vejede da 6 lod 2 kvt. 2 ort,
og den nye 11 lod 1 kvt. 2 ort57.
3) 1772 leverede Chr. Werum to sygekalke på henholdsvis 25 lod 2 ort og
25 lod 3 kvt. 2 ort49 til den danske og tyske kapellan (kateket), der hidtil havde
måttet nøjes med sygesæt af tin (se nedenfor)74. Det danske sygesæt eksisterer
fremdeles (nr. 1, s. 233), mens det tyske er forsvundet. Den tyske kateket, hr.
Ebbesen afleverede ved sin afrejse 1800 sit sygesæt, og det indgik da i den
ovenfor under nr. 2 omtalte auktion efter pastor Chemnitz72.
4) Guldsmed J. H. Kemerer leverede 1801 to sygekalke til den tyske sogne
præst og kapellan60. Det ene sæt eksisterer fremdeles ved kirken (nr. 2, s. 234);
det andet overførtes med pastor Göricke til Frederiks tyske Kirke på Christians
havn 1819, da Garnisonskirkens tyske menighed opløstes (jfr. s. 159)9. Herfra er
det imidlertid senere forsvundet.
†Berettelsessæt af tin. 1—2) 1748 leverede H. D. Brings to sygekalke med
diske af engelsk tin til brug for den danske og tyske kapellan (kateket, dia
kon)75. Den ene af disse blev 1773 oppoleret og renoveret og derpå sendt til
Bessastaðir kirke på Island sammen med døbefonten (jfr. s. 246)76. Her om
tales kalken med disk og vinbeholder endnu ved en visitationsforretning 1791,
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men sættet er siden forsvundet77. Hvornår det andet sæt er forsvundet, vides
ikke.
†Flasker af tin. 1—2) Inventarierne fra 17202 og 17274 nævner under beteg
nelsen »Andet Altar-Tøy« to tinflasker med skruer, den ene på 3½ pot og den
anden på 1 pot, betalt af kirken. I 1736 blev der til den tyske præst omgjort
en skrueflaske med disk »bey dem Zinngieser«78. Da der 1791 nævnes en vin
beholder af tin i Bessastaðir kirke, stammende fra Garnisonskirken, ser det ud
til, at den ene er gået til Island 1773 (se ovenfor under †sygesæt af tin).
Alterstager. 1) (Fig. 49) 1600’rne. Et par messingstager af barok form, be
stående af tre drejelige led: profileret fod båret af tre senere tilføjede løver,
slankt balusterskaft samt profileret skål. Højde (med løverne) 66 cm. Graverede
linjer langs profiler og ringe. De store messingstager nævnes i hvert fald i 1891inventariet79, og er muligvis identiske med de to forsølvede alterlysestager af
messing med dronning Sophie Amalies navn, der 1720 nævnes som stammende
fra Sophie Amalienborgs kirke2. Disse stager omtales ganske vist 1727 som
værende af zink4, men det beror antagelig på en fejltagelse. Sophie Amalies
navn kan dog ikke have været indgraveret, men må, såfremt det virkelig er de
samme stager, have været anbragt på skjolde eller lignende. Et par alterstager
blev forsølvet 1737 af gørtler Johan Richenhoff80, og atter 1772 af forgylder
F. Haren 81. Ethvert spor af forsølvning er nu forsvundet. I 1870’erne (jfr. fig.
31) og endnu 1902 stod disse stager fremme på alteret; nu hensat i kirkens
arkivrum.
2) (Fig. 50) 1600’rne. Et par små bordstager af messing, 26,6 cm høje. Fod
plade med kraftig vulst; herover et hulled og en flad skive, skaft med kugleled
og cylinderformet lyseholder. Nu i præsteværelset. Antagelig identiske med de
to små alterstager af messing, der nævnes 17202 og 17274.
3) (Fig. 51) 1773, efter tegning af G. E. Rosenberg. To sølvstager, 63,5 cm
høje. Præget af samme nyklassiske stil, som karakteriserer døbefonten og alter
sølvet fra 1772, hvortil Rosenberg også har leveret tegningen. Den firkantede
fod med afskårne hjørner bæres af fire løvefødder, der er boltet fast til stagen.
På fodstykket, der på hjørnerne har klokkeblomster, er siderne forsynet med
fastboltede rosetter, de to med løvehoveder indrammet af akantus, de to med
medusahoveder i bladramme og yderst en tovsnoning. Herover en vulst med
rosetter indrammede af slyngede bånd, bærende det balusterformede skaft, der
vokser op af en akantuskurv, og på den øvre, slanke del er et kanneleret rille
ornament. Mellem to ringe et cylinderformet led med fire rosetter, hvorover
lyseskålen, der har godronornament. Under foden følgende stempler: Københavnsmærke [17]73, guardeinmærke for Fr. Fabritius, mestermærke CW [17]73
for Chr. Werum (Bøje s. 84) samt månedsmærket Tvillingerne. Sammesteds er
indprikket: »Vog 376 lod«. Den 4. febr. 1773 blev der sluttet kontrakt mellem
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Fig.
49—50.
Garnisonskirken.
Messingstager
fra 1600’rne. Fig. 49 (til venstre). Alterstage.
Fig. 50. Bordstage (s. 237).

stadsbygmester Rosenberg på kirkens vegne og guldsmed »Christian Werrum«
om guldsmede- og ciselerarbejdet på et par store sølvlysestager, som skulle
drives i sølv efter den af stadsbygmesteren besørgede model samt drejes, ci
seleres og poleres »paa det netteste«. Werum skulle følge »Modellet paa det
nøjeste, dog at Udføringen sker med størst mulig Flid, og ifald noget skulde
findes nødvendig at forbedre, bliver det efter Stadsbygmesterens Anvisning
forandret«. For arbejdet skulle Werum have ialt 200 rdl.82. Ligesom det var
tilfældet med den samtidige kalk (s. 230), blev der før den endelige udformning
i sølv udført en model af træ. Søren Nyegaard udførte drejerarbejdet, og B.
Wolff snedkerarbejdet, formentlig henholdsvis skaft og fod83, mens C. F. Stan
ley efter G. E. Rosenbergs tegning »paa det fiineste [udskar] Rifler, blomsterwerck, blader, Antique Løvehoveder, Løvefødder, Guirlander og Rosetter«,
hvorfor han modtog 15 rdl.84. I 1860 blev de udboret og fik indlagt gas11, og
1903 indrettedes de til elektrisk lys85 efter i nogen tid at have været ude af
brug86. På alteret.
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Fig. 51. Garnisonskirken. Alterstage af sølv,
formet af C. F. Stanley efter tagning af G. E.
Rosenberg, 63,5 cm høj (s. 237).
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Fig. 52. Garnisonskirken. Sølvlysestage 1828,
skænket 1894, 30,5 cm høj (s. 239).

Som bidrag til de ialt 752 lod sølv, som de nye stager kom til at veje, mod
tog Chr. Werum et par gamle †alterstager, »vægtig 381 Lod, tysk Sølv«82. Ifølge
inventariet fra 1720 skulle de have følgende »udstuckne« vægtangivelse: »195
Lod lybsch Sølfver« og være givet af en ubekendt ven2. Giveren var muligvis
deputeret i Landetatens Generalkommissariet, Bertel Hauch87.
4) (Fig. 52) 1828, af sølv. Højde 30,5 cm. Karnisformet fod med to blad
kranse. Over et hulled det balusterformede skaft, der nederst har en bladkrans
og herover to smalle bånd med vinranker. Lyseholderen har plade med rillet
kant. Langs standkanten er graveret med skriveskrift: »Skjænket til Garnisons
Kirke i Kjøbenhavn til Minde om afd. Bøssemager C. F. Høgstrøm og Hustru
1894«. På lyseholderen og standkanten Københavnsstempel [18]28, F for Jacob
Fabritius (guardein 1827—31), mestermærke for Frederik Moritz Klose (Bøje
883) samt månedsmærket Jomfruen. Skænket 1894 til kirken af frk. Høgstrøm88.
5) 1920. Et par syvarmede bordstager i nyrokoko, af sølv. Højde 48,8 cm, til
at skille på midten. På fodpladens andet afsæt står med versaler: »Han skæn
kede denne Helligdom Liv med sin Røst. Garnisons Kirke 1920«. Indskriften
må referere til Olfert Ricard.
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6) 1945. En syvarmet lysestage
af massivt sølv, stemplet på foden
med Københavnsmærke [19]45 og
mestermærket L. Rasmussen. Un
der foden er graveret: »Til Minde
om Slægterne Hansen & Axelsen
1764—1945«.
†Lyseskjolde. Den 20. sept. 1746
fik blikkenslager Urban Berg 6 rdl.
16 sk. for to lyseskjolde, og den
16. sept. fik Jens Eriksen 6 rdl. for
at male dem89. Anledningen må
være Christian VI.s død 6. aug.
1746. Muligvis er de samme skjolde
blevet brugt også ved Frederik V.s
død 14. jan. 1766; den 1. febr. dette
år fik nemlig Johann David Olsen
6 rdl. for maler- og forgylderar
bejde på to skjolde til alterlysene90.
† Begravelses skjolde? I inventa
rierne 17202 og 17274 omtales 84
hængeplader,
halvdelen
givet
af
oberst
Scheel,
halvdelen
af
komL. L. 1968
Fig. 53. Garnisonskirken. Alterkrucifiks, skænket 1706
merceråd Hans Benzon, antagelig
(s. 240).
benyttet ved begravelsen af Scheels
tre sønner, to i 1709 og en i 1717, samt Benzons hustru i 1714 (jfr. s. 302).
En stok med et slukkehorn til alterlysene omtales 17202 og 17274. Den stam
mede fra Sophie Amalienborg (jfr s. 173).
Alterkrucifiks (fig 53), skænket 1706. Korstræ på sokkel af træ belagt med
skildpadde, Kristusfigur og ornamenter af sølv, 71 cm højt. Den karnisformede
sokkel, der består af de fem sider af en ottekant og er fladt afskåret bagtil,
bæres af fire, fra akantusblade udgående løvefødder, støbt i sølv. Mellem de to
forreste er fastgjort en sølvplade med kartouche-indramning og øverst en friherrekrone; i midten et våben omgivet af dannebrogsordenens kæde og nav
net »Christian von Lente 1706« i kursiv. Ved korsets fod et kranium på krydslagte knogler. Den smukt udførte, støbte Kristusfigur hænger dybt ned i ar
mene, hovedet med den løse tornekrone hælder mod højre skulder; flagrende
lændeklæde, to nagler i fødderne. Øverst på korset en plade med graveret:
»I.N.R.I.«. Samtlige inventarier beskriver det nøje; ifølge disse bæres kruci
fikset af seks løvefødder, men de to bageste er nu erstattet af trækugler.
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Messehageler. 1) (Fig. 54). Rød
fløjlshagel fra 1964 med overført
rygkrucifiks fra en ældre †hagel,
antagelig fra 1724. Krucifikset er
udført efter et forlæg, der er almin
delig benyttet gennem 1700’rne,
særlig nær står det messehagelerne
fra Ørsted kirke (DK. Københavns
amt s. 1160) og Bråby kirke (DK.
Sorø amt s. 592), begge fra 1722,
samt den udaterede i Brabrand
kirke (Århus amt). Broderi i guldog sølvtråd med anvendelse af
silke. Korset er dannet af et bånd
vævet af guldtråd. Det bølgede og
fligede skriftbånd med »INRI«,
Kristusfiguren og kraniet med de
korslagte knogler ved korsets fod
er udført i sølvtråd. Tornekronen
og strålerne samt lændeklædet er
i guldtråd. Ved sidevunden er an
L. L. 1968
Fig. 54. Garnisonskirken. Broderet krucifiks 1724 fra
vendt
rød
silke.
Golgathahøjen,
†messehagel (s. 241).
der er delt i tre felter, er af sølv
tråd iblandet grøn silketråd i for
skellige nuancer. En plante er syet i grøn og gul silke.
På det ovenfor nævnte sammenligningsgrundlag må det betragtes som over
vejende sandsynligt, at broderiet stammer fra en messehagel anskaffet 1724.
Inventariet fra 1727 nævner en messehagel af karmoisinrødt fløjl, dobbelte
guldtresser foran og bagved, hvorpå var broderet et krucifiks og årstallet 17244.
Hagelen er muligvis skænket af dronning Anna Sophie, idet der i samme in
ventarium er opført et alterklæde, også af karmoisinrødt fløjl og med dron
ningens navn samt årstallet 1724 (jfr. s. 216). Inventarierne fra 176445 og 17785
nævner da også, at de to stykker hører sammen. Da der 1772 anskaffedes en
ny messehagel (†nr. 4), besluttede kirkebestyrelsen, at de gamle (fra 1724 og
1754) fremtidig skulle »employeres til Søndagene«91, og samme år blev de re
pareret; om 1724-hagelen hedder det: »Noch ein Altes, welche sehr schlecht
gewesen, wo das Creutz und das Crucifix ganz loss gewesen, der Sam[i]t ...
gantz entzwey .. . geändert«92. Kirkeinspektionen lod 1903 Nationalmuseets
konservator Otto Steffensen foretage en restaurering; krucifikset blev supple
ret, guldgalonerne renset og overført på nyt silkefløjl (det gamle var bomuldsDanmarks kirker, København III
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fløjl)93. Et fotografi fra 1912 i Nationalmuseet viser, at årstallet 1724 da var
forsvundet. Sidst blev det broderede krucifiks restaureret og overført til nyt
fløjl 1964 af Asta Bønnelycke94. Nu bruges messehagelen 2. juledag og mel
lem påske og pinse.
2—3) 1891(?) og 1911(?). To messehageler af mørkerødt fløjl med brede
guldtresser langs kanten og tilsvarende kors på rygskjoldet. Begge er små og
ret slidte. Muligvis drejer det sig om den messehagel af rødt silkefløjl, under
foret med hvidt atlask, som kgl. hoftapetserer J. P. B. Holm og Søn leverede
1891, og en anden af silkefløjl og ægte guldtresser, leveret 1911 af Dansk
Paramenthandel95.
4) 1898(?). Violet silke med indvævede vinranker. På begge sider er et af
en guldbort kantet gaffelkors af gul silke med broderede, grønne grene. Noget
slidt, bruges til advent og i fasten. Der er muligvis tale om den messehagel,
der leveredes 1898 af Hanne Ring (Bing?) for 175 kr.96.
5) Festhagel, anskaffet i pastor Olfert Ricards tid 1917—29. Hvid silke med
guldbort og broderede vinranker langs kanten. På rygskjoldet et kors af guld
tresser med broderede blomster; over korsskæringen en medaillon med et bro
deret korslam. Hægterne viser, at den er leveret af kgl. hofguldtrækker C. L.
Seifert, København. Bruges juleaften, juledag samt ved påske og pinse.
6) 1928. Hvid silke med indvævet mønster. På begge sider et gaffelkors af
blåt fløjl, kantet med guldbort. I foret er indsyet: »Garnisons Kirke. A. C. L. M.
1928«. Benyttes mellem jul og faste samt allehelgensdag. Skænket kirken af
»en Kreds af Damer«97.
7) O. 1955. Vissengrøn silke med indvævet mønster af gule blomster og cir
kelslag med Kristusmonogram hvorunder et bølget bånd med ordene: »In hoc
signo vinces. Pax Xsti« (»under dette tegn skal du sejre. Kristi fred«). På begge
sider et gaffelkors af gul silke; det ene har i midten et cirkelslag, hvori et Kri
stusmonogram flankeret af alfa og omega er broderet med rødt. Bruges ved
Trinitatis.
Samtlige messehageler hænger i et skab i det lille præsteværelse.
†Messehageler. 1) I 1720 opbevaredes i en brøstfældig kiste (jfr. s. 264) en
gammel, rød fløjlsmessehagel »med et Krytz bag paa af breede Guld galuuner
og med nogle smale Guld galuuner Kanted runden om, betalt af Kircken«2.
Den nævnes sidste gang 17274.
2) 1724, se under messehagel nr. 1, s. 241.
3) 1754. Anskaffet tilligemed det samtidige alterklæde (jfr. s. 216, nr. 3); til
disse to dele leverede Meyer Moses 15 ½ alen karmoisinrødt fløjl, 45 lod guld
galoner og 5 alen rødt lærred98. Christian Voigt udførte »Ein Christi bildt auff
Rothen Samet mit Gold Brodeurs und Silber, wie auch Jahrzahl«, hvorfor han
modtog 20 rdl. 99. Inventarierne fra 176445 og 17785 nævner hagelen med års

INVENTAR

243

tallet 1754, og endnu 1812 opregnes to gamle, røde fløjlsmessehageler med ga
loner og krucifiks, mens en påskrift fra 1817 anfører den ene af disse som kas
seret9, således at kun den fra 1724 (se s. 241) fortsat bevaredes. Samme år solgtes
»noget gammel Guld paa en gammel ubrugel. Messekaabe« til Salomon og Isac
Loria100.
4) 1772 anskaffedes en sølvmors messehagel »med en Rad dobelte Guld-Galuner«5 (jfr. †alterklæde nr. 4, s. 216). Stoffet leveredes af Den kgl. Silkefabrik,
galonerne kom fra firmaet Levin Wulf von Halle & Co., mens selve hagelen
syedes af H. W. Hoffmann101. Den nævnes endnu 18129, men omtales mærke
ligt nok ikke af pastor Chr. Fr. Brorson 1845 (jfr. †nr. 5 nedenfor), skønt den
efter alt at dømme er en af de fire messehageler, der nævnes 189179, og da først
er kasseret 1903102.
5) 1845. Af fløjl med uægte galoner103. Dette år havde pastor Brorson klaget
til patronen over, at man i 30 år havde savnet en messehagel, idet den, han i
over 20 år havde brugt som kapellan, var opslidt og aldeles ubrugelig (antage
lig nr. 1, s. 241); hans ønske, om at der måtte blive anskaffet en ny104, er altså
straks blevet imødekommet. Kasseret 1903105.
Sorte †skriftetavler i de to sakristier, stammende fra Sophie Amalienborgs
kirke omtales i inventarierne fra 17202 og 17274.
Alterskranke (fig. 28), o. 1860, tresidet, vestre side svagt rundet, med låger
i de to sider nærmest alteret. Mahognigelænder hvilende på 16 spinkle messingbalustre, der har en vulst på midten. Omgivet af polstret knæfald betrukket
med rødt plys. Gørtlerarbejdet ved Nebelongs istandsættelse 1860 blev udført
af blikkenslagerne La Motte og Meyer106.
†Alterskranke. Tidligst omtalt 1720 som »Et Jernverck omkring Altaret af
11 opstandere, 3 Jernstænger med tvende Slag at lucke op, med 11 Messing
Knapper«; omkring skranken var tre lange, ryslæders puder til altergæsterne2.
Ved opstillingen af den nye altertavle 1724 blev denne alterskranke ændret;
kleinsmeden Jens Lassen gjorde da 11 gamle opstandere til rette og opsatte
tre nye; gørtler Lorenz Giging leverede 14 runde messingknopper »so auf das
Eiserne Gegitter geschroben sind«, og maler Søren Sørensen malede jernværket
med sort og foden med gråt107. Det følgende år leverede snedker Georg Chr.
Könnemann »um das Altar 1 Fuss Schammel«108, formentlig et knæfald langs
alterskranken. Arrangementet beskrives 1727 som bestående af jernstænger,
på hvilke der er 14 messingknopper; knæleskammel af eg, dækket af fem styk
ker ryslæder4. 1750 blev der gjort en ny fod på en stang til jernværket ved
alteret, som støbtes fast i stenen med bly; midt på stangen sattes en ny sti
ver109. Knæfaldets ryslæder blev 1786 erstattet af rødt, blomstret plys110, og
der blev på hver side af indgangen til koret anbragt fire små bænke til brug
for skolebørnene, »som ellers under Prædiken plejer at sidde paa Knæfaldet«;
16 *
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bænkene blev anstrøget med perle
farve111.
†Bogstol. I 1720 nævnes »Eet
Eege Pulpett med en sort dreyed
foed til bønnens forretning«, givet
af kantor Claudi2.
Døbefont (fig. 55), 1772, i ny
klassicistisk stil. Af norsk marmor,
udført af C. F. Stanley efter teg
ning af G. E. Rosenberg. Højde
92,5 cm. Kvadratisk plint (40 × 40
cm); det indadsvejede, kannelerede
skaft er på midten forsynet med
en forgyldt bronzering med blom
ster omgivet af slyngede bånd.
Herpå hviler den løse kumme (dia
meter 54,5 cm), på hvis underside
en række blade skyder frem i
kreds; over disse en hulkel med
kuglestav af forgyldt bronze og
øverst, omkring kummens kant en
L. L. 1968
krans af akantusblade, ligeledes af
Fig. 55. Garnisonskirken. Dobefont af marmor, ud
ført 1772 af C. F. Stanley efter tegning af G. E. Ro
forgyldt
bronze.
senberg (s. 244).
Den 2. nov. 1772 besluttede kir
kens bestyrelse, at der efter stadsbygmester Rosenbergs tegning skulle forfærdiges en ny »Marmor-Døbe-Sten«, ind
rettet efter sølvdøbefadet (s. 246)112. Denne beslutning må dog have foreligget, in
den den blev nedskrevet, for allerede 1. dec. samme år indsendte billedhuggeren
C. F. Stanley sin regning på 93 rdl. for »Effter Stats Bygmester Hr. Rosenbergs
forlangende og Teigning forfærdiget Een Daab af den beste Norske Marmor
ornered med Vandblader og Foden fra øverst til Nederst Ziired med Cannellurer; samt med Blomsterwerck af Egte forgylt Metal Arbeide, den øverste deel
af benevnte Steen ligeledes ornered med Æge blader og Perler af Bronzo i
Jlden Ægte forgylt. Saa og alt Marmoren paa det Flittigste Sleben og Pol
leret ...«113. Den nye font blev opstillet på et muret fundament114.
Da maler Bredenbech 1837 opmalede, lakerede og forgyldte dåben, er fon
tens bronzeornamenter antagelig også blevet opforgyldt. Perlerne forgyldtes
1913115. I 1930 blev fonten flyttet fra sin hidtidige plads i kirkens sydvestlige
hjørne til dens nuværende plads i korets nordside116.
†Døbefont. 1) Kirken havde ikke straks råd til at anskaffe en døbefont. In-
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L. L. 1968

L. L. 1968

Fig. 56. Garnisonskirken. Dåbsfad af sølv,
skænket 1706 (s. 246).

Fig. 57. Garnisonskirken. Dåbskande
1773 (s. 247).

ventariet fra 1720 nævner »Et gamelt Slagbord fra Amalienborg«, hvortil hørte
Chr. v. Lentes sølvfad (se s. 246), samt et tinfad og en tinvandkrukke (s. 248)2.
1727 omtales som dåbstilbehør et gammelt, ovalt bord4, muligvis identisk med
slagbordet fra 1720. Dåbens plads var da ved prædikestolen (jfr. s. 248).
2) 1733 bragte billedhugger Johann Christopher Hübner en af kongen skæn
ket »Taufstein« fra materialgården (ved Københavns Slot) til kirken, »imgleichen renoviret, repariret und poliret, was gefehlet neugemacht und Alaba
ster darzu gelegt«117. Hans de Hofman beskriver 1763 kirkens font som udført
af sort marmor og tilføjer, at den var givet kirken af Christian VI., og at den
tilforn stod i slotskirken118. Denne overlevering synes dog ukorrekt. Køben
havns slotskirkes font leveredes 1728 af billedhuggeren Friedrich Ehbisch og
skulle efter kontrakten af 1726 være af eg; en tegning viser den som en stort
set nøjagtig gentagelse af den bevarede font i Fredensborg slotskirke, som
Ehbisch udførte i de samme år119. Denne font var altså af træ, mens den font,
der blev skænket Garnisonskirken, udtrykkeligt siges at være af sten (mar
mor). Det er derfor mere nærliggende at rette opmærksomheden mod den mar
morfont fra Glückstadt, som 1727 midlertidigt blev opstillet i Fredensborg
slotskirke, indtil Ehbischs font hertil kunne afleveres i 1728120. Herfra kan den
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være kommet til Materialgården, og atter 1733 til Garnisonskirken. Her stod
den ved prædikestolen til 1739, hvorefter den blev flyttet til kirkens vestende
(jfr. s. 248).
Hübner reparerede atter fonten 1739121, men herefter sker der ikke mere
med den, før den kasseredes 1772, og den Stanley-Rosenbergske font opstilledes.
I januar 1773 indgav kirkens tyske sognepræst, J. H. Chemnitz en regning
over sine udgifter i forbindelse med forsendelsen af den gamle »Taufstein«, der
var blevet skænket til Bessastaðir (Bessestadt) kirke i Island sammen med
dåbsfadet, den omstøbte dåbskande (s. 247) og en sygekalk (s. 236), alt af tin.
Inden fonten kunne afsendes, måtte den undergå forskellige reparationer, som
afslører enkeltheder i dens udseende; alabast og marmor blev slebet, marmoret
poleret, afstødte og slidte steder blev frisket op med farve, og billedhuggeren
(Stanley?) fik »um die fehlenden Figuren und um der Engeln abgebrochenen
Glieder zu ersetzen« 1 rdl. Der blev forfærdiget en ottekantet trækasse til fon
tens forsendelse, og endelig nævnes det, at der behøvedes otte personer for at
flytte »diesen schweren Taufstein«122. Det var altså en stor, ottekantet (jfr.
Thuras plan, fig. 30) font af sort marmor med hvide alabastornamenter. De
omtalte engle har antagelig båret kummen. Et arbejde med disse karakteri
stika, særlig farveholdningen, leder tanken hen på Quellinus-stilen i sidste halv
del af 1600’rne. Der findes i de to slesvigske kirker Tønning og Garding seks
kantede døbefonte af sort marmor med alabastrelieffer på kummens felter og
putti, der bærer kummen123. Disse slesvigske analogier, fra henholdsvis 1641
og 1654, der er udtryk for nederlandsk påvirkning, styrker den ovenfor nævnte
teori om fontens Glückstadtske proveniens.
I Bessastaðir, der i denne periode var stiftamtmandens residens, omtales
døbefonten 1791 som værende af broget marmor; nogle af »billederne« var fal
det af, og det blev foreslået at omgive den med et stakit. I 1825 var størstedelen
af marmorziraterne faldet af, og hele fonten karakteriseres som ubrugelig. To
år senere var den blevet repareret, og det er antagelig ved denne lejlighed, at
kummen er blevet erstattet af en overdel af træ, omtalt 1835 og 1848. I 1864
var også foden itu, og endelig 1866 er den sidste rest af marmorfonten blevet
kasseret, da visitsen dtaette år nævner en døbefont af »gråsten«, dvs. Bessa
staðir kirkes nuværende, romanske granitfont af Roskildetype, der må være
skaffet fra Danmark af kancelliråd Grímur Thomsen, som dette år købte kir
ken af kongen124.
Dåbsfad af sølv (fig. 56), 1706. 46,9 cm i diameter. På den yderste halvdel af
kanten er der mellem to kuglestave et bånd med »storakantus«. Længere inde
på kanten er graveret med kursiv: »Christian von Lente 1706«, og på kanten
overfor ses Lentes våben med friherrekrone og dannebrogsordenens kæde. Un
der bunden er følgende stempler: Københavnsmærke 1706, guardeinmærke for
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Conrad Ludolf, mestermærke D[B]H 1706 for Ditlev Brasenhauer (Bøje s. 49)
samt månedsmærket Fiskene. Inventarierne angiver vægten 118 lod 3 kvt. 1772
blev det gjort dybere og oppoleret af Chr. Werum (Bøje s. 84)49, og samme år
bestemtes det, at den nye døbefont skulle »indrettes efter Sølv-Døbefadet«112.
*Dåbsfad af tin 1733 (fig. 58). Da kirken 1733 fik sin første marmordøbefont,
leverede kandestøber Jørgen Wilhelm Plenge et nyt fad af krontin på 14½
pd.125, og det brugtes, så længe denne font var i kirken. Da kirkebestyrelsen i
1772 lod udføre en ny og skænkede den gamle til Bessastaðir kirke i Island
(jfr. s. 246), fulgte bl.a. tinfadet med efter at være blevet oppoleret122. Fadet
benyttes endnu i Bessastaðir. Det er ottekantet som den font, det blev gjort
til, og har to håndtagsringe i kanten. Det er forsynet med et stempel med Kø
behavns tre tårne, initialerne I W P for Jørgen Wilhelm Plenge samt årstallet
1702, det år Plenge blev mester. Diameter 55 cm126.
†Dåbsfad af tin. I 17202 og 17274 nævnes et dåbsfad af engelsk tin, givet af
krigsråd [Johan Conrad] Wodroff, kirkens værge o. 1703—23, og med hans
navn indgraveret. Det er antagelig blevet kasseret ved anskaffelsen af font og
nyt dåbsfad 1733 (jfr. ovenfor).
Dåbskande af sølv 1773 i empire (fig. 57). Højde 27,3 cm. Glat standkant, der
sammen med en vulst af omvundne stave udgør den lave fod. Herover det
bugede korpus, der nederst har en krans af de fra døbefonten (s. 244) og præ
dikestolen (s. 252) kendte »vandblader«; midtpå er et bånd med cirkelslag. Han
ken har et ornament af akantus og klokkeblomster. På det karnisformede låg
en agernformet, skællet knop, omgivet af akantus. Under bunden Københavns
bystempel [17]73, guardeinmærke for Fr. Fabritius, mestermærke C W [17]73
for Chr. Werum (Bøje s. 84) samt månedsmærket Løven. Sammesteds er ind
prikket: »Vog 125 lod 2 qt«. I 1772 blev det bestemt, at der skulle anskaffes en
ny alterkande127; dette skete dog ikke. Derimod foreviste stadsbygmester
G. E. Rosenberg på kirkekonferencen 16. febr. 1773 en tegning til en dåbs
kande, som blev approberet128, og i august samme år leveredes kanden af Chr.
Werum for 103 rdl. 3 mk. 8 sk.129.
*Dåbskande af tin omstøbt 1773 (fig. 58). Højde 27 cm. Buget, vandret rillet
korpus. Låget og fodkanten er nygjort, mens gækken, en løve, er oprindelig.
Meget angrebet af tinpest. Under bunden tre utydelige stempler, hvoraf det
ene er et Københavnsstempel med årstallet 1747, antagelig for Friderich Friderichsen, der har dette årstal i sit stempel130; det andet viser en engel, hvilket
betegner engelsk tin, det tredie er helt utydeligt, men har antagelig også været
et engle-stempel126. I 1773 blev kirkens dåbskande af tin omstøbt og sendt til
Bessastaðir i Island sammen med døbefonten, dåbsfadet og et berettelsessæt
(s. 236, nr. 1—2)122. Her findes det endnu. Kanden var sidste gang blevet om
støbt 1733 af kandestøber Svend Christensen131, men omtales i sin ældste skik
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kelse som en stor vandkande af tin med garnisonsauditør [Johan Conrad] Wodroffs navn indgraveret (jfr. †dåbsfad, s. 247)4. Den vejede 6 pd. og nævnes før
ste gang 17202.
†Fontelåg. I 1772 leverede tapetserer J. M. Zöllners enke et »Deckel« af pap
til dåben, på begge sider betrukket med sort voksdug og »en ditto Kape rundt
om«, foret med multum og kantet med »barates« bånd132. Det nævnes ikke
senere.
†Fontehimmel, se nedenfor under †fontelukkelse.
†Fontelukkelse. Indtil 1739 var døbefontens plads under pulpituret på hjør
net ved prædikestolen; i 1726 hedder det i sognepræst Knud Tommerups an
søgning om et gravsted: » . . . an dem Orte, wo die Taufe ist, zwischen den 2
Pfeiler bey dem Predigt-Stuhl und dem Pfeiler bey der Kinder-Stühlen«133.
Fonten (dvs. bordet med dåbsfadet, jfr. s. 244) var omgivet af et »Brustlehn«,
omtalt 1727134. I forbindelse med den første marmorfonts opstilling 1734 blev
der lagt nyt gulv ved dåben og opsat nyt »galleri« samt tre nye bænke135.
Samme år udførte billedhugger Johann Christopher Hübner en †»Himmel in
der Decke, um der Leichtigkeit willen von Blech, und um Wohlstandes willen
mit einer Sonne versichert(!)«136. Endvidere blev der udført forgylderarbejde
ved dåben, antagelig på galleriet137. I 1738 blev der lagt fliser om fonten138,
og der blev gjort en trappe (dvs. en forhøjning) omkring den 139.
1739 blev fonten flyttet til kirkens sydvestlige hjørne under pulpituret (jfr.
Thuras plan, fig. 30); der blev nedrammet pæle under den og pålagt en rist af
egetømmer samt gjort en ramme omkring med pæle under 140. Fliserne om
fonten blev flyttet til det nye sted141, og fontelukkelsen blev delvis fornyet;
drejer J. Gregoriussen leverede fire vaser142, Hübner udførte nyt billedhugger
arbejde: »die Decke in- und auswendig mit Leiste[n]«, et udvendigt skjold »mit
Königl: Nahmen«, krone, indstukne festoner og løvehoveder samt fire englehoveder. Endvidere modtog han betaling for forgylding af de fire englehoveder,
det store, udvendige skjold, et indvendigt skjold med palmegrene og skrift på
rød grund, to løvefødder, to dobbelte og to enkelte festoner, partisaner og li
ster på døren samt fire halve og to hele vaser, hvoraf en del synes at stamme
fra den gamle fontelukkelse; endelig nævnes »2 durchbrochenen Füllungen an
der Mauer« og jernværk m. m., der også blev forgyldt143. Gabriel Ferdinand
Milan marmorerede dåben indvendig på panelet med »deferente Sorte Marmor«,
samt de bageste »Pilarer« og pillerne foran; gesimsen over »Pilarerne« (antage
lig pilastre) blev malet hvid, mens loftet blev marmoreret, ligesom de to stole
nærmest dåben144.
Samme år, 1739, blev der på fontelukkelsens bagvæg opsat et stort maleri,
»Kristi dåb«, skænket af kirkens værge, stadsmajor Abraham Christian Willarst145. I 1772 blev den 6 tommer brede og ialt 12 alen lange ramme forgyldt146.
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Fig. 58. Bessastaðir kirke i Island. Romansk granifont med Garnisonskirkens dåbsfad og kande af
tin (s. 247).

Selve maleriet blev restaureret 1817 af maler Arsen(?) Jacson147 og igen 1859
af konservator Johan Stroe148, ved hvilken lejlighed den tyske indskrift, som
Thaarup (s. 5) ikke kunne læse i 1833, muligvis er blevet opmalet. Graver Jør
gensen gengiver den 1861: »Anno 1739 Ist dieses Baptisterium von mir als
hiesigen Stadts Major Inventieret und Ordiniret, so wie es sich hier, mit allen
Zubehörigen Zierath præsentret. Abraiham Christian Willarst«11. Maleriet, der
før restaureringen 1859—60 omtales som fordærvet af fugtighed, optræder i
inventarierne frem til 1904/05149 og nævnes endnu i Traps 2. udg. 1906, men
må være fjernet kort efter i forbindelse med planerne at anskaffe et glasmaleri
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ved dåben 1907 (jfr. nedenfor). Ifølge Weilbach (s. 51) skulle billedet være
malet af Johan Jürgen Ziesenis (ca. 1688—1748)150.
1771 reparerede snedker E. L. Jacobsen to store glasdøre under pulpituret
ved dåben151, og maler Jochim Hein reparerede ved dåben med zinnoberrød
oliefarve152.
Da fonten blev udskiftet 1772, lagdes der nyt muret fundament153, og fontelukkelsen blev repareret. Snedker Erich Lorenz Jacobsen fæstnede billedhug
gerarbejdet med skruer og indrettede »die Brüstung mit 2 Thüren«154. Forgyl
der F. Haren malede det hele perlegråt, herunder seks 1 alen høje balustre, to
mindre og otte større postamenter samt et gitterværk med bryst- og fodge
sims155; endvidere forgyldte han et englehoved med vinger, to løvehoveder, to
store og to nedhængende festoner, det store skjold med krone, det indvendige
skjold samt to palmegrene. De to hele og de to halve vaser blev »Glantz Metal
Forgyldt med Egte Sølv og blaae laquering«. Til loftet forgyldte han »Straalen«
og fire store rosetter156, som C. F. Stanley havde forfærdiget157. I øvrigt blev
loftet repareret og hvidtet af gipser C. L. Fossati158.
Ved Nebelongs restaurering 1860, da kirkens indre blev væsentligt ændret,
må den gamle fontelukkelse være blevet fjernet og erstattet af den skranke
med mahogni dækplade og balustre, som omtales 1891159. Samtidig er rum
mets vestvæg fjernet, således at det blev udvidet med endnu et fag (se fig. 13).
I denne udvidelse var der tre bænke med voksdugsbetræk160 langs væggene, der
forsynedes med tildels endnu bevarede paneler med blændinger i den nebelongske rundbuestil. De ialt 48 rosetter i de to afdelingers loft må også stamme fra
denne tid.
I 1907 leverede glarmester Aug. Duvier161 det endnu eksisterende vindue
med slebne, blyindfattede ruder, indrammende et gult kors; vinduet er an
bragt inden for det egentlige kirkevindue. Samtidig synes dåbsmaleriet for
svundet (jfr. ovenfor).
I 1913 blev rummet istandsat af maler Joh. N. Lilliendahl; bl.a. maledes
friser på væggene, og det slebne vindue indrammedes med egetræsfarve. Ved
samme lejlighed omtales ved fonten en †tavle, som blev sortlakeret og fik en
inskription (opmalet?) på 24 bogstaver162.
Efter at døbefonten 1930 var blevet flyttet op i koret, blev den 1860 fore
tagne udvidelse atter afskilret 1939 til et dåbsventeværelse med en dør i glas
væggen ud til kirkens midtgang163. Til dette rum anskaffedes 1964 et konsol
spejl164. Af den gamle fontelukkelse ses nu kun loftsdekorationen, en forgyldt
due udgående fra treenighedens trekant, der er omgivet af ligeledes forgyldte
stråler og skyer, muligvis den loftsdekoration, J. C. Hübner udførte 1739 (jfr.
ovenfor, s. 248), idet nu også Nebelongs mahognibalustrade fra 1860 er blevet
fjernet.
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Fig. 59. Garnisonskirken. Prædikestol 1772, tegnet af G. E. Rosenberg med ornamenter skåret af
C. F. Stanley (s. 252).
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Korgitter (fig. 28), 1860. Det 80 cm høje gitter, der beskriver en halvrund
bue mod kirkerummet, har mahognigelænder båret af 24 messingbalustre med
åbning midt for alteret. De to oprindelige låger (jfr. fig. 31) er nu fjernet.
†Korgitter. I 1724 stafferede maler Søren Sørensen tralværket for koret med
grå og hvid »malmorering«165. Ved den store istandsættelse 1772 blev de 24
balustre malet med perlefarve, og beskrives ved denne lejlighed som værende
1 alen høje og 18 tommer i omkreds166. Korgitteret synes at være blevet noget
ændret i 1819, da snedker C. W. Wellmann afbrækkede kortrappen, en egetræs
bjælke, stemte en stor del af denne, tilpassede den igen og afbrækkede side
trinene167. 1860 blev den gamle træbalustrade erstattet af det nuværende
korgitter11.
Prædikestol (fig. 59) 1772, i form og ornamentik af ren klassicistisk støbning,
efter tegning af G. E. Rosenberg. Den cylinderformede prædikestol, der er op
hængt på hjørnesøjlen mellem koret og søndre korsarm, har nederst en svær
vulst med båndomvundne egeblade. På selve cylinderen er der to bladindrammede felter, der flankerer en cirkelmedaillon med relief forestillende Troen: en
kvinde med en kalk i hånden. Stolens gesims bæres af et æggestavled. Under
baldakinen har en fra midten udstrålende krans af lancetformede blade, gan
ske som »vandbladene« på dåbskanden (s. 247) og døbefontens kumme (s. 244).
Den keglestubformede himmel har øverst en æggestav, under den kannelerede
keglestub endnu en æggestav, noget kraftigere, og endelig en rosetfrise; under
himlen en frise af rosetter i slyngbånd og perlestav omgivende en sol med kraf
tige stråler. Stolen er nu i modsætning til det øvrige perlegrå træværk i kirken
svagt crèmefarvet med alle udskårne ornamenter forgyldte.
På kirkekonferencen 3. aug. 1772, da man vedtog at underkaste kirken en
hovedreparation under stadsbygmester Rosenbergs ledelse, besluttedes det at
lade forfærdige en ny prædikestol efter en tegning, som senere skulle fremlæg
ges til nærmere approbation; udgiften blev anslået til 600 rdl.168. Allerede 9.
aug. blev der rammet nye pæle ned under prædikestolen og lagt planker derpå,
grunden blev opmuret, og der blev lagt bornholmsk (sand)sten, hvori der huggedes huller »zu denen Cantzel Ständter«169, dvs. som fundament for de tre
søjler, der sammen med pulpitursøjlen bar prædikestolen og gik op til lydhim
len170, men hvis nøjere indretning ikke kendes. Selve prædikestolen leveredes
af snedker Erich Lorenz Jacobsen for 319 rdl.171, mens billedhuggeren C. F.
Stanley udførte alt billedskærerarbejdet: »alleslags Antikke Ornamenter, som
alle Glieder og Staffer er Ziired med; saasom Æge-Blader, Riffler, Slyngewerk
med Blomster, store Vandblader samt Granat Æble Consoler, samt et Sind
billede j Ba[s]relief forestillende Religionen« for 120 rdl.172. Døren foran præ
dikestolen blev beslået med et par hollandske hængsler, og døren for opgan
gen, der senere er forsvundet, fik hængsler og lås173. F. Haren udførte maler-
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og forgylderarbejdet, og af hans meget detaljerede reg
ning fremgår for det første, at fordelingen af perlefarve
og forgylding var ganske som nu, men herudover også
at underbaldakinen forneden har været afsluttet af en
»Gran Top«, dvs. en grankogle, og at der over døren
har været en forgyldt inskription174. Kanten blev pol
stret og betrukket med tykt, karmoisinrødt fløjl lige
som bogstolen samt beslået med gyldne frynser og
tresser175.
Den nye prædikestol var blevet anbragt omtrent tre
kvarter højere end den gamle, ud for første pulpitur,
»paa det at Prædikkanterens Røst kunde udbrede sig
bædre over hele kirken«176, men 1781 klages der over,
Fig.
60.
Garnisonskirken.
at kadetstolene siden forandringen er blevet »saa ringe«, Snit af prædikestolen ved
arkitekt Marinus Andersen.
at præsten ikke kan ses, og kun lidet eller intet høres177.
Samme år siges det, at kirkeværgestolen (ved foden af
prædikestolen) er blevet alt for lille178, idet trappen nu var blevet svunget ind
under pulpituret176, mens trappen til den gamle prædikestol løb uden for dette
(jfr. fig. 30). I 1807 blev der »under prægestolen udskaaren et hulv for et
urhr[!]«179. Ved reformationsjubilæet 1817 fik prædikestolen nyt betræk180, og
i 1837 blev den opmalet, lakeret og forgyldt af maler Bredenbech på hans
egen bekostning181.
Ved Nebelongs restaurering 1860 undergik prædikestolen forskellige foran
dringer; det kan ikke konstateres, om han har ændret ved placeringen, i hvert
fald forblev den i højde med første pulpitur, men midt under den anbragtes
en kanneleret støttepille11 i stedet for de fire (tre) »svære, beklædte Træpiller,
der gik op til Lydhimlen og tog synet bort fra Altaret«182. Der blev opsat en
ny trappe med messingbalustre og mahognigreb183, og antagelig med et løb,
der svarede til den gamles; endelig blev der på toppen af lydhimlen anbragt
et kors.
Arkitekt Marinus Andersen, der forestod kirkens næste store, indvendige
istandsættelse 1960—61, lod prædikestolen sænke 1,40 m, således at den nu
kun er hævet 1,53 m over gulvet og nærmest er placeret mellem gulvets bænke
og første pulpitur; samtidig blev den nebelongske søjle og korset på himlen
fjernet, prædikestolscylinderen blev svunget om på den bærende pilles vest
side, hvorfra der nu udgår to svære jernbjælker under prædikestolens gulv.
Korset og søjlen samt en del af stolens nederste egebladvulst findes nu på kir
kens loft. Den af hensyn til menigheden foretagne sænkning, der blev vedtaget,
efter at en forsøgsprædikestol var blevet opført og afprøvet, betød, at også
trappen måtte ændres; den er nu svunget syd om pillen; de genanvendte ba-
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lustre, hvis skaftringe er blevet noget formindsket, bærer nu en håndstang af
stål. Ved ophængningen blev beslagene fra 1860 genanvendt. Ved den samti
digt foretagne restaurering kunne det konstateres, at prædikestolens snedker
arbejde var af høj kvalitet; arbejdet med dens istandsættelse udførtes af kirke
maler Einar V. Jensen og snedkermester Erik Larsen m.fl.184.
Prædiestolke af cylindrisk form blev ret almindelige i den klassicistiske pe
riode. De ældste danske af denne type er de to i Garnisons kirke og Vor Frel
sers kirke. Den første blev indviet første søndag i advent 1772176, og den anden
blev opsat midt i 1773 (DK. København by II, s. 572 ff); den ringe tidsmæs
sige forskel på arbejdernes færdiggørelse kan derfor ikke være afgørende for,
hvilken af dem der måtte have leveret inspirationen for den anden; allerede
den 7. aug. 1772 forelå der en model til Vor Frelsers kirkes prædikestol, udført
af C. F. Harsdorff, Johs. Wiedewelt og P. Als185, og denne kan G. E. Rosennerg have kendt og udnyttet til sin prædikestol i Garnisons kirke186.
†Prædikestol, 1600’rne, jfr. s. 172. I kirkens inventarium fra 1720 nævnes en
prædikestol fra Sophie Amalienborgs kapel »af udskaaren Træ-Verck, malet og
forgyldt med tilhørende forgyldte Himmel«; den var beklædt ovenom med rød
»Punse fløyel« og forsynet med røde silkefrynser, foræret af den danske præst,
Knud Tommerup; endvidere nævnes et lille »Eege Pulpett« givet af den tyske
præst A. H. Hartmann »at bruge til tydsk Prædicken«2. 1734 blev stolen for
gyldt, og snedkerarbejdet repareret187. Samme år fik den nyt karmoisinrødt
fløjl og guldtresser188. I 1738 blev der fastgjort et (løsnet) »billede«, og 1747
blev »belthogger verket« sat op igen om prædikestolen, hvorfra det havde været
fjernet, mens de sorte draperier var ophængt efter Christian VI.s død189. En
delig 1750 fik maleren Jochim Hein 6 rdl. 4 mk. for »alles was Brauner öhli
farbe vorehin ist gewessen, ... mit perl öhli varbe wieder gestrichen . . . , ebenfals an Golde Repariret, einwendig in der Cantzel mit Hell Rohter öhli färbe
und mit gelb Stafirt wie auch mit Zinober, die Bücher Klappen«190. Jonge op
lyser (s. 304), at prædikestolen bar Frederik III.s og Sophie Amalies navne
(initialer). Dens skæbne efter 1772 er ukendt; antagelig er den gået til grunde.
Til denne prædikestol nævnes 1720 et †timeglas med fire kvarterglas, beko
stet af kirken2. 1740 bekostedes et nyt messing †sandur til prædikestolen, og
jernstængerne hertil blev forgyldt191; det fik dog en ny støtte allerede det føl
gende år192. 1772 blev timeglasset forgyldt og forsynet med en ny stang193.
Stolestader (fig. 28), 1860. Opsat i forbindelse med Nebelongs restaurering, da
største delen af de gamle stole viste sig at være angrebet af orm og råd194. Den
endnu fungerende opstilling kom til at bestå af en række på 19 bænke i skibets
nordside, en tilsvarende række på 17 i sydsiden, to blokke i nordre korsarm
på henholdsvis 7 og 4 bænke og to tilsvarende i søndre korsarm på henholdsvis
10 og 3 bænke, alle betrukket med voksdug11. Som deres umiddelbare forgæn

INVENTAR

255

gere (se s. 256) blev de arrangeret med en midtgang og to sidegange i skibet,
hvorved kirkens arkitektur med pulpitursøjler i nogen grad sløres. Stolestade
gavlene er oventil afrundede og kanten profileret; i buen en ophøjet cirkelroset.
Oprindelig var staderne forsynet med låger (jfr. fig. 31), udformet som en slags
tremmeværk med gavlenes rundbue- og rosetmotiv gentaget; disse låger er ble
vet fjernet på et tidspunkt mellem 1928 og 1962, antagelig ved kirkens indre
istandsættelse 1930, og kun to er bevaret, i hver ende af skibets sidegange.
Fotografier fra o. 1890 viser, at stolestaderne da havde en mørk overfladebe
handling; dette var tilfældet til 1961, da de fik deres nuværende staffering i
lysegråt med hvide felter på gavlene og de forreste rækkers panelværk; sam
tidig blev cirkelrosetterne malet i hærens våbenfarver195.
1901 besluttede man, at udlejningen af stolestader, en af kirkens sikreste
indtægtskilder, skulle afvikles, efterhånden som stolene blev opgivet af lejerne,
og i 1915 var der kun fire lejere tilbage196.
†Stolestader. Kirkens ældste stoleværk beskrives i inventariet fra 1727: i kir
kens nordside under galleriet fra alter til orgel 36 lange, lukkede stole (dvs.
med dør); på sydsiden under galleriet 36 lange stole fra dåben (ved prædike
stolen) til orgelet; desuden nævnes 38 klapper og 7 lange bænke for kommunikanterne4. I perioden 1720—37 leveredes ialt 490 drejede »piller« til dværg
gallerier på stolestaderne197, som dem, der til 1957 fandtes i Vor Frelsers kirke
(DK. København by II, s. 578).
1731 meddelte kirkeværgerne patronen, at de underste stolestader havde lidt
meget i de tre år, Trinitatis menighed havde brugt kirken198, og dette er an
tagelig grunden til, at der 1733 anskaffedes en del nye stole; snedkrene Andr.
Volkmann og Hinrich Meltzer udførte ialt 25 nye stole199, og Ellen sal. Hendrich Fischers leverede 27 udskårne muslingeskaller til stolegavlene200. Sned
ker Michel Müller udførte bl.a. 18 nye stole og »udarbejdede« træet på alle dø
rene ved mandsstolene; 10 muslingeskaller måtte han dog lade gøre om, da
han havde leveret billedskæreren træ af dårlig kvalitet201. Endelig leverede
billedhugger A. Retser(?) 40 muslingeskaller202. Bænkene var malet med ka
staniebrun oliefarve, mens dørenes fyldinger synes at have været perlefarvede;
de var forsynet med hvide tal på sort grund203. Stolestader med muslingeskal
ler som ovennævnte opstilledes samtidig i en lang række andre københavnske
kirker.
Ved den store hovedistandsættelse af inventaret 1772 anskaffedes i stedet
for »de af Graveren hidtil bortleyede Stoele af allehaande Slags, som ere til
megen Vanziir«, 30 bænke til bortleje, nemlig 6 små à 4 sæder ved koret og 25
store à 7 sæder204, forfærdiget af snedker Erich Lorenz Jacobsen205. Tidligere
samme år var det blevet bestemt, at alle stole og »Gallerier« skulle males »med
en lige Farve«206, og F. Haren og Jhan Ewert anstrøg dem som kirkens øvrige
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inventar med perlefarve og forsynede dem med numre og inskriptioner166; på
pulpiturerne fik 6 stole regimenternes navne påmalet207. Om de nye stoles ud
seende vides intet, da de tre stole, hvortil drejer Andreas Hiorth 1781 leverede
118 »piller« til trægitterværk, meget vel kan være ældre stoleværk; ved samme
lejlighed forfærdigede snedker Daniel Alien rammer »oben auf zu Gitterwerck«208. Endnu 1815 nævnes 48 nye drejede »Sprigler« til stolegitrene209.
I 1784 blev der opsat seks nye, åbne stole på gulvet, hvor der hidtil havde
stået bænke bestemt for officererne og forsynet med grønne gardiner »um das
ganze Quarré« og bag disse yderligere seks stole til bortleje210. Disse nye stole
blev anstrøget med perlefarve211.
Snedker C. W. Wellmann forfærdigede 1819 af gamle materialer seks bænke
med rygstykker og hele, udsvejfede sidestykker, som blev sat nede i kirken212.
Indtil da havde placeringen af stoleværket stort set været som vist på Thuras grundplan 1746 (fig. 30). Ud fra de samtidige stolelejeregnskaber213 kan
den ret indviklede fordeling og nummerering nogenlunde sikkert rekonstrueres.
Mandsstolene på gulvet begynder med nr. 1 i nordsidens vestende og fortsætter
på sydsiden med nr. 8 ved dåben frem til nr. 42 rundt i søndre korsarm; de
følgende numre frem til 58 skal antagelig placeres i blokken midt i skibet.
Kvindestolene begynder med nr. 8 fra første mandsstol i nordsiden og fortsætter
til nr. 41 rundt i nordre korsarm, og de sidste 7 kvindestole må være den mid
terste blok i korsarmen. Af mandsstolene betegnes nr. 1—25 som officers- og
kadetstole og nr. 48—51 og 53—54 som beregnet til forskellige kompagnier; af
kvindestolene var nr. 17—25 for officersfruer (fig. 61).
I 1835 blev stolestadernes placering helt ændret. Forud var gået en under
søgelse af kirkens stoleværk ved stadsbygmester Malling 1833, og det viste sig
da, at stolene i blokken midt gennem skibet alle var brøstfældige og led bety
deligt ved i forbindelse med de to årlige konfirmationer at skulle fjernes for at
give plads for konfirmanderne og derefter igen opsættes. Ved den forestående
hovedreparation fandt kirkeværgerne det derfor formålstjenligt, at en midt
gang indrettedes permanent214. Midtblokken skulle så forsvinde, og sidestolene,
som hidtil kun havde strakt sig frem til pulpitursøjlerne, forlænges mod hoved
gangen, samtidig med at en sidegang mellem bænkene og væggen etableredes
i hver side215. Efter at Danske Kancelli først havde nægtet at give sin tilla
delse til udførelsen af denne plan216, opgav det dog sin modstand, efter at det
yderligere var blevet oplyst, at den bestående ordning i høj grad vanskelig
gjorde passagen af ligkister gennem de smalle og kantede gange; man havde
endog måttet lade ligkistesnedkeren tage mål af gangene og kirkedøren for at
undgå pinlige scener217. Arbejdet udførtes med anvendelse af de gamle »Kopfstykker«, dvs. gavlenes muslingeskaller. Ved samme lejlighed forsvandt en stor
del af stolenes dværggallerier, og i stedet opsattes postamentlister218.
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†Lukkede stole, herunder (†)kongestol. De vigtigste kilder vedrørende kirkens
mange lukkede stole er inventariet fra 17274, der foruden at bringe en numme
rering også beskriver stolenes placering, endvidere planen i Thuras Danske
Vitruvius 1746 (fig. 30), der viser placeringen af stolene på gulvet, men ikke
har nummerering, samt endelig rækken af stolestaderegnskaber, der dækker
perioden 1742—1824213.
Nummereringen begynder ifølge 1727-inventariet på første pulpitur (fig. 62),
hvor de helt faste holdepunkter er de tre hjørnestole nr. 1, 8 og 9. Ialt var der
på pulpituret 13 lukkede stole samt et ikke nærmere angivet antal nye stole
over nordre og søndre korsarms vindfang (A og B) og ved siden af nr. 8 og 9
to inspektionsstole; nr. 10—13 synes at have været i søndre korsarms østside.
Antagelig har hver af disse lukkede stole udfyldt et fag mellem pulpiturets
søjler. På andet pulpitur var der kun to lukkede inspektionsstole. På gulvet
fortsættes med nr. 14 i koret og herefter rundt i kirken som vist på fig. 61. Ud
over de her angivne numre nævnes i koret en ikke nærmere placerbar stol, nr.
33; nr. 16, 19 og 28 omtales ikke. Sammenligner man denne opregning med
inventariet fra 17202, der anfører stolenes placering og antallet af vinduer,
men ikke numre, ses det, at kun de lukkede stole nr. 1, 2, 3, 8, 9, 13, 15, 17,
18, 20, 23, 24(?), 26, 27 og 29 eksisterede på dette tidspunkt. I 1742 er antal
let af lukkede stole vokset til 43; disse nye stole, hvis placering ikke nøjere
kan bestemmes, må være dem, der på Thuras plan er markeret som lukkede
stole foran nordre og søndre vindfang samt i kirkens vestende. 1750 blev der
forfærdiget to nye, lukkede stole, den ene af Diederich Zehlahn, den anden af
Søren Pedersen; begge maledes med perlefarve af Jochim Hein219.
En lukket stol er normalt et stolestade, der er indrettet med vægge, vinduer
og loft, og inventarierne fra 1720 og 1727 nævner da også for alle de lukkede
stole antallet af vinduer. Sådanne bure må nødvendigvis anbringes langs væg
gene for ikke at blokere udsigten for kirkegængerne i de almindelige stolesta
der. Men Thuras plan viser udfor den nordre og søndre indgang flere lukkede
stole anbragt foran hinanden, og disse kan umuligt have været indrettet som
ovenfor beskrevet; de kan ikke have været meget forskellige fra almindelige,
åbne stolestader, bortset fra at de har været familiestole.
Enkeltheder i stolenes udseende og indretning giver følgende regnskabsposter:
i 1726 forfærdigede snedker Chr. Könnemann to lukkede pulpiturstole »mit
Columen aufgeführt und die Capideller habe ich aufschneiden lassen ... Hin
ter dito 2 Popleturen habe ich die Stellagien gemacht, wo die Leute können
über die Popleturen sehen, und darauf die Bencke zurecht gemacht und befe
stiget«. Søren Sørensen Vinkel anstrøg dem indvendig med blåt og udvendig
med perlefarve samt ovenpå og under loftet med limfarve. De to stole fik til
sammen 16 store vinduer220. 1768 blev kontrollør Baumgartens lukkede stol,
Danmarks kirker, København III
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Fig. 61. Garnisonskirken. Situationsplan over stolestaderne med indtegnede numre (lukkede stole
med romertal). Øst opad. Rekonstrueret af forfatteren, tegnet af Jørgen Jessen (s. 256).

nr. 45 forsynet med et gitter af 18 drejede »piller«221, og 1771 blev en stor stol
med glasdøre repareret222. 1772 blev alle stolene perlefarvede166.
For at forbedre kirkens økonomi blev der 1777 bygget otte lukkede stole,
fire på første pulpitur til højre og venstre for nr. 8 og nr. 9, samt fire på andet
pulpitur223. Et almindeligt stolestade under prædikestolen blev 1779 forandret
til en lukket stol224, antagelig den samme, som 1781 fandtes for lille som kirke
værgestol (jfr. s. 253). Efter langstrakte forhandlinger om placeringen225 blev

INVENTAR

259

Fig. 62. Garnisonskirken. Plan af første pulpitur med angivelse af de lukkede stole. Tegnet af Jør
gen Jessen (s. 257).

der 1784 bygget fire nye, lukkede stole på det øverste pulpitur for enden af
søndre korsarm226. Ialt var der 1789 60 lukkede stole227. Tilvæksten fortsattes
1805 med en ny lukket stol på hjørnet af andet pulpitur og fire andre lukkede
stole på første(?) pulpitur samt tre på gulvet228. I 1810 blev seks gamle luk
kede stole på det øverste pulpitur forandret til fire, men 1819 opsattes yder
ligere tre nye lukkede stole229.
Med restaureringen 1835 begyndte de lukkede stole at forsvinde fra kirken;
17*
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ved denne lejlighed fjernedes en del på gulvet, vistnok seks230. Arkitekt Nebe
long foreslog 1851, at to pulpiturstole i korskirken blev fjernet, da de vansirede
denne og hindrede belysningen; istedet skulle der anbringes et gelænder med
stole bagved231. Denne forandring synes iværksat det følgende år232. Men inden
da kan flere af de lukkede stole være fjernet; i hvert fald er de sidste forsvun
det ved Nebelongs store restaurering 1860. Den eneste, der fik lov at bestå
omend i en noget ændret skikkelse, var kongestolen, nr. 1 (se s. 261).
Af de øvrige stole kan der være grund til at fremhæve den overfor anbragte
hjørnestol, nr. 8, der 1720 betegnes som vicekommandanten, oberst Frankes
stol; den havde seks vinduer, fire grønne raskes gardiner, to fodskamler og to
gamle, forgyldte læderstole2. Den næste hjørnestol, nr. 9 spiller en vis rolle,
idet det antagelig er dens indehaver gennem en lang årrække, grevinde Danneskiold-Laurvigen, der har givet navn til »Grevindedøren«, indgangen i kirkens
søndre korsarm, som hun må have benyttet, når hun skulle op til sin lukkede
stol. Grev F. L. Danneskiold-Laurvigen nævnes som besidder af denne stol i
det ældste stolestaderegister 1742, og efter ham enken [Anna Joachimine, f.
Ahlefeldt] fra 1762 til hendes død 1795213; i 1727 havde den syv vinduer4. I
nr. 10 havde arkitekten J. F. Oettinger stade 1742—45213. »Paa det 1. Galleri
ved den sydvestre Side oven Pillen ved Prædikke Stoelen« nævnes 1722 en af
Severin Benzon (søn af kirkens velgører) indrettet, lukket stol, antagelig nr.
13; den var testamenteret til kirken233. På kirkegulvet bør nævnes den luk
kede stol nr. 25, hvor overlandbygmester J. C. Krieger havde plads 1742—49213;
i 1727 havde den seks vinduer og en bænk4. Endnu en arkitekt, Elias David
Häusser nævnes i nr. 29 1 732—42 234. Den største stol på gulvet var nr. 23,
placeret umiddelbart foran kirkens vestindgang, der kun kan have givet ad
gang til denne stol samt til pulpiturerne; i 1720 havde den tre vinduer2, men
1724 blev den fornyet og malet med perlefarve235. Den må være blevet væsent
lig større, idet den 1727 havde seks vinduer4.
†Lukket stol for præsterne. I 1726 anmodede den afgåede danske præst Knud
Tommerup patronen om, at hans hustru og datter måtte få frit stolestade ved
det første vindue mod koret i den stol, han selv havde ladet bygge til sin hu
stru; de øvrige to »vinduer« kunne efterfølgeren, mag. Hunderup, beholde.
Denne mente sig imidlertid berettiget til hele stolen og fremførte, at skulle den
deles efter Tommerups forslag, ville den blive for lille til hans mange børn236.
I 1720-inventariet nævnes mag. Tommerups kones stol med fire vinduesram
mer uden vinduer og den tyske sognepræst hr. Hartmanns kones stol2, uden
tvivl identisk med den danske præstestol, nr. 31 med fire vinduer og den tyske,
nr. 32 uden vinduer, som inventariet fra 1727 anfører4. Disse to stole, der år
hundredet igennem betegnes som præstestole, var i koret, antagelig ved nord
væggen. Nedtaget 1860.
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Både 1720- og 1727-inventariet nævner skolemesterens †stol og kantorens †stol;
de har været placeret i koret, men kan ikke nærmere lokaliseres.
Kongestol (patronstol). På første pulpiturs hjørne mellem koret og nordre
korsarm, lige over for prædikestolen findes den eneste og kun tildels bevarede
af kirkens mange lukkede stole. Pladsen udmærker sig nu kun frem for den
øvrige del af pulpituret derved, at der er anbragt fire højryggede egetræsstole
i nyrokoko med diskret forgylding og sæder betrukket med rødt fløjl.
1720 kaldes den »Deris Kongl: Maytts Stoel paa hiørned«2, mens den 1727
hedder kommandantens stol og har nr. 1. På denne tid stod her seks højryg
gede, med »grün-gold-Leder« betrukne stole, betalt af kirken; stolen havde otte
vinduer4. I 1754 blev nogle bænke her betrukket med kraprødt klæde og kar
moisinrødt »Trill«237 (drejl). Til gulvbeklædning købtes 1787 7 ½ alen »HaarDekken«238. Et rødt tæppe af »Musketeerklæde« hængtes op for døren 1795, i
anledning af at kongen bivånede gudstjenesten239. Ved reformationsfesten 1817
anskaffedes nye gardiner af rødt bommesi og seks nye stole med overtræk af
samme stof; gardinerne, der havde gule silkefrynser, skulle kun ophænges på
højtidsdage, og når nogen af det kongelige herskab formodedes at ville komme i
kirke, ellers skulle de gamle, røde taftesgardiner ophænges; på samme måde
skulle stoleovertrækkene aftages, og almindeligvis kun det på sæderne væ
rende, blåternede lærredsovertræk benyttes240.
Mens kongestolen hidtil hovedsagelig var blevet benyttet af kirkens patron,
ofte identisk med Københavns kommandant, fik den i Christian IX.s tid en
renæssance som kongestol (jfr. s. 161). Den var dog nu efter Nebelongs restau
rering 1860 noget ændret. For det første var den blevet en del større, idet den
passage, der må have været bag den til pulpituret i koret, var blevet overflødig
efter nedtageisen af de sidste tre fag pulpitur mod øst (jfr. s. 205). Dernæst var
dens karakter af lukket stol blevet noget udvisket efter fjernelsen af vinduerne;
der var dog stadig et skillerum mod den øvrige del af pulpituret. Efter fotogra
fier fra før 1894 (fig. 32) har den udmærket sig ved tunge draperier, der dels
var arrangeret som gardiner i åbningerne mod kirken, dels hang ned over ba
lustraden, hvis karm var beklædt med fløjl241. På dette tidspunkt må den
halvrunde åbning mod øst have været blændet og antagelig beklædt med gyldenlæderstapet242. 1891 var kongestolen udstyret med to lænestole, ni egetræs
stole, et gulvtæppe, et gardin og draperi af rødt ulddamask samt to gaslam
petter af messing79 (jfr. s. 279). Alt dette samt skillerummet fjernedes 1960;
kun fire lænestole blev bevaret.
Skriftestole (nu præsteværelse og kirkekontor). Opført 1860 af N. S. Nebe
long som tilbygninger på hver side af koret (se s. 211 f.). 1891 var der, som nu, i
begge skriftestole hvælvet loft af træ med puds, mens væggenes malede deko
ration samt brystpanel, faste bænke og en forhøjning243 (jfr. fig. 13) er for
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svundet. Samme år leverede firmaet Hassel og Teudt til hver af skriftestolene
en ny seksarmet metalkrone med gasblus244 (se s. 278). Ved kirkesynet 1921
blev det foreslået, at det ene sakristi (dvs. skriftestol) blev omdannet til præste- og bestyrelsesværelse med direkte adgang fra kirkepladsen245, da »det i
den senere Tid er gaaet af Brug at anvende Skriftestolene til Altergangsgudstjenester«246. Til denne brug blev søndre skriftestol indrettet det følgende år
under ledelse af arkitekt K. Varming; det ældre panelværk blev genanvendt
og suppleret samt året og lakeret; væggene blev duppet mat hvide, og om vin
duerne maledes friser247. Efter Varmings tegning leverede snedker Jacob Pe
tersen et bord med 14 mahognistole samt en mahogni armstol248. Lysekronen
blev monteret til direkte belysning med nedadvendende lamper, og endelig
leverede gørtler C. Amundin en bronze-bordlampe, tegnet af Varming249. Den
nordre skriftestol blev 1962 indrettet til kirkekontor under arkitekt Marinus
Andersens ledelse250.
†Skriftestole. De ældste inventarier fra 17202 og 17274 nævner en søndre og
en nordre skriftestol. Det er antagelig de to tildels endnu eksisterende rum,
der på Thuras plan 1746 (fig. 30) er markeret på hver side af alteret. I begge
skriftestole var der grønne raskes gardiner, i den søndre desuden et lille fyrretræsbord med skuffe, hvori opbevaredes »Altarbogen fra Amalienborg Kircke«,
en lille fyrretræs (knæle)skammel med betræk af rødt plys, givet af graveren,
samt tre glatte fyrreskamler. I den nordre var der et lille grønmalet »Pulpett«
med en skuffe under og en klap ved siden, skænket af kantor Søren Christen
sen, samt tre glatte fyrreskamler. Begge skriftestolene blev 1756 anstrøget med
gråt251, og ved istandsættelsen 1772 blev der lagt nyt gulv i »den store Skrifte
stol« og sat panel ved vinduerne; desuden leverede snedkeren en rund skam
mel. Den anden skriftestol blev helt fornyet og forsynet med nyt gulv252, og til
denne leverede stolemager Jens Larsen Fiellerup to »hjørnestole«253, hvoraf en
antagelig er bevaret i stærkt medtaget tilstand på kirkens loft. Samtidig blev
begge skriftestole malet ud- og indvendig med perlefarve166. Til den tyske præst
hr. Chemnitz’ skriftestol leverede blikkenslager Daniel Schmidt 1776 »1 Blick
Ruede om Kackel Ovns Røhret«254; der har altså været en kakkelovn, hvis rør
er blevet ført ud gennem vinduet. I den ene skriftestol blev der 1806 opsat nyt
panel255, og 1808 blev to nye brædder opslået for glasdøren256. I den tyske
præsts skriftestol blev der 1817 indsat to ruder grønt glas, og samme år blev
begge skriftestole malet indvendig med lim- og oliefarve257. Ved den tyske
menigheds udskillelse 1819 synes den tyske præsts skriftestol overtaget af den
danske kapellan; i 1847 ønskes nemlig dennes skriftestol udvidet258, men selv
om dette også skete259, følte kirken stadig »Trang til en rummelig og anstæn
dig Skriftestol«11, og 1860 opførtes da de to nye skriftestole. Samtidig blev de
to tidligere skriftestole ombygget, og de omtales i den følgende tid som hen-
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Fig. 63. Garnisonskirken. Kister. Den mindre (til venstre) fra 1600’rne. Den større (til højre) fra
1700’rne (s. 263).

holdsvis præstens og klokkerens værelse260. I 1904 og 1913 havde de blyind
fattede vinduer med »katedralglas« ind mod kirken261.
Kirkekister. 1) (Fig. 63), 1600’rne. I kirkens arkivrum på andet pulpitur fin
des et egetræsskrin. 52 cm langt, 30,5 cm bredt og 27 cm højt. Det flade låg er
beslået med tre tværgående jernbånd, af hvilke det mellemste midtpå udvider
sig til en rund plade med en tragtformet åbning til penge, forsynet med et låg,
der ved et hængsel er forbundet med selve kistens låsetøj på låget (låsen er nu
forsvundet). En anden oval, tragtformet åbning er sekundær. De to yderste
tværbånd bærer overfald med en sindrig låsemekanisme; tværbåndene fortsæt
ter på skrinets langsider, det midterste på forsiden forsynet med et nøglehul.
Kanterne er ligeledes forstærket med jernbeslag, og på de to kortsider er der
håndgreb af jern. Indvendig er der slået lister på siderne til afskilring af et
rum under hver af de to pengetragte.
Denne kiste er antagelig identisk med det jernbeslagne skrin til kirkens penge
med to taskelåse og en tredje lås på låget, der 17202 og 17274 omtales som
stammende fra Amalienborg. Den var da fastgjort til skriftestolen med to læn
ker. I Sophie Amalienborgs inventarium 1689 nævnes i skriftestolen et besla
get skrin, som bruges i stedet for en armeblok; en senere marginalnote har til
føjelsen: »i Garnisons Kirken«3. I 1765 forsynede kleinsmeden kirkens penge
kiste med et nyt overfald »undt die thute auf den deckel Ein mittel stück ge
macht, dass das geldt nicht aussfallen kan«262.
2)
(Fig. 63), 1700’rne. Jernbeslået fyrretræskiste i arkivrummet, 74,5 cm
lang, 55 cm bred og 53 cm høj. På det flade låg er to pengetragte anbragt usym
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Fig. 64. Garnisonskirken. Blok 1860 ved den
nordre kirkedør (s. 264).

metrisk i forhold til de tre tværgående
jernbånd og de to kantbånd; det mid
terste jernbånd er afbrudt på låget.
Foran er to overfald, det i midten til
en indfældet lås (nu løs), det andet,
usymmetrisk anbragte, til en hængelås.
Ved et på langs gående jernbånd er på
de to kortsider fastgjort et par hånd
greb af jern. Indvendig er påslået flere
lister til afskilringer.
3) 1700’rne. I præsteværelset opbevares
en mindre egetræskiste med sinkede hjør
ner, 59 cm lang, 35,5 cm bred og 39 cm
høj. Den er forsynet med tre omløbende
jernbånd og ligeså mange overfald fra
låget. Midt på dette, til venstre for det
midterste jernbånd er en pengetragt med

skråt forløb.
4) 1832. Af mahogni, på fire kuglefødder, 64,5 cm lang, 40 cm bred og 33
cm høj. På låget og siderne er indlagt et stjernemønster; forpå er tre nøgle
huller, hvoraf det ene er en attrap. Indvendig en læddike. Midtpå låget er fast
gjort en messingplade med følgende graverede skriveskrift: »Garnisons Kirkens
Casse, skiænket den 28 Ianuar 1832 af Kirkens Værger Major Clementin og
Hofagent Ridder Waagepetersen«. I præsteværelset.
†Kirkekister. 1) 1720 fandtes en gammel kiste givet af salig kantor Søren
Christensen. Bunden var ganske brøstfældig; den indeholdt en gammel messehagel2 (s. 242, nr. 1).
2) 1817 leverede snedker C. W. Wellmann en stor, sammensinket kiste til
alterklædet263; den blev forsynet med lås og jernhåndfang af smed H. Sø
rensen264.
†Dragkiste. Snedker Niels Rasmussen leverede 1727 en dragkiste til kirken
med fire skuffer og to døre265. Til skufferne leverede kleinsmeden låse med dob
belte rigler og nye, fortinnede skilte samt hængsler til de to døre; dragkisten
blev beslået med jern »rundt omkring bag paa«266.
Pengeblok (fig. 64), 1860. I kirkens ydermur vest for indgangen i nordre korsarm findes en indmuret, 138 cm høj pengeblok af støbejern med indskrift i op
hævede versaler: »For de Fattige«. Stilen godtgør, at den stammer fra Nebelongs restaurering 1860. Om sagn knyttet til denne blok og dens forgængere,
se s. 290.
†Pengeblokke 1) I 17202 og 17274 nævnes uden for den nordre kirkedør på
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Fig. 65. Garnisonskirken. Stik 1843 at A. Hansen i Magasin for Natur- og Menneskekundskab.

gaden en jernbeslagen blok med en taskelås for (1727 dog: to taskelåse). Den
fik 1763 indsat en blikkasse med messingbund267.
2)
Ved et syn 1797 viste det sig, at blokken uden for kirkedøren var ganske
løs, og det anbefaledes at lade forfærdige en ny fod268. Istedet blev der anskaf
fet en helt ny blok af egetømmer, beslået med to ringe og ti jernskinner, des
uden et låg af stærk jernplade med hængsler, overfald og pengetragt, hvorover
anbragtes en kappe af jernplade269.
Det fortælles, at en mand, der senere blev ansat som tjener hos Frederik VI,
undertiden havde sat sin kærste stævne ved Garnisonskirken. En aften var han
blevet bemærket af kongen, der gik forbi, og da han nogle år senere trådte i
kongens tjeneste, fik han følgende besked: »... men disse ofringer til Garnisons
kirkeblok vil jeg have mig frabedt for fremtiden«270. Med omskrivningen »of
ringer« har kongen åbenbart hentydet til den overtro, der endnu på denne tid
var knyttet til fattigblokken med den ejendommelige placering (jfr. s. 290).
†Tavler til pengeblokken (fig. 65). 1) I 17202 og 17274 nævnes over penge
blokken et sortmalet bræt med danske og tyske vers på. I 1722 fik tavlen på
sort grund med gult opmalet tyske vers på den ene side og danske på den
anden271. Muligvis er der tale om en fornyelse, når maleren Johan Georg Hu
ber 1737 leverer »Ein Taffel bey dem Arm Block, mit ein Bild und Schrifft«272.
2) I 1765 udførte snedker D. D. Zehlahn en tavle af ege-vognskud med en
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»Rundt gesimps«, og Jochum Hein malede selve tavlen sort, mens gesimsen
blev marmoreret273.
3) I 1789 leverede snedker D. P. Allien en ny, stor tavle, som året efter blev
malet sort med hvide bogstaver274.
4) Tavlen fornyedes sidste gang 1820 af snedker C. W. Wellmann, der le
verede en 2 alen 10 tommer høj og 1 alen 10 tommer bred tavle, »Ziirlig med
stukken rundt Gesims og Zirater«275. Den blev malet sort »med Skription
paa«276.
Seks messingpengebøsser er anbragt i de tre vestibuler. Inventariet 1720 næv
ner syv †blikbøsser med hængelås2.
†Pengetavler. 1720 nævnes »Præsternis Omgangs Tafler til Viin og Brød ind
lagt med Skild Pade med en Sølfv Plade for paa, hvorpaa den Herre Zebaoths
Kircke er udstucken (graveret) med 3de støbte Sølfv Knapper ofven paa, Item
en Sølfv Klocke med en sølfv böyel bag paa med 3de sølfv lister ofven omkring,
gifven af Jens Pedersen Bering, Grafver her paa Stedet«. Desuden var der tre
kirketavler af træ, malet og forgyldt2. Af disse tre tavler var der 1727 kun to,
som til gengæld var forsynet med to klokker4. Til den ene tavle blev der 1736
anskaffet en ny klokke277, og til kirkens tre tavler blev der 1743 gjort nye
låse63. I 1772 blev to klokker oppoleret, bøjlerne og fire knapper forsølvet samt
to nye knapper anskaffet278.
1781 konstateredes det, at den 1. og 3. af pengetavlerne på grund af »de nu
almindelig blevne Kobbermynter« ikke kunne rumme de indsamlede penge279,
og snedker Daniel Alien udførte da to nye tavler af mahogni med knapper og
bøjler samt »Zwey stück Blatten«, leveret af gørtleren280.
1807 udførte snedker A. Mørck en ny mahognitavle, hvortil hørte en ny
»størt plade« med skruer; samtidig repareredes to gamle mahognitavler, en
større og en mindre281.
Til indsamling af stolepenge og penge til skolen anskaffedes 1816 to små
kasser med låse og en åbning i låget282.
1842 var der seks tavler: en til kirken, en til brød og vin, en til korskolen,
en til fattigvæsenet, en til kapellanen og en til kateketen283. De seks tavler
eksisterede endnu 1904149.
Dørfløje, se s. 190.
Pulpiturer, se s. 194 og s. 257. Foruden de lukkede stole fandtes her en række
løse bænke, hovedsagelig benyttet af soldaterne, der var under opsyn af de
vagthavende officerer i inspektionsstolene (jfr. s. 257). 1727 nævnes på det mel
lemste pulpitur den side, hvor grenadererne sidder284; garden til fods har også
haft sin plads her285. Chefen for Landkadetakademiet, generalmajor Henrik
Gude klagede 1772 over, at kadetterne, der havde deres pladser på kirkegul
vets sydside, kun forstod lidt af prædikenen om sommeren, og slet intet om
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vinteren »für den Klappen, so die Soldaten in der Kälte mit ihren Füssen über
der Cadetten Köpfen machen«286.
I 1817 nævnes det, at 1. Jyske infanteriregiment har stade på øverste pulpi
tur »fra alteret hen over prædikestolen« sammen med 3. Jyske regiment287. Se
også orgelpulpitur s. 269.
Orgelet er et flere gange repareret og ombygget værk fra 1859—61 udført af
Knud Olsen. Det dækkes af en barok orgelfaçade fra 1724—25 (se s. 268). 1859
konstateredes det, at det gamle orgels tilstand var meget slet288, og samme år
sluttede bestyrelsen kontrakt med orgelbygger Knud Olsen om ombygning af
værket, der efter hans overslag skulle bestå af 11 stemmer i hovedværket, 7
stemmer i overværket, 7 stemmer i 3. manual eller rygpositivet og 10 stemmer
i pedalværket, ialt 35 stemmer; det skulle stå færdigt ved kirkens indvielse
efter restaureringen og koste 5.300 rdl.289. Imidlertid viste det sig, at de gamle
materialer var så slidte, at Olsen ikke kunne bruge noget af det, han havde
regnet med, men måtte gøre det hele af nyt mod en forhøjelse i prisen af 1000
rdl. I juli 1861 kunne han aflevere arbejdet, som på enkelte punkter nær fandt
kirkens tidligere organister J. P. E. Hartmann og Niels W. Gades fulde aner
kendelse290.
1885—86 modtog orgelet en reparation for 600 kr., antagelig ved Knud Olsen
selv291; 1907 indrettede Olsens efterfølger J. Starup bælgene til at drives ved
elektricitet292, og 1912 fik orgelet en elektrisk regulator til automatisk regu
lering af lufttrykket293.
Natten mellem 24. og 25. febr. 1923 blev en vandledning i kirken frostsprængt,
og det indtrængende vand ødelagde store dele af orgelet totalt294. Samtidig
med reparationen, der udførtes af J. Starup og Søn, blev der foretaget en mo
dernisering af orgelet, hvis stemmer udvidedes til 50 fordelt med 14 på 1. ma
nual, 15 på 2. manual, 11 på 3. manual og 10 på pedalet295. Samme firma repa
rerede orgelet 1946296 og 1949297.
†Orgeler. 1) Sophie Amalienborgs inventarium fra 1689 nævner på galleriet
»1 Liden orgelverck, foran paa Trævercket udschaaren og forgylt, er ellers
gandsske brøstfeldig«; en senere marginalnote tilføjer: I Garnisonskirken3. Fra
dette orgel stammer muligvis de »26 fyr Pillarer, som er kommen fra Orgelvercked, 5 lange træer, som Pillarerne har staaet udj, 4re mindre Dito«, gen
stande som 1720 fandtes på kirkens materialloft2.
2) 1720 fandtes et orgel, hvori adskillige dele var indrettet og bekostet af
kirkens organist Henrich Breitendich. Det bestod af seks stemmer, et rygposi
tiv og et overværk, på hvilket fandtes en gammel vindlade fra det gamle orgel
værk. »Nock er en Zirath foran på Ofver-Vercked med store Træpiber og 2de
Fløye paa siderne«2.
3) 1724. Orgelbygger Lambert Da niel Kastens indgik 4. dec. 1722 en kon
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trakt med kirkens bestyrelse om levering af et nyt orgel efter en tegning (»den
Riss der Orgel«); arbejdet, for hvilket han skulle have 1500 rdl., skulle være
færdigt til påske 1724. Værket skulle omfatte ialt 30 stemmer, fordelt med 11
i manualet, 8 i brystværket og 11 i pedalværket; det skulle have tre nye vind
lader af det bedste vognskud, seks »Welbretter« med tilhørende registratur og
abstractur, to klaverer af elfenben og ibenholt, fem bælge samt tremulant og
cymbelstjerne. Principalerne skulle være af engelsk tin og det indre pibeværk
udføres af 1000 pd. bly og 300 pd. tin. Kastens skulle selv levere alle materialer
samt snedker-, billedskærer- og smedearbejdet. Afleveringsfristen overholdtes
ikke, men 16. febr. 1724 var der også sluttet ny kontrakt om yderligere et ryg
positiv på 8 stemmer, hvortil »ein gantz Neyer Structur von besten Eichen
Holtz, mit Schnitz werck ausgezieret«, desuden nyt klaver og en ny blæsebælg,
hvorfor Kastens ialt skulle have 250 rdl. Den 30. dec. 1724 holdtes der syns
forretning på orgelet, og de tre synsmænd, Henrich Breitendich, C. J. Radeck
og H. J. Botzen påpegede 16 mangler, som Kastens dels imødegik, dels lovede
rettet; det endelige syn foretog kommissionen 22. jan. 1725, og orgelet fandtes
da »iche alleeniste efter den derom giorte Contract bygget og saa forsvarlig forferdiget, at intet derpaa er at sige, men endog over Contracten endnu flere
Poster, saavel til Guds Ære, som til hans (ɔ: Kastens) egen Reputation at være
giort«. Samtidig garanterede Kastens i 10 år for alle hovedfejl298.
Et halvt århundrede senere udtalte den da forlængst afgåede organist C. F.
Breitendich om Kastens’ orgelværk: »Endskiønt ieg ofte spurgte Orgelbygge
ren, hvormegen Vind hand ville give Orgelværket? var Svaret dette: omtrent
25 Grader Vind, hvilket man bedst kunne høre, naar Piberne gav ret an, og
Værket var færdig«299.
Tømrerarbejdet ved orgelets opsætning udførtes af Chr. Aagesen300.
Orgelet modtog i tidens løb en del reparationer: 1741 ved Lambert Daniel
Kastens selv301, 1751 ved Hartvig Møller302, 1773 ved C. F. Speer303, 1798 ved
Daniel Wroblewsky304, 1803 ved Johan N. Scheer305, 1825 ved Fr. Demant306
og 1835—36 ved Marcussen og Reuter307. Kasseret 1859—60.
Orgelfaçade (fig. 29), 1724. Ifølge Lambert Daniel Kastens’ kontrakt oven
for skulle han selv levere snedkerarbejdet, herunder også orgelfaçaden, og der
er følgelig ikke ved kirken bevaret regnskaber, der kunne oplyse navnet på
billedskæreren. Ved et par lejligheder 1724 dukker snedkeren Matthias Chri
stensen dog op i forbindelse med panelværk, gulve m. m. til orgelet308, og det
følgende år leverer Chr. Stabno lignende arbejder309.
Orgelfaçaden, i regencestil, står de samtidige i Holmens, Trinitatis og Re
formert kirke nær; af disse er i hvert fald de to første også leveret af Kastens.
Den er bygget op med to tårne ved siderne, et noget mindre midtfor og to små
i de to mellemfelter. Midtpartiet hviler på en kraftig, forkrøbbet gesims, under
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hvilken findes fire sma pi
befelter; en endnu kraf
tigere, afbrudt gesims kro
ner opbygningens øvre del,
og på denne ses over de to
sidetårne Frederik IV.s af
putti
flankerede,
kronede
spejlmonogram, over midt
tårnet en meget stor ur
skive omgivet af palme
blade, og over hvert af de
to små tårne en vase med
blomster; pibefelterne ind
rammes af bladværk. Ved
siderne af rygpositivet var
der oprindelig fire døre
»von ausgeschnitzter Tisch
ler Arbeit«, og oven på
karmene var »1 ausgeschnitzter Eisen«4.1724 ud
førte kleinsmed Jens Lassen
L. L. 1968
arbejde ved de fire jern,
Fig. 66. Garnisonskirken. Golgatha. Maleri skænket 1717 af
Anthoni Günther Muhle (s. 271).
som solskiven (uret) hæn
ger i og gjorde en ny fjeder
på »en Klokke, som de bruger paa Orgelværket«310.
Façaden er nu brunmalet med forgyldte ornamenter. 1724 forgyldte Anthon
Günther Muhl de kronede spejlmonogrammer, mens de fire engle blev malet
med »Fleisch farbe«, og palmegrenene om urskiven og de to »Blum Potten« fik
egetræskulør311. Urskiven og de to kgl. navne blev 1772 forgyldt af J. Ewert,
»og omkring lysegult anstrøgen«, og samtidig malede han gardiner under loftet
over orgelet med limfarve312. 1773 blev alle ornamenterne lueforgyldt og det
øvrige træværk hvidmalet af F. Haren313, og endelig 1837 blev orgelet malet,
lakeret og forgyldt af maler Bredenbech på hans egen bekostning181.
Orgelpulpituret stammer i sin nuværende skikkelse fra Nebelongs restaure
ring 1860, da det i en bue blev ført længere frem i kirken11. På det nederste
led, der indeholder fem udskårne felter med omvundet egeløv, hviler en række
blændarkader, i hvis midte ses et felt med indskriften: »Ieg er kaldet efter dit
Navn Herre Zebaoth. Ier. XV, XVI« (ɔ: 15. kap., 16. vers). Herover et cirkelslag
med årstallet 1860. Pulpituret, der øverst afsluttes af en balusterrække, er
hvidmalet, mens egeløv og indskrift er forgyldt.
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†Orgelpulpitur. Som det frem
går af rekonstruktionen fig. 62,
strakte det gamle orgelpulpitur
sig i en lige linie mellem de to
murede piller; de vest for disse
markerede
mindre
søjler
må
være identiske med de to store
»peller«, som kleinsmeden op
satte under orgelet 1727314, og
som vel mere har skullet under
støtte selve værket end pulpi
turet. 1822 blev det foreslået,
at pladsen ved orgelet »til Pry
delse for Kirken« og for at kunne
rumme flere kordrenge blev ud
videt »til begge Sider af det saakaldte Ryg-Positiv«315. Det ses
ikke om dette er sket, men 1826
bevilgedes 124 rdl. til indrettel
sen af et »Orquester« ved den år
lige
kirkekoncert;
orgelværksL. L. 1968
pladsen skulle forlænges ud i
Fig. 67. Garnisonskirken. Kristi gravlæggelse. Maleri fra
kirken, således at den kunne
1700’rne (s. 272).
rumme et passende personale;
arrangementet skulle kunne opsættes ved hver koncert og straks efter igen
borttages316.
Otte salmenummertavler er anbragt foran første pulpiturs balustre (fig. 28 f.),
og en er hensat i rummet under den nordre trappe. De ganske enkle tavler,
der består af en gråmalet ramme med gesimsliste foroven og fem sortmalede
felter med søm til ophængning af messingtal, kan ikke nøjere dateres. De fem
felter har oprindelig været udfyldt af indskudsnumre, hvide træbrikker med
påmalede, sorte tal, således som det ses af fotografier fra slutningen af 1800’rne
(fig. 31 f.). 1891 opregner inventariet 11 nummertavler79. 1898 forfærdiges yder
ligere to tavler med skyderamme og løse nummerplader; rammerne blev ege
træsårede317. Endelig blev der 1900 anskaffet 13 nye kirketavler, som fik på
malede inskriptioner med gotiske bogstaver318. Disse fra forskellig tid stam
mende nummertavler må alle være udført efter samme skema, og det kan der
for ikke konstateres, fra hvilke år de i kirken bevarede stammer.
På kirkens loft findes to kasserede salmenummertavler, sortmalede, beregnet
til påskrift med kridt. Øverst er med hvid fraktur malet: »Numre efter den
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gamle Salmebog«; påskriften er
rimeligvis fra tiden efter 1855,
da der blev udgivet en ny salme
bog.
†Salmenummertavler.
I
1720
nævnes tre sorte tavler »at tegne
Psalmerne paa«, desuden en kiste
med 150 numre samt et bræt,
som numrene blev sat på2. I
1727 nævnes foruden de tre gamle
tavler seks nye »mit vergüldeter
rothen Buchstaben« og dertil 453
»Lieder Buchstaben«4. 1751, 1762
og 1772 var der fire sortmalede
tavler med hvide lister, »da die
Gesenge aufschreiben«319; yderli
gere to tavler anskaffedes 1772320.
I anledning af, at Danske Kan
celli 1781 påbød indførelsen af
en ny dansk salmebog, besluttede
kirkebestyrelsen at lade forfær
L. L. 1968
dige seks tavler med tilhørende
Fig. 68. Garnisonskirken. Kongernes tilbedelse. Maleri
numre til brug ved både dansk
fra 1700’rne (s. 272).
og tysk gudstjeneste; den hidtil
ved tysk gudstjeneste brugte tavle, hvorpå numrene blev skrevet med kridt,
skulle dog såvidt muligt stadig anvendes321. De seks tavler, der udførtes
samme år, var sortmalede med hvid skrift og forgyldte lister; dertil hørte
960 træbrikker322.
1800 anstrøg maler Ewertz seks indskudte brætter, »hvormed de i Kirken
ophængte Tavler er forøgede, som nu bruges til at betegne Psalmernes No. i
Anledning af Forandringen med de nye Psalmebøgers Indførelse fra det næste
Aars Begyndelse«323. De seks brætter blev malet sorte med hvid påskrift på
begge sider324. 1817 blev de seks »Salmebræder« malet og forgyldt325, og atter
1837 blev salmetavlerne opmalet, lakeret og forgyldt181.
1737 anskaffedes fire malede †trætavler, »so wegen der Bethe-Stunden an den
Kirchenthüren hängen«326.
Malerier. 1) (Fig. 66). Skænket 1717. Golgatha. Olie på lærred, 110 × 131 cm.
Den segnede Maria og kvinden, der bøjer sig over hende, er kopieret efter
Daniele da Volterras berømte korsnedtagelsesmaleri i S. Trinità dei Monti i Rom.
Den oprindelige, sortlakerede ramme er forsynet med støbte og forgyldte bly-
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ornamenter:
akantusløv,
englehoveder og to skrift
bånd langs rammens øver
ste og nederste kant med
følgende indskrift i fraktur:
»Gott zu Ehren und die Kir
che zum Zirath. Anthoni
Günther Muhl hatt dieses
gegeben Anno 1717«. (Jfr.
nr. 2).
2) (Fig. 69). Skænket 1722.
Opstandelsen. Olie på lær
red, 124,5 × 133 cm. Kristus,
der er indhyllet i et rødt
klæde, stiger til vejrs med
sejrsfanen i hånden i en gyl
den sky. På gravens kant
sidder den hvidklædte engel,
og rundtom ses fire soldater
i dramatiske attituder. I
baggrunden Jerusalems mu
L. L. 1968
re og de to vandrende kvin
Fig. 69. Garnisonskirken. Opstandelsen. Maleri skænket 1722
der. Forlægget for motivet
af Anthoni Günther Muhle (s. 272).
med Kristus, englen, de to
stående soldater og kvinderne i baggrunden er et meget benyttet stik af W. Swanenburg fra 1610 efter maleri af Paulus Moreelse, hvis komposition atter går
tilbage til Hendrick Goltzius327. På den sortlakerede ramme, hvis udstyr gan
ske svarer til den om maleri nr. 1, står med forgyldt fraktur: »Anthoni Günther
Muhl Gott zu Ehren hatt dieses gegeben 1722«328. Muhle, der udfører forskel
ligt finere malerarbejde for kirken 1722—24 og også vides at have udført tea
terkulisser og et portræt, har muligvis selv malet de to billeder.
3) (Fig. 68). 1700’rne. Kongernes tilbedelse. Olie på lærred, 48,5 × 85 cm.
Efter et almindelig benyttet forlæg, hvis udførelse dog her hæver sig betyde
ligt over gennemsnittet. Billedet, der domineres af den anvendte clair-obscur
teknik, går muligvis tilbage til en komposition af Rubens329. Det er formentlig
dette maleri, der under betegnelsen Kristi Fødsel nævnes som værende i kir
ken 1833330. I nederste hjørne ses svagt restauratorsignaturen »Rest ... H.
Bredenbeck 18[42?]«. Maler Bredenbeck foretog 1837 på egen bekostning ma
ling, lakering og forgylding af orgel, prædikestol, font og salmenummertavler181.
4) (Fig. 67). 1700’rne. Kristi gravlæggelse. Olie på lærred, 93 × 124 cm. Det
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ret håndværksmæssigt udførte bil
lede er holdt i stærke farver og er
ligesom nr. 3 forsynet med H. Bredenbecks
restauratorsignatur.
Det
nævnes dog hverken af Thaarup 1833
eller af graver Jørgensen 1861.
5)
(Fig. 70). O. 1800. Nedtageisen
af korset. Olie på lærred, 71,5 × 101
cm. Kopi efter Rubens’ altertavle
i Antwerpens katedral331. Maleriet
skænkedes kirken 1924 af pastor
Olfert Ricard, der havde modtaget
det som gave på en rejse i Finland332.
†Malerier. 1—2) Inventariet fra
1720 nævner to store skilderier,
skænket af kong Frederik IV., nem
lig »Adams og Evæ Fald i Paradiis«
og Kristi fødsel. Det ses, at kongen
har skænket kirken dem i forbin
delse med indvielsen 1706, idet ma
leren Wilken Riboldt dette år repa
L. L. 1968
rerede to skilderier, der før var på
Fig. 70. Garnisonskirken. Nedtageisen fra korset.
Rosenborg, men nu af Kongen var
Gammel kopi efter Rubens’ maleri i Antwerpens
domkirke, skænket 1924 (s. 273).
skænket til Garnisonskirken. Sam
tidig forgyldtes rammerne af Hans Møller333. Det må være disse to »store skil
derier«, der ved restaureringen 1772 blev nedtaget fra deres hidtidige plads
øverst på hver side af alteret og indtil videre anbragt i en pakkasse334, samt
deponeret i vognskuret. 1779 besluttede man at sælge dem, da de ellers ville gå
til grunde335, og endelig 1783 blev de solgt på auktion for 27 rdl. 2 mk.336.
3) Kristi omskærelse. Nævnt af Thaarup 1833330 og sidste gang 186111. An
tagelig et af de fire mindre malerier, der 1772 flyttedes højere op i stedet for
de to store (nr. 1 og 2); de tre andre er da de eksisterende malerier korsfæstel
sen, opstandelsen og »Kristi Fødsel«337.
4) Nadverens indstiftelse. Nævnt af Thaarup 1833330. Graver Jørgensen op
lyser 1861, at det længe har været borte11. Det er næppe identisk med alter
maleriet fra Sophie Amalienborgs kirke (jfr. s. 172), som også var et nadver
billede338, da det ellers ville have været nævnt i inventarierne fra 1720 og 1727.
5) Kristi dåb, se s. 248.
Samtlige kirkens malerier blev 1859 restaureret af maleren
Siden 1960 er de fem eksisterende billeder hensat i et rum på 1. pulpitur.
Danmarks kirker, København III

Johan

Stroe339.
18
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Gipsrelief,
ca.
170×103
cm.
Brystbillede af Sjællands biskop
Nicolai Edinger Balle i meget højt
relief, signeret »Th. S. 1891«. Reli
effet, der blev opsat til minde om
biskop Balles bibellæsninger i Gar
nisonskirken (jfr. s. 164), leveredes
1894 af billedhuggeren Th. Stein
for 900 kr. Det blev indmuret i
væggen
ved
kirkens
hovedind
340
gang , men er senere flyttet op
i koret og indsat i væggen til det
tidligere præsteværelse.
Gipsrelieffer 1859, se s. 205.
Lysekroner. 1) (Fig. 71) Skænket
før 1719. 16-armet krone med skaft
af balusterled. De i to rækker for
delte arme er s-formede med akantusprydet
midtstykke.
Topfiguren
er en kronet, flakt ørn. Hængekuglen, der afsluttes af en vand
ret rillet knop i en bladroset, bærer
følgende
graverede indskrift i ret
L. L. 1968
Fig. 71. Garnisonskirken. Lysekrone fra 1700’rnes be
ubehjælpsomme versaler: »K.Tomgyndelse, skænket af sognepræst magister Knud Tom
merup.
M. German«, herefter prik
merup (s. 274).
ket: »1894«. Årstallet refererer til
det år, der blev installeret elektrisk lys i kronerne. Knud Tommerup var kir
kens danske sognepræst 1690—1726; M. German kendes derimod ikke. Af
1720-inventariet fremgår, at mag. Tommerups lysekrone fandtes ved kirken
før nr. 2 og 3, der skænkedes 1719. Ophængt i skibets vestende.
2)
(Fig. 72) Skænket 1719. Meget stor messingkrone med 20 arme fordelt
med 10 i to rækker. Skaftet er sammensat af fire kugler med mellemliggende
profilled. På den øverste ses som topfigur Jupiter på ørnen. Midt på de s-svungne
arme ses et par volutter og akantusblade. Knoppede prydbøjler mellem de to
sæt arme. På hængekuglen, der afsluttes af en kogleformet knop, er med skrive
skrift graveret: »Ihro Königl: Mayess Bestalter Wacht Meister Leut: in Dieser
Residentz Copenhagen Hinrich Portuns Seine Nachgelassene Sel: Ehe Frau
Maria Eliesabeth Portuns Gebohrne Böchnerin hat diese Licht Krone Zu des
Herrn Zebaoths Kirche Verehret Den 9. July A° 1719«. Ophængt i korsskæringen i en jernstang med smedet egeløv.
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Fig. 72. Garnisonskirken. Lysekrone, skænket
1719 (s. 274).
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Fig. 73. Garnisonskirken. Lysekrone, skænket
1719 (s. 275).

3) (Fig. 73) Skænket 1719. Noget mindre end nr. 1. Otte s-svungne arme
med akantussmykket midtstykke og oprulninger endende i delfinhoveder. Top
figuren er en kronet, flakt ørn, hvis vinger mangler. Den store hængekugle, der
afsluttes af en drueklase i akantusroset, bærer følgende fire-linjede, graverede
indskrift i versaler: »Anno 1719 d. 24. November haver forige Lievtenant ved
Borgerskabet Anders Andersen Freile341 Borger og Handelsmand boende i
Store Kongens Gade og hans Hustrue Maren Hans Daatter foræret denne Lyse
Krone til een liden Zirath i Den Herre Zebaoths Kiercke. Gvd give dennem
efter Døden een herlig Opstandelse paa den yderste Dag«. Inventariet fra 1720
nævner tre kroner: foruden Tommerups to skænket 1719, nemlig Portuns og
en mindre »foræredt af en U-bekandt Ven«. Ovenstående indskrift er derfor
måske først senere tilføjet. Ophængt i nordre korsarm i en jernstang med sme
det egeløv.
4) Før 1727. Ret lille og enkel krone med 16 s-svungne arme i to rækker på
skaft af balusterled, kronet af en flakt ørn, nu uden vinger. Under den skriftløse kugle en vandret rillet knop. Nævnt i 1727-inventariet som den ene af to
16-armede lysekroner (den anden er Tommerups, nr. 1). Ophængt i koret un
der nordre pulpitur i en jernstang med smedet egeløv.
18*
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Fig. 74. Garnisonskirken. Lysekrone fra begyn
delsen af 1700’rne (s. 276).

L. L. 1968

Fig. 75. Garnisonskirken. Lysekrone fra begyn
delsen af 1700’rne (s. 276).

5) (Fig. 74) Før 1727 eller fra 1733. Stor otte-armet krone med balusterledsskaft og en flakt ørn som topfigur. Armene er i brudt s-form med groteske ma
sker, bladværk og en stor blomst i den yderste oprulning. Den skriftløse kugle
har forneden en drueklase under en akantusroset. Inventariet fra 1727 nævner
to lysekroner med otte arme; den ene er Freiles (nr. 3), den anden er enten
denne eller nr. 6. Kirkens sidste otte-armede krone omtales som ny i 1733, da
den var ophængt i koret342. Nu ophængt i skibet som nr. 2 fra vest i en jern
stang med smedet egeløv.
6) (Fig. 75) Før 1727 eller fra 1733. Ottearmet med balusterledsskaft og
s-svungne arme, hvis øverste sving ender i et dyrehoved. Foroven otte knoppede bøjler med spir. Topfiguren er en ørn med udbredte vinger. Klaseformet
knop under akantusroset. Vedrørende dateringen, se nr. 5. Ophængt i søndre
korsarm i en jernstang med enklere smedejernsarbejde end de øvrige lyse
kroners.
7) 1860. Ret lille, 16-armet krone i barok udformning, kronet af flakt ørn.
Mellem de to rækker s-svungne, akantus-prydede arme er fire knoppede bøjler
i brudt s-form. Kuglen, der forneden har en vandret rillet knop, er forsynet
med følgende graverede skriveskrift: »Forfærdiget af Gas & Vandmester
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Fig. 76 (ovenfor). Garnisonskirken. Lysearm
af usikker oprindelse fra begyndelsen af
1600’rne (s. 278).

L. L. 1968

Fig. 77 (til højre). Garnisonskirken. Væg
plade til lysearm fig. 76 med senere graveret
årstal 1718 (s. 278).
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H.
Witthöft,: efter Bestilling af Kirkens første Værge, Major Hof-Vinhandler
Lorents Petersen, ved Kirkens Reparation i Aaret 1860«. Fra begyndelsen ind
rettet til gas. Ophængt i koret under søndre pulpitur.
8—9) 1891. To ens, seks-armede metalkroner til gas, leveret 1891 af Hassel
og Teudt for 240 kr.220. Ophængt i de to sakristier.
1860 blev samtlige kirkens gamle lysekroner forsynet med gasledninger af
gas- og vandmester H. Witthöft343. Til antændelsen af gasblussene anvendtes
en maskine med skruenøgle samt en lang stang med spirituslampe79. 1894 blev
der indlagt elektrisk belysning i alle kirkens lysekroner344.
Lysearme. 1—3) (Fig. 76 f.), beg. af 1600’rne. Tre helt ens lysearme af messing.
Vægpladen er en maske, der ved kanten løber ud i bladflige; fra maskens mund
udgår en s-formet arm med midtknop og akantus, endende mod vægpladen i
et dragehoved. Paralleller til vægpladens maskeform findes i Roskilde Dom
kirke 1612 (DK. Københavns amt III, s. 1745 f) og i Århus Vor Frue. På væg
pladen er graveret et sekundært årstal og under lysepladen en sekundær ind
skrift i versaler. Uanset at de tre lysearme er foræret kirken til forskellig tid,
er deres samhørighed givet; antagelig har de alle tilhørt den i indskrifterne
nævnte Rasmus Petersen Aarhuus, hvis døtre siden har skænket dem til kir
ken. Nr. 1 og 2 omtales 1720 som »2de Messing liuse Arme med 1 pibe udj hver,
gifven af Friderich Boye udj Nyehavn«; de var da anbragt ved officersfruernes
stole2. I 1860 blev de indrettet til gas og 1894 til elektrisk lys. Indtil restaure
ringen 1961 var de fastgjort på de tre ledige hjørnesøjler i korsskæringen (jfr.
fig. 32); de opbevares nu på kirkens loft. Indskrifterne meddeles i det følgende
som nr. 1—3:
1) På vægpladen »Anno 1718« og under lysepladen: »Denne Lyste[!] Arm er
foræret af Frederich Boÿe Junior og Hustrue Anna Maria Boÿes, nee de Ras
mus Petersen Aarhus Gud til Ære, Kierken til Nytte og Effterkommere til
Amindelsse«.
2) På vægpladen »Anno 1718« og under lysepladen: »Denne Lysearm giver
ieg Encke Anna Maria salig Boyes efter min sallig Mands Død Gvd til Ære og
Kircken til Sirradt«345.
3) På vægpladen »Anno 1735« og under lysepladen: »Denne Lysse Arm er
foræret af Andres Tambsen og Hustrue Margretha Christina Tambsens, nee de
Rasmus Petersen Aarhuus, Gud til Ære, Kierken til Nytte og Effterkommere
til Amindelsse«.
4—6) Tre ens messinglampetter, leveret 1860 af H. Witthöft346; oprindelig
til tre gasblus, senere indrettet til elektricitet. Armen, der er fastgjort på væg
pladen ved et hængsel, har nærmest form som et spørgsmålstegn med blad
ornamenter. 1891 var den ene anbragt ved prædikestolen og de to andre ved
orgelet79. Nu på kirkens loft.
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Fig. 78. Garnisonskirkens ligvogn fra 1720’rne, nu i Nationalmuseets afdeling i Brede (s. 280).

7—9) Tre små, ens messinglampetter, leveret 1860 af H. Witthöft346, op
rindelig til et gasblus med kuppel, senere indrettet til elektricitet. Armen er
prydet med egeløv. 1891 var den ene ved orgelet og de to andre i kongestolen.
Nu på kirkens loft.
Desuden nævnes 1891 38 lampetter79, 190 4 43 og 1913 49347. Et par af disse
findes endnu på kirkens loft.
†Lysearme. 1) Skænket før 1720. Inventariet fra 1720 nævner på prædike
stolen en messing lysearm med en pibe, givet af »Granad: Meyer«2. Den synes
at have eksisteret endnu 1763348.
2—3). I 1772 forfærdigede gørtler Lorentz Gige to lueforgyldte lysearme efter
akkord med bygmester Rosenberg (der antagelig har tegnet dem) for 32 rdl.349.
De er formentlig kasseret 1860.
Fane (fig. 28), 1961. Dannebrog i silke med Frederik IX.s monogram i kor
set samt i det øverste af de røde felter nærmest fanestangen kirkens nuværende
seglmotiv: på bibelen en kalk foran et kors og et sværd; i det røde felt herunder
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Fig. 79. Topfigur fra ligvognen fig.
78 (s. 281).

Fig. 80. Topfigur fra ligvognen
fig. 81 (s. 282).

står i versaler: »Garnisons Kirke«, alt påsyet i guld. Fanespydet er prydet med
Frederik IV.s spejlmonogram. Anbragt i en fanefod på den nordøstre hjørne
søjle i korsskæringen. Bekostet af en anonym og indviet ved en festgudstjene
ste 1. okt. 1961350.
*Ligvogne. 1) (Fig. 78) 1723. Af Garnisonskirkens to ligvogne, nu i Natio
nalmuseets afdeling i Brede, må den ældste være bygget i 1720’rne, vistnok
1723. Den er tilsyneladende velbevaret, men langtfra alt ved vognen stammer
fra den ældste tid. Man finder i dens forskellige bestanddele (understel, fading
og himmel) stiltræk fra både barok og rokoko. Ældst synes fadingen at være.
Den måler 273 cm i længden, 154 i bredden. Forneden har den en smal bort
af forsølvet kuglestav, derover en sortmalet hulkehl og øverst en bred forsøl
vet bukkelbort. De to langsider er let svejet udad. Midt på hver af siderne er
anbragt en udskåret og forsølvet skyformation med radiært stillede, forgyldte
stråler. Bagsmækken, der nu er lavere, synes oprindelig at have haft samme
højde som de andre sider, men er vistnok på et eller andet tidspunkt blevet
afsavet, så at toppen af skyen og den øverste halvdel af bukkelborten er skå
ret bort — utvivlsomt af hensyn til kisternes anbringelse i køretøjet. Det hele
stilpræg er tydelig barokt og stemmer godt med dateringen.
De fire hjørnestolper, der bærer himlen, har postamenter med konkave side
flader og ioniske kapitæler med tøjguirlander. Kantprofiler og fyldinger bærer
spor af forsølvning (med enkelte antydninger af forgyldning), medens bunden
er sortmalet. Over stolpernes postamenter rejser sig de fire karyatider eller
kvindelige hermer, alle forsølvede og bærende hovedslør som tegn på sorg; den
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forreste til højre indtager tillige den hævdvundne sørgende stilling med hånd
under kind. Disse fire hjørnefigurer synes stilistisk at høre til den ældste del af
vognen. Til samme tid hører også topfiguren (fig. 79) på den omdannede eller
helt fornyede himmel, en grædende putto, der med den løftede højre hånd af
tørrer sine tårer i hovedsløret. Denne barneskikkelse er anbragt på skyer af
samme form som fadingens, ligesom den må være udført af samme billedskærer,
der skar de fire karyatider. Topfiguren var iøvrigt indrettet til at tage af og
sætte på igen, vistnok af hensyn til det lave ligvognsskur.
En række regnskabsposter351 fra 1723 peger direkte på arbejde ved en lig
vogn : maleren Herman Schultz maler vognen sort og forsølver pillerne, listerne
og billedhuggerværket; sadelmageren H. Reiss betrækker vognen indvendig,
lægger sort dække over bukken og leverer otte gardiner med ringe, medens
klejnsmeden Jørgen Ambrosius beslår fadingen og gørtleren Johan Riesenhof
anbringer forsølvede beslag. Om selve vognens opbygning er der derimod ingen
oplysninger, ligesom udgifter til en billedskærer forgæves er eftersøgt. Alligevel
kan der næppe være tvivl om, at årstallet 1723 rammer nogenlunde det rigtige.
Således omtaler inventariet af 1727 en ny ligvogn, »hvoraf de fire piller er ud
skåret og forsølvet, ligesom himlen er ziret med billedhuggerarbejde og fire
sindbilleder; indvendig er vognen betrukket med sort baj og [prydet med] et
hvidt atlaskes kors ... «4.
Vognen blev 1767 underkastet en reparation eller delvis fornyelse. Hele un
derstellet med hjul og hamler — mulig også bukken — blev fornyet352. De øv
rige omfattende arbejder er ligesom ved opbygningen af vognen i 1720’rne kun
kendt gennem håndværkerregnskaber af underordnet art. Gørtleren Andreas
Rosborg leverer tre zirater; blikkenslageren F. Robberson forfærdiger fire styk
ker palmegrene og laurbærblade (der ikke mere kendes), og klejnsmeden P. J.
Ambus gør fire vinkeljern på hjørnerne og to på himlen samt fire skruer til
ziraterne på himlen og fem knapper til kvasterne353. Disse oplysninger røber
imidlertid ikke, hvad det hele drejer sig om. Men vognens nuværende udseende
bekræfter, at hele himlen med sit viltre rokokoværk er fornyet, og til overflod
er der på himlens venstre inderside indskåret årstallet 1767. Kun billedskære
rens navn synes ikke overleveret i regnskaberne. — Den svagt hvælvede him
mel, der på sin top stadig bærer den sørgende putto fra 1723, fik kantprofiler i
rokokoens opløste former, forsølvede med svag anvendelse af forgyldning, med
strakte kurver, der i de fire hjørner løber sammen i volutter. Midt på hver
langside er anbragt en udskåret skyformation, i hvis centrum ses forgyldte
stråler, en forgyldt le og et mandshoved i profil med viltert skæg, hvis krøller
breder sig over hele ornamentet. Et par udbredte vinger og et par udskårne,
tungede tøjguirlander samler alle disse uensartede bestanddele i et fast greb.
På forreste kortside bag bukken ses et skjold med dødningehoved, omgivet af
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guirlander, medens den modsatte kortside kun har det tomme skjold. Langs
himlens kant står seks rokokovaser, to mindre på hver langside og en større
på hver af kortsiderne. Fra topfiguren og ud til himlens fire hjørner ligger ra
diært fire bladguirlander, der knap nok kan ses.
Ligvognen forblev ved Garnisonskirken i lange tider. Den blev 1883 tilbudt
Dansk Folkemuseum, der imidlertid på grund af pladsmangel foreløbig ikke
kunne modtage gaven. Sammen med den nedennævnte vogn fra 1773 blev den
omsider i 1907 overført til Frilandsmuseet i Lyngby. I de sidste par år har
begge de gamle køretøjer stået i et af Nationalmuseets magasiner i Brede354.
2)
1773. Skønt den ældre ligvogn fra 1723 var grundigt restaureret 1767, øn
skede kirkens styrelse 1772 at afskaffe den. Patronen, prins (senere hertug)
Carl af Bevern, erklærede i 1774, at den gamle vogn havde været så forfalden,
at man havde været nødsaget til at udskifte den355. Udtalelsen lyder ejendom
melig, eftersom den kasserede vogn dog eksisterer endnu og endda forblev ved
kirken i mange år. Forklaringen er måske den, at 1723-køretøjet næppe var så
udtjent, som patronen lod sig forlyde med, men at man fandt den alt for gam
meldags nu, da nye kunstneriske ideer om klassisk enkelhed og renhed var
slået igennem. Man fik da også noget mere moderne, en helt ny ligvogn, tegnet
af kirkens arkitekt G. E. Rosenberg, med virksom bistand af billedhuggeren
C. F. Stanley, som fik den skulpturelle udsmykning betroet. Under hele pro
cessen var det dog Bosenberg, der leverede tegningerne både til håndværkerne
og til billedhuggeren356, og han er derved karakteriseret som den egentlige le
der af arbejdet, ligesom han samtidig tegnede kirkens nye font og altersølv
(ovenfor s. 229), selv om Stanley nok som kunstner har haft friere hænder.
Det blev en statelig vogn, i ren og behersket Louis-seizestil (fig. 81). Fadin
gen 293 × 162 cm) smykkes på langsiderne af forsølvede festoner, der bølger
elegant over udskårne naglehoveder i form af rosetter, og som opbindes af
flagrende bånd. Fadingens bagside, der er lavere af hensyn til kisternes anbrin
gelse i køretøjet, smykkes af et dødningehoved i et cirkelslag (en slange, der
bider sig selv i halen) omgivet af udskårne tøjguirlander. Forsiden har bag
bukken en roset med festoner. Himlen bæres af fire forgyldte støtter, formede
som knippebundter, de såkaldte fasces, omvundne med forgyldte metalege
blade. Foran støtterne står Stanleys fire forsølvede kvindeskikkelser i antikke
gevandter, forestillende Bestandigheden (med søjle ved siden og fascesknippe
med krydsbånd i venstre hånd) og Tålmodet (med et lam i favnen) på vognens
venstre side, Håbet (med anker) og Religionen (kors og bog) på den højre side,
alle skåret i lindetræ. Bukken bæres af to forsølvede sfinxer, skåret i egetræ af
Stanley. Den konkavt svejede himmel, der kantes af en tætrillet, forgyldt frise,
smykkes i hjørnerne af fire forgyldte hjelme, de såkaldte casquer. Topfiguren,
ligeledes forgyldt og anbragt på et ovalt skjold, forestiller efter Stanleys ud
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Fig. 81. Garnisonskirkens ligvogn fra 1773 med skulpturel udsmykning af C. F. Stanley (s. 282).

sagn krigens genius, omgivet af krigsarmaturer, et siddende, vinget barn med
fakkel, økse og pilebundt (fig. 80).
Vognen er bygget af hjulmageren M. O. Busck357, der 1767 havde leveret
understellet til den gamle ligvogn. Hans andel (hjul, hamler, svingel osv.) står
nu sortmalet, men oprindelig var der rigeligt med sølvstafferinger, udført af
maleren F. Haren358, der ligeledes smykkede alle de ornamentale og skulptu
relle dele med guld- og sølvstafferinger.
Den nye ligvogn, der så tydeligt understregede kirkens militære karakter, fik
tillige et fornemt tekstilt skrud. Den blev indvendig betrukket med sort fløjl
og fik tilsvarende gardiner med frynser, galoner, kvaster af sølvtråd og langs
himlens kant tungede fløjiskapper. Ligeledes blev der leveret sort baj til ku
skesædet, hestedækkener og mankapper fra hoftapetserer J. M. Zøllners enke
Anna Catharina Lund.
Hvad der senere er sket med ligvognen fra 1773, er nævnt ovenfor under
omtalen af 1723-vognen.
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†Ligvogn o. 1710. Garnisonskirkens ældste ligvogn359 dukker første gang op
under en veritabel fejde med Holmens kirke 1710 (II, s. 5 f.). Senere er den
nævnt i inventariet af 1720 samt i et regnskab fra 1724. Derefter er den for
svundet. I inventariet fra 1727 omtales kun den nye vogn fra 1723.
Tårnur, 1800’rne. Værket består af en med kvadratiske møtrikker sammen
holdt smedejernsramme, 1,27 m lang, 0,60 m bred, 1,15 m høj. Midt i rammen
er det 8-døgns gangværk anbragt, mens kvarter- og timeslagværkerne sidder
på begge sider af gangværket med aksler vinkelret på dette. Jernrammen er
flere steder stemplet med 2 forskellige stempler, hvoraf det ene tilsyneladende
et B i en cirkel. Uret har nu stiftgang, men hele hjulværket er fornyet, formo
dentlig af Bertram Larsen i 1912 eller måske 1931 (jfr. nedenfor)360.
Da det viste sig, at kirkens gamle urværk trods gentagne reparationer ikke
kunne gå tilfredsstillende, indledte kirkeinspektionen 1883 forhandlinger om
køb af et nyt ur, der ikke som det gamle skulle trækkes op hver dag. Sidst på
året besluttede man da at købe »et Taarnur, der havde været brugt nogen Tid,
men som i forhold til sin Pris maatte anses for godt«. Et par år senere oplyses
det, at uret købtes for 300 kr.361.
Hvorfra urværket oprindelig stammer, vides ikke. Efter rammeværkets ud
formning kan man med forbehold antage det udført i 1800’rnes begyndelse.
Det har visse træk fælles med det af mechanicus Johannes Friis 1829 til Kø
behavns Frue kirke leverede, nu i Køge kirke opstillede tårnur. 1912 repa
reredes det af Bertram Larsen, samtidig blev de to urskiver malet og forgyldt362.
De to nye, 1930 anskaffede klokker (se nedenfor, s. 286) nødvendiggjorde et nyt
slagværk og forandring af klokkestolen, begge dele udført af Bertram Larsen363.
Urværket driver fremdeles viserne på de to urskiver uden på tårnet og den
tredie inde i kirken over orgelet.
Kirkens tidligere †tårnur beskrives 1720 således: »Paa Uhr-kammered findis
Uhr-Wercked udj sig self staaende paa en Stoel, med Jern Anchere bebunden,
bestaaende af et Gangwerck, fuld Slag Verck og quarteer verck. — En Perpendicul af 7 ½ allen med behørig Huus med laas for ... 4re Viisere, 3 i taarned. 1 i Kircken med behørige tafl [= tove] og Jern Kugler med et huus, som
Vegten gaar udj, med Laas forvared«2. Ifølge beskrivelsen, der gentages på
tysk i 1727-inventariet4, har der altså oprindelig kun været én viser på hver
urskive. Også inden tilkomsten af den nye orgelfaçade med urskiven 1724 har
værket haft forbindelse til en viser inde i kirken. De to affjedrede hamre til
et klokkeværk ses endnu inde i kirken bag orgelet; de har næppe været i
funktion efter det nye værks anskaffelse 1883. I Thuras Danske Vitruvius
(1746) har kirketårnet en urskive med årstallet 1710.
Der foreligger ingen meddelelser om reparationer før 1772; da var værket
gammelt og så slidt, at det ikke kunne gå rigtigt. Urmager Christopher Balcke
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Fig. 82. Garnisonskirken. Klokke stobt 1794 af D. C. Herbst (s. 286).

gav det en gennemgribende reparation364. Det gik herefter til 1795, da det
atter betegnes som slidt og ubrugeligt og modtog en omfattende reparation
ved urmager Johan Nicolai Bath365. En endnu større reparation måtte Baht
foretage på uret efter englændernes bombardement af København i september
1807. Det var »af Bommer helt forslaaet«; det store »Jerngestell« måtte rettes
og adskillige dele gøres af nyt; arbejdet kostede 220 rdl.366. Hertil kom yder
ligere snedker- og smedearbejdet367. I 1860 repareredes urværket af A. Funch368,
og en sidste stor reparation modtog det 1877369, inden det blev opgivet 1883,
sikkert ikke mindst på grund af den ulempe det var at skulle trække det op
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hver dag11. På dette tidspunkt var det blevet forsynet med minut
visere369.
Klokker. 1) (Fig. 82) »Kvarterklokken«, sidst omstøbt 1794. Den lille klokke,
der måler 50 cm i diameter, har om halsen mellem to akantusbladfriser følgende
indskrift i reliefversaler: »Støbt af D. C. Herbst Hofklokke Støber 1794. Gud
allene Æren«. To dage efter at Herbst havde indgivet sit overslag, den 12.
april 1794370, blev der afholdt synsforretning ved stadsbygmester P. Meyn, og
det bestemtes, at Kvarterklokken i tårnet skulle omstøbes268. Den nye klokke
kom til at veje 9 lispd. og 2 pd., mens den gamle vejede 8 lispd. og 3 pd.370.
Den kan herefter identificeres som den mindste af de tre klokker, som opreg
nes 17202. Den havde da, ligesom den største af klokkerne (se †klokke nr. 1)
følgende indskrift: »Gloria in Excelsis Deo« samt Frederik IV.s kronede mo
nogram. Som den store klokke er den antagelig støbt »her udj byen Anno 1706«.
I 1760 var kirkens mindste klokke revnet og blev omstøbt af Johan Martin
Reissenstein; før omstøbningen vejede den 7 lispd. 14 pd. og efter omstøbnin
gen 8 lispd. 4 pd.371, hvilket ret nøje svarer til vægten af den af Herbst om
støbte klokke. Siden 1930 er den anbragt i kirkerummets vestende.
2) 1930. Diameter 103 cm. Om halsen løber følgende to-linjede indskrift i
reliefversaler: »Den Time kommer, ja er nu, da de döde skal höre Guds Sons
Röst og de, som hörer den, skal leve. Joh. 5,25«, og midt på klokkelegemet med
mindre reliefversaler: »Stöbt af M. & O. Ohlsson i Ystad. Den Herre Zebaoths
Kirke. Aar efter Kristi Byrd 1930«. Den største af de to 1930 anskaffede klok
ker skulle have tonen G og veje ca. 700 kg. Til støbningen af de to klokker
skulle bruges gammelt klokkemetal fra kirkens tre klokker, hvis vægt ansloges
til 500 kg; ved støbningen viste det sig imidlertid, at der kun var 403 kg gam
melt metal372, hvilket må skyldes, at kun to gamle klokker blev omstøbt, idet
den tredie fortsat findes i kirken (nr. 1). Støbningen af de to klokker m.v. ko
stede ialt 4688,25 kr., hvortil yderligere kom anskaffelsen af en ringemaskine373.
3) 1930. Diameter 92,5 cm. Om halsen løber følgende indskrift med relief
versaler: »Herrens Röst raaber til Staden! Mika 6:9«, og midt på klokkelege
met: »Stöbt af M. & O. Ohlsson i Ystad. Den Herre Zebaoths Kirke. Aar efter
Kristi Byrd 1930«. Denne klokke skulle oprindelig have haft tonen B og vejet
400 kg374, men blev ved organist Chr. Geislers mellemkomst gjort 117 kg tun
gere, så tonen blev A375. Se i øvrigt under klokke nr. 2.
†Klokker. Til de to klokker, nr. 2 og 3 anvendtes nok metallet fra to af de
gamle klokker, men dette udgjorde som ovenfor nævnt kun 403 kg, mens de
nye klokker kom til at veje ialt 1212 kg; da de gamle klokker desuden er blevet
omsmeltet sammen, kan der altså ikke blive tale om nogen kontinuitet.
1)
1720 fandtes i tårnet tre klokker med »behørige kloche-Stoel, Knebler og
taul og med 2de Jernhamre til fuldslag og Quarteer slag«. Af disse var den stør-
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ste støbt »her udj byen« 1706 og havde samme indskrift som den mindste
(klokke nr. 1): »Gloria in Excelsis Deo«, samt Frederik IV.s kronede monogram2.
Antagelig er det denne klokke, der blev omstøbt 1725 af Fr. Holtzmann; den
gamle klokke vejede 1 skippd., 7 lispd. 12 pd., mens den nye vejede 1 skippd.
8 lispd. 15 pd. 376. Den eksisterede helt til omstøbningen 1930, og havde ind
skriften »Me fecit Friderich Holzmann Hauniæ 1725«377. Dens diameter var 2
fod og 2 ½ tomme378.
2)
Ifølge 1720-inventariet var den mellemste »en gammel Klocke med Rune
bogstaver paa, kommen fra Synderborg Slott«2. Antagelig har den haft en ind
skrift med minuskler, og det ligger nær at formode, at den er kommet til kir
ken efter 1718, da v. Platen indledte sin store ombygning af Sønderborg slot
ved hvilken lejlighed tårne og spir blev nedtaget379. Formentlig er det denne
klokke, der 1747380 og atter 1756 blev omstøbt af kaptajn Johan Barthold
Holtzmann; den gamle klokke vejede ved den sidste af disse omstøbninger
1 skippd. 15 pd., mens den nye kom til at veje 1 skippd. 1 lispd. 8 pd.381. Ende
lig er den mellemste klokke blevet omstøbt endnu en gang; før 1930 havde den
indskriften: »Støbt af H. Gamst og H. C. Lund Kjøbenhavn 1852«382. Dens dia
meter var i 1861 2 fod og 1 tomme378.
Den nuværende klokkestol stammer muligvis fra restaureringen 1860. Den
har påmalet årstallet 1876, men der findes ingen oplysning om nogen reparation
eller fornyelse dette år. Da der 1930 i stedet for de tre ret små klokker op
hængtes to store, blev den ændret af tårnurfabrikant Bertram Larsen374.
†Klokkestole. Der findes efterretninger om flere fornyelser af klokkestolen:
1737 ved tømmermester Hans J. Oschatz383, 1760 ved tømmermester Jens Dyrhauge384, og 1782 ved tømmermester S. Moltzen; samtidig maledes den rød385.
Endelig har vi sidste gang oplysning om klokkestolens fornyelse, ved J. C.
Suhr, 1796386, men antagelig er den udskiftet 1860.
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SOLDATERKIRKEGÅRDEN UDEN FOR
ØSTERPORT
Længe før kirken blev bygget, havde garnisonen sin egen kirkegård. Den
blev anlagt, eller dog planlagt, kort efter afslutningen af svenskekrigene 1660
og skulle bruges til gravplads både for kastelsgarnisonen og for det i den øvrige
hovedstad garnisonerede mandskab. En kongeordre fra 13. april 1662 krævede
en kirkegård anlagt uden for Østerport; det var utvivlsomt Holmens »Skibskirkegård«, der her var tænkt på, men kongen har nok også haft Landetaten i
tankerne, eftersom dens begravelsesplads uden for Østerport er nævnt i Kø
benhavns kommandants arkiv mellem 1664 og 1671. Dette sidste år er vistnok
det afgørende. Kirkegården blev da indhegnet, og efter sigende skal den være
indviet 13. juli 16711.
Denne udenbys kirkegård, oftest kaldet Soldaterkirkegården, lå inden for
fæstningens demarkationslinie i et uopdyrket strandareal på samme sted som
i vore dage, da den indrammes af Dag Hammerskjölds Allé, Classensgade,
Kastelsvej, Bergensgade og Kristianiagade. Som allerede navnet og konge
ordrerne antydede, var det til en begyndelse kun militære personer, der kunne
gravsættes her. Men en forandring heri skete under pesten 1711, da det blev
bestemt, at også civile for fremtiden kunne begraves her2. Forordningen fik dog
kun betydning, så længe pesten grasserede. Det lå dybt rodfæstet hos menig
mand, at begravelsen skulle ske ved kirken. Således gik det også nu. Alle, der
ønskede det, sørgede for at få gravplads ved Garnisonskirken på S. Annæ plads,
og Soldaterkirkegården vedblev at svare til sit navn, og den var et øde og trist
sted. Men een forandring var dog sket med dens administration: fra pestens
tid og lige til vore dage sorterede den under Garnisonskirken.
Arealet var vistnok rigeligt tilmålt. 1786 hed det, at kun tre fjerdedele af
Soldaterkirkegården var udnyttet. Resten lå hen til græsning for graveren3.
Men omkring 1800 skete der en forandring. Det var vistnok eksemplet fra den
store Assistens Kirkegård uden for Nørreport, der smittede. Flere lod sig be
grave i den udenbys kirkegård, der også nu lejlighedsvis kaldtes »Garnisons
Assistens Kirkegård«. Terrænet blev nu ordentligt inddelt i kvarterer, og man
forsøgte sig med beplantning af popler og buske4. Noget har det vel hjulpet,
men der lød dog stadig klager over, at kirkegården så forsømt ud, og at ind
hegningen var lidet effektiv.
Blandt de første standspersoner, der lod sig gravsætte på Garnisonens uden
bys kirkegård, var general greve Adam Ludvig Moltke (død 1810)5, hvis mar
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morligsten er omtalt nedenfor. Selve byens kommandant, greve Georg Ludvig
von der Schulenburg, blev jordfæstet her 1828, og venner rejste ham et stort
monument, det første virkelig anselige mindesmærke på den gamle soldaterkir
kegård. Der kom senere i århundredet mange mindesmærker over faldne solda
ter i de to slesvigske krige. Da det var ved denne tid, der udstedtes forbud mod
alle indenbys begravelser (forordning af 13. april 1851), kom Soldaterkirke
gården nu til helt at afløse kirkegården på S. Annæ plads og har siden altid
båret navnet Garnisons Kirkegård.
For at Garnisonskirken kunne indfri den større efterspørgsel efter gravsteder,
måtte man tænke på en udvidelse af arealet. Man erhvervede da 1852 et stykke
af fæstningens forglacis, hvor der tidligere havde været en morbærplantage6.
Det er kirkegårdens sydøstligste del, der hvor nu hovedindgangen findes. Om
trent samtidig fik man dispositionsret over andre, nærliggende begravelses
pladser. Langs Østerbros Allé (Dag Hammarskjölds Allé) lå et smalt areal, der
siden 1770 var anvendt til kirkegård for Almindeligt Hospital7. Garnisons
kirken ansøgte 1853 magistraten om at få denne jord udleveret til yderligere
udvidelse af den øvrige kirkegård, men blev afvist. Alligevel fik kirken få år
efter sit ønske opfyldt. Det må være sket samtidig med, at Garnisonskirken fik
rådighed over den såkaldte Slavekirkegård. Denne har ligget nordligt i terrænet,
enten i selve den gamle Soldaterkirkegård eller i fortsættelse af Almindeligt
Hospitals kirkegård. Her har man begravet »slaverne«, dvs. livsfangerne i Stok
huset ved Sølvgades Kaserne (oprettet 1741). Med Stokhusets ophævelse blev
også denne »Slavekirkegård« nedlagt 1857, og dens areal blev lagt til Garnisons
kirkegård, der formentlig samtidig kunne inddrage Almindeligt Hospitals
smalle begravelsesplads8.
Ved koleraepidemien 1853 blev et ligkapel opført. Det var en midlertidig
bygning, bygget af forhåndenværende materialer efter en konstruktion, som
Ingeniørkorpset brugte i nødsituationer. Trods husets interimistiske karakter
blev det dog stående til 1872, da et grundmuret ligkapel blev rejst. Det eksi
sterer endnu, men er ombygget og udvidet 19339.
Kirkegården fik 1832 en klokke til at give signal ved lukketid10. Der hænger
endnu, mellem to træer i nærheden af det schulenburgske monument, en skrift
løs klokke, der utvivlsomt er den oprindelige.
I
ældre tid omtales hegnet om kirkegården som meget primitivt og lidet
effektivt. En hegnsmur med jerngitter blev 1905 opført langs Østerbros Allé11.
Ifølge lov af 6. juli 1867 måtte der for fremtiden kun udstedes fornyelser af
gravsteder på Holmens og Garnisons kirkegårde til udgangen af 1947. Terminen
er senere blevet forlænget. Der er nu begravelsesret til år 2000 med benyttelsesret til år 2020.
Danmarks kirker, København III
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Fig. 83. Garnisonskirken med omgivelser 1757. Udsnit af Geddes kort over København.

II
KIRKEGÅRDEN I BYEN
Garnisonskirken og den omgivende kirkegård ligger i den del af byen, der fra
gammel tid kaldtes S. Annæ kvarter — betegnelsen for hele forstadsbebyggel
sen fra den ældre Østerport ved Hallandsås og den nyere Østerport ved Ka
stellet. Sankt Anna-navnet går igen på forskellig vis. Den S. Annæ plads, der
nu er kirkens officielle adresse, har kun båret sit navn i godt 150 år; før den
tid talte man mere om S. Annagaden. Fra meget ældre tid kendes lokaliteter
som S. Annæ bro og S. Annæ kapel, der begge må have ligget et sted i nærheden
af den nuværende S. Annæ plads.
Om kapellet berettes der, at det tillige med et gæstehus og en fattigstiftelse
var bygget omkring 1516 af Klaus Denne, der herpå havde ofret en formue12.
Institutionen fik dog kun en kort levetid, da den gik til grunde ved Reforma
tionen, men landgangsbroen, der var bygget for kapellets og gæstehusets pil
grimme, holdt længe stand, og endnu mere betød det, at kapellet havde vundet
ry som valfartssted. Syge søgte dertil for at helbredes, og stedet synes at have
beholdt noget af sin tiltrækningskraft længe efter, at S. Annæ kapel var ned
revet. Så sent som 1861 kunne Garnisonskirkens graver berette om fjerne sagn
med tilknytning til stedets hellighed13, og almuen lod sig ikke rokke i troen
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Fig. 84. Garnisonskirken med omgivelser 1886. Efter V. Berggreens »Carre-Plan af Kjøbenhavn«
(1886), Sankt Annæ øster kvarter nr. 79.

derpå. Da så Garnisonskirken blev bygget i nærheden af dette sted, der i katolsk
tid havde vundet ry for hellighed, overtog den en del af kapellets funktioner i
almuens bevidsthed. De ofre, der tidligere måtte være givet til S. Annæ kapel,
blev efter 1706 overført på Garnisonskirkens pengeblok, der stod uden for den
nordre kirkedør, og som langt ned i tiden i mulm og dølgsmål modtog gaver fra
anonyme personer, der havde særlig årsag til her at søge hjælp. Den førnævnte
graver kunne 1861 tilstå, at han selv i sin ungdom, da han boede på Christians
havn, i et sygdomstilfælde havde lagt vejen om ad Garnisons kirkeblok for der
at yde sit offer. Menigmand gik altså sin egen sognekirke forbi for at nedlægge
en skærv ved en anden kirke — efter samtidens dom i sig selv et enestående
fænomen i den danske hovedstad. Undertiden skete det ikke blot for at blive
helbredet: en præst havde fortalt graveren, at mangen god gave var nedlagt i
kirkens blok som tak for genvundet helse »just ifølge en dunkel Følelse af noget
uforklarligt Betydningsfuldt ved Stedet«. Nu er denne folketro forlængst manet
i jorden, men som et minde derom finder man endnu i 1960’erne kirkens penge
blok ved den nordre portal.
Bortset fra dette strejftog tilbage i tiden er der ved selve byggepladsen,
hvilket vil sige kirkegården, ikke nogen slags mystik. Efterretningerne fra be
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gyndelsen af 1700’rne, da kirken byggedes, er meget sparsomme. Det kort
materiale (fig. 5), vi ovenfor har meddelt, vil vise, at kirkepladsen for en del
optog den sydligste spids af Sophie Amalienborgs have. Det kan kun betyde,
at kongen skænkede byggegrunden til den nye kirke. Men det er lige så iøjne
faldende, at selv med denne gave var der ikke rum nok til en passende kirke
gård. Store Strandstræde og Norgesgade hegnede til to sider og spærrede kirke
gården inde med en tæt randbebyggelse. For at skaffe mere plads købte kirken
1703 af kongens ceremonimester Vincents Lerche et hus i Store Strandstræde,
og med ejendommen fulgte en havegrund, der strakte sig helt over til husene
ved Norgesgade, og som nu blev brugt til en omfattende udvidelse af begravel
sespladsen14.
Under pestepidemien 1711, da Garnisonskirken måtte gøre brug af Soldater
kirkegården uden for Østerport, udvidede man tillige den indenbys kirkegård
med havearealet til en af ejendommene i Norgesgaden (mulig matrikel nr. 150).
Ejendommen tilhørte boet efter gehejmeråd Jens Harboe (død 1709), og huset
erhvervedes af kirken, som her ønskede at oprette en residens for den tyske
garnisonspræst, medens havegrunden blev udlagt til gravplads15. Kirkegården
havde hermed nået det fulde omfang, der kendes fra ældre kort (fig. 84) og
Geddes plan 1757 (fig. 83). Den havde da som grænse mod sydøst alle de små
ejendomme langs Store Strandstræde, hvor det sydøstligste hus (mtr. nr. 145)
havde en bagbygning, der lige til nedrivningen 1907 klemte sig tæt ind mod
kirkens kor (fig. 85). Mod nord forløb kirkegården efter den lige linie, der var
afstukket ved gadereguleringen 1690. I Norgesgaden strakte den ældre bebyg
gelse sig fra hjørnegrunden ved Kongens Nytorv (mtr. nr. 160, der 1757 ejedes
af urtekræmmer Tietken, men som senere er kendt under navnet den kanneworffske gård), med den ikke mindre kendte collinske gård som nabo i nr. 159,
og hen til nr. 147, der var den yderste ejendom ved Sankt Annagaden. Her
kunne kirkegården presse en smal strimmel helt ud til Norgesgaden, formentlig
et resultat af den nysnævnte gaderegulering 1690. Mod vest var grænsen uregel
mæssigt formet af hensyn til de omliggende ejendomme, hvoraf de to største
tilhørte Garnisonskirken, nemlig nr. 150 (kantorbolig til 1780) og nr. 158, der
var tysk præsteresidens fra 1739 til 1819, og som bortsolgtes 1824 (ovenfor
s. 163); dens rummelige havegrund dannede kirkegårdens grænse mod nordvest.
I årene fra omkring 1780 og ned til vort århundrede har Garnisonskirkens
gravplads været i defensiven og fremviser billedet af en stadig tilbagetrækning
af fremskudte linier. Det begyndte 1781 efter afståelsen af kantorboligen, da
den nye ejer fik overladt »en huk« af kirkegården16. Der fortsattes 1788, da
ejeren af nr. 147 ved mageskifte erhvervede den vestligste spids af den smalle
strimmel kirkegård langs S. Annagaden mod at give Garnisonskirken erstat
ning i form af et stykke gårdsrum17.
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Fig. 85. Garnisonskirkens sydøstre hjørne med
gammel randbebyggelse langs Store Strand
stræde. Ældre fotografi o. 1900 i Københavns
Bymuseum.
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Fig. 86. Garnisonskirkens gamle kirkegård
med randbebyggelse langs Store Strandstræde.
Ældre fotografi o. 1900 i Københavns Bymu
seum.

Henimod år 1800 var der planer om helt at opgive den indenbys kirkegård.
Efter ordre fra Generalitetet af 9. april 1796 skulle alle begravelser ved kirken
for fremtiden ophøre18. Man tog vel denne besked til efterretning, men admi
nistrerede den langtfra strikte efter ordlyden. Ejere af gravsteder kunne også
fremover regne med at benytte sig af gravpladsen, og dispensationer blev givet
langt ned i tiden. Man kunne dog regne med, at nye erhvervelser af gravsteder
herefter måtte forekomme sjældnere, og 1802 skred man derefter til en ind
skrænkning af det samlede gravområde. Ejerne af nabogrundene langs Norgesgade og Store Strandstræde fik lejlighed til at erhverve kirkegårdsjord bag
deres ejendomme, og alle synes at have benyttet sig deraf19. Både nu og tid
ligere ved slige reguleringer var det en fast aftale, at kister, der måtte befinde
sig i nyerhvervet jord, skulle flyttes, med mindre man afstod fra at bygge på
stedet.
1844 blev den sidste smalle strimmel kirkegård langs S. Annæ plads afstået
til matrikel nr. 14720, og dermed havde pladsen omkring kirken fået den form,
der bedst kendes fra Karréplanen 1886 (fig. 84).
En ny regulering fandt sted 1904 og følgende år. Hele den lange række
uregelmæssigt og malerisk byggede rønner langs Store Strandstræde skulle ned-

294

GARNISONSKIRKEN

Fig. 87 a. Garnisonskirkens ligvognshus. Plan 1783 af G. E. Rosenberg. Til højre: kirkens kor. Til
venstre: Store Strandstræde. Med mørkere tone ses det gamle ligvognshus med tilbygninger. Med
lysere tone gengives det nye ligvognshus fra 1783, betegnet: A B C D. Tegning i Kirkeinspektionens
arkiv, Landsarkivet for Sjælland.

rives for at vige pladsen for det store ejendomskompleks »Hallandshus«, der
fuldførtes 1907 efter tegning af arkitekt A. Langeland-Mathiesen21 — så langt
det største indgreb, der i tidens løb er sket i Garnisonskirkens umiddelbare om
givelser, fordi kirken nærmest trykkes i knæ af sin mægtige nabo. Den nye
ejendom skulle trækkes tilbage fra den gamle gadelinie og måtte derfor have
kompensation bagved, dvs. på den fordums kirkegård. Til gengæld blev det
store kompleks trukket bort fra kirkens kor, hvor den sidste, nærgående be
byggelse (fig. 85) nu forsvandt, og hvor der nu kunne indrettes en have for
sognepræsten. — En sidste beskæring af kirkegårdens område fandt sted
1926—29, da man fra naboejendommen nr. 22 i Bredgade (mtr. nr. 168, på
Geddes kort nr. 148) ønskede en udvidelse af baggården; grænselinien kom
herefter til at ligge lige bag det 1885 opførte ligkapels vestmur22. I forvejen
havde kirken selv lagt beslag på store dele af det fordums gravareal ved op
førelsen af et par bygninger, det nysnævnte ligkapel fra 1885 og menighedshu
set fra 1894 (begge omtalt nedenfor s. 299).
Denne gamle kirkegård blev som nævnt brugt endnu i begyndelsen af
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Hudeo. 1900

Fig. 87 b. Ligvognshuset for nedrivningen 1908. Fotografi i Nationalmuseets billedsamling.

1800’rne. Et forbud mod nye begravelser havde længe været ventet, og det
kom omsider 1851. En af de sidste, der begravedes her, var Emma Hartmann,
født Zinn (død marts 1851), gift med J. P. E. Hartmann, som marts 1900 jord
fæstedes i den samme grav. Men denne sidstnævnte indenbys begravelse var
en absolut undtagelse, hvortil der måtte indhentes særlig tilladelse23.
Da kirkegården i 1700’rne havde sin fulde udstrækning, talte man om den
»høje« og den »lave« kirkegård. Det er ikke ganske klart, hvad der mentes her
med, men sandsynligst er det, at den høje afdeling var den vestre, og den lave
har da ligget langs kirkens søndre mur henimod Store Strandstræde. De to af
delinger var adskilt ved en stendossering, hvori der var anlagt trapper af træ,
vistnok også af et højt trægitter. En meget lille afdeling må have ligget for
sig ud til S. Annagaden mellem nordre korsarms østmur og korets nordmur.
Den synes ikke direkte nævnt i kirkens brevsager fra ældre tid; men da man på
dette sted skulle bygge et sprøjtehus i året 1800, stødte man på rester af ældre
begravelser24. Det lille indelukke har da vistnok været urtegård i kirkens ældste
tid. — Den større urtegård lå også ud til S. Annagaden, mellem nordre kors
arms vestmur og kirkens nordmur25.
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Efter at kirkegården i byen ved århundredets midte var nedlagt som grav
plads, måtte stedet langsomt skifte karakter. I en årrække har den nok set ud
som en kirkegård, men gradvis er hjemfaldne grave sløjfet og nogle af stenene
fjernet. Nu er kun et udvalg af gravstenene tilbage, og stedet behandles som
kirkehave, der første gang blev reguleret 1896. Haveanlægget er senere 1930
fornyet med stedsegrønne vækster, dog med bibeholdelse af gamle træer, navn
lig den store, smukke ask vest for hovedindgangen.
Ved kirkens restaurering 1960 blev pladsen fra indkørslen ved S. Annæ plads
hen forbi hovedindgangen til menighedshuset brolagt med hvide og sorte sten,
lagt i mønster efter tegning af arkitekt Marinus Andersen.
Huse på kirkegården. †Ligvognshus et. Bag ved Garnisonskirkens korgavl, der
hvor Store og Lille Strandstræde mødes, var en åben plads. Man var i lange
tider ikke ganske klar over ejendomsretten — tilhørte den kirken eller staden?
Den del af pladsen, der lå lige ud for korgavlen i Store Strandstrædes forlæn
gelse hen mod S. Annagaden, havde Garnisonskirken dog allerede tidligt ud
nyttet. Her lå dens graverbolig i nogle få år, og senere, uvist hvornår, men i
hvert fald før 1716, måtte graverhuset vige for et ligvognsskur. Resten af
pladsen, der i kirkens brevsager oftest kaldes »Hukken«, lå øde hen. Man brugte
den som alarmplads, dels ved kirkeparaderne og dels ved militære begravelser,
når en større mandskabsstyrke skulle træde an. Men ganske uformelt havde
folk fra nabolaget lagt beslag på den ejerløse »Huk«. Ved nattetid lossede de al
slags affald på dette sted, til megen bekymring for kirken og de nærmest boende.
Kirken mente i begyndelsen af 1700’rne, altså kort efter at den var bygget, at
den herreløse plads rettelig tilhørte staden København, som da også burde ren
holde den; ville man ikke erkende den som offentligt eje, måtte politimesteren
sørge for, at Garnisonskirken fik skøde på hukken, der derefter på kirkens be
kostning ville blive hegnet26. Men der skete intet, og i tidens løb vænnede ma
gistraten sig til at betragte pladsen som kommunal. Senere mente den kirke
lige styrelse lige modsat af sin oprindelige opfattelse, at »Hukken« var Garni
sonskirkens umistelige ejendom lige siden 1703. Tvivlsspørgsmålet dukkede op
gang på gang, både i 1850’erne, da S. Annæ plads blev reguleret, og på ny ved
år 1900, da man havde planer om at bygge en ny præstebolig på »Hukken«s
grund. Det kom til en retssag, der endte med et forlig 1906, hvorefter kirken
omsider fik den begærede ejendomsret over området, der derefter blev hegnet
med en mur, indtil man 1925 på dette sted opførte den nye præstebolig.
På det omstridte areal lå således først et graverhus og derefter — på et eller
andet tidspunkt omkring 1710 — et ligvognshus, der var anbragt ved »Huk
kens« sydside med gavl mod Store Strandstræde, hvor dets nabo var matrikel
nr. 145 (fig. 83). Ligvognsskuret var af bindingsværk og vides at være om
bygget 1723 og 173427. Efter den sidste ombygning målte det 12 alen i gavlen
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Fig. 88. Garnisonskirken. Sprøjtehus 1800. Usigneret tegning i Kirkeinspektionens arkiv, Lands
arkivet for Sjælland (s. 299).

mod Store Strandstræde og 18 alen på langsiden ind mod »Hukken«. Ved vestgavlen ind mod kirkens gravplads, tæt ved kirkens søndre korsarm, var der to
udbygninger, et materialhus længst mod syd og et sprøjtehus. Grundplanen
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kendes fra en opmåling af G. E. Rosenberg 1783 (fig. 87 a). Efter kirkens regn
skaber var tavlene malet med rød kalkfarve, tømmerværket blev gråt anstrøget,
og gesimsen var hvid28. Et regnskab fra 1750 meddeler lidt mere i enkeltheder:
der var to dobbeltporte, rødt anstrøgne med hvide stafferinger, på taget var
der en større og fire mindre kviste, hvis luger var malet som portene; på den
største kvist var anbragt en ægteforgyldt kugle; gesimsen omtales her som
rødmalet, men med hvide stafferinger29.
I året 1782 indgik kirken en overenskomst med stadens bedemandslaug om
ligvognene og deres administration30. Bedemændene skulle herefter overtage
al kørsel med ligvognene, ligesom de på egen bekostning skulle opføre et nyt
vognhus på det gamles sted. Nybygningen blev en realitet31 i året 1783. Efter
G. E. Rosenbergs nysnævnte plan, hvorpå både det ældre og det nye hus er
indtegnet, skulle den nye bygning være af større dimensioner end forgængeren,
men af mere irregulær form som en skæv firkant, i alt 16 alen i østgavlen langs
gaden og 27 ½ alen langs nordsiden mod »Hukken«, medens det på vestgavlen
kun målte 14 alen, altsammen i grundmur med tag af tegl. Det havde store,
dobbelte porte med segmentformede øvre afslutninger, een i østgavlen, fem på
nordsiden. Skønt lauget havde bekostet arbejdet, betragtede Garnisonskirken
vognhuset som sin ejendom og modtog årlig leje fra bedemændene. Denne ord
ning varede til nyordningen af Københavns begravelsesvæsen 1860. Men lig
vognene blev stående i det gamle hus. De benyttedes nu og da helt hen til
omkring år 190032, lige til hele området blev reguleret ved opførelsen af Garni
sonskirkens mægtige nabo ejendomskomplekset »Hallandshus« 1907. Da blev
ligvognshuset nedrevet, og de to gamle ligvogne kom på museum.
†Sprøjtehus. Af de to ovenfor omtalte udbygninger på ligvognshuset fra 1734
var det sydligste materialskur, det nordligste sprøjtehus. Det første vides der
kun lidt om, det sidste blev helt ombygget 1735 og omtales som et bindings
værkshus »med frontispice«; det fik samme farve som ligvognshuset: gråt stolpe
værk og rødkalkede tavl33. I et senere regnskab fra 1768 omtales på ny de rødkalkede tavl, men med den tilføjelse, at fugerne nu var optrukket med hvidt34.
Ved opførelsen af det større vognhus 1783 blev sprøjtehuset hjemløst. Da bedemandslauget var den direkte årsag hertil, måtte det følgelig tilkomme bede
mændene at bygge det nye sprøjtehus, dog således at materialerne fra den ned
revne bygning blev stillet til rådighed. Sprøjten fik herefter sin plads i en lille,
grundmuret bygning, der rejstes i det indhegnede areal ved korets nordside,
hvor dengang kirken havde sin oplagsplads35, men hvis hele udseende næppe
kendes mere. Det blev nedrevet 1800, og et nyt sprøjtehus blev opført på
samme sted som dets forgænger36. Det var ved denne lejlighed, der kom op
lysninger frem om byggepladsens forhistorie. Det nye hus skulle nemlig fun
deres dybere end det gamle, og ved grundgravningen stødte man på rester af
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ældre begravelser37. Stedet havde altså — som antydet ovenfor s. 295 — i tid
ligere tid været anvendt som gravplads, men vistnok kun for en kort tid, efter
som enhver erindring derom var gået i glemme forlængst. Det nye sprøjtehus,
der synes at have været af grundmur, kendes så nogenlunde. Et udkast dertil
er bevaret (fig. 88), og ældre prospekter viser den prunkløse bygning med to
fladbuede porte og valmtag. — Den lille, firkantede plads ved koret, hvor der
således allerede 1783 og på ny 1800 byggedes et sprøjtehus, havde oprindelig
været hegnet af en mur, således som det vises på Geddes kort 1757 og på stikket
i Pontoppidans Danske Atlas. Da hverken det ældre eller det yngre sprøjtehus
fyldte hele rummet ved koret, blev en stump af hegnsmuren stående. Og så
ledes var det lige til 1852, da sprøjtehuset blev dømt til nedrivning. Dets plads
mellem korsarm og kor blev næste år (jfr. s. 301) indhegnet af et jerngitter.
Ligkapel f885. Garnisonskirken havde i tidens løb haft to ligkapeller, et fra
1785 og et fra 1851 (s. 213 f.). I 1885 besluttede kirkeinspektionen at bygge et
nyt kapel på den fordums kirkegård, beliggende lidt vest for kirkens hoved
indgang. Tegningen udførtes af L. Knudsen, men det gik her som i sagen om
det nye spir og kirkevinduerne: J. D. Herholdt greb ind og ændrede arkitek
tens skitse, der viste en alt for stor portal. Da det nye kapel skulle stå på selve
kirkegården, måtte man forvente ved grundgravningen at støde på ældre be
gravelser. Arkitekten funderede derfor sin bygning på et underjordisk hvælvingssystem, der spændte over de kister, der her fandtes under jordens over
flade38. Kapellet er holdt i enkel stil, murene er opført af røde, maskinstrøgne
sten, med let profilerede portal- og hjørneindfatninger i grå sten og med valmet
skifertag. Da arealet bag kapellet 1927 afstodes til nabogrunden, blev en ny
hegnsmur opført i flugt med bygningens vestgavl, hvor den tidligere tagvalm
blev opgivet, og tagryggen førtes lige ind til den nye mur39.
Menighedshus 1894. Siden 1887 havde der været ønske fremme om et me
nighedshus ved Garnisonskirken. De første planer gik ud på at lægge huset der,
hvor ligvognshuset stod. Senere gik man over til at foreslå pladsen vest for
kirken ud mod S. Annæ plads som byggegrund, indtil man standsede ved den
bageste del af kirkegården, sydvest for kirken. L. Knudsen, som havde udar
bejdet forslaget, fik endnu en gang sine tegninger kasseret af J. D. Herholdt,
der i sin egenskab af kgl. bygningsinspektør udtalte, at planen led af konstruktionsfejl og at stilen var uacceptabel40. Arkitekten udarbejdede derefter nye
forslag, der gennemførtes 1893—94, efter at de nødvendige midler var tilveje
bragt ved indsamling i menigheden. Der var denne gang ikke tale om at gå
uden om gamle begravelser, men der var dog under grundudgravningen stadig
polititilsyn med de fundne benrester41. — Bygningen, der er af røde, maskin
strøgne mursten med sandstenspilastre, imiterende kirkens hovedfaçade, pro
fileret sandstensgesims og skifertag, blev indviet 31. oktober 1894.
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†Ringmur. Garnisonskirken var placeret således i terrænet, at nordre kors
arm dannede façade ud mod S. Annagaden. Til begge sider for denne korsarm
var der en hegnsmur, antagelig opført 1706. Den strakte sig fra korsarmens
nordvesthjørne helt hen til hjørnet ved Norgesgade (nutidens Bredgade), hvor
den bøjede om og løb et meget lille stykke hen til naboejendommen, matrikel
nr. 147, for at beskytte den smalle strimmel kirkegårdsjord, der her trængte
sig frem (ovenfor s. 292). Hegnsmuren fortsatte også hinsides den nordre kors
arm for der at hegne den lille urtegård ved koret. Sådan ses forløbet af ring
muren på Geddes kort fra 1757 (fig. 83), og der er grund til at tro, at omtrent
sådan har det også været 1706. Den lille urtegård havde en låge ud mod S.
Annagaden, medens den store kirkegård havde en bred portal, beregnet på ind
kørsel med hestekøretøjer og anbragt der, hvor den nuværende jerngitterport
findes. Om denne ældste ringmurs udseende vides der ikke meget. Den er tid
ligst fundet omtalt 1727, men må som nævnt have været ældre42. Den var
dækket af tagsten med fald ud mod gaden. Dens overflade har vel været be
handlet på samme måde som kirkens mure (ovenfor s. 187), men sikre efterret
ninger kendes ikke. Portalen ombyggedes 1741, og først da begynder vi at få
klare begreber. Regnskaberne fortæller en del43, og billedet i Danske Atlas viser
det færdige værk. Der blev muret to svære piller, hvortil hegnsmurens tag
støttede sig ved bredt svejede buer, forneden i muren med ligeledes buede fyl
dinger. Pillerne var beklædt med sandsten, der i flankerne var fugede à réfend,
og over det profilerede kapitælbånd rejste der sig et par vaser, der mærkeligt
nok synes at være forfærdiget af træ. Stensætningen blev malet i grå stenkulør,
vaserne var hvide44. De nedad buede gitterlåger blev blågråt anstrøgne med
hvide hoveder. I denne skikkelse stod portalen omkring 30 år.
I året 1773 blev portalen atter ombygget, denne gang i enklere skikkelse,
sådan som den kendes fra ældre billeder (fig. 1 og 23). De barokke sving blev
udeladt, pillerne blev ommurede simpelt firesidede, og på toppen af hver af
dem sattes en kugle af sandsten45. Da kirken på samme tid undergik en renselsesproces i klassicerende ånd — f.eks. prædikestol og døbefont — under
ledelse af G. E. Rosenberg, må det også være ham, der i kirkegårdsportalen
har strammet linierne i den nyklassiske stil.
Hegnsmuren har stået i sin fulde længde i hvert fald til 1788, da kirkegårdens
smalle strimmel jord ved Bredgade blev bortsolgt (overnfor s. 292). Kort efter
rejstes her den store hjørneejendom, der ses på Eckersbergs billede fra 1806
(fig. 1), og som endnu eksisterer. Ved opførelsen af dette hus må den vestligste
del af ringmuren være sløjfet.
I tiden omkring 1800’rnes midte blev der atter tale om ændringer ved kirke
gårdens hegn. Man var på den tid i færd med at indrette og forskønne hoved
stadens nye statelige promenade, der skulle blive til nutidens S. Annæ plads.
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Fig. 89. Garnisonskirken med ringmuren i 1767. Efter Pontoppidans danske Atlas (s. 300).

Kirkegårdsmuren var på den tid noget forfalden og måtte stikke i øjnene på
grund af sit reducerede udseende46. Den blev da fjernet, og i 1853 opsattes efter
anvisning af kirkens arkitekt N. S. Nebelong det store jerngitter47, som endnu
hegner den gamle kirkegård ud mod S. Annæ plads (fig. 25).
Til alle andre sider var kirkegården i ældre tid adskilt fra nabogrundene ved
meget primitive plankeværker, sådan som det endnu ses på ældre fotografier
(fig. 86). Ved reguleringen af kirkegårdsarealet bag ligkapellet 1927—29 måtte
dette iøjnefaldende hegn ordnes på præsentabel vis, og 1930 blev da en ny
hegnsmur af røde sten opført efter tegning af arkitekt Chr. Mandrup-Poulsen.
Samtidig blev terrænet foran muren ordnet med stedsegrønne planter ved D. T.
Poulsen48.
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GRAVMINDER
BEGRAVELSER I KRYPTEN
Benzons begravelse 1715. Det nordligste af kryptens tre gravkamre (ovenfor
s. 193) blev købt 21. juni 1714 af kirkens velgører, altertavlens donator, kommerceråd Hans Benzon (1657—1715) for 500 rdl. Overenskomsten med køberen
blev på kirkens vegne underskrevet af Københavns kommandant Hans Chri
stoph von Schönfeldt og vicekommandanten Andreas Franck samt de to vær
ger, stadsmajor Johannes Jungen og krigsråd Johan Conrad Wodroff. Over
dragelsen var ikke tidsbestemt, besiddelsen af gravstedet skulle gælde »til evig
tid«, ligesom det tilkom kirken for al evighed at vedligeholde gravstedet. Det
var store indrømmelser, kirken hermed gjorde, men Hans Benzons erhvervelse
af graven var, som tidligere omtalt, betinget af, at han ofrede 4000 rdl. til den
nye altertavle. I fundatsen om denne altertavle hed det, at den gravkrypt, man
agtede at tildele donator, fandtes »under Choret paa den N[ord]0[stre] Side ved
Alteret...., i Længde og Bredde som det nu er m u r e t . . . , e t Vindue til S[yd]0[st] og to Jerngitterporte til N[ord]V[est]«1. Kirkens ældste inventarium fra
1720 nævner her en fyrretræstrappe (der førte fra lemmen i altergulvet ned til
kryptens lange gang, ovenfor s. 194) samt »2de Jern Dørre udj Jern Gitter verck
forarbejdet med Sal: Commerceraad Hans Bentzons Nafn og Vaaben paa, med
laas for«. Gitterdørene har stået i den nu tilmurede åbning mellem korridoren
og gravkammeret. Over dørens bue var der indmuret en slutsten med inskrip
tion: »Salig Commerce Raad Hans Benzons og Fru Elisabeth Lassons Begrafelse«2. Døren er vistnok først muret til i 1934, da den ny adgang i østre yder
mur (s. 194) blev udhugget. Gitteret var forsvundet længe før. Da krypten 1803
blev istandsat, fik en klejnsmed 4 mark for »et gammelt Jerngelænder nedbrækket i Kapellet«3. Det kan være Benzons gitterlåger, men sikkert er det ikke.
De to marmorsarkofager, hvoraf Hans Benzons står inderst ved nordvæggen,
er ganske ens og må være opstillet nogenlunde samtidigt, om end der er lidt
forskel på de to kisteplader. De står med den bredere og højere hovedende mod
øst, medens de smalner til og skråner nedad mod vest. Ved hovedenden måler
de 98 cm i højden mod en bredde på 117 cm. Længden er 241 cm. De er af sort
marmor, let profileret og delvis forkrøbbet ved fod og låg, medens siderne har
baroktidens gængse karnisprofil. Langs lågets kant løber en bukkelbort med
skråtstillede led, og oven på låget er af hvidt marmor henlagt et glat kors ved
hovedgærdet, derunder en kartouche med volutter og en muslingeskal foroven,
indesluttende Hans Benzons hustrus våben, og nederst en oval kisteplade,
der på hustruens sarkofag er af gulligt marmor. På begge sarkofagers forside,
dvs. mod øst, er af hvidt marmor anbragt tre skjolde, det midterste og største
med det benzonske våben, de to mindre i flankerne med inskriptioner. Hustru

GRAVMINDER

303

ens kisteplade har indskrift i for
dybet kursiv: »Herunder hviler —
Velædle og Velbiurdige Frue —
Frue Elisabeth Lassen til Vestergaard — Velædle og Velbiurdige
Her Comercie Raad Hans Benzons
til Shongaardsholm Juellund etc:
— Hendes Fader var Velædle Her
Assissor og Land Commissarius —
Thøger Lasson til Ryslet Vestergaard og Klarup Gaard — Hendes
Moder var Velædle Frue Elisabeth
Hansdatter — Fød paa Ryslet
Dend 22: August: A° 1671 —Døde
A. T. 1968
her udi Kiobenhafn den 17: Apr:
Fig. 90. Garnisonskirken. Elisabeth Lassens sarkofag
1714 — Og Hviler nu fra Verdens
1714 (s. 302).
Möye«. For enden af kisten (fig. 90)
har den mindre kartouche til venstre for våbenskjoldet i et ovalfelt under en
grevekrone en indskrift med fordybede versaler: »Tandem — bona causa —
triumphat« (»til slut triumferer den gode sag«). På kartouchen til højre for
våbenet læses, ligeledes med sortmalet, fordybet kursiv: »Jeg søgte min —
fornöyelse i mit — huus at være hos — min egte fælle — og giøre hver —
mand got.« — Hans Benzons sarkofag, der i eet og alt svarer til hustruens,
har på den ovale kisteplade af hvidt eller hvidgråt marmor følgende indskrift,
med fordybede bogstaver (navnene i kursiv): »Her under Hviler — Den Welædle og Welbiurdige Herre — Hans Benzøn — Til Songaardsholm Juellund
Westergaard og — Kielderup Fød udi Randers A° 1657 den 4de october
Kommen — af de Benzoner paa Fadrene Side og de Niels Sønner paa —
Modrene Side. Hvo Hans Fader og Moder var udviser den til voris — Herris
Zebaoths Kirkis Alter Perpetuerede Forgyldte Kande med Deris — Nafne
og Vaabener paa. Kom udi Hans Kongl: Maytts Sal: — Höyloflig Hukommelse
Kong Christian den 5tes Tieniste A° — 1681 og ved Bestalling blev Rente
Schriver A° 1683 den — 10de Nov: og Commercie Raad A° 1698 den 4de Junii.
Døde — A° 1715 den 12 martzi efter mange udstandne — moysommeligheder
og gienvordigheder. Som — Hand fordrefv med arbeidsomhed og Bygninger«.
(Af indholdet med hentydning til alterkanden, der var skænket til »voris Herris
Zebaoths Kirke« tør man gætte, at indskriften er forfattet af sognepræsten
mag. Knud Tommerup, der var Hans Benzons sjælesørger, se ovenfor s. 217).
— Ligesom på hustruens sarkofag er der også på Hans Benzons tre kartoucher
ved hovedenden. De to af dem har indskrifter med sortmalet, fordybet kursiv.
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På den venstre læses: »Hytte — Dich — vor der That — Der Lygen Findt —
wohl Raht«. Og på den højre: »Mit Haab — var Stedse — Til Gud og —
Hans Ord«.
Der er ikke fundet nogen efterretning om, hvem der har udført disse sarkofager.
†Begravelser i krypten. Der er fra kirkens ældste tid talrige meddelelser om
bisættelser i krypten4, men oftest kun for begrænset tid, indtil kisten kunne
overføres til sit blivende sted. Nogle få stedsevarende begravelser har dog fun
det sted, men det drejede sig altid om kister af træ, der forlængst er forsvundet.
Kirkens graver kunne 1861 indberette, at ved hans tiltrædelse i 1854 fandt han
—
foruden Benzons to marmorsarkofager — kun to-tre hensmuldrede træ
kister. Indholdet af disse blev 1857 samlet i en ny trækiste, der hensattes i det
benzonske gravkammer5, hvorfra den dog senere er forsvundet.
En del af disse mer eller mindre flygtige kryptbegravelser har almen interesse;
det gælder særlig den første kiste, der kort efter kirkens indvielse blev nedsat i
krypten:
1) Oberstløjtnant Møller, bisat 22. december 1706, »in dem Gewölbe zur
lincken Seiten unter dem Chor niedergesetzt worden und ist dafür bezalt wor
den 43 rdl.«, fortæller kirkebogen. Den mand, der her er omtalt som den første,
hvis kiste blev hensat i kryptbegravelsen, var ingen ringere end kirkens arki
tekt, Georg Philip Müller, hvis indsats for Garnisonskirken tidligere har været
omtalt. Det uklare udtryk »til venstre side« betyder ikke den krypthvælving,
som Hans Benzon otte år senere købte, men den modsatte på sydsiden, hvor
nu kirkens varmekælder findes6. Der er ingen efterretninger om kistens ud
seende eller om kisteplade.
2)
Schoutbynacht Henrik Gude (1667—1730). Efter kirkebogens udsagn
købte enken den 14. november 1730 »en evig Begravelsessted for Schoutbynacht
Gudes 2de Lig, af Distance 4 Alen i Længden og 1 Al 3 qter i Bredden nordre
Side med et Tralleværk af Jern, for hvilket hun og hendes Arvinger skal ved
ligeholde, paa det at Nedgangen til Benzons Begravelse kan være fri, hvor da
samme 2 Lig i deres Kister urørt skal blive bestaaende, saalænge den Herre
Zebaoths Kirke staar, Og maa ingen... enten lade Begravelset forandre eller
noget andet Lig deri nedsætte under hvad prætext det og kunde v æ r e . . . .
Hvorimod af velbaarne Frue Elisabeth Gude er betalt in alles 150 rdl.« Det
fremgår både af denne protokolindførelse og af fru Elisabeth Gudes koncept
til et begravelsesbrev, at gravstedet fandtes i den lange gang i krypten, ved
den nordre ende ud for Hans Benzons gravkælder7. Enken blev bisat her i maj
1734, og siden da høres der intet om graven. Når kisterne og det omgivende
jerngitter er forsvundet, vides ikke.
3) Generalmajor Johan Christoph Reventlow, bisat i krypten 27. september
1737. †Kisteplade (se s. 310) på tysk meddeler følgende data: født 26. februar
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1686, død 24. september 1737, generalmajor i infanteriet og oberst i kronprins
Frederiks livregiment til fods, ridder8. Senere efterretninger savnes.
Krypten blev flittigt brugt i 1700’rne, mest i de fire—fem første tiår af kir
kens tilværelse, derefter i aftagende tempo fra 1760’erne. Den sidste helt sikre
bisættelse i krypten er fra den 5. december 1797. Fra 1800’rne er ingen sikre
oplysninger om kryptbegravelser.
I en opgørelse fra 1728 bringes der meddelelser om bisættelserne i krypten9
siden 1706. Der skelnes mellem 1., 2. og 3. gravkammer (henholdsvis Benzons,
det midterste og det sydligste) samt den lange gang. Et udvalg af bisættelserne
meddeles i det følgende.
Krypt nr. 1. Benzons gravkammer, se ovenfor.
Krypt nr. 2. Oberstinde Franck, g. m. vicekommandanten Andreas Franck,
bisat 1. august 1711. — General, kommandant Charles Damas de Cormaillon,
10. maj 1712. — Generalmajor Frederik Christoph de Cicignon, 16. juni 1719.
Krypt nr. 3. Oberstløjtnant Georg Philip Müller (se ovenfor), 23. december
1706. — Etatsrådinde Worm, 17. juli 1714. — Stadsmajor Johan Georg Fabricius, 7. oktober 1714.
Begravelser i gangen. Den tyske sognepræst ved Garnisonskirken Elias Jacobi,
24. juli 1710. — Schoutbynacht Henrik Gude, se ovenfor.
Uden nærmere stedsangivelse rummer kirkebogen og kirkens arkiv en del
oplysninger om kryptbegravelser i den øvrige del af 1700’rne:
Generalinde von Scholten 27. november 1744. — Generalmajor Fölckersam
10. juli 1745. — Anna Juliane Merweden (kammerfrue hos Sophie Caroline
fyrstinde af Ostfriesland) 11. november 1749. — General, kommandant Henrik
von Scholten 7. august 1750. — Ernst Christian Merwede (hofskriver hos fyrst
inden) 28. oktober 1756. — Generalløjtnant, kommandant Michael Numsen 21.
september 1757. — Christiane Marie Kiærskiold de Thurah 29. marts 176010.
— Charlotte Amalie Wedell Jarlsberg (g. m. Kbh.s kommandant Clemens Au
gust Haxthausen) 7. december 1772. — Petronelle Lund (g. m. major Peter
Abraham L.) 22. oktober 1779. — Kommandant i Citadellet Levin Ludewig von
Hoben 3. maj 1781. — Anna Cathrine von der Maase (enke efter general An
dreas Hauch) 7. februar 1786. — Juliane Sophie baronesse Wedell-Jarlsberg
(g. m. minister von Mestmacher) 4. marts 1789. — Oberst Frederik Christian
Rappe (død 1787) 1. juli 1790. — A n n a Amalie Wolters, enke efter Garnisons
kirkens patron, kommandant i København Frederik Johannsen, 4. december
1790. — Kammerherreinde Adolphine Fabritius Tengnagel 5. december 1717,
m. fl.
Herefter synes kun undtagelsesvis bisættelser at have fundet sted for kortere
tid; efter at kirken 1805 havde fået Vetts kapel ved nordre korsarm, holdt bi
sættelserne i krypten vistnok helt op. Selv om den ovenfor anførte liste mest
Danmarks kirker, København III
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omtaler perpetuerede bisættelser i krypten, må man regne med, at mange af
dem senere på ny er overført til andre begravelser. Den 18. januar 1787 kunne
kirkens patron Clemens August von Haxthausen berette: »Der er kun faa be
gravede i den hvælvede Begravelse under Koret«11.
†Epitafium 1733, over krigsfiskal David Krolow. Andre epitafier er ikke
nævnt i kirkens annaler, og i Hofmans Fundationer (1763) siges det udtrykke
lig, at der i Garnisonskirken kun fandtes dette ene. Kirkens aftale med arvin
gerne gik ud på, at epitafiet skulle være af egetræ, men senere kilder (Jonge og
Thaarup) siger, at det var af sort sten eller marmor. Sandsynligvis var dog
indskriftpladen, i overensstemmelse med den oprindelige aftale, af sortmalet
træ. Herpå var malet med forgyldte bogstaver: »Hier ruhet in Gott Herr David
Krolow, Königl: bestalter Kriegs-Fiscal im Reiche Dänemark, der A° 1646 den
24te Augusti in Hamburg gebohren, aber A° 1733 im 88sten Jahre seines Alters
alhie gestorben. Er hat die Guarnisons Schulen milde begabet«. Derefter tysk
citat af 1. Sam. 25, 29. Gravstedet lå i søndre korsarm lige for prædikestolen,
og epitafiet, der målte 2 ¼ alen i højden og 5 ½ kvarter i bredden, var ophængt
på skibets søndre mur, tæt ved korsarmen og graven12. Det omtales endnu 1833
af Fr. Thaarup, men er derefter forsvundet, mulig kasseret ved kirkens restau
rering 1860.

GRAVMINDER PÅ KIRKEGÅRDEN I BYEN
Gravsten. 1) 1760. Mathias Pedersen Nostrup, død 24.(?) juni 1750, borger og
brændevinsbrænder i København, og hustru Karen Hansdatter Frost, født
1683, død 26. august 1760. Norsk marmor 127 × 198 cm. Indskrift med for
dybede versaler, navnene i kursiv. Blomsterornamenter i de fire hjørner, samt
foroven en krans i relief. Personalhist. Tdskr. 5. r. III, s. 251.
2) 1765. General Georg Christopher von Styrup, født 7. september 1678, død
15.
april 1762, og hans datter generalinde Sophia von Hauch, født 20. januar
1731, død 13. februar 1760. Flad liggesten af norsk marmor med kraftigt led
delt kantprofil, 107 × 146 cm. Indskrift med fordybede versaler. Efter kirkens
arkiv har general Andreas Hauch 1765 købt en grav i urtegården, hvori ned
sattes de to ovennævnte personer, med ret til at lade lægge en ligsten. Stenen
er ikke mere i urtegården, men anbragt på pladsen vest for kirken. Personalh.
Tdskr. etc. s. 248.
3) 1782. Friderich Gieseman, økonom ved Frederiks Hospital, født 22. dec.
17(?), død 11. november 1782. Rød sandsten med profileret kant, 128 × 192,5
cm. Indskrift med fordybede versaler. Personalh. Tdskr. etc. s. 251.
4) 1785. Johan Buntzen, dispachør og mægler, samt hans arvinger. Hvid
kalksten, sønderbrudt, 123 cm bred, mindst 143 cm høj, nu anbragt bag menig
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hedshuset. Indskrift med kursiv, stærkt udslidt. Graven blev erhvervet 1785
som familiegravsted, og stenen blev vistnok lagt ved den lejlighed. Johan
Buntzen selv døde 1807. — Personalh. Tdskr. etc. s. 251. Poul Hennings:
Stamtavle over Familien Buntzen (1897).
5) 1802. »Dem doppelten Andencken — eines rechtschaffenen Vaters — Des
Herrn General Major — Ludvig Heinrich v. Schimmelmann — geboren 1743
gestorben 1793 — und — eines geliebten Kindes — Charlotte Henriette Erdmuthe Senft de Pilsah — geboren [d. 5.] Jul[i] 1801 gestorben d. 5 Jan 1802 —
gewidmet — von einer dankbaren Tochter — und zärtlichen Mutter — Caro
line Senft de Pilsah geb. v. Schimmelmann — und — des Herrn Generals nach
gelassene Witwe — Henriette de Schimmelmann«. Kalksten med hulkehl i kan
ten, 120,5 × 187,5 cm. Ifølge indskriften, der står med fordybet kursiv, har
moder og datter i fællesskab lagt stenen over henholdsvis ægtefællen og datte
rens 1 ½ år gamle datter. Charlotte S. var gift med preussisk minister baron
Senft de Pilsach13. Personalh. Tdskr. etc., s. 248.
6) 1804. Karen Biørn Schow, født 20. marts 1798, død 10. marts 1804.
»Uskyldighed var forenent med Ynde — Fromhed med barnlig Hengivenhed
— Naturen havde nedlagt en Spire til — mange qvindelige Dyder — For
ældrene vare lykkelige — Men Døden tilintetgiorde denne — og pludselig for
vandlede den Glæde — til stedsevarende Vemod — Herre usporlige ere dine
Veie«. Indskrift med fordybede versaler. Sten af hvidt marmor, 48 × 59 cm.
Over indskriften findes i fordybet felt en ranke. Under indskriften, i fordybet
cirkelslag, en urne.
7) 1820. Major af 2. livregi[ment] H. I. Greger, død 9. november 1820. Lille
granitsten, 63 × 63 cm. Indskrift med fordybet kursiv.
8) 1822. Jens Lassen Busch, islandsk købmand, født 13. maj 1777, død 4.
august 1822. »Hans graae Haar — var en skiøn Krone — thi han fandt dem —
paa Retfærdigheds Vey« (Salomons Ordsprog 16,31). Oval sandsten, 5 4 × 6 6
cm, med indlagt indskriftplade af hvidt marmor, 38 × 51 cm. Indskrift med
fordybet skriveskrift. — Denne sten stod 1912 op ad kirkemuren, men blev
derefter på efterslægtens opfordring lagt ud på grønsværen i kirkehaven14.
Personalh. Tdskr. etc. 251.
9) 1832. Henrich N. Erichson, tidligere mægler på S. Croix, født 1794, død
1832. »Begredt af en sørgende Enke og 7 Børn«. Indskrift med fordybede ver
saler. Sandsten med uprofileret kant, 58 × 101 cm; heri et indlæg af hvidt mar
mor 37 × 55,5 cm. Personalh. Tdskr. etc., s. 249.
10) 1832. Over Oluf Frederik Tofte Leth, født 29. juli 1825, død 4. august
1825, og over Hulda Constance Leth, født 1. oktober 1829, død 9. oktober 1832.
»I Uskylds Aar forlod I lorden — og ere i Himlen Engle vordne«. Sandsten med
let hulet kant, 48 × 61 cm. Fordybede versaler. — Personalh. Tdskr. etc., s. 250.
20*
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A. T. 1968

A. T. 1968

Fig. 91. Garnisonskirken. Stobt jernplade 1841, oprindelig lagt over oberst Eilert Peter
Tschernings grav, nu delvis dækket af barken fra kirkegårdens store ask (s. 308).
Fig. 92. Garnisonskirken. Gravminde 1900 over komponisten J. P. E. Hartmann (s. 308).

11) 1841 (fig. 91). Eilert Peter Tscherning, født [2. februar 1766], inspektør
på Frederiksværk 1794—1830, oberst, ridder og dannebrogsmand, død [26. juli
1832]. Opretstående, støbt jernplade med indskrift i ophøjede versaler, 62 cm
bred, mindst 68 cm høj. Datoerne, der nu er ulæselige, er rekonstrueret bl.a.
efter Personalh. Tdskr. etc., s. 248. Ifølge kirkens regnskaber15 er jernpladen
opsat 1841.
12) 1847. Sognepræst Chr. Fr. Brorson, se nedenfor under mindeplader nr. 3.
13) Uden årstal, ca. 1830—50. Barbra Agnete Albel. Sandsten 47 × 59,5 cm,
med indlagt plade af hvidt marmor 34 × 35 cm. Indskrift med fordybede bog
staver.
14) 1900 (fig. 92). Komponisten J. P. E. Hartmann 1805—1900. Tilhuggen
sten af granit, 117 cm høj, 80 cm bred. Indskrift med runelignende bogstaver;
indridsede ornamenter, der efterligner vikingetidens båndslyngninger. — Som
ovenfor nævnt blev J. P. E. H. med myndighedernes tilladelse nedsat i sin
første hustrus grav, næsten et halvt århundrede efter, at kirkehaven var op
givet som gravplads16.
Kirkegårdsmonumenter. 1) 1787, Lars Wilders gravmæle (fig. 93). 1787 fik
skibsværftsejer på Christianshavn Lars Wilder kirkepatronens tilladelse til at
lade mure et gravsted på urtegården ved Garnisonskirken, mod at erlægge 150
rdl. til kirken17. Graven var i forvejen i slægtens eje, og her hvilede faderen,
mægler og skibsværftsejer Carl Wilder, død 1765. Begravelsesbrevet, der ud-
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stedtes 26. november 1787, ind
rømmede Lars Wilder ret til at
omgive graven med en mur, der
i længde og bredde ikke måtte
overstige 4 ½ alen, og derpå an
bringe et monument, der dog
ikke måtte rage højere op end
urtegårdens hegnsmur. Lars Wil
der måtte selv bestemme, hvor
ofte graven skulle åbnes, og når
den sidste kiste var nedsat,
skulle gravstedet stå »uberørt
og uaabnet« til evig tid. Der
kan herefter ikke være tvivl om,
at graven blev muret ned til fast
grund i 1787 eller kort derefter,
A. T. 1968
Fig. 93. Garnisonskirken. Gravmæle på den fordums
og sandsynligvis er også selve
urtegård over skibsværftsejer Lars Wilder (s. 308).
gravmælet fra den tid. — Me
dens murens dybde ikke kan
bestemmes, med mindre den engang bliver undersøgt og udgravet, viser den
over grønsværen en muret opbygning af sandsten på o. 80 cm’s højde og om
kring 280 cm i kvadrat (hvilket er 4 ½ alen, altså tæt ved det i begravelsesbrevet aftalte mål), foroven kronet af en fremspringende frise med udhugget
»løbende hund«. På det flade låg ligger en gravsten af rødlig kalksten, 164 ×
256 cm, med smal karnisprofil i kanten og med en kursivindskrift, der som
indledning fortæller om gravmælets oprindelse: Dette Gravsted — tilhører —
forrige Skibsværfts Eyere paa Christianshavn — Lars Wilder — som af ham
er Bekosted — og dertil har erholdet Rettighed for Bestandig — af Garni
sons Kirkes Patron — efter Begravelses Brev af 26 November 1787«. Ind
skriften melder videre, at stenen er lagt over ovennævnte Carl Wilder, død
6. januar 1765, og dennes hustru Anna Maria Grøngaard, død 3. maj 1786;
desuden over Lars Wilders svoger Carl Rudolph von Pelt, oberstløjtnant i det
sjællandske infanteriregiment, død 1. april 1796, samt dennes hustru Friderica
Wilder, død 3. november 1804 — og endelig over ovennævnte Lars Wilder, død
16. april 1810 i sit 72. år. — Efter dette synes monumentet altså at være
oprettet i anledning af moderens død og stenen med indskrift at være færdigredigeret efter Lars Wilders bisættelse. — Personalh. Tdskr. etc., 249 f.
2) 1828. Opretstående stele af sandsten med stumpvinklet øvre afslutning,
161 cm høj, 59 cm bred, over maleren Christian August Lorentzen. Forneden
et let profileret fodstykke. Over indskriften en femtakket stjerne i fordybet
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cirkelslag, forneden en malerpalet i relief. Indskriften med fordybede versaler
nævner C. A. Lorentzen som kgl. portrætmaler og professor ved Kunstakade
miet, født 10. august 1749 og død [8. maj] 1828. Personalh. Tdskr. etc., 249.
3)
1841. Opretstående stele med stumpvinklet øvre afslutning, af sandsten,
88 cm høj, let tilspidset (sidelinie forneden 42 cm, og foroven 40 cm). Over
indskriftfeltet er indridset et lille kors. Indskriften med fordybede versaler
mindes generalmajor Detlef von Zeppelin, kommandør for den kgl. livgarde til
fods, født 26. september 1769, død 23. august 1841. — Personalh. Tdskr. etc.,
251.
†GRAVMINDER
†Kisteplade i krypten 1737. Medens alle gravminder i krypten bortset fra de
benzonske sarkofager er sporløst forsvundet, har Erik Pontoppidan i Marmora
Danica gengivet indholdet af en kisteplade på generalmajor Johan Christoph
Reventlows kiste: »Hier unter ruhet der Hochwohlgeb: und Seelige Herr Hr.
Johan Christoph von Reventlav, Ihro Königl: Maj: zu Dännemarch und Norweg: Hochbestalter General-Major von der Infanterie und Obrister über Ihro
Königl: Hoheit des Cron-Princen Friederichs Regiment zu Fuss, Ritter. Ist
gebohren d. 26. Feb: Ao. 1686 und gestorben d. 24. Sept. 1737. Sein Alters 51
Jahr 6 Monath 29 Tage«.
†Gravsten. I Personalhistorisk Tidsskrift 5. r. III har P. B. Grandjean gen
givet en række gravsten, der fandtes på Garnisons kirkegård i byen i året 1906.
Siden da er 16 af disse sten forsvundet. De gengives kort i det følgende.
1) 1789. Skibskaptajn Peder Dahl 1746—89.
2) 1830. Oberstløjtnant C. R. M. I. von Barnekow 1767—1830.
3) 1830. Birgitte Møller 1766—1830.
4) 1834. Skuespillerinde Mette Marie Astrup 1760—1834.
5) 1839. Kaptajn ved Ingeniørkorpset Ludvig August Møller 1798—1839.
6) 1841. Sara Sophie Tscherning 1804—41.
7) 1847. Albert Wilhelm Thurah Ursin 1834—47.
8) 1847. Frangois Louis d’Auchamp 1776—1847.
9) 1848. Anna Adolphine Tønder, født von Saldern, 1771—1848.
10) 1848. Ljtn. Magnus Svardalin 1760—1813 og hustru Ane From 1774—1848.
11) 1849. Sognepræst Mathias Thye og hustru Nicoline Thye.
12) 1849. Professor dr. phil. Frederik Ursin 1797—1849.
13) 1849. Generalmajor Erik Onserud 1766—1849.
14) 1850. Christiane Hartmann, f. Wittendorff, 1778—1848, og August Wil
helm Hartmann [kantor ved Garnisonskirken] 1755—1850.
15) 1851. Emma Hartmann, født Zinn 1807—51.
16) 1851. Augusta Hartmann 1832—35 og Marie Hartmann 1845—51.
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MINDESMÆRKER OG MINDETAVLER
PÅ KIRKEGÅRDEN
Foruden de ovenfor omtalte gravminder findes der nu i den fordums kirke
gård ved Garnisonskirken en række mindesmærker og mindetavler, oftest uden
relation til noget gravsted.
1) Kort efter treårskrigen, vistnok senest 1855, opsattes i urtegården op ad
Garnisonskirkens nordmur et mindesmærke for maleren Johan Thomas Lundbye, der faldt i krigen 1848. Det har form af en stele med stumpvinklet øvre
afslutning, 255 cm høj, 89 cm bred. En firesidet fordybning i hovedfeltet er
smykket med et bronzerelief, udført af H. V. Bissen og forestillende Lundbye
som soldat. På fodstykket er gengivet en klapstol med en malerpalet, også af
bronze. Under navnet står med fordybede versaler: »For hvad der i Evigheds
Bog staar skrevet — Slet ingen forgæves har kæmpet og levet« (fig. 94).
2) 1857, mindesmærke over maleren C. W. Eckersberg (fig. 95). Portræt
relief af bronze i sandstensramme, 133,5 × 138 cm, udført af J. A. Jerichau18.
Eckersberg er fremstillet som aldrende mand, siddende ved sit staffeli og om
givet af to elever — man har gættet på Købke og Lundbye. Forneden læses
med pånittede versaler: »Til Minde om C. W. Eckersberg. Sat af Kunstforenin
gen i Kiøbenhavn 1857«. Mindesmærket er ligesom Lundbyes anbragt i urte
gården på kirkens nordmur.
3) 1907. Mindetavle over Christian Frederik Brorson 1768—1847, residerende
kapellan ved Garnisonskirken fra 1797 til 1815, derefter sognepræst til sin død.
Hvid marmortavle, 96 cm høj og 61 cm bred i sandstensramme, indsat 1907 i
ligkapellets nordmur19. Af indskriften med fordybede, sortmalede versaler an
føres: »Savnet; udfor denne gravsten gjemmes Guds og Dydens varme Præ
dikant. — Han — de blindes Ven — hvis Minde aldrig glemmes — efter gavn
rig Id her Hvile fandt«. Indskriftens hele form og sprog kunne tyde på, at
mindetavlen er af ældre oprindelse. Måske skal graven søges under ligkapellet,
der som ovenfor nævnt s. 299 fik et særligt underjordisk hvælvingssystem, fordi
visse grave her skulle skånes. — Personalh. Tdskr. etc., 251.
4) 1907. Mindetavle over kaptajn Conrad Otto August Restorff 1767—1807,
faldet under Københavns belejring. Poleret, rødbrun marmorplade 48 cm høj,
73 cm bred, der 1907 indsattes i menighedshusets mur, men som 1932 flyttedes
til den da nyopførte hegnsmur ind mod matrikel nr. 169 (Bredgade 24, tidligere
mtr. nr. 147)20. Indskriften med fordybede versaler lyder: »Capitain — Conrad
Otto August — Restorff — F. 15. 1. 1767 i Kjøbenhavn — Falden 4. 3. 1807
ved Langebro — i Kampen for Fædrelandet«.
5) 1930. Mindesmærke for Olfert Ricard, sognepræst ved Garnisonskirken
1917—1929. Portrætbuste, udført af billedhuggeren Axel Poulsen, anbragt i
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kirkehaven ud for kirkens hovedportal
på en høj sandstenssokkel, hvorpå fin
des en fremstilling af en kutteklædt
yngling i højt relief.
6) 1934. Mindesmærke over de faldne
i den første verdenskrig, kaldet »En af
de Mange«, udført af den 1920 afdøde
billedhuggerinde Ausa Hofman-Bang og
oprindelig bestemt til at opstilles i Søn
derjylland, men 1934 skænket af slægten
til Garnisonskirken21, hvor det er anbragt
i kirkehaven ud mod S. Annæ plads.
Bronzefigur, der forestiller en falden
soldat.
7) 1950. Mindesmærke over maleren
Jørgen Sonne, skænket af Bestyrelsen
for Thorvaldsens Museum og udført i
granit af billedhuggerne Einar og Bo
mand Utzon-Frank22, i form af en stele,
239 cm høj og 97 cm bred, med relief
portræt af Jørgen Sonne formet efter
dennes frise på Thorvaldsens museum.
På fodstykket står med fordybede ver
saler : »Maleren — Jørgen Valentin Sonne
Statens kunsthistoriske fotografisamling
—
1801—1890 — Skaberen af Frisen
Fig. 94. Garnisonskirken. Mindesmærke for
paa — Thorvaldsens Museum«. Anbragt
maleren Johan Thomas Lundbye (død 1848),
rejst i urtegården o. 1855, med bronzerelief
i urtegården sammen med minesmdærudført af H. V. Bissen (s. 311).
kerne over J. Th. Lundbye og C. W.
Eckersberg (fig. 96).
†Mindetavle 1785. Ved Vetts kapel på den lille urtegård (ovenfor s. 212) sad
en mindetavle, der efter Thaarups gengivelse (1833) lød: »Læser! ved at beskue
dette Hvilested, som indslutter Støvet af Hr. Etatsraad Jørgen Didrik Vett,
da viid, at hans Hvile her i Livet var ikkun liden, thi med en utrættelig Flid
og Virksomhed anvendte han især paa Handelen sin Tid. Længe maatte han
kæmpe mod en pinagtig og langvarig Sygdoms haarde Smerter, indtil han
omsider, som en utrættet Stridsmand, rolig hensov og nyder nu den evige
Sabbats Hvile, som er tilovers for Guds Folk«. Stenen må formentlig være
kasseret, da kapellet 1851 blev revet ned.
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Statens kunsthistoriske fotografisamling

Fig. 95. Garnisonskirken. Mindesmærke for maleren C. W. Eckersberg (død 1853) med bronzerelief
1857 udført af J. A. Jerichau (s. 311).

UDENBYS GRAVMINDER
Kirkegården uden for Østerport er kort omtalt ovenfor s. 288. Dens grav
minder har ofte direkte forbindelse med Garnisonskirken, men skal dog ikke
samlet behandles her, fordi de udenbys kirkegårde agtes udgivet som helhed
senere. Der findes desuden en fyldig oversigt over Garnisonskirkegårdens grav
minder i Før og Nu 1922, s. 34 ff., hvortil der foreløbig henvises. Men den cite
rede oversigt er ikke fuldstændig, hvorfor et par af de ældste — og vigtigste
— omtales her.
Det blev tidligere nævnt, at kirkegården uden for Østerport oprindelig blev
betragtet som en ren militær Assistens- og fattigkirkegård. Folk af stand lod
sig hellere begrave indenbys tæt ved den kirke, de tilhørte. Først omkring 1800
skete der en ændring i menigmands uvilje mod fjerntliggende gravpladser uden
for voldene, sådan som det kendes fra Assistens kirkegård uden for Nørreport.
Også Garnisonskirkens udenbys kirkegård fik dette omslag i stemningen at
mærke.
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Den første kendte personlig
hed, der blev begravet herude,
var — såvidt vides — general,
greve Adam Ludvig Moltke23.
†Gravsten 1810, af marmor,
lagt over Adam Ludvig Moltke,
født 6. december 1743, død 20.
januar 1810, havde en lang grav
skrift, der citeres af Fr. Thaaup,
og som rummer den afdødes data
samt en panegyrisk karakteri
stik.
Kirkegårdsmonument (fig. 97)
1829 over Garnisonskirkens pa
tron, greve Georg Ludvig von
der Schulenburg, sejrherren fra
slaget ved Sehestedt24. Det me
get
anselige
mindesmærke
af
sandsten, omgivet af et jern
gitterværk, har form som en af
stumpet obelisk, aftrappet i fod
stykket og med let opadskrånende sidelinier i overstykket.
Profilet, der skiller fod fra obe
lisk, er dækket af akantusblade.
A. T. 1968
Fig. 96. Garnisonskirken. Mindesmærke for maleren Jør
Over en klassisk formet øvre
gen Sonne. Relief med motiv fra frisen på Thorvaldsens
Museum, udført 1950 af Einar og Bomand Utzon-Frank
gesims ligger på obeliskens over
(s. 312).
flade en hjelm omvundet af en
laurbærkrans.
På
den
venstre
side af obelisken er i relief udhugget det schulenburgske våben, medens der til
højre ses et græsk reliefkors i cirkelslag. På forsiden står med udhævede bog
staver, udhugget i selve stenen, den lange gravskrift, der nævner den afdødes
data: Generalløjtnant, kommandant i København, kommandør for den kon
gelige livgarde til fods, storkors af Dannebrog, Dannebrogsmand.... »Ridder
af den keiserlige russiske St. Georgsorden, hædret med den gyldne Kaarde for
Tapperhed«; født 21. maj 1755, død 29. marts 1828. På fodstykket læses:
»Samtidiges — Kærlighed og Høiagtelse — satte dette Minde«. De sidste ord
hentyder til, at mindesmærket rejstes 1829 for midler indsamlede blandt
hærens befalingsmænd. Der blev et overskud på 200 rdl., der skulle forvaltes
af Garnisonskirken til monumentets vedligeholdelse.
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Fig. 97. Garnisons kirkegård på Østerbro. Kirkegårdsmonument 1829 over Garnisonskirkens
patron, general G. L. von der Schulenburg (død 1828), udført efter tegning af G. F. Hetsch
(s. 314).

Mindesmærket er tegnet af G. F. Hetsch. Ornamenterne med hjelmen ud
førtes af billedhuggeren Chr. Thielemann, medens det rent håndværksmæssige
arbejde præsteredes af J. P. Dantzers stenhuggerværksted. Før monumentet
rejstes, blev der som fundament muret to underjordiske piller med bue over,
hvorved der dannedes et gravkammer med plads til to kister. Heri nedsattes
general Schulenburg først og i 1833 hans hustru Joachimine Francisca Wilhelmine von Løwenstern. Gravmælet er det ældste bevarede på den udenbys kirke
gård. Dets særprægede form med en hjelm hvilende på en massiv blok kan
muligvis stamme fra Hetsch’s sydtyske hjemstavn. På S. Peters kirkegård i
Salzburg findes to gravmæler af denne type, stammende fra tiden omkring 1830.
Et gravminde ved Rosenborg slot (fig. 98), altså uden for begge kirkegårde,
blev 1812 sat over major Cæsar August von Wilster, kommandant på Rosen
borg25. Bisættelsen, der med kongens tilladelse skete på et så usædvanligt sted,
blev bogført i Garnisonskirkens arkiv, fordi den afdøde i kraft af sin stilling til
hørte kirkens menighed, og skal derfor omtales her. Monumentet, en fritstående
«tele af sandsten, er senere flyttet og står ikke mere over selve graven. Stelen
har let opadskrånende sidelinier og dækkes foroven af en stærkt udhængende
stumpvinklet gavl med uprofilerede hjørneakroterier, i enkel nyklassisk stil.
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Fig. 98. Rosenborg slot. Gravminde 1812 over major Cæsar August Wilster (s. 315).

På forsiden står indskriften med fordybet kursiv: »Kongens Naade —
Commandanten — Major Cæsar August v. Wilster — født d. 1 Jan.
d. 6 Junii 1812, — her at begraves — Hans Dyder — som Christen
tiener, Ægtefælle, — Ven og Fader — erkiendte hans Samtid. —
merne — ville agte hans Hvilested«.

tilstod —
1734, død
— Stats
Efterkom
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I
9. september 1697. Uddrag af kommandanten Hans Schacks skrivelse til kongen om
en ny garnisonskirke i Dronningens Tværgade. RA. Danske Kancelli. Koncepter og ind
læg til Sjællandske Tegnelser 20. Sept. 1697 nr. 217.
Als Ew. Königl: Mayt. ein gnädiges gefallen tragen, den neuen Schlossbau zu voll
führen und bewerckstelligen zu lassen, So habe umb so viel mehr nach meiner unterthänigsten Schuldigkeit sollen bedacht seyn, wohin auch solchen fall die Guarnisons
Kirche wider zu verlegen sey, Zumahl die Ehre Gottes dadurch befordert, auch die
starcke Guarnison in hiesiger grossen Königl: Residence und deren Kinder zu wahrer
Gottseeligkeit, und Christlichen Tugenden angewiesen werden ... (H. S. omtaler der
efter byggepladsen i Dronningens Tværgade og minder kongen om det gamle løfte, at
materialer fra den nedbrudte slotskirke skulle anvendes til den nye garnisonskirke):
» . . . nebst solchen noch von dem anderen überbliebenen Gebow auff bemeldeten Ama
lienburg nach der facciata Num. 2, so weit es sich mit Kupfer bedecket befindet, gleichfals die gesambten Materialien von Kupfer, steinen, Zimmer ... dazu ... schencken
wolten.
Weil letzlich der Geheimbte Raht Moth sich ... erboten, einen Vorschlag zu eröfnen,
wie diese Kirchen bow füglich angefangen werden, So wolten Ew. Königl: Mayt. dem
selben dero gnädigsten Befehl ertheilen, dass der Anfang mit denen mitteln, welche ge
dachter Geheimbter Raht Ew. Königl: Mayt. vorschlagen wird, könne gemachtet werden.
Derowegen ich den Grundriss Num. 3 wie auch die facciata derselbe Num. 4 und den
Prospect Num. 5, endlich auch eine ausrechnung Num. 6 der gesambten Unkosten mit
anhängen, und deroselben allergnädigste approbation erwarten wollen, die ich somal
stets verharre
E. K. M.
Aller unterthänigster diener
H. Schack.
(Det i skrivelsen omtalte overslag nr. 6 er vedlagt og gengives her i uddrag).
1.
september 1697. G. P. Müllers overslag til opførelse af en ny Garnisonskirke i Dron
ningens Tværgade, betegnet nr. 6.
1. Arbeit und Verwahrung des Fondaments.
Weil der Grund an diesem ohrte etwas tief lieget, so muss der selbige auff 1 Ell er
höhet, der befindliche Graben aussgefüllet werden, solches wie auch den Fondamenten
zur Mauer auff etwa noch befunden 2 biss 3 Ellen zu graben würde sich an Unkosten belauffen.................................................................................................................................... 388 Rdl.
20 Tylt gotl: 20 Ellen Zimmer zu Pfahlen und Schlingwerck dass Fondament
zu befestigen à 16 rdl............................................................................................................ 320 rdl.
5 Tylt Nordisch 10 Ellen Zimmer in die Gefache des Schlingwercks zu klei
nen Pfählen à 2 rdl................................................................................................................ 10 rdl.
2. Mauer Arbeit (ikke afskrevet).
3. Zimmer Arbeit.
4 Tylt Gotl: 20 Ellen zu doppelten Mauer-Latten dass Tylt à 16 rdl.................................. 64 rdl.
15 Tylt dito Zimmer zu Loesholtzen in den Tach wänden, Kreutzbalcken und
Streb-holtzern von kleineren Zimmer, das Tylt à 13 rdl....................................................... 195 rdl.
3 Tylt Spanisch 12 Ellen Zimmer zu Stickbalcken. das Stück à 13 marck oder
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das Tylt 26 rdl........................................................................................................................
78 rdl.
3 Tylt zu die Hang Säulen.....................................................................................................
78 rdL
1 Tylt Spanisch dito zu Bogenstücker under dass Gewölbe..................................................
26 rdL
4 Stück Spanisch 15 Ellen Zimmer zu Fuss- und Rennstücker à 30 rdl...............................
120 rdl.
30 rdl.
1 Tylt dito zu Underschlägen................................................................................................
6 Tylt dito zu den Keelbalcken..............................................................................................
180 rdl.
2 ½ Tylt dito zu denn Spannriegeln......................................................................................
75 rdL
12 Tylt dito zu denn ordinaire Sparren..................................................................................
360 rdl.
6 Tylt dito zu langen Bänder.................................................................................................
180 rdl.
1 ½ Tylt Spanisch 18 Ellen zu Grad Sparren, à 5 rdl. das Stück gerechnet ..
90 rdl.
4 stück Spanisch 20 Ellen Zimmer zu denn Kreuz-Sparren à 5 ½ rdl...................................
22 rdL
40 stück Tach-stolpen 6 ½ Ell Lang 15 Zoll dick am Grösten Ende, 10 Zoll
am kleinern in die Vierkant, dass stück à 9 marck................................................................
60 rdL
12 Stück Eckstolpen à 7 ½ Ell Lang 17 Zoll in denn grösten und 11 Zoll am
kleinern Ende in die Vierkant, das Stück à 10 marck............................................................
20 rdl.
4 Stück Pommerisch vollkommen 18 Ell Zimmer 10 à 11 Zoll dick in das
Quadrat zu den Kreutz Keel balcken das stück à 6 rdl..........................................................
24 rdl.
4 Stück Pommerisch vollkommen 23 Ell Lang à 12 Zoll dick in die Vierkant,
zu noch andern Kreutz-Keelbalcken das Stück à 8 rdlr.........................................................
32 rdl.
15 Stück Englisch Zimmer, zu denn inwendigen Cornice oder Leisten............................... 82 rdl. 3 M.
5 Stück Englisch Zimmer, 18 Ell Lang 13 Zoll in die Vierkant, zu den Lei
sten à 5 ½ rdlr........................................................................................................................ 82 rdl. 3 M.
6 Stück dito 12 à 13 Ellen Lang 13 Zoll in die Vierkant, zu den Leisten auf
denn Frontons, das Stück à 2 ½ rdlr.......................................................................................
15 rdl.
4 Tylt Füren Plancken 4 Zoll dick auf die Leisten, das Stück à 2 rdlr..................................
96 rdl.
4 Tylt Gottl: (?) Ellen Zimmer zu den Schalcken à 8 rdlr.....................................................
32 rdl.
3 Tylt dito 16 Ellen Zimmer zu den Tach fenster, das Tylt à 8 rdlr.....................................
24 rdl.
84 Tylt Nordische gute Bretter 5 Ellen Lang zu Bekleidung des Gewölbes à
140 rdl.
10 Marck................................................................................................................................
Zu dem Thurm
100 Ellen Eichen Zimmer / oder 8 stück à 12 Ell lang / 12 Zoll in die Vier
kant à 20 S..............................................................................................................................41 rdl. 4 M.
1 ½ Tylt Spanisch 12 Ell Zimmer zu Balcken und Kurtzen Bändern à 26 rdlr....................................39 rdl.
1 ½ Tylt dito 15 Ellen Zimmer, zu Fusstücken Stiepers (?) und Mauer Lat
ten à 30 rdlr............................................................................................................................
45 rdl.
3 Stück Spanisch Zimmer 12 Ellen Lang 13 Zoll in die Vierkant, zu den
Leisten oben und unten à 2 rdlr.............................................................................................
6 rdl.
6 Stück Gottl: 20 Ellen Zimmer, zu Sparren und einem Afständer.......................................
8 rdl.
60 Ellen Eichen Plancken à 3 daum dicke zu den Bogen an Thurm à 12 S.
15 rdl.
Dem Zimmer Meister zu Arbeits Lohn, vor die Pfahlen in das Fondament zu
schlagen den rost oder Schlingwerck darauff zu legen, das Tach auf die Kir
che mit seinem behörigen Tachstuel und Hangwerck abzubinden, das Gewölb mit Brettern zu bekleiden, die in- und auswendige Cornisen sambt den
Thrapp zu ververtigen............................................................................................................ 2000 Rdl.
(Derefter Blytækkerarb., ikke afskrevet).
G. P. Müller
II
1704, den 13. december. Marcantonio Pelli ansøger om forskud til opførelsen af Gar
nisonskirken. RA. Landetaten. Krigskancelliet. Refererede sager nr. 2.
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Allerdurchlauchtigster Grossmächtigster Allergnädigster König und Herr.
Ewer Königliche Majestäten geruhen Allergnädigst von mir in aller Unterthänigkeit
zu vernehmen, was gestalt der Herr General Lieutenant Cormaillon nebst der Kirchen
Vorsteher wegen Aufbauung einer Gvarnison Kirche in Copenhagen mit mir dahin contrahirt, dass mir dafür nach des Herrn Obrist Lieutenants Müllers darüber gegebener Pro
ject, 16500 rthlr. nach und nach, als ich mit dem Bau avancire, gezahlet werden sollen.
Welches aber nun, indem, nach dem von Herrn Etaats Rath Platen geänderten Project
den Bau fortsetzen müssen, über 3000 rthlr. höher, als zuvor accordirt, anlauffen wird.
Wenn ich nun mit solchen Bau so weit Gott Lob schon avancirt, dass es in Kurtzen
unter Tach bringen kan, wenn ich nur mit dem dazu benöthigten Geldern mag assistirt
werden, maassen auff besagte veraccordirte Gelder bis dato nicht mehr als wie 10000
rthlr worin die 5000 rthlr wofür die alten Amalienburger Gebäude in Bezahlung ange
nommen bezahlet sind, aus mangel des Geldes aber mus nun den Bau liegen lassen, und
wann das Tach nicht in Zeiten fest machen lassen, ist zubesorgen, dass von Sturmwetter
daran Schaden geschehe. Ich habe zwar bey gedachten Herrn General Lieutenant, um
mehren Vorschuss inständig angehalten, indem aber von Demselben mich nicht geholffen sehe. So gelanget an Eure Königliche Majestät mein allerunterthänigstes Suchen
und Bitten, Allergnädigst zu befehlen, dass mir fördersamst in Abschlag besagten veraccordirten Gelder dreytausent Reichsthaler mögen gezahlet werden, damit das Gebäude
bey Arbeit daran fortsetzen könne. In solcher allerunterthänigst erwarten allergnädig
sten Resolution verharre so lange ich lebe Ihro Majestät Allerunterthänigster Knecht
M. Pelly
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Forkortelser

RA = Rigsarkivet.
LA = Landsarkivet for Sjælland.
Kbh. Dipl. = Københavns Diplomatarium.
HMK = Historiske Meddelelser om København.
Litteratur. Foruden til den almindelige topografiske litteratur om København (Thuras
danske Vitruvius, Pontoppidans danske Atlas og Jonges Københavnsbeskrivelse) hen
vises til følgende specielle værker: H. Holck: Kiøbenhavns Sogne-Kirkers Beskrivelse
(1775). Fr. Thaarup: Garnisons Kirke (1833). C. Rothe: Udsigt over Kjøbenhavns Kir
kers Historie (1854). Fr. Weilbach: Garnisons Kirke. Dens Opførelse og ældre Historie
(1929). Garnisonskirken 1706—1956. Udgivet af Garnisons sogns menighedsråd i anled
ning af 250 års jubilæet for kirkens indvielse (1956).
Yderligere henvises der til den udførlige oversigt om tidskriftlitteratur vedr. Garnisons
kirken i Københavns Bibliografi I (1957), s. 172.
Arkivalier. Hovedmassen af Garnisonskirkens regnskaber og korrespondance findes i
Landsarkivet: Kirkeinspektionens arkiv, vedr. Garnisonskirken, indtil tiden omkring
1860. For de sidste hundrede år må oplysningerne søges i Embedsarkivet, til dels også på
Københavns rådhus: Magistratens 4. afdeling, Bygningsarkivet (under S. Annæ Øster
Kvarter mtr. nr. 108). Kirkens forhistorie er for en del opsøgt i (RA) Landetaten, Krigskancelliets arkiv (her meddelt ved oplysninger fra major Gordon Norrie), dels i Danske
Kancelli og dels i Slotsregnskaber vedr. Sophie Amalienborg.
Historisk indledning, s. 155—164. 1 Kbh. Dipl. III, s. 623. 2 RA. Rtk. Slotsregn
skaber. Sophie Amalienborg 1668—91; et læg: Lejevåninger 1685—91. 3 LA. Garni
sonskirken. Regnskabsbilag 1720—21, bilag 1, med gengivelse af forordningen af 24. sept.
1690. — Dåbshandlinger i LA. Garnisonskirkens kirkebog 1691—97. 4 RA. Landetaten.
Krigskancelliet. Indkomne Sager 1689 nr. 17; 21. januar 1689. 5 LA. Holmens Provstearkiv. Indk. Breve pk. III, Fase. 9, vedr. Garnisonskirken, bilag 7; 18. juli 1708: Hol
mens provst’s forordning om kirkesproget. 6 Som note 5, bilag 16; 11. april 1738. —
Jfr. en historisk redegørelse for forholdet mellem de to militære kirker i LA. Garnisons
kirken. Indk. skr. 1824—37, bil. 870; 5. marts 1837. 7 LA. Holmens provstearkiv etc.
som note 5, bil. 19; 27. januar 1741. — Axel Pontoppidan: Omkring Københavns gamle
Volde og Stokhuse (1936), s. 77 f. 8 J. P. Trap: Statistisk-topographisk Beskrivelse af
Kongeriget Danmark I (1858), s. 45. 9 Kirkebogen melder under 22. marts 1706 om
en barnedåb: »Faderen Jens Jensen af Kapt. Hoendorphs Compagni, Moderen Margrethe
Hansdatter, deres ægte Datter kristnet Greese. Dette er det første Baren som er christnet i den Herre Zebaoths Kirche«. 10 Blandt rgsk.bil. fra 1764 (bil. 36) er der maler
regnskab for arb. hos pastor Zebaoth. Lignende misforståelser findes hyppigt i det føl
gende. 11 Embedsarkivet. Regnskabsbilag 1901—06, under 11. juni 1906. — Smst.
1920—25, under 12. januar 1921. 12 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1720—21,
bilag nr. 1; 31. marts 1703. 13 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1723—30, bilag
62; 7. juni 1727. 14 LA. Garnisonskirkens kirkebog 1706—1807; 26. september 1755
(J. C. Krieger gravsat i selve kirken. Hans kirkestol omtales s. 260). 15 LA. Garnisons
kirken. Indk. sager 1703—79, bilag 91; 25. januar 1779. — Smst. 1780—1801, årg. 1780
14. juni, 1781 bilagene 96 og 99. — LA. Holmens provstearkiv. Indk. breve III, Fasc. 9,
Garnisonskirken, bilagene 56 og 58. — Klager over pastor Seeboths embedsmisbrug, se
Holmens Provstearkiv etc. bilag 26, udateret 1766. 16 LA. Garnisonskirken. Indk.
skr. 1780—1801, bil. 94; 14. juni 1780. 17 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1780—
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1801, bilag 113; 28. nov. 1783. 18 LA. Garnisonskirken Indk. skr. 1780—1801, bilag 196;
26. februar 1800. 19 Kong Christian VII’s Forordninger og aabne Breve 1805, s. 457.
20 LA. Garnisonskirken. Indk. skr. 1802—14, bilag 456; 29. nov. 1814. Smst. bilag 467; 18.
marts 1815. 21 LA. Garnisonskirken. Indkomne Sager 1815—23, bilag 583. 22 RA. Kul
tusministeriets 1. Departement B B 1452; 29. maj 1878. 23 Embedsarkivet. Korrespon
danceprotokol 1884—96; 6. august 1894. 24 Embedsarkivet. Indgaaede Sager 1930—33,
årgang 1930 bilag 47; 18. juni. 25 LA. Garnisonskirken. Indk. Skr. 1815—23, bilag 547;
16. februar 1818. 26 T. Algreen-Ussing: Love og Anordninger for 1861 og 1862 (VII),
s. 201 ff., 214. 27 LA. Garnisonskirken. Indk. Skr. 1838—63, bilag 1330; 18. maj 1861.
28 Embedsarkivet. Regnskabsbilag 24. juni 1919, med tilføjelser om kirkens administra
tion 1918—19. 29 En særlig oplysende liste over fornemme personer, der havde lejet
stol i kirken, findes i: Embedsarkivet. Regnskabsbilag 1891—95, rgsk. for 1891. 30 LA.
Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1760—65, bil. 50; 18. oktober 1760. 31 LA. Garnisons
kirken. Regnskabsprotokol 1792—1820, s. 119. 32 Som note 31, s. 188. 33 Som note
31, s. 217: »Lys til Brandlygterne ved Illuminationen i Anledning af Deres Majestæters
Indtog...« 34 LA. Indkomne Skrivelser 1815—23, bilag 540, okt.-nov. 1817. 35 Den
waagepetersenske gård i Store Strandstræde og Marstrands maleri af en koncert er gen
givet i: København Før og Nu III (1947), s. 249. 36 LA. Indk. Skr. 1824—37, bilag
679; 17. jan. 1825. Smst. 703; 23. aug. 1826. 37 J. F. Tauttes data efter kirkens arki
valier: første gang omtalt som værge 10. nov. 1731 (Indk. Sager 1703—79, bilag 31);
afleverer detaljerede regnskaber med formueopgivelser hvert år, sidste rgsk. 22. januar
1771 (Regnskabsprotokol 1754—72, s. 310); modtager årlig gratiale af kirken 1764
(Regnskabsprot. 1754—72, s. 151); begravet i kirken under koret, 81 år gl., 9. september
1777 (Regnskabsbilag 1777—78, bilagene 9 til 14). 38 LA. Garnisonskirken. Indk.
Sager 1703—79, bilag 80; marts 1774. 39 LA. Garnisonskirken. Regnskabsprotokol
1773—91, s. 96, under 2. jan. 1778. Samt Indk. Skr. 1815—23, bilag 579; 17. maj 1819.
— Smst. 1824—37, bilag 685; 22. juli 1825. 40 P. Clementin udnævnt til værge 30. aug.
1812 (Indk. Skr. 1802—14, bilag 379); død 5. marts 1848 som oberstløjtnant (Indk. Skr.
1838—63, bilag 1004). 41 LA. Garnisonskirken. Indk. Sager 1703—79, bilag 4; 12. ok
tober 1711, samt bilag 5; 7. juni 1714. 42 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1779—
80, bilag 16; 19. okt. 1780. 43 Hofmans Fundationer IX (1763), s. 435 f. — Nicolai
Jonge: Københavns Beskrivelse II (ed. 1945), s. 311 (heri omtale af de røde klæder). —
LA. Garnisonskirken. Indk. Skr. 1824—37, bilag 820; 31. december 1834 (heri omtalt
afskaffelsen af de høje hatte). 44 Se herom værgernes lange redegørelse om skoleung
dommens slette opførsel: Indk. Skr. 1815—23, bilag 550; 12. maj 1818. 45 LA. Garni
sonskirken. Indk. Skr. 1802—14, bilag 243; januar 1802. 46 Thaarup: Garnisons Kirken
(1833), s. 15. 47 LA. Garnisonskirken. Indk. Skr. 1838—63, bilagene 1127 og 1200;
maj 1853 og okt. 1856. 48 Samtlige kirkeskoler nedlagdes 1859, se Trap: Danmark, 3.
udg. I (1906), s. 228. 49 LA. Garnisonskirken. Indk. Sager 1703—79, bilagene 39 og 40;
hh. 28. nov. 1738 og 3. april 1739. — Et indgående inventarium findes i Regnskabsbilag
1749—53, bil. 60; 15. nov. 1752. 50 LA. Garnisonskirken. Indk. Skr. 1815—23, bil. 583;
2. og 21. juni 1819. 51 LA. Garnisonskirken. Indk. Skr. 1824—37, bil. 661; 10. juni
1824. 52 LA. Garnisonskirken. Indk. Sager 1703—79, bil. 30; 19. okt. 1731. Smst. bilag
50; 17. okt. 1741. — Regnskabsbilag 1749—53, bilag 23; 12. april 1752. Samt: Indk.
Sager 1703—79, bilag 54; dec. 1750 til jan. 1751. 53 LA. Garnisonskirken. Regnskabs
bilag 1773—76, bilag 43; 17. feb. 1776 (gengivelse af købekontrakten).
Garnisonskirkens forhistorie, s. 165—173. 1 RA. Landetaten. Kgl. ordrer til General
kommissariatet 1684 nr. 245, 18. sept. 1684, samt kgl. resolution derom af 23. sept.
2
RA. Landetaten. Krigskancelliet. Indkomne sager 1689 nr. 97; 21. jan. 1689. 3 Som
note 2; under 21. feb. 1689. 4 Louis Bobé: Fra Renaissance til Empire (1916), s. 70 ff.
(Operahusets Brand). 5 RA. D. K. Koncepter og indlæg til Sjæll. tegn. 1697 nr. 217;
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20. sept. 1697. Heri: Schacks memorial af 14. jan. 1693 og kongens approbation af 24.
jan. 1693. 6 Tessins slotsmodel er flere gange nævnt i (RA) Slotsregnskaber, Sophie
Amalienborg 1668—1701; heri bilag til inventarium 1689, bilag 36, slotsforvalter Ditlev
Kühles bevis af 23. nov. 1696: »Ist...alhier bey Amalienburg eingerissen worden ein
altes wagen hauss, vndt selbiges wider vergrössert worden, vmb selbiges darinn zu setzen
die Modell. . . « Smst. bilag 37: slotsforvalteren har 24. juli 1697 »... auff Ihro Könogl:
Maytt: befehl ein haus, worin dass Modell von Tessin stehen soll, machen lassen«. 7 RA.
Landetaten. Krigskancelliet. Indkomne sager 1697 nr. 348; 3. sept. 1697. — RA. D. K.
Koncepter og indlæg til Sjæll. tegn. 1697 nr. 217, hvori er indlagt Hans Schacks memorial
af 9. sept. 1697. 8 Kbh. Dipl. VII, s. 512. — Weilbach, s. 57 f. 9 Weilbach, s. 58.
10
Weilbach, s. 60. — Meilers udnævnelse er årsag til, at et lille læg med rgsk. vedr.
Garnisonskirken nu ligger i Vor Frelsers kirkes arkiv: Rtk. Kirkergsk. Vor Frelsers kirke
1698—1701, s. 101. 11 N. Jonge: Københavns Beskrivelse II (ed. 1945), s. 291 og 303.
12
Fr. Schiøtt i »Architekten« IX (1906—07): Nogle Blade af St. Annæ Kvarters Historie
III, Sophie Amalienborg, s. 250; jfr. VIII, s. 519. 13 O. Nielsen: Københavns Historie
V, s. 39 ff. — Kbh. Dipl. VII, s. 382 f. 14 Architekten IX, s. 249 (Fr. Schiøtt). 15 Kil
derne til Sophie Amalienborgs historie findes i Rigsarkivet: Rtk. Slotsregnskaber, Sophie
Amalienborgs Slotsregnskaber 1668—1701. — Partikulærkammeret nr. 25, Dronning
Sophie Amalies regnskaber 1667 ff. — Partikulærkammeret nr. 26, bilag til Sophie Amalienborgs regnskaber 1666 ff. — Om Michel le Roy, se HMK 1961, s. 78—81. 16 O.
Nielsen: Københavns Historie V, s. 38. 17 Inventariet 1685 findes i (RA) Dronning
Sophie Amalies dødsbo. Inventarium og protokoller over de efterladte midler nr. 483. —
Jfr. Fr. Schiøtt i Architekten IX, s. 260. 18 Kirkens fire vinduer mod syd omtales gen
tagne gange: RA. Rtk. Slotsrgsk. Sophie Amalienborg 1668—1701, nederste læg i pakken
»Diverse rgsk.« 1672—74, glarmesteren for feb.-marts 1673. 19 Om loftet se Slotsrgsk.
(note 18), diverse rgsk. 1672—74; 9. nov. 1672, og smst. Jochim Wolfs snedkerarb. for
1672. — Jfr. Partikulærkammeret nr. 25, S. A. Litra N, fol. 6 a; 26. sept. 1671: snedke
ren Johan Michelsen leverer brædder til at beklæde hvælvingen i kirken med. 20 Archi
tekten IX, s. 260. — Slotsrgsk. etc. bil. 86 (se note 21). 21 Slotsrgsk. etc. diverse rgsk.
bilag 86. Snedkeren Jochum Dübel: »Hinter dem altar von unten bis oben mit 26 grosse
fülgen in panel bekleidet«. 22 Slotsrgsk. etc. div. rgsk. Klejnsmedens rgsk. for 29. aug.
1672. 23 Slotsrgsk. etc., heri: Sophia Amalienborg Slottis Inventarium 1689. 24 Par
tikulærkammeret nr. 26, bilag til rgsk. nr. 239, bilagene 1672 (meddelt af museums
inspektør Povl Eller). 25 RA. Dronning Sophie Amalie, bilag t. Rgsk. nr. 26; 4. feb.
1673 (meddelt af prof. Rob. Kloster, Bergen). 26 Inv. 1685 (i dødsboets arkiv),
s. 160 f. 27 Inv. 1685, s. 157. — Inv. 1689 (marginalnote). 28 Garnisonskirkens embedsarkiv. Protokol: Alfabetisk register over kirkens arkiv, med undergraver H. Jørgen
sens beretning om kirkens historie, s. 20. 29 Inv. 1689. 30 Inv. 1685, s. 157. Marginal
note til Inv. 1689 omtaler stagernes overførelse til den nye Garnisonskirke. 31 Parti
kulærkammeret nr. 25, rgsk. 1672, fol. 11 a; 8. marts 1672. — Om Brachts lakererrgsk.
se note 25. 32 Rtk. Slotsrgsk. Sophie Amalienborg 1668—1701, håndværkerregninger
18. nov. 1689: Maleren Hans Jørgen Drost anstryger prædikestolen med gul farve på de
steder, hvor den gamle forgyldning var afstødt. 33 Inv. 1685, s. 159. 34 Rtk. Slots
rgsk. Sophie Amalienborg 1668—1701, div. rgsk., klejnsmeden 25. juni 1672. — Inv.
1685, s. 160, samt (upagineret) inv. 1689. 35 Rtk. Slotsrgsk. Div. rgsk. 1672—74, klejn
smeden for 4. aug. og 1. nov. 1672 og 6. marts 1673.
s. 174—214. 1 Kbh. Dipl. VII, s. 517. 2 RA.
Koncepter og indlæg til Sjællandske tegneiser 1697 nr. 217; 20. sept. 1697. Heri Hans
Schacks memorial af 9. sept. 3 Moth er nævnt i det brev, der citeres note 2. At han har
taget del i de videre forhandlinger, ses deraf, at han har kontrasigneret Christian V.s
approbation 20. sept. 1697 af bygningstegningerne (Fig. 8). 4 P. G. Müller har sat sit
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navn under forskellige skrivelser, der citeres i det følgende. Hans data fremgår af Hirsch:
Fortegnelse over danske og norske Officerer fra 1648 til 1814 (mskr. på Kgl. Bibl. og
Rigsarkivet). 5 Weilbach, s. 61 bilag 9. 6 Weilbach, s. 63 f. Der er i Weilbachs af
skrift adskillige (men dog mindre betydende) unøjagtigheder, som kun på ét punkt er af
gørende, se note 7. 7 Weilbach har kunnet identificere alle underskrifterne undtagen
denne ene, som han fejlagtigt gengiver: E. P. Müller. 8 RA. Landetaten. Kgl. ordrer
til Generalkommissariatet 1688 (et læg med »uregistrerede kgl. ordres«). Redaktionen af
»Danmarks Kirker« kan takke major Gordon Norrie for denne oplysning, der også om
fatter Pellis samarbejde med von Platen. Hidtil har D. Pelli tidligst været kendt i Dan
mark fra 1691 (se Dansk Kunstnerleksikon). 9 Kbh. Dipl. VII, s. 710 f. — Weilbach,
s. 68 bil. 12. 10 »...Weil vorgehendes Gebäude zu klein zu sein befunden worden...«
Se Weilbach, s. 65 og nedenfor s. 186. 11 RA. Landetaten. Krigskancelliet. Refererede
sager nr. 2; 13. dec. 1704. Red. af D. K. skylder major Gordon Norrie tak for denne meget
værdifulde henvisning. 12 Kbh. Dipl. VII, s. 771. 13 Fr. Weilbach: Frederiksberg
Slot (1936), s. 32. 14 Garnisonskirkens Blad, 39. årg., nov. 1961, s. 15. — LA. Garni
sonskirken. Bil. t. rgsk. 1760—65, bil. 81; 31. dec. 1765. — Jfr. hermed, at sprøjtehusets
murværk 1768 maledes med rød oliefarve »und mit weisse Strichen abgezogen« (Bil. 65
til rgsk. 1766—70; 24. nov. 1768). 15 LA. Garnisonskirken. Diverse sager 1778—1863:
et læg med synsforretninger, 4. jan. og 25. marts 1790. — Maleren J. Ewertz’ regnskab
22. jan. 1791 (LA. Garnisonskirkens regnskabsbilag 1788—90, bil. 50): alle mure 4 gange
anstrøget med grå oliefarve. 16 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1783—84, bil.
33; 31. dec. 1784. 17 LA. Garnisonskirken. Bilag til regnskaberne nr. 33 1760—65, bil.
51; 21. aug. 1765. 18 Navnet »Grevindedøren« er tidligst fundet 1817: LA. Garnisons
kirken. Indkomne skrivelser 1815—23, bil. 540; 30. okt. 1817. Gentaget i Nebelongs
overslag 11. maj 1851: LA. Garnisonskirken. Indkomne skr. 1838—63, bil. 1062; 11. maj
1851. — Den seneste omtale af Grevindedøren er fundet i kirkens embedsarkiv: Kirke
inspektionens forhandlingsprotokol 1869—1926; 5. nov. 1874. — Om oprindelsen til
navnet vides intet; man kan tænke sig, at en af de fornemme standspersoner, der har
haft lukket stol i denne del af kirken, har lagt navn til portalen. 19 LA. Garnisons
kirken. Bilag til rgsk. 1723—30, klejnsmedens årsregnskab (1728) for året 1727; bilag
12, 26. okt. 1727. 20 LA. Garnisonskirken. Bilag til rgsk. (nr. 31) 1749—53, bil. 96;
4. okt. 1749. — Smst. bil. 103; 3. nov. 1749. — Jfr. LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag
1820—24, bil. 32; 6. aug. 1819: snedkeren har til den lille udgangsdør beslaget døren og
»beklædt 3 Søjler med gamle Brædder forneden«. 21 LA. Garnisonskirken. Bilag til rgsk.
(nr. 29) 1738—43, 3. sept. 1742 bil. 51. 22 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1773—
76, bilag 71; 12. juni 1773, samt bilag 73; 26. juli 1773. — LA. Garnisonskirken. Ind
komne skr. 1815—23, bilag 528; 8. juli 1817. 23 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag
1820—24, bilag 36; 30. august 1820. 24 Inventarium 1720, s. 11. — Lugerne fra koret
til krypten er nævnt: Regnskabsbilag 1760—65, bilag 71; 31. dec. 1762, og i årg. 1783—
84, bil. 38; 31. dec. 1783. Samt årg. 1820—24, bil. 39.3; 19. feb. 1823. 25 (Ståltrådsnet)
LA. Garnisonskirken. Regnskabsprotokol 1723—1753, s. 227; 17. juli 1745. — Regn
skabsbilag 1760—65, bil. 51; 21. aug. 1765. — Regnskabsprotokol 1821—47; 1822 bilag
26 Flisegulv i kirkegangene: LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1744—48, bil.
15.
51; 31. dec. 1744. — Smst. 1749—53, bil. 106; 19. nov. 1749. — Smst. 1760—65, bil. 86;
dec. 1764. — Smst. 1803—06, bil. 30; 31. dec. 1803. — LA. Garnisonskirken. Indkomne
skr. 1802—14, bil. 449; 6. juli 1814 (kirkesyn). — Koret belægges med planker: LA.
Garnisonskirken. Indk. Skr. 1815—23, bil. 528; 8. juli 1817. Samt: Regnskabsbilag
1816—19, bil. 62; 27. sept. 1817. — Plankegulv i kirken: Indk. skr. 1824—37, bil. 823;
4. aug. 1834 og 10. feb. 1835. 27 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1771—72, bilag
53; 5. dec. 1772. 28 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1738—43, bilag 56; 5. okt.
1739 (Gabriel Ferdinand Milan). 29 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1723—30.
bil. 60; 28. maj 1727, samt 1816—19, bilag 56; udateret 1817. 30 LA. Garnisonskirken,
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Regnskabsbilag 1723—30, bil. 12; 31. dec. 1727. 31 Inventarium 1720, s. 11. 32 LA.
Garnisonskirken. Regnskabsprotokol 1754—72, s. 328; kirkekonference 16. juni 1772.
33 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1771—72, bilag 53; samt 1773—76, bilagene 73
og 76. 34 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1723—30 rgsk. for 1727, bilagene 63,
65 og 67. 35 LA. Garnisonskirken. Indkomne skrivelser 1815—23, bilag 528; 8. juli
1817. 36 LA. Garnisonskirken. Indk. skr. 1824—37, bilag 823 E; 4. aug. 1834. 37 LA.
Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1738—43, bilag 4 i rgsk. for 1738, dateret 12. dec. 1737.
38 LA. Garnisonskirken. Indk. sager 1703—79, bilag 60; 16. juli 1760 (tømreroverslag og
tegning ved Jens Dyrhauge). — Smst. Regnskabsbilag 1760—65, bilag 56; 24. nov. 1760.
39
LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1785—87, bilag 43; 19. okt. 1785. 40 LA.
Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1785—87, bilag 15; 11. okt. 1785 (kopi af begravelsesbrev). 41 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1788—90, bilagene 40, 48, 50 og 52.
42 LA. Garnisonskirken. Indkomne skr. 1802—14, bilagene 304 og 306, hh. 6. juni og 21.
sept. 1807. — Regnskabsbilag 1807—10, bil. 49; 15. nov. 1807. 43 LA. Garnisonskirken.
Regnskabsbilag 1816—19, bilag 16; 20. feb. 1819 (snedker C. W. Wellmann). 44 LA.
Garnisonskirken. Indk. skr. 1838—63, bilagene 1062, 1064 og 1077, hh. 11. maj og 9. juni
1851 samt 2. marts 1852. 45 Villads Christensen: København 1840—57 (1912), s. 59.
46 LA. Garnisonskirken. Indk. skr. 1838—63, bilag 976; 8. feb. 1847. 47 LA. Garnisons
kirken. Indk. skr. 1838—63, bil. 1062; 11. maj 1851 (Nebelongs overslag). — Smst bil.
1064; 14. juni 1851 (Ministeriets approbation). — Embedsarkivet: Regnskabsprotokol
1849—74, dec. 1852. 48 LA. Garnisonskirken. Indk. skr. 1838—63, bil. 1102; 14. feb.
1853. 49 LA. Garnisonskirken. Indk. skr. 1838—63, bil. 1227; 31. marts 1859.
50 Døren i korets østvæg er ikke fundet omtalt i kirkens arkivalier, men det fremgår
indirekte af arbejdets gang, at den er indsat ved Nebelongs ombygning. I en anonym
avisartikel, som er indrykket i »Fædrelandet« 1860 nr. 165, udtales en sønderlemmende
kritik af Nebelongs restaurering, og denne nye dør må særlig stå for skud. 51 Embeds
arkivet. Protokol: Alfabetisk Register over Kirkens Arkiv. Heri graver H. Jørgensens
indberetning om restaureringen 1860, se særlig læggets s. 21. — LA. Garnisonskirken.
Indk. skr. 1838—63, bilag 1261; 28. januar 1860. — Smst. bilag 1343; 6. aug. 1861.
52
Graver H. Jørgensens indberetn. (se note 51), s. 19. — RA. Kultusministeriet 1. de
partement. Journalsager 1848 ff. M 957; 20. dec. 1860. 53 H. Jørgensens indberetn. s.
54
19.
Embedsarkivet. Regnskabsprotokol 1849—74; 5. nov. 1859, 10. maj 1860.
55 RA. Kultusministeriet 1. departement. Journalsager 1848—1916, M 957; 20. dec. 1860,
med Nebelongs redegørelse for overskridelser punkt 8: Blikkenslagerarbejdet er forøget
med Messingbalustrene i Koret, Balustrene til Trappen til Prædikestolen og Stjernerne
i
loftet. 56 H. Jørgensens indberetning, s. 21. 57 H. Jørgensens indberetning, s. 20.
58
RA. Kultusministeriet, se note 55. 59 Embedsarkivet. Protokol. Alfabetisk register
etc., indberetning ved H. Jørgensen, s. 22. 60 Embedsarkivet. Kirkeinspektionens for
handlingsprotokol 1869—1926, s. 28; 30. april 1883. 61 Embedsarkivet. Korrespon
danceprotokol 1884—96; 4. juli 1885. 62 Embedsarkivet. Kirkeinspektionens forhand
lingsprotokol 1869—1926, s. 34; 30. okt. 1884 og 6. nov. 1884: »Det vedtoges at indgaa
med ny Tegning til Taarn og at gaa ind paa Herholdts Fordring om nye Vinduesindfatninger«. 63 RA. Kultusministeriet. 1. dep., journalsager II 681; 6. marts 1883. — Em
bedsarkivet. Kirkeinspektionens forhandlingsprotokol 1869—1926, s. 30; 15. nov. 1883.
64
Embedsarkivet. Regnskabsbilag 1901—06, bilag 3; 31. dec. 1903. 65 Kirkeinspek
tionens forhandlingsprotokol 1869—1926, s. 90; 9. april 1906. 66 Villads Christensen:
København 1840—57, s. 59 f. 67 Embedsarkivet. Kirkeinspektionens forhandlings
protokol 1869—1926, s. 90, under 9. april og 27. aug. 1906. 68 Kirkeinsp. forhandlingsprot. s. 95 f. — Embedsarkivet. Regnskabsbilag 1906—11, under 6. april 1910, 12.
januar og 12. oktober 1911. — Embedsarkivet. Kuvert: Forældede sager nr. 10; vurderingsforretn. vedr. hegnsmuren 29. nov. 1913. 69 RA. Kultusministeriet 1. dep.
journalsager Æ 86; 18. jan. 1873. — Embedsarkivet. Regnskabsbilag 1920—25, bilag
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51; 30. dec. 1922. 70 Børge Helleskov i Garnisonskirkens Blad 1961 nr. 11, s. 7. —
Embedsarkivet. Indgåede sager 1930—33, årgang 1930, bilag 6, 8, 10 og 64, samt 1931
bilag 3. — Embedsarkivet. Regnskabsbilag 1930—35 (rekonstruktion af bilag, brændt
i revisorens bolig). 71 Børge Helleskov i Garnisonskirkens Blad 1961 nr. 11, s. 7—17.
Københavns rådhus. Magistratens 4. afd. Bygningsarkivet, korrespondance 1960—61.
72 Embedsarkivet. Alfabetisk register etc. ved H. Jørgensen, s. 18 og 22 (1861).
73
Embedsarkivet. Indg. skr. 1930—33, læg vedr. kirkens restaurering 1930. 74 Em
bedsarkivet. Korrespondanceprotokol 1884—96, 5. og 19. maj 1890. — Kbh.s Rådhus.
Mag. 4. afd. Bygningsarkiv: S. Annæ Østre Kvarter mtr. 108; 5. og 19. maj 1890. Journ.
nr. 9150. 75 Embedsarkivet. Kirkeinspektionens forhandlingsprotokol 1869—1926, s
87 f.; 19. maj og 7. sept. 1904. — Smst. Regnskabsbilag 1901—06, bilag 6. april 1905.
76 Embedsarkivet. Regnskabsbilag 1911—15, bilag 15; 6. sept. 1913. — Smst. Indgåede
sager 1907—17, årgang 1913, bilag 38; 20. dec. 1913. 77 Embedsarkivet. Regnskabs
bilag 1920—25, årgang 1922, bilagene 3, 5, 22, 40, 41, 42, 45. — Kbh. Rådhus. Magi
stratens 4. afd. Bygningsarkivet. S. Annæ Østre matr. nr. 108; 23. juni 1922. — Em
bedsarkivet. Indg. sager 1921—25, årgang 1922, bilag 34; 7. juli. — Smst. bilag 41; 31.
august. 78 LA. Garnisonskirken. Regnskabsprot. 1723—53, s. 108. — Smst. Regnskabs
bilag 1731—37, årgang 1734, bilagene 28 og 35. — Smst. Regnskabsbilag 1766—70, årg.
1766, bilag 67; 22. nov.; bilag 75; 29. dec., samt bil. 90; 31. dec. — Regnskabsbilag
1820—24, årgang 1819, bil. 32; 6. aug. 79 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1785—
87, bil. 15; 11. okt. 1785. 80 LA. Garnisonskirken. Indk. skr. 1838—63, bilag 889; 20.
feb. 1838. 81 LA. Garnisonskirken. Indk. Skr. 1815—23, bilag 533; 18. nov. 1817.
82 Som note 81, bil. 585; 20. juli 1819. Samt bilag 597; 20. marts 1820. — Regnskabs
bilag 1816—19, bilag 17; 23. okt. 1819, samt bilag 21, udateret 1819. 83 LA. Garnisons
kirken. Indk. skr. 1838—63, bilag 1062; 11. maj 1851. 84 Kbh.s Rådhus. Mag. 4. afd.
Bygningsarkivet (under S. Annæ Østre kvarter mtr. 108) nr. 690; 21. okt. 1858 (med
tegning af ligkapellet før og efter forandringen). — LA. Garnisonskirken. Indkomne
skrivelser 1838—63, årgang 1861 bil. 1343; 6. aug. 1861 (brandtaksation).
Inventar, s. 215—287. 1Embedsarkiv. Kirkeinspektionens forhandlingsprotokol
1869—1926, fol. 71 b. 2 LA. Indk. skr. 1703—79, bilag 12. Inventarium 26. jan. 1720.
3
RA. Rtk. Slotsregnskaber. Sophie Amalienborg slotsregnskaber 1668—1701. 4 Hæ
rens arkiv. Kommandanten i København. Varia II, læg 6. Inventarium 3. sept. 1727.
5 LA. Indk. skr. 1703—79, bilag 89. Inventarium 26. jan. 1778. 6 LA. Regnskabsbilag
1754
nr. 41 og 55; Inventarium 1764 (note 45). 7 LA. Regnskabsprotokol 1754—72,
s. 334. 8 LA. Regnskabsbilag 1772 nr. 80, 75 og 76; Inventarium 1778 (note 5). 9 LA.
Indk. skr. 1802—14, bilag 397. Inventarium 29. nov. 1812 med tilføjelser fra 1817 og
1845. 10 LA. Regnskabsbilag 1817 nr. 49, 50 og 52; Fr. Thaarup: Garnisonskirken, s. 4.
11
Embedsarkivet. Alphabetisk Register over Garnisons Kirkens Archiv eller Documentsamling tilligemed en kort Oversigt af Kirkens Historie fra Aar 1703 til Aar 1861; sam
mendraget og ordnet af H. Jørgensen, Undergraver ved Kirken. 12 LA. Regnskabs
bilag 1725 nr. 25. 13 LA. Indk. skr. 1703—79, bilag 10, kommissionsdom 1716. 14 LA.
Indk. skr. 1703—79, bilag 16 a, skr. fra Severin Benzon, dateret Havnø 5. juni 1724, til
sognepræst Knud Tommerup. 15 Ovennævnte kommissionsdom, note 13. 16 Kom
missionsdom 1716, se note 13. Severin Benzons bekræftelse af, at han var vidende om
faderens ønske; LA. Indk. skr. 1703—79, bilag 14, udateret 1722. 17 Weilbach: Gar
nisons Kirke, s. 44. 18 LA. Indk. skr. 1703—79, bilag 14, udateret 1722 (heri komman
danten O. von Schönefeldts kvittering for det modtagne beløb, dateret 28. juni 1717).
19 Meddelt i skr. fra Severin Benzon til kirkens styrelse, udateret 1722, LA. indk. skr.
1703—79, bilag 14. 20 Omtalt i prof. E. Londemanns responsum i anl. af altertavlens fuld
førelse 1724, LA. Indk. skr. 1703—79, bilag 17, 2. aug. 1724. 21 LA. Indk. skr. 1703—
79, bilag 28, 12. maj 1721. 22 LA. Regnskabsbilag 1720—21, 18. aug. 1721. 23 Weil-
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bach: Garnisons Kirke, s. 44. 24 LA. Indk. skr. 1703—79, bilag 13, 2. dec. 1722. 25 LA.
Regnskabsbilag 1724, nr. 15, 29. sept. 26 LA. Regnskabsbilag 1724, nr. 17, 27. nov.
27
LA. Indk. skr. 1703—79, bilag 16 a, 5. juni 1724. 28 Som note 27, bilag 16 b, 25.
juli 1724. 29 LA. Indk. skr. 1703—79, bilag 17, 2. aug. 1724. 30 Kbh. Dipl. VIII,
s. 617; Weilbach: Garnisons Kirke, s. 72 f. 31 Som note 30; RA. Da. kanc., Sjæll.
tegn. LXIV, 441—442. 32 RA., Da. kanc., Supplikprotokol 1725 II, nr. 428; Weil
bach: Garnisons Kirke, s. 45. 33 Meddelt af billedhugger Vitus Nielsen. 34 LA. Indk.
skr. 1703—79, bilag 20 a, 24. nov. 1725. 35 LA. Indk. skr. 1703—79, bilag 25, 1. aug.
1729. 36 LA. Indk. skr. 1703—79, bilag 16 a, 5. juni 1724, brev fra Severin Benzon til
sognepræst Knud Tommerup. 37 V. Thorlacius-Ussing: Billedhuggeren Thomas Quellinus (1926), s. 30. 38 Hærens Arkiv. Kommandanten i København. Varia II, læg 6,
Inventarium 1727. 39 LA. Regnskabsbilag 1756 nr. 123; 1758 nr. 67; 1766 nr. 80.
40
Indberetning 30. maj 1958 ved arkitekt Marinus Andersen i Nationalmuseets arkiv;
smst. brev fra menighedsrådet til Kirkeministeriet 28. juni 1958. 41 LA. Regnskabs
protokol 1754—72, s. 332, 333, 334. 42 LA. Regnskabsbilag 1775 nr. 35. 43 LA. Regn
skabsbilag 1790 nr. 32. 44 LA. Regnskabsbilag 1736 nr. 20. 45 LA. Indk. skr. 1703—
79, bilag 65. Inventarium 11. okt. 1764. 46 LA. Regnskabsbilag 1775 nr. 35. 47 LA.
Regnskabsbilag 1772 nr. 72, jfr. regnskabsprotokol. 48 LA. Regnskabsbilag 1772 nr.
61, jfr. regnskabsprotokol 1754—72, s. 350. 49 LA. Regnskabsbilag 1772 nr. 84. 50 Erik
Lassen: Dansk Sølv. København 1964, s. 99—100. 51 Georg Galster: Danske og Nor
ske Medailler og Jetons ca. 1533—ca. 1788. København 1936, s. 52—53. Rytterbilledet
af kongen skal måske opfattes som en forstudie til den statue af Christian IV. til hest,
som der var planer om i 1643, jfr. HMK VI, s. 581 f. 52 LA. Regnskabsbilag 1720—21.
53
LA. Regnskabsbilag 1801 nr. 48. 54 LA. Regnskabsprotokol 1773—91, s. 305. 55 LA.
Indk. skr. 1703—79, bilag 14. 56 LA. Regnskabsprotokol 1821—47, s. 262. 57 LA.
Regnskabsbilag 1772 nr. 85. 58 LA. Regnskabsbilag 1790 nr. 32. 59 LA. Regnskabs
bilag 1819 nr. 24. 60 LA. Regnskabsbilag 1801 nr. 50. 61 Embedsarkiv. Regnskabs
bilag 1914 nr. 131; 1918 nr. 112. 62 Betyder antagelig »udenlandsk arbejde«; på samme
måde betegnes ganske vist Benzon-kanden, der nok er dansk arbejde, men i høj grad
bærer præg af sine udenlandske forbilleder (jfr. s. 231). 63 LA. Indk. skr. 1703—79,
bilag 37. Inventarium 16. sept. 1737. 64 Embedsarkiv. Regnskabsbilag div. år. 65 For
bistand ved oversættelsen takker redaktionen lektor Thure Hastrup. 66 LA. Regn
skabsprotokol 1754—72, s. 334. 67 Embedsarkiv. Regnskabsprotokol 1849—74, 31.
dec. 1860. 68 LA. Regnskabsbilag 1727 nr. 57. 69 LA. Regnskabsbilag 1735 nr. 35;
Regnskabsprotokol 1723—53, s. 123. 70 LA. Regnskabsbilag 1765 nr. 2; Regnskabs
protokol 1754—72, s. 187. 71 LA. Regnskabsbilag 1730 nr. 12. 72 LA. Indk. skr.
1780—1801, bilag 229. 73 LA. Regnskabsbilag 1735 nr. 10. 74 LA. Regnskabsproto
kol 1754—72, s. 332. 75 LA. Regnskabsbilag 1748 nr. 47 og 49; Regnskabsprotokol
1723—53, s. 271. 76 LA. Regnskabsbilag 1773 nr. 35. 77 Meddelt af amanuensis Thor
Magnusson ved Islands Nationalmuseum. 78 LA. Regnskabsbilag 1736 nr. 36 og 37.
79
Embedsarkiv. Regnskabsbilag 1891. 80 LA. Regnskabsprotokol 1723—53, s. 138.
81 LA. Regnskabsbilag 1772 nr. 62. 82 LA. Regnskabsbilag 1773 nr. 52. 83 LA. Regn
skabsbilag 1772 nr. 59 og 72. 84 LA. Regnskabsbilag 1773 nr. 61. 85 Embedsarkiv.
Regnskabsbilag 1903 nr. 3. 86 Korrespondance i Nationalmuseets arkiv. 87 Dansk
Biografisk Leksikon. 88 Embedsarkiv. Kirkeinspektionens forhandlingsprotokol 1869—
1926, fol. 68 b. 89 LA. Regnskabsprotokol 1723—53, s. 234. 90 LA. Regnskabsbilag
1766 nr. 5. 91 LA. Regnskabsprotokol 1754—72, s. 334. 92 LA. Regnskabsbilag 1772
nr. 81. 93 Embedsarkiv. Kirkeinspektionens forhandlingsprotokol 1869—1926, s. 83;
Regnskabsbilag 1903 nr. 150; Korrespondance i Nationalmuseets arkiv. 94 Embeds
arkiv. Regnskabsbilag 29. juni 1964. 95 Embedsarkiv. Regnskabsbilag 1891 nr. 95;
1911 nr. 125. 96 Embedsarkiv. Regnskabsbilag 1898 nr. 108. 97 Embedsarkiv. Regn
skabsbilag 1928, oplysninger til regnskabet. 98 LA. Regnskabsbilag 1754 nr. 55; Regn-
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skabsprotokol 1754—72, s. 27. 99 LA. Regnskabsbilag 1754 nr. 54. 100 LA. Regn
skabsprotokol 1792—1820, s. 285; jfr. Regnskabsbilag 1817 nr. 52. 101 LA. Regnskabs
bilag 1772 nr. 75, 76 og 80; Regnskabsprotokol 1754—72, s. 351. 102 Embedsarkiv.
Regnskabsbilag div. år. 103 LA. Regnskabsprotokol 1821—47, s. 279; Inventarium
1812 (note 9). 104 LA. Indk. skr. 1838—63, bilag 956. 105 Embedsarkiv. Regnskabs
bilag 1903, inventarium. 106 RA. Kultusministeriets 1. dept. Journalsager, M 957.
107 LA. Regnskabsbilag 1724 nr. 22, 14 og 17. 108 LA. Regnskabsbilag 1725 nr. 19.
109 LA. Regnskabsbilag 1750 nr. 30. 110 LA. Regnskabsbilag 1786 nr. 30 og 119.
111
LA. Regnskabsbilag 1786 nr. 30, 32 og 36. 112 LA. Regnskabsprotokol 1754—72,
s. 334. 113 LA. Regnskabsbilag 1772 nr. 61. 114 LA. Regnskabsbilag 1772 nr. 52.
115
Embedsarkiv. Regnskabsbilag 1913 nr. 11. 116 G. Arnberg i »Garnisonskirken
1706—1956«, s. 28. 117 LA. Regnskabsbilag 1733 nr. 25; jfr. Regnskabsprotokol 1723—
53, s. 103. 118 Hofmans Fundationer IX. Kbh. 1763, s. 438. 119 RA. Partikulær
kammeret nr. 85. Kgl. resolutioner vedr. bygninger 1726, bilag 75; jfr. DK. Frederiks
borg amt II, s. 830 ff. 120 RA. Partikulærkammeret nr. 86. Bygningsregnskaber 1727,
s. 53; jfr. DK. Frederiksborg amt II, s. 831 f. 121 LA. Regnskabsbilag 1739 nr. 31.
122 LA. Regnskabsbilag 1773 nr. 35. 123 Die Kunstdenkmäler der Provinz SchleswigHolstein. Kreis Eiderstedt. Berlin 1939, s. 34, 205, Bild 64—65. 124 For oplysningerne
om døbefontens skæbne på Island takker redaktionen amanuensis Thor Magnusson ved
Islands Nationalmuseum. 125 LA. Regnskabsbilag 1734 nr. 23. 126 Beskrivelsen skyl
des amanuensis Thor Magnusson, Islands Nationalmuseum. 127 LA. Regnskabs
protokol 1754—72, s. 334. 128 LA. Regnskabsprotokol 1773—91, s. 3. 129 LA. Regn
skabsbilag 1773 nr. 53. 130 Oplyst af museumskonsulent P. Halkjær Kristensen.
131 LA. Regnskabsbilag 1733 nr. 27; Regnskabsprotokol 1723—53, s. 104 har Søren
Andersen. 132 LA. Regnskabsbilag 1772 nr. 79. 133 LA. Regnskabsbilag 1723—30,
8. aug. 1726; Jonges oplysning (s. 306) fra o. 1785 om, at fonten før 1739 stod midt
i kirken lige ud for prædikestolen, må forkastes. 134 LA. Regnskabsbilag 1727 nr. 62.
135
LA. Regnskabsbilag 1734 nr. 1. 136 LA. Regnskabsbilag 1734 nr. 3. 137 LA.
Regnskabsbilag 1734 nr. 2. 138 LA. Regnskabsprotokol 1723—53, s. 143. 139 LA.
Regnskabsbilag 1738 nr. 5. 140 LA. Regnskabsbilag 1739 nr. 47. 141 LA. Regnskabs
bilag 1739 nr. 59. 142 LA. Regnskabsbilag 1739 nr. 27. 143 LA. Regnskabsbilag 1739
nr. 31. 144 LA. Regnskabsbilag 1739 nr. 56. 145 Hofmans Fundationer IX. Kbh.
1763, s. 438; Nicolaj Jonge: Københavns beskrivelse II. Kbh. 1945, s. 306. 146 LA.
Regnskabsbilag 1772 nr. 62. 147 LA. Regnskabsbilag 1817 nr. 56. 148 Embedsarkiv.
Regnskabsprotokol 1849—74. 149 Embedsarkiv. Regnskabsbilag, div. år. 150 Weil
bach opgiver Jonge som kilde for denne oplysning, men her nævnes malerens navn ikke.
151 LA. Regnskabsbilag 1771 nr. 49. 152 LA. Regnskabsbilag 1771 nr. 47. 153 LA.
Regnskabsbilag 1771 nr. 52. 154 LA. Regnskabsbilag 1772 nr. 55 og 57. 155 LA.
Regnskabsbilag 1772 nr. 63. 156 LA. Regnskabsbilag 1772 nr. 62. 157 LA. Regn
skabsbilag 1772 nr. 61. 158 LA. Regnskabsbilag 1772 nr. 54. 159 Embedsarkiv. Ku
vert betegnet: Forældede Sager. Vurderingsforretning 23. febr. 1891. 160 Embedsarkiv.
Regnskabsbilag 1891, inventarium. 161 Embedsarkiv. Regnskabsbilag 1907 nr. 15.
162
Embedsarkiv. Regnskabsbilag 1913 nr. 11. 163 Embedsarkiv. Regnskabsbilag 1939
nr. 13, 15, 17, 19 og 44. 164 Embedsarkiv. Regnskabsbilag 1964—65, 9. okt. 1964.
165 LA. Regnskabsbilag 1724 nr. 17. 166 LA. Regnskabsbilag 1772 nr. 63 og 65. 167 LA.
Regnskabsbilag 1819 nr. 16. 168 LA. Regnskabsprotokol 1754—72, s. 331. 169 LA.
Regnskabsbilag 1772 nr. 73, 52 og 69. 170 LA. Regnskabsbilag 1772 nr. 62 og 63; N. S.
Nebelong i »Fædrelandet« 1860 nr. 170. 171 LA. Regnskabsbilag 1772 nr. 57. 172 LA.
Regnskabsbilag 1772 nr. 60. 173 LA. Regnskabsbilag 1772 nr. 66. 174 LA. Regnskabs
bilag 1772 nr. 62. 175 LA. Regnskabsbilag 1772 nr. 77, 78 og 79. 176 Jonge s. 304.
177 LA. Indk. skr. 1780—1801, bilag 97. 178 LA. Regnskabsprotokol 1773—91, s. 189.
179 LA. Regnskabsbilag 1807 nr. 43. 180 LA. Indk. skr. 1815—23, bilag 540. 181 LA.
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Indk. skr. 1824—37, bilag 883. 182 »Fædrelandet« 1860 nr. 170. 183 RA. Kultusmini
steriets 1. dept. Journalsager M 957; LA. Indk. skr. 1838—63, bilag 1343. 184 Indbe
retninger i Nationalmuseets arkiv. 185 KSA. Vor Frelsers kirke, Nr. 11. Brevkopibog
1746—77, s. 375 f. 186 Antagelig har der for de to københavnske, cylinderformede
prædikestole været et udenlandsk forlæg, muligvis i form af et kobberstikværk som f. eks.
J. F. Neufforge: Recueil élémentaire d’architecture etc., i hvis 6. bind (Paris 1765, plan
che 428) der er afbildet to prædikestole, der i opbygningen minder meget om de to kø
benhavnske, blot er de af kvadratisk grundplan. En provinsiel gentagelse af Garnisons
kirkens prædikestol findes i Køng kirke (DK. Præstø amt II, s. 816). 187 LA. Regn
skabsbilag 1734 nr. 1 og 2. 188 LA. Regnskabsprotokol 1723—53, s. 108; Regnskabs
bilag 1734 nr. 38. 189 LA. Regnskabsbilag 1747 nr. 51. 190 LA. Regnskabsbilag 1750
nr. 49. 191 LA. Regnskabsbilag 1740 nr. 111. 192 LA. Regnskabsbilag 1741 nr. 107.
193 LA. Regnskabsbilag 1772 nr. 62 og 66. 194 RA. Kultusministeriets 1. dept. Jour
nalsager, M 957, 20. dec. 1860. 195 Garnisonskirkens Blad. 39. årg. nr. 11. Nov. 1961.
196
Embedsarkiv. Regnskabsbilag, oplysninger til kirkens regnskab 1900; Regnskabs
bilag 1915 nr. 2. 197 LA. Regnskabsbilag 1720—21; 1723 nr. 8 og 9; 1725 nr. 21; 1738
nr. 40. 198 LA. Indk. skr. 1703—79, bilag 31. 199 LA. Regnskabsbilag 1733 nr. 17 og
18. 200 LA. Regnskabsbilag 1733 nr. 9 og 15. 201 LA. Regnskabsbilag 1733 nr. 16.
202 LA. Regnskabsbilag 1733 nr. 13. 203 LA. Regnskabsbilag 1723 nr. 18; 1751 nr. 57;
1755
nr. 93; 1771 nr. 47. 204 LA. Regnskabsprotokol 1754—72, s. 334; Regnskabs
protokol 1773—91, s. 5. 205 LA. Regnskabsbilag 1772 nr. 57. 206 LA. Regnskabs
protokol 1754—72, s. 331. 207 LA. Regnskabsbilag 1773 nr. 75. 208 LA. Regnskabs
bilag 1781 nr. 34 og 35. 209 LA. Indk. skr. 1815—23, bilag 471. 210 LA. Regnskabs
protokol 1773—91, s. 250—251; Regnskabsbilag 1789, stoleregnskab. 211 LA. Regn
skabsbilag 1784 nr. 40. 212 LA. Regnskabsbilag 1820 nr. 32. 213 LA. Regnskabsbilag
1742—1824, stolestaderegnskaber. 214 LA. Indk. skr. 1824—37, bilag 765. 215 LA.
Indk. skr. 1824—37, bilag 823. Bygningskommissionen til Da. Kane. 10. febr. 1835.
216 LA. Indk. skr. 1824—37, bilag 825. 217 LA. Indk. skr. 1824—37, bilag 831 og 833.
218 LA. Indk. skr. 1824—37, bilag 823 b. Overslag af 20. dec. 1834. 219 LA. Regn
skabsbilag 1750 nr. 5, 54 og 56; Regnskabsprotokol 1723—53, s. 301. 220 LA. Regn
skabsbilag 1726 nr. 43, 37 og 45. 221 LA. Regnskabsbilag 1768 nr. 72. 222 LA. Regn
skabsbilag 1771 nr. 49. 223 LA. Regnskabsprotokol 1773—91, s. 116. 224 LA. Diverse
sager 1778—1863, synsforretning ved G. E. Rosenberg 18. juni 1779; Regnskabsbilag
1779 nr. 37. 225 LA. Indk. skr. 1780—1801, bilag 113. 226 LA. Regnskabsprotokol
1773—91, s. 249; Regnskabsbilag 1784 nr. 40. 227 LA. Regnskabsbilag 1789, stole
staderegnskab. 228 LA. Indk. skr. 1802—14, bilag 276; Regnskabsbilag 1805 nr. 36 og
39. 229 LA. Regnskabsbilag 1810 nr. 42; 1820 nr. 32. 230 LA. Indk. skr. 1824—37,
bilag 823, 823 B og E. 231 LA. Indk. skr. 1838—63, bilag 1062. 232 LA. Indk. skr.
1838—63, bilag 1077. 233 LA. Indk. skr. 1703—79, bilag 14 og 15. 234 LA. Regn
skabsbilag 1733 nr. 21; 1742, stolestaderegnskab. 235 LA. Regnskabsbilag 1724 nr. 17
og 27. 236 LA. Regnskabsbilag 1723—30, 8. aug. 1726. 237 LA. Regnskabsbilag 1754
nr. 43. 238 LA. Regnskabsbilag 1787 nr. 32. 239 LA. Regnskabsbilag 1795 nr. 32;
Regnskabsprotokol 1792—1820, s. 51. 240 LA. Indk. skr. 1815—23, bilag 540; Regn
skabsbilag 1817 nr. 54 og 55. 241 Embedsarkiv. Kirkeinspektionens forhandlingspro
tokol 1869—1926, s. 58. 242 Embedsarkiv. Regnskabsbilag 1891 nr. 199. 243 Em
bedsarkiv. Konvolut betegnet »Forældede sager«, vurderingsforretning 23. febr. 1891.
244
Embedsarkiv. Regnskabsbilag 1891 nr. 209. 245 Embedsarkiv. Kirkeinspektionens
forhandlingsprotokol 1869—1926, s. 102. 246 Embedsarkiv. Indk. skr. 1921—25, 7.
juli 1922, bilag 34. 247 Embedsarkiv. Regnskabsbilag 1922 nr. 50, 42 og 45. 248 Em
bedsarkiv. Indk. skr. 1921—25, 31. aug. 1922, bilag 41. 249 Embedsarkiv. Regnskabs
bilag 1922 nr. 133. 250 Københavns rådhus. Magistratens 4. afd. Bygningsarkiv. Jour
nal nr. AØ 3958. 251 LA. Regnskabsbilag 1757 nr. 32. 252 LA. Regnskabsbilag 1772
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55. 253 LA. Regnskabsbilag 1772 nr. 75; Regnskabsprotokol 1754—72, s. 351.
LA. Regnskabsbilag 1776 nr. 38. 255 LA. Regnskabsbilag 1806 nr. 35. 256 LA.
Regnskabsbilag 1808 nr. 59. 257 LA. Regnskabsbilag 1817 nr. 56 og 59. 258 LA. Indk.
skr. 1838—63, bilag 976. 259 LA. Regnskabsprotokol 1821—47, s. 308. 260 Embeds
arkiv. Regnskabsbilag 1894 nr. 200. 261 Embedsarkiv. Konvolut betegnet »Forældede
sager«. Vurderingsforretning 19. febr. 1904 og 29. nov. 1913. 262 LA. Regnskabsbilag
1765 nr. 72. 263 LA. Regnskabsbilag 1819 nr. 16. 264 LA. Regnskabsbilag 1817 nr. 67.
265 LA. Regnskabsbilag 1727 nr. 11. 266 LA. Regnskabsbilag 1728 nr. 12. 267 LA.
Regnskabsbilag 1763 nr. 40. 268 LA. Diverse sager 1778—1863. Stadsbygmesterens
synsforretninger. 269 LA. Regnskabsbilag 1797 nr. 34 og 37. 270 Generalmajor C. F.
von Holtens Erindringer. Kbh. 1899, s. 59. 271 LA. Regnskabsbilag 1723 nr. 17.
272 LA. Regnskabsbilag 1737 nr. 15. 273 LA. Regnskabsbilag 1765 nr. 80 og 51. 274 LA.
Regnskabsbilag 1790 nr. 37 og 50. 275 LA. Regnskabsbilag 1824 nr. 39. 276 LA.
Regnskabsbilag 1820 nr. 37. 277 LA. Regnskabsbilag 1736 nr. 31. 278 LA. Regn
skabsbilag 1772 nr. 71. 279 LA. Regnskabsprotokol 1773—91, s. 187 f. 280 LA. Regn
skabsbilag 1781 nr. 47. 281 LA. Regnskabsbilag 1807 nr. 35. 282 LA. Indk. skr.
1815—23, bilag 489. 283 LA. Indk. skr. 1838—63, bilag 935. 284 LA. Regnskabsbilag
1727 nr. 67. 285 LA. Regnskabsbilag 1733 nr. 23. 286 LA. Indk. skr. 1703—79, bilag
287 LA. Indk. skr. 1815—23, bilag 540. 288 LA. Indk. skr. 1838—63, bilag 1247.
74
289 LA. Indk. skr. 1838—63, bilag 1336. 290 LA. Indk. skr. 1838—63, bilag 1346.
291 Embedsarkiv. Kirkeinspektionens forhandlingsprotokol 1869—1926, s. 41 og 48.
292
Embedsarkiv. Regnskabsbilag 1908 nr. 21. 293 Embedsarkiv. Indk. skr. 1909—17,
26. febr. 1912; Regnskabsbilag 1912 nr. 8. 294 Embedsarkiv. Indk. skr. 1921—25,
1923 bilag 13; iflg. bilag 9 smst. skete katastrofen natten mellem 3. og 4. marts. 295 Em
bedsarkiv. Indk. skr. 1921—25, 1923 bilag 17, 22, 27 og 41; smst. 1924 bilag 2; Regn
skabsbilag 1923 nr. 5 og 20; Dansk Kirkemusiker Tidende 1922—29, 1924 s. 18—20.
296
Embedsarkiv. Indk. skr. 1946—49, 1946 bilag 49. 297 Embedsarkiv. Indk. skr.
1946—49, 1949 bilag 19; Regnskabsbilag 1949 nr. 43. 298 LA. Indk. skr. 1703—79,
bilag 21; Om dispositionen se Niels Friis: Orgelbygning i Danmark. Kbh. 1949, s. 128 f.
299 LA. Indk. skr. 1703—79, bilag 79, 12. jan. 1774. 300 LA. Regnskabsbilag 1724 nr. 31.
301 LA. Indk. skr. 1703—79, bilag 45, 46 og 47; Regnskabsbilag 1741 nr. 84. 302 LA.
Regnskabsbilag 1750 nr. 22; 1751 nr. 33. 303 LA. Regnskabsprotokol 1773—91, s. 7;
Regnskabsbilag 1773 nr. 63 og 65; Indk. skr. 1703—79, bilag 78 og 79. 304 LA. Regn
skabsbilag 1798 nr. 51. 305 LA. Indk. skr. 1802—14, bilag 260; Regnskabsbilag 1803
nr. 37. 306 LA. Indk. skr. 1824—37, bilag 679 og 688; Thaarup s. 5. 307 LA. Indk.
skr. 1824—37, bilag 844 og 863. 308 LA. Regnskabsbilag 1724 nr. 9 og 29. 309 LA.
Regnskabsbilag 1725 nr. 12. 310 LA. Regnskabsbilag 1724 nr. 22. 311 LA. Regn
skabsbilag 1724 nr. 16. 312 LA. Regnskabsbilag 1772 nr. 65. 313 LA. Regnskabsbilag
1773 nr. 64. 314 LA. Regnskabsbilag 1727 nr. 67. 315 LA. Indk. skr. 1815—23, bilag
626. 316 LA. Indk. skr. 1824—37, bilag 703. 317 Embedsarkiv. Regnskabsbilag 1898
nr. 112 og 115. 318 Embedsarkiv. Regnskabsbilag 1900 nr. 12 og 116. 319 LA. Regn
skabsbilag 1751 nr. 16; 1762 nr. 38; 1772 nr. 62. 320 LA. Regnskabsbilag 1772 nr. 58
og 64. 321 LA. Regnskabsprotokol 1773—91, s. 187. 322 LA. Regnskabsbilag 1781
nr. 45 og 46. 323 LA. Regnskabsprotokol 1792—1820, s. 120. 324 LA. Regnskabsbilag
1800 nr. 41. 325 LA. Regnskabsbilag 1817 nr. 56. 326 LA. Regnskabsbilag 1738 nr. 40.
327 Georg Garde: Danske silkebroderede lærredsduge fra 16. og 17. århundrede. Kbh.
1961, s. 148, 244 og 337. 328 Weilbach (s. 47) har ikke set navnet på den øverste ram
mekant og mener derfor, at giveren har villet være anonym. 329 Jfr. Klassiker der
Kunst V. Stuttgart u. Leipzig 1911, s. 41. 330 Fr. Thaarup: Garnisons Kirken, s. 4.
331 Jfr. Klassiker der Kunst V. Stuttgart u. Leipzig 1911, s. 60—61. 332 Jfr. Weilbach
s. 47; Embedsarkiv. Regnskabsbilag, oplysninger til regnskabet 1924/25. 333 RA.
Partikulærkammerregnskaber 1706 [44] nr. 202, 6. dec. 1706; Jfr. Weilbach s. 47. Der
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kan dog ikke, som Weilbach formoder, være tale om de endnu eksisterende malerier af
kongernes tilbedelse og gravlæggelsen, da inventariet 1720 oplyser, at Frederik IV.s bil
leder var større end de af Muhle skænkede. 334 LA. Regnskabsprotokol 1754—72, s.
335; Regnskabsbilag 1772 nr. 56. 335 LA. Regnskabsprotokol 1773—91, s. 149. 336 LA.
Regnskabsbilag 1783 nr. 16. 337 LA. Regnskabsprotokol 1754—72, s. 335. 338 RA.
Kongehusets arkiv. Dronning Sophie Amalies dødsbo. Inventarium og protokol over de
efterladte midler. Nr. 483. Inventarium 1685; Inventarium 1689 (note 3). 339 Embeds
340
arkiv.
Regnskabsprotokol
1849—74.
Embedsarkiv.
Kirkeinspektionens
forhand
lingsprotokol 1869—1926, fol. 68 b; Regnskabsbilag 1894 nr. 227 samt oplysninger til
regnskabet 1894. 341 I Hofmans Fundationer IX, s. 439 kaldes han Anders Andersen
Reilf; samme navn genfindes hos Jonge II s. 306, Thaarup s. 5 og H. Jørgensen (note
11) s. 21. Der er dog ingen tvivl om læsemåden på selve kronen. 342 LA. Regnskabsbilag
1733 nr. 7 og 17. 343 Reklame for Witthöft i Nationalmuseets arkiv; LA. Indk. skr.
1838—63, bilag 1274 og 1275. 344 Embedsarkiv. Kirkeinspektionens forhandlingspro
tokol 1869—1926, fol. 68 b og 69 b; Regnskabsbilag 1894 nr. 200. 345 Dersom nr. 1 og
2 er skænket af de samme personer, hvad hustruens navn tyder på, skulle Frederik Boye
være død i løbet af 1718. Garnisons kirkebog (LA) nævner dog ingen af dette navn blandt
de døde dette år; derimod nedsattes »Sahl. Monsr . Boyes Liig« i en kirkebegravelse 30.
sept. 1734. Dette tyder på en konfusion mellem lysearmenes årstal og øvrige indskrift.
346
Afbildet på reklame for Witthöft i Nationalmuseets arkiv. 347 Embedsarkiv. Ku
vert betegnet »Forældede Sager«, brandtaksationer 1904 og 1913. 348 Hofmans funda
tioner IX, s. 439. 349 LA. Regnskabsbilag 1772 nr. 71. 350 Garnisons Kirkens Blad.
Nov. 1961, s. 2 og 16. 351 LA. Regnskabsbilag 1723 nr. 18 (maleren), nr. 20 (sadel
mageren), nr. 21 (kleinsmeden) og nr. 23 (gørtleren). 352 LA. Regnskabsbilag 1767 nr. 7.
353 LA. Regnskabsprotokol 1754—72, s. 234 (gørtler); Regnskabsbilag 1767 nr. 32 (blik
kenslager) og nr. 72 (kleinsmed). 354 Om ligvognene og deres skæbne, se Erik Kjersgaard i Nationalmuseets Arbejdsmark 1966, s. 71—84, særlig s. 78. 355 LA. Indk. skr.
1703—79, bilag 80, marts (?) 1774. 356 LA. Regnskabsbilag 1773 nr. 55 og 56. 357 LA.
Regnskabsbilag 1773 nr. 55. 358 LA. Regnskabsbilag 1773 nr. 57. 359 Kbh. Dipl.
VIII, s. 122 f, 131 f; Inventarium 1720 (note 2); LA. Regnskabsbilag 1720—21, regn
skab for 1720; Regnskabsbilag 1724 nr. 22; — Om den bitre strid med Holmens kirke
1710—11, se det udførlige referat af Erik Kjersgaard i Nationalmuseets Arbejdsmark
1966, s. 76—78. 360 Beskrivelsen skyldes museumsinspektør Hans Stiesdal. 361 Kir
keinspektionens forhandlingsprotokol 1869—1926, s. 30, 31 og 48. 362 Embedsarkiv.
Regnskabsbilag 1912 nr. 11 og 23. 363 Embedsarkiv. Indk. skr. 1930—33, 1931 bilag
2; Regnskabsbilag 1930/31. 364 LA. Indk. skr. 1703—79, bilag 75; Regnskabsbilag
1771 nr. 95, 97, 99 og 100. 365 LA. Regnskabsbilag 1795 nr. 36, 37, 38 og 39. 366 LA.
Indk. skr. 1802—14, bilag 306; Regnskabsbilag 1808 nr. 58. 367 LA. Regnskabsbilag
1808 nr. 50 og 57. 368 Embedsarkiv. Regnskabsprotokol 1849—74. 369 RA. Kultus
ministeriets 1. dept. Journalsager CC 278. 370 LA. Regnskabsbilag 1794 nr. 36. 371 LA.
Regnskabsbilag 1760 nr. 27; Regnskabsprotokol 1754—72, s. 95. 372 Embedsarkiv.
Indk. skr. 1930—33, 1930 nr. 65 og 71. 373 Embedsarkiv. Regnskabsbilag 1930/31.
374 Embedsarkiv. Indk. skr. 1930—33, 1930 nr. 65. 375 Embedsarkiv. Indk. skr. 1930—
33, 1930 nr. 71. 376 LA. Regnskabsbilag 1725 nr. 18. 377 Weilbach, s. 53. 378 LA.
Indk. skr. 1838—63, bilag 1343. 379 Otto Norn, Jørgen Paulsen og Jørgen Slettebo:
Sønderborg Slot. Kbh. 1963, s. 180 ff. 380 LA. Regnskabsprotokol 1723—53, s. 250.
381 LA. Regnskabsbilag 1756 nr. 166. 382 Weilbach, s. 53; H. Jørgensen (note 11).
383 LA. Regnskabsbilag 1738 nr. 4. 384 LA. Regnskabsbilag 1760 nr. 56; Indk. skr.
1703—79, bilag 60. 385 LA. Regnskabsbilag 1782 nr. 35 og 40. 386 LA. Regnskabs
bilag 1796 nr. 38.
Kirkegårde, s. 288—301. 1 Kbh. Dipl. VI, s. 373. — O. Nielsen: Kjøbenhavns Historie
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VI, s. 544. — Festskrift i Anledning af Vestre Kirkegaards 50-Aars Bestaaen (1920), s. 57
(Villads Christensen). — Garnisonskirken 1706—1956, s. 51 ff. 2 O. Nielsen: Kbh.s
Hist. VI, s. 272. — Før og Nu VIII (1922), s. 34. — Garnisonskirken 1706—1956, s. 53 f.
3
LA. Indk. skr. 1780—1801, bil. 120 a; udateret 1786. 4 LA. Indk. skr. 1802—14,
bil. 415; 17. marts 1813. — Smst. Regnskabsbilag 1811—15, bil. 33; 18. juni 1813. —
Garnisonskirken 1706—1956, s. 59. 5 LA. Garnisonskirken. Indk. skr. 1802—14, bil.
409; 20. feb. 1813. — Fr. Thaarup: Garnisons Kirke (1833), s. 21 f. 6 LA. Garnisonskir
ken. Indk. skr. 1838—63, bil. 1088; 16. okt. 1852. — Smst. bil. 1106; 26. nov. 1852
(kort er vedlagt). 7 Vestre Kgd. etc., s. 55 (Villads Christensen). — LA. Garnisons
kirken. Indk. skr. 1838—63, bil. 1103; 14. feb. 1853. — Jfr. plan omtalt i note 6. 8 Vil
lads Christensen i anf. v. om Vestre Kgd., s. 56. — LA. Garnisonskirken. Indk. skr.
1838—63, bil. 1195; 25. feb. 1857. 9 RA. Kultusministeriet 1. dep. Journalsager: Z 659,
31. maj 1872, samt Æ 731; 14. nov. 1874. — Embedsarkivet. Regnskabsprotokol 1849—
74; nov.-dec. 1872. — Smst. Regnskabsbilag 1930—35; 28. juni 1933. 10 LA. Garni
sonskirken. Indk. skr. 1824—37, bil. 770; 1. sept. 1832. — Smst. Regnskabsprotokol
1821—47, s. 93: extraordinære udg. 1832. 11 Embedsarkivet. Kirkeinspektionens for
handlingsprotokol 1869—1926, s. 89; 17. maj 1905. — Smst. Regnskabsbilag 1901—06,
regsk. for 1905, bilag 2; 30. dec. — Smst. Regnskabsbilag 1906—11, bil. 14; 12. maj 1910.
12
J. L. Wolf: Encomion Regni Daniæ (1654), s. 376. — Erik Pontoppidan: Origines
Hafnienses (1760), s. 23 og 290. — H. F. Rørdam: Kjøbenhavns Kirker og Klostre (1859
—63), s. 345 ff. 13 Embedsarkivet. Protokol: Alfabetisk Register 1861, ved H. Jørgen
sen (undergraver), vedr. kirkens historie og dens istandsættelse 1860. 14 LA. Garni
sonskirken. Indk. skr. 1703—79, bilag 1; 25. juni 1703. 15 LA. Garnisonskirken. Indk.
skr. 1703—79, bil. 5 (7. juni 1711) samt bil. 4; 12. okt. 1711. 16 LA. Garnisonskirken.
Regnskabsbilag 1781—82, bilag 17; 16. aug. 1781 (et kort med indtegning af det afståede areal er vedlagt sagen). — Smst. Regnskabsprotokol 1773—91, s. 166. 17 LA. Gar
nisonskirken. Regnskabsprotokol 1773—91, s. 314. — Smst. Regnskabsbilag 1788—90,
bil. 17; 21. okt. 1788. 18 LA. Garnisonskirken. Indk. skr. 1780—1801, bil. 169; 9. april
1796. 19 LA. Garnisonskirken. Indk. skr. 1802—14, bil. 248; 8. maj 1802. Desuden
bilag 249: 1. maj, 14. juni og 17. juli 1802. 20 LA. Garnisonskirken. Indk. skr. 1838—63,
bilag 944; 3. og 7. april 1844. 21 Embedsarkivet. Indk. skr. 1897—1908; 6. juli 1907.
22 Embedsarkivet. Indgåede sager 1926—29; 1. okt. 1926. — Regnskabsbilag 1925—30;
3. juli 1929. — Københavns Rådhus. Magistratens 4. afd. Bygningsarkivet. Sager vedr.
S. Annæ Østre kvarter mtr. nr. 108; 14. dec. 1927. 23 Embedsarkivet. Indk. skr. 1897—
1908; 17. marts 1900. 24 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1799—1802, bil. 44;
udateret 1800. 25 Urtegården omtales tidligst 1715: LA. Garnisonskirken. Indk. Sager
1703—79, bilag 8. — Dens beliggenhed »på venstre hånd«, når man kommer fra gaden:
Regnskabsbilag 1723—30, bil. 4; 22. august 1727 (brolæggerregning). — Vetts kapel
1785 og Wilders gravmæle 1787 siges begge at ligge i Urtegården: LA. Garnisonskirken.
Indk. skr. 1780—1800, bil. 15 (okt. 1785) og bil. 124 (26. nov. 1787). 26 Oplysningerne
om »Hukken« i kirkens første tid stammer fra en klage, indsendt 1716 til magistraten af
ejeren til matrikel nr. 145 i Store Strandstræde og refereret sammen med de øvrige skri
velser om denne sag hos O. Nielsen: Kjøbenhavns Historie VI (1892), s. 355. 27 LA.
Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1723—30, bil. 25; 22. januar 1723. — Smst. Regnskabsbil. 1731—37, bil. 35; 16. dec. 1734. — Smst. Regnskabsprotokol 1723—53, s. 107.
28
LA. Garnisonskirken. Regnskabsbil. 1744—48, bil. 48; 2. nov. 1747, samt bil. 50; 1.
dec. 1747. — Smst. Regnskabsbil. 1760—65, bil. 61; 26. okt. 1763. 29 LA. etc. Regn
skabsbil. 1749—53, bil. 30; 4. sept. 1750 (Jochim Heins detaljerede malerregnskab).
30 LA. etc. Indkomne Skr. 1780—1801, bil. 104; 28. aug. 1782. 31 LA. Garnisonskirken.
Diverse Sager 1778—1863, under 18. aug. 1783 (kirkekonference). — At vognhuset vir
kelig blev nybygget dengang, ses bl.a. af et brev, hvori provstinde Karen (?) Hviid, der
beboede nabohuset i Store Strandstræde mtr. nr. 145, 1788 klagede over, at det nyop-
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byggede ligvognshus dækkede for en del af hendes vinduer: LA. Garnisonskirken. Indk.
skr. 1780—1801, bil. 128; 30. april 1788. 32 Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1966,
s. 71 ff. 33 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbil. 1731—37, bil. 33; 18. jan. 1736. —
Smst. 1744—48, bil. 50; 1. dec. 1747 (malerregning). 34 LA. etc. Regnskabsbil. 1766—
70, bil. 65; 24. nov. 1768 (maleren Jochim Hein). 35 LA. Garnisonskirken. Indk. skr.
1780—1801, bil. 108; 2. april 1783. — Smst. Regnskabsprotokol 1773—91, s. 231 f.; 18.
aug. 1783. 36 LA. Garnisonskirken. Regnskabsprotokol 1792—1820, s. 121; »extraor
dinair Bekostning 1800«. — Smst. Indk. skr. 1780—1801, bilagene 191 og 207; 22. jan.
og 3. sept. 1800. — Smst. Regnskabsbilag 1799—1802, bil. 44; 4. juli 1800: værgernes
udførlige akkord med brandmajor Petermann og brandkaptajn Suhr om sprøjtehusets
opførelse. 37 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1799—1802, bil. 44; udateret 1800.
38 Embedsarkivet. Forhandlingsprotokol 1869—1926, s. 37; 2. juli 1885. — Smst. Kor
respondanceprotokol 1884—96; 4 juli 1885. — Kbh.s Rådhus. Magistratens 4. afd. Bygningsarkiv, vedr. S. Annæ østre kvarter mtr. nr. 108, udateret 1885. Tegning af det un
derjordiske hvælvingssystem er vedlagt. 39 Kbh.s Rådhus etc. vedr. mtr. 108, under
14. dec. 1927. 40 Embedsarkivet. Forhandlingsprotokol 1869—1926, fol. 50 b, 51 a,
61 b, 62 b, 63 b, 65 b. — Om Herholdts indgriben se smst. Korrespondanceprotokol
1884—96, under 7. april 1892. 41 Embedsarkivet. Regnskabsbilag 1891—93, bil. 202,
udateret 1893. — Om indvielsen, se Forhandlingsprot. fol. 69 b. 42 LA. Garnisonskir
ken. Regnskabsbilag 1723—30, bil. 15; 26. dec. 1727 (i rgsk. for 1728): en murer repare
rer 17. sept. 1727 »Taget paa Ringmuren ved Kirkens Kælder« (dvs. krypten, og talen
er altså om muren ved den mindste urtegård). 43 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag
1738—43, bil. 95; 19. aug. 1741. — Smst. Protokol 1723—53, s. 179: der afregnes med
stenhuggeren Jürgen Matthiesen »für gehauenen Steine zu dem Portahl«. — Smst. Regn
skabsbilag 1738—43, bil. 85; 8. sept. 1741: maleren Jochim Hein for »Kirkemuren med
sine 2 Pilarer 3 Gange med Stenfarve, . .. Stakitporten med blaagraa Farve samt hvide
Knapper, Lister og Beslag«. — Smst. bilag 109; 11. nov. 1741: snedkeren Søren Peder
sen har gjort »2 runde Skabeloner til Kirkegaardsporten og gjort Gesimser paa Pillarerne
ved Kirkemuren«. — Smst. Protokol, s. 179; 14. okt. 1741: »Dem Dreyer Gregorius für
2
Knöpfe auf das Portal ...«. 44 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1738—43, bil.
111; 22. juli 1743. Maleren Jochim Heins overslag: »Das Portal soll die Mauer und Pfei
lers mit Stein Collör ... angestrichen und die Gesimse und grosse Knöpffe auf das Por
tal mit weiss ausstaffiret«. 45 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1773—76, bil. 74;
18. juli 1773: stenhuggeren M. Fischer leverer til pillerne på hegnsmuren en dækgesims,
2 postamenter og 2 kugler af bornholmsk sandsten: »2 Kugeln 18 Zoll Diametter«. —
Smst. bil. 72; 26. juli 1773. Murmester E. F. Platz: »De 2 Piller ved Indkørselsporten af
Muren er nedbrækket og igen af ny opmurede, ovenpaa er et nyt Gesims af Bornholms
Sandsten forsat, og Muren overalt rød anstrøgen og afpenslet (dvs. rød bund med hvidmalede fuger?). G. E. Rosenberg anviser regningerne. 46 LA. Garnisonskirken. Ind
komne skrivelser 1838—63, bilag 1030; 3. maj 1850: patronen skriver til Kultusministe
riet om pladsens forskønnelse og hegnsmurens forsømte udseende. 47 LA. Garnisons
kirken. Indk. skr. 1838—63, bil. 1062; 11. maj 1851: stadsarkitekt P. Malling og kirkens
arkitekt N. S. Nebelong foreslår hegnsmuren erstattet med et jerngitter. — Smst. bil.
1102; 14. feb. 1853: værgerne meddeler magistraten, at kirkegården har fået et hegn af
støbejern (regnskaberne er ikke fundet). 48 Embedsarkivet. Indgåede sager 1926—29,
bil. 47; nov. 1929. — Smst. 1930—33, bil. 12; 4. marts 1930, samt bil. 83, udateret 1930.
Gravminder, s. 302—316.

1

LA. Indk. Sager 1703—79, 1722, bilagene 14 og 15, uda
teret 1722, begge med henvisning til Benzons gavebrev, dateret 21. juni 1714. 2 Indk.
Sager (som note 1) 1722, bilag 14. 3 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag 1803—06,
bilag 36; 23. august 1803. 4 Kirkebogen 1706—1807 i LA. — Indk. Sager 1703—79,
bilag 23; 6. februar 1728 (med en udførlig liste over begravelserne, udspecificeret i de tre
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krypter og den lange gang. 5 Embedsarkivet. Protokol: Alfabetisk Register (over kir
kens arkiv med undergraver H. Jørgensens beretning om kirkens tilstand 1861). 6 LA.
Kirkebogen 1706—1807. — Indk. Sager 1703—79, bilag 23; 6. februar 1728: »Specifi
cation der Leiche, die ins Gewölbe stehen«. 7 LA. Kirkebogen 1706—1807, s. 298; 14.
nov. 1730. — Indk. Sager 1703—79, bilag 33, udateret koncept o. 1730. — LA. Garni
sonskirken. Regnskabsbilag 1731—37, Bilag litra N; 17. maj 1734. 8 Erik Pontoppidan: Marmora Danica I (1739), s. 120 f. 9 »Specification der Leiche, die im Gewölbe
stehen«: Indk. Sager 1703—79, bilag 23; 6. feb. 1728. 10 Christiane Marie de Thurah
var enke efter arkitekten Laurids de Thurah. Der betaltes kun 10 rdl. for bisættelsen i
krypten, hvilket tyder på midlertidighed. Om kisten senere er overført til Trinitatis kirke,
hvor hendes mand og svigermoder, bispinde Thura blev begravet ( I I , s. 322), kan ikke
afgøres. Skødet: KSA. Trinitatis kirke nr. 6, Indkomne Sager 1805—41, har ikke nogen
påtegning om, at Laurids T.s hustru blev begravet der. 11 LA. Garnisonskirken. Ind
komne Sager 1780—1801, bilag 20 b; 18. januar 1787. 12 LA. Garnisonskirken. Indk.
sager 1703—79, bil. 32; 15. juni 1733. — Marmora Danica II (1741), s. 295. — Hofmans
Fundationer IX (1763), s. 438. — Jonge: Københavns Beskrivelse II, s. 307. — Fr.
Thaarup: Garnisons Kirken (1833), s. 22. 13 LA. Garnisonskirken. Regnskabsbilag
1799—1802, bilag 2; 15. januar 1802. 14 Embedsarkivet. Indgåede Sager 1909—12,
årgang 1912, bilag 4; 21. februar 1912. 15 LA. Garnisonskirken. Regnskabsprotokol
1821—47, s. 215: »1841. Kapt. Tscherning for en Jernplade i Form af en Steen lagt paa
en Grav — 4 rdl.«. 16 Embedsarkivet. Ind. Skr. 1897—1908; 17. marts 1900. 17 Sml.
gravskriften. — LA. Garnisonskirken. Indk. Skr. 1780—1801, bil. 124; 26. nov. 1787.
—
Smst. Regnskabsprotokol 1773—91, s. 297 f.; indtægt 1787. — Smst. Indk. Skr.
1802—14, bil. 335; 27. april 1810 (med kopi af Wilders testamente af 5. dec. 1806. Efter
dette testamentes ordlyd må det murede gravsted have eksisteret 1806 og var da sand
synligvis opført 1787 eller kort derefter). 18 LA. Garnisonskirken. Indk. Skr. 1838—63,
bilag 1197; 17. juni 1857. 19 Embedsarkivet. Regnskabsbilag 1906—21, bilag 5; 1.
september 1907. Samt bil. 20; 17. juli 1907. 20 Embedsarkivet. Kirkeinspektionens
Forhandlingsprotokol 1869—1926, s. 92; 18. sept. 1907. — Smst. Regnskabsbilag 1930—
35, bil. 19; 28. nov. 1932. 21 Embedsarkivet. Indgåede Sager 1934—37, årgang 1934,
bil. 35; 24. maj 1934. 22 Embedsarkivet. Indgåede Skr. 1950, bilag 76; 5. juli 1950.
23
Fr. Thaarup: Garnisons Kirken (1833), s. 21 f. 24 LA. Garnisonskirken. Diverse Sa
ger 1778—1863; heri et læg med gravstedssager: Sager vedr. Schulenburgs monument,
bilagene 1—4, med udførlige regninger, alle dateret oktober 1829; heri findes også arki
tektens og billedhuggerens navn. — Om overleveringen af monumentet se: LA. Garni
sonskirken. Indkomne Skrivelser 1824—37, bilag 731; 19. november 1829. 25 P. Brock:
Historiske Efterretninger om Rosenborg III (1881), s. 70. — LA. Garnisonskirken. Regn
skabsbilag 1811—15, bilag 6; 9. juni 1812.

GARNISONSKIRKEN

334

THE GARRISON CHURCH*
The erection of the purely miltary churches was started in the Danish capital
about a hundred years after the Reformation. The earliest was Holmens Kirke (the
Naval Church) which was established in 1619 in a former smithy where at one time
anchors had been forged. This church was mainly used by the Danish-Norwegian
navy. The next was built about 1670 in the great citadel of Østerport, part of Copen
hagen’s fortifications, and this was used exclusively by the fortress troops. But the
rest of the very large garrison in Copenhagen had nowhere of their own to worship
in and were therefore obliged to seek their spiritual guidance in Holmens Kirke until
a proper garrison church could be built. A long time was spent on trying to find
the money and a suitable site, but all to no avail. In 1690, as a last resort, the
garrison church was established in the chapel of the palace of Sophie Amalienborg.
The palace was situated in more or less the same place where Amalienborg, the later
royal residence, was built in the 1750’s. The main part of the building was burnt
down in 1689, but a wing containing the chapel was saved and the military now
took over this small church, although the space was rather limited. This was only a
temporary solution, and when in 1697 King Christian V decided to build an extensive
palace on the site of the Sophie Amalienborg palace destroyed by fire, the garrison had
to consider moving out. Plans were immediately drawn up for a new garrison church
which was to be situated elsewhere in the capital; nevertheless the military had to
continue using the small chapel for some years yet, since the king’s ambitious building
plans had to be postponed, and when Christian V died in 1699 they were abandoned
completely. The new king, Frederick IV, contented himself with pulling down the
remains of Sophie Amalienborg palace; one of the main things included in these demo
litions was the chapel, and in 1703 he gave his permission for the new garrison church
to be built in what is now St. Annæ Plads, but which was then part of the park be
longing to the palace of Sophie Amalienborg (see maps fig. 5-9).
The garrison church was designed by a military architect, a colonel in the Garrison
Engineers, Georg Philip Müller. He had already worked out the first set of drawings
in 1697 (fig. 11 and 12). His project was now used as a basis for the new church which
was built between 1703 and 1706, but which was subsequently altered. The king not
only required the church to be bigger than had first been planned, but also more
beautifully executed. For this purpose he employed Wilhelm Friederich von Platen,
whom he had recently made his architect-in-chief. The church was built according to
the original groundplan, namely in the form of a Latin cross with the main entrance
in the west gable and with side entrances in the transepts. To this W. F. von Platen
added an impressive pilaster frontage (fig. 21) with capitals and a pediment of sand
stone, and above this a tower with a combined lantern and flèche to replace Col. Müller’s
less impressive ridge flèche (fig. 15, cf. 12). The two side entrances were surrounded by
* Translated by John R. B. Gosney
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simple sandstone casings (fig. 22), but apart from this the exterior was not ornamented.
It had large round-arched windows set in the plain walls (which might have been
plastered in white or light grey), a brick-built moulded cornice and a roof of black
glazed tiles.
Inside the church there are double galleries which run around the whole church
except for the altar wall towards the east. The galleries are supported by octagonal
wooden columns (fig. 28 and 29). The whole interior is covered by barrel vaulting with
segmental arches. This system is a further development of Danish chapels from the
Renaissance period (e.g. Frederiksborg chapel). Direct analogies – though of slightly
later dating – can be found in the two garrison churches in the town of Cassel.
The Churchyard was enclosed on two sides by streets with close-packed houses
(fig. 83) and towards St. Annæ Plads by a wall (fig. 1, 23 and 89), but in 1853 this
was replaced by a lattice-work fence (fig. 25). The area has been greatly reduced
through the years and since the middle of the 19th century has been merely a church
garden with a few monuments still preserved (fig. 93).
Furnishings. The altar, pulpit, font and organ were brought from the chapel of
Sophie Amalienborg to the garrison church in 1703. None of these exist anymore. A
new altar was presented by a private individual, a landowner, Hans Benzon. It was
ready in 1724, executed in black and white marble with a crucifixion scene in the
middle, flanked by columns and symbols. The work was done by Just Wiedewelt and
Diderik Gercken. The tablet, which has been well preserved (fig. 36-41), was in its
details no masterpiece, but this could partly be blamed on the material (Norwegian
marble). The pulpit from the palace remained in the church until 1772, when it was
replaced by the present one which is in the neo-classical style. The old font was sub
stituted in 1733 by another which came from the palace of Copenhagen and which was
possibly of Netherlands origin. It was of black marble with alabaster ornaments, oc
tagonal in shape and supported by white marble angels. In 1773 this was sent to
Bessastaðir church, near Reykjavik in Iceland where, with the exception of the old
pewter basin and pewter jug used at the christening, it finally disappeared about the
middle of the 19th century. The church, to replace this, acquired a neo-classical marble
font (fig. 55) made by the sculptor C. F. Stanley from the design by G. E. Rosenberg,
who was chief architect of the town, and shaped to fit the old silver baptismal basin
from 1706 (fig. 56).
The silver plate of the church comes mainly from the 1770’s, but there is a chalice
from 1689 (fig. 42) and a cruet from 1640, donated in 1714 by the above-mentioned
Hans Benzon (fig. 45). A chalice (fig. 43) and a wafer-box (fig. 44) were both designed
by the above-mentioned G. E. Rosenberg in 1772. This is also true of the large sil
ver altar candlesticks (fig. 51), while a couple of brass candlesticks (fig. 50) are suppo
sed to originate from Sophie Amalienborg. An altar crucifix of silver on a cross covered
with tortoise-shell dates from 1706 (fig. 53). – Six old brass chandeliers (fig. 71-75)
were presented to the church at the beginning of the 18th century. Three candlebrackets from about 1600 (fig. 76), now kept in store, were given to the church in
1718 and 1735. They are of uncertain origin but are probably the oldest pieces of fur-
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niture in the church. – The church has five fairly old paintings, which are all now in
store; two of them were donated at the beginning of the 18th century, another was
acquired in our time (fig. 66-70). For a long time the coach-house of the church con
tained two hearses, one from the 1720’s in baroque style with renovations in rococco
style (fig. 78 and 79), and the other in neo-classical style from 1773 (fig. 80 and 81).
Both are now in the National Museum.
The subsequent history of the church. The exterior of the Garrison Church is not quite
what it was in 1706. The disappearance of the enclosing wall has already been men
tioned. Two vestries were added in 1860 between the choir and the transept, and this
also led to alterations to the interior structure of the choir. Since 1885 the walls have
remained unfaced and show the natural surface of the brickwork. That same year a new
spire was erected, which was higher than the old one. The furnishings, especially the
pews and the organ gallery, were renewed in 1860. During the 1950’s the church was
again thoroughly renovated. The altar-piece seemed likely to collapse and was there
fore repaired bit by bit. The pulpit has been moved but in general the original dis
position has not been altered.
Sepulchral monuments. Below the choir is a crypt with three burial vaults. The
architect of the church, Georg Philip Müller, was interred in one of them in 1706. In
the most northerly vault the donor of the altar-piece, Hans Benzon, and his wife rest
in great baroque marble sarcophagi (fig. 90). These are the only sepulchral monuments
still extant. Not many gravestones are left in what was once the churchyard. The most
important are reproduced in fig. 92 and 93. The cemetery of the church, situated out
side the town, contains the impressive monument to the patron of the church, General
G. L. von der Schulenburg, and was erected in 1829 (fig. 97).
During its first hundred years the Garrison Church had a very military character.
In 1805 the church became responsible for a civilian parish and imperceptibly lost its
military identity among the other parish churches of the town, although it is still a fact
that all military personnel within the capital are automatically members of the con
gregation. In this civilian parish there is also the royal residence of Amalienborg,
which has considerably influenced the history of the Garrison Church in the last
hundred years.
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Fig. 1. Udsigt fra Wodroffs molle mod Frederiksberg kirke og Frederiksberg slot. Maleri 1788 af
Erik Pauelsen på Statens Museum for Kunst.

FREDERIKSBERG OG SLOTSKIRKEN
HISTORISK INDLEDNING
t p a r kilometer uden for Københavns Vesterport ligger det store højdedrag
Frederiksberg Bakke, fordum kaldet Valby Bakke og i endnu ældre tid
Solbjerget. En række kæmpehøje på bakkekammen var længe et synligt minde
om stedets bebyggelse i oldtiden. De forsvandt ved anlægget af Frederiksberg
slotshave. Forsvundet er også den lille landsby Solbjerg, som bakken gav sit
navn, og som lå ved højdedragets fod. Helt bestemt ved man ikke, hvor den
lå. Man synes at hælde til den opfattelse, at Frederiksberg Bredegade var iden
tisk med Solbjergs bygade, og at den lille so Andebakkedammen var lands
byens gadekær1. Til byen hørte en torp ved navn Nyby, hvor der o. 1550 op
rettedes en kongelig ladegård. Solbjergboerne og folkene i Nyby hørte i kirke
lig henseende til Vor Frue kirke i København2 lige indtil den store omvælt
ning omkring 1620.
Kong Christian IV.s planer om at rationalisere godset under Københavns
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slot førte 1620—23 til oprettelsen af den store ladegård som avlsbygning for
en virkelig stordrift3. Denne ladegård lå som bekendt endnu ved begyndelsen
af 20. århundrede dér, hvor nu Statsradiofonien har sine bygninger ved Ro
senørns allé4. Under ladegården lagdes den fordums Nyby ladegårds jord, dele
af Kalvehaven, et stykke af hovedstadens fælled og S. Jørgens hospitals mar
ker ved S. Jørgens sø. Desuden blev Solbjerg by nedbrudt, bønderne flyttedes
andetsteds hen, og bymarken lagdes under den nye ladegård.
Det store areal, der var det økonomiske grundlag for ladegårdens drift, sva
rer nogenlunde til den nuværende Frederiksberg kommune. Først fra tiden
omkring 1620 kan man tale om en særlig historie for det område, der senere
fik navnet Frederiksberg5.
Da Christian IV. samtidig byggede den nye kirke uden for Nørreport (ved
nuværende Rømersgade), blev ladegårdens beboere henvist til denne, der dog
stadig sorterede under Vor Frues patronat.
Omkring tre årtier senere skete der en forandring i disse forhold. Kronen
opgav ladegårdsdriften, som 1651 overdroges i forpagtning til 20 Amagerbøn
der, der lagde deres gårde på begge sider af en nyanlagt gade, nutidens Allé
gade, kernen i den kommende Frederiksberg by6.
Også disse såkaldte Ny-Amagere eller Ny-Hollændere hørte formelt under
kirken ved Nørreport; men det var deres agt selv at rejse en kirkebygning,
hvad der også skete ret hurtigt, vistnok omkring 1654. Hvorledes denne kirke
ødelagdes under svenskekrigene 1658—60 for derefter at blive genopbygget,
berettes der nærmere om i de bygningshistoriske afsnit om Frederiksberg bykirke. For stedets historie var det nok så vigtigt, at Frederik III. ved denne
tid, omkring 1660, erhvervede en af gårdene i Hollænderbyen, den sydligste i
vestrækken, og skænkede den til sine døtre, hvorefter den fik navnet Prinsesse
gården7. Hoffet begyndte fra da af og stærkere og stærkere i den kommende tid
at sætte sit præg på det lille bysamfund. Da alle prinsesserne var bortgiftet,
overlod Christian V. den lille lystgård til sin søn, kronprins Frederik. Prinsesse
gården var dermed blevet til Prinsens gård. Den lå dér, hvor nu hovedindgan
gen til Frederiksberg have lindes.
1697 blev Ny-Hollænderbyen delvis ødelagt ved brand. Prinsens gård og
kirken blev dog skånet. Byen genopbyggedes, men forpagtningen af ladegårdsjorden blev ophævet 1698, og beboerne ernærede sig derefter ved havebrug og
— med tiden — også lidt industri. Menigheden havde på dette tidspunkt ikke
sin egen præst. Tjenesten foretoges fra 1686 til 1703 af de hollandske præster
ved Holmens kirke. Som den sidste af disse nævnes Laurids Thura, fra 1703
biskop i Ribe. Der var en overgang tale om at henlægge menigheden til Hvid
ovre kirke, men det blev opgivet. Hollænderbyen beholdt sin egen kirke, der
for fremtiden skulle betjenes af sognepræsten i Brønshøj-Rødovre8.
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Ligesom året 1620 havde været skelsættende for stedets ældre historie, blev
året 1700 den næste store milepæl. Ejeren af Prinsens gård, kronprins Frede
rik, var nu blevet konge under navnet Frederik IV., og han gik straks i gang
med et slotsanlæg på Valby bakke og i tilknytning dertil med det store have
anlæg. Slottet kaldtes fra nu af Frederiksberg, og landsbyen tog navn derefter9.
Stedets karakter blev i bund og grund ændret. Slottet blev kongelig residens
i store dele af året, og byen var fra nu af en slotsby.
Efter sin indvielse den 31. august 1710 tjente slotskirken — der iøvrigt på
dette tidspunkt endnu ikke var helt fuldført — som et prædikested for den
lille menighed, der bestod af et repræsentativt udsnit af slottets beboere, lige
fra de kongelige herskaber til lakajer og staldburscher. Før den tid har man
formentlig haft gemaksprædikener for en endnu snævrere kreds. Nu blev det
muligt at samle dem alle om en del af de kirkelige handlinger som f.eks. præ
diken og salmesang, sjældnere kommunion og slet ikke barnedåb og begravelse.
Hvad der på stedet var af faste beboere, f.eks. slotsforvaltere, gartnere o.lign.,
hørte i kirkelig henseende under Frederiksberg bykirke, hvor deres børn blev
døbt og deres døde begravede. Derfor havde slotskirken hverken døbefont
eller altersølv; hvis sligt skulle anvendes en sjælden gang, måtte det hidskaffes
fra Christiansborg.
Om slotskirkens anvendelse i den ældste tid er der næppe mange efterret
ninger. Utvivlsomt har der været kaldt til regelmæssige prædikener, når hoffet
var på slottet, navnlig i 1730'rne medens Christiansborg blev bygget. Prædi
kanterne var da altid de vekslende tiders hofpræster. Således prædikede den
nyudnævnte hofpræst Erik Pontoppidan 1736 ved en festgudstjeneste i an
ledning af reformationens 200-årsdag10. I 1740 blev Christian VI.s to børn
konfirmeret her, fordi slotskirken ved Christiansborg endnu ikke var færdig11.
Der nævnes også senere lignende ceremonier: 1803 blev arveprins Frederiks
tre børn konfirmeret i Frederiksberg slotskirke, og 1824 kom turen til Frede
rik VI.s yngste datter, prinsesse Vilhelmine12. 1. august 1829 blev dennes æl
dre søster, prinsesse Caroline, i et af slottets gemakker viet til arveprins Fer
dinand, og dagen efter var der gudstjeneste i slotskirken, som i den anledning
fik en pompøs festdekoration (fig. 39)13. Fra Adam Oehlenschlägers barndom
er der flere erindringer om det lille slotskapel. Faderen Joachim Conrad Oehlenschläger var organist og senere slotsforvalter på slottet, og digteren omta
ler flere gange kapellet i sine skrifter, blandt andet i det berømte Frederiksbergdigt. I sine Erindringer beretter han om et natligt tyveri af kirkens ene sølvalterstage, som kort efter blev fundet i Søndermarken14.
Efter Frederik VI.s død 1839 boede enkedronning Marie hver sommer på
slottet lige til sin død 1852 og benyttede regelmæssigt i disse år det gamle
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slotskapel. Johanne Louise Heiberg
beretter i »Et Liv gjenoplevet i Er
indringen« om en gudstjeneste, hun
1842 sammen med Thomasine Gyllembourg overværede her. Biskop
J. P. Mynster var da prædikant15.
De faste gudstjenester holdt op
efter enkedronningens død, og slots
kirken blev kun sjældent benyt
tet16. Digteren J. C. Hostrup blev
dog her viet til Elisabeth Hauch
1855, fordi brudens fader, digteren
Carsten Hauch, på den tid havde
bolig i slottets vestre fløj17. Da
Frederiksberg bykirke 1864 var
J. S. 1970
under
istandsættelse,
fungerede
Fig. 2. Frederiksberg slot. Klokke 1704 med kong
Frederik IV.s portrætrelief.
slotskirken nogle sommermåneder
som sognekirke18, hvilket gav an
ledning til, at nogle inventargenstande, f. eks. døbefont, midlertidig måtte flyttes
hertil. I denne periode er tillige registreret den eneste begravelse, der i ældre
tid er omtalt i Frederiksberg slotskirke19.
Da officersskolen 1869 overtog Frederiksberg slot, var kirken i forvejen gle
det ud af funktion. Siden 1864 berettes der ikke mere om gudstjenester, og da
den militære højskole rykkede ind i Frederik IV.s slot, var kapellets skæbne
endelig beseglet. Hvorledes der i det fordums kirkerum blev indrettet først
festsal og kort derefter bibliotek, bliver der berettet mere om i de bygningshistoriske afsnit. Fra årene omkring 1920 kom tanken frem om påny at ind
rette en kirke på dette sted. En istandsættelse, der nærmere redegøres for s.
367ff., blev iværksat, og slotskirken blev genindviet den 24. januar 1932.
Ved kgl. resolution af 9. oktober 1931 blev et område af Frederiksberg sogn
udskilt som et særligt distrikt med slotskirken som sit kirkelige midtpunkt.
Distriktspræsten er residerende kapellan ved Frederiksberg kirke, men fun
gerer i distriktet som normal sognepræst, ligesom Frederiksberg slotskirke har
sin egen kirkeværge og sit eget menighedsråd.

BYGNING

Fig. 3. Frederiksberg slot. Kirkefløjens ostfaçade.
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e t ældste Frederiksberg slot på Valby Bakke fra o. 1700 var kun et lille
hus, som omfattede den midterste del af den nuværende bygning1. Der var
ikke tænkt på noget slotskapel her, og der var heller ikke plads dertil. Da Frederik
IV. 1707 gav ordre til en udvidelse af slottet med opførelse af de to fremsprin
gende sidefløje mod øst og vest, planlagde man oprindelig kun en forøgelse af
de kongelige gemakkers antal, uden at der blev plads for et slotskapel. Men
næppe var byggearbejdet begyndt, før der kom nye ordrer. Fra 1708 tales der
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om en slotskirke, der blev indrettet i den nye østfløj, omfattende nogle kælder
rum og de derover liggende stuer2. Kirken blev således inkorporeret i fløjen,
hvor den omfattede seks vinduesfag både i kælderen og underste stokværk.
Fløjen har ialt 10 fag vinduer; de fire overskydende er fordelt med to fag til
hver side af kirken. Kirkerummets længde er 20,4 m, bredden 7,5 m og højden
7,8 m. Tømreren3 sagde således 1708, at kirken var »ungefehr 33 alen i lengden«.
I slottets ydre arkitektur (fig. 3) gør kirken sig ikke gældende. Den glider
med sine vinduesrækker ind i helheden uden at være særlig markeret, hvilket
også måtte fremgå af tilblivelsesprocessen — den synes jo at være ekstempo
reret frem midt under byggearbejdet, og den var at betragte som et nødven
digt rum i hoffets funktion på linie med de øvrige kongelige gemakker. Kir
kens udstrækning med de nævnte seks vinduesfag harmonerer som følge heraf
heller ikke med slotsfaçadens leddeling. De fire midterste vinduer i kirken er
anbragt i den østre façades risalit (midtfremspring), medens de to yderste vin
duer sidder i samme façades tilbagetrukne partier, nært forbundne med vin
duer i de tilstødende gemakker, uden nogen form for adskillelse.
Medens slottets ydre arkitektur, der iøvrigt ikke omtales her, må formodes
at være formet af generalbygmesteren Johan Conrad Ernst, idet dog W. F.
von Platen synes at have blandet sig i byggeplanerne4, er det ved indretningen
af slotskirken udelukkende den sidstnævnte, von Platen, der nævnes i regnska
berne. Det er ham, der giver håndværkerne ordrer, og det er hans anvisninger,
der følges. Alligevel er der tvivl om hans dominerende indflydelse. Af oplys
ninger, der først for nylig er dukket op fra arkivalier i Leningrad, har von
Platen kun i ringe grad været udøvende arkitekt5. Han har støttet sig til sag
kyndig medhjælp, nemlig Christoph Marselis, der åbenbart har haft en langt
større indflydelse end hidtil antaget på bygninger, rejst under von Platens
navn, f.eks. Admiralitetet og Garnisonskirken. Der mangler oplysninger om
Marselis' andel i Frederiksberg slot, men hans medarbejde ved udformningen af
det såkaldte »mirakuløse« alter (nedenfor s. 375f.) har længe været erkendt; at
han tillige har tegnet de stilsikre og rent klassiske portalindfatninger på pul
piturerne og undfanget idéen til de karakteristiske englehoveder over vindueslysningerne, turde fremgå af skitser i hans kendte studiebog (privateje).
Måske var det da også ham, som tegnede udkastene til slotskapellet, der blot
byggedes under von Platens navn.
Den store udvidelse af Frederiksberg slot begyndte 1707. Først fra 1708 er
der, som nævnt, meddelelser om slotskapellet i østfløjen, hvor der efter de
ældste planer skulle have været kongelige gemakker. Tømrerne rejste stillad
ser6 i rummet juni 1708. Slottets murermester Ernst Brandenburger gjorde i
september samme år de første indkøb af gips til væggene7, og i december var
hans folk beskæftiget med at trække gesimser og udføre »quadraturarbejde«,

Fig. 4. Frederiksberg slotskirke. Interiør set mod nord.

Ole Voldbye 1960
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hvilket må hentyde til fyldingsmotiverne i vindueslysningerne8. Rummets
største smykke, det pragtfulde gipsloft, udførtes af J. C. Sturmberg9, der var
i arbejde inden udgangen af 1708. Snedkeren og billedhuggeren Leonhard
Schwabe skar 1709 modeller til pilastrenes ioniske kapitæler og kerubhove
derne over vinduerne i hvælvets stikkapper10. En anden snedker, Claus Har
der, fik overdraget arbejdet med stolestader, pulpiturer, prædike- og præstestol11, der altsammen blev påbegyndt 1709 og afleveret 1710. Hendrik Krocks
store loftsmaleri12 blev opsat sommeren 1709. Kirken indviedes den 31. august
1710, men var da ikke helt færdig13. Marmorgulvet i midtpartiet mellem
alter og prædikestol ankom først (fra Kronborg)14 i februar 1711, og den 8.
august samme år fik Krock afregning for altermaleriet, medens maleren Anton
Muhle i november samme år fik betaling for rammen om alterbilledet15.
Kirkerummet blev formet som en aflang sal med pilasterdelte vægge og lavt
hvælvet stukloft. Grundplanen er på det nærmeste bygget over tre kvadrater
med sidelinie på 12 alen. De to af kvadraterne omfatter stolestade- og pulpi
turpartierne ved nordre og søndre kortside, medens det tredje kvadrat befin
der sig i kirkens midte mellem altertavle (på vestvæggen) og prædikestol på
ydervæggen mod øst, med et flisebelagt marmorgulv i niveau med kirkelløjens
øvrige kælderrum. De to sidepartier med stolestaderne skråner fra dette mar
morgulv i midten op mod de to kortsider. Væggenes pilasterarkitektur, af ionisk orden, er rytmisk fordelt med vekslende sammenkoblede og enkelstående
pilastre, således at der skulle være to sammenstillede pilastre midt på hver
kortside og vekselvis enkelte og dobbelte pilastre på langsiderne — et forhold,
der var bestemt af slottets ydre arkitektur med større og mindre afstande
mellem vinduerne.
Kirken har to akser. En længdeakse forer fra hoveddøren i syd hen mod
kongepulpituret i nord, yderligere understreget af korridoren mellem stolesta
derne. Mærkeligere er tværaksen øst-vest, som knytter prædikestol og alter
sammen. Denne tværorientering var dengang en sjældenhed, selvom den kendtes fra tysk-protestantisk kirkearkitektur, f.eks. slotskapellet i Stuttgart og
kirken i Zellerfeld16. På dansk grund kendes systemet fra den reformerte kirke
i København (ovenfor s. 40 f.). Desuden blev den stærkt fremhævet i Nicolai
Goldmanns og Leonhard Sturms arkitekturtraktat om den civile bygnings
kunst fra 1699, hvor der dog tales om selvstændige kirkebygninger med ho
vedindgang frontalt mod alteret17. Slige impulser udefra kan have haft betyd
ning for Frederiksberg slotskapel, men dens stærkt udtalte byggeprogram med
de to akser var dog her dikteret af de givne forhold: kongen måtte have ad
gang til sin kirkestol fra gemakkerne ved den nordre kortside, domestikkerne
kunne kun komme fra den modsatte kant, og altertavlen var dermed auto
matisk henvist til den ene langside.

348

FREDERIKSBERG SLOTSKIRKE

Fig. 5. Frederiksberg slotskirke. Grundplaner. Gulvplan til venstre, pulpiturplan til højre.
Opmålt 1970 af Thora Fisker. Nord opad.
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Fig. 6. Frederiksberg slotskirke. Snit ved Thora Fisker.
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Fig. 7. Frederiksberg slotskirke. Kerubhoved over det sydostre vindue.

L. L. 1970

Slotskirkens arkitektoniske formsprog er lavmælt, på det nærmeste et ud
drag af fælleseuropæisk kulturgods fra tiden omkring 1700. Pilastrenes ioniske
kapitæler (fig. 13) er korrekt gengivet efter de gængse håndbøger (Vignola).
Stukloftet, hvis store hulkehl gennemskæres af stikkapperne fra vinduesbuerne,
er blevet fortolket som en genklang fra det sixtinske kapel i Vatikanet18, og
denne henvisning til et berømt forbillede er blevet gentaget så tit i litteraturen,
at den næsten er blevet sakrosankt. Man bør dog fare med varsomhed ved slige
sammenligninger. Motivet med stikkapper i lavthvælvede lofter er så alminde
ligt i fortiden, at enhver, der har færdedes i slots- og kirkeinteriører fra 1600'rne
og 1700'rne, kan nævne snesevis af analogier og alene af den grund udelukke
et snævert afgrænset forbillede. Kirkerummets pilasterarkitektur er ligeledes
udformet på traditionel vis. Blot må man standse ved pilastrenes skafter, der
er profileret med lodretstående panelfyldinger, hvilket er et sjældent, måske
enestående træk i dansk barokarkitektur. Slige panelerede pilasterskafter ken
des fra den italienske ungrenæssance (Leon Battista Alberti) og lever videre
under barokken, uden vi ad den vej tør søge bestemte inspirationer. I bedøm
melsen af slotskirkens arkitektur må man desuden skelne mellem væggene på
den ene side og loftet på den anden. Dette sidste var formodentlig formgivet
af arkitekten — hvad enten denne hed von Platen eller Marselis; men inden
for den givne ramme har Johan Christoffer Sturmberg vistnok frit kunnet ud
folde sig. Derimod må væggene og deres smykke afspejle noget af arkitektens
indsats. Der er her grund til foruden de nysnævnte pilastre at standse ved de
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kerubhoveder, der er indfældet under buen over samtlige kirkevinduer. Slige
englehoveder er så almindelige i dansk træskåren skulptur fra renæssance og
barok, at en henvisning hertil er nødvendig. Men udført i sten og anbragt i
toppen af en bue er motivet vistnok enestående på dansk grund. Derimod
linder man hyppigt disse kerubhoveder i arkadernes toppunkter i Borrominis
romerske barokkirker; man kan næsten kalde motivet for denne arkitekts
signatur, anvendt og mangfoldigt varieret i Sant'Ivo alla Sapienza og i
Laterankirken efter dennes ombygning 1650. I Christoph Marselis' berømte
studiebog (nu i privateje) ser vi, at denne dansk-tyske arkitekt under sit
Romerophold flittigt har set på Borrominis bygninger; der er navnlig en skitse
fra Oratorio di San Filippo Neri, hvor Marselis ganske særligt har interesseret
sig for de borromineske englehoveder. Da Marselis' altertavle (nedenfor s. 375f.)
også røber forståelse for den levende romerske barok i 17. århundrede—ganske
vist her indirekte med Andrea Pozzos perspektivbog (fra 1693—1700) som
mellemled — kan man ane, at Frederiksberg Slotskirke rummer nogle ægte
barokke træk, direkte overført fra Rom. Men sporene er svage og bør be
handles varsomt.
Vil man endelig, i forbindelse med slotskirkens afstamning, søge efter ana
logier, der både tidsmæssigt og geografisk kan have været retningsgivende,
kan man standse ved Nicodemus Tessins slotskapeller. Et af disse, forlængst
forsvundet, lå i nordfløjen på det stockholmske slot19. Et andet, aldrig byg
get, fandtes i Tessins udkast til det københavnske residensslot Amalienborg20
og var både kendt og studeret af Frederiksberg slots bygmester, Johan Con
rad Ernst. Efter Amalienborgmodellen skulle kapellet anbringes i slottets øst
fløj. Det havde alteret placeret ved den sydlige kortside, og nogen tværakse
var således ikke tilstræbt, hverken her eller i det samtidige stockholmske slots
kapel. Men visse træk i Tessins slotskirker som f.eks. væggenes leddeling ved
søjler, parvis sammenstillede, og det hvælvede loft med stikkapper over vin
duerne kan have haft betydning for udformningen af kapellet i Frederiksberg
slot.
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Fig. 8. Frederiksberg slot. Grundplan o. 1710 af det nederste stokværk. Originaltegning
i Forsvarets bygningstjeneste. Syd opad.
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Gulv. Kirkerummet, der ikke hørte med i de oprindelige planer, opslugte

som tidligere nævnt nogle kælderrum og de derover liggende gemakker i slot
tets nye østfløj. Slotskirkens gulv blev derved identisk med det egentlige kæl
dergulv. Men kirken skulle bringes i forbindelse med andre lokaliteter, hvis
beliggenhed i fløjen ikke blev ændret. Der var, og er, ved den sydlige væg en
tværgående korridor, som formidler trafikken mellem slotsgården på den ene
side og køkken- og staldregionen på den anden side ved foden af bakken, og
hvis gulv lå et stykke over kældergulvet. Her skulle der være en dør ind til
kirken, formentlig hovedindgangen for slottets domestikker. Også ved nord
væggen var der en dør, som fra kirken førte op til en af de såkaldte derobétrapper, der gik fra de øvre gemakker ned til slotshaven (indtegnet med for
skellige form på ældre planer, fig. 8—11), og fra hvis nederste repos, som lå
et stykke over kældergulvets niveau, der skulle være adgang til stolestader i
den nordlige del af kirken. Både fra nord og syd måtte kirkegængerne således
stige ned i rummet. For at undgå større trappeanlæg, der ville opsluge urime
lig megen plads, har man da valgt kun at lade kirkens midtparti mellem alter
og prædikestol beholde kældergulvets oprindelige niveau, medens yderparti-
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Fig. 9—10. Frederiksberg slotskirke. Grundplaner. To planer fra Thuras Danske Vitruvius.

erne hævedes. Et plankegulv interpoleredes med jævn stigning fra flisegulvet i
midten hen til søndre og nordre gavl. Ved sydvæggen sluttede det stigende
gulv sig til tværgangen, som det nåede i niveau, medens et tilsvarende stigende
gulv førte op mod kirkerummets nordre væg. Her kunne der ikke opnås di
rekte kontakt med den nævnte derobétrappe, hvis trin måtte suppleres med
andre ned i det nordvestre stolestade. Ordningen, der næppe direkte omtales i
datidens brevsager, ses tydeligt på ældre planer (fig. 9, 11 og 12), og den var
i hovedtræk bevaret fra 1710 til 1870. Da kirken blev nedlagt ved officerssko
lens overtagelse af slottet i årene omkring 1870, tænkte man oprindelig at an
vende Frederik IV.s kirkerum til festsal, men fra 1874 havde den militære høj
skole sit bibliotek på dette sted. De nye bestemmelser om kirkens anvendelse
medførte, at rummet for fremtiden skulle have plant gulv, hvorfor fliserne og
de skrå plankegulve forsvandt. Da man i 1920'rne påny indrettede en kirke
på dette sted, genskabte man også de oprindelige forhold: et nyt flisegulv blev
fremskaffet, og de skrånende plankegulve blev atter indbygget i nøje overens
stemmelse med de oprindelige forhold.
Marmorgulvet måler 7 m fra syd til nord, 5,3 m fra øst til vest (＝ 12×10
alen, bortset fra alterpartiet, der skærer sig ind i mønstret). Det stammer i
sin nuværende skikkelse som nævnt fra 1927. Det ældre gulvs historie kan dog
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Fig. 11—12. Frederiksberg slotskirke. Grundplaner. Plan 1868 i Forsvarets bygningstjeneste. Der
under en plan, muligvis udfort 1852 af Th. Sorensen med angivelse af marmorgulvet.

følges et stykke længere tilbage i tiden, ligesom dets senere skæbne efter 1870
også kendes. Den ældste efterretning om gulvet stammer fra 1711. Den 28.
februar nævnte år udbetalte Partikulærkassen 8 rdl. til færgemanden Ove Mo
gensen, der havde fragtet sorte og hvide marmorfliser fra Kronborg til Frede
riksberg slotskirke21. Den sene dato, omkring femten måneder efter kirkens
indvielse, synes at vise, at det drejer sig om et arbejde, der ikke var påtænkt
eller i det mindste ikke iværksat, da kirken indrettedes på dette sted. Medde
lelsen om, at fliserne kom fra Kronborg, er påfaldende og må sammenstilles
med den kendsgerning, at mønstret i meget ligner det flisegulv, der 1722 blev
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lagt i kuppelsalen på Fredensborg slot22; begge disse monumentale gulve er
sammensat af kvadratiske fliser og store stjerner, men blot omvendt: hvad der
i Fredensborg er hvidt, er i Frederiksberg slotskirke sort og vice versa. Om
Fredensborggulvet vides tillige, at det stammer fra Rosenborg. Når altså begge
disse marmorgulve i udseende er nært beslægtede og ligeledes begge stammer
fra renæssanceslotte, er der grund til at tro, at de kan føres tilbage til Christian
IV.s tid, og at en fornyet gennemgang af Kronborgs og Rosenborgs arkivalier
måske kan kaste nyt lys over problemet. — Sandsynligvis har gulvet i Frede
riksberg slotskirke ligget uantastet her til 1869, da det blev optaget23. Dets
udseende kendes fra en opmåling (nu i Rigsarkivet) fra tiden omkring 1850
(fig. 12). På dette grundlag fandt rekonstruktionen sted. Gulvet blev efter of
ficersskolens oprettelse på Frederiksberg slot overført til Statsinventariekommissionen, hvorfra det 1876 førtes til Rosenborg24. Her blev det lagt i Chri
stian IV.s arbejdsværelse (nu kaldet samme konges sovegemak), og dér ligger
det endnu. Stjernemønstret er der dog ingen spor af; sandsynligvis har man
på Rosenborg i det relativt lille rum kun ønsket at gøre brug af de kvadrati
ske fliser, medens stjernernes spidse trekanter er udeladt (måske er det dem,
man nu ser i det tilstødende mørke gemak, hvis marmorgulv også stammer fra
Frederiksberg slot). De temmelig små fliser i Rosenborggulvet måler hver knap
30 cm i kvadrat, hvilket synes at stemme med tegningen fig. 12. Om denne
sene tegning fra tiden omkring 1850 i alle henseender gengiver de oprindelige
forhold, kan man næppe nu med sikkerhed afgøre. Efter en ren æstetisk be
dømmelse af kirkeinteriørets hele arkitektur måtte man på dette sted kræve
en udelt flade mellem alter og prædikestol. Men tegningen fig. 12 viser, at
pladsen foran prædikestolen dengang ikke har været flisebelagt og måske hel
ler aldrig har været det. Men dernæst fremgår det af samme grundplan, at
stjernemønstret var således dimensioneret, at endnu en række stjerner med
nøjagtighed kunne indpasses i tomrummet foran prædikestolen. Konklusionen
turde da være, at hele gulvfladen virkelig har været bestemt til at blive dækmet med marmor, men at der måske ikke var materiale nok i det anvendte
gulv fra Kronborg, eller også at man på et senere nu ukendt tidspunkt af lige
så ukendte grunde har fjernet den østligste række. Ved en fremtidig restaure
ring af slotskirken må man måske overveje at retablere det tabte stykke for
foden af prædikestolen. At kirkerummet ville vinde derved, kan der næppe
være tvivl om.
Vægge. Kirkerummets hvidkalkede pilasterarkitektur er kort omtalt oven
for (s. 350). Der var som nævnt tale om en rytmisk fordeling mellem koblede
og enkeltstående pilastre på en fælles sokkel ca. 75 cm over gulvet. I hvert af
rummets fire hjørner anbragtes en vinkelbøjet pilaster eller rettere: to halve
pilastre sammenstillet i krogen. Der var også midt på vestvæggen, dér hvor
Danmarks kirker, København III
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Fig. 13. Frederiksberg slotskirke. Pilasterkapitæler og stukloft over nordre pulpitur.

alteret tænktes anbragt, regnet med en pilaster vis à vis prædikestolen. Den
må også have været udført, men blev fjernet af hensyn til det kommende al
terparti, der først sent fik sin endelige udformning efter kirkens indvielse. Reg
ner man den med, og gør man de otte halve hjørnepilastre identisk med fire
hele, skulle kirken oprindelig have haft 22 vægpiller. Dette stemmer med, at
billedhuggeren Leonhard Schwabe 1709 leverede 22 ioniske kapitæler (fig. 13)
til Frederiksberg slotskirke25.
Da kirken var kommet til som en eftertanke, og da man som følge deraf
måtte tage hensyn til allerede eksisterende lokaliteter mod nord og syd, kom
kirkens vinduer i de fire hjørner til at sidde så tæt op mod rummets kortsider,
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Fig. 14. Frederiksberg slotskirke. Den ostre vinduesrække med stukloft.
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at der ikke var plads til den knækkede hjørnepilaster, som derfor sammen
med sin indfatning måtte føres hen foran vindueslysningen, hvis dagsskær der
ved blev neddæmpet. Planen fig. 5 viser, hvorledes man klarede denne nød
situation.
Tanken med hele rummet som en lys sal med pilastre, der rejste sig fra en
fælles sokkel, måtte man meget hurtigt ændre. Om den fjernede pilaster på
altervæggen er der allerede talt. På lignende måde gik det ved kirkerummets
søndre kortside. Her har den brede hoveddør forhindret, at pilastrene førtes
til bunds til den fælles sokkel. De må oprindelig have haft deres sokler ved
pulpiturets gulv og var således de eneste blandt de 20 andre, der tog hensyn
til de i kirkerummet inkorporerede pulpiturer. Nu eksisterer de ikke mere. De
blev fjernet 1791, da Compeniusorgelet (s. 390) blev opstillet her i stedet for
kirkens ældre, meget lille, positiv26. Ved kirkens genoprettelse o. 1930 nåede
man ikke at genskabe pilastrene, da det nye, store orgel, som også var plads
krævende, blev opstillet her 1934. Af de to pilastre på orgelpulpituret er nu
kun kapitælerne tilbage.
Vinduer. Kirken har som tidligere nævnt seks fag vinduer i den østre væg.
På vestvæggen, hvor det ældste slot fra o. 1700 støder til, og hvor der også
skulle være plads til alteret, er der kun to fag, anbragt yderst ved rummets
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hjørner. Vinduerne er fordelt i
to rækker, hvoraf den nederste
svarer til slottets kældervin
duer. Derover findes en række
høje vinduer på linie med dem
i slottets første stokværk. De
sidder alle i dybe nicher, der
går fra gulv til loft. Som det
fremgår af grundplanerne, og
som det ovenfor blev nævnt,
har de fire hjørnevinduer af
rent arkitektoniske grunde fået
smigene ændret, så at de nu
virker som skærme, der sender
lyset ind på skrå af kirkerum
met. Alle smigene har panel
fyldinger udført i stuk (fig. 14)
af forskellig form, kvadratiske,
rektangulære, cirkelformede el
ler firkantede med konkave
hjørner. I fyldingerne er der
Ole Woldbye 1960
malede skyformationer, der i
Fig. 15. Frederiksberg slotskirke. Sturmbergs stukloft over
1920'rne fremdroges under se
det nordre pulpitur.
nere tiders overmaling og der
efter blev genskabt. Om denne udsmykning med »luft« (som de gamle regn
skaber udtrykker sig) er oprindelig, står ikke helt klart. Den omtales første
gang 1717 og omfattede da tillige pulpiturernes panelfyldinger27.
Vinduerne er firkantede, men sidder i fladbuede nicher. Mellem vinduets
overkant og buen er indsat et kerubhoved. Billedhuggeren og stukkatøren
Leonhard Schwabe fik 4. maj 1709 betaling for »8 store englehoveder med vin
ger«, ialt 48 rdl.28; det gælder naturligvis disse hoveder, da kirken netop har
otte vinduer. Om selve motivet (fig. 7) og den brug, som Borromini har gjort
deraf, er der ovenfor talt s. 351.
Loft. Kirkens stukloft, der fremtræder som en ramme om det store plafondmaleri af Krock, udførtes 1709 af J. C. Sturmberg29. Han havde vistnok flere
hjælpere. Snedkeren Claus Harder er noteret for adskillige træmodeller, der
blev udført i forbindelse med stukarbejdet30. Også Friederich Ehbisch bliver
nævnt i forbindelse med stukkaturerne i kirken31; han har dog vistnok kun
bidraget med leverance af materialer (lys, linolie, pensler, sæbe m. m.). — Lof
tets store, plane flade er formet som et rektangel, 4 ½ × 1 7 ½ m, løftet af en

BYGNING

359

kraftig hulkehl, der løber hele
kirken rundt. Fra hver pilaster
udgår en gjordbue, der støder
til plafondens rammeliste. Over
hvert vindue — samt på den
vinduesløse del af vestvæggen
— er der en stikkappe, der
kantet med perlestav med sin
spids tangerer plafondrammen.
Gjordbuerne er leddelt af kas
setter med rosetmotiver, tre i
hver gjordbue, den midterste
kassette rhombeformet og stil
let på højkant. Rosetterne er
alle forskellige med motiver fra
blomsterverdenen (roser, sol
sikker osv.), oftest med radi
ært stillede kronblade, men
undertiden med drejede blade,
der illuderer, at blomsten ro
terer. Denne formning af kas
Ole Woldbye 1960
settemønstrene var gammel i
Fig. 16. Frederiksberg slotskirke. Sturmbergs stukloft over
europæisk kunst, kendtes alle
det søndre pulpitur (s. 359 f.).
rede i ungrenæssancen og tri
vedes livligt endnu i senbarokken. Motivet er fælleseuropæisk kulturarv.
Sturmbergs stukkaturer omfatter også dele af selve loftsfladen, hvoraf stør
stedelen i midten (9,5×4,5 m) optages af Krocks maleri. De resterende par
tier over begge pulpiturer har Sturmberg udfyldt med skulpturelle fremstillin
ger. Ved den nordre ende er gengivet en allegorisk skikkelse, Troen siddende
på den vingede jordkugle, fremstillet som en ung kvinde med løftet alterkalk
i højre hånd og den opslåede bog, Bibelen, i den venstre (fig. 15). Under glo
ben krymper sig en heks (muligt symboliserende Vantroen) med hæsligt ansigt,
tjavset hår, rynkede, flaskeformede hængebryster og et røgelsekar i venstre
hånd (fig. 17). Ved Troens højre fod knæler en putto i adorantstilling. Til den
anden side svæver en putto med et røgelsekar. Den hele gruppe dækkes for
oven af en baldakin, hvis draperier holdes oppe af vingede putti, hvoraf den
ene holder en kongekrone, den anden en slangering, symbolet på Evigheden.
Det modsatte parti ved sydsiden (fig. 16) optages af Frederik IV.s spejlmono
gram, indsluttet i en kartouche (fig. 19), omgivet af en udslaget hermelinskåbe,
hvis snipper holdes oppe af et par trompetblæsende putti, og i hvis flige for-
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Fig. 17. Frederiksberg slotskirke. Detail af stukloft over nordre pulpitur (s. 359).

L. L. 1970

neden svæver et andet par putti, den ene med et overflødighedshorn, den anden
med en palmegren. Under kongens navnetræk ses atter jordkuglen, og der
under en bagbundet djævel (fig. 18), hermafroditisk fremstillet med kvindeligt
bryst (jfr. D.K., Præstø Amt, s. 768). Blæsende kerubhoveder ses i feltets
hjørner, og over kongecifrene er fremstillet Treenighedens symbol med Guds
øje i en trekant omgivet af stråleglorien.
Til Hendrik Krocks loftsmaleri udførte snedkeren Claus Harder32 en blind
ramme 1709. Selve billedet er utvivlsomt fra samme tid. Krocks autorskab er
bevidnet ikke blot i nævnte snedkerregning, men også i Prehns levnedsskildring
i Danske Magazin33. Modsat så meget andet i slotskirken har billedet fået lov
til at sidde ret uantastet på sin plads siden 1709. Det vides at være restaureret
1768 og 180334. Da kirken blev nedlagt 1868, forblev Krocks plafond in situ
lige til 1926, da det blev taget ned for sammen med gipsloftet at blive istand
sat (atter istandsat 1958). Restaureringen udførtes 1926—27 af konservato
rerne Svend Rønne og Poul Lunøe (fig. 21), hvorefter det atter blev bragt på
plads35. — Emnet for Krocks loftsmaleri (fig. 20) er hentet fra Johannes'
Åbenbaring og forestiller Lammets tilbedelse, dog i en friere gengivelse. Tro
nen med Lammet er den centrale gruppe, omgivet af en stråleglorie og en
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krans af engle. Foran Lammet
ligger bogen med de syv segl.
Ved tronens fod ses de fire evan
gelistsymboler. Under hoved
gruppen, i billedfeltets nederste
del, sidder de 24 ældste, der
dog ikke — som teksten fore
skriver — bærer guldkroner,
og som heller ikke sidder på
troner, men derimod på skyer,
der svæver over sorte vande.
Billedet er utvivlsomt en frugt
af Krocks vandreår i Italien36,
hvor han i Rom lærte sig kom
positionsteknik hos Carlo Maratti, og hvor han myreflittigt
studerede det blomstrende ro
merske monumentalmaleri. Han
har da utvivlsomt også besøgt
Gesù-Kirken,
hvor
Giovanni
Battista Gaulli (også kaldet
L. L. 1970
Baciccio) o. 1680 havde ud
Fig. 18. Frederiksberg slotskirke. Detail af stukloft over
smykket Vignolas rum med
sondre pulpitur (s. 359 f.).
store loftsmalerier, bl.a. med en
fremstilling af Lammets tilbedelse i kirkens apsishvælving. Der er visse lig
heder mellem Gaullis og Krocks fremstillinger af dette emne, og man kan der
for ikke helt udelukke muligheden af, at Krock ikke blot har set malerierne
i Gesù, men også taget ved lære på dette sted.
Døre. Der var fra begyndelsen seks indgange til kirken. Hertil kom yder
ligere to portalindfatninger, anbragt af arkitektoniske grunde, men blændede,
uden funktion. I underste stokværk findes endnu den tofløjede dør midt i syd
væggen, hovedindgangen for slottets domestikker. På den modsatte væg fand
tes i det nordvestlige hjørne en smal dør, der formidlede adgangen fra den
bagved liggende domestik- og havetrappe til stolestaderne i slotskirkens nord
lige del. På Thuras plan fra 1740'rne (fig. 9) er den afsat helt henne i nordvest
hjørnet, hvor den — hvis tegningen er helt korrekt — må have bortamputeret
den nederste del af hjørnepilasteren. På senere planer fra 1852 og 1868 (fig.
11 og 12) er døren afmærket noget nærmere nordvæggens midte, hvilket i a]
fald for hin tid må være rigtigt. Om døren er flyttet i tidens løb, eller Thuras
tegning på dette punkt er unøjagtig, savner man midler til at afgøre. Døren
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Fig. 19. Frederiksberg slotskirke. Frederik IV.s spejlmonogram over nordre pulpitur.

forsvandt, da kirken i 1870'erne omdannedes til bibliotek. Da man 1927 påny
tog rummet i brug som kirke, blev muren atter brudt igennem; den dør, der
nu fra kirken fører ud til trappen, er helt ny (fig. 4-5).
Fra slottets første stokværk førte fire anselige døre med arkitektonisk op
byggede portalindfatninger fra de kongelige gemakker til kirkens pulpiturer
(fig. 22). I altervæggen mod vest var der to indgange, en til søndre og en til
nordre pulpitur. Nord for kirken, stadig i slottets første stokværk, lå kongens
to kirkestuer (nedenfor s. 364), der var uden direkte forbindelse med rummene
i slottets ældre midtfløj, men som ved domestiktrappen stod i forbindelse med
kongeparrets stuer i østre fløjs andet stokværk lige over kirken. Fra den stør
ste af disse kirkestuer, i slottets nordøstre hjørne, var der en tofløjet dør med
portalindfatning ind til pulpituret, hvor kongestolen fandtes. For at skabe
symmetri på denne nordvæg anbragte man en tilsvarende portalindfatning
foran domestiktrappen, men den var fra første færd muret til, kun en attrap;
på dens tilmurede åbning har der utvivlsomt været malet falske dørfløje. Noget
lignende finder man den dag i dag i det søndre galleri, der var forbeholdt hof-
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Fig. 20. Frederiksberg slotskirke. Krocks loftsmaleri 1709 (s. 360 f.).

damerne, og hvor også kirkens orgel stod. Her, i kirkerummets søndre væg,
er der kun een effektiv dør, som fra det sydøstlige hjørne førte ud til nogle
gemakker i østfløjen. Den anden dør, i væggens sydvestlige hjørne, var og er
endnu maskeret. Den har som de andre indgange til pulpiturerne monumental
indfatning, men åbningen har altid været tilmuret, og på dens flade er malet
imiterede fløje. På Thuras plan i Danske Vitruvius (fig. 10) er hverken denne
Danmarks kirker, København III
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dør eller dens modstykke på nord
væggen særlig markeret; der er kun
afsat en lukkende mur, et ubedrageligt
tegn på, at ingen af dem havde nogen
funktion i kirkerummet.
Alle dørene står nu broget stafferede
og har efter alt at dømme aldrig været
overmalede, omend nok reparerede.
På ældre fotografier (fig. 25) fra den
tid, da kirken fungerede som bibliotek,
stod de endnu med karme og indfat
ninger i deres ældre staffering og var
ikke som kirkens inventar blevet perlemalet 1803. Indfatningerne er an
strøget som gråt marmor med røde
årer, medens fløjene er malet som pali
sander- og rosentræ. Da kirken sam
men med det øvrige slot blev istand
sat i 1920'rne, blev det indberettet, at
denne staffering i kirken var noget
nær den bedst bevarede på hele slot
tet,
og at den uden al tvivl afspejlede
Fig. 21. Frederiksberg slotskirke. Loftsmaleriet
restaureres 1926. Efter fotografi i Niels Maares
de oprindelige forhold37.
privatarkiv.
Pulpiturets to døre på hver af kort
siderne er opbygget med trekantgavle,
medens de to andre døre i vestvæggen har segmentformede gavle. Bortset fra
gavlformerne er alle seks døre helt ens opbyggede i klassisk skikkelse med
konsoller, båret af akantusblade som støtte for arkitraven, efter et mønster,
der nøje stemmer overens med slottets ydre præg af italiensk renæssance. Kun
en svag forkrøbning i karmens øvre, vandrette forløb røber en senere tid. —
Af de to døre forneden er hovedindgangen i sydvæggen stafferet som de øv
rige, men uden arkitektonisk udsmykning. Døren i nordvæggen er som nævnt
helt ny.
Kirkestuerne. Nogle af de gemakker, der ved kirkerummets indføjelse i øst
fløjen blev adskilt fra det øvrige slot, var mere eller mindre direkte knyttet til
gudstjenesten. Syd for kirken ligger, som før nævnt, den tværgående korridor,
der formidlede trafikken mellem slotsgården og tunnelforbindelsen til den fjernt
og lavtliggende køkkenregion. Hovedindgangen til kirken var at finde i denne
korridor, der således også fungerede som et slags våbenhus. Bagved, i østfløjens
sydøstlige hjørne, lå der en isoleret kælderstue, der må have været præstens
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Fig. 22. Frederiksberg slotskirke. Portal i nordre pulpitur (s. 362).

værelse. Kirkens inventarielister38, der begynder 1743, nævner, at der har
været en præstestue i den sydlige del af østfløjen, og det kan ikke godt være
andre end denne. I næste stokværk, ud for damernes pulpitur i kirken, havde
Christian VI.s svigermoder, markgrevinden, et kabinet i kirkefløjens sydøst
lige hjørne (helt ombygget siden 1868)39. Det har utvivltsomt mest været an
vendt som hofdamernes forgemak til kirkestolen.
På nordsiden af kirken lå forneden to kælderrum, der var helt adskilt fra
det øvrige slot, med hvis andre kælderrum de måtte sættes i forbindelse ved
en (endnu eksisterende) underjordisk korridor. Disse kælderrum anvendtes i
forbindelse med en eremitagemaskine, altså en elevator, der skulle føre anret
ningerne op til stuerne ovenover40. Det største af kælderrummene benævntes
da også »conditoriet« og har som sådant ikke nogen tilknytning til kirken. Der
imod fik de to nordlige kabinetter i østfløjen samt den dertil hørende lille derobétrappe med tiden en vis kirkelig funktion. Det større gemak ved nordøst-
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hjørnet var ganske vist slottets
»eremitage«, beregnet på konge
parrets intime tafler uden tjener
skab, men det var også forstue
til kirken og kaldtes senere, da
eremitagen var borte, den store
kirkestue. Den eksisterer endnu,
omend meget ændret af Harsdorff 1770. Af den oprindelige
indretning
nævnes
Friederich
Ehbisch's fine, tæt ornamente
rede stukloft41 og Benoit Coffres
plafondmaleri (Pluto røver Pro
serpina). Det mindre kabinet i
nordvesthjørnet, der helt æn
dredes 1770, og som i ældre tid
L. L. 1958
oftest hed den lille kirkestue, er
Fig. 23. Frederiksberg slotskirke. Vinduesbalustrade i
ved
derobétrappen adskilt fra
derobétrappen.
kirken.
Denne lille trappe (lig. 23), der førte fra kongeparrets stuer i kirkelløjens
beletage ned til kirkestuerne og videre ned til en endnu eksisterende dør ud
til terrassen og haven (men ikke ned til kælderen), er bygget efter italiensk møn
ster som to parallelt stigende korridorer, adskilt ved en væg. Der er ingen balustre ved siderne, kun en profilliste, der i albuehøjde følger trappens stigning.
Trappeløbets underside er paneleret, stafferet i blågrå toner på rammerne,
medens fyldingerne er marmorerede. Trappen som helhed er bevaret i sin op
rindelige skikkelse. Dog er trappetrinene fornyede, idet der dog ved indgangen
til kirkens nederste stokværk ligger gamle, brede gulvplanker.
1770 blev de to kirkestuer forandrede42. De blev fra nu af forgemakker til
det fornemme marmorbad, som Harsdorff indrettede for Christian VII. i kæl
deren nedenunder og udstyredes med en mere raffineret boligkultur for øje.
Kaminerne ændredes, der kom nyt betræk på væggene af ostindisk silke, pa
neler og dørfyldinger maledes i rudemønster, og nye, bekvemme møbler op
stilledes. I det større nordøstre gemak blev nordvæggens vindue afspærret.
Fra det mindre kabinet åbnede man ved vestvinduet en snæver trappegang
ned til badet, og den tidligere vinduesniche på dette sted blev blændet ved
et stort ornamenteret spejl, i hvilket døren til trappen usynligt var indfældet.
I denne skikkelse stod gemakkerne nogenlunde uændret under Frederik VI.
Muligvis blev de stadig anvendt som kongens forgemak til kirken, men de
benævnedes altid »Stuerne over Badet«. Ved officersskolens overtagelse af slot-
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tet blev gemakkerne tømt for alt bohave, og da kirken samtidig blev nedlagt,
taber man stuerne af syne, indtil de i 1950'erne blev taget i brug som præstens
kontor (det fordums store kirkegemak) med forstue (det lille gemak). Af det
oprindelige udstyr er kun loftet med maleriet i det større gemak blevet bevaret
til vore dage. Kamin, kakkelovn, fyldingsstaffering og dørstykker er fra o.
1770, medens betræk og bohave er nyt43.
Slotskirkens nedlæggelse og genoprettelse. I slutningen af 1860erne fremkom
de første planer om, at den militære højskole (hidtil i Gjethuset på Kongens
Nytorv) skulle flytte til Frederiksberg slot. Et par officerer, kaptajn H. B.
Hertel og premierlieutenant O. K. Larsen udarbejdede og indsendte 19. okto
ber 1867 et forslag herom44. Den endelige beslutning blev taget foråret 1868,
og undervisningen begyndte så småt i maj måned dette år, inden slottet var
endelig indrettet til det nye formål. Om kirken var der endnu ikke taget nogen
endelig bestemmelse. Den skulle i alle tilfælde nedlægges og dens forskellige
inventargenstande flyttes bort, således marmorgulvet, stolestaderne, prædike
stolen og altermaleriet. Dette skete 1869. En plan om at anvende det fordums
kirkerum til laboratorium blev straks opgivet. Derefter syslede man med tan
ken om her at indrette skolens festsal45. Til dette formål hørte et plant gulv
(fig. 24). Foruden marmorfliserne i rummets midte fjernede man også de skrå
gulve under stolestaderne, hvorefter hele rummet kom i niveau med slottets
andre kældergulve. Ved hovedindgangen i sydvæggen lå dørtærskelen væsent
lig over dette niveau, hvorfor man anlagde en bred stentrappe med rundede
trin fra den tværgående korridor ned til det nye gulv, der formentlig på den tid
blev belagt med planker. Om den fordums slotskirke egentlig egnede sig til
festsal, er vist tvivlsomt, og snart efter kom der nye direktiver46. Fra 1874 til
1926 var officersskolens bibliotek indrettet her (fig. 25). Høje reoler fyldte
rummet, hvis hele arkitektur derved fuldkommen tilsløredes.
Ved begyndelsen af det 20. århundrede trængte hele Frederiksberg slot til en
grundig restaurering. En privat komité blev nedsat med det formål at redde
de gamle interiører, der led meget under lokalernes anvendelse til klassevæ
relser; særlig var de smukke stuklofter med gamle loftsmalerier udsat for øde
læggelse, navnlig efter at der var indlagt gasbelysning. Komiteen udgav en
smuk bog om slottet og dets interiører, forfattet af Louis Bobé, og medvirkede
derved kraftigt til at stimulere interessen for den gamle bygning. Det gav snart
gode resultater. Den 25. november 1920 besøgte Det særlige Bygningssyn Fre
deriksberg slot, hvor istandsættelsen af riddersalen allerede var begyndt47.
Man foreslog gasbelysningen erstattet af elektrisk lys og udtalte særlig ønsket
om, at den gamle slotskirke blev ført tilbage til sin oprindelige skikkelse. Of
ficersskolen stillede sig forstående over for disse krav, men måtte forinden
finde egnede lokaler for det omfagnsrige bibliotek48. Først 1925 kunne bøgerne
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flyttes (til de stuer, der er kendt for at
være Adam Oehlenschlägers barndoms
hjem), og året derefter, 1926, begyndte
man på kirkens istandsættelse, fore
løbig bekostet af de relativ små midler,
der var afsat på slottets vedligehol
delseskonto49.
Man begyndte med en istandsættelse
af loftet. Krocks store plafondmaleri,
der var forblevet på sin plads efter
slotskirkens nedlæggelse 1868, blev nu
taget ned og restaureret (fig. 21, se
ovenfor s. 360 f.). Det blev i færdig
stand genopsat 1927. Samtidig udbed
redes det store stukloft ved billedhug
ger Hans Lamberg Petersen (fig. 26).
Efter dette indledende arbejde kom
der en pause, dels på grund af de små
pengemidler, dels fordi rummets frem
tidige anvendelse nu kom under debat.
Principielt støttede officersskolens le
delse tanken om at genoprette en kirke,
Fig. 24. Frederiksberg slotskirke tømt for inven
tar efter bibliotekets udflytning. Ældre fotografi
men var samtidig betænkelig ved at
o. 1925 i oberst Niels Maares privatarkiv.
indlade en større menighed i dette rent
militære institut. Betænkelighederne blev dog overvundet. Frederiksberg sogns
menighedsråd syslede med planer om en annekskirke og kunne, når slotska
pellet blev restaureret, undgå det kostbare arbejde med at bygge en helt ny
kirke. Derfor indsendtes der fra menighedsrådet den 15. februar 1927 en fore
spørgsel herom til Krigsministeriet50. Der kom nu fart i sagerne. Finansudval
get besøgte slottet sommeren 1928 og besluttede derefter at forhøje de årlige
tilskud til vedligeholdelsen51. Menighedsrådet indsamlede 20.000 kr. til slots
kapellets videre restaurering, og Frederiksberg kommunalbestyrelse bevilgede
1. juli 1929 ialt 10.000 kr. til det samme formål52, hvorefter arbejdets videre
førelse i de kommende år var sikret.
Kaptajn, senere oberst, Niels Maare, som under Ingeniørdirektionens 2. byg
ningsdistrikt havde slottets bygning under sig, var den drivende og inspire
rende kraft i hele restaureringsarbejdet. Ved sin side havde han arkitekt Georg
Pfaff, hvis andel i slutresultatet var stort; men Niels Maares indsats i alle de
taljer var så afgørende, at det færdige værk kom til at stå som hans opgave.
På dette tidspunkt, sidst i 1920'rne, kunne man foreløbig kun tænke på selve
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Fig. 25. Frederiksberg slotskirke som bibliotek for den militære Hojskole. Ældre fotografi i oberst
Niels Maares privatarkiv.

rummets istandsættelse, foruden loftet også væggene med deres stukfelter og
farvede skymalerier. Et vigtigt problem var adgangsforholdene53. Hovedind
gangen i sydvæggen bibeholdtes. Hinsides den tværgående korridor uden for
denne dør lå det tidligere præsteværelse, som nu ved flytning mod vest af et
skillerum fik en dør aksefast med hovedindgangen til kirken, og som derefter
kunne fungere som våbenhus. Et lille rum vest for dette nye våbenhus blev
omdannet til præsteværelse. Adgangen til kirken blev derefter fra slotsgården
eller Frederiksberg have til portrummet i slottets østfløj, derfra til våbenhuset
og atter derfra tværs over den tværgående korridor ind i kirken. En reserve
indgang blev indrettet i kirkens nordvæg. Der havde været en sådan tidligere
med forbindelse til derobétrappen ved kirkens nordvesthjørne, men den var
muret til o. 1870. Nu blev der åbnet en ny dør omtrent på det sted (blot an
bragt lidt østligere, end den ses på planen i Thuras Vitruvius), med helt nye
karme og fløje. Desuden kunne de tidligere (s. 362 ff.) omtalte fem døre på pulpi
turerne opfattes som reserveudgange, idet den vestligste på nordsiden nu blev
gennembrudt og forsynet med dørfløje. Den hele ordning blev 8. august 1930
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Fig. 26. Frederiksberg Slotskirke. Stukloftet repareres 1926. Efter fotografi
i oberst Niels Maares privatarkiv.

endelig godkendt af brandvæsenet gennem Frederiksberg kommunes tekniske
forvaltning, ligesom den i forvejen var godkendt af Det særlige Bygningssyn.
Endnu manglede de vigtigste inventargenstande. Altermaleriet (s. 360 f.) var
deponeret i S. Pauls kirke; prædikestolen befandt sig i Diakonissestiftelsens
kirke, og marmorgulvet var på Rosenborg. Kun stolestaderne var siden 1919
opbevaret i Frederiksbergs slots magasiner. De manglende inventargenstande
som altermaleri og prædikestol fremskaffedes omsider — den sidste ved kon
gens direkte mellemkomst, medens marmorgulvet blev rekonstrueret efter de
bevarede tegninger. Alt det gamle træværk blev undersøgt og ældre marmore
ringer påny fremdraget. Kirken var færdig 1931 og indviedes 24. januar 1932.
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Fig 27. Frederiksberg slotskirke. Alter 1711, med maleri af Hendrick Krock
og ramme efter tegning af Christoph Marselis (s. 373 ff.).

INVENTAR
Slotskirkens interiør stod fra første færd broget stafferet. Medens væggene
og loftets stukkaturer blot var hvidkalkede, havde vinduernes fyldinger ma
lede skyformationer, og alt træværket lyste i den pågående kolorit, der kende
tegner Frederik IV-tidens interiørkunst. Alle dørene stod med marmorerede
karme og med fløje, der imiterede sjældne træsorter. Også stolestaderne på
gulvet må have været broget stafferede, skønt deres oprindelige udseende nu
Danmarks kirker, Kubenhavn III
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næppe med sikkerhed erkendes; men de har utvivlsomt ejet de samme farve
skalaer som de to pulpiturer. I disse sidstnævnte var fyldingerne — ligesom i
vinduesnicherne — malet »som luft« med blå himmel og skyformationer. Præ
dikestolen stod med marmoreret træværk og forgyldte zirater, ligesom alter
tavlen på væggen overfor havde en perspektivisk malet ramme, der imiterede
en marmorportal. Marmorgulvet foran dette såkaldte »mirakuløse« alter var
stærkt accentueret med sit stjernemønster i sorte og hvide fliser.
Mange af gemakkerne i det øvrige slot blev moderniseret i tiden omkring
1770, da C. F. Harsdorff med sober smag dels neddæmpede de grelle farvevirkninger fra århundredets begyndelse, dels skabte helt nye interiører i den
nyklassicistiske smag. Men slotskirken blev nogenlunde uændret, som den var
i sit farveskrud fra tiden omkring 1710. Først 1803 kom også den under be
handling i overensstemmelse med den nye tids mere neutrale smag for stil
færdige farvevirkninger. Vinduesnichernes og pulpiturernes malede skyforma
tioner blev tildækket, og alt træværket på stolestaderne og pulpiturerne blev
anstrøget perlegråt. Derimod synes alle otte døre — og særlig de monumentale
portalindfatninger på pulpiturerne — at have bevaret deres gamle staffering,
ligesom også prædikestol og alter vedblivende stod marmoreret. Med slige mere
neddæmpede farveskalaer stod den gamle slotskirke, indtil den 1869 omdan
nedes til helt andre formål. Ved kirkens genoprettelse i slutningen af 1920'rne
afdækkede man træværket for senere tilsatte farvelag og genskabte de oprin
delige kulører. Frederiksberg slotskirke står nu som et monument over Frede
rik IV-tidens interiørkunst.
Alterbord, moderne kasse af fyrretræ beklædt med krydslinér.
†Alterbord. Tydelige meddelelser om det oprindelige alterbord savnes. Noget
tyder på, at slotskirkens ældste alterbord (af træ?) har haft en plade af marmor.
Da kirken 1869 blev nedlagt, meddeltes det, at alterbordets marmorplade blev
afleveret til Rosenborg, hvor den nu ikke med sikkerhed kan eftervises1.
Alterklæde 1952 af rødt fløjl med guldagramaner.
†Alter klæder. 1) 1711. I dette år leverede købmand Christian Schupp frynser
og galoner til slotskirkens alterklæde. I kirkens inventarium fra 1754 omtales
et alterklæde af karmoisinrødt fløjl, besat med guldtresser. Dets egentlige alder
er ukendt, men det omtales herefter i samtlige inventarier, indtil det 1869
overførtes til Statsinventariekommissionen2. 2) 1932 blev der forfærdiget et
nyt alterklæde af karmoisinrødt silkefløjl, der stammede fra tiden o. 1750, og
som oprindelig skal have været i brug på Frederiksberg slot. Fra 1870 har
fløjlet været i Statsinventariekommissionens varetægt, indtil det o. 1930 blev
tilbagesendt til Frederiksberg slot, hvor det anvendtes til messehagel, prædikestolsbetræk og alterklæde3. Stoffet bar spor af, at der i sin tid har været
påsyet kongekroner.
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Fig. 28. Frederiksberg slotskirke. Detail af altermaleriet.
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Alterdug af hvidt lærred, moderne.
†Alterduge . En hvid drejls alterdug med kniplinger (kaldet »point de la
reine«) omtales fra 1754, men var utvivlsomt ældre. 1803 anskaffedes en hvid
alterdug af bommesi, og senere — fra 1827 — nævnes en alterdug af »Cam
bridge« (fejlskrift for Cambrai, hørlærred). Alleveredes 1869 til Statsinventariekommissionen4.
Altertavle 1711 (fig. 27) består af maleri (Nadverens indstiftelse) med arki
tektonisk ramme, malet på kirkens vestre væg. Oprindelig må der have været
andre bestemmelser, idet billedhuggeren Andreas Niemeyer 21. februar 1711
fik udbetalt 108 rdl. for »en marmor portal til alteret« i Frederiksberg slots
kirke5. Om den har været opstillet her, ved man ikke, og man kender heller
ikke grunden til, at den blev kasseret. I august 1711 fik Hendrick Krock beta
ling for sit altermaleri6, og i november samme år afregnede man med Antoni
Muhle7, som på væggen havde malet rammen om Krocks nadverbillede. Ved
denne lejlighed har man fjernet hele vestvæggens midterste pilaster, idet den
nuværende altertavle optager fladen fra gulv til hvælv.
Maleriet, 191,5×325,8 cm, forestiller Nadverens instiftelse (fig. 28) og er
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Fig. 29. Christoph Marselis' tegning til alteret i Frederiksberg slotskirke (s. 375 f.).

opbygget på samme måde som andre nadverbilleder af denne mester eller hans
elever Af analogier, der henføres til Krock-skolen, kan nævnes tavlerne i Glim
(D.K. Kbh. amt II, s. 704), Tikøb (Frederiksborg amt II, s. 696), Borreby
kapel (Sorø amt II, s. 950) samt Egense kirke i Svendborg amt. Andre nadver
fremstillinger fra Krocks værksted som f.eks. Fakse (Præstø amt I, s. 521) og
Valløby (smst., s. 300) har varianter af det her givne skema.
Kristus og apostlene er anbragt omkring et hesteskoformet bord. I baggrun
dens halvmørke er antydet en portal med fladt bjælkeværk båret af to pilastre.
Over portalen skimtes svagt synlige buer, der kan antyde et hvælvet rum. Til
venstre for portalen ses et vindue med udsyn til månebeskinnede natskyer.
Fra loftet hænger i billedfeltets midte en olielampe. Kristus sidder bag bordet
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Fig. 30. Alterdekoration efter stik i Andrea Pozzos bog Prospettiva dei pittori e architetti
(Rom 1693—1700).

lidt til venstre for midtaksen, således at han sammen med Johannes udgør den
centrale gruppe. De andre apostle sidder i stærkt bevægede klynger omkring
bordet og dets sidefløje. Judas gemmer sig øverst til venstre, isoleret fra de
andre. En ung tjener bærer en bakke bort fra Kristus over mod Judas. En an
den tjener, gemt i forgrundens halvmørke, sidder på hug, syslende med at
hælde vin i et stort kar. Billedet, der er signeret af Krock 1711, sidder i en smal,
forgyldt ramme, halvrund foroven, forkrøbbet forneden.
Den malede arkitekturramme uden om billedfeltet (fig. 29) er som nylig om
talt udført 1711 af Antoni Muhle efter et forlæg af Christoph Marselis, der har
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gengivet den i sin studiebog under benævnelsen »det mirakuløse alter« i Frederisberg slotskirke. I et snit forneden har han antydet, hvorledes arkitekturen
skulle tage sig ud, om den var udført med fremspringende søjler i sten med
stærkt konvergerende linier. Alligevel har han næppe tænkt på andet end en
malet skinarkitektur. Det snævre rum indbød ikke til bastante arkitekturfor
mer, og det har vel været grunden til, at man kasserede Andreas Niemeyers
alteropbygning. Desuden havde han fået idéen fra en håndbog om illusionisti
ske perspektivmalerier.
Marselis komponerede sin ramme med to glatte, flankerende søjler i alter
maleriets højde. Bag søjlerne ses pilastre, alle med rige kompositkapitæler. Til
den skråtstillede søjleopbygning svarer lignende konvergeringer i postament
og arkitrav. Over kapitælbåndet er bjælkeværket brudt, fordi altermaleriet
med sin runding trænger op i gavlfeltet, hvilket atter motiverer den sprængte
segmentgavl. Midtpartiet over altermaleriet krones af et kerubhoved (motivet
er kendt fra kirkens vinduer) under den buede arkitrav, hvorpå hviler to
englebørn omkring en urne; den ene putto synes at holde en fakkel i hånden.
Alterstykkets overdel mellem de sprængte gavlstumper dannes af et stort volutornament med nedhængende festoner ved siderne og med fritstillede palme
grene øverst om den kronende muslingeskal. Denne sidstnævnte sidder netop
dér, hvor forhen var et ionisk kapitæl, der sammen med sin pilaster måtte
fjernes for at skaffe plads til alteret.
Dette alterparti er mere barokt i europæisk forstand end det øvrige inven
tar i slotskirken, næsten borrominesk med rødder i arkitekturen syd for Al
perne. Marselis har da heller ikke været den egentlige inventor af alteret. Han
må have kendt Andrea Pozzos bog8 Prospettiva dei pittori e architetti (Rom
1693—1700), hvor en lignende alteropbygning er gengivet, i teksten udtrykke
lig fremhævet som en malet skinarkitektur (fig. 30). Der er kun få varianter
— Pozzo har f.eks. snosøjler, medens Marselis opererede med lige skafter.
Skinarkitekturen er malet, som om lyset kommer fra venstre, dvs. fra syd,
med skyggevirkninger på de marmorerede søjler og med en passende slagskygge
til højre på den hvide væg. — Både altermaleriet og dets malede ramme er
gentagne gange blevet restaureret. 1768 blev hele alterpartiet »renoveret og
repareret . . . samt afskygget paa Muren«. 1830 blev selve maleriet påny istand
sat af konservator Jens Peter Møller, da farverne var revnet og løsnet fra lær
redet; billedet blev da taget ud af rammen og »med al Omhyggelighed istand
sat, den gamle Fernis aftaget, retoucheret og ferniseret . . .«, hvorefter det igen
kom på plads. Året efter blev rammens malede arkitektur repareret9. Da kirken
ved officersskolens overtagelse af slottet blev nedlagt, blev Krocks maleri
1868 udtaget fra muren og deponeret i den kgl. malerisamling på Christians
borg. Herfra sendtes det 1877 til den nybyggede S. Pauls kirke i København,
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hvor det tjente som altertavle til 1887, hvorefter det ophængtes i kirkens side
skib10. Ved genoprettelsen af Frederiksberg slotskirke sendtes maleriet tilbage
til sit oprindelige hjemsted, hvor det efter en ny istandsættelse 1929 påny kom
på plads11. Den malede ramme havde overlevet. I den tid, da det gamle kirke
rum fungerede som officersskolens bibliotek, blev rammen stående synligt,
men skæmmedes ved en opstillet cylinderovn (fig. 25). Også rammen måtte
repareres ved kirkens istandsættelse.
Altersølv. Frederiksberg slotskirke har næppe ejet selvstændigt altersølv i
sin første periode fra Frederik IV.s til Christian IX.s tid, eftersom de talrigt,
bevarede inventarielister overhovedet intet har at berette derom. Forklaringen
turde være, at hoffet har medbragt alt sligt, som kalk, disk, vinkande, fra
Christiansborg, når der var behov derfor. Ved kirkens genoprettelse o. 1930
anskaffedes kalk (stemplet Evald Nielsen 1929), to diske, vinkande (stemplet
Michelsen), skummeske samt en sølvskål 1959. En oval oblatæske bærer årstal 1771
med mestermærke mulig for Jonas Henrich Jonassen (Bøje, s. 78). Andre stem
pler ses ikke. Stammer fra Frederiksberg kirke (se der).
Alterstager af messing fra kirkens genoprettelse. To kandelabre med syv lys
i hver, anbragt ved siden af alteret, er skænket 1932 af Frederiksberg kommu
nalbestyrelse. Af bronze med guldforsiringer.
†Alterstager 1710, af sølv, leveret af guldsmeden Andreas Normann den 19.
november nævnte år (»wogen mit der verguldten Nahmens 675 lodt 3 q[uint]«)12,
omtales i samtlige inventarier fra 1743 til kirkens nedlæggelse, da de blev af
leveret til Statsinventariekommissionen, som midlertidig deponerede dem på
Amalienborg. De menes at være tilintetgjort ved Christiansborgs brand 1884.
To vaser af svært sølv, med inskriptioner, blev skænket 1960 af officerssko
len i anledning af kirkens 250 års jubilæum.
Knæfaldsskranke 1932 (fig. 27), anbragt på en lav forhøjning med fløjlsbetrukne hynder, består af et lavt trægitter efter model fra Bregentved slotskapel
(D.K. Sorø amt I, s. 578), med smalle opstandere, mellem hvilke der findes
forgyldte, udskårne ornamenter i regencestil; i hjørnerne firesidede marmore
rede postamenter.
Om kirkens ældste †knæfaldsskranke er der næsten ingen efterretninger. 1762
fik maleren (Vilhelm Jacob?) Rüde betaling for at anstryge gelænderet foran
alteret. Dette ældre gelænder synes at være fjernet 1864, da slotskirken nogen
tid fungerede som sognekirke, medens Frederiksberg bykirke blev istandsat13.
Man byggede da en ny skranke, som efter snedkerregningen nogenlunde kan
anskues: »I Kirken omkring Alteret omgjort det gamle nedtagne Gelænder fra
Dronningens Trappe og opsat [det] med tvende nye runde Hjørner og med 24
gamle Balystre ligeledes omgjorte, og forneden paa Marmorgulvet et nyt Fod
stykke helt omkring, og i Gelænderet en Dør . . . med Hængsler og en liden
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Fig. 31. Rosenborg slot. Marmorgulv foran kaminen i Christian V.s værelse, formentlig
stammende fra Frederiksberg slotskirke.

Skaade . . . Hele Gelænderet udgjør 11 Alen og [er] beiset og poleret«. — Knæfaldsskranken var oprindelig anbragt på en *forhøjning af gråhvidt året grøn
ligt marmor med rundede kanter, 266 cm lang og 132,5 cm bred (fig. 31). In
denfor ligger et smalt bånd af hvide marmorfliser, 10 cm bredt; selve gulvfla
den foran alteret bestod af to rækker kvadratiske fliser, med fire i hver række,
hver flise 47 cm i kvadrat. Dette *altergulv blev 1869 optaget og senere (1876)
ført til Rosenborg. J. J. A. Worsaae14 beretter om dette: »Foran Kaminen [i
Christian V.s røde værelse] dannedes en særegen, lidt ophøiet Plads af smukt
slebne kostbare Marmorstene, der forhen havde ligget foran Alteret i Frederisberg Slotskirke«. Dette fordums altergulv ligger endnu på Rosenborg i den
sydøstre gavlstue, rummet med kronregalierne.
Messehagler. 1) O. 1930, udført af karmoisinrødt fløjl, som blev udleveret
af Statsinventariekommissionen fra Christiansborg, og som angives at stamme
fra Frederiksberg slot. 2) 1950, af rødt silkefløjl, tegnet og syet af Marie Dreier.
3) 1954, af grøn, florentinsk brokade, tegnet af H. G. Skovgaard, broderet af
Asta Bönnelycke. 4) 1957, af gylden florentinsk brokade, tegnet af billedhuggerinden Mary Hansen, broderet af Asta Bönnelycke. 5) 1958, af lilla fløjl,
anonym gave, tegnet af Mary Hansen og broderet af Asta Bönnelycke (alle
gengivet i Niels Maares bog om slotskirken, s. 68). — Messehaglerne nr. 2—5
er udført efter udkast af pastor Erik Stub. — 6) 1963, af rødt fløjl, tegnet af
Mary Hansen og broderet af Asta Bönnelycke.
†Alterkrucifiks af sølv blev 1711 købt af guldsmed Andreas Normann15. Det
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omtales i samtlige inventarier og blev
1867 beskrevet som »et Stykke Sølv
Christusfigur paa Sølvkors med Iben
holts Fod, hvorpaa nogle Sølvcirater«,
altså nogenlunde svarende til sølvkru
cifikset i Fredensborg slotskirke (D.K.
Frederiksborg amt I, s. 829). Det blev
1869 afleveret til Christiansborg, hvor
fra det deponeredes på Amalienborg
sammen med de ovennævnte alter
stager. Krucifikset menes at være gået
til grunde under Christiansborgs brand
1884.
Døbefont (fig. 32) af træ, o. 1745, 84
cm høj og 61,5 cm i tværmål, er op
rindelig udført for kapellet i Søllerødgård (D.K. Københavns amt I, s. 447)
og stod fra 1769 i Frederiksberg kirke,
hvorfra den 1931 udleveredes til Frede
riksberg slotskirke16. Den er ottekantet
Ole Woldbye 1960
og vaseformet, på profileret, grønmarFig. 32. Frederiksberg slotskirke. Døbefont
moreret fod med røde og gyldne vand
omkring 1745.
rette profillister; det rødmarmorerede
skaft er ligeledes ottekantet med to lodrette, forgyldte kannelurer på hver side.
Den karnisformede kumme er grønmarmoreret med forgyldt kant. Til kummen
hører et ottekantet, grønligt marmoreret fontelåg. I kummen findes et dåbsfad
af bronze, 55,5 cm i tværmål, med drevne ornamenter, tegnet af Georg Pfaff
og udført af ciselør B. Jelsmar17, ved indskrift dateret 1931.
Dåbskande (fig. 33), af sølv, har indskrift fra 1768, men er utivlsomt af ældre
oprindelse, formentlig fra 1720'rne. Over den fligede fodplade rejser sig det
bugede, ligeknækkede korpus. Der er et hvælvet låg og en spids tud, samt hank
af sort træ. Øverst på låget er senere anbragt et kors af sølv. Højde 28,5 cm.
På korpus står med prikket skriveskrift: N R B og J K B d 30 Juli 1768.
Under bunden et udslidt mestermærke (fig. 34). 1710—1852 var der ingen dåbs
kande ved slotskirken. Der savnes oplysning om denne dåbskandes herkomst.
Prædikestol 1710 (fig. 35), anbragt midt på østvæggen, er udført af Claus
Harder, der leverede selve stolen med opgang og en dertil hørende præstestol18,
medens lydhimlen er lidt yngre. Stolen hviler på en firesidet fod, beklædt med
nedadtil spidsende og stærkt forkrøbbede pilastre (fig. 36), og er dannet som
en regelmæssig ottekant med enkle, firesidede fyldinger og letprofilerede ramDanmarks kirker, København III
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melister samt ligeledes letprofilerede postament- og gesimsfremspring. Den op
rindelige, marmorerede staffering har ikke kunnet fremdrages under senere ti
ders perlegrå overmaling; siden restaureringen o. 1930 er stolen påny marmo
reret, grønlig i felterne, rødlig på rammerne, med gyldne lister. Armlænet er
beklædt med rødt fløjl fra Christiansborg, efter sigende fra tiden o. 1750 og
oprindelig hjemmehørende på Frederiksberg slot19. Den samtidige opgang har
samme enkle opbygning med fire rhombeformede fyldinger i letprofilerede
rammer og fører op til en låge, der udgør en af stolens otte sider, og som er
ligedannet med de øvrige fyldingsmønstre. Bagvæggen er betrukket med samme
slags fløjl som armlænet, blot har kappen foroven moderne påsyede gyldne
kroner, hvoraf der siges at have været spor, da klædet o. 1930 udleveredes fra
Christiansborg.
Lydhimlen (fig. 37) blev opsat 1721, formet som en ottekantet baldakin med
smallere, ligeledes ottekantet topstykke, og smykket med billedskærerarbejder
af J. C. Sturmberg20. For snedkerarbejdet stod Erik Frandsen Berg21, som 17.
december 1721 erklærede at have forfærdiget en ny himmel til slotskirkens præ
dikestol, »halvfjerde alen i Ottekant med fordybet Fylding [dvs. bunden af
himlen] og indvendig en Ramme omkring og der oven paa sirlige Lister om
kring; nok uden omkring store sirlige Gesimser, og oven paa igen tvende behø
rige Postamenter, den øverste Postament med en Affald som en stor Hulkehl
og beklædt med tynde Brædder, og derom med behørige Gesimser paa alle 16
Kanter . . . Dertil haver vi gjort Stillasi, som denne Himmel laa paa, da den
blev anpasset, og mine Folk har været derude i tvende Dage og passet den til
Muren og sat den fast«.
J. C. Sturmbergs andel i arbejdet er bevidnet i hans summariske regning af
13. december 1721, hvori han blot erklærer at have udført himlens billedskærerier i lindetræ. Han leverede otte bøjler, der forbinder lydhimlens hjørner
med de korresponderende punkter på topstykket, alle dobbelt C-bøjleformede
med akantusblade og rosetter i voluttens centrum, medens en feston af klokke
blomster forbinder volutten med C-bøjlens knæk. Desuden har Sturmberg skå
ret den store engel, der kroner himlens top, og som bærer et flagrende gevandt,
der er viklet om begge arme og med et bånd holdt oppe ved brystet; i den
løftede højre og den sænkede venstre hånd bærer engelen et skriftbånd — til
syneladende nu uden indskrift. Figuren knæler på en skyformation, hvori fjæler sig et par kerubhoveder. Til Sturmbergs billedhuggerarbejde hører, skønt
der ikke direkte siges noget derom, formentlig også Helligåndsduen i stråle
glorie under baldakinens loft samt på dens forside en kronet kartouche med
Frederik IV.s forgyldte spejlmonogram på rød bund. Alt dette billedskærer
arbejde blev forgyldt af Elias Green, der tillige marmorerede himlens snedkrede
arbejde i grønlige toner med røde lister22.
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Fig 33. Frederiksberg slotskirke. Dåbskande for
mentlig fra 1720'rne (s. 379).
L. L. 1970

Da kirkens øvrige træværk blev perlemalet 1803, beholdt prædikestolen sin
gamle marmorering. Senere fremtræder også den helt perlemalet; forandrin
gen til perlefarven er mulig sket 1832, men noget helt sikkert kan ikke siges23.
— Som det meste af det øvrige inventar blev prædikestolen 1869 afleveret til
Statsinventariekommissionen, hvorfra den 1874 på dronning Louises initiativ
blev sendt til Emmauskirken ved Diakonissestiftelsen24. Ved slotskirkens gen
oprettelse ønskede man ganske naturligt at få stolen tilbage til de oprindelige
omgivelser, men Diakonissestiftelsens bestyrelse ville nødig udlevere denne
prædikestol, der nu havde tjent på sit nye sted i henved 50 år, og som desuden
opfattedes som en personlig gave fra dronning Louise. Ved slotskirken forbe
redte man derfor udførelsen af en nøjagtig kopi. Men ved Christian X.s per
sonlige mellemkomst blev sagen ordnet kort før slotskirkens indvielse: stolen
fra 1710 med himmel kom tilbage til slottet, medens Emmauskirken fik over
ladt kopien25.
En skranke foran prædikestolen, anbragt langs randen af marmorgulvet, er
opstillet ved kirkens restaurering o. 1930. Planen fra 1852 (fig. 12) kan for
tolkes derhen, at der har været et sådant skel mellem flisegulvet foran alteret
og gulvfladen foran prædike- og skriftestol. Men tegningens udsagn er ikke alt
for tydeligt, og fra ældre tid er der ingen meddelelser om en sådan skranke.
Ved kirkens rekonstruktion har man regnet med, at skranken var autentisk,
og har desuden givet den samme fyldingsmotiv som stolestadernes låger. Et
Danmarks kirker, Kobenhavn III
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Fig. 35. Frederiksberg slotskirke. Prædikestol (s. 379 ff.).

L. L. 1970

omtalt på prædikestolen i Oehlenschlägers Frederiksbergdigt, ken
des ellers ikke fra kirkens inventarier.
Stolestaderne blev 1710 udført af snedkeren Claus Harder26. Der var 28 ræk
ker ialt, fordelt med to gange syv ved nordvæggen, lige så mange ved syd
væggen, begge steder tvedelt ved en gang i midten. De stod — vistnok hele
tiden ret uantastet — på de sceneskrå gulvbrædder (ovenfor s. 353) lige til 1869,
da de blev sendt til Fredensborg slot27. Fra dette øjeblik begynder deres skæbne
†timeglas,
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Fig. 36. Frederiksberg slotskirke. Prædikestolens fod.
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Fig. 37. Frederiksberg slotskirke. Prædikestolens
lydhimmel, skåret 1721 af J. G. Sturmberg (s. 380).

at blive usikker. Ifølge de officielle skrivelser om denne sag blev den halve del
af de til Fredensborg leverede gavle og låger, altså 14 ialt af hver slags, på
anfordring 1916 sendt til Christiansborgs slotsforvaltning, hvorfra de 1919
videresendtes til Frederiksberg slot, og her stod de i kælderen, indtil de påny
kunne anvendes i slotskirken.
Noget tyder på, at denne beretning ikke helt står til troende. Slotsforvalte
ren på Fredensborg har ganske rigtigt modtaget stoleværket fra Frederiksberg
slotskirke samt andet inventar Frederiksberg slot tilhørende, men slottets da
værende arkitekt, F. Meldahl, meddelte, at han 1870 havde brugt en del af det
udleverede materiale til paneler i nogle nyindrettede gemakker på Fredens
borg28. Hvad der blev af resten, ved man ikke med sikkerhed. Derimod kan
vi dokumentere, at der på Fredensborg var et overskud af ældre stoleværk fra
den derværende slotskirke, hvor C. F. Harsdorff i 1770'erne havde nedlagt 10
fritstående bænkerækker (D.K. Frederiksborg amt II, s. 838), hver med 20
gavle og 20 låger, og det er sandsynligvis en del af dette inventar, der 1916
sendtes til Christiansborg, eftersom låger og gavle på disse ganske svarer til
dem, der kendes fra Fredensborg slotskirke. De var 1726 udført af snedkeren
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Christian Kutsch under overop
syn af slotsarkitekten Johan Cor
nelius Krieger, medens Frede
riksberg
slotskirkes
stoleværk
var udført af Claus Harder 1710
under W. F. von Platens ægide.
På forhånd må det anses for
usandsynligt, at to forskellige
snedkere i to forskellige slotte
med 16 års mellemrum skulle
udføre nøjagtigt ens arbejde.
Det er derfor rimeligt at tro, at
Meldahl 1870 har opskåret hele
bestanden af stolestader fra
Frederiksberg, og at man 1916
da har regnet med, at de på Fre
densborg magasinerede gavle og
låger måske trods alt kunne
stamme fra Frederiksberg slots
kirke, og derfor ekspederet dem
til Christiansborg, hvorfra de
som før nævnt er videresendt til
L L. 1970 Frederiksberg slot. Da man kun
Fig. 38. Frederiksberg slotskirke. Stolestader
kunne mønstre halvdelen af det
fornødne antal, blev de gamle
gavle med låger opstillet i den vestre side af Frederiksberg slotskirke, medens
man til den anden side måtte nøjes med kopier.
Efter denne dokumentation bør man vistnok inventarisere de ældste af sta
derne i Frederiksberg slotskirke på følgende måde:
Stolestader (fig. 38), formentlig udført 1726 for Fredensborg slotskirke af
snedkeren Chr. Kutsch, 1919 overført til Frederiksberg slot for derefter o.
1930 at blive opstillet i slotskirken. Gavlene har på forsiden doriske pilastre
og krones foroven af muslingeskaller, der dog alle ved afleveringen 1919 var
fjernede og derfor måtte fornyes. Lågerne, der er af samme størrelse og form
som de tilbageværende i Fredensborg slotskirke, har fyldinger med buede og
forkrøbbede lister. — Ved overleveringen fra Christiansborgs slotsforvaltning
1919 var alt træværket perlemalet. Den oprindelige staffering med imitationer
af palisandertræ i rammestykkerne og rosentræ i fyldingerne blev i 1920'rne
genfremdraget og fornyet.
†Stolestader 1710, med snedkerarbejde af Claus Harder og billedskærerar.
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Fig. 39. Frederiksberg slotskirke. Festdekoration 1829, tegnet af Jørgen Hansen Koch, med gengivelse
af de ældre stolestader. Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger.

bejde (dvs. muslingeskaller på gavlene) af Leonhard Schwabe29, er formentlig
benyttet til panelværk i de nye gemakker, der 1870 indrettedes i Fredensborg
slots vestre ottekant, hvor de måske endnu kan findes. Deres oprindelige ud
seende fremgår vistnok af en skitse, der 1828 tegnedes af Jørgen Hansen Koch,
og som forestiller en festdekoration i Frederiksberg slotskirke (fig. 39)30. Her
er et par stader gengivet. Gavlene på denne tegning er meget brede med en
enkelt firesidet fylding, derover i topstykket en smal, liggende fylding under
den udskårne muslingeskal; lågerne har tilsvarende firesidet fylding — altså i
mange henseender en anden ordning end den, der nu kendes i Frederiksberg
slotskirke.
Om fordelingen af hofmenigheden i stolene er der et par oplysninger. På de
nuværende stader, der altså formentlig stammer fra Fredensborg slotskirke,
stod der nogle — nu atter overmalede — indskrifter med angivelse af, for
hvem stolen var bestemt31. Vedrørende de ældre stader i Frederiksberg slots
kirke er der bevaret en oplysende plan i Overhofmarskallatets arkiv. Tegnin
gen (fig. 40) viser, at der i den søndre del af kirken udelukkende sad mænd
med hofchefer og riddere forrest ved alter og prædikestol. I de andre rækker
sad i dalende rangorden kammerjunkere, vagthavende officerer, hofjunkere,
pager, lakajer samt staldfolk og andre domestikker bagest ved døren. I den
nordlige del sad der ligeledes mænd i den vestlige halvdel med fyrstelige per
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soner forrest, derefter karakteriserede per
soner, kammerbetjente, hofofficianter, og
allerbagest finder man slotsforvalterens
stolestade. Derimod var den østre halv
del udelukkende forbeholdt hoffets kvin
delige medlemmer med damer af de to
første rangklasser i forreste række ved
prædikestolen (for så vidt disse ikke kunne
få plads i pulpituret), derefter kammer
fruer, damejomfruer, gemaks- og stue
piger med »fremmede fruentimmer« bag
est. Formentlig har alle stolene med påmalede indskrifter forkyndt, for hvem
stadet var bestemt, men efterretninger
derom er ikke fundet.
†Præstestol 1710, undertiden også kal
det skriftestol, var udført af Claus Har
der32, der havde leveret snedkerarbejdet
til prædikestolen »und beygehörigen Prie
ster Stuhl«. Den var altså at finde ved
siden
af
prædikestolen,
inventariseres
også stedse sammen med denne, og kan
da kun have stået ved dennes nordre
side, eftersom den søndre var optaget
af opgangen. Præstestolen, der havde
røde
taftes gardiner samt en fløjlsbetrukFig. 40. Frederiksberg slotskirke. Situationsplan 1781 med angivelse af slotsmenighedens
ken knæleskammel, omtales i regnskaber
placering i stolestaderne. Rigsarkivet, Overog inventarier fra 1710 til 1860'erne; men
hofmarskallens arkiv, Dagjournaler.
den forsvandt sporløst ved kirkens ned
læggelse, og man kender intet til dens udseende.
†Pengeblok 1739. Snedkeren (Didrik?) Schæffer fik 20. februar nævnte år
7 rdl. for en »Armen Stock« til Frederiksberg slotskapel. Hvor den har stået
og hvordan den så ud, vides ikke. Den ses heller ikke at være omtalt senere
hen. — Kirkens ældste, udførlige inventarium fra 1754 omtaler en indlagt
†pengetavle og en †sparebøsse af blik; de dukker begge op i senere inventarier
fra 1700'rnes slutning, men forsvinder derefter sporløst.
*Klingpung (fig. 41—42) 1766 består af en rød fløjlspose med langt, lakeret
skaft af træ. På posen er med sølvtråd og silke broderet det lille rigsvåben med
vildmændene, foroven med en stor krone, forneden med et rudemønster og en
lille broderet blomst i hver rude. På posens modsatte side er broderet Christian
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Fig. 41—42. Klingpung 1766, oprindelig i Frederiksberg slotskirke, nu i Rosenborgsamlingen (s. 386 f.).

VII.s kronede monogram og derunder i rocailleramme årstallet 1766. Fløjlsposen er indvendig foret med grøn silke. Ved en bort af kvaster og frynser er
posen fæstnet til en sølvbund, formet som en skål med bred, ciseleret kant,
som bærer et rocaillemønster, der tildels er lagt hen over et gennembrudt rudemønster. Skålen viser to gange gentaget Sivert Torsteinsons mestermærke
(Bøje 410) og et delvis udslettet årstal, vistnok 1758. På træskaftets spids sid
der et glat sølvbeslag, hvorom griber en forskydelig ring med en sølvforgyldt
klokke (fig. 42), langs hvis kant der er ciseleret det samme rocaillemotiv, der
ses på posens sølvbund. Ifølge Partikulærkammerets regnskab er klokken — som
ikke har stempler og iøvrigt mangler en knebel — 1766 købt til Frederiksberg
slotskirke af Christopher Fabritius33; den er sandsynligvis udført af den samme
Sivert Torsteinson, som leverede posens sølvforgyldte bund.
Klingpungen blev 1869 afleveret til Statsinventariekommissionen. 1884 blev
den indlemmet i Rosenborgsamlingen34.
Pulpitur 1709 (fig. 4). Slotskirken fik to pulpiturer, hvortil der var adgang
gennem portallignende døre i slottets beletage (ovenfor s. 362). Deres alder vi
ser, at de var planlagt fra første begyndelse og ikke skyldes en senere efter
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tanke, skønt deres hele opbygning delvis spolerer indtrykket af væggenes for
nemme pilasterarkitektur. En stenhugger Simon Lind leverede 26. juni 1709
fire flade sten, der skulle bære pulpiturstolperne35. Efter bygningsentreprenøren Ernst Brandenburgers ordre afregnede ankersmed Morten Hansen 20. sep
tember 1709 for disse fire jernpiller36, hvoraf de to under søndre pulpitur blev
udskiftet 1793. Snedkeren Claus Harder udførte selve træværket og indsendte
sin regning 1. oktober 1709 for begge pulpiturer med gesimser »rundt und holl«
af pommerske bjælker »und nach dem Zeichen gekehlt«, hvilket sidste udtryk
måske betyder: bøjet eller rundet i overensstemmelse med tegningen. Sned
kerens samlede regning37 lød på 428 rdl., en ganske anselig sum, der må ses i
forhold til det vanskelige arbejde med at bugte og kumme træet efter barok
kens luner.
Pulpiturerne, der er indskudt i kirkerummet ved dettes nordre og søndre
smalside, hviler på de førnævnte slanke, runde jernstøtter, to under hvert pul
pitur. Brystværnet er rundet ved siderne, dybt tilbagetrukket hen mod rum
mets korte endevægge, foran hvilke de atter krummer sig. De har en letprofileret fodliste, er opdelt i syv langstrakte felter, hvori skyformationerne er
malet (i hvert fald siden 1717, se s. 358), og som adskilles ved brede piller eller
lave pilastre med forkrøbbede fodlister og kapitælbånd. Den nuværende staf
fering som mørktådret egetræ er vistnok den oprindelige, blot fornyet ved
restaureringen i 1920'rne.
De forandringer, der i tidens løb er foregået med pulpiturerne, er kun få.
1721 opstilledes der her to vindovne38. Den ene vides med sikkerhed at have
stået midt på sydvæggen i det søndre galleri, der var bestemt for orgelet og
hofdamerne. Den anden finder man på det nordre galleri, vistnok i det mindre
aflukke ved nordvæggen, hvor kongen havde sin nedenfor nævnte stol. 1770
blev kongestolen ændret, men der skete næppe noget med pulpiturerne. 1791
fik kirken overdraget det berømte Compeniusorgel fra Frederiksborg. Det med
førte, at det søndre pulpitur måtte ændres. Dels blev ovnen fjernet, dels blev
de to pilastre (s. 357) borthugget undtagen kapitælerne, og endelig måtte gulv
arealet øges. Man førte gulvfladen længere ind i rummet, altså mod nord, hvor
ved det barokt svungne brystværn blev noget forkortet39. Man kan endnu
iagttage operationens virkninger. Et par af fyldingerne i det søndre pulpiturs
brystværn er nu væsentlig kortere end de tilsvarende felter i det nordre pul
pitur. 1803 blev træværket, som tidligere nævnt, overstrøget med perlegrå
farve, og i denne skikkelse (fig. 25) stod gallerierne også efter militærets over
tagelse 1869 så temmelig uantastet lige til restaureringen i 1920'rne, da de op
rindelige farvelag blev genfremdraget.
†Kongestol, måske fra 1710, befandt sig på det nordre pulpitur. Planen fig.
43 viser, at den var anbragt ved nordvæggen, altså med ryggen til kirkestu-
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Fig. 43. Frederiksberg slotskirke. Pulpiturplan 1852 (jfr. flg. 12) med angivelse af kongestolens
placering. RA. De rosenbergske mapper.

erne bag pulpituret. Dens ældste skikkelse og nøjagtige alder kendes ikke, da
den først er fundet omtalt 173640. Den ovenfor nævnte vindovn på nordre
pulpitur var i alle tilfælde senere i 1700'rne opstillet i kongestolen41. Væggene
og gulvet var betrukket med rødt klæde. Der var plads til syv lænestole »med
rødt Damaskes Overtræk og med Frøntzer omkring besat«. 1769—70 blev
kongestolen ændret sammen med de to kirkestuer (s. 364), men et helt klart
begreb om dens nye udseende kan man næppe få, da den eneste kendte plan
(fra 1852) antyder så snævert et rum, at der ikke kan blive plads til syv arm
stole plus en vindovn. Forandringerne 1769 indskrænkede sig ikke blot til for
nyelse af træværket; der kom også en ny tapetdør, medens gulv, vægge og loft
blev betrukket med nyt rødt klæde. Desuden nævnes i vinduerne et rødt taftes gardin på en jernstang42. Da man 1803 perlemalede en stor del af kirkens
træværk, fik også kongestolens 15 (!) vinduesrammer en lignende behandling43.
Sandsynligvis drejede det sig om skydevinduer; 1803 nævnes det, at der på
brystningen i vinduerne lå seks krølhårspuder, betrukket med rødt damask,
dertil otte gevandter af ditto damask samt en kappe af hvidt taft med smalle
guldfrynser og »tvende større i Festoner satte Gardiner af rødt Taft«. 1821
blev de ældre (rokoko?) armstole afskaffet til fordel for seks af birketræ (for
mentlig i empire), betrukket med rødt bommesi, medens væggene beholdt det
gamle røde klæde. Til gulvet anskaffedes 1824 et nyt skotsk tæppe44. Medde
lelser om senere forandringer er ikke fundet. Ved afleveringen 1869 sendtes alt
gardintøjet fra kongestolen til Statsinventariekommissionen, og kort derefter
må selve det kongelige glasbur være brudt ned. På en nyere opmåling fra tiden
o. 1930 (gengivet i Weilbachs bog om slottet fra 1936) ses endnu en række fli-
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ser i nordre pulpitur antydet på det sted, hvor kongestolen havde stået. Det
drejer sig om underlaget for den længst forsvundne vindovn. Fliserne er utvivl
somt taget bort, inden slotskirken genindviedes 1932, og dermed skulle det
sidste spor af Frederiksberg slots ældste kongestol være udslettet.
*Orgel 1714 eller muligvis lidt ældre. Den ældste efterretning om slotskirkens
orgel stammer fra 31. oktober 1714, da kongen bevilgede orgelbyggeren Peter
Petersen Bodtzens arvinger 200 rdl. for det i Frederiksberg slotskirke opstillede
orgel45. Ifølge det ret summariske inventarium 1743 var det opstillet på hof
damernes søndre pulpitur, hvor kirkens forskellige orgeler i tidens løb altid
har været anbragt. Det var 3 alen 2 tommer højt, 1 alen 23 tommer langt og
1 alen 2 tommer bredt (if. Inv. 1754). 1781 transporteredes et positiv, der hidtil
havde været anvendt til gemaksprædikenerne på Christiansborg, midlertidig til
Frederiksberg slotskirke46. Bodtzens orgel blev 1794 skænket til Blaagaards
seminarium47, hvorfra det 1840 overgik til Abel Cathrines stiftelse. Efter denne
stiftelses ophævelse overførtes det til det Kgl. Musikkonservatorium. Orgelet
har et manual med tre stemmer; tilsyneladende er denne størrelse den origi
nale. Kun en af de gamle stemmer, Gedakt 8', er bevaret; de to andre, Prin
cipal 4' og Oktav 2', stammer fra en senere gennemgribende ombygning (Jens
Gregersen 1840?).
*Compeniusorgelet, bygget o. 1610 og opstillet på Frederiksborg slot 1617,
overførtes 1790 til Frederiksberg slot, hvor det henstod i 15—16 kasser, indtil
det efter en gennemgribende istandsættelse under orgelbygger Speers ledelse
1793 blev opstillet på damernes pulpitur i slotskirken48. Compeniusorgelet blev
1869 sendt til Statsinventariekommissionen, hvorfra det videresendtes til sit
oprindelige hjemsted, Frederiksborg slot, under hvis kirke det nærmere bliver
omtalt.
Orgel 1934. Da slotskirken indviedes 1932, havde man kun et harmonium til
at ledsage den musikalske del af gudstjenesterne. Ved private gaver fik slots
kirken 1934 et større orgel, bygget af Th. Frobenius med billedskærerarbejde
af Alfred Frederiksen og tegnet af arkitekt J. Tidemand Dal49. Det har to
manualer, pedal og 11 stemmer.
Salmenummertavler. To større salmenummertavler50 med forgyldte kantli
ster, foroven forkrøbbede, anskaffedes 1934. Fire smallere tavler blev fremstil
let 1947.
†Salmenummertavler. 1805 anskaffedes til slotskirken »tvende forgyldte og
laquerede Tavler51 med et lille Bræt [senere kaldet »et Bord«] til Nummerne«.
De nævnes som salmenummertavler i den følgende tids inventarielister og af
leveredes 1869 til Statsinventariekommissionen. Herfra videresendtes de til
Fredensborg slotskirke52, hvor de forgæves er eftersøgt.
To series pastorum 1950 er ophængt på kirkens sydvæg53. Den ene — øst
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for døren — gengiver navnene på de hofprædikanter, der har fungeret ved
slotskirken fra 1710 til 1852. Den anden — ophængt vest for døren — opregner
præsterne siden 1932.
Mindetaule 1932 med hovedtræk af slotskirkens historie, forfattet af Niels
Maare, er ophængt i profileret og marmoreret ramme på kirkens nordvæg.
Lampetter o. 1930. Ved kirkens genoprettelse anskaffedes efter oberst Niels
Maares udkast 16 trearmede bronzelampetter, med motiv fra tilsvarende lam
petter i slotskapellet i Eutin. Antallet er senere (1953) forøget54.
†Lysearm med tre piber på prædikestolen er omtalt i 1754-inventariet. An
den belysning i slotskirken hører man ikke om; der har måske været anbragt
lys i stager på stolegavlene.
To klokker 1704, støbt af Friedrich Holtzmann55, ophængt øverst i porthuset
ud mod slotsgården og oprindelig anvendt i forbindelse med slotsurets slag
værk, blev 1795 indrettet til ringning ved gudstjenesterne i kirken og tjener nu
atter efter en næsten hundredårig pause kirkelige formål.
1) 1704, den lille klokke, oprindelig bestemt til kvarterslag, måler 40 cm i
højden og 50 cm i mundingsrandens diameter. Foroven har den en bred dob
belt bort af akantusblade, adskilt ved et smalt bånd, hvorpå står med op
højede versaler: Gloria in excelsis Deo Hafniæ 1704. På den side, der vender
imod slotsgården, ses et sammenslynget monogram FL (Frederik og Louise).
2) 1704, den store klokke, måler 54 cm i højden, medens diameteren for
neden er 72 cm. Klokken har foroven samme bort og samme indskrift som nr. 1.
På bagsiden (bort fra slotsgården) er støbt et stort profilbillede af Frederik IV.
i relief, indfattet i en oval krans af palmeblade (fig. 2).
Da slotskapellet først blev indrettet 1710, er det givet, at klokkerne fra 1704
oprindelig ikke kan have haft nogen kirkelig funktion. Det er tvivlsomt, om de i
1700'rne overhovedet har ringet til gudstjeneste, da de efter det lidet, der op
lyses om dem, synes at have været faste, kun anvendt til time- og kvarterslag.
1794 blev de sammen med sejerværket flyttet til Søkadetakademiet på Ama
lienborg, men kun for næste år igen at vende tilbage til Frederiksberg slot56.
Slotsforvalter Voigt begærede ved den lejlighed en ny anordning, hvorefter
»med Klokkerne kunde ringes ved Prædiken i Stedet for som hidtil med en
Hammer at slaa paa Klokkerne«. Noget tyder altså på, at urklokkerne først
nu virkelig blev til kirkeklokker. De vides nemlig at have fungeret som sådanne
i den følgende tid. 1841 efterså en smed »de tvende Kirkeklokker til Kirke
ringning«57. — Da slotskirken genopstod i sin gamle skikkelse, var klokkerne
påny forlængst indrettet til time- og kvarterslag alene. Først 1960 har spare
kassen »Bikuben« bekostet en ny ophængning58, hvorefter de to gamle klok
ker atter kalder til gudstjeneste.
Danmarks kirker, København III
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Litteratur. F. J. Meier: Frederiksberg Slot, Kbh. 1896 (omtaler kun den ældste tid og
har meget lidt om slotskirken). — Louis Bobé: Bogen om Frederiksberg Slot (1919). —
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slottets omfattende arkiv, først og fremmest i Partikulærkammerets forskellige serier,
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Sjælland. Fra den nyeste tid finder man de fleste oplysninger i Stiftsøvrighedens arkiv,
der dels ligger på Landsarkivet, dels i Amtsgården på Blegdamsvej.
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1864 nr. 26; 10. og 18. august 1864. 19 Indenrigsmin. 39. Frederiksberg slot 1864—65
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Ovenfor s. 186 omtaltes von Platens forhold til Garnisonskirken, og her viste det sig,
at de skriftlige kilder entydigt udgiver Platen for at være kirkens arkitekt. De i Lenin
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note 10. 29 P. 87. 1708. 88; udateret 1708. 30 P. 87. 1709. 41; 18. feb. 1709. 31 P. 87.
1709. 57; 23. feb. 1709. 32 P. 87. 1709. 42; 10. juli 1709. 33 Danske Magazin III
(1747), s. 155. 34 P. 87. 1769. 14; 31. dec. 1768 (Rüde). — RA. Rtk. Bygningskontoret.
Kommunicerede kgl. resolutioner 1803 nr. 753; 17. juni 1803 (Baruël). 35 NM. Det
særlige Bygningssyns arkiv; 25. nov. 1926. — Smst. 14. feb. 1927. — Nationaltidende
Aften; 23. okt. 1926. 36 Chr. Elling i Fr. Weilbach: Frederiksberg Slot (1936), s. 93.
37
N. Maare: Frederiksberg Slots Restaurering, i Weilbach: Frederiksberg Slot (1936),
s. 115. — Jfr. Frederiksberg gennem Tiderne I (1946), s. 63 (Maare). 38 RA. Rtk.
39
Slotsregnskaber.
Reviderede
regnskaber.
Frederiksberg
slots
inventarium
1743.
Fr.
Weilbach: Frederiksberg Slot (1936), s. 64. 40 Weilbach, anf. v., s. 36 og 65. — Ere
mitagen omtalt P. 87. 1709. 64; 25. maj 1709. 41 Som note 40. 42 Detaljerede op
lysninger om kabinetternes nyindretning findes i RA. Rtk. Slotsrgsk. Rev. rgsk. Frede
riksberg slots inventarium 1768—70. 43 Døren fra det store kabinet ind til kongesto
len i kirken har utvivlsomt i begyndelsen været markeret med profilerede indfatninger,
men blev vistnok 1770 af Harsdorff ændret til en usynlig tapetdør. Som sådan fremtræ
der den endnu. Bag dens træbeklædning ses endnu en malers skitsemæssige udkast til
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det rudemønster, der af Harsdorff gennemfortes i kabinettets panelfyldinger. 44 N.
Maare: Frederiksberg slot fra 1852 til vore Dage, i Frederiksberg gennem Tiderne I
(1946), s. 31. — Hvor intet andet opføres vedr. kirkens restaurering, findes oplysningerne
i Maares skrift. 45 Som note 44, s. 33. — Jfr. Weilbach: Frederiksberg Slot (1936), s.
46
100.
Hærens
arkiv.
Ingeniørkorpsets
bygningstjeneste
2211,
1871—73
(26.
aug.
1872). — Frederiksberg gennem Tiderne I, s. 37. 47 NM. Det særlige Bygningssyns
arkiv 25. nov. 1920. — Eiler Nystrøm: Frederiksbergs Historie II (1946), s. 28 f. 48 Det
særlige Bygningssyns arkiv: Kommandantskabet på Frederiksberg slot til 2. bygnings
distrikt 13. sept. 1921. — Smst. 12. og 21. nov. 1925. 49 Det særlige Bygningssyn 25.
nov. 1926. — Jfr. Niels Maares privatarkiv med udklip af dagspressen, særlig National
tidende Aften 12. juni 1928: »Restaureringen af Frederiksberg Slotskirke foregaar i smaa
Tempi, da Midlerne tages af den sparsomme Vedligeholdelseskonto«. 50 Det særlige
Bygningssyn 15. feb. 1927. 51 Maares privatarkiv. Scrapbog: Nationaltidende Aften
12. juni 1928. 52 Nationaltidende 2. juli 1929. 53 Korrespondance om adgangsfor
holdene
i
slotskirken:
Frederiksberg
rådhus.
Bygningsdirektoratets
arkiv.
Journal
nr.
12328; 30. aug. 1929, 9. juli og 8. aug. 1930.
Inventar, s. 371—391. 1 Indenrigsmin. 39 Frederiksberg slot BJ 1869 nr. 7 c; 12.
feb. 1869. — Hærens arkiv. Ingeniørkorpsets bygningstjeneste 2211 : Frederiksberg slots
inventarium 13. feb. 1869. — Alterbordets marmorplade er forgæves efterspurgt på Ro
senborg. 2 P. 86. 1711, s. 40; 5. sept. 1711. — Inv. i Rtk. Slotsrgsk. — Afleveringen
1869: Hærens arkiv. Ingeniørkorpset etc. se note 1. 3 Niels Maare: Fr.berg Slotskirke
(1960), s. 46. 4 Oplysninger i de forsk. inv. samt overleveringsforretning 1869. 5 P. 86.
1711, s. 15; 21. marts 1711. 6 P. 86. 1711, s. 33; 8. aug. 1711. 7 P. 86. 1711, s. 29;
7. nov. 1711. 8 Pozzo siger, anf. v. II ad fig. 79: Her ser man virkningen, som om det
[dvs. alteret] var gjort i relief. — Hakon Lund: Danmarks Bygningskunst, s. 253, efter
meddelelse fra Bredo Grandjean. 9 P. 87. 1769. 14; 31. dec. 1768. — Rtk. Bygningsadministrationen. Journalsager 1830 nr. 740; 8. sept. 1830. — Smst. nr. 981; 15. okt.
1830. — Smst. 1832 nr. 129; 30. okt. 1831. 10 F. R. Friis: Saml. til dansk Bygningsog Kunsthistorie (1878), s. 101. — Indenrigsmin. 39. BJ 1868 nr. 13; udateret koncept
1868. — Smst. nr. 7 c; 12. feb. 1869. — Jfr. Niels Maare: Frederiksberg Slots Restau
rering (i Weilbachs bog om Fr.berg slot 1936), s. 114. — Frederiksberg gennem Tiderne
I (1946), s. 59. 11 Frederiksberg gennem Tiderne I (1946), s. 61. 12 P. 39. 1711. 205;
8. dec. 1710. 13 P. 86. 1762, s. 20; 6. april 1762. — Indenrigsmin. 39. Frederiksberg
slot 1864—65. BDJ 1864 nr. 26 h; 25. dec. 1864 (snedkerrgsk.). — Smst. nr. 26 g, uda
teret 1864 (sadelmageren gør et nyt knæfald med løse, stoppede hynder). 14 J. J. A.
Worsaae: Optegnelser om Rosenborgsamlingen (1886), s. 67. 15 P. 39. 1712. 27; 6.
feb. 1712. Regning fra A. Normann dateret 30. jan. 1711: »Ein Silbern Crusefix zu
Friederichsbergs Kirke (!) zu recht gemacht. Ein neu Postament darzu mit silbern vergülte Ziraten, das Silber alles darzu empfangen . . . 20 rdl.«. 16 Chr. Rasmussen: Fre
deriksberg Kirke (1933), s. 116. — Niels Maare: Frederiksberg Slots Restaurering (i
Weilbachs bog om Fr.berg slot 1936), s. 116. — Maare: Frederiksberg Slotskirke (1960),
s. 46. 17 Berlingske Tidende 22. feb. 1931. 18 P. 86. 1710, s. 15; 2. aug. 1710. 19 Niels
Maare: Frederiksberg Slotskirke (1960), s. 45. 20 P. 87. 1721. 37; 13. dec. 1721. 21 P.
87. 1721. 17; 17. dec. 1721. 22 P. 87. 1722. 13; 5. og 9. feb. 1722 (Elias Green). 23 Præ
dikestolen marmoreredes 1803: Rtk. Bygningskontoret. Kgl. resolutioner 1803 nr. 753;
17. juni 1803. — Rtk. Bygningsadministrationens journalsager nr. 1163; 15. dec. 1832
24
(maleren
John
G.
Berg).
Hærens
arkiv.
Ingeniørkorpsets
bygningstjeneste
2211,
læg 1871—73 nr. 142; 17. feb. 1873. 25 Niels Maare, anf. v. s. 45. 26 P. 86. 1710, s.
15; 2. aug. 1710. 27 Niels Maare: Frederiksberg Slots Restaurering (i Weilbachs bog
om Fr.berg slot 1936), s. 100. 28 Indenrigsmin. 39. Frederiksberg slot 1868—82. BJ
1869 nr. 5 d; 22. feb. 1869 (slotsforvalter Berg på Fredensborg kvitterer for at have
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modtaget: »28 Stk. perlemalcde Stolestader fra Frederiksberg Slot, bestaaende af 73
Stk. større og mindre Træfang«). — Indenrigsministeriet nr. 21. Offentlige arbejder.
Bygnings- og havesager. Fredensborg slot 1870. BJ 1870 nr. 12; 11. jan. 1870 (Meldahls
fortegnelse over bygningsinventarier modtaget på Fredensborg 1869, 11. post: »For
brugt af de fra Frederiksberg Slot overførte 28 Stk. perlemalede Stolestader, ialt 30
Stk. større og mindre Træfang til Arbejder i Vestre Ottekant«). — Afleveringen 1916
synes bevidnet af en notits i Fredensborg slotsforvaltnings arkiv: Kopibog under 2. okt.
1916. 29 Leonhard Schwabe omtaler i sit rgsk. 36 stolestader, medens Claus Harder
opfører det rigtige antal 28: P. 86. 1710. 22; 26. juli 1710. 30 Tegningens pålidelighed
kan på et enkelt punkt drages i tvivl: staderne er anbragt i niveau med altergulvet,
medens det øvrige gulvs stigning allerede burde være begyndt ved det forreste stades
forside. 31 Niels Maare: Frederiksberg Slotskirke (1960), s. 45. 32 Se note 18. 33 Weil
bach: Frederiksberg Slot (1936), s. 101. — A. Fabritius: Fabritius sølv og guld (1958),
s. 136. 34 Meddelt af overinspektør Gudmund Boesen. — Om afleveringen, se Hærens
arkiv. Ingeniørkorpsets bygningstjeneste 2211. Frederiksberg slots inventarium 13. feb.
1869. 35 P. 87. 1709. 35; 26. juni 1709. 36 P. 87. 1709. 52; 20. sept. 1709. — Om for
nyelsen af de to sondre piller se Rtk. Bygningsadininistrationen. Journalsager 1793 nr.
841; 3. dec. 1793. 37 P. 87. 1709. 43; 1. okt. 1709. 38 P. 87. 1721. 5; 20. dec. 1721.
39 Rtk. Bygningskontoret. Kgl. resolutioner med bilag 1794 nr. 151; 6. og 16. april samt
15. sept. 1791. 40 En maler anstryger kongestolen med limfarve: P. 86. 1736, s. 2;
5. dec. 1736 (Fr. Holm). 41 Ovnen (fra 1721? se note 38) nævnes i 1754-inv., s. 91 og
i senere inventarier. 42 P. 87. 1770, bilagene 11, 16 og 24; 30. dec. 1769. 43 Rtk.
Bygningskontoret. Kgl. res. 1803 nr. 753; 17. juni 1803. 44 Inv. 1803, s. 44 f. — Om
armstolene: Inv. 1817—21, s. 42, samt bilag 10. maj 1822. — Om betræk og gulvtæppe:
Inv. 1822—26, s. 41 f. 45 P. 39. 1714. 213; 31. okt. 1714. 46 RA. Overhofmarskallatet I Q 27: Dag-Journaler 1781, s. 114 f; 17. juni 1781. 47 Rtk. Bygn.kont. Journaler
1793 nr. C 254; 23. nov. 1793. — Oplysningerne om orgelets senere skæbne skyldes Niels
Maare (Fr. berg slot 1936) og navnlig organist Ole Olesen. 48 Rtk. Bygn.kont. Kgl.
res. 1794 nr. 151. — Bygn.kontorets journaler for disse år har talrige meddelelser om
reparationen, der sluttede 1793 (journal nr. C 26; 13. feb. 1793). 49 Oplysningerne
stammer fra oberst Niels Maares omfattende privatarkiv. 50 Niels Maares privat
arkiv. — Slotskirkens rgsk. 1942 ff. (Amtsgården. Stiftsøvrighedens arkiv. Fr.berg slots
kirkes regnskaber); 17. juni 1947. 51 Inv. 1803—11, s. 46. 52 Indenrigsmin. 39.
Fr.berg slot 1869, nr. 5 d; 22. feb. 1869 (Slotsforvalter Berg, Fredensborg, kvitterer for
53
modtagelsen
af
to
forgyldte
nummertavler).
Stiftsøvrighedens
arkiv
(Amtsgården)
Fr.berg slotskirkes rgsk. 1942 ff.; 24. aug. 1950. 54 N. Maare: Fr.berg Slots Restau
rering (i Weilbachs bog om slottet 1936), s. 115. — Frederiksberg gennem Tiderne I
(1946), s. 64. — Stiftsøvrighedens arkiv (Amtsgården). Fr.berg slotskirkes rgsk. 1942 ff.;
31. okt. 1950; 27. jan. 1951; 2. sept. 1953. — Niels Maares privatarkiv. 55 Frederiks
berg gennem Tiderne III (1950), s. 101. 56 Rtk. Bygningskontoret. Journalsager 1795
nr. C 1080; 16. april 1795, samt nr. C 1090; 24. april 1795. 57 Rtk. Bygningsadministrationen. Journalsager 1841 nr. 880; 31. aug. 1841. 58 Niels Maare: Frederiksberg
Slotskirke 1710—1960 (1960), s. 12.
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THE ROYAL CHAPEL
AT FREDERIKSBERG CASTLE
ENGLISH SUMMARY
TRANSLATED BY JOHN B. R. GOSNEY
About 1700 King Frederik IV had a small country residence built on Valby Hill, a
couple of kilometres west of Copenhagen, and gave it the name of Frederiksberg. As
the king liked to spend a great deal of his time out here, the building soon grew too
small and in 1707 a building programme on a fairly large scale was initiated. Between
1708 and 1710 a small royal chapel was erected in the new east wing and this was
consecrated on August 31st, 1710, although it was not fully completed until 1711. The
chapel fits in with the general architecture of the castle without appearing to stand
out as an independent church (fig. 3). Johan Conrad Ernst was responsible for the
extensions to the castle, but from the financial accounts it is clear that the lay-out of
the church was handed over to the architect-general Wilhelm Friederich von Platen.
A closer examination of this architect's contribution seems to show that in all impor
tant matters his assistant Christoph Marselis was made responsible for carrying out
the building plans. There is little doubt that Marselis was the man who gave the royal
chapel its final form with its walls divided up by pilasters (fig. 6), the stucco orna
mentation with cherubs' heads above the windows (fig. 7), simple portals in the clas
sical style (fig. 22). We also have in our possession his own sketch for the altar (fig. 29),
which is inspired by an engraving in Andrea Pozzo's book of perspective drawings
from 1700 (fig. 30). Marselis was to a very great extent influenced by Roman baroque.
The chapel, which since ca. 1870 has no longer fulfilled its previous function, was
for many years without its original furnishings. But in the 1920's it was restored and
from 1932 onwards has been a reconstruction of the old chapel, much of its furniture
being the original.
It measures 20.4 m in length (from north to south) and 7.5 m in breadth. The en
trance to the pews in the main body of the church is in the south wall (meant for the
domestic staff), while the court had access from the adjacent palace apartments to
the more elegant pews in the galleries. The chapel also had an east-west axis as is
indicated by the altar in the middle of the west wall (fig. 27) and the pulpit (fig. 35)
in the middle of the east wall. The floor between these two dominant features is covered
with black and white marble tiles in the shape of a star. From this handsome floor in
the middle of the chapel the pews are stepped up on both sides. Above these pews on
the floor — usually meant for the servants — are the royal galleries which, although
planned from the very beginning, nevertheless are remarkable for their lack of harmony
with the pilaster decoration of the walls.
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The chapel has a stucco ceiling which is slightly domed (fig. 14—19), and this was
erected by Johan Christopher Sturmberg as a frame for the painting on the ceiling
showing the Adoration of the Lamb by the court-painter Hendrik Krock (fig. 20).
The altar (fig. 27—28) is painted to imitate architecture as a framework for Krock's
altar painting of the Last Supper. The black and white marble floor in front of the
altar no doubt originates from the time of Christian IV and came from Kronborg
Castle. The marbelled pulpit of very simple form was provided in 1721 with a baroque
carved and gilded canopy made by the above mentioned J. C. Sturmberg. In general
the woodwork was painted in striking colours with curious cloud formations in the
panels, a reflection of the feeling in the time of Frederik IV for strongly contrasting
effects which to a later age seemed rather overwhelming. Therefore most of the wood
work was painted pearl-grey at the beginning of the 19th century.
In subsequent years, and in particular during the reigns of Christian VII and Fre
derik VI, the royal chapel was used during the many summer and autumn visits of
the court. Frederik VI's queen, Marie Sophie Frederikke, used Frederiksberg Castle
as a dower house right up to her death in 1852, and the royal chapel was used for its
proper purpose during the whole of this period. From then on, however, there was
little church ceremonial, and in 1869, when the castle was turned into a military
academy, the chapel was closed and its furniture removed. The altar-piece was trans
ferred to the Church of St. Paul in Copenhagen, the pulpit taken to the Diakonisse
stiftelse, a Nursing Sisters Institution which was in the vicinity of Frederiksberg Castle,
the marble floor was taken up and used in Rosenborg Castle in Copenhagen, while
the pews were sent to Fredensborg Castle in North Sealand. From 1874 onwards the
building that had previously been a chapel was used as a library for the military
academy.
In the 1920's plans were put forward for restoring Frederik IV's chapel to its original
form and using it again for ecclesiastical purposes. In 1925 the library was moved
elsewhere and the restoration went slowly ahead. It was not until 1928 that increased
financial backing was available, and the reconstruction then got into its stride under
the direction of Colonel Niels Maare. The pulpit and the altar-piece were again put
back in their right places, a new marble floor of the same pattern as the old one was
laid, while a few old pews with gates were sent from Fredensborg. It is hardly likely
that these were the original pew's, but possibly they were some of those which had
been made in 1726 for the royal chapel at Fredensborg Castle. Otherwise the chapel
was furnished in its old form, and all the original coats of paint on the woodwork were
again revealed. Some of the furniture had to be obtained from outside sources. The
royal chapel had never possessed either altar silver or a baptismal font. The chalice,
paten and ewer are therefore new, but the chapel has in its possession a wafer-box
from 1771 of uncertain origin. A wooden font from 1745 was provided by Frederiksberg
parish church and to it belongs an old silver baptismal ewer from the 1720's. The altar
candlesticks and candelabra are new.
The chapel was once again consecrated on January 24th, 1932.

Fig. 1. Frederiksberg kirke og Frederiksberg slot, set fra øst. Stik 1832 af S. H. Petersen
i Dansk Atlas 1831—38.

FREDERIKSBERG KIRKE
ved
JAN STEENBERG

D

en historiske udvikling i Frederiksbergområdet er behandlet ovenfor under
Frederiksberg slotskirke (s. 341 ff.), hvor der også berettedes om Ny Hollæn
derbyen og dens oprindelse. Det ser ud til, at man fra første færd ønskede an
lagt en sogneby med egen kirke og præst. Bysamfundet oprettedes ved konge
brev af 2. juni 1651, hvori der omtaltes opførelsen af en kirke. Præsten skal
være ordineret 1652, medens kirkebygningen først synes rejst et par år senere1.
Ved Københavns belejring 1658—60 blev by og kirke lagt i aske2, og præ
sten lod sig derefter kalde til det tyske pastorat på Christianshavn. En plan
om at henlægge Ny Hollænderbyen til Hvidovre3 sogn blev opgivet, og me29*
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nigheden søgte stadig deres gamle præst, selv om han nu boede på Christians
havn, et forhold, der varede lige til 1703.
Kirken havde oprindelig ikke oppebåret tiende4; dens økonomi var udeluk
kende baseret på stole- og begravelsespenge. Da kirkebygningen en snes år
efter sin genopførelse var forfalden, udstedte Christian V. den 12. juli 1681 et
kongebrev, hvorefter den for fremtiden skulle nyde tiende af sognemændene
for derved at opnå status som andre sognekirker5. Dette forhold ophørte ved
den ulykkelige brand 1697, der ødelagde en stor del af byen, men ikke dens
kirke6. — Kort før dette skete, havde der været diskussion om kirkens frem
tidige skæbne. Den kgl. hofprædikant H. G. Masius havde 1695 søgt om patronatsretten til Ny Hollænderbyens kirke. Han lovede at rejse en ny bygning
af sten mod at få jus patronatus, hvorefter kirkens indtægter skulle tilfalde
ham, ligesom han ville få ret til for fremtiden at kalde præst. Sagen stran
dede, som det synes på grund af sognemændenes uvilje mod forehavendet7.
Den kort efter påfølgende ildsvåde gjorde påny fremtiden usikker. Sognemæn
dene blev ikke mere jordbrugere og tienden bortfaldt. Den sidste tyske præst,
Laurids Thura, forflyttedes 1703 til Århus, hvorefter man påny overvejede at
henlægge sognet under Hvidovre8. Det endte dog med, at sognepræsten i
Brønshøj-Rødovre påtog sig Ny Hollænderbyens kirkelige betjening9, et for
hold, der varede lige til den nye kirke byggedes 1732—34.
Ved nyordningen i 1730’rne var der ikke blot tale om opførelsen af den nu
værende Frederiksberg kirke. Man byggede også i tilknytning hertil en præ
stegård og en skole, begge beliggende ved Pile Allé10. Fra nu af skulle præsten
bo ved kirken. Sognet var nu som før hele det store område, omfattende ladegårdsjorden, men hertil lagdes yderligere bebyggelsen ved Vesterbro11, der for
blev en integrerende del af sognet lige til 1880. Hvidovre, der et par gange var
ved at opsluge Ny Hollænderbyen, blev 1747 anneks under Frederiksberg12 og
forblev som sådan til 1891. Det store sogn, der i løbet af 1700’rne blev stedse
folkerigere, betjentes foreløbig af sognepræsten alene, indtil der 1863 ansattes
en kapellan13. Derimod skønnedes det nødvendigt allerede 1735 at ansætte
hele to kirkeværger til varetagelse af kirkens økonomi, hvis vigtigste kilder nu
som før var stole- og ligpenge14. En særlig indtægt af gratis alterlys, leveret fra
Københavns slot15, ophørte 1748.
I løbet af 1700’rne skiftede menigheden karakter. Ved siden af de gamle
sogneboere kom der mange nye indflyttere, særlig i sommertiden, da køben
havnerne gerne lå på landet her. Det kirkelige liv blev stedse mere købstad
præget, og dette var bl.a. begrundelsen for anskaffelsen af orgelet 1754 (s.
462 f.)16. Frederiksberg Allé, der hidtil havde været en lukket kongevej, måtte
åbnes for fodgængere og kørende på vej til kirken17. Der var dog så meget til
bage af de oprindelige forhold, at stiftamtmanden 1827 i anledning af en større
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istandsættelse af kirken mente at kunne mobilisere gårdbrugerne til ægtkørsler;
Rentekammeret henviste til, at beboerne betalte både for stolestader og be
gravelser på linie med andre købstadfolk18, og kravet bortfaldt dermed. De
mange besøgende fra hovedstaden fik talrige traktørsteder til at spire frem —
man behøver blot at henvise til den berømte Lars Matthiesen, som ligger be
gravet på Frederiksberg kirkegård (s. 494), og snart fulgte de lettere forly
stelser med. Frederiksberg kirke blev både nabo og genbo til de teatre, der
byggedes langs alléen (Odeon, Alléenberg, Alhambra)19, og som blomstrede op
omkring midten af 1800’rne og endnu er med til at præge kirkens nærmeste
omgivelser.
Under enevælden betragtedes kirken som kongens ejendom. Efter grund
loven tilhørte den staten, indtil Frederiksberg kommune (oprettet 1858) ved
skøde af 7. maj 1868 erhvervede den for 10.000 rdl., og kirken var nu i kom
munalt eje de næste 30 år, indtil den 1. april 1898 overgik til selveje20.
Inden for det vidtstrakte sogn kom der snart flere kirker, og fra o. 1880
begyndte den store sogneudskillelse21. Allerede 1734 indrettedes der en kirke i
ladegården. 1876 indviedes Diakonissestiftelsen ved Peter Bangsvej med sin
egen kirke (Emmauskirken). 1877 byggedes en frimenighedskirke, Martinskirken, ved Vodroffsvej. 1880 fik De Classenske Boliger deres egen kirke, nedrevet
1912, og beboerne her udskiltes fra Frederiksberg sogn. Ligeledes 1880 byg
gedes Matthæuskirken i Valdemarsgade, og Vesterbro gled dermed ud af sognet.
Hvidovre annekskirke blev udskilt 1891, og omkring århundredskiftet udskiltes
sogn på sogn. Sankt Lukas sogn oprettedes efter res. af 21. maj 1897, Sankt
Thomas sogn 26. jan. 1898, Sankt Markus sogn 22. okt. 1902, Mariendal sogn
7. sept. 1905, Solbjerg sogn 9. maj 1908, Godthåbs sogn 22. sept. 1909, Linde
vangs sogn 5. nov. 1926 og Frederiksberg slotskirkes sogn 9. okt. 1931.
Ved kirken ligger stadig en præstegård, som blev helt nybygget 182422. Den
tidligere degne- og skolebygning, der var nabo til præstegården, veg 1912
pladsen for det store menighedshus.
Ved kirken er ansat en sognepræst, en første residerende kapellan, en anden
residerende kapellan (som er præst for slotskirkens distrikt) og en kaldskapellan.

NY HOLLÆNDERBYENS †KIRKE
1651—1734
kønt der intet er bevaret af husene i den ældste Ny Hollænderby fra 1650erne, ved man dog så meget, at byen — ligesom dens efterfølger fra 1660erne — blev anlagt efter en samlet plan, hvilket i sig selv er noget enestående
for en sjællandsk landsby. Husene lå i to lange rækker på hver side af den
brede nord-sydgående Allégade, og kirken med dens kirkegård lukkede for
udsynet mod syd1, altså et rationelt gennemført byanlæg, uden at man af den
grund tør tro, at bysamfundet bød på arkitektoniske mærkværdigheder. Huse
og kirke var, såvidt det kan skønnes, i bindingsværk, formentlig holdt i tra
ditionel almuestil.
Kirken var planlagt samtidig med byen, hvad et kongebrev fra juni 1651
bekræfter2, og efter ordlyden af et andet kongebrev skal den være taget i brug
senest 1654. Fra dette sidstnævnte år stammer også de to messingalterstager,
der endnu findes i Frederiksberg kirke (s. 449), og som nu er det ældste synlige
minde om den første Ny Hollænderby.
Den ældste kirke på dette sted fik kun en kort levetid. Sammen med byen
blev den ødelagt 1658 under svenskekrigene. Man tog efter fredsslutningen
straks fat på genopbygningen på de gamle tomter3. Dog blev den nye kirke
fra 1662 ikke opført direkte på sin forgængers fundamenter. En række udgrav
ninger4 1943 kastede lidt lys over dette spørgsmål. Man fandt frem til grund
volden under den 1662 genrejste kirke, og det viste sig da, at denne bygnings
søndre mur var ført hen over ældre grave. Alene af denne grund måtte det
være klart, at den første kirke skulle søges andetsteds.
Udgravningsstedet var Haveselskabets Have (oprettet 1884 på den konge
lige driverihaves grund fra Frederiksberg slots ældre tid) tæt ved indgangen
fra nutidens Frederiksberg Runddel, hvor alle ældre kort (fig. 2), navnlig en
anselig serie fra tiden omkring 1700, er enige om at anbringe kirken og dens
kirkegård. Her fandtes foruden fundamentrester af 1662-kirken også en snes
grave (fig. 3). Desuden stødte man tæt nord for kirkebygningen dels på nogle
marksten i række, dels på et brandlag5. Fundene kan fortolkes som de eneste
bevarede rester af kirken fra 1650’erne, men helt sikkert er det ikke.
Ved genopbygningen af det ruinerede bysamfund erhvervede kronen den
sydligste tomt i den vestre række — den nærmeste nabo til kirkegården — og
opførte her, hvor nu hovedindgangen til Frederiksberg have findes, en lyst
ejendom, den såkaldte »Prinsessernes gård«6. Den blev senere til »Prinsens
gård«, da den 1680 tilfaldt kong Christian V.s 9-årige søn, den senere kong
Frederik IV7. Den store matrikel fra 1681 omtaler gården i sine markbøger og
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nævner der, at der øst for stuehuset lå en rendebane8. Det kan kun være nu
tidens Frederiksberg runddel, som altså var i funktion 1680, men som utvivl
somt var ældre, anlagt som et appendix til prinsessegården fra 1662.
Denne rende- eller ridebanes eksistens fik en vis betydning for kirken, der
nu var blevet isoleret fra sin menighed. Den havde langstrakt, ottekantet form,

Fig. 2. Ny Hollænderbyen og dens kirke 1697, tegnet af Hans Heinrich
Scheel. Syd opad. Øverst til højre er Prinsens gård indtegnet. Øst derfor
ligger Ridebanen (nutidens Frederiksberg Runddel) og Frederiksberg Allé,
begge tilkommet længe efter byens grundlæggelse. Planen viser et regulært
byanlæg med gårdene i to rækker på begge sider af den brede Allégade og
med kirken omtrent i anlæggets akse. Originaltegning i Nationalmuseets
billedsamling (s. 404).
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med længderetning øst-vest, og skød sig som et kongeligt domæne ind mellem
byens huse og kirkegården. Den var til alle sider — undtagen mod vest, hvor
prinsessegården lå — hegnet med stakitværk, og menigheden måtte gennem en
stakitport for enden af Allégaden lukke sig ind på rendebanen for at nå lågen
i kirkegårdens stakithegn. Rimeligvis har også anlægget af denne rendebane
skrællet den nordligste del af den ældste kirkegård væk, og heri kan der ligge
en antydning af, hvorfor den nve kirke fra 1662 måtte flytte et stykke mod syd9.
Ny Hollænderbyens kirkegård dannede en aflang, ikke ganske regelmæssig
firkant, o. 110 alen langs rendebanens søndre flanke og med en dybde på godt
80 alen. Henover dens tomt ligger nu nogle af Haveselskabets drivhuse, des
uden Frederiksberg begravelsesvæsens kontorbygning samt en del af den Pileallé, der blev brudt igennem til rendebanen vistnok omkring 1734 i direkte
forlængelse af Allégaden.
Kirkebygningen fra 1662 lå skråt i forhold til Allégadens akse; den var enskibet, uden særskilt kor, havde tårn (eller tagrytter?) over vestgavlen og et
våbenhus mod nord. Udgravningerne 1943 bragte en del af fundamenterne for
dagens lys, særlig det sydøstre hjørne, der ikke var dækket af nutidige byg
ninger. Soklen var en faststampet masse af ler, kalk, nmrstensbrokker og en
kelte marksten. Derover har muren rejst sig. Den var af bindingsværk, men
overkalket, og i kalken var der med grå farve antydet kvadersten, eller som
en murmester 1724 udtrykte sig: »Tavlene paa taarn og kircke ... to gange
overhvidtet og der paa trocken graa streger i quaderstens skickelse samt en
graa fod neden om«10. Vinduerne havde rammer af træ11, østgavlen havde vind
skeder12. Taget var belagt med (røde?) tegl13, og tårnet havde mulig et pyra
midespir — om man ellers tør tro de ældste afbildninger14, der dog nok blot
antyder en signatur af begrebet kirke, ikke et portræt af denne individuelle
bygning. I det indre var gulvet belagt med mursten. Den samlede bygning har
målt 23 ½ alen i længden, 8 alen i dybden, medens våbenhuset på nordsiden,
tæt ved vestgavlen, målte 5 alen i kvadrat.
Ved en reparation 1729 blev tårnets opgang, der hidtil havde været inde i
kirken, ført ud i våbenhuset, over hvis loft der blev brudt hul i kirkemuren
for at skaffe adgang til klokkerne15. Forandringen, der udførtes, fordi man
ville skaffe plads til endnu en lukket stol på den tidligere tårntrappes plads,
kan vistnok kun fortolkes som et vidnesbyrd om, at tårnet — eller tagrytteren
— havde sin plads over vestgavlen og ikke, som nogle har ment. over våben
huset.
Kirken var snart brøstfældig. Dens ustabile fundamenter, som tildels lå hen
over begravelser, der i tidens løb sank sammen, fik murene til at vakle og
hælde. Netop på grund af bygningens dårlige tilstand tilbød hofprædikanten
H. G. Masius 1695 som nævnt ovenfor s. 402 at opføre en hel ny kirke af

NY HOLLÆNDERBYENS †KIRKE

407

Fig. 3. Ny Hollænderbyens †kirke. Opmåling af fundamenterne i Haveselskabets have ved Charles
Christensen 1943. Nationalmuseets billedsamling (s. 404, 406).

grundmur16. Tilbudet mødte massiv modstand hos Ny Hollænderbyens ind
vånere, der i sin tid havde rejst kirken og også for fremtiden ville holde den
ved magt, og kongen selv må have været mod forslaget, som faldt bort af sig
selv. Men to år senere, i 1697, brændte det meste af byen17. Prinsens gård og
kirken blev skånet, medens den øvrige by var hårdt ramt. Den blev nok genopbygget, men forpagtningen af ladegårdsjorderne blev frataget indbyggerne.
De kunne for fremtiden leve som husmænd af lidt havebrug, og dermed mi
stede kirken sin tiende, det vigtigste bidrag til kirkebygningens vedligeholdelse.
Christian V. resolverede derfor 4. oktober 1698, at kirken skulle nedlægges18.
Det blev ikke til noget, og vi ved ikke, hvad der reddede kirkebygningen fra
udslettelse, skønt den dog i det nævnte kongebrev karakteriseredes som stå
ende for fald. Mulig var det den kommende mand på stedet, kronprinsen, den
senere kong Frederik IV., der har grebet ind og sikret Ny Hollænderbyens
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kirke endnu nogle leveår. Men den var og blev skrøbelig. For at afværge en
ulykke måtte man 1729 sikre den nordre sidemur og den østre gavl »med sti
vere og drivkister«19. Det var kun lapperier. Sluttelig blev dødsdommen fæl
det. Den fordums kirkegård blev indtaget under Frederiksberg slots driveriog menagerihave. Kirken blev nedrevet, og materialerne solgtes ved offentlig
auktion20 den 25. februar 1734.

INVENTAR
Om Ny Hollænderbyens kirkelige inventar er oplysningerne så spredte og
tilfældige, at en fyldestgørende oversigt ikke kan gives. Vi kender intet til al
terets eller prædikestolens udseende. Vi ved kun, at kirken var formet som en
fladloftet sal, og at alteret stod ved østvæggen. Stoleværket må have været
fordelt i to rækker med mandsstolene ved sydsiden og kvindestolene mod nord.
Men hvorledes disse stole var udformet, eller hvorledes de hyppigt omtalte
brudestole og lukkede stole tog sig ud, vil vistnok for bestandigt være ukendt.
En del af inventaret overførtes til den nybyggede Frederiksberg kirke 1734.
Det gælder alterklæde, messehagel, kalk, disk, alterstager, døbefont — mulig
også en pengeblok — lysekrone, kirkeskib, måske tillige et tårnur og de to
klokker. Af disse inventargenstande er alterstagerne og alterkalken endnu i
Frederiksberg kirkes eje.
†Alterbord og †altertavle blev kasseret 1734.
†Alterklædet synes at være overført fra den gamle til den nye kirke.
†Messehagel, der 1730 karakteriseredes som halvgammel, og som bestod af
rødt fløjl indkantet med guldkniplinger og »paa Ryggen eet virket Crucifix«,
blev nævnte år overført til Hyllested kirke (D.K. Sorø amt II, s. 878). I ste
det fik Frederiksberg kirke (= Ny Hollænderbyens kirke) en messehagel, der
o. 1720 var bestemt for det ved Juellinge planlagte, men aldrig fuldførte kapel
for det sjællandske rytteri21. Den overførtes sammen med alterklædet 1730 til
Frederiksberg kirke, hvor den endnu findes (se nedenfor s. 450), dog delvis
ødelagt efter en brand i sakristiet 1947.
Alterkalk med †disk, stemplet 1711, omtales nedenfor s. 446 under den nye
kirke.
Alterstager 1654, af messing, skænket af arkelimester Peter Kolthofft, regi
streres nedenfor s. 449. Så længe stagerne brugtes i Ny Hollænderbyens kirke,
blev de forsynet med vokslys fra Københavns slot22. Leverancen ophørte først
1748.
†Alterskranke. Ved anonym gave fik kirkens knæfald 1702 et rækværk af
jern med otte messingknapper. Senere fik remmesnideren Morten Beschung
ordre på tre lange skamler til samme knæfald, beklædt med garvet gedeskind23.
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†Font af træ overførtes vistnok til den nye kirke24, hvor den stafferedes af
Johan Christian Muhle 1738. Den kasseredes 1769. Et †dåbsfad 1710 af tin
fulgte fonten over til den nye kirke (s. 453).
†Prædikestolen forsvandt, da kirken blev nedrevet. Et †timeglas på prædike
stolen25 omtales 1724.
†Stolestaderne stammede formentlig fra kirkens opførelsestid i 1660’erne.
Også de forsvandt sporløst 1734. Ud for mands- og kvindestolenes gavle blev
der 1722 anbragt 26 klapper i kirkens midtgang26. Der var særligt indrettede
brudestole; ved dåbshandlinger brugtes de også som fadderstole27. For at øge
kirkens indtægter anskaffede man 1724 nogle papir- og voksblomster, som ved
bryllupper og barnedåb kunne udlejes til liebhavere28. Skikken kendes også
andetsteds fra (jfr. Nødebo kirke, D.K. Frederiksborg amt II, s. 1091), og den
holdt sig i Frederiksberg kirke et stykke ind i 1800’rne.
†Lukkede stole omtales hyppigt. Prinsens gård rådede over de to øverste sta
der på mands- og kvindesiden29. Af andre stoleejere nævnes: Laurs Laursen
fra Bakkehuset, de vekslende slotsforvaltere på Frederiksberg slot, Laurs Jør
gensen fodermester, Jomfru Fleischers folk på Teglgården (nuværende kgl.
Porcelænsfabriks grund), en udrider, den kgl. køkkeninspektør Rasmus Hol
dersen, berideren Peder Giøde og flere30.
†Skriftestolen blev repareret 1723 og fik 1725 fire nye måtter samt 1727 en
lang knæleskammel overtrukket med rødt skind31.
†Pengeblok har der utvivlsomt været, sålænge kirken bestod. Den omtales
første gang 1703, da en tyv brød den op og fjernede indholdet, hvorefter den
forsynedes med to nye taskelåse. 1710 skete der påny indbrud i blokken, hvor
efter sognepræsten en årrække tog kirkens tavlepenge i forvaring. 1723 lod
man påny en smed reparere blokken med nye jernbånd32, og det ser ud til, at
den fulgte med andet kirkeinventar over i den nye kirke. Desuden anskaffedes
1728 en †blikbøsse33, netop på grund af talrige tyverier, som dengang blev be
gået ved andre kirker. Pengetavler nævnes ikke.
Kirken har ikke ejet noget pulpitur, og et orgel er intetsteds omtalt,
†Lysekrone nævnes 1734, samme år som den overgik til den nye kirke34. Den
var da i en sørgelig forfatning og blev derefter restaureret. Den havde oprinde
lig 16 arme. Deraf måtte gørtleren Svend Callundborg erstatte fire store og fire
små arme, desuden en del plader og piber samt »6 store og smaa Staffacier
med deres Spiire og Vinger«, altså en ret gennemgribende restaurering af en
åbenbart meget gammel lysekrone. Den brugtes længe i den nye Frederiksberg
kirke (nedenfor s. 472). I den langt senere synsprotokol fra 1861 nævnes give
ren ved navn: Peter Barum, og kronen hang endnu på den tid i kirken. Den
blev rimeligvis kasseret 1871.
Et †kirkeskib omtales 1734 under den nye kirke; det var af ældre oprindelse
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og måtte nævnte år repareres, hvoraf man kan slutte, at det stammede fra Ny
Hollænderbyens kirke. Det eksisterede endnu 180335.
†Ligbåre omtales 1725 som ny36. Den fulgte formentlig med over i Frede
riksberg kirke (se s. 472).
†Tårnur omtales 172237. Det blev sandsynligvis overført til den nye kirke;
men i så fald blev det kasseret allerede 1739 (nedenfor s. 474).
†Klokker. Ny Hollænderbyens kirke havde to klokker, hvis nøjagtige alder
ikke kendes. Den mindre klokke, der vejede 71 pd., revnede ved ringningen i
anledning af Frederik IV.s død 1730. Der blev leveret metal til omstøbningen
fra Torup og Melby kirker i Frederiksborg amt samt fra Brøndbyerne. Den
nye klokke støbtes af Friederich Holtzmann38 og blev herefter kirkens største.
Både den og den mindre klokke overførtes 1734 til den nye Frederiksberg kirke,
hvor de fungerede til henholdsvis 1890 og 1751 (s. 474).
Andet inventar. Ifølge sabbatsanordningen af 21. april 1730 anskaffedes et
†halsjern med kæde og hængelås39. Denne gabestok synes at være overført til
den nye kirke, hvor den 1751 erstattedes af en anden, der først forsvandt 1803.

GRAVMINDER
Ny Hollænderbyens nedlagte kirkegård lå, som tidligere nævnt, syd for Fre
deriksberg Runddel med længderetning vest-øst, fra den nuværende indgang
til Frederiksberg have og hen under den senere gennembrudte Pileallé til den
nuværende
Frederiksberg
kirkegårds
vestre
hegnsmur.
Ved
udgravningerne
1943 fandt man på dette sted ialt en snes begravelser, hvoraf de fleste lå langs
den nedrevne kirkes sydside, nogle få af dem velbevarede med gode lågprofi
ler40. Blandt de fundne rester af gamle begravelser lå ialt syv inden for 1662kirkens mure. Et par af dem lå under korgulvet ved kirkens østvæg. En del
fint forarbejdede, men nu stærkt ødelagte, kistebeslag blev fundet og opbevares
nu i Frederiksberg kommunes centralbibliotek, reserveret som en første be
gyndelse til det kommende museum for Frederiksberg by.
Ad arkivalsk vej kender vi nogle af navnene på de personer, der blev begra
vet i kirken. Der er ingen kendte navne imellem. 1690 døde kronprins Frede
riks fuglefænger Johan Täntzer og blev på prinsens bekostning bisat ved Ny
Hollænderbyens kirke41; om begravelsen skete inden for kirkens mure, er ikke
ganske klart. Fra 1722 til 1723 nævnes ialt fire begravelser i kirken, deriblandt
to barnekister. Frederik IV.s fasanmester Claus Bertelsen bisattes ligeledes i
kirken, den 7. april 1724, og den 20. september 1729 blev Laurs Laursen fra
Bakkehuset stedet til hvile under våbenhusets gulv. At begravelser under
kirkegulvet i hele perioden fra 1662 til 1734 var hyppige, kan man se af en ud
gift i kirkeregnskabet fra 1726, hvorefter hele syv grave var sammensunkne
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og krævede en omlægning af kirkens murstensgulv. En regnskabsnotits fra 11.
juni 1733 fortæller, at på hin dag bisattes monsieur Krabbes barn i våbenhu
set. Det er den sidste begravelse, der er bogført i den gamle kirke42.
†Ligsten 1690, fundet på den nedlagte kirkegård 1836, skal have haft føl
gende indskrift: »Anno 1690 — is hier vnder begraven — Christian Christian
sen Raiers«. Derunder et bomærke. Der er der dog grund til at tro, at navnet
er læst forkert43.
†Ligklæde 1729. Da kirken ikke oppebar tiende — en hovedindtægt for dan
ske landsbykirker — måtte man ad anden vej forbedre økonomien. Der an
skaffedes derfor et sort ligklæde, som skulle dække kisten under transporten
fra hjemmet til kirkegården, og som kunne udlejes, når byboerne ønskede en
standsmæssig begravelse. 1729 indkøbtes 10 alen sort klæde og 19 alen hvide
og sorte »mellerede Cammel haars Frynser«, hvilket altsammen med syløn til
skræderen Wilhelm Schön i Frederiksberg by kostede 38 rdl. 32 sk.44. — Lig
klædet blev første gang brugt, da Laurs Laursen fra Bakkehuset som ovenfor
nævnt den 20. september 1729 bisattes i kirkens våbenhus45. Det synes at være
overført blandt det brugelige inventar til den nye kirke, der stod rejst 1734.

Fig. 4. Ny Hollænderbyens †kirke.
Alterstage 1654 af messing (s. 408 og
449).

F R E D E R I K S B E R G K I R K E 1734
BYGNING
en nye kirke, der afløste Ny Hollænderbyens forfaldne kirke, fik sin plads
øst for sin forgænger, men ligesom denne med nordgrænse ud mod rideba
nen. Kirkegården blev udstukket og opmålt1 i april 1732. Byggearbejderne var
i gang 1733—34. Ved nybygningen må stedets vejføringer være ændret, skønt
ingen direkte udtalelser derom har kunnet opdrives. Fra den store ladegård
(som tidligere nævnt ved nuværende Rosenørns Allé) førte fra gammel tid en
skråvej i lige linie tværs over Gammel Kongevej og nutidens Amicisvej og skæ
rende Frederiksberg Allé med kurs mod Valby, tæt øst for den nye kirkeplads.
Denne linieføring må nu være afskaffet, og i stedet er Pile Allé brudt igennem
fra Bakkehuset til Frederiksberg Runddel, fra hvilken den var aflukket ved
en gitterport2.
Den nye kirkegård målte ifølge skødet af 5. maj 1732 mod vest langs den
nye Pile Allé 66 alen, mod nord langs med ridebanen 90 alen, mod syd ind
mod præstegården 87 alen og mod øst 85 alen, ialt 6628 kvadratalen3. Den var
til alle sider hegnet af stakitværk og udgjorde kun en lille del af den nuværende
store Frederiksberg kirkegård.
Bygningens arkitekt var nederlænderen Felix Dusart4, der skal være kom
met til København efter den store brand 1728. Kirkeregnskaberne fortæller,
at han ifølge kgl. resolution af 8. december 1733 fik udbetalt 12 rdl. »for sine
forfattede desseins og teigninger«. Ordene er tydelige nok. Summen er derimod
såre beskeden, hvad der formentlig skal forstås derhen, at Dusart kun projek
terede nybygningen, men ikke ledede dens opførelse.
Frederiksberg kirke blev formet som en regelmæssig ottekant uden tilbyg
ninger og med en tagrytter over pyramidetaget. Om oprindelsen til denne
kirketype, der ved første øjekast kan forekomme som en sjældenhed på dansk
grund, kan der næppe herske tvivl. V. Thorlacius-Ussing har forlængst peget
på bygmesterens hollandske hjemstavn, hvor slige kirkebygninger var almin
delige, og hvor navnlig et enkelt monument, Sankt Anne Parochie i Friesland,
står Frederiksberg kirke meget nær5.
Ligesom der i samtidens arkitektur findes mange analogier med Frederiks
berg kirke, har den ottekantede type tillige en meget lang forhistorie. Oktogonen
var af ældgammel oprindelse i den kristne kirke. Oldkirkens dåbskapeller og
den nære Orients ældste kirkebygninger havde ofte denne form, og også nord
for Alperne var typen kendt fra Karl den Stores gravkirke i Aachen, som fik
adskillige efterfølgere, bl.a. Store Hedinge kirke på Stevns (D.K. Præstø amt,
s. 54). I højmiddelalderen er centralbygningen næsten helt veget for langkir-
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ken, og ottekanten synes ganske at være forladt som kirketype. Med renæs
sancen fornyedes interessen for centralhuset. Der var tilløb dertil i Filippo
Brunelleschis aldrig fuldførte kirke Santa Maria degli Angeli i Firenze, i den
kuriøse arkitekt Antonio Filaretes fantasiprojekter (Filarete var den første, der
tegnede en ottekantet idealby), i talrige skitser af Leonardo da Vinci, og navn
lig i Sebastiano Serlios arkitekturbøger, der fik en vid udbredelse. Renæssan
cens berømteste kirke, bygget over ottekanten, var nok Baldassare Longhenas
Santa Maria della Salute i Venezia. Fra denne og fra Serlios arkitekturbøger
menes impulser at være overført til Nederlandene6. Her lod Statholderen Mo
ritz af Oranien 1596 opføre en ottekantet kirke i Willemstad, den første af
denne type på hollandsk jord og vistnok inspireret af Serlio. Der fulgte mange
efter, og fra denne store samling oktogoner må Felix Dusart have hentet sine
ideer om Frederiksberg kirke.
Skønt denne ottekantede kirketype ved første øjekast måtte se ud som en
nyskabning for dansk protestantisk kirkebyggeri, var den egentlig ikke revo
lutionerende. Den ottekantede figur var på rask fremmarch i Norden, længe
før den nåede frem til Frederiksberg Runddel. Christian IV.s tolvkantede Sankt

Fig. 5. Frederiksberg kirke i dens ældre skikkelse. Gam
melt fotografi fra tiden o. 1860 i Det kgl. Biblioteks billedsamling.
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Anna Rotunda ved Nyboder var det første forsøg på at give en kirkebygning
renæssancens centralform7, påbegyndt 1640, nedrevet i 1660’erne. I Stockholm
opførte Jean de la Valée den ottekantede Hedvig Eleonora kirke i årene efter
1665, og senere byggede den yngre Tessin to andre ottekantede kirker i Kungsör
(1689 ff.) og Karlskrona (1690 ff.)8. I Norge begyndte de ottekantede kir
ker at rejse sig i årene omkring 1680 for derefter at præge det kommende
kirkebyggeri i næsten 200 år; der nævnes fra denne tid ialt 72 ottekantede
centralkirker i Norge9.
Oktogonen var således ved at være indarbejdet i Danmark og det øvrige
Norden før år 1700, og København — med Frederiksberg — havde endda ty
pen endnu tættere ind på livet, når man går bort fra det egentlige kirkebyggeri
Det første slot, der o. 1697 blev planlagt på Valby bakke, var en regulær otte
kant10. Det blev ikke opført i denne skikkelse, men oktogonen genopstod, da
Johan Cornelius Krieger 1723 opførte et ottekantet lysthus i centrum af Fre
deriksberg slotshave, og samme år byggede den samme arkitekt et lignende
lysthus i prinsesse Charlotte Amalies have — omtrent dér hvor senere Mar
morkirken blev bygget. Kort efter Københavns brand 1728 byggede Krieger i
den da helt nyanlagte Amalienborg have et nyt ottekantet lysthus11, der med
sin lanterne havde en påfaldende lighed med Frederiksberg kirke fra 1734 (fig.
6). Sligt ændrer intet i den ældre antagelse, at Felix Dusart hentede idéen fra
sit hjemland, men man aner derigennem, at oktogonen var nærværende på
stedet, før Frederiksberg kirke blev bygget.
Også Holsten oplevede lidt senere en periode med opførelse af ottekantede
kirker. De kan være kommet dertil via Nordvesttyskland, hvor oktogonen var
i rask fremmarch med Holland som udgangspunkt12, eller snarere direkte in
spireret af Frederiksberg kirke. Arkitekten Cai Dose, der fra sit københavner
ophold omkring 1730 kan have kendt Frederiksberg kirke, byggede således to
ottekantede holstenske kirker, i Hörner (1749—52) og Rellingen (1752—56).
Om denne sidste siger han i sit memorandum af 9. juli 1752, at ottekanten
kommer den fuldkomne form, cirklen, meget nær, og at den som følge deraf
giver det største rum med det mindste materialeforbrug13. Hans betragtninger
gælder nok kun kirker af mere beskedent omfang, men de afslører, hvorfor
den ottekantede kirkebygning nåede så stor en udbredelse i det protestantiske
Nordeuropa. Man ønskede at skabe den rummelige prædikenkirke, og oktogo
nen opfyldte rigeligt dette krav.
Bygningshistorie. Kongen, Christian VI., var bygherre. Det var ham, der
skænkede byggetomten, og det var ham, der skaffede pengene til kirkens op
førelse. Han lod i første omgang den kgl. partikulærkasse udbetale 2000 rdl.
Desuden tilfaldt der Frederiksberg kirke nogle renteindtægter, som kongen
rådede over fra udestående kapitaler, særlig fra de sjællandske rytterdistrikters
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Fig. 6. Havepavillon ved Sophie Amalienborg, opfort 1723 af J. C. Krieger.
Elfter Danske Vitruvius I, tab. XLVII (s. 414).

landsbykirker. Frederik IV.s søster, prinsesse Sophie Hedevig på Vemmetofte,
bidrog yderligere til byggefonden, idet hun dertil overførte kapitalerne fra et
par kirker på Stevns. Man kunne da begynde byggeriet 1732 med en kasse
beholdning på godt 4000 rdl.14.
Der er ingen særlige efterretninger om arbejdets gang. Vi ved kun, at man
tog fat i foråret 1732, og at kirken var fuldført to år senere.
Med murmesteren Joseph Toscanello blev der sluttet kontrakt den 3. juli
1732; den omfattede både mur- og gipsarbejdet og lød på ialt 630 rdl. Men
Toscanello fratrådte, før kirken var færdig, og i hans sted antoges mursvenden
Johan Christopher Weiss, med hvem der endelig afregnedes 15. februar 1734.
Efter kirkeregnskaberne har han »forøget gipsværket med 120 kvadratalen«,
bl. a. med udførelsen af de kongelige navnetræk. Der er grund til at tro, at der
er tale om visse ændringer i de oprindelig lagte planer. I så fald står meddelel
sen ikke helt alene. Tømmermesteren Peder Sørensen Ulf, der 14. juni 1732
påtog sig sin andel af arbejdet, og som 19. juni 1733 tillige fik overdraget sned
Danmarks kirker, København III
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J. S. 1971
Fig. 7. Frederiksberg kirke, set fra nordvest.

kerarbejdet, indgik 11. december 1732 en særlig kontrakt, hvorefter han dels
skulle hegne kirkegården med et stakit, dels udføre »et galleri i sparreværket«
(se nedenfor s. 459) og dels »Taarnet mod første Tegning at forandre«. Man har
altså ladet denne Peder Sørensen Ulf, der åbenbart var mere end blot hånd
værker15, tegne et andet spir end det, Felix Dusart oprindelig havde foreslået.
Vi kender ikke årsagen til forandringen; den kan have været æstetisk betonet,
men det er også muligt, at mere praktiske grunde har spillet ind: tagværket i
en ottekantet centralbygning kan kun bære en lille klokkestol, og måske Du
sart har disponeret klokkespiret for stort.
Også meddelelserne om kirkens indkøb af materialer er knappe. 1732—33
købte man for i alt 2100 rdl. bl.a. hugne kvadersten (formentlig trappesten
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Fig. 8. Frederiksberg kirke, set fra ost.

til kirkens to indgange), endvidere såkaldte »klintesten« (til kirkens syld) samt
røde mursten og sortglaserede tagsten. Til spirets beklædning leverede Poul
Badstuber i Brede 100 kobberplader for 438 rdl. til en samlet vægt af 3 skip
pund og 13 lispund, medens kirkens værge, smeden Niels Christensen, pr. 31.
juli 1732 og 28. maj 1733 fik godt 420 rdl. for ankre, vinkeljern, spigre og søm.
De forskellige data viser, at byggearbejdet stod på gennem årene 1732 og
1733. Kirken blev indviet 6. januar 1734.
Bygningsbeskrivelse. Kirken står nu med tilbygninger mod øst og vest, men
var oprindelig (ovenfor s. 412f.)en ren oktogon, opført efter simple målenheder.
Ottekantens sidelinie var 14 alen, højden fra niveau til gesims ligeledes 14
alen, og den samlede højde fra jordens overflade til spirets øverste top var
30*
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4 × 1 4 alen, ialt 56 alen. Bygningens ottekantede korpus dækkes af et pyra
midetag, der oprindelig var lagt med sortglaserede sten, men siden 1876 med
skifer16. Spiret, der i grundrids er ottekantet med gennembrudt klokkestokværk og spids i enkle former, er ialt 27 alen højt og tækket med kobber.
De o. 80 cm tykke mure er bygget af røde tegl, lagt på et fundament af kalk
sten, som gentagne gange ved gravninger nær kirken er kommet for dagens
lys. Stenstørrelsen er 24,5 × 11,5 × 7 cm; 10 skifter måler 77 cm. Overalt, hvor
det gamle murværk kan spores, f.eks. under taget på det senere tilføjede sa
kristi, ses det at have stået i blank mur. Ottekantens hjørner dækkes af frem
springende pilastre eller lisener, hvis enkeltprofilerede kapitælbånd (det samme
som kirkens gesims) er forkrøbbet uden om fremspringet. Lisener og gesims
er nu og har utvivlsomt altid været hvidkalket17.
Bygningen havde oprindelig otte høje, rundbuede jernvinduer, et i hver af
oktogonens sider og siddende i ydre og indre smig. Nu er der kun seks. Det
vestre vindue ses helt tilmuret over det senere tilbyggede våbenhus’ tagryg.
Det østre, der findes bag alteret, har i hvert fald, hvad den øvre del angår,
længe været i funktion, og der ses her endnu spor af jernsprosser og ruder18.
De otte vinduer havde ikke alle sålbænk i samme højde, da der måtte afgives
plads til kirkens tre indgange.
Hovedportalen var mod nord ud mod Runddelen. Dens indfatninger19 blev
fjernet og åbningen tilmuret 1864. Udseendet kendes i hovedtræk fra et ældre
billede (fig. 13). Den flankeredes af pilastre, som støttede en vandret arkitrav
— såvidt det nu kan skønnes med dorisk triglyffrise, og var formentlig udført
i sandsten. Også af den vestre portal ud mod Pileallé findes der et ældre bil
lede, et maleri på Frederiksberg Rådhus; det er knap så tydeligt og giver ind
tryk af, at portalen var mindre. I hvert fald betragtedes norddøren altid som
kirkens hovedindgang. Marie Rørdam nævner i sine erindringer, at hun sam
men med sin fader, digteren Carsten Hauch, ved sit bryllup 1858 kørte i karet
til Runddelen for gennem den nordre hovedindgang at komme ind i kirken20.
Om begge de her nævnte portaler vides det, at de hver havde to fløje, der i
ældre tid var »flammerede«, dvs. forsynet med skråbeklædning. Præstedøren i
kirkens søndre flanke lige over for den nordre hovedindgang havde kun een
fløj21, medens dens udseende i øvrigt ikke kendes.
Disse tre portalers tilstedeværelse har således løftet sålbænken på det der
over værende vindue et stykke til vejrs. Da nordportalen afskaffedes 1864 fik
vinduet på denne side den normerede størrelse. Senerehen, i året 1900, indret
tedes der af hensyn til brandfare to nye reserveudgange i oktogonens nordøstre og sydøstre mur22, og de herværende vinduer forkortedes i overensstem
melse dermed. Således er der ved kirken nu kun to vinduer tilbage med den
størrelse, de fik, da kirken opførtes i 1730’rne, nemlig det nordvestre og det

Fig. 9—10. Frederiksberg kirke, opmålt 1912 af A. Glahn. 1: 300. Foroven (fig. 9) opstalt af nordsiden.
Forneden (fig. 10) plan af gulvet; syd opad.

Fig.
11.
Frederiksberg
kirke.
Snit
set mod syd (foroven) samt (forne
den) plan af tagværket og bjælke
laget over 3. pulpitur. Opmålt 1912
af A. Glahn. 1: 300.
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Fig. 12. Frederiksberg kirke. Pulpiturplaner. Opmålt 1912 af A. Glahn. 1: 300. Syd opad.

sydvestre. Der er i det hele taget i de forløbne århundreder ændret mere ved
den ærværdige oktogon, end man ved første øjekast skulle tro.
Tag, tagkviste og tagstol. Det er tidligere (s. 417) omtalt, at kirken oprindelig
var tækket med sortglaserede tagsten. Adskillige regnskaber vedrørende om-
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Fig. 13. Frederiksberg kirke. Litografi o. 1850 af C. O. Zeuthen. Nord
portalen med sandstensindfatninger (fjernet 1864) er antydet (s. 418).

lægning af slige vingetegl bekræfter, at sådan forholdt det sig, lige til kirken
1876 tækkedes med skifer.
Nederst på hver af de otte tagflader var anbragt en kvist med trekantgavl
og med to trævinduer i hver. Disse otte kviste nævnes første gang i maleren
Antoni Muhles regnskab23 fra 1733 og flere gange i den følgende tid. 1785 om
tales de som brøstfældige, og man overvejede helt at fjerne dem; ganske sær
ligt ønskedes den østre kvist over alteret fjernet, da håndværkerne vanskeligt
kunne komme til den på grund af den højtopbyggede alterhvælving24 (neden-
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for s. 429), der var presset tæt op mod vinduets lysskakt. Medens de øvrige
tagkviste trods betænkelighederne forblev på deres plads endnu en årrække,
ser det ud til, at kvisten over altervæggen var blevet fjernet 1785. Thi da man
1827 omsider afskaffede kvistene, nævnes det udtrykkeligt, at der var tale om
syv, og at disse syv tagkviste erstattedes med almindelige tagvinduer i jern
rammer25. Fra hvert af disse — ligesom fra deres forgængere — førte en lys
skakt ned til kirkens øverste pulpitur.
Ældre billeder kan give et indtryk af kirken med de her nævnte kviste.
Ældst er vistnok det ikke særlig vellykkede og stærkt fortegnede stik i Pontoppidans Danske Atlas (II, s. 68). Meget bedre er J. Læssøe Langes akvarel
fra tiden omkring 1810 (fig. 14). Også H. G. F. Holms farvelagte radering fra
1828
(i Bymuseet) afbilder tagkvistene i denne skikkelse, skønt de som
ovenfor nævnt på det tidspunkt var fjernet. Det ældste kendte billede af kir
ken med taget uden kvistene er et stik af S. H. Petersen fra 1832 (fig. 1); dette
fortræffelige billede giver tillige et klart indtryk af kirkens ældre, meget lille,
sakristi fra 1782.
Tagstolen af egebjælker er i hovedtræk den oprindelige (fig. 11), fra 1732,
Fig. 14. Frederiksberg kirke set fra slottet. Akvarel o. 1810 af J. Læssøe Lange.
Frederiksberg rådhus.
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med tagrytteren hvilende på et dobbelt lag af vandrette bjælker, der løber tæt
over kirkens hvælv og er tappet ind på midten af tagspærene, og som yderli
gere støttes af de forlængede søjler i kirkens indre.
Modsat tagstolen blev spirets tømmer gentagne gange delvis fornyet. Der
nævnes omfattende reparationer26 1885 og 1912. Spirets ældre kobberbeklæd
ning fra 1730’rne (ovenfor s. 417) blev senere erstattet med skællet skifer27.
Der er god grund til at tro, at udskiftningen fandt sted 1876, da den øvrige
kirke fik skifertag, men utvetydige vidnesbyrd derom er ikke fundet. I hvert
fald blev spiret kobberklædt 1885, og således er det endnu.
Tilbygninger. Frederiksberg kirke havde muligvis fra begyndelsen både et
våbenhus og et sakristi. De nævnes lejlighedsvis i ældre breve, men de må
have været indbygget i rummet (s. 425 og 456) og var i hvert fald ikke syn
lige udefra28. 1782 fremkom der imidlertid fra sognepræsten, Johan Martin
Weinreich, et forslag om et nyt sakristi, enten som en udvidelse af det ældre
inde i kirken eller som en virkelig tilbygning ved kirkens østmur. Rentekam
meret overlod sagen til bygmesteren ved de kongelige kirker i hovedstaden og
Nordsjælland, Hans Pedersen Næss, som dog mente, at en udbygning ved en
af kirkens sider ville ødelægge selve den bærende idé om et centralanlæg og
foreslog derfor — utvivlsomt med rette — at kirken skulle have fire tilbyggede
fløje ved hveranden af de korresponderende mure, hvorved den centraliserende
opbygning ville være reddet. Efter arkitektens mening skulle fløjen foran ho
vedindgangen være våbenhus, medens de to andre passende kunne finde an
vendelse som gravkapeller29. Planen blev dog kasseret som alt for dyr, og
Rentekammeret overlod da til den kgl. bygningsinspektør Bøye Magens at
lede opførelsen af et sakristi ved østsiden, bag altervæggen30.
Der vides meget lidt om dette ældre sakristis udseende (fig. 1). Taget var
meget lavt og vistnok fra begyndelsen beklædt med zink. I østmuren var der
en stor dobbeltdør31. I det indre var der oprindelig stengulv, som dog 1824
ombyttedes med brædder32. 1859 opførtes en lang skorsten33 (kendt fra ældre
billeder); den var ikke nogen pryd for kirken. Af senere ændringer kan næv
nes, at der 1887 i forbindelse med kirkens varmeapparat blev bygget en kæl
der under sakristiet34. Den største forandring skete i året 1900, da arkitekt
Carl Lendorf forhøjede bygningen med et stejlere tag og mod øst tilføjede en
apsis, der i det ydre har tre sider af en ottekant; i det indre blev rummet
tøndehvælvet35. Det var vistnok ved denne tid, at sakristiet forsynedes med
faste bænke langs væggene til brug for den konfirmandundervisning36, der i
ældre tid fandt sted netop her. Desuden har sakristiet været brugt til skrifte
stol, hvilket nærmere omtales under afsnittet Inventar (s. 456).
En større forandring med sakristiet skete 1929, da der i kælderen ved siden
af kedelrummet indrettedes et nyt præsteværelse med toilet37. — Ved en brand
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1947 ødelagdes i sakristiet og præsteværelset en del inventar (se nedenfor s. 451
under messehagel), og en større murreparation var nødvendig. Mens disse li
nier skrives, bliver sakristiets indre opdelt i et par rum.
Sakristiet står nu med rødpudsede mure mod nord og syd, medens den 1900
tilføjede apsis har blank mur; af apsidens tre rundbuede vinduer er det mid
terste blændet og på ydersidens hvidtede bund forsynet med et bibelord (»Frygt
ikke, tro kun«. Marcus 5, 36; Lucas 8, 50).
Våbenhus. En kort beskrivelse af Frederiksberg kirke fra 1745 (hørende til
de Jessenske samlinger38 på Det kgl. Bibliotek) meddeler: »I det øvrige lader
Bonden dog som hand hafde noget paa denne Landsbye Kirke at udsætte,
fordi der ikke findes derved det saakaldede Vaabenhuus .. . « . Men 1753 hed
der det i kirkens regnskab, at værgen Jens Gudmandsen39 havde ladet Anders
smed gøre »3 Par forkrøllede Hængsler og 4 Jern med Kapper paa Enderne
til de 2 nye Bænke i Vaabenhuset«. Da der fra ældre tid ikke er fundet anden
omtale af et sligt våbenhus før 1864, da der berettes om et nyt skillerum i
vestibulen ved hovedindgangen40, må forklaringen være den, at der inden for
vestportalen har været indbygget en forstue; dette synes også bekræftet af
stolestadeplanen fra 1857 (fig. 22), hvor der antydes en indbygget forstue både
bag nord- og vestportalen. Et våbenhus blev først opført 1869 ved vestporta
len, som nu blev kirkens eneste indgang, efter at norddøren (s. 418) få år tid
ligere var blevet tilmuret. Kirkens sognepræst, provst Peter Elias Hall, skrev
25. oktober 1869 til Frederiksberg kommunalbestyrelse og foreslog, at den alt
for lille forstue ombyttedes med et våbenhus. Kommunalbestyrelsen tiltrådte
forslaget og anmodede arkitekten Johan Daniel Herholdt om ved kirkens vest
side at bygge et grundmuret våbenhus, der tillige skulle rumme adgang til
pulpiturtrapperne41. Byggearbejdet blev straks iværksat og meldes fuldført i
begyndelsen af februar 1870 (fig. 15). Ligesom den ældre kirke fik det nye vå
benhus blank mur af røde sten med hvidtede hjørnepilastre. Herholdts beva
rede tegning viser, at våbenhuset havde en bredde på 11 alen 18 tommer, en
dybde på 5 alen 21 tommer, gesimshøjde mod nord og syd på 8 alen 6 tom
mer, medens den fulde gavlhøjde var 12 alen 6 tommer. Forsiden mod vest
havde en dobbeltfløjet dør med firesidede fyldinger under et halvrundt vindue.
Ved nordre og søndre side var der smalle reservedøre tæt ved vestgavlen, me
dens der midt på hver smalside sad et cirkelvindue. Mange af disse træk gik
uændret igen ved våbenhusets ombygning 1904. I det indre var der en dob
beltløbet trappe på hver side af indgangen til kirken, beregnet på adgangen til
pulpiturerne. Gulvet i våbenhuset blev 1885 belagt med mosaik i mønster efter
tegning af arkitekt Chr. L. Thuren42; det forsvandt senere.
Det viste sig snart, at Herholdts våbenhus var for lille. Det blev derfor 1904
under ledelse af arkitekt Carl Lendorf udvidet vestpå med 1 ¾ alen, dog med
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bibeholdelse af alle væsentlige ydre træk fra 1869-bygningen43. Udvidelsen gav
mulighed for en smidigere adgang til pulpiturerne. Tidligere var al trafik til
samtlige gallerier samlet på eet sted i våbenhuset. Nu blev det tredje pulpitur
helt afspærret, og de resterende to pulpiturer fik hver sin trappe ved våben
husets nordre og søndre væg med adgang til henholdsvis nordre og søndre af
deling i kirkens pulpiturer, ialt altså fire nye trapper44. Og sådan er det endnu.
Man bibeholdt de to reserveudgange og de to cirkelvinduer mod nord og syd,
ligesom den nye vestportal var en tro gengivelse af Herholdts fra 1869. Der
imod blev den indre portal til kirken omdannet med profileret karm, der er
forkrøbbet om hjørnerne, en imitation af barokke stilformer. Skønt intet di
rekte er fundet derom, må man tro, at denne kirkens indre hovedportal skyldes
Carl Lendorf. Samtidig indrettede man en indre forstue med skråt afskårne
hjørneskabe. — Siden da er der kun sket uvæsentlige ændringer. 1966 blev
våbenhusets gulv belagt med grå jämtlandssten.

Fig. 15. Frederiksberg kirkes våbenhus, tegnet 1869 af J. D. Herholdt (s. 425).
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Fig. 16. Frederiksberg kirkes alter med omgivelser for forandringen 1907.
Ældre fotografi o. 1900 i Det kgl. Biblioteks billedsamling.

Kirkens indre (fig. 28 og 48) er, i overensstemmelse med det ydre, et otte
kantet centralrum med alteret i øst. Svarende til polygonformen står der i
kirkerummet en kreds af otte slanke søjler, som er hugget i pommersk eg, og
som er forlængede op over det hvælvede loft til støtte for tagstolen (fig. 11),
medens de i selve kirkerummet tjener til at bære både de nuværende pulpitu
rer og hvælvingerne af træ. I sin skrabede form, uden disse pulpiturer og uden
inventar, blev rummet præget af søjlerne, der forbindes med lave fladbuer,
bag hvilke der er tilsvarende krydshvælv. Herover fandtes fra første begyn
delse i hvert arkadefag et galleri med dokkebalustre — dog ikke i alterrum-
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Fig. 17. Frederiksberg kirkes alterparti med tilbygget præste- og degnestol, sådan som det antagelig
så ud før 1864. De prikkede »vinger«, hvorom der ingen oplysninger haves, er foreslået således for
at dække opgangen til stolen, efter mellemtyske analogier. Tegnet af Monica Thon efter forfatterens
anvisning (s. 442 f.).

met, som havde sin egen ordning. Disse syv gallerier, der svarer til kirkens nu
værende tredje pulpitur, er dækket med tøndehvælvede bræddelofter (hvis
sammenføjninger skjules af smalle trælister) og åbner sig ind mod kirken med
fladbuede arkader — eller rettere: med arkader, hvis øvre afslutning forløber
vandret og lige, medens hjørnerne er rundede. Alt dette må stamme fra opførelsestiden i 1730’rne. Men alterpartiet, der siden 1907 har en lignende opbyg
ning med arkade og derover en balustrade, var oprindeligt anderledes indrettet.
De ældre forhold kan i hovedtræk rekonstrueres ved et ældre fotografi (fig. 16
jfr. 18) og bevarede spor på kirkeloftet. Af hensyn til den højt opbyggede al
tertavle var der ingen arkade tværs over alterrummet og derfor heller ingen
balustrade som i de syv andre fag. Der var altså een stor åbning flankeret af
smalle lodrette lister, der stiger op og udløses i den flade bue under midtskibets
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Fig. 18. Frederiksberg kirke. Rekonstruktion af alterets omgivelser før 1907, tegnet af Monica Thon
efter forfatterens anvisning (s. 428).

stjernehvælv. Bag de to søjler ved alteret er omgangens krydshvælv ansat også
i alterrummet, men afbrydes brat, og derover var der en uregelmæssigt formet
hvælving i to afsæt. Det nederste afsæt var nødvendigt for at holde loftet frit
for tagspærerne; det øvre kalotformede hvælv måtte konstrueres for at skaffe
plads til alterets topstykke. I den store åbning mellem de to søjler foran alte
ret var der anbragt en vandret liste, åbenbart for at spænde arkaden fast; men
det er dog ikke sikkert, at denne liste var oprindelig. Alt dette forandredes
1907, da man indsatte en fladbuet arkade mellem søjlerne og derover anbragte
et galleri med dokkebalustre, kopieret efter de andre. Hvælvingen over alteret
spændtes væsentlig lavere end oprindeligt; den tidligere opbygning af kalot
hvælvingen ses endnu over den senere indsatte hvælving. Ændringerne 1907
foretoges af arkitekt Kristoffer Varming45.
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Fig. 19. Frederiksberg kirke. Stukdekoration i hvælvingens midte
(s. 431).

Af de otte søjler er de to ved alteret hugget i eet. stykke. De seks andre går
fra gulvet til det nuværende mellemste pulpitur, hvis sværtprofilerede led kan
dække en eventuel sammenføjning; men fra pulpiturets gulv til kapitælerne er
søjlerne atter i eet stykke. Alle otte søjler hvilede fra første begyndelse på
fundamenter af kampesten med rundt tilhuggede kanter. Disse syldsten er dog
camouflerede i de to søjler foran alteret, hvor der 1885 fra gulvet og et stykke
op ad stammen tilsattes en udskåret træbeklædning46. De øvrige, der savner et
sådant dække, viser nederst ved gulvet et firesidet led, der ved overgangen til
den runde stamme har karnisformede hjørneprofiler, et motiv, der gentages i
omvendt orden længere oppe dér, hvor søjlen opfanger pulpiturets kantprofil.
— De fire østligste søjleskafter dækkes af et tætsluttende lærredsbetræk, der
er af ukendt alder (formentlig relativt sent), og hvorpå marmoreringen er malet.
Kapitælerne er vandret leddelt med tæt profilering (hulstave og karnisled)
med udragende abakus. I deres nuværende skikkelse synes de at stamme fra
1885, idet det dengang meddeltes, at alle kapitælerne fik nye led med et for
gyldt bånd forneden47. Det eneste billede (fig. 49), der viser kirkens indre før
1881, har dog nogenlunde de samme kapitæler som de nuværende.
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Fig. 20. Frederiksberg kirke. Christian VI.s
stukmonogram i hvælvingen (s. 431).

L. L. 1970

Fig. 21. Frederiksberg kirke. Sophie Magdalenes stukmonogram i hvælvingen (s. 431).

Mellem søjlerne og kirkens ydermure er der en omgang, dækket af kryds
hvælv, der ved væggene støttes af pilastre i oktogonens hjørner; de to østlige
af disse pilastre har doriske kapitæler, vistnok stammende fra kirkens tilbli
velse, medens de andre blot er markeret som lisener, der udløses i krydshvæl
venes skjoldbuer.
Fra søjlernes kapitæler løber rundstavformede ribber lodret til vejrs mod
kirkens øverste galleri, hvorfra de, uden overgangsled, bøjer ind mod centrum
og sammen med kapper af træ danner en stjerneformet hvælving. Ved dennes
toppunkt er udsparet et ottekantet felt (fig. 19), indrammet af et stukprofil
led, der opsamler alle otte ribber. Feltets bund har længe stået med blå bund,
overstrøet med forgyldte stjerner48, og i midten et stukornament som en roset
for den forlængst forsvundne lysekrone, indrammet i et mindre, ottekantet felt.
Skønt ingen direkte udtalelser er fundet derom, må man dog antage, at denne
loftsdekoration stammer fra 1730’rne.
Foruden stjernefeltet fik hvælvingen en anden form for dekoration, idet der
i den østre og vestre kappe indsattes en kartouche af stuk i ovalfelt med kon
gens navneciffer mod øst og dronningens mod vest (fig. 20 og 21). Langt senere,
ved kirkens restaurering 1907, fik nordre og søndre hvælvingskappe et lig
nende smykke49.
Danmarks kirker, København III
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Fig. 22. Frederiksberg kirke. Stolestade- og pulpiturplan 1857, med forskellige signaturer for gulvet,
første og andet pulpitur. Jfr. de tre næste afbildninger. Tegning i LA.
Frederiksbergs kirkeinspektorat.

Til kirkens indre opbygning hører også de tre pulpiturer. De omtales neden
for under afsnittet inventar (s. 459); men som faste led i rummet hører de med
til bygningens hele arkitektur. Der har været nogen tvivl om deres alder50, og
det har endda været antydet, at de først stammede fra 1864. Efter hvad der
ovenfor er berettet, må det øverste galleri, nuværende tredje pulpitur, være
fra kirkens opførelsestid. Det samme gælder det mellemste pulpitur, der om
fatter de fem vestlige fag, inclusive det 1754 indrettede orgelkor, og som er så
intimt sammenarbejdet med de bærende søjler, at det alene af den grund må
anses for oprindeligt. Det er da kun det nederste pulpitur, der kan være nogen
tvivl om. Det er ført ind på søjlernes runde skafter uden overgangsled og afslø
rer sig derved som en senere tilsætning. Fra hvilken tid? Utvetydige udtalelser
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Fig. 23—25. Frederiksberg kirke. De forskellige stolestade- og pulpiturplaner, der er antydet fig. 22,
løst ud fra hinanden. Tilvenstre (fig. 23) gulvets plan, med tilføjelse af enkeltheder vedr. den rene
ottekant, hentet fra ældre arkivalier (jfr. s. 454). — I midten (fig. 24) plan af det nederste pulpitur.
— Til højre (fig. 25) plan af det midterste pulpitur. Planerne er udredet af Allan Tønnesen.
Tegnet af Monica Thon efter forfatterens direktiver.

eksisterer der næppe; men en snedker fik 1770 ialt 220 rdl. — en relativt stor
sum — for at indrette »fire indlukte pulpiturer under orgelværket«51. Nu var
kirkens vestibule netop under orgelet og udelukker derved plads for fire stole.
De må derfor være anbragt over forhallens loft og direkte under orgelgulvet.
Den på fig. 22 gengivne pulpiturplan fra 1857 viser, at her fandtes dengang et
pulpitur med netop fire stole. Planen har yderligere gengivet et nederste nor
dre og søndre pulpitur med en lysskakt ind til det nordvestre og det sydvestre
vindue. Nederste pulpitur bestod altså af tre adskilte enheder, hvoraf det ve
stre da må være det 1770 tilkomne. Efter kirkens regnskaber har en anden
snedker 1779 fået 270 rdl. for indrettelse af endnu et pulpitur med fire lukkede
stole52, altså formodentlig enten det nordre eller det søndre. Hvornår den
tredje afdeling blev bygget, vides ikke; men meget tyder således på, at kirkens
underste pulpitur blev til i slutningen af 1700’rne.
Efter denne fremstilling har kirken fra begyndelsen haft to pulpiturer. Det
øverste har så vidt vides altid været åbent. Det andet — nuværende midter
ste — pulpitur var vistnok også til en begyndelse et åbent galleri, men det
blev snart ændret. 1744 lod man en snedker indrette nye lukkede stole på
»galleriet«, og en glarmester indsatte ruder i de fem store åbninger53; det er
denne sidste oplysning, der afslører, at det er det store pulpitur, talen drejer
sig om. Efter meddelelsen om glarmesterens arbejde må man tro, at pulpiturer
på de fem fag ind mod kirken har taget sig ud som de »fuglebure«, der var så
almindelige i datidens kirker. Rimeligvis har også det senere tilsatte underste
pulpitur haft vinduer, eftersom stolene her alle betegnedes som lukkede.
Således synes kirken at have stået til den store istandsættelse 1864. De tre
selvstændige afdelinger i nederste pulpitur må da være forenet, idet kirkesynet
i sit byggeprogram 1863 fremsatte ønsket om, at »de to Rækker lukkede Stole
forandres til løbende Gallerier«54, hvilket må fortolkes derhen, at »fugleburene«
31
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i mellemste pulpitur afskaffedes, og at hullerne mellem de tre selvstændige
pulpiturer i underste stokværk blev udfyldt med nye, åbne stole. Det er tillige
sandsynligt, at man ved samme lejlighed fornyede brystværnene i begge galle
rier og gav dem deres nuværende udseende, skønt utvetydige udtalelser derom
ikke er fundet.
Gulv. Kirken blev i 1730’rne belagt med gulv af mursten55, der let lod sig
fjerne, når begravelser fandt sted i selve kirken. Fra årene 1734—74 har regn
skaberne noteret i alt 16 begravelser under kirkegulvet. Om der blev lagt lig
sten over gravene, vides ikke; men det har nok været i de færreste tilfælde,
og de fleste af gravene — alle muldbegravelser — blev derfor dækket af nyt
murstensgulv, der sank, efterhånden som gravene faldt sammen. Der er mange
efterretninger om nye opfyldninger og tilrettelægning af gulvet i tidens løb.
1835 blev partiet foran alteret — formentlig gulvet inden for alterskran
ken — belagt med plankegulv56. 1838 var der forslag om, at hele korpartiet
fik murstenene udskiftet til fordel for bræddegulv57, og sagen blev vistnok også
gennemført. En meddelelse i synsprotokollen fra 1861 oplyser, at kirkens gulv
»bestaar dels af Bræddegulv, dels af Mursten paa Kant«, og at navnlig murstensgulvet i gangene var bølgeformet. Ved den store reparation 1864 var det
på tale at forsyne hele den ottekantede flade med plankegulv. Det skete dog
først nogle år senere, 1869 — samtidig med våbenhusets opførelse58. 1874
meddeles det, at alle kirkens gange var belagt med tæpper59. 1907 — samtidig
med nyordningen af alterpartiet — fik hele gulvfladen belægning med lino
leum60, der fornyedes 1935, og som 1951 erstattedes med egeparket61. Sådan
er det endnu.
Væggene var oprindelig hvidtede, men 1885 fik de en mønstermaling62, der
fornyedes 10 år senere. Af spor på væggen bag et skab ved søndre opgang i
kirken til pulpituret (fig. 26) ses det, at mønstrene åbenbart var påført muren
ved udskårne skabeloner. Der tales tillige om indskrifter, der vistnok fandtes
på arkadernes skjoldbuer (fig. 16). Denne udsmykning er forlængst borte, og
der er ingen efterretning om, hvornår den er fjernet.
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Kirkens senere ændringer. Den ottekantede kirke fra 1734 står endnu beva
ret i alle sine hovedtræk, men den undergik dog i tidens løb en del ændringer,
hvoraf flere er omtalt i det foregående. Herefter følger en kort liste over de
vigtigste forandringer i kronologisk rækkefølge.
Kirkens store femfags pulpitur omdannedes 1744 til lukkede stole, så vidt 1744
det kan ses af regnskaberne med vinduer i de fem åbninger ind mod kirke
rummet (s. 433).
Den midterste lukkede stol over den vestre forhal omdannedes 1753—54 til 1754
orgelkor, naturligvis uden vinduer og med en ny, fremadbuet orgelbalustrade
(s. 466). — Omtrent samtidig blev vinduet bag prædikestolen enten helt eller
delvis dækket med brædder. Sagen er dog lidt uklar, eftersom vinduet 1835
meldes dækket med pap og 1885 med mørkt tøj63.
I kirkens sydmur, formentlig i ottekantens sydvestre side, huggedes der 1766
1766 et hul til anbringelse af en yderdør, som førte ind til to nyindrettede luk
kede stole64. Der er intet oplyst om, hvornår denne dør atter er muret til.
Urskiverne65 fornyedes og fik ved den lejlighed påmalet forgyldt årstal 1769. 1769
Ved en ændring 1912 synes årstallet ombyttet med 1734; således er det endnu.
Et lille sakristi tilbyggedes ved østmuren (ovenfor s. 424).
Den østre tagkvist forsvandt, medens de syv andre forblev på deres plads 1785
(ovenfor s. 423).
De syv resterende tagkviste blev fjernet 1827 og erstattedes med simple 1827
tagvinduer.
Gulvet i koret beklædtes med træplanker 1835 i stedet for det tidligere mur- 1835
stensgulv.
Norddøren tilmuredes. Ved den lejlighed (den omfattende indre restaurering 1864
sommeren 1864) er vistnok portalens sandstensindfatning fjernet og vinduet
forlænget nedad.
Kirken fik et varmeapparat 1868, anskaffet ved private midler. Kedlen an- 1868
bragtes i et nyindrettet kælderrum under sakristiet, med en ydre nedgang.
Senere ændringer af varmeapparatet er noteret: 1881, 1899, 1914, 1929 og 1940.
1959 indlagdes der et oliefyr66.
Våbenhuset byggedes ved vestsiden ud mod Pileallé (ovenfor s. 425). Samme 1869
år fik kirken gasbelysning67. Hele kirkens gulv fik beklædning af træ.
Kirkens og spirets tag dækkedes med skællet skifer (ovenfor s. 424).
Korværelset indrettedes over våbenhuset68.
Ved en større indre istandsættelse byggedes fire nye trapper fra gulvet op 1885
til første pulpitur, to nye fra første til andet pulpitur samt en ny trappe fra
andet op til tredje pulpitur (s. 462). Orgelbalustraden forandredes til sin nu
værende skikkelse. Våbenhusets vægge marmoreredes69, og gulvet sammesteds
fik mosaikbeklædning70. — Spiret blev påny beklædt med kobber.
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Fig. 26. Frederiksberg kirke. Rest af væggens
mønstermaling 1885 (s. 434).

L. L. 1971

1900

Sakristiet omdannedes. Det gjordes højere og forsynedes med en tresidet
apsis. I det indre fik sakristiet tøndehvælv. I kirkens kor, ved nordøstre og
sydøstre side i ottekanten indsattes to reservedøre.
1904 Våbenhuset udvidedes mod vest. Der byggedes nye pulpiturtrapper (de nu
værende). Ny portal opførtes mellem våbenhuset og kirken.
1907 Hvælvingen over alteret blev ændret (ovenfor s. 429). Der indlagdes elek
trisk lys i kirken71, og gulvet beklædtes med linoleum, se ovenfor s. 434.
1912 Urskiverne fornyedes med kobber (se ovenfor under 1769).
1929 Der indrettedes et præsteværelse i kælder under sakristiet72.
1933 Der indsattes mønstret, farvet glas i de to korvinduer73 over reservedørene.
1951 Gulvet i kirken belagdes med egeparket.
1966 Gulvet i våbenhuset belagdes med jämtlandssten.
1971 Sakristiet opdeles ved skillevægge i mindre rum.
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I sin nuværende skikkelse er kirkerummet præget af restaureringen 1864,
der ryddede kraftigt op i mange gamle sager, særlig alle stolestaderne fra
1730’rne og pulpiturernes udstyr med brystværn og glasvinduer. Hvad der er
tilbage af inventar fra før den tid vil blive omtalt nedenfor under de forskel
lige inventariegrupper; det drejer sig navnlig om altertavlen, orgelfaçaden,
alterstagerne fra den ældste kirke på Frederiksberg, altersølvet, nogle gamle
præsteportrætter i sakristiet og en del salmenummertavler. Desuden kan man
medtage de gamle dokkebalustre i kirkens øverste galleri, der vistnok sammen
med altertavlen er det eneste bevarede træinventar fra 1730’rne. Men trods
den temmelig radikale udrensning for godt 100 år siden kan man i nogen grad
rekonstruere rummet i dets ældste skikkelse. Ved hjælp af regnskaber, et par
præsteudsagn og et ældre kort fra 1857 får man dog så mange oplysninger
frem, at et helt andet kirkerum end det, vi nu har for øje, lader sig ane i ho
vedtræk (nedenfor s. 454f.). Vi kan danne os en forestilling om altertavlens tid
ligere udseende, da den havde sidebygninger og fremtrådte med udpræget
breddevirkning. Man kan også rekonstruere den oprindelige udformning af
stolestaderne som en ubrudt ottekantet blok midt på gulvet, fint beregnet og
i skøn harmoni med kirkens ydre arkitektur. Oktogonen var altså tydeligt re
spekteret i det indre. På gulvet stod lukkede stole med glasruder langs væg
gene, og foran dem var der åbne stole, hvis bænkerækker, formentlig med ud
skårne gavle nåede frem til den ottekantede gang omkring den store blok i
midten og hegnedes af kirkens otte træsøjler. Hertil lægger vi pulpiturerne,
hvis brystværn ikke mere kendes, med de lange rækker af småtavlede glas
vinduer. Det var et intimt og harmonisk rum, der var logisk og konsekvent ud
formet efter de givne forhold. Kun de oprindelige farver lader os i stikken. Vi
ved, at træværket indtil 1827 var broget stafferet for derefter at fremtræde
perlefarvet. Den ældste farveholdning omtales imidlertid aldrig. Dokkebalustrene i øverste galleri er nu perlefarvet, men det er sandsynligt, at der neden
under gemmes gamle farvelag, da de endnu 1885 var marmorerede.
Det ville være i overensstemmelse med datidens sædvane, om også det øv
rige træværk på pulpiturer og stolestader har været marmoreret. I hvert fald
har det frederiksbergske kirkerum helt været på linie med det bedste af, hvad
København dengang havde at opvise.
Når dette skønne rum måtte ofres 1864, skyldes det alle de krav, en nyere
tids gudstjenesteform stillede, ønsket om ved begravelse at kunne transpor
tere kisten gnidningsfrit ud og ind af kirken og ved bryllupper at kunne give
* Afsnittene om alter, prædikestolsaller, stoleværk, pulpitur og orgel er skrevet af J. S., alt det øv
rige skyldes Henning Bender.
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Fig. 27. Frederiksberg kirke. Prædikestolsalteret. Opmålt 1912 af A. Glahn.
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Fig. 28. Frederiksberg kirke. Prædikestolsalteret (s. 440).
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brudeparret lejlighed til en værdig sortie — hvilket ikke var muligt i den æld
ste kirke. Derfor fik kirken 1864 en bred opgang fra vestportalen til alteret,
og stolene fordeltes herfra hen til siderne. Den gamle harmoni var brudt og
kan næppe nogensinde genoprettes.
Alterbord 1906. Af cement, rummer et samtidigt indbygget jernpengeskab1.
Højde 100 cm, bredde 138 cm og dybde 81 cm. Alterplade af brædder, udvi
det2 i 1923 til bredde 173 cm, dybde 88 cm.
†Alterbord 1734. Ingen oplysninger fundet.
Alterklæder. Alteret er beklædt med mørkerødt fløjl, der har broderet guldkors
og guldfrynser, vistnok anskaffet 19073.
†Alter klæder. 1) Før 1734 (jfr. s. 408). 2) 1790, karmoisinrødt fløjl med guld
galoner. Chr. VII.s navnetræk og årstallet 1790 broderet4. 3) 1878. Rødt fløjl
med broderet guldkors og guldgaloner5.
Prædikestolsalteret 1733 med altermaleri 1840 (fig. 27—30) er udført af bil
ledhuggeren Johan Christopher Hübner og snedkeren Christian Holfelt6 som
en kombination af alter og prædikestol, et af de ældste bevarede eksempler på
denne type i Danmark (jfr. DK. SJyll s. 214 og s. 2731).
Prædikestolsaltrene hører hjemme i den protestantiske kirke, i et forsøg på
at samle gudstjenestens to betydningsfulde led, nadveren og ordets forkyn
delse, på eet sted. Denne særprægede altertype er opstået i Tyskland, hvor den
menes at have haft forløbere i de senmiddelalderlige lektorieprædikestole7, der
ofte var indbygget i et galleri tværs over korbuen. Allerede i selve reformationstiden søgte man at flytte prædikestolen hen i nærheden af alteret8. De ældste
eksempler på en virkelig sammenbygning af de to tidligere helt adskilte be
standdele har været at finde i tyske, protestantiske slotskapeller (Rotenburg
ved Fulda 1581, nu forsvundet, og Schmalkalden fra tiden o. 1590)9. Den æld
ste kendte fremstilling på tryk af et prædikestolsalter findes hos Joseph Furttenbach: Kirchen Gebäw (Augsburg 1649). Et alter efter denne anvisning fand
tes i Kissenbrück ved Wolfenbüttel, bygget 1662—64, men ødelagt under den
anden verdenskrig10. De fleste tyske prædikestolsaltre stammer fra begyndel
sen af 1700’rne og findes spredt over hele det nordtyske område. Den mest ar
kitektonisk opbyggede type, det såkaldte portikusalter med søjler eller pilastre
eller begge dele, bærende et forkrøbbet bjælkeværk og indesluttende prædike
stolen lodret over alterbordet, finder man i de sachsiske provinser, men også
andre steder, f.eks. i garnisonskirken i Wolfenbüttel 1719 (Braunschweig)11,
hvor motivet er enkelt og fast opbygget og derfra overgået til litteraturen i
Rudolph Fäsch’s arkitekturbog 1723. Rene sachsiske gengivelser af portikus
alteret kan man finde i Hohnstein (i sachsisk Schweiz), i Schmiedeberg 1716
(Kreis Dippoldiswalde) og Nieder Pretzschendorf 1731—33 ved Chemnitz
(Karl Marxstadt)12.
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Fig. 29. Frederiksberg kirke. Alterets topstykke (s. 442).

L . L. 1970

I Danmark holdt man længe på den nedarvede skik at holde alter og præ
dikestol for sig med den sidste anbragt ved den ene af skibets sider. Dog var
der undtagelser. 1616 indrettedes i Christianstad kirke en prædikestol i koret,
foran alteret og i kirkens længdeakse13. Formentlig har man tænkt på noget
lignende i Christian IV.s kirke Sankt Anna Rotunda, som blev bygget i årene
omkring 1640, og hvis centralform næsten gjorde en sådan central opstilling
af prædikestolen til en nødvendighed. I Reformert kirke, bygget 1688—89, er
prædikestolen anbragt i bygningens tværakse, og alterbordet står nu neden for
stolen, men var dog oprindelig blot et bord, der var beregnet på at flyttes14,
og noget egentligt prædikestolsalter var der ikke tale om. Tydeligere kom de
centraliserende tendenser frem i Frederik IV.s kapel på Københavns slot, ind
rettet 1726; her var stolen anbragt på et galleri over korgitteret15, netop i ka
pellets hovedakse. Omtrent på samme måde bar man sig ad, da Vajsenhuset
1731—34 blev genopbygget efter Københavns brand; her havde institutionens
kirke et omløbende galleri, og prædikestolen var anbragt der lige over alteret16.
Jordbunden var således beredt for den nye mode, som i København første gang
blev prøvet i Frederiksberg kirke.
Man ved ikke, hvem der har udført tegningen til prædikestolsalteret i Fre
deriksberg kirke. Bygningens arkitekt, Felix Dusart, må på forhånd udelukkes,
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da han kun kan have været projekterende, hvad bygningen angår. Af de to
samarbejdende ved alteropbygningen, Christian Holfelt og Johan Christopher
Hübner, var den første åbenbart håndværker, medens den sidste havde kunst
neriske ambitioner. Han fik borgerbrev17 i København 28. august 1730. Det
siges deri, at han var født i Sachsen, og at han agtede at virke som billedhugger
i København. Netop dette, at han kom fra Sachsen, og at han var uddannet
billedhugger — eller vel billedskærer, gør det mere end sandsynligt, at han fra
sit hjemland har medbragt ideerne om, hvordan et prædikestolsalter skulle se
ud, og det er derfor en rimelig tanke at udpege ham som ophavsmanden til
alteropbygningen i Frederiksberg kirke.
Dette prædikestolsalter, der først 1841 prydedes med et alterbillede (neden
for s. 444), er arkitektonisk opbygget over en barokt knækket plan, hvor al
terbord, det senere tilføjede maleri, prædikestolen og topstykket danner midt
partiet, medens de indrammende fløje er konvergerende, dvs. knækket skråt
fremad. Rammens højt opbyggede postament er paneleret; derpå hviler yderst
frisøjler, inderst pilastre, alle med korintiske kapitæler. Pilastrenes flade er
profileret med panelfyldinger, der smykkes med forgyldte klokkeblomster i
regencetidens stil. Det stærkt forkrøbbede bjælkeværk fortsætter søjlepartier
nes bevægelser og løber videre i den kraftigt fremspringende lydhimmel. Præ
dikestolen selv har enkelt panelerede felter, der danner de tre sider af en otte
kant. Den svagt buede bund18 er fra 1885. Åbningen fra stolen ud mod kirken
er tresidet knækket. Derover er lydhimlen, som forneden kantes af en bort
med udskårne tungede lapper (et lån fra possementmagernes møbeludstyr og
et hyppigt anvendt barokmotiv, der kan føres tilbage til Berninis baldakin i
Peterskirken i Rom). Lydhimlen krones af en opsats med svajede sider, kon
sol i midten og forgyldte, udskårne guirlander. Derover afsluttes alterpartiet
med tidens mest yndede motiv i form af en eksplosion med skyer og forgyldte
stråler. I centrum af skyformationen hviler det hvidmalede korslam, Kristussymbolet, på bogen med de syv segl (fig. 29), hvorfra kraftkilderne udgår —
gråmalede, viltre skyer i stuk og de spinkle, gyldne stråler (atter et oprindeligt
Berninimotiv, jfr. Vor Frelsers kirke, II, s. 506 f.). Ved siderne af denne apo
teose ses to små engle i adorantstilling på høje, marmorerede postamenter, og
yderst til højre og venstre på alterets hovedgesims to blomstervaser. Alt er
holdt i den stil og teknik, som Friederich Ehbisch samtidig anvendte i sit kirke
udstyr fra 1730’rne.
Prædikestolsalteret står ikke mere i sin oprindelige skikkelse. Planen fra
1857 (fig. 22) — den ældste, vi ejer af kirken — viser et par tilbygninger ved
siderne. Den smalle korridor bag alteret fortsatte, formodentlig dækket af pa
nelværk, til begge sider hen til den ottekantede kirkes to østlige hjørner, tog
knækket med og afsluttedes derefter. I tilbygningens sydlige flanke havde deg-
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nen sin stol. Der var oprindelig en lignende stol yderst ved den nordlige flanke,
og det kan kun være skriftestolen, hvorfra trappen i lige løb førte op til præ
dikestolen. Denne dobbelte sidebygning fremtrådte utvivlsomt som en forlæn
gelse til begge sider af alterets postament med samme højde som dette, hvor
efter det ældre alter med udtalt breddevirkning har taget sig ud som vist på
rekonstruktionen fig. 17. Da der ingen meddelelser er fundet om denne kom
bination af alter, skrifte- og degnestol, ved man heller ikke noget om dens al
der. Sandsynligvis var den der 1734; i modsat fald ville præstens hønsestige
være synlig for hele menigheden, hvad der både er uskønt og i strid med prædikestolsalterets idé, hvorefter præsten ad skjulte veje skal komme til syne på
stolen midt over alteret for at forkynde ordet. Rekonstruktionen fig. 17 viser,
at på denne måde er præstens trappe ikke helt skjult. Dens sidste forløb kan
dækkes, hvis man forhøjer skærmen, hvad der er usandsynligt; man kan også
tænke sig alteret flankeret af draperier (ingen meddelelser findes derom) eller
forsynet med udskårne vinger. Dette sidste ville i æstetisk henseende være
bedst, men også her svigter kilderne.
Den hele opbygning med skrifte- og degnestol som integrerende dele af præ
dikestolsalteret forsvandt ved den store udrensning 1864. Ganske vist omtales
heller ikke denne proces direkte, men vi ved med sikkerhed, at den tidligere
opgang til prædikestolen i hint år blev erstattet med en rund, svunget trappe19,
der var sat i forbindelse med sakristiet. Den eksisterer endnu (men muligvis
ombygget i forbindelse med sakristiets udvidelse 1900). Da heller ikke denne
trappe helt kunne skjules for menigheden, blev den dækket med store portierer,
der omtales allerede 1864 og hyppigt i de følgende år (jfr. fig. 16), hvilket alt
sammen forudsætter, at hele den gamle udbygning ved alterets fod nu var borte.
Prædikestolsalteret i Frederiksberg kirke undergik i tidens løb også en an
den forandring. Det skete, da C. W. Eckersbergs altermaleri (nedenfor s. 444)
blev indfældet i fladen mellem alterbordet og prædikestolens underdel. Et par
enkelte oplysninger fra denne proces viser, hvordan dette parti har taget sig
ud i 1730’rne. En snedker har i februar 1841 nedtaget »skyerne under prædike
stolen«, og også bygningsinspektøren F. F. Friis nævner i denne forbindelse de
»skyer«, der skal fjernes, ligesom snedkeren juni 1841 fortæller, at han på dette
sted har borttaget den gamle beklædning tillige med gesimserne for at skaffe
plads til det nye maleri20. Ordene lader næppe nogen tvivl tilbage. Under præ
dikestolens bund, der dengang formentlig har været ganske flad, har der været
en skyformation, enten udskåret i træ eller modelleret i stuk ganske som i glo
rien over topstykket. Det blev ovenfor nævnt, at alterets billedhugger Chri
stopher Hübner stilistisk var beslægtet med Ehbisch, med hvem han utvivl
somt har haft samarbejde efter Københavns brand 1728. Prædikestolene i Pe
tri og Trinitatis kirker, begge af Ehbisch, havde slige skyer under bunden; det
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samme gælder Helligåndskirkens stol, som tidligere stod i Københavns slots
kapel, indrettet 1726. Også denne stol stammede fra Ehbisch’ værksted og
havde både på sit oprindelige hjemhørssted og i Helligåndskirken en bovnende
sky under kurven21. Sådan må det også have været i Frederiksberg kirke. Selve
motivet, der efterhånden var blevet fælleseuropæisk kulturgods, stammer op
rindelig fra Berninis Cattedra i Peterskirken, hvor der også findes skyer under
stolen, og hvorfra talrige impulser blev spredt ud over alle landegrænser for
sluttelig at havne i en række københavnske kirker fra 1730’rne.
Siden da har alteret i Frederiksberg kirke kun undergået få ændringer. Efter
at skyerne var borttaget og altermaleriet indfældet, har prædikestolens bund
antagelig været ganske flad. Dette blev ændret 1885 og begrundedes dengang
med »dens tidligere grimme Form«. Man gav den da en buet underbygning22,
og således er den endnu. — Det blev ovenfor nævnt, at en ny trappe af svun
get form opsattes 1864. Den skjultes af tunge portierer, der ofte fornyedes i
den kommende tid. De nævnes endnu 192923, men på fotografierne i Chr. Ras
mussens bog om Frederiksberg kirke fra 1933 er de forsvundet.
Altermaleri (fig. 30) 1840, en fremstilling af Nadveren, malt af C. W. Eckersberg, 123 ½ cm højt, 113 cm bredt (med ramme henholdsvis 169 og 132 cm).
Billedet er indfældet i en smal ramme, forkrøbbet i hjørnerne og inderst en
smal, forgyldt liste med bladornamenter. Under billedet findes et indskriftfelt
med forgyldt frakturskrift: »Joh. Evang. 17, 11. Hellige Fader! bevar dem i
dit Navn, hvilke du haver givet mig, at de maae være Eet, ligesom vi«. Sned
kerarbejdet udførtes af snedkermester J. Dürvetter og forgyldningen af ma
lermester C. P. Kongslev24. — Ifølge Eckersbergs dagbog blev arbejdet påbe
gyndt 1839 og afsluttet sidst på året 184025. Det blev udstillet sommeren 1841,
og i september samme år var det opsat i kirken26. I modsætning til så mange
andre nadverbilleder er Kristus fremstillet stående i midten for enden af et
bord, anbragt i billedets dybde med en række apostle til hver side. Efter Ec
kersbergs egen opgivelse omfatter rækken til højre i billedfeltet: Johannes
(nærmest Kristus), Peter, Jacob den Ældre, Filip og Jacob den Yngre. På den
modsatte side: Matthæus (nærmest Kristus), Andreas, Thomas, Bartholomæus,
Simon og Taddæus — altså i alt 11 apostle. En stol (briks) i forgrunden står
tom. Judas er gået. — Lyskilden, der ikke ses, og som giver skarp slagskygge
på bordets store fad, kommer fra venstre side og belyser Kristus i midten og
de fem apostle i billedets højre side; de andre sidder delvis i skygge med und
tagelse af Matthæus, hvis profil er skarpt belyst. Billedet, der præges af klassi
cismens enkelhed og kølighed, har fra kunsthistorisk side været udsat for en
del kritik med fremhævelse af, at Eckersberg, der ellers på andre områder ud
foldede sit geni, ikke i det religiøse figurmaleri formåede at vise sine evner27.
Formentlig ud fra denne erkendelse har man i kirken 1914 prøveopstillet et
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Fig. 30. Frederiksberg kirke.
1840 af C. W. Eckersberg (s. 444).
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andet altermaleri28 af Johannes Wilhjelm (nedenfor s. 471), men forsøget synes
ikke at være lykkedes, og Frederiksberg kirke prydes stadig af Eckersbergs
alterbillede.
Altersølv. Kalk (fig. 32) 1711. Højde 21,4 cm, fodens diameter 13,7 cm, bæ
gerrandens diameter 11,4 cm. Kalken har rund fod med fodplade og hulkehl
over vulst, trinde skaftled og fladrund midtdelt knop; kraftigt bæger med udsvejet kant, indvendig forgyldt. Under bægerets rand med graveret kursiv:
»Lars Chrestoffersen. Lene Michels Datter. Anno 1711«. Under fodpladen (fig.
34) fire stempler: Conrad Ludolfs guardeinmærke, københavnsmærke 1711,
mestermærke for Jacob Sørensen 1710 (Boje s. 46)29, månedsmærket vægten.
Etui 1882, af sort læder, højde 26 cm, nu ude af brug. †Etui 177930.
Kalk 1924. Dimensioner og udseende som ovennævnte, dog uden indskrift.
Under foden guardeinmærke for Chr. Fr. Heise og københavnsmærke 1924.
(†)Kalk 1894. Leveret i februar 1894 af juvelerer V. Christesen31. Kalken
nævnes ikke i 1898-inventariet eller i de følgende32, men er måske identisk med
sygekalken fra 1894 (jfr. s. 448).
Disk 1906. Diameter 18,3 cm. Forgyldt med graveret georgskors i midten.
På undersiden fire stempler: Møller. 1906. Prøvesølv, 826 (lødighed).
Disk 1931. Diameter 7,2 cm. Glat. Stempler: Chr. Fr. Heises guardeinmærke,
københavnsmærke 1931, mestermærke for A. Dragsted33.
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L. L. 1970

Fig. 31. Frederiksberg kirke. Vinkande 1782
(s. 447).

L. L. 1970

Fig. 32. Frederiksberg kirke. Alterkalk 1711
(s. 445).

*Disk 1914. Diameter 16 cm. Forgyldt med graveret georgskors i midten. På
undersiden Chr. Fr. Heises guardeinmærke. O. 1930 overgået til Frederiksberg
slotskirke34.
†Disk 1711. Synes kasseret i forbindelse med anskaffelsen af ny disk i 1906.
Årstallet 1711 indgraveret35.
Ske 1911. Længde 15 cm. Dyb laf, indvendig forgyldt. Glat skaft afsluttet i
hjulkors. Stempler på undersiden af skaftet: Chr. Fr. Heises guardeinmærke,
udvisket mesterstempel samt københavnsmærke 1911.
Ske 1924. Som ovenstående. Stempler: Chr. Fr. Heises guardeinmærke, kø
benhavnsmærke 1924.
Skummeske 1879. Længde 15 cm. Lille laf med huller, snoet skaft afsluttet
med kors. Leveret af H. C. Drewsens Elektropletfabrik 187 9 36.
*Skummeske. Som ovenstående. O. 1930 overgået til Frederiksberg slots
kirke37.
Oblatæske 1879. Af plet. Diameter 9,5 cm, højde 3,7 cm. På låget graveret
kløverbladskors omgivet af blomsterranker. Stempler: anker, H C D (H. C.
Drewsens elektropletfabrik)38.
*Oblatæske 1771. O. 1930 overgået til Frederiksberg slotskirke38.
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Fig. 33. Frederiksberg kirke. Vinkandens
stempler (s. 448).

L. L. 1970

Fig. 34. Frederiksberg kirke. Alterkalkens
stempler (s. 445).

Alterskål 190339. Plet. Cylindrisk skål med låg. Højde 19 cm, diameter 19,5
cm. Skålen med profileret fod og overkant; lavt kegleformet låg kronet af kors.
Alterskål 196140. Rund. På profileret fod ti tungeformede støtter der bærer
stor glat sølvskål med udsvejet kant. Højde 12 cm, fodens diameter 15,2 cm,
skålens øvre diameter 28 cm. På fodkanten med graverede versaler: »Grosserer
Herman Aug. Suhrke og Hustru«. På skålens yderside: »Frederiksberg kirke«
samt et kors i strålekrans. Under foden fire stempler: Evald Nielsen, Den
mark, Sterling Silver, 925.
Alterfade 1916. To fade af plet skænket af en kreds af menighedens damer41.
Ovale, med længste og korteste diameter henholdsvis 50 og 29,5 cm. I centrum
graveret hjulkors indskrevet i mæanderbort. I fadets kant med graveret kur
siv: »Skænket til Frederiksberg Kirke Paasken 1916«.
Vinkande (fig. 31) 1782. Højde 30 cm, fodens diameter 11 cm. Rund, højt
hvælvet fod med fodplade og hulkehl over vulst; glat, pæreformet korpus,
hank og tud. Bladformet gæk og højt hvælvet låg med hulkehl over vulst.
Knoppen er en forgyldt vindrueklase med blade. Kanden indvendig forgyldt.
På fodpladen med punkteret kursiv : »Anno 1782 den 31 Martz Givet Til
Danmarks kirker, København III
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Fig. 35.
(s. 448).

Frederiksberg

kirke.

Berettelsessæt

1733

L. L. 1971

Frederichsberg Kirke af N : B : J : A : S : D«. Under foden fire stempler
(fig. 33): F. Fabricius’ guardeinmærke, københavnsmærke 1782, mestermærke for
Zacharias Jonsen (Bøje nr. 605) samt månedsmærket vædderen. Etui 188242,
af sort læder, højde 35 cm, nu ude af brug.
Vinkande før 188543. Porcelæn. Højde 25 cm. Sort, pæreformet, med forgyldte
kanter og forgyldt kors på korpus.
Berettelsessæt. 1733. Kalk (fig. 35), højde 13,7 cm, fodens diameter 8,6 cm,
bægerrandens diameter 6,3 cm. Cirkulær fod på bred fodplade med hulkehl
over vulst, trinde skaftled og fladrund, midtdelt og godronneret knop; bæger
indvendig forgyldt, udvendig Christian VI.s spejlmonogram graveret. På fod
pladens overside fire stempler: Peter Nicolai von Havens guardeinmærke, kø
benhavnsmærke (udvisket årstal), månedsmærket krebsen samt mestermærke
for Niels Johnsen 1733 (Bøje nr. 306). Værkstedets almindelige type44. Disk.
Diameter 8,4 cm. Glat, på kanten graveret Christian VI.s spejlmonogram samt
et hjulkors. På undersiden to stempler, begge mestermærker for Niels Johnsen
1733 (Bøje nr. 306). Vinbeholder og oblatgemme nyere. Vinbeholderen har plads
i og form som kalkens bæger. Oblatgemmet er cylinderformet, højde 1,7 cm,
diameter 5 cm. Stempler: KCH (K. C. Hermann)45, 830 S. Opbevares hos
sognepræsten.
†Vinbeholder og †oblatgemme 1741. Christian VI.s monogram på begge gen
stande46.
Berettelsessæt 1894. Kalk, højde 13,7 cm, fodens diameter 7,3 cm, bægerran
dens diameter 6,3 cm. Cirkulær profileret fod, fladrund knop, bæger indvendig
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Fig. 36. Frederiksberg kirke. Sølvkrucifiks o. 1880 (s. 450).

L. L. 1970

forgyldt. Udvendig på bægeret graveret kløverbladskors og »Frederiksberg
Kirke« med fraktur. Under foden tre stempler: Simon Groths guardeinmærke,
københavnsmærke 1894, mestermærke J A47. Disk. Forgyldt. Diameter 7,7
cm. I centrum indgraveret hjulkors i strålekrans. Stempler som på kalk. Vin
beholder og oblatgemme, i størrelse afpasset til kalkens bæger; oblatgemmet
hvis diameter er 4 cm, fungerer som låg for vinbeholderen. Kløverbladskors
graveret på oblatgemmets overside. Stempler som på kalken. Sættet opbeva
res i sakristiet.
Berettelsessæt. To moderne sæt opbevares hos kirkens kapellaner.
Alterstager (fig. 4) 1654. Et par messingstager af barok form. Højde 64,5
cm, fodpladens diameter 34,5 cm, lyseskålens diameter 30 cm. Cirkulær, pro
fileret fod båret af tre kuglefødder med hulledsskafter. Balusterformet skaft
med flere profilerede hulled og vulster der bærer en profileret lyseskål. Indskrift
med versaler på fodens kant. På den ene stage (den afbildede): »Anno 1654
hat Ihr Koniglig. maisten. zevchmeister. Peter. Kaldthof: Got. zv. ehren. der
Kirchen. zur. zier. diese. levchtere zur. gedechtnvs. vorehrt.«. På den anden
stage samme indskrift, dog »maiesten« (for »maisten«) og »gedechtnis« (for »ge
dechtnvs«). Alterstagerne, der nu står på alterbordet, var tidligere anbragt på
et par udspringende konsoller herover48 (sml. s. 408).
Alterstager 188649. Et par messingstager i nybarok form på tre kuglefødder.
Højde 75 cm, fodpladens diameter 20,5 cm. Øverst opsats til seks lys, bestående
af fem arme samt en lyseholder i stagens akse. På fodpladen graveret med
versaler: »Frederiksberg Kirke 1886«.
32*
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Alterstager 1923. Et par messingstager, hver med opsats til syv lys, skænket
af overretssagfører Lyhne Thomsen50. Højde 51 cm, fodpladens diameter 18
cm, opsatsens bredde 44 cm. Opbevares under nordre trappe i kirken til 1.
pulpitur, men nu ude af brug51.
Alterbog 1901 og Alterbibel 1928, begge i sølvbind.
Alterkrucifiks (fig. 36), skænket før 188252. Kubisk fod og kors af sort iben
holt, højde 71 cm, bredde 33 cm. Kristusfigur i sølv, højde 35 cm, bredde 29
cm. †Overtræk af rødt klæde, kasseret 191453.
Messehageler. 1) (fig. 37 og 38) o. 1720 (jfr. s. 408). Af messehagelen, der be
skadigedes ved brand i kirkens sakristi 194754, er kun rygskjoldet bevaret.
Dette består af karmoisinrødt fløjl med tre rækker guldgaloner, en bred række
omgivet af to smalle. Fløjlet bærer tydelige spor af et afrevet broderi: kruci
fiks på Golgathahøj, 80 × 39 cm, der formentlig er blevet benyttet som møn
ster ved syningen af en kopi i 1952 (jfr. nr. 6). Disse rester, samt et fotografi
af hagelen fra før branden, peger på stor lighed med hageler fra Nykøbing Fl.
kirke (jfr. DK. Maribo s. 223) og Fredensborg slotskirke (DK. Frborg. s.
830), der ligesom hagelen i Frederiksberg kirke er skænkede af Frederik IV.
Hagelen synes at have været kirkens eneste indtil 186255; den omtales da som
meget slidt og hengemmes indtil en restaurering i 191656. Ubrugelig efter 1947
og opbevares nu i skabet under den søndre trappe til 1. pulpitur inde i kirken.
2) Ca. 1900 57. Rødt fløjl med kanter og rygskjoldskors af guldtresser. Ind
vendig i kraven med fraktur i guldtråd: »Provst V. Glahn«. Overdraget til kir
ken 1908 58, restaureret 194859.
3) 192560. Hvidgul silke med hjerter og ankre i broderet guldtråd. På ryg
skjoldet gaffelkors med broderede blomsterranker, i korsskæringen medaljon
med broderet kristusmonogram. Meget slidt. Kopi heraf fra 1956 (jfr. nr. 7).
4) 195061. Grøn silke med broderet guldkors i strålekrans på rygskjoldet.
5) 195162. Rød silke med guldbroderede hjerter.
6) 1952 (fig. 38)63. Kopi af messehagelen fra o. 1720 (jfr. nr. 1). Karmoisin
rødt fløjl kantet med tre rækker galoner, en bred af guldtråd omgivet af to
smalle i sølvtråd. Midt på rygskjoldet et guldbroderet krucifiks på en grøn
golgathahøj; hele broderiet er 81 cm højt. Ved korsets fod et kranium med
korslagte knogler i sølvtråd. Kristusfiguren, der har langt gyldent hår og skæg,
tornekrone og gyldent lændeklæde med flagresnip ved venstre side, er, bortset
fra den røde blodstribe efter spydstikket, i øvrigt forfærdiget af sølvtråd. Over
korsets top er et sølvtråds skriftbånd med Pilatus’ indskrift, sortbroderet på
hebraisk, græsk og latin. Det er oplyst, at hagelen ikke benyttes p.g.a. menig
hedens uvilje over for dødningehovedet.
7) 195 6 64. Kopi af hagelen fra 1925 (jfr. nr. 3).
8) 1957. Stola i gul silke med guldbroderi, tegnet og syet af M. Dreyer65.
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Fig. 37. Frederiksberg kirke. Messehagel o.
1720. Fotografi 1930 ved V. Thorlacius Ussing, i Nationalmuseets 2. afd. (s. 450).

L. L. 1971

Fig. 38. Frederiksberg kirke. Messehagelen
fig. 37 efter branden (s. 450).

9)
196666. Rødt storblomstret silkebrokade med gaffelkors på rygskjoldet
dannet af fire smalle guldborter; i skæringspunktet trekløveragtigt ornament.
10) Første fjerdedel af dette årh67? Sort silke med broderet kors i uldtråd
bestående af blomsterornamentik. Nr. 2—10 opbevares i et skab i sakristiet.
†Messehagel 186268. Rødt fløjl med kanter og rygskjoldskors af guldtresser.
Restaureret 189669, formentlig brændt 194770.
†Messehagel 1944. Silkefløjl med guldbånd71. Formentlig brændt 1947.
Alterskranke (fig. 28) 173372. Halvrund, bestående af ti spinkle standere og
overligger med hylde af jern. Over hver stander, afskruelig drejet messingknap
(kan udskiftes med ti drejede, sortlakerede træknapper, der opbevares i bæn
ken nord for alteret)73. Skranken, der til og med 1837 flere gange meddeles at
være blevet sortlakeret og i 1883 bronzeres74, er nu beklædt med rødt plys —
hylden dog med linoleum75. Skranken flyttes 188276 og forhøjes 183577 og
192178, i sidste omgang med 12 cm. Knæleskranken består af seks løse hynder
betrukket med rødt plys, men var før 1861 betrukket med rødt læder79 — der
arbejdes for tiden med planer om en helt ny udformning af dette parti80. Låge
(fig. 41) 173381, i skrankens midte, nu lukket, af forgyldt gennembrudt smede
jern med Christian VI.s monogram med krone og årstallet 1734; 48×35 cm,
nederst med en påsat plade 11 × 35 cm.

452

FREDERIKSBERG KIRKE

L. L. 1970

L. L. 1970

Fig. 39. Frederiksberg kirke. Døbefont
1862 (s. 452).

Fig. 40. Frederiksberg kirke. Dåbsfad 1862
(s. 452).

Altergulvtæppe 1963. Tegnet af H. G. Skovgaard og syet af en kreds af da
mer fra menigheden82.
†Altergulvtæpper. Det ældst omtalte anskaffedes 183583 og omtales i 1861
som grønt, rødt og sort84. Dette erstattedes i 1864 af et i samme farver af
skotsk tæppetøj85. 1882 pålagdes et gråt tæppe86, der i 1890 udskiftedes med
et broderet87. Nye, broderede tæpper anskaffedes 190788 og 193489.
Døbefont (fig. 39) 1862. Nygotisk. Ottekantet font i udskåret, poleret eg.
Højde 83,5 cm, fodens sidelinie 19 cm, kummens sidelinie 27,5 cm. På fontens
sider med fraktur i relief: »Skænket til Frederiksberg Kirke af Baadebygger
Isaak Bensen og Søster Cecilie Bensen den 30 Marts 1862« (jfr. dåbsfad og
dåbskande). Fonten har ingen fast placering i kirkerummet, men står oftest
midt foran alteret.
†Døbefont, overført 1734 fra Ny Hollænderby kirke (s. 409). Kasseret 176990.
*Døbefont af træ, o. 1745. Udført for kapellet i Søllerødgård, 1769 opstillet
i Frederiksberg kirke og i 1931 overdraget til Frederiksberg slotskirke (jfr.
s. 379). Ved fontens opstilling i Frederiksberg kirke 1769 forsynedes den med
en ny, sortmalet fod91, men blev inden 1861 overalt hvidmalet med forgyldte
lister92. Ved overdragelsen til slotskirken afskrabedes dette farvelag93, og fon
ten står nu med sine oprindelige farver (jfr. s. 379).
Dåbsfad (fig. 40) 1862. Ottekantet sølvfad med sidelinie 26,5 cm. Om fadets
runde, glatte fordybning en graveret cirkel med frakturindskrift: »Skiænket til
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Frederiksberg Kirke. Af Baadebygger Isaak Bensen og Søster Ceciliæ Bensen
d. 30 Marts 1862« Denne cirkel er indskrevet i en ottetakket stjerne, ligeledes
graveret, hvis spidser når midtpunkterne på fadets otte sider. Indeholdt i hver
stjernetak et drevet englehoved med vinger, mellem stjernetakkerne rhombe
formede felter, der skiftevis er udfyldt med mindre rhomber og bibelcitater i
frakturrelief (Mark. 10,15 og 13,13. Math. 28,19. I Pet. 3,21).
†Dåbsfad 1710. Rundt tinfad94, der formentlig har hørt til den font, der kas
seredes 1769. Et rundt dåbsfad af tin nævnes dog endnu i 186195, men om
smeltes i 186396.
†Dåbsfad o. 1745? Et ottekantet dåbsfad af tin nævnes 180197 og 186198.
Til fonten fra o. 174599 og muligvis af samme alder (sml. DK Kbh. amt s. 447).
Dåbskande (fig. 42) 1862. Sølv. Højde 30 cm, fodens diameter 11 cm. Karnisformet fod med stiliseret bladrække, slank, pæreformet, godronneret korpus,
der på det bredeste sted omgives af en laurbærblad-krans med krydsbånd og om
halsen af et skriftbånd. Knoppen er formet som en knælende engel. I skriftbån
det med relief-fraktur: »Skiænket til Frederiksberg Kirke af Baadebygger Isaak
Bensen og Søster Ceciliæ Bensen d. 30 Martz 1862«. Under såvel fod som korpus,
tre stempler: P. R. Hinnerups guardeinmærke, københavnsmærke 1862 og me
stermærke for Conrad Christian Fredrik Schrøder (Bøje s. 133).
†Dåbskande af tin med låg, skænket 1784100. 1863 omstøbt til større †dåbs
kande101, der sidst nævntes i 1943102.
†Dåbsflaske af tin, omstøbt 1759103, solgt 1767104.
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†D å b s f l a s k e 1 7 6 7 , f i r k a n t e t , a f t i n 1 0 5 . Om s me l te de s i 1863 a f ove nnæ vnte
dåbskande106.
†Dåbstæppe nævnes i inventarierne 1898—1943107.
Krucifiks 1901. Trækors 148 × 75 cm, med kristusfigur udskåret i egetræ.
Gave fra kirkens funktionærer i anledning af provst Glahns jubilæum 25. sept.
1901108. Bag alteret over for indgangen til sakristiet.
Stolestader (fig. 43) 1864 af mørktmalet egetræ, udført ved F. F. Friis’ re
staurering af kirken efter tegning af arkitekt H. N. Fussing109. Stolene er for
met som to store blokke, adskilt ved en bred korridor i midten, og med smal
lere gange ved siderne. Gavlene har smalle frisefyldinger og buede topstykker.
Midt i hvert topstykke er anbragt en cirkelformet medaljon med forgyldte or
namenter (davidsstjernen, en almindelig sekstakket stjerne, kors med fligede
spidser). Gavlens armlæn er formet som en knækket volut.
†Stoleværk 1734 var udført af kirkens tømrermester Peder Sørensen Ulf110
efter kontrakt af 19. juni 1733, stafferet ifølge kontrakt med Antoni Muhle af
24. april 1734, medens beslagene udførtes af kirkens værge, smeden Niels Chri
stensen, efter regning af 6. maj 1734. Der nævnes 1738 i alt 33 stoledøre, og
1769 meddeles det, at der var en blok af stole i kirkens midte, i alt med 18
bænke, vistnok tvedelt med to rækker på ni stader. Den oprindelige udform
ning af staderne blev ændret 1864. Hvorledes den ældre anordning har været,
fremgår af en præsteindberetning111 1836 og grundplanen 1857 (fig. 22), se
indledningen s. 437. Herefter var den ottekantede figur respekteret. Der var
ved midten af 1800’rne stadig en blok midt i kirken, omgivet af en ottekantet
gang, der nøje fulgte kirkens otte piller; blokkens hjørner var derfor skråt af
skårne mod nord og syd. Ved ydervæggene var der lukkede stole (»fuglebure«)
og foran dem, begrænset af den nævnte gang og markeret af de otte piller, var
der rækker af almindelige stolestader med låger. På planen fra 1857 synes disse
stole helt bevaret i deres oprindelige form ved kirkens vestside. I den østlige
del gik sidestolene oprindelig helt hen til de to søjler foran alteret og løb her
ud i en spids, bestemt af den ottekantede gang, der atter var dikteret af kir
kens form. Efter præstens anvisning 1836 blev året efter disse spidser, der i
alle henseender var ubrugelige, skåret bort, hvorved der skabtes en åben plads
foran alteret. Det er denne afstumpede form, der ses på 1857-planen. Foran
dringen skyldtes hensynet til konfirmationerne, der, efterhånden som sognet
voksede, krævede mere og mere plads. For yderligere at afspærre konfirman
dernes plads fra den øvrige kirke anbragte F. F. Friis 1838 en balustrade ved
den ottekantede gangs to udmundinger i alterrummet112. Medens der som
nævnt i 1769 var 2 × 9 stole i midtblokken, viser 1857-planen kun 2 × 5 . Måske
ændringen er sket 1837, men sikkert er det ikke. — Stoleværket, der 1734 stafferedes af Antoni Muhle, stod længe med brogede, nu ukendte, kulører. Ved
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Fig. 42. Frederiksberg kirke. Dåbskande 1862 (s. 453).

L. L. 1970

reparationen 1769 blev det fremhævet, at den gamle staffering skulle bibehol
des. 1827 blev alt træværket perlemalet113 og stod sådan til forandringen 1864.
En rekonstruktion af stolestadernes oprindelige form er gengivet fig. 23. — De
fritstående søjler mellem stolene og alteret fik 1885 forneden et udskåret dække
af træ, helt i stil med stadernes snitværk (fig. 44).
†Skrifte- og degnestole 1734 omtales i kirkens ældste regnskaber under eet.
Dette bekræfter, hvad der ovenfor under alteret (s. 442f.) er fremhævet: at de
to stole fra første begyndelse var indbygget i alterpartiets fløje. Degnestolen
har da lige til 1864 været i den sydlige fløj (se 1857-planen fig. 22) og skrifte
stolen i den nordlige. I regnskaberne 1733—34 nævnes anskaffelse af 12 grønne
raskes gardiner til begge stole, beregnet på deres vinduer ind mod kirken, mu
ligvis også til vinduer i det panelværk, der forbandt de to stole med korrido
ren bag alteret. 1754 fik skriftestolen nyt bræddegulv, og 1757 fik degnestolen
samme behandling, medens skriftestolen samme år forsynedes med nyt loft.
I tidens løb nævnes nyt betræk af rødt skind til skriftestolens bedeskammel
og gentagne fornyelser af de grønne gardiner. Efter tilbygningen af det nye
sakristi må det egentlige skriftemål være henlagt dertil. Den gamle skriftestol
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Fig. 43. Frederiksberg kirke. Stolegavl 1864 (s. 454).
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er derefter brugt som præstens stol under gudstjenesten, men bevarede under
tiden sit gamle navn. Endnu 1803-inventariet114 omtaler de grønne gardiner
til skrifte- og degnestolen, som om de stadig var naboer.
†Skriftestol 1782 er nævnt i kirkens korrespondance fra dette år, hvori der
klages over, at man højlig trænger til »en større og mere bekvem Skriftestol«115,
som da derefter også indrettedes i det nybyggede sakristi, uden at vi nærmere
kender dens udseende. Et trægitterværk, der stod i sakristiet, og som blev
fjernet 1824, fordi man fandt det »upassende«, har utvivlsomt haft forbindelse
med skriftestolen dér116. Samtidig blev der lagt brædder over murstensgulvet
i »skriftestolen«, hvad der afslører en vis usikkerhed i sprogbrugen. Brædde
gulvets mål var nemlig 8 ½ alen i bredden og 9 ½ alen i længden, hvilket vil
sige, at der er tale om hele sakristiet, medens der til andre tider tales om
skriftestolen som en inventargenstand. Som sådan nævnes den 1837, bestående
af en forhøjning med bord og præstens lænestol117. Sandsynligvis stammer
denne ordning fra 1782, og det før nævnte gitter må da have indgærdet skrifte
stolen i sakristiet rum. At sakristiet og skriftestolen virkelig blev anvendt til
formålet, kan ses af en henvendelse fra pastor L. C. Holsøe, som 1838 ønskede
at få dobbelte døre mellem gangen bag alteret og sakristiet, dels for at modvirke
trækvind, dels for at hindre »den andagtsforstyrrende Indsigt i sakristiet«, idet
kommunikanterne her samles til skrifte118. Langt senere, 1878, udførte en
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snedker en ny halvrund forhøjning til sakristiet, og denne indretning blev i
1882-inventariet beskrevet som »en Forhøjning med Tæppe og Fryndser«, hvor
til en lænestol med brunt betræk119. Formentlig er alt dette afskaffet ved sa
kristiets ombygning 1900 (ovenfor s. 424), og ved nyindretningen dengang må
den nye stol i rummets apsis, udført i let goticerende stil, være opstillet. Den
er der endnu og kaldtes så sent som 1943 for »Skriftestolen«120.
†Præste- og provstestole 1837(?). Foruden skriftestolen har præsten haft en
anden stol, beregnet for hans husstand. Det er den, der kaldes præstestolen.
Pastor Johannes Kinast ansøgte 1743 om »frit Pulpitur 5 paa søndre Side
for sin Familie«121. Formodentlig blev hans bøn opfyldt, men der er ikke fun
det andre oplysninger. Fra 1837 finder vi præstens stol på gulvet under det
sydøstre vindue og strækkende sig hen under første pulpitur. Den var lukket,
havde vinduer og grønne raskes gardiner122. Da den ikke synes omtalt tidli
gere, er den nok indrettet dette år og er senere, som så meget andet træinven
tar i kirken, afskaffet 1864. — Sammen med denne præstestol omtales en
provstestol123, som vistnok også indrettedes 1837, da den forgæves er efter
søgt tidligere. Planen fra 1857 (fig. 22) viser de to stoles placering. Efter denne

Fig. 44. Frederiksberg kirke. Søjlefod 1885 (s. 455).
L. L. 1970
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plan var provstestolen anbragt som pendant til præstestolen, altså under kir
kens nordøstre vindue, men den havde en anden form, som en ligebenet tre
kant. Snedkeren J. Dürvetter fortæller 4. september 1837, at han har sammennaglet panelværket i provstestolen, hvilket kunne tyde på, at der var tale
om en nybygning. En inventarieliste fra 1865 nævner to smalle, grønne gar
diner »i den saakaldte provstestol«. Dens oprindelige anvendelse var således
dengang ved at gå i glemmebogen; inventarielisten har en talende marginal
note: »udgaaede Inventariesager«. Provstestolen blev da også ofret ved den
store udrensning 1864.
†Lukkede stole. Både på gulvet og i de to underste pulpiturer indrettedes der
tid efter anden »lukkede« stole, altså kirkestole, som kirken udstyrede mod at
få en højere leje, og som i modsætning til de åbne stolestader var indhegnede
med panelværk, vinduer og gardiner. De første lukkede stole omtales på kir
kens store (senere midterste) pulpitur, hvor der ved kirkens indvielse 1734
blot var et åbent galleri med bænke, tilgængelige for alle, men hvor kirken
1743—44 indrettede fem lukkede dobbeltstole med vinduer ind mod kirken (se
ovenfor s. 433 og nedenfor s. 459ff. under pulpitur). Disse 10 stole blev straks
udlejet. Det vides, at slotsforvalter Jørgen Voigt124 her havde sin stol midt
for alteret over den vestre vestibule, og at han måtte fortrække, da orgelet
1754—55 blev opstillet dér. 1749 fik baronesse Louise Gersdorff, enke efter
stiftsamtmand Nicolay Gersdorff og ejer af hjørneejendommen Allégade-Gammel Kongevej, af kirken bygget en stol mod årlig afgift af 4 rdl.; den kaldes
»den allersidste Stol paa nordre Side under Opgangstrappen til Pulpituret«125.
Udtrykket tyder på, at kirken siden 1734 havde regnet med udlejning af luk
kede stole langs den nordre væg, men først indrettet dem, efterhånden som
der meldte sig lejere. På den søndre side indrettedes 1766—67 to store lukkede
stole langs ydervæggen, adskilt ved præstens indgang. Hver af stolene fik sin
egen yderdør brudt gennem muren; den ene stol — hvilken vides ikke — lej
edes ud til Niels Collin126, ejer af den kendte klædefabrik i Allégade (hjørnet
af Hollændervej). Om de andre stole langs kirkens vægge er der kun få oplys
ninger; de to, der flankerede den vestre indgang, blev ved midten af 1800’rne
anvendt til pulterkamre127, men har utvivlsomt tidligere været udlejet, da de
var forsynet med vinduer og gardiner. Hvorledes man fra 1770 påbegyndte
opførelsen af kirkens underste pulpitur i tre adskilte afdelinger, alle med luk
kede stole, er omtalt ovenfor s. 433. Også den førnævnte præste- og provste
stol må henregnes under kategorien lukkede stole. Hele denne bestand af sær
lige stolestader afskaffedes 1864.
Pengeblokke o. 1904128. To blokke af støbejern, kvadratiske med trekant
gavl, malet brunrøde. Indsat i våbenhusets udvendige vestmur på hver side
af hovedindgangen, formentlig i forbindelse med udvidelsen 1904 (jfr. s. 425f.).
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†Pengeblok, formentlig overført fra Ny Hollænderbyens kirke (jfr. s. 409).
Den jernbeslagne træblok var forsynet med to hængelåse og maledes i 1764
grøn129. Indbrudsforsøg o. 1740130 og i 1857131; i forbindelse med det sidst
nævnte omtales blokken som placeret ved kirkens nordlige udgang (jfr. s. 418).
Muligvis er det denne blok der endnu nævnes i 1874, nu imidlertid stående
uden for kirken132.
Pengebøsser. 1) 1859. Tre messingbøsser, keglestubformede, højde 24,5 cm,
på kvadratiske fodplader med siden 17 cm. Profileret ved overgang til hvælvet
låg med mundingsstykke parallelt med fodpladens side. Endnu i 1937 forsy
net med †Blikskilte133 og stående på hvidmalede træstativer134, hvoraf et er
bevaret. 2) 1864135. En messingbøsse som ovennævnte, dog er højden 26,5 cm,
fodsiden 16,5 cm og mundingsstykket diagonalt i forhold hertil. 3) 1885 ff.136.
Ti cirkulære messingbøsser, diameter 16,5—19,5 cm, med kors i relief og 3 cm
højt mundingsstykke. En ophængt ved sakristiets syddør indvendig, to i vå
benhuset og syv i et skab i våbenhuset sammen med de øvrige pengebøsser.
Offerskilt, sortmalet ovalt træskilt, 1 9 × 2 2 cm, med hvidmalet gotisk skrive
skrift: »Offer til Organisten«; opbevares nu i bænken nord for alteret, har mu
ligvis hørt til:
†Pengebøsser. 1774137. To runde grønmalede blikbøsser med hængelåse. I
1803 benyttede til indsamling af kollekter ved kirkedørene138. 1803 nævnes
en stor blikdåse med lås til opbevaring af tavlepenge. 1859139. Fire messing
bøsser af samme type anskaffes dette år, men kun tre er forefundet.
†Pengetavler. Før 1768. Dette år anskaffedes en ny sølvklokke til kirkens
tavle, da den gamle var blevet stjålet140. 1803 nævner to tavler til ombæring i
kirken141. 1824 skænkede en anonym person tre mahognitavler med beslag
og sølvplader142. To af disse tavler nævnes i inventarierne 1882 ff., men er for
svundne fra og med 1937-inventariet143.
Pulpitur 1734. Som fast indbygget led i kirken er de ældste pulpiturer nævnt
under bygningen (s. 416, 427f.) og tillige under de lukkede stole (s. 458).
Der var oprindelig to pulpiturer, det store (nu midterste), der ved sin sammen
kobling med kirkens bærende piller endnu i vore dage røber, at det er anlagt i
1730’rne, samt det åbne galleri øverst under hvælvingerne (fig. 45). Modsat de
andre står dette sidstnævnte helt i sin oprindelige skikkelse med tøndehvælv
af træ, fladbuede åbninger ind mod kirken og brystværn af udskårne dokkebalustre, der nu er perlemalede, men som tidligere havde marmorering144, der
vides fornyet så sent som 1885. Som tidligere nævnt omfattede dette øverste
pulpitur kun de syv af kirkens otte sider. Over alteret var der intet galleri,
men et sådant, formet af dokkebalustre i lighed med de ældre — dog uden
bagvedliggende rum — indsattes 1907. Trappen op til galleriet findes nu ved
sydsiden på det store pulpitur og har vistnok altid været her. Den fornyedes
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Fig. 45. Frederiksberg kirke.
1734 i det øverste pulpitur (s. 459).

Dokkebalustre
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1885, og det hed dengang, at den skulle opbygges på samme måde som før145.
Ved denne lejlighed overvejede man at afspærre en del af galleriet for menig
heden — det var den truende brandfare, man tænkte på. 1904 blev da dette
øverste pulpitur helt afspærret146, og det anvendes nu til opbevaring af for
skelligt inventar. Navnlig findes der en række bænke (fig. 46) med udsavede
flanker af ældre model, sandsynligvis fra 1730’rne og bestemt for pulpiturerne.
Kirkens nuværende andet pulpitur (oprindeligt nr. 1) omfatter de fem af
kirkens otte sider og støttes af seks piller. I 1730’rne var det åbent ind mod
kirkerummet. Bænkene kunne lejes ud. Således ved man, at kaptajnlieutenant
Kuur på Wodroffs mølle 1734—36 havde lejet stol her147, og at slotsforvalte
ren havde den plads, der senere indtoges af orgelet (s. 462f.). Men kirkens regn
skaber røber, at det gik småt med udlejningen, og at pulpituret hver søndag
var overfyldt af gratister fra Valby og andre steder148. 1743 omdannedes da de
fem pulpiturfag til 10 lukkede stole med særlige aflukker, med vinduer ind
mod kirken og bagklædning med dør og vindue ud til en korridor, der løb
langs kirkens ydermur. Det hjalp på økonomien. De nye stole blev straks ud
lejet. I kirkens regnskaber fra disse år røbes lidt om, hvad der foregik: sned
keren Jens Gudmandsen (uspecificeret arbejde); Anders Andersen smed (be
slag til døre og vinduer); Nicolaj Jansen glarmester (vinduer over dørene til
hver stol samt ruder ind mod kirken); klejnsmed Wals’ enke (jernstænger til
vinduerne) og Hans Nielsen maler fra Ganløse (»har inden og udentil med
smukke Farver, som kunde accordere med Kirkens øvrige Maling, tre Gange
med Oliefarve anstrøgen disse Pulpiturer«)149. — Om adgangsforholdene til
pulpituret er der nogle få oplysninger fra 1749 og 1775. Den første nævner,
at baronesse Louise Gersdorffs lukkede stol på gulvet, den østligste i nordre
række (s. 458), lå under opgangstrappen; man gik således ind gennem den
nordre portal og i vestibulen her har man taget døren til venstre for at
ankomme til pulpiturets østlige del. Arkaden her ind mod skibet havde som
nævnt ingen vinduer150, og reposen må derfor have været anvendt til forstue
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for alle de lukkede stole på nordre pulpitur. Det andet regnskab151 fra 1775
oplyser, at der var to opgangstrapper til pulpituret; den anden må derfor søges
på den søndre side, helt i overensstemmelse med den nordre. Disse adgangsfor
hold blev dog senere flere gange ændret, blandt andet dengang man indskød et
underste pulpitur.
Fra 1770 og de følgende år indrettede man kirkens nederste pulpitur, først
en afdeling under orgelet (s. 433) og senere to andre ved søndre og nordre side,
adskilt ved dybe indsnit hen mod vinduerne og alle forsynet med fire lukkede
stole, altså med glasruder ind mod kirken. Man kender intet til deres indre og
ydre udstyr. Man kan kun af 1857-planen (fig. 22) skønne, at der løb en korri
dor langs væggen bag de fire stole, og at også åbningerne mod øst ind mod
koret var lukket med ruder. Det er givet, at disse nye pulpiturer har ændret
adgangsforholdene, men om den nøjere indretning er der ingen oplysninger
fundet. Det rimeligste ville være, at man bibeholdt de to gamle trapper, af
brød dem ved de nyindrettede pulpiturer for derefter at anlægge nye trappeløb
fra første til andet pulpitur.
Ved kirkens store istandsættelse 1864 blev pulpiturerne fuldstændig æn
drede152. I begge rækker afskaffede man vinduerne ind mod kirken, brystvær
nene udskiftedes og erstattedes med andre, der var lavere, og som havde simple,
firkantede fyldinger, og alle de lukkede stole med deres skillerum nedlagdes.
Gulvene blev gjort skrå, amfiteatralske, for at de bageste rækker bedre kunne
følge gudstjenesten. Ved vinduerne opstilledes balustrader, der endnu eksiste
rer, og som efter deres form med udsavede balustre ser ud, som er de gjort
af gammelt, genanvendt materiale. I underste pulpitur blev nu alle tre afde-

Fig. 46. Frederiksberg kirke.
kirkens øverste pulpitur (s. 460).
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linger samlet til en enhed. De to indsnit ved nordvestre og sydvestre vindue
blev udfyldt; man lagde dragere over hullerne, indsatte nyt gulv og forvand
lede derved nederste stokværk til eet langt galleri. Omordningen gjaldt også
trapperne, hvis nye forløb vi imidlertid ikke kender. De blev da også ændret
få år efter.
Ved opførelsen af det nye våbenhus 1869 samledes alle pulpiturtrapperne
her. Ovenfor s. 426 er der redegjort for disse nye forhold. Våbenhustrappen
havde i første omgang forbindelse med første pulpitur, hvorfra der atter førte
trapper op til andet og tredje pulpitur. Efter stærkt fremmøde ved gudstjene
sterne skulle altså en større menneskemængde sluses gennem våbenhustrap
pens nåleøje, hvad der sluttelig førte til en nyordning 1885; man bibeholdt
ganske vist våbenhustrappen fra 1869, men byggede nye trapper fra begge
pulpiturer ned til kirkegulvet. Derved måtte man inddrage omkring 30 sidde
pladser153. Igen 1904 ændrede man disse forhold og førte påny alle trapper ned
i våbenhuset, således som det ovenfor s. 426 er berettet. Ved den lejlighed
var det, at det øverste galleri helt blev afspærret.
Orgelfaçade (fig. 47 og 48) 1754, i rokoko, blev udført i forbindelse med kir
kens ældste orgelværk, der byggedes af Hartvig Møller; ifølge kontrakten af 8.
november 1753 sørgede orgelbyggeren også for instrumentets façade154, hvis
billedskærers navn derfor ikke figurerer i kirkens regnskaber.
Over et glat postament rejser façaden sig med tre tårne, to større i flankerne,
et mindre, smallere og mere højtsiddende i midten. Sidetårnene, hvis vinger
prydes med rocailleværk på gennembrudt gitterbund, har profileret, konveks
knækket fod- og topgesims og støttes forneden af konsoller med udskårne
blomster og rocailleværk. Deres højtopbyggede topstykker har ornamentik som
vingerne samt kongeparrets kronede monogrammer, Frederik V’s på venstre
tårn, Juliane Maries på højre. I alle tre tårne har piberne forneden og foroven
et smalt dække af rocailleværk. Det midterste tårn, på hvis piber der sidder en
forgyldt stjerne med bølgeformede spidser (markerende cymbelstjernen, nu
ude af funktion), bærer som topstykke en udskåren skyformation med radiært
udgående forgyldte stråler. Mellem tårnene er der smalle pibefelter under gavlstumper, der med volutter stiger stejlt op mod midttårnet. Til denne rutineret
udførte lille orgelfaçade føjedes 1946—47 et rygpositiv (fig. 48) i imiteret ro
koko med udskårne englebørn og en rokokovase på øverste kant, efter tegning
af arkitekt Kaare Klint og udført af billedskæreren Hans Thirslund155, kopi
af et bøhmisk orgel fra 1700’rne i Musikhistorisk museum.
Facaden stod ved indvielsen uden farver, men blev fire år senere, 1758,
perlemalet og stafferet med forgyldte ornamenter156. Sådan er det også nu,
men den har i mellemtiden haft andre farver. Den blev nemlig 1885 solgt til
Øster Hassing kirke ved Ålborg og har der været stafferet i mørkere kulører157.
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Fig. 47. Frederiksberg kirke. Orgelfaçade
1754 (s. 462).

L. L. 1971

Ved kirkens jubilæum 1934 fremsattes der ønske om, at den gamle façade skulle
tilbage til sit rette hjemsted, hvilket også skete158. Da kirken senere, 1947, fik
nyt orgelværk, blev de senere tilføjede farvelag på façaden afætset159, hvor
efter alt træværket som nævnt blev perlemalet og forgyldt.
Orgel 1947, bygget af Marcussen og Søn160, har 31 stemmer, fordelt på ho
vedværk, rygpositiv, brystværk og pedal. Dispositionen er følgende: 1) Hoved
værk: Gedakt 16', principal 8', rørfløjte 8', oktav 4', gedakt 4', rørquint 2⅔',
oktav 2', mixtur V, trompet 8', klokkespil. — Rygpositiv: Gedakt 8', princi
pal 4', rørfløjte 4', quintatön 2', scharff II, krumhorn 8'. — Brystværk: Gambe
8', gedakt 8', oktav 4', fløjte 4', gemshorn 2', quint 1 ⅓', sivfløjte 1', mixtur
IV, dulcian 16', skalmeje 8', tremulant. — Pedal: Subbas 16', oktav 8', ge
dakt 8', blokfløjte 2', fagot 16', regal 4'.
†Orgel. 1) 1754 byggede Hartvig Møller Frederiksberg kirkes ældste orgel
værk, omtalt ovenfor under orgelfaçade. Det havde 10 stemmer foruden tre
mulant og cymbelstjerne og stod under bygning fra 1753. Den 21. december
1754 blev det færdige værk synet og godkendt af organisterne Decker og Sønnicksen, og samme dato fik Hartvig Møller udbetalt resten af sit tilgodehaDanmarks kirker, København III
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Fig. 48. Frederiksberg kirke. Orgelfaçade med nyt rygpositiv fra 1947 (s. 463).
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Fig. 49. Frederiksberg kirke. Orgelfaçaden 1754, gengivet efter fotografi
fra o. 1880, af maleri i privateje (s. 467).

vende161. Så vidt vides er værket ikke blevet ombygget i de følgende åringer,
og en disposition fra 1843 gengiver muligvis derfor de oprindelige forhold162.
Efter dette udsagn var de 10 stemmer fordelt på følgende måde: 1) subbas 16'
af træ, 2) principal 8' (træ og metal), 3) gedackt 8' (træ), 4) fløjte 4' (metal),
5) qvint 3' (metal), 6) oktav 2' (metal), 7) qvint 1½' (metal), 8) sedecima 1'
(metal), 9) mixtur 3 fag (metal) og 10) trompet 8 (metal). — 1863 kaldtes
værket kassabelt, og der indhentedes også 1864 et tilbud fra orgelbygger Ol
sen; men man nøjedes med en lille reparation, indtil kirken kunne anskaffe et
nyt orgel163.
33 *
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Fig. 50. Frederiksberg kirke. Orgelfaçade 1881, efter tegning
af K. Varming i menighedsrådets arkiv (s. 466).

2) 1881 blev det gamle værk udskiftet med et nyt, bygget af A. H. Busch
og Søn164. Det havde to manualer og pedal med i alt 10 stemmer og tre pedal
transmissioner, fordelt som følger. Første manual: 1) bordun 16', 2) principal
8', 3) salicional 8', 4) rørfløjte 8', 5) octav 4', 6) gemshorn 4', 7) gemshorn 2'.
Andet manual: 8) gedackt 8', 9) fugara 8', 10) fløjte 4'. Pedal: 1) bordun 16',
2) principal 8' og 3) rørfløjte 8'. — Dette nye værk stod muligvis bag den gamle
façade, der solgtes 1884. Fra 1885 præsenterede orglet sig over et nyt pulpitur
(se nedenfor), medens dets façade var enkelt opbygget, kun markeret ved pi
berne, opstillet i tre afdelinger (fig. 50). Orglet flyttedes 1906 til Solbjerg kirke.
3) 1906 skænkede justitsråd A. Göricke et nyt værk af orgelbygger Emil
Nielsen i Århus165. Det havde 15 stemmer fordelt på to manualer og pedal.
Arkitekt Kristoffer Varming tegnede hertil en ny façade, der ligesom forgænge
ren havde en front af piber, men som foroven kronedes af udskåret løvværk
med blomster, udført af billedskærer Hans Lamberg Petersen166. Denne fagade, der forsvandt 1934 til fordel for den oprindelige fra 1754, kendes vist
nok kun fra ældre fotografier (se Chr. Rasmussen: Frederiksberg Kirke, 1933,
s. 112). Selve værket, der 1925 blev delvis fornyet med tilføjelse af flere stem
mer167, blev 1947 erstattet af det nuværende.
Orgelpulpitur 1885 er opsat i forbindelse med kirkens andet orgel168 (se oven
for) og fjernelsen af den gamle façade fra 1754. Det er buet fremover ind mod
kirken og er opdelt ved fyldinger af samme form som dem i andet pulpitur.
†Orgelpulpitur 1754 var ligesom efterfølgeren fra 1885 fremadbuet, medens
brystværnet var leddelt ved ovalhuller med løbende bånd efter det gængse
rokokomønster169. Dets udseende kendes fra et gammelt maleri, der opgives
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Fig. 51. Frederiksberg kirke. Salmenummertavle 1796 (s. 467).

L. L. 1971

at være i privateje, og som findes afbildet i bogen om Frederiksberg kirke
(nævnte værk af Chr. Rasmussen, s. 123), vistnok malet 1881 (lig. 49).
Salmenummertavler. 1) (Fig. 51) 1796. Fire tavler leverede af snedker Hoff
mann august 1796170. Hvidmalede, lakerede trætavler, 86,5 × 52,5 cm, med ril
lede forgyldte rammer, drejede knapper i de fire hjørner og fem smalle, ril
lede og forgyldte mellemlister til indskud af hvide træbrikker med sortmalede
tal. Over rammen hvid frise samt forgyldt kronliste med tandsnit. 2) 1866. To
tavler leverede af tømmermester Tegner. Bortset fra manglende frise, magen
til ovennævnte tavler171. 3) 1888 eller 1907172. Seks sortmalede trætavler, 72 ×
49,5 cm, med søm til ophængning af blikcifre. Glatte forgyldte rammer.
†Salmenummertavler. 1) Ti sortmalede tavler med påmalet skrift. To an
skaffedes før 1861173, to 1866 (tømmermester Tegner)174, fire 1877175 og to før
1885, da der ialt nævnes ti af denne type176. Tavlerne kasseredes mellem 1898
og 1907177. 2) Syv sortmalede tavler med forgyldte rammer. Da seks anskaffe
des i 1888178 og syv i 1907179, må syv være forsvundne inden 1951, da der
nævnes seks af denne type i kirken180.
Præsterækketavler. To moderne maskinskrevne lister over kirkens kapellaner
og sognepræster, ophængt i præsteværelset under sakristiet181.
Mindetavler. 1) (Fig. 53). Mindetavle over Adam Oehlenschläger182, vistnok
opsat 11. februar 1873, på kirkens nordøstre væg; sortpoleret stenplade, 188 ×
84 cm, med 10 cm bred, gråmalet træramme. På stenpladen påsatte sølvorna
menter, i de fire hjørner stjerner, over indskriften kors mellem kranse af ege- og
laurbærblade og derunder krydslagt harpe og lyre. Indskrift med påsatte sølv
bogstaver, navnet med versaler, resten antikva: »Adam Oehlenschlæger født

468

FREDERIKSBERG KIRKE
Fig. 52. Frederiksberg kirke. Mindetavle 1868 over soldater,
faldne i krigene 1849 og 1864 (s. 468).
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den 14de Novbr. 1779, døbt i denne Kirke den 23de Novbr. 1779, confirmeret
sammesteds første Søndag efter Paaske 1795, død den 20de Januar 1850 og
jordet paa Frederiksberg Kirkegaard den 26de Januar 1850«. Nederst på lyren
med graveret kursiv: »Efterslægtskolen til sin berømte Discipel« (fig. 59).
2)
(Fig. 52) 1868. Mindetavle over faldne fra Frederiksberg sogn 1849 og 1864,
på kirkens sydøstre væg. Hvid poleret marmorplade, øverst afsluttet i en spids
bue, 137 × 54 cm. Ramme af gråt poleret marmor, bredde 14 cm, stående på
et fundament, 15 × 95 cm, og kronet af et kløverbladskors, højde 50 cm. På
den hvide marmorplade korslagt sværd og egegren i bronze, herunder, med
sortoptrukne versaler, 19 navne på faldne, ordnede efter militær rang. Nederst
bibelcitat (Joh. Åb. 2,10). På fundamentet med guldoptrukne versaler: »Danske
Vaabenbrødre reiste dette Minde over deres faldne Kammerater fra Frederiks
berg Sogn d. 23 april 1868«.
Malerier. 1) (Fig. 54). Første halvdel af 1700’rne. Olie på lærred, 77 × 60 cm,
smal forgyldt ramme. Sognepræst (ved Frederiksberg kirke 1703—36) Niels
Glomsøe. I øverste højre hjørne med forgyldt kursiv: »M: Niels Glomsøe«. Op
hængt på sakristiets vestvæg.
2)
(Fig. 55). 1773. Olie på lærred, 77 × 61 cm, udført af U. F. Beenfeldt183.
Smal forgyldt ramme. I højre side med hvidmalede versaler: »Johannes Ki-
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Fig. 53. Frederiksberg kirke. Mindetavle 1873 over
Adam Oehlenschläger (s. 467, jfr. fig. 59).

L. L. 1971

nast«, samt med kursiv: »Fød. 1705. Den 13 Sept. Kaldet at være Præst til
Friderichsberg 1737 dend 2 Janua. var derved i 37 Aar. Døde Anno 1773 dend
1ste Februa. I Alders 67.«, med mindre kursiv: »pinxit 1773. U. F. Beenfeldt«.
Ophængt på sakristiets sydvæg.
3) (Fig. 56) 1785. Olie på lærred, 78 × 60 cm, udført af Erik Paulsen184, smal
forgyldt ramme. Nederst med forgyldt kursiv: »Joh. Mart. Weinreich. Fød de
11 N. 1738. blev Prest til Friderichsb. d. 24 M. 1780. dødd 20. Jan. 1785.« Op
hængt på sakristiets sydvæg.
4) (Fig. 57) 1820’rne. Olie på lærred, 63 × 49 cm, muligvis udført af W. F.
Bendz185. Forgyldt ramme. Sognepræst (ved Frederiksberg 1799—1810) og kgl.
konfessionarius M. F. Liebenberg. Ordner: om halsen kommandørkorset af
Dannebrog, på brystet dannebrogsmændenes hæderstegn og kommandørbrystkorset af Dannebrog. Ophængt på sakristiets sydvæg.
5) 1836. Olie på lærred, 74 × 62 cm, udført af E. D. Bærentzen 1836186. Bred
forgyldt ramme. Sognepræst (ved Frederiksberg 1824—1835) Søren Schiødte.
Ophængt på sakristiets sydvæg.
6) O. 1860. Olie på lærred, 72 × 70 cm, bred forgyldt ramme med versalind
skrift: »L. Chr. Holsøe. Født 23. juli 1789. Død 17. august 1862. Sognepræst
for Frederiksberg Menighed 1835—1862«. Ophængt på sakristiets sydvæg.
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Fig. 54. Frederiksberg kirke. Portrætmaleri
af sognepræst Niels Glomsøe, død 1736, i
kirkens sakristi (s. 468).

L. L. 1970

Fig. 55. Frederiksberg kirke. Portrætmaleri 1773,
signeret U. F. Beenfeldt, forestillende sogne
præst Johannes Kinast, død 1773. I kirkens
sakristi (s. 468).

7) (Fig. 58) o. 1890. Olie på lærred, 62,5 × 47,5 cm, bred forgyldt ramme med
indskriftplade: »Peter Elias Hall. F. 24 Septbr. 1805. d. 19. Decbr. 1891. Sog
nepræst for Frederiksberg og Hvidovre Menigheder 1863—1876.« Ordner: ridder- og sølvkorset af Dannebrog. Konservator Svend Rønne meddeler 1906, at
maleriet er gammelt, men hovedet, kraven og ordnerne nye187. Tidligere under
2. pulpitur, fra o. 1912 ophængt på sakristiets sydvæg188.
8) 1891. Olie på lærred, 76,5 × 62 cm, udført af A. Jerndorff189. På den for
gyldte ramme, indskriftplade med kursiv: »Christian Ewaldsen. Fra Venner i
Menigheden«. Ophængt på sakristiets nordvæg, før 1912 under 2. pulpitur i
kirken.
9) 1901. Olie på lærred, 76,5 × 62 cm, formentlig udført efter fotografi190. På
den forgyldte ramme, indskriftplade med kursiv: »Provst V. Glahn. 1876 — fra
Venner — 1901«. På sakristiets nordvæg, formentlig ophængt 1915191.
10) O. 1925. Olie på lærred, 78 × 63,5 cm, udført af G. F. Clement. På den
forgyldte ramme, indskrift med små bogstaver på lille messingplade: »Stifts
provst Henrik Hoffmeyer«. Ophængt på sakristiets nordvæg.
11) O. 1945. Olie på lærred, 80 × 64,5 cm. Portrætmaleri, vistnok udført af
Hans Henningsen, signeret med et mindre H indskrevet i et større192. På den
forgyldte ramme indskrift med versaler på lille plade: »Provst Johs. Engel
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Fig. 56. Frederiksberg kirke. Portrætmaleri,
udført af Erik Paulsen, forestillende sogne
præst Johan Martin Weinreich, død 1785. I
kirkens sakristi (s. 469).

L. L. 1970

Fig. 57. Frederiksberg kirke. Portrætmaleri,
tilskrevet Wilhelm Bendz, forestillende sog
nepræst Michael Frederik Liebenberg, død
1828. I kirkens sakristi (s. 469).

1924—45«. Ophængt på sakristiets nordvæg og sammen med de andre malerier
beskadiget ved branden 1947 i præsteværelset under sakristiet. Malerierne re
staureredes derefter af konservator Hjalmar Matthiessen193.
(Portræt af sognepræst, dr. theol. Niels Nøjgaard, til senere ophængning i
sakristiet, er i 1968 udført af Poul Henrik Jensen)194.
12)
1924. Olie på lærred, 132 × 171 cm, udført af J. Wilhjelm. Kopi af Fra
Bartolomeos: Jesu Nedtagelse af Korset. Nederst: »Fra Bartolomeo copieret
af Wilhjelm 1924«. Maleriet var tænkt som en erstatning for Eckersbergs alter
maleri i kirken195, men er nu ophængt østligst i sakristiet.
*Malerier. 1731—1735. Fire malerier signerede »H. Krock f.«, forestillende
Kongernes Tilbedelse (1731), Den hellige Familie holder Hvil paa Flugten til
Ægypten (1732), Dåben i Jordan (1734) og Klagen over Kristi Lig (1735)196.
Oprindelig leveret til kongens audiensgemak på Frederiksberg slot, men 1776
overført til Frederiksberg kirke197, hvor malerierne ophængtes på hver side af
alteret198. De fjernedes 1968, og afleveredes 1969 til forsvarets bygningstje
neste199.
Belysningsinventarets udskiftning i kirken præges af indlæggelsen af gasbe
lysning 1871200 og af elektrisk lys 1907201.
Lysekroner. 1) 1907. I sakristiet ophængt en otte-armet messinglysekrone i
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nybarok stil til 16 elektriske lys. Skænket af kammerjunker Paul Stricker202.
2) 1923203. To messingkroner, nygotiske med skønvirkeornamentik, ophængt
på hver side af alteret. Hver krone bestod oprindelig af to messingringe, en
større over en mindre med ialt 12 glaskupler. Den nederste ring fjernedes
1937204, og større kupler ophængtes på øverste ring.
†Lysekroner. 1–2) Messinglysekrone i kirken, overført fra Ny Hollænderbys
kirke (jfr. s. 409). Rimeligvis kasseret 1871, da 2) en stor forgyldt smedejernslysekrone til 36 gasblus ophængtes (jfr. fig. 16)205. Kronen erstattedes 1907 af
3) en elektrisk, der kasseredes 1933206.
Lampetter. 1) 1907. Otte dobbeltlampetter af messing (jfr. fig. 48) på søjlerne
og på hver side af alteret, samt to enkelte lampetter i forstuen mellem våben
hus og kirke. 2) Efter 1943207. To lyseholdere med messingspejle på hver side
af prædikestolen. På spejlene i presset relief, Marias bebudelse og himmelkro
ning. 3) 1969208. Klar glaskuppel med glat rundt messingspejl under 1. pulp.
mod syd. Prøveophængning af type der eventuelt skal afløse de 21 matte glas
kupler under 1. og 2. pulpitur.
†Lampetter. Før 1871 nævnes en række messinglysearme209; 1871—1907 gas
arme210 og fra 1907 en række nu kasserede elektriske lampetter211.
Kandelabre. 1) 1906—1952. Ti jernkandelabre, nu ude af brug og henstillede
på 3. pulp.212. 2) 1966—68. Ti messingkandelabre, glatte, på trefødder og med
hesteskoformede opsatser til syv tys. Tegnet af arkitekt Alvar Lauritzen213.
†Kandelabre. Seks af træ kasseredes 1906214.
†Olielamper. 14 lygter med olielamper omtales da de 1906 indrettes til elek
trisk lys. Kasseret 1908—16215.
Kirkeskib o. 1800216. Tremastet fregat med 26 kanonporte, på agterspejlet
med hvidmalede versaler: »Ørnen 1710«. Farverne, blågråt og hvidt over vand
linien, grønt på kølen; portgangen og det runde agterspejl peger på tiden o.
1800, mens mesanmastens latinersejlrå og agterspejlets barokornamentik tilhø
rer tiden før ca. 1750. Skibsmodellen er i sept. 1969 skænket til kirken af hr.
Niels Tørsleff217, hvis far, maleren August Tørsleff, tidligere havde købt mo
dellen i Nyhavn. Intet kendes således om bygmester og historie. Kirkeskibet
er ophængt i sakristiet.
†Kirkeskib, muligvis overført fra Ny Hollænderbys kirke. Oehlenschläger
nævner i sine erindringer218, at han som dreng (1780’rne) fik sit første begreb
om et skibs indretning, ved at betragte dette og tilføjer — vel for egen regning —
at det var ophængt efter en sømand der var begravet i kirken. Kirkeskibet næv
nes endnu 1803219.
†Ligbårer. 1734 repareres en ligbåre220, formentlig den der anskaffedes til Ny
Hollænderbys kirke 1725 (jfr. s. 410), den nævnes endnu 1755 som sortmalet.
Nye sortmalede ligbårer anskaffedes 1749, 1755 og 1771221, kun én nævnes
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Fig. 58. Frederiksberg kirke. Portrætmaleri o. 1890,
forestillende provst Peter Elias Hall, død 1891 (s. 470).

L. L. 1970

dog i 1803222. En ligbåre anskaffet 1835 nævnes endnu 1861223. Fra i hvert
fald 1882 og til nu har man dog i stedet benyttet sig af tre eller fire sortmalede
skamler og et liglad224. Et gammelt liglad til selvmordere nævnes endnu 1882
(jfr. s. 483).
†Ligtæpper. Da et gammelt var forslidt, anskaffedes 1759 et sort ligklæde
med kamelhårsfrynser, der endnu nævnes 1803225. Før 1874 anskaffedes et
større ligtæppe med sølvbesætning226 og endnu ét 1893227; begge tæpper besat
med nye sølvkors og -tresser 1897228. Nyt tæppe 1905, formentlig det der næv
nes i 1937-inventariet. Et nyt tæppe foresloges anskaffet 1967229.
Sørgeflor til alterlysene fra før 1874230. To af sort stift fløjl med sølvemble
mer, en otte-takket stjerne og et kors, samt langt nedhængende flor. Nu ude
af brug, men opbevaret i skabet under søndre opgang til 1. pulpitur.
Ordenspuder 1903 ff.231. To af sort fløjl, 18 × 18 og 37 × 37 cm. †Ordenspude
med guldfrynser, kasseredes 1903232.
Jordpåkastelsessæt. Et sortmalet stativ med kasse anskaffet 1888, en støbejernsspade med kors 1880233. Sættet ønskedes 1967 afskaffet på grund af grim
hed234.†Jordpåkastelsessæt af sortmalet blik nævnes 1874235.
Af graulæggelser inde i kirken er der nu ingen spor. Fra det 18. årh. næv
nes dog en række muldbegravelser. Den tidligst kendte, oberstinde Løvenskiold
fra 29. jan. 1734, den seneste, slotsforvalter N. Voigt 27. aug. 1774236. Begra
velser i kirken er imidlertid sandsynligvis fortsat indtil o. 1800237.
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Tårnur 1955. Urværk med lodder, mærket »Søren Leth Nielsen. København
1955«, opstillet i tårnets underdel. Fire urskiver af kobber, et mod hvert ver
denshjørne, sort med guldforgyldte romertal og årstallet 1734; disse skiver op
sattes formentlig 1912238, da skiver fra 1739 af zink, hvide med sorte romertal
og årstallet 1769239, nedtoges.
*Tårnur 1739. (Beskrevet af museumsinspektør, cand. mag. Hans Stiesdal).
Urværket, der byggedes af Peter Mathiesen 1739240, er siden 1956 opbevaret i
Den gamle By i Århus. Det består af gangværk og slagværk med en ret usæd
vanlig indretning til både kvarter- og timeslag. Den grønmalede smedejernsramme er 73 cm høj, 83,5 cm lang og 46 cm bred, samlet med kiler. De lodrette
stivere afsluttes med lave brede oprullede blade; de vandrette stivere har ved
hjørnerne forstærkninger med kraftige profiler, som genfindes flere steder i
slagværkets udløsningsmekanisme. Alle drev er stokkedrev. Lodder af sten.
Snorevalser af træ, vinkelformede spærhager og moderne optræksgearhjul; de
oprindelige optræksudvekslinger mangler.
Gangværket har nu stiftgang som erstatning for en oprindelig hagegang.
Foruden ganghjulet er andet mellemhjul fornyet af messing241.
Slagværket er anbragt vinkelret på gangværket og har konventionel udløsningsanordning anbragt tosidigt. To hammerløftearme, hvis aksel er forskyde
lig til indgribning for henholdsvis kvarter- og timeslag. En stift på timehjulet
trykker én gang i timen kvarterhammerløftearmen ud af indgribning til fordel
for timehammerløftearmen. En fjeder bringer atter hammerløftearmenes aksel
tilbage i udgangsstillingen. Slagskiven er inddelt til kvarterslag mellem time
slagene, dog slås fjerde kvarter ikke.
Udvendig på øvre vandrette værkstiver er indhugget med versaler: »Peter
Mathiesen Copenhagen Anno 1739«, indvendig på den modsatte stiver med del
vis sammenskrevne versaler: »Catrne Margrete Consz Christophersen«242, samt
endelig på den nærmeste vandrette endestiver: »NELHИИC«.
Ved forskellige indgreb er værket præget af indretningen til automatisk
elektrisk optrækning 1948243.
Klokker. 1) 1876. Diameter 94 cm. Om halsen ring med palmetter i relief,
hvorunder indskrift med reliefversaler: »Omstøbt af Hellerung & Hauberg,
Gamst & Lunds Eftf. Kjøbenhavn Aar 1876«. Midt på klokkelegemet: »Deum
laudo plebem voco defunctos ploro festaqve honoro. Sumtjbus pjjs Augustæ
vjduæ Payngkjj 1846«. Støbt af metallet fra 1846-klokken (jfr. † klokker).
2)
1890. Diameter 68 cm, vægt 348 pd.244. Om halsen ring med planteornamentik i relief, hvorunder indskrift med reliefversaler: »Støbt af B. Løw & Søn.
Kjøbenhavn 1890«. Midt på klokkelegemet: »Gloria in excelsis Deo. Me fecit
Iohann Barthold Holtzmann Hafniae anno 1731«. Støbt af metallet fra 1731klokken.
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†Klokker. To klokker, en større og en mindre, overførtes 1734 fra Ny Hol
lænderbys kirke til Frederiksberg kirke (jfr. s. 410). Den større, der var støbt
1731, havde diameter, vægt og latinsk indskrift som kopien fra 1890, på 1731klokken dog tillige Chr. VI’s navneciffer i relief245. 1885 siges klokken at have
været sprukken i en årrække246. Den mindre klokke fra Ny Hollænderbys
kirke var af uvis alder, vægten 320 pd.; den omstøbtes 1753 af Holtzmann til
en klokke af samme vægt efter at være revnet under sørgeringningen for dron
ning Louise 1751247. Klokken revnede atter 1759 og blev denne gang omstøbt
til en klokke på 346 pd. af klokkestøber Carl Troschel248. Efter endnu en om
støbning 1765 ved samme klokkestøber249, sendtes klokken til Gerlev k., Sla
gelse h. (jfr. DK. Sorø, s. 719), hvor den endnu findes. I stedet anskaffedes
1765250 den største klokke fra Søllerødgårds kapel (jfr. DK. Kbh. Amt s. 447),
en klokke der hang i Frederiksberg kirke indtil den 1845 overgik til civileta
tens materielforvaltning for evt. brug i en anden kgl. kirke251. Endelig støbtes
1846, efter en testamentarisk gave på 500 rdlr. fra Augusta Frederikke Payngk,
enke efter landsoverretsprokurator Payngk, en klokke med fig. indskrift:
»Deum laudo plebem voco congrego clerum defunctos ploro nimbum fugo festaqve honoro. Sumptibus piis Augustæ, vidiæ Payngkii 1846«252. (Jeg priser
Gud, kalder på folket, samler gejstligheden, begræder de døde, jager på flugt
og ærer festerne. På from bekostning af A. enke efter P.). Da denne klokke
revnede 1876, omstøbtes den til den nuværende fra dette år; den angives som
værende af samme størrelse som den gamle253.
Andet inventar. Relief 79 cm højt, 51 ½ cm bredt, i ramme på 14 cm, udskå
ret i gammel eg, forestillende kvinderne ved graven, er ophængt i andet pul
pitur på sydsiden. Relieffet, der utvivlsomt er skåret i begyndelsen af 1900’rne,
er af ukendt oprindelse.

L. L. 1971

Fig. 59. Frederiksberg kirke. Giverindskriften
på lyren på Oehlenschlägers mindetavle (s.
467, jfr. fig. 53).
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Fig. 60. Frederiksberg kirkegård. Østre hegnsmur med nicher i anden afdeling.

FREDERIKSBERG KIRKEGÅRD
Den nye kirke på Frederiksberg byggedes på en lille begravelsesplads, der
blev udstykket i terrænet1 efter det kgl. skøde af 5. maj 1732, og hvis dimen
sioner tidligere (s. 412) er omtalt. Dens form af en uregelmæssig firkant,
som ældre kort viser (fig. 61), var bestemt af Ridebanens skrålinie mod nord
og Pile Allé mod vest; ved den søndre flanke ind mod præstegården og mod
syd (hvor skødet opgiver 85 alen, men hvor der i virkeligheden måles 87 alen)
ind mod hømarken var vinklerne rette. Samtlige kilder meddeler, at kirkegår
den i de første åringer hegnedes af stakitter2. Endnu i dag er der stakithegn
mod Runddelen (fortidens Ridebane), medens der til de andre sider i tidens
løb opførtes ringmure (se nedenfor s. 479).
Kirkegården, der i omfang begyndte så beskedent, blev i den følgende tid
lige ned til begyndelsen af 20. århundrede udvidet mange gange og er nu en
af de mere anselige begravelsespladser i hovedstaden (fig. 62). Den udvidedes
første gang ifølge kgl. resolution3 af 28. februar 1764, efter at murmester Hans
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Eigtved havde udført en tegning over det nye stykke4. Der blev kun tale om
en ret ringe forøgelse af den i forvejen knebne gravplads. Hegnsmuren ved øst
siden blev nedbrudt og genrejst 30 alen længere mod øst5, således at udvidel
sen blev et smalt rektangel i direkte tilslutning til den gamle kirkegård, mod
nord grænsende op til Frederiksberg Allé. Da der fra nu af intet skel var mel
lem den ældste kirkegård fra 1732 og den nye fra 1764, blev de to stykker snart
opfattet som en enhed under betegnelsen den første afdeling.
Den anden afdeling føjedes til 1824 (fig. 63). Ved kgl. resolution af 20. de
cember 1823 inddrog man et stykke af præstegårdens jord6, beliggende øst for
den tidligere gravplads og med samme bredde som denne (87 alen fra nord til
syd) og 160 alen fra vest til øst langs Frederiksberg Allé, i alt omkring en tønde
land, som præsten for fremtiden måtte undvære, og hvorfor han fik erstatning
på 10 tønder byg årlig. Man nøjedes ikke med blot at inddrage jorden og hegne
pladsen, men lod tillige plantør Hans Hansen forestå beplantningen efter en af
ham udarbejdet tegning7. Det er første gang, at Frederiksberg kirkegård regu
leredes efter mere havearkitektoniske forskrifter.
Kirkegården fra 1824 var ligesom Assistens kirkegård på Nørrebro anlagt

Fig. 61. Frederiksberg kirke med nærmeste omgivelser. Udsnit af gammelt kort
o. 1750 i Nationalmuseets billedsamling (s. 476).
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Fig. 62. Frederiksberg kirkegård. Oversigtskort efter Johs. Tholle: Den stille Have (1961).

med »monumentlinier« langs hegnsmuren, med eet gravsted i hver af murens
nicher, 30 i alt ved hver af langsiderne. Kirkegården indviedes 1. juni 18258.
Endnu en ny afdeling toges i brug 1838 — senere kaldet 3. afdeling I. Den
lå øst for den foregående, fortsættende den lange linie i østlig retning, men
modsat sine forgængere hegnet af tjørn ud mod Frederiksberg Allé, ialt 53
alen fra vest til øst langs alléen. Jorden havde ligesom 2. afdeling oprindelig
tilhørt præstekaldet9.
1854 fulgte en ny udvidelse, kaldet 3. afdeling II, beliggende syd for de to
foregående, målende øst-vest 111 alen mod 241 alen fra nord til syd10. Siden
da er begravelsespladsen jævnt og støt udvidet adskillige gange, først 1885
med en smal stribe vest for 3. afdeling II11 og med en 4. afdeling syd for 1824kirkegården, indviet 1909. Dertil kom 1918 en 5. afdeling ud for den sydligste
del af 3. afd. II’s vestre flanke og 10 år senere en 6. afdeling øst for 3. afdeling
I og II, omfattende et område, der hidtil havde været bebygget med remiser
for de københavnske sporveje12.
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Fig. 63. Frederiksberg ældre kirkegård med udvidelsen 1824.
Kort i RA. Rtk. Ekspeditionskontor for Domænesager (s. 477).

Hegnsmur. Den ældste, meget lille kirkegård var hegnet med stakitter. Der
var to køreporte, en mod Frederiksberg runddel (datidens ridebane) og en mod
Pile Allé, begge med træbroer over de foran hegnet liggende grøfter13. Desuden
må der have været en låge i det søndre hegn ind mod præstegården14, første
gang omtalt 1739.
Dette stakithegn blev 1746 delvis erstattet med ringmure, der dækkede den
vestre flanke mod Pile Allé, den søndre flanke mod præstegården og den østre
flanke mod »hømarken« eller præstegårdsjorden; de to gennemgange i denne
murflugt, den vestre port og den søndre låge, indrammedes af murpiller, og
der nævnes yderligere »bilthuggervaser« af træ15. Derimod rørte man ikke ved
stakittet mod Ridebanen, hvor der overhovedet aldrig er kommet nogen mur.
Grunden var den, at hele Ridebanen hegnedes af ensartet opbyggede rækværk,
som også omfattede den store stakitport mod Frederiksberg Allé (fig. 64). Af
æstetiske grunde ønskede man også senere at bevare pladsens enhedspræg med
helt ens stakitter til alle sider. En korrespondance fra 1801 understreger netop
dette symmetriprincip16. Nu er gitterværkerne ved Runddelen forlængst borte.
Kun Frederiksberg kirkegård har bevaret noget af denne gamle tradition, blot
er stakittet af træ 1888 ombyttet med et jerngitter17.
Af ringmurene fra 1746 er der kun lidet tilbage, eftersom alle murstræk
ningerne vides at være ombygget i tidens løb. Af datidens regnskaber fremgår
det, at fundamentet ligesom ved kirken var kridtsten, det øvrige muret af
flensborgsten, foroven dækket af (røde?) vingetegl. Højden nævnes ikke, men
var formodentlig som efterfølgerne 3 ½ alen. Muren var overfladebehandlet,
Danmarks kirker. Kobenhavn III
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Fig. 64. Frederiksberg Runddel i dens ældre skikkelse. Opmåling 1827 med angivelse af de tre ind
faldsveje: Frederiksberg Allé fra øst, Pile Allé fra syd og Allégaden fra nord, alle med behørige gitter
porte. Desuden er aftegnet den endnu eksisterende indgang til Frederiksberg have og trægitterværkerne
om de fleste af Runddelens sider (med undtagelse af strækningen fra Pile Allé langs menagerihaven hen
til pladsens vestre flanke). Tegning i RA. Rtk. Sjæl. renteskriverkontor 1788—1840 (s. 479).

»dønniket« efter datidens sprogbrug, altså enten kalket eller pudset, medens
farven ikke omtales.
Da man 1764 udvidede kirkegården med 30 alen østpå (ovenfor s. 476), blev
også hegnsmurene ændrede. De 30 alen ud mod Frederiksberg Allé dækkedes
af en ny mur (endnu synlig bag den nuværende kontorbygning); ved den søn
dre flanke forlængedes den gamle murflugt ligeledes med 30 alen, medens den
tidligere østre hegnsmur blev nedrevet og genopført 30 alen længere mod øst
i en samlet længde på 87 alen18. Murene var alle glatte, uden nicher. Langs den
nye mur mod Frederiksberg Allé opførtes et grundmuret ligbørhus (nedenfor
s. 482).
1794 ombyggedes hele den søndre hegnsmur, da den ældre murflugt stod for
fald19. Den skal være funderet med marmorbrokker fra Frederikskirkens be
holdning af materialer. Over jorden var den 3 ½ alen høj og 1 ½ sten tyk. Den
leddeltes ved forstærkerpiller med 5 alens mellemrum og dækkedes med vingetegl. Efter regnskaberne skal den have været kalket eller pudset gul. Der var
planlagt 14 »nicher« (egentlige nicher er der dog ikke tale om, da den øvre bue
mangler). Nu er der 16, men trods denne uoverensstemmelse er største delen af
hele murflugten sandsynligvis bevaret til den dag i dag, blot er den gule farve
forsvundet.
Den nye kirkegård fra 1824 hegnes mod vest af den tidligere mur fra 1746,
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Fig. 65. Frederiksberg kirkegård. Lighus o. 1855. Usigneret tegning i LA (s. 482).
Frederiksberg kirkeinspektionsarkiv.

blot blev der gennem denne brudt en ny køreport. Til de tre andre sider kom
der knap 4 alen høje hegnsmure med nicher, der foroven er dækket med flad
buer. Ved den østre mur, der vendte ind mod byen var der imidlertid betænke
lighed, da denne murstrækning lå inden for fæstningens demarkationslinie og
derfor af regeringen skønnedes at kunne tjene en belejrende fjende til dækning.
Man ønskede derfor blot et hegn af tjørn eller dog en tynd mur, der i krigstilfælde hurtigt kunne væltes ned i den foran liggende grøft20. Den sidste udvej
blev foretrukket, og denne afdeling af kirkegården står utvivlsomt på det nær
meste i sin oprindelige skikkelse, med gråt afskurede mure. — Den søndre
halvdel af hegnsmuren ind mod den første afdeling af kirkegården var i ny tid
så forfalden, at den hældede faretruende mod øst. Den blev da 1959 nedbrudt,
hvorefter en ny murflugt blev rejst21. Den nordre halvdel af denne mur blev
derimod stående. — Omtrent samtidig med hegnsmuren omkring anden afde
ling blev den gamle mur ud mod Pile Allé ombygget22. Den ene halvdel — hvil
ken vides ikke — blev nedbrudt og genopført, medens den anden halvdel re
pareredes 1824.
1825 blev den nyindviede kirkegård nærmere reguleret. Midt på hver pille
34
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blev der »trukket en linie« (forlængst forsvundet), og i hver niche opsattes en
hvidmalet plade med sorte tal23.
Kirkegårdsudvidelsen 1838, kaldet tredje afdeling I, var oprindelig uden
hegnsmur. Den indrammedes af tjørnehegn, ud mod Frederiksberg Allé tillige
med en række træer. Sådan ses det endnu på en kirkegårdsplan fra 1853. Nu
er der ud mod alléen en ældre hegnsmur med nicher. Når den er bygget, er ikke
ganske klart, da der ikke er fundet nogen korrespondance om denne sag. Sand
synligvis er det sket i 1860’erne, senest i 70’erne. Den eksisterede i hvert fald
1881, da en murmester dette år reparerede »porten i ringmuren ved Frederiks
berg Allé«24. Der kom en rundbuet låge længst mod øst i murflugten, og på
denne låges portstolper anbragtes et par jernkors, der efter udseendet at dømme
må være fra tiden efter midten af forrige århundrede. Lågen blev forsynet med
et jerngitterværk. Muren på dette sted blev delvis helt fornyet 1967 i forbin
delse med opførelsen af det tilstødende mandskabshus ved materialgården på
den tidligere sporvognsremises grund (kirkegårdens 6. afdeling).
De øvrige afdelingers indhegninger er udført i takt med kirkegårdens for
skellige udvidelser.
Huse på kirkegården. I tidens løb nævnes et ligbørhus, et benhus og et lig
kapel, men i virkeligheden drejer det sig om en og samme bygning. Den æld
ste kirkegård fra 1730’rne har utvivlsomt haft et ligbørhus, hvis materialer
blev bortsolgt 1747, da ringmuren blev opført25. Man byggede da et nyt grund
muret ligbørhus, hvis to ydermure støttede sig til den nyopførte hegnsmur i
dennes nordøstre hjørne. Ved kirkegårdens udvidelse 1764 blev det kun 17 år
gamle hus nedrevet for at blive genopført ved den nye kirkegårds nordøstre
hjørne26, hvor det lå vistnok ganske uantastet til 1835. Dets beliggenhed og
dimensioner kendes fra et kort over kirkegården 1824. Det havde en længde
på omkring 12 alen langs den nordre hegnsmur og en gavl på ca. 5 alen ved
kirkegårdens østmur. I den følgende tid omtales det mest som benhuset, der
foruden en samling opgravne knogler mest brugtes til materialskur27. Oehlenschläger omtaler det i sit Frederiksbergdigt: »Ved skumle Beenhus, hvor man
Knokler giemte, — jeg glemte — min Frygt og saae nysgerrigt ind ...« Dette
benhus skal være udvidet 1835, uden at vi dog kender dimensionerne28. 1855
omdannedes det til ligkapel (10 alen i længden øst-vest og 8 alen i bredden)
og benævnes i denne forbindelse tillige ved sin gamle funktion som benhus29.
Grundplanen kendes fra en tegning 1863, da man tilføjede et. lille redskabsrum
langs den østre hegnsmur30. Bygningen fungerer stadig som ligkapel og indgår
som led i det senere stærkt udvidede kompleks med tilføjede kontorlokaler for
kirkegårdens administration. Mod vest forlængedes bygningen 1883 med et par
lokaler til redskaber samt et kontor, ialt i en længde af 13 alen31. En sidste
udvidelse fulgte 1924, atter mod vest, så at den hele længde målte 22 m. I
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Fig. 66. Frederiksberg kirkegård. Det ældre lighus med senere udvidelser. Bygningen fra 1855 er for
enden af det lange hus til venstre. Tilbygningen til højre er fra 1863. Den forreste del med kirkegårdens
kontorer er gradvis tilkommet i nyere tid (s. 482 f.).

nybygningen indrettedes nye kontorer med foransat vindfang32 (fig. 66).
Da man 1838 udvidede kirkegården og af den grund havde brug for mere
plads til materialer, tænkte man på i dette øjemed at anvende »den liden Halvtagsbygning, som er indrettet til at henlægge druknede og andre fundne Lig«,
således refereret efter bygningsinspektøren F. F. Friis’ indstilling33. Han til
føjer: »Men da denne Bygning som bekendt meget ofte og næsten stadig er i
Brug, er der lige saa ofte ingen bekvem Plads levnet for Rekvisitterne, hvorhos
tillige dette fællesskab er anset usømmeligt, endog modbydeligt«. Friis har der
for indrettet et materialskur andetsteds, men hverken dettes eller selvmorder
nes makabre hus’ beliggenhed kendes. Langt ned i tiden var der mindelser om
disse ulykkelige forhold. Inventarieprotokollen fra 1882 nævner således »et Lad
til Selvmordere«34.
Et kolera-epidemikapel som midlertidig foranstaltning i anledning af syg
dommens faretruende udbredelse i begyndelsen af 90’erne opførtes 1892 på
kirkegårdens anden afdeling i det sydøstlige hjørne. Det omtales endnu 1894,
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men siden er der stille derom, og det er antagelig nedrevet kort derefter35.
På kirkegårdens 6. afdeling opførtes 1928 en urnehal efter tegning af arkitekt
V. Lauritzen36. I forbindelse med den nordøstre låge ud til Frederiksberg Allé
blev der i en lav nybygning indrettet samlingsrum for kirkegårdens funktio
nærer 1967.

KIRKEGÅRDSMONUMENTER*
De nuværende
kirkegårdsmonumenter1
på
Frederiksberg
ældre kirkegård
stammer alle fra tiden efter ca. 1800. Som en afspejling af Frederiksberg sogns
placering i dette tidsrum, først som mondænt landliggersted for rige køben
havnere, siden som en integreret del af hovedstaden, er antallet af repræsen
terede kunstnere og gravminder over kendte personligheder på kirkegården
overmåde stort. Monumenter skabt af H. W. og V. Bissen, J. og N. Skovgaard, Th. Bindesböll, R. Tegner, A. V. Saabye, G. Vigeland, J. Lund, M. Nyrop, A. Bundgaard og senest Axel Saltos stentøjskeglestub på hans eget grav
sted, afspejler næsten ubrudt udviklingen inden for den signerede gravmæle
kultur i de sidste 100 år. Den mere anonyme kultur er ligeledes vel repræsen
teret: monumenter i rød neksøsandsten fra begyndelsen af det 19. årh., pro
dukter fra det Meldahlske jernstøberi på Vesterbro fra midten af århundredet
og de grå sandstensblokke med vedbendsornamenter og hvidt marmorkors fra
slutningen. Det 20. århundredes begyndelse er præget af stilblandingen, vor
tid af de groft eller utilhugne granitsten.
Det kendteste gravsted på kirkegården er utvivlsomt Adam Oehlenschlägers;
digteren er imidlertid ikke ene om at repræsentere den danske »guldalder«,
hvorfra navne som Kamma og Knud Lyne Rahbek, A. S. Ørsted, Collin m.fl.
kan nævnes blandt de begravede. Det ry, som bl.a. disse begravelser gav kir
kegården, har siden holdt sig — som begravede kan i flæng nævnes skuespil
lerne Anna og N. P. Nielsen, Price’erne, Kristian og Karl Mantzius, Emil Poul
sen og N. Neiiendam, digterne og malerne J. C. Hostrup, Helge og Edith Rode,
Robert Storm Petersen, Constantin-Hansen og Bindesböll, historikerne P. V.
Jacobsen, A. D. Jørgensen, C. F. Bricka, M. Cl. Gertz, Troels-Lund, Kr. Erslev og kirkehistorikeren Hal Koch samt endelig den eneste begravede hvem
man tør tillægge verdensberømmelse: filmskaberen Carl Th. Dreyer.
Dette galleri af kendte personer på kirkegården har forårsaget, at en lang
række gravsteder efter 1850 er medtaget i den følgende kronologiske liste,
fuldstændighed i fortegnelsen er dog kun tilstræbt til og med dette år.
* Afsnittet om Kirkegårdsmonumenter er redigeret af Henning Bender.
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Fig.
67.
Frederiksberg
kirkegårds
vistnok
ældste bevarede gravminde. Marmorplade o.
1800 over Johan Ording og hustru Birgitte
Ording, nu indsat i kirkens sydøstre mur
(s. 485).

J. S. 1970

1) Ca. 18002. (Fig. 67). Iohan Ording og hustru Birgitte Ording, begge døde
80 år gl. Fordybede versaler med vers: »Med sønlig omhue vil ieg hedre, den
Grav som giemmer mine Fædre, ved Minde om de var mig kier, og ønsker
mig med elskte Mage, naar Gud vil ende vore Dage, at vi maae samlet hvile
her, kald Gud vor Fader i din Haand, befale vi vor Siel og Aand. Carl Ording.
Maren Ording«. Gråhvid marmorplade, 54 × 41 cm, indsat i kirkens syd
østre mur.
2) Ca. 1800—1820. (Fig. 68). Rød sandstensstele i empire på lavt fundament,
aftrappet fodstykke og stele afsluttet med stumpvinklet trekantgavl, 173 ×
82—52 cm. I fodstykket buet niche med bikube (fliden), i gavlen sammenlagte
hænder, begge ornamenter i hvidt marmorrelief. Fordybede sortoptrukne ver
saler på hvid marmorplade, formentlig indfældet i stelen i 1920’rne. Da stelen
på bagsiden har to navne indhugget med sortoptrukne versaler, dødsår 1884
og 1890, synes denne at have været vendt mellem 1884 og indsættelsen af den
nuværende indskriftsplade. Før 1884 må monumentet imidlertid have vendt
som nu, men da med en anden nu forsvunden indskriftsplade. 1. afd. syd.
3) Ca. 18203. Rød sandstensstele i empire, 138 × 63—45 cm. Fodstykke med
rundstav over hulkant, stele med svagt opadskrånende sidelinier kronet af ud
kraget buet gavl med uprofilerede hjørneakroterier. I stelen over fodstykket
buet niche med bikube, i gavlen sommerfugl, begge figurer i hvidt marmor-
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Fig. 68. Frederiksberg kirkegård. Ældre mo
nument af sandsten o. 1800—1820, med se
nere indsat indskrifttavle. Kirkegårdens 1.
afdeling (s. 485).

J. S. 1970

Fig. 69. Frederiksberg kirkegård. Hvid marmorsten
o. 1817, over Inger Mathisen. Indsat i første afde
lings østmur (s. 486).

relief. Hvid marmorplade med fordybede sortoptrukne versaler, hvor døds
årene, 1952 og 1960, indicerer at pladen er langt yngre end monumentet.
Første afd. sydøst.
4) (Fig. 69). O. 1817. Inger Mathiesen f. Steenberg, f. 16. april 1772, † 10.
juni 1817, og Hanne Mathiesen f. Hansen, f. 22. juni 1793, † 29. jan. 1871
(traktør Lars Mathiesens (jfr. nr. 35) første og anden hustru). Sortoptrukken
indhugget kursiv på gråhvid marmorplade, 68 × 77 cm. Pladen indrammet af
udkraget og uprofileret fodstykke og sidestykker samt buet gavl, alt i rødgrå
sandsten. 3 medaljoner i hvidt marmorrelief, over sidestykkerne 2 seks-takkede
regulære stjerner, i gavlen slange der bider sig selv i halen (evighedssymbol).
Mellem indskriftsplade og gavl spiralbort (»løbende hund«) med centralt møde
i svagt marmorrelief. På 1. afd.s østmur, umiddelbart syd for indgangen til
2. afd.
5) (Fig. 70). O. 1818. Anders Sandøe Ørsted, f. 21. dec. 1778, † 1. maj 1860.
Sophie Wilhelmine Bertha Ørsted f. Oehlenschlæger, f. 16. juli 1782, † 9. feb.
1818. Mathilde Elisabeth Ørsted f. Rogert, f. 25. april 1782, † 26. juni 1824.
Indskrift fra 1860 med indhugne forgyldte versaler. (Lang inskription for
Sophie Ørsted på stelens forside samt navnene Joachim Conrad Oehlenschläger
(1748—1827) og Martha Marie Oehlenschläger f. Hansen (1745—1800), afsle-
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Fig. 70. Frederiksberg kirkegård. Rød sandstensstele o. 1818 over Sophie Ørsted, f. Oehlenschläger,
med senere indskrift over Anders Sandøe Ørsted, død 1860, og dennes anden hustru Mathilde Elisa
beth Ørsted, f. Rogert. På den ældste kirkegård vest for kirken (s. 486).

bet og erstattet med ny indskrift 1860)4. Rød sandstensstele, 185 × 77—55 cm,
med let opadskrånende sidelinier på aftrappet fod. Over indskriften enkel
perlestav, mens stelen øverst dækkes af udkraget stumpvinklet trekantgavl
med uprofilerede hjørneakroterier; overgang mellem stele og gavl formidlet af
æggestav. På venstre side af stelen et indhugget anker, på højre side et kors
og på bagsiden kalk og oblat, alt forgyldt. 1. afd. nær kirkens nordvestre side.
6) O. 1823. Traktør Mathias Frederick Lynge, f. 16. okt. 1766, † 10. aug.
1823, og hustru Juliane Sophie Lynge f. Holmberg, f. 22. aug. 1773, † 24. nov.
1856, og deres datter Christiane Rebekka Lynge, f. 8. feb. 1801, † 23. juli 1881.
Indhugne versaler på hvid marmorplade, 41 × 93 cm. Pladen indrammet af
rektangulær rød sandsten, 88 × 105 cm, med udkraget sokkel og topstykke med
buet afslutning og hjørneakroterier. I topstykket sammenlagte hænder i hvidt
marmorrelief. Indfældet i kirkens nordvestre mur.
7) O. 1828. Michael Frederik Liebenberg5, konfessionarius og hofpræst, f. 2.
april 1767, † 3. maj 1828. Antoinette Thomasine Liebenberg f. Birch, f. 10.
feb. 1783, † 26. nov. 1855. Indhugget sortoptrukken kursiv på hvid marmor
plade, 61 × 31 cm, indfældet i mur. Herover, ligeledes indfældet, marmorrelielmedaljon med krans af egeløv med sløjfe hvori en opslået bog med utydelig
kursivindhugning: »Den Fro[mmes] Gravh[ø]i er et [A]lter ti[l] Guds Ere«.
1. afd.s sydmur (jfr. nr. 30).
8) O. 1829. Marie Langeland f. Giede, f. 25. april 1770, † 31. jan. 1829, gift
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Fig. 71. Frederiksberg kirkegård. Støbejernskors
o. 1833 over Ellen Christine Scheibel. Anden
afdelings nordmur (s. 488).

J. S. 1970

Fig. 72. Frederiksberg kirkegård. Hvid marmor
tavle o. 1834 over deputeret i Danske Kancelli
Peter Johan Monrad. Indfældet i anden afdelings
vestmur (s. 489).

6. jan. 1792 med proviantforvalter Rasmus Langeland, f. 15. juli 1767, † 29.
nov. 1837. Længere indskrift over Marie, forfattet af Rasmus Langeland. Indhugne sortoptrukne versaler på hvid marmorplade, 75 × 128 cm, med top
stykke, indtil 25 cm højt, formet som to liggende volutter med rosetter i spi
ralhovederne. Alt indfældet i 2. afd.s sydmur6. Om gravstedet et samtidigt
støbejernsgitter, der nederst består af en række skråtstillede spiraler hvorover
balusterformede slyngninger kronet af en række palmetter. På lågen støbejernsplade med reliefindskrift: »Maria Langeland. Rasmus Langeland«.
9)
O. 1831. »Slagtermester Jens Peter Hillarius Kalkos Familiebegravelse.
Kiøbt 1831 paa 50 Aar«. Indhugne versaler med rest af forgyldning på monu
ment som nr. 8, indfældet i 2. afd.s nordmur. Om gravstedet støbejernsgitter
som nr. 8, med dobbelt låge. På venstre låge plade med reliefindskrift: »I. P.
Hilarius Kalko«, på højre låge tilsvarende: »S. C. Kalko født Høfner«. Midt
mellem lågerne plade med vase og reliefindskrift: »Ano 1831«.
10) O. 1832. Christian Ludvig Lütken, f. 1750, † 1813. Johanne Marie Lütken f. Schinmeyer, f. 1766, † 1832. Indhugne sortoptrukne versaler på skråtstillet hvid marmorplade, 69 × 44 cm. Sydvestlige hjørne af 2. afd.
11) O. 1833. (Fig. 71). »Ellen Christine Scheibel. Föd 29 Octbr 1799. Död 27
Nvbr 1833«. Kursivindskrift i relief på støbejernskors, 109 × 78 cm, med muslingeskalsafslutninger.
På
gravstedet
tilsvarende
kors
med
kursivindskrift:
»I: E : B : Scheibel. Födt 25 Nov 1786. Död 29 Sep 1856«. Om gravstedet stø
bejernsgitter med kors- og krydsstillede stivere. Ved 2. afd.s nordmur.
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Fig. 73. Frederiksberg kirkegård. Hvid mar
mortavle o. 1835. Charlotte Phister, født Oeh
lenschläger. Derunder broderen William Conrad
Oehlenschlägers marmorplade o. 1885. Indfæl
det i anden afdelings søndre hegnsmur (s. 489).
Nederst digteren Adam Oehlenschlägers store
sten, se fig. 78 s. 493.
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Fig. 74. Frederiksberg kirkegård. Hvid mar
mortavle o. 1836 over Knud Lyne Rahbek,
Karen Margrethe (Kamma) Rahbek, f. Heger,
og Johan Carl Heger. Anden afdelings nordre
hegnsmur (s. 490).

12) O. 1834. (Fig. 72). Peter Johan Monrad, konferentsråd, 53 år i kongens
tjeneste hvoraf 31 år som deputeret i danske kancelli. Indhugne sortoptrukne
versaler: »Staten tabte i Ham en uegennyttig Embedsmand, ædle og velgjörende Samfund et virksomt Medlem, Trængende en Talsmand og Hjælper, prövede Venner en trofast Ven«. Født 18. maj 1758, † 23. jan. 1834. Hvid marmor
plade, 58 × 112 cm, indfældet i 2. afd.s vestmur.
13) O. 1834. Kammerherre Generalmajor F. J. v. Haxthausen, f. 18. juni
1772, † 4. nov. 1834. Fraktur i relief på støbejernskors, 113 × 76 cm, med trekløverformede afslutninger. På gravstedet7 tilsvarende kors for generalinde
A. B. von Haxthausen f. baronesse Holck (f. 1773, † 1842), dog indskrift med
kursiv i relief. Begge kors tidligere på Garnisons kirkegård8, nu Frederiksberg
kirkegårds 3. afd. II nordligst.
14) O. 1834. Christian Lassen, f. 17. juli 1768, † 28. nov. 1834, i 32 år konge
lig sølvpop. Sortoptrukne fordybede versaler på hvid marmorplade, 39 × 62 cm.
Tilsvarende plade for hustruen, Else Catrine Lassen, f. 1785, † 1863. Begge
plader indfældet i 2. afd.s sydmur.
15) O. 1835. (Fig. 73). Charlotte Phister f. Oehlenschläger, f. 21. april 1811, † 12. marts 1835. I
morplade, 42 × 66 cm, indfældet i 2. afd.s sydmur (jfr. nr. 34).
16)
O. 1835. Karen Wiuff f. Hansen, f. 18. aug. 1777, † 26. dec. 1835. Ind
hugne versaler i hvid marmorplade, 31 × 32 cm, indfældet i opretstående sand-
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Fig.75. Frederiksberg kirkegård. Sand
stensmonument
med
marmorrelief
o.
1837 over Emilie Augusta Wolff, født
Zinn. Anden afdelings sydmur (s. 490).

J. S. 1970

sten kronet af hvidt marmorkors. Ved muråbningen fra 2. til 1. afdeling (jfr.
nr. 38).
17) O. 1836. Hof- og slotspræst Søren Schiødte, sognepræst på Frederiksberg
1824—1835. F. 24. juni 1782, † 12. aug. 1836. Indskrift med versaler i relief
på støbejernsplade, 120 × 50 cm, der øverst smykkes af 3 engle i relief, hvoraf
den midterste bærer en opslået bibel, den venstre en nedadvendt fakkel9. Pla
den, der er sat af »Frederiksbergs og Vesterbroes Beboere«, fandtes endnu i
1893 på 2. afd. mod vest, men blev før 1933 indfældet i kort mur vinkelret på
1. afd.s sydmur ved lågen til præstegården. Nuværende hvidmaling yngre
end 1933.
18) O. 1836. (Fig. 74). Knud Lyne Rahbek (†1830). Karen Margaretha He
ger († 1829). Iohan Carl Heger († 1836). »Med elskte Viv vor Digter hviler her:
De delte troligt Livets Fryd og Kummer! Og han som var dem begge kiær,
og leved dem saa længe nær nu deler med dem Gravens Slummer«. Indhuggede
sortoptrukne versaler på hvid marmorplade, 55 × 82 cm, indfældet i 2. afd.s
nordmur.
19) O. 1837. (Fig. 75). Emilie Augusta Wolff f. Zinn, † 29. dec. 1836, 29 år
gl. (jfr. søsterens gravsted, nr. 39). Indskrift fordybede sortoptrukne versaler.
Rødt sandstensmonument i steleform med udkraget fodstykke og stumpvink
let trekantsgavl, 148 × 102—75 cm. I midterfeltet, 77 × 75 cm, indfældet hvidt
marmorrelief, 54 × 42 cm, siddende Caritas med tre børn, udført af H. W. Bis
sen10. Indfældet i 2. afd.s sydmur.
20) O. 1837. Stadsbedemand Lauritz Hansen, f. 17. nov. 1783, † 30. april
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Fig. 76. Frederiksberg kirkegård. Det meldahlske
gravsted med støbejernsgitter o. 1845. Anden af
delings vestmur (s.492).

J. S. 1970

Fig. 77. Frederiksberg kirkegård. Støbejernsmonument o. 1845 over familien Meldahl. Anden
afdelings vestmur (s. 492).

1837. Udslidte fordybede versaler på skråtliggende grå sandstensplade, 64 × 48
em. På samme gravsted som nr. 16.
21) 0. 1837. Konferensråd Peder Wormskiold, første deputeret i rentekam
meret, f. 26. aug. 1750, † 15. marts 1824, samt hustru Margrete Mette Worm
skiold f. Teilmann, f. 9. juni 1757, † 22. nov. 1837, og søn justitsråd Christian
Töger Carl Wormskiold, f. 25. sept. 1790, † 18. jan. 1829. Reliefindskrift med
fraktur, navne med kursiv, på stobejernsplade, 88 × 99 cm. I pladens hjørner
4 rosetter i relief, og som overstykke i gennembrudt arbejde, ørn med udbredte
vinger omgivet af volutslynget planteornamentik med palmetter11. Ophængt
på 3. afd. II.s sydmur, tidligere på muren ved 2. afd.s nordvestligste gravsted12.
22) O. 1839. Carl Wilhelm Heber (sognepræst i Svendborg), f. 31. aug. 1771, † 31. juli 1839. Io
optrukne fordybede versaler på stele af grå sandsten, 152 × 40—36 cm, med
fodstykke, svagt opadskrånende sidelinier og stumpvinklet trekantsafslutning.
Over indskriften 2 rosetter og på afslutningen due med oliegren, alt i bronze
relief. 2. afd. mod nord.
23)
O. 1842. »Cancelliraad Bahnebergs Familie-Gravsted« (kancelliråd C.
Bahneberg, † 1842). Sortoptrukne fordybede versaler på skråtstillet hvid mar
morplade, 78 × 52 cm. Ved 1. afd.s østmur.
24)
O. 1843. Johan Sigismund Møsting, gehejmestatsminister, f. 2. nov. 1759,
† 15. sept. 1843. Gift 29. juli 1785 med Christine Cecilie von Krogh, f. i Trondhiem 12. okt. 1767, † 30. april 1850. Indskrift med brede fordybede versaler
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på hvid skråtstillet marmorplade, 98 × 66 cm. Ved 1. afd.s sydmur.
25) O. 1843. Sara Thomasine Marie Walsøe, f. Fischer, f. 20. sept. 1812, f
11. juli 1843. Carl Ferdinand Walsøe, f. 14. sept. 1807, † 10. aug. 1875. Wilhelmine Louise Fischer, f. 15. april 1815, † 20. dec. 1893. Sortoptrukne fordybede
versaler på hvid marmorplade, 63 ×42 cm, indsat i 2. afd.s sydmur.
26) O. 1845. Anna Christina Hedde, f. i Ditmarsken 8. marts 1795, † i Lyngby
8. juli 1845. Bibelcitat (Rom. 8,18). Anna Rink, f. 1880, † 1965. Indskrift på
tysk med fordybede versaler på liggende grå sandsten, 165 × 75 cm, med roset
1 relief i hvert af de 4 hjørner. På gravstedet tillige nyere, men ellers ganske
tilsvarende sten. 2. afd.s nordøstlige hjørne.
27) O. 1845. (Fig. 76 og 77). Meldahls gravsted (øverste indskriftsfelt). Hen
rik Meldahl, f. 1776, † 1840, og hustru Luise B. Meldahl f. Hansen, f. 1796, † 1845 (midterste indsk
Richter f. Meldahl, f. 1818, † 1900; Carl Eduard Meldahl, f. 1835, † 1926 (nederste indskriftsfelt). Versaler i relief på opretstående støbejernsplade, 240 ×
142 cm. Indskriftfelterne kantede af profilerede lister, mellem midterste og
nederste felt mæanderbort i relief. Pladen flankeret af pilastre med panelfyl
dinger med klassicistisk bladornamentik og korintiske kapitæler, herover frise
med 7 rosetter og gavl med palmet omgivet af volutslynget bladornamentik.
Palmetformede
hjørneakroterier.
Om
gravstedet
støbejernsgitter.
Monumentet
er i udformning næsten identisk med det samtidige ved »Friboes Hvile« i
Lyngby (se P. Strømstad: Friboes Hvile (1969), s. 16).
28)
O. 1845. »Planteur Hansens Familie-Gravsted« (Plantør H. Hansen, f.
1777, † 1845. Jfr. s. 477). Fordybede versaler på stele af sort poleret granit,
175 × 48—39 cm, med fodstykke, let opadskrånende sidelinier og stumpvinklet
trekantsafslutning13. 2. afd. mod nord.
29)
O. 1847. Niels Møller, apoteker på Vesterbro, † 1829, 49 år gl., og hans
2
sønner Peter Herman Barclau Møller, stud. pharm., † 1842, 20 år gl. Iulius
Ferdinand Møller, cand. theol., † 1847, 29 år gl. Bibelcitat (angivet som »Cor.
17,27«, men er I. Kor. 15,57). Sortoptrukne udviskede fordybede versaler på
hvid skråtstillet marmorplade, 75 × 50 cm. På sandstenssokkel med efeuranke
i relief, 108 cm lang, med mærke efter tilsvarende indskriftsplade (ca. 1879)14.
Ved 2. afd.s nordmur.
30)
O. 1847. Francisca Victoria Liebenberg f. Schöpff, f. 8. juli 1806, † 30.
nov. 1847. Som nr. 7 på samme gravsted.
31)
O. 1848. (Fig. 79). Peter Vilhelm Iacobsen, etatsråd og kommitteret i
rentekammeret (historiker og forfatter), f. 21. dec. 1799, † 13. maj 1848. Ger
trud Cathrine Elizabeth Iacobsen f. Essendrop, f. 13. okt. 1816, † 28. marts
1872. Sortoptrukne fordybede versaler på hvid marmorplade, 57 × 90 cm, ind
fældet i 1. afd.s vestmur i hjørnet mod præstegården. Herunder skråtstillet

493

KIRKEGÅRDSMONUMENTER

J. S. 1970

Fig. 78. Frederiksberg kirkegård. Digteren Adam Oehlenschlägers gravsten,
lagt o. 1850. Anden afdelings sondre række (s. 494).

hvid marmorsten udhugget som opslået bog, 46 × 100 cm; på venstre opslag
digt af Henrik Hertz, på højre digt af C. A. Th. (C. A. Thortsen)15.
32) O. 1848. Oline Sophie Frederikke Bloch f. Hadsund, f. 25. maj 1798, † 12.
juli 1848. Carl Johannes Bloch, † 24 år gl. (fejlagtig ophugning for 2 ½ år gl.)16.
Sortoptrukne versaler på skråtstillet hvid marmorplade, 72 × 47 cm, på Svend
Grundtvigs gravsted (jfr. nr. 49), ved 1. afd.s sydmur.
33) O. 1849? »Her til kom paa Jorden Frederik Marcus Voigt, d. 26. Sept.
1815, hans Søn Nicolai Voigt, d. 29 Novb. 1819, hans Datter Emilie Buchwald [født Voigt] d. 26 Oct. 1849, og dette Haabets Leie Gje[mmer ligeledes]
hendes Ægtefælle Lektor Joh. Heinrich v. Buchwald, d. 9 Febr. 1876«. Ind
skrift med særligt i hojre side stærkt udviskede fordybede versaler på forvitret
hvid marmorplade, 50 × 75 cm, ophængt på 1. afd.s vestmur. På gravstedet til
lige mindesten over slotsforvalter og anlægsgartner Marcus Friederich Voigt,
f. 1757, † 1815 (samme person som den ovennævnte F. M. Voigt, men her med
den korrekte navneform), med vers fra afsnittet om Voigt i »Frederiksbergdigtet« af Oehlenschläger. Fordybede versaler i liggende rødlig kalkstensplade,
165 × l05 cm, lagt af borgmester i Holbæk, Nicolaj Hansen, ca. 190917. Tidli
gere øst-vest på gravstedet, men før 1961 lagt syd-nord.
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34) O. 1850. (Fig. 78). Adam Gottlob Oehlenschläger, f. 14. nov. 1779, † 20.
jan. 1850. Christiane Georgine Elisabeth Oehlenschläger f. Heger, f. 28. juli
1782, † 7. juli 1841. Sortoptrukne fordybede versaler i liggende rødgrå poleret
granitplade, 204 × 94 cm. 2. afd.s sydmur (jfr. nr. 15).
35) O. 1850. Hanne Saabye f. Engel, f. 16. marts 1826, † 17. maj 1850. Trak
tør Lars Mathiesen (kendt fra Hostrups »Genboerne«), f. 26. dec. 1769, † 19.
marts 1852. Fordybede versaler på opretstående hvid marmorplade, 89 × 57
cm, ved 1. afd.s østmur, umiddelbart syd for indgangen til 2. afd. (jfr. nr. 4).
36) Ca. 1850? 2 hvide marmorplader, hver 55 ×84 cm, sammenstillede i gra
nitramme, 165 × 110 cm. Sortoptrukne fordybede versaler med tilsyneladende
ældre bogstavstyper på den øverste plade. På denne plades venstre halvdel:
Jens Frechland, sognepræst til Frederiksberg 1810—23, og derefter til Søllerød, † 1826, og hustru,
man Petersen, cand. jur., 1805—48, og hustru Axeline f. Frechland, 1803—82,
samt datter Henriette, 1843—44. 2. afd.s vestmur.
37)
Mellem 1846 og 1855. Peter Christian Muusfeldt, cand. jur., løjtnant i 2.
livregiment, † 28. feb. 1827, 38 år. Anna Marie Haugsted f. Sommersted, † 4.
nov. 1846, 54 år. Iulie Susanne Haugsted f. Plenge, † 30. aug. 1855, 31 år.
Frederik Christian Haugsted, dr. med., † 20. dec. 1866, 62 år. Christian William
Haugsted, † 25. sep. 1910, 56 år. Sortoptrukne fordybede versaler, hvoraf de
to sidstnævntes navne er skrevet med yngre bogstavstyper end de øvrige.
Hvid marmorplade, 58 × 112 cm, ophængt på 2. afd.s nordmur.
38)
O. 1851. Frideriche Caroline Iacobine Wiuff f. Møller, f. 1. nov. 1801, † 9. aug. 1851. Erind
Wiuff, f. .. sept. 1777, † .. marts 1856, i 20 år organist og kirkeværge for
Frederiksberg kirke. Fordybede stærkt udslidte versaler. Hvid opretstående
marmorsten udhugget som opslået bog, 42 × 75 cm. Ved muråbningen fra 2.
afd. til 1. (På gravstedet tillige nr. 16 og nr. 20).
39)
O. 1851. Henrich Thalbitzer, preussisk generalkonsul, f. 29. maj 1767, † 15. april 1818. Sop
dec. 1851 (forfatterinden til »Grandmamas Bekiendelser«). Sortoptrukne for
dybede versaler på hvid skråtstillet marmorplade, 68 × 42 cm. Ved 1. afd.s
vestmur.
40)
O. 1854. (Fig. 80). Joh. G. Wilh. Kellermann, f. 25. okt. 1800, † 8. dec.
1854. »Du var virksom og fordringsfri. Efterslægten som nyder Frugten af din
Flid vil velsigne dit Minde«. Versalindskrift i relief. Støbejernsstele, 230 ×
60—35 cm, på bredt profileret fodstykke, opadskrånende sidelinier afsluttet af
indsnøret overgangsled til uproportional stor, stærkt opadbuet gavl. På selve
stelen fordybet indskriftsfelt med 3 stjerner og sommerfugl i relief over ind
skriften, feltet indrammet af æggestavsbort. I overgangsleddet englehovede
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Fig. 79. Frederiksberg kirkegård. Hvid marmortavle med opslået bog o. 1848,
over forfatteren P. V. Jacobsen. Forste afdelings vestmur (s. 492).

med vinger i stærkt relief og på gavlen palmet i relief. Flere gange flyttet, nu
ved 6. afd.s sydmur, oprindelig ved 3. afd. II.s nordmur18.
41) O. 1856. Kgl. skuespillerinde Anna Nielsen f. Brenøe, f. 4. sep. 1803, † 20. juli 1856. Kgl. s
f. 28. juni 1795, † 13. marts 1860. Sortoptrukne fordybede versaler på skråtstillet hvid marmorplade, 57 × 39 cm, på sandstensfundament med efeudeko
ration i relief. 1. afd. sydøst.
42)
O. 1861. Jonas Collin, f. 1776, † 1861. Henriette Christine Collin f. Hornemann, f. 1772, † 1845. Theodor Collin, f. 1815, † 1902. Sortoptrukne fordy
bede versaler. Grå sandstensstele, 142 × 61 cm, på lav fod og med stumpvinklet
afslutning. Om gravstedet støbejernsgitter med tre rækker rørformede ribber
og i lågen plade med reliefindskrift med fraktur: »Collins Familie-Gravsted«.
Ved 1. afd.s sydmur.
43)
O. 1864. (Skuespillerslægten Price). James Price, f. 1801, † 1864. Karen
Price, f. 16. [6.] 1810, † 25. 10. 1888. Carl Price, f. 6. 6. 1[839], † .... 19[0]9.
Helga Price f. Collin, f. 15. 1. 1841, † 11. [1]. 1 [918]. Stærkt udvisket fordybet
kursiv. Rød neksø-sandstensplade, 95 × 50 cm, skråtstillet støttet til træ. Mel
lem indskriftsfelt i relief og buet afslutning, laurbærbladskrans med egeløv og
2 stjerner i relief. Ved midten af 3. afd. I.
44)
O. 1867. Mekanikus Ole Johansen Winstrup, f. 12. aug. 1782, † 20. dec.
1867. Ane Margrethe Winstrup f. Handberg, f. 10. nov. 1784, † 10. nov. 1852.
Danmarks kirker, København III
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Fig.
80.
Frederiksberg
kirkegård.
Støbejernsmonument o. 1854 over J. G. W. Kellermann, nu opstillet
ved sjette afdelings sydmur (s. 494).
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Oline Koch f. Winstrup, f. 2. sept. 1820, † 23. dec. 1859. Købt på 100 år til 28.
dec. 1967. Versaler i relief på rusten støbejernsplade, 90 × 89 cm, indsat i stø
bejernsgitter om gravstedet. Nær kirkens sydmur.
45) O. 1873. »Slægten Thomas Overskou«, f. 11. okt. 1798, † 7. nov. 1873.
William Kallberg Souza. Bronzeversaler i relief på firkantet grå sandstenssokkel, 109 × 42 cm, hvorpå bronzebuste, ca. 58 cm høj, forestillende Thomas
Overskou udført af Henny Diderichsen19. 3. afd. I mod nord.
46) O. 1879. (Skuespiller) Kristian Mantzius, f. 4. nov. 1819, † 5. juni 1879.
Forgyldte fordybede versaler på groft tilhuggen grå granitstele med buet af
slutning, ca. 170 × 70 cm. Over indskriften bronzemedaljon med reliefbuste fo
restillende skuespilleren. Monumentet er ca. 1921 overflyttet til 3. afd. II mod
nord fra Garnisons kirkegård. På gravstedet tillige (skuespiller) dr. Karl Mant
zius, f. 20. feb. 1860, † 17. maj 1921. Monument magen til ovenstående, men
med reliefbuste af skuespilleren udført af Axel Locher20.
47) O. 1879. (Fig. 81). (Redaktør) Christian Vilhelm Rimestad, f. 17. jan.
1816, f 11. aug. 1879. Indskrift forfattet af C. Ploug: »Mange Aars utrættet
virksomhed for Arbeidernes Dannelse godtgjorde at han var deres sande Ven«.
Sortoptrukne fordybede versaler. Utilhuggen grå granitsten, ca. 162 × 117 cm,
på lav tilhuggen rektangulær sokkel af samme materiale. Over indskriften
bronzemedaljon, diam. 43 cm, med portræt i stærkt relief udført af Louis Hasselriis. Rejst ved vestindgangen til 1. afd. af »Arbeiderforeningen af 1860«21.
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48)
0. 1880. (Historiemaler) Carl Christian Constantin-Hansen, f. 3. nov.
1802, † 29. marts 1880. Magdalene Constantin-Hansen f. Købke, f. 10. sept.
1825, † 18. marts 1898. Bibelcitat (Joh. I, 12). Sortoptrukne fordybede versa
ler. Rektangulær hvidgrå sandstensstele, 219 × 66 cm, udført af Thorvald Bindesbøll. Over indskriften bronzemedaljon, diam. 41 cm, med reliefbuste fore
stillende maleren udført af Aksel Hansen22. 3. afd. II, østligste monumentrække.
49) O. 1883. (Folkemindeforskeren, professor) Svend Hersleb Grundtvig, f.
9. sept. 1824, † 14. juli 1883. Navn og tal med forgyldte fordybede versaler,
vers: »Oldtidsguld af Muldet dækket, glimre kan ved Sol endnu: Fædres Aand
af Graven vækket, taler end til Sønners Hu. Dem det bør med Flid at føre,
Fortids Ord til Fremtids Øre. S. G.«, med fordybede versaler. Hvid opretstå
ende marmorplade, 170 × 59 cm, med buet afslutning. Over indskriften hvid
marmormedaljon, diam. 40 cm, med reliefbuste af S. H. G. Ganske tilsvarende
monument og portrætmedaljon for Laura Grundtvig f. Bloch, f. 23. juni 1837, † 20. april 1891, med
ført af Vilhelm Bissen23. På 1. afd.s sydmur.
50)
O. 1889. Grosserer P. T. A. Westi, f. 31. dec. 1829, † 20. jan. 1889, m.fl.
af familien Westi (dødsår 1879—1966). Versaler i relief på syv ens støbejernsmedaljoner, diam. 34 cm, indsat i støbejernsgitter om gravstedet udført af pro
fessor H. J. Holm. På 3. afd. I ved midten. Genbogravstedet for etatsråd Svend
Wilh. Isberg, f. 10. juni 1820, † 17. aug. 1895, m.fl. af familien Isberg (dødsår
1868—1895), er ganske magen til24.
51)
O. 1893. Familiegravsted for N. H. Volkersen (f. 1820, † 1893, første
pjerrot ved pantomimeteatret i Tivoli) og H. Hesse (f. 1817, † 1897, harlekin
ved pantomimeteatret). Sortoptrukne fordybede versaler på hvid marmor
plade, 43 × 36 cm, indfældet i grå sandsten, ca. 75 × 50 cm, med egeløv i relief.
Herpå sommerfugl i hvidt marmorrelief. Stenen kronet af hvidt marmorkors,
1. afd., nær kirkens sydøstlige mur.
52)
O. 1894. (Fig. 82). Præsten og digteren Jens Christian Hostrup, f. 1818,
† 1892. C. G. Elisabeth Hostrup f. Hauch, f. 1832, † 1903. Vers af J. C. Ho
strup: »Det at leve er at ville, det at ville er at elske, som vi elsker Dag for
Dag, saa er Livets Vingeslag«25. Fordybede versaler optrukne med rødbrunt
på grå granitstele med let nedadskrånende sidelinier, 202 × 55—64 cm. Over
indskriften kors indskrevet i cirkel omgivet af seks flyvende duer, alt i relief.
Monumentet udført af Niels Skovgaard26. På 2. afd. nær midten.
53)
O. 1896. (Forfatteren) Povl Frederik Barfod, f. 7. april 1811, † 15. juni
1896. Bibelcitat (Math. 25,11). Emilie Birkedal Barfod, f. 18. okt. 1813, † 3.
okt. 1897. Fordybede versaler på stele af sort granit, 104 × 56 cm, med poleret
forside og buet afslutning. 2. afd. midt.
54)
O. 1897. (Historikeren) rigsarkivar A. D. Jørgensen, f. 11. juni 1840, † 5.
Dunmarks kirker, København III
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okt. 1897, og hans hustru Ida Marie, f. 17. okt. 1847, † 8. april 1937. Relief
indskrift med versaler i fordybet felt. Grå granitstele med lavt aftrappet fod
stykke og let opadskrånende sidelinier, 147 × 62—57 cm. På stelen processionsringkors på fod af stiliseret blomsterornamentik, langs stelens kanter dobbelt
tovslyngning — alt i relief. Monumentet udført af sønnen, havearkitekt Erik
Erstad-Jørgensen27. 3. afd. II, lidt nord for midten.
55) O. 1898. Botanikeren Johan Martin Christian Lange, f. 20. marts 1818, † 3. april 1898. Eline
1912. Lille Dreng, 27. jan. 1860. Jens Vilken Lange, f. 5. nov. 1863, † 24. aug.
1865. Fordybede versaler på grå upoleret granitstele med let opadskrånende
sidelinier samt svunget topstykke, 193 × 48—41, 44 cm. På topstykket knæ
lende engel i relief. Monumentet udført af Joakim Skovgaard28. På 3. afd. II,
lidt nord for midten.
56)
Ca. 1899. Professor Gottlieb Bindesböll, f. 5. sept. 1800, † 14. juli 1856.
Andrea Bindesböll f. Andersen, f. 16. marts 1819, † 2. jan. 1899. Thorvald
Bindesböll, f. 21. juli 1846, † 27. aug. 1908, m.fl. Sortoptrukne fordybede ver
saler. Liggende gråhvid kalksten med let svungne sider, foroven og forneden
planteornamentik i skønvirkestil, 165 × 66—93 cm. Stenen udført af Thorvald
Bindesböll29. 3. afd. II, nordvest.
57)
O. 1900. (Forfatteren Sigbjørn) Obstfelder (f. 1866, † 1900). Fordybede
versaler. Poleret sortgrå granitherme, 202 × 30 cm, med buste forestillende for
fatteren. Monumentet udført af Gustav Vigeland30. 3. afd. II, mod nord.
58)
O. 1903. (Fig. 83). Adolf Emanuel Conradt-Eberlin, fhv. birkedommer
på Frederiksberg (forfatter til »Frederiksberg«), f. 2. okt. 1822, † 8. juli 1903.
Julie Alfrida Conradt-Eberlin f. Gade, f. 27. juni 1835, † 30. jan. 1920. Sort
optrukne fordybede versaler på hvid marmorplade, 52 × 78 cm, ophængt på
2. afd.s sydmur.
59)
Efter 1903. Historikeren, rigsarkivar C. F. Bricka, f. 10. juli 1845, † 23.
aug. 1903. Mindeindskrift. Forgyldte fordybede versaler. Groft tilhugget rødgrå
granitsten, ca. 255 × 82 cm, hvori nederst i relief en opslået bog på hvis ven
stre side er indhugget en gren, på højre med versaler: »Biografisk Lexikon«, alt
forgyldt. Øverst på stenen, bronzemedaljon, diam. 51 cm, reliefbuste forestil
lende Bricka, udført posthumt af A. V. Saabye31. 3. afd. II, mod sydvest.
60)
O. 1907. Botanikeren E. Rostrup, f. 1831, † 1907. Sortoptrukne fordy
bede versaler på groft tilhuggen grå granitstele med let opadskrånende sider,
132 × 45—52 cm. Kors omgivet af planteslyng i fordybet relief over indskriften.
61)
O. 1911. Skuespilleren Emil Poulsen, f. 9. juli 1842, † 8. juni 1911. Min
devers af Holger Drachmann. Anna Poulsen f. Næser, f. 8. marts 1849, † 17.
dec. 1934. Forgyldte indhuggede versaler, romer- og arabertal. Rød sandsten
udhugget i form af antik-romersk sarkofag, 125—133 × 172—202cm. Topstykke
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Fig. 81. Frederiksberg kirkegård. Granitsten o.
1879 med portrætrelief i bronze over politikeren,
redaktor
Chr.
V.
Rimestad.
Forste
afdelings
vestmur (s. 496).

J. S. 1970

med hjørnevolutter over tandfrise. Tidligere skuespillets to masker i bronze på
hver side af indskriften32. Opad 1. afd.s sydmur.
62) O. 1911. Anna Elisabeth Tegner (f. Hecht), f. 1881, † 1911. Fordybede
versaler på venstre side af bronzemonument, ca. 270 × 80 cm: siddende sam
mensunken kvinde med tilhyllet hovede og knæ på stele. Udført af Rudolph
Tegner33. 3. afd. II.s østligste monumentlinie mod syd.
63) O. 1913. Ludvig August Grundtvig, professor, dr. jur., f. 18. dec. 1868,
† 28. april 1913. Fordybede versaler, romertal. Sandstensstele med stump
vinklet trekantsgavl, 173 × 59 cm. Over indskriften relief, 54 × 46 cm, knæ
lende nøgen kriger med spyd og græsk hjelm. Monumentet udført af Jens
Lund34. 1. afd. vest.
64) O. 1913. Elisabeth Godskesen f. Rump, f. 9. jan. 1865, † 25. okt. 1913.
Marius Godskesen, borgmester (på Frederiksberg i 37 år), f. 7. juli 1861, † 3.
april 1937. Augusta Godskesen f. Lassen, f. 12. aug. 1875, † 24. nov. 1967. Sort
optrukne fordybede versaler. Grå granitstele, 153 × 50 cm, foroven udhugget
som svagt indskåret kors med indskreven perlestav. 4. afd. sydøst.
65) O. 1915. Landskabsgartner Edvard Glæsel, f. 4. jan. 1858, † 12. juni 1915.
Ellen Glæsel f. Mygind, f. 14. sept. 1876, † 7. dec. 1962. Fordybede versaler på
kalkstensstele, 200 × 43—75 cm, øverst prydet med stor blomsterkurv. Monu
mentet udført af Martin Nyrop35. 4. afd. østligst.
66) O. 1918. Professor, dr. phil. M. Cl. Gertz, f. 14. dec. 1844, † 20. april
35a*
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Fig. 82. Frederiksberg kirkegård.
monument o. 1894 over digteren
kirkegårdens anden afdeling (s. 497).

Opretstående granit
J. C. Hostrup. På

J. S. 1970

1929. Anna Catharina Gertz f. Møller, f. 7. maj 1853, † 18. okt. 1918. Sort
optrukne fordybede versaler på utilhuggen rød granitsten, ca. 120 × 80 cm. 3.
afd. II, nordvest.
67) O. 1919. »Venner reiste denne Sten for Niels Hjort 1919« (Skoledirektør
N. H., f. 1862, † 1917). Fordybede majuskellignende versaler på foden af gråt
upoleret granitmonument, 195 × 125 cm, med trekantafslutning, hvorunder re
lief i jysk-romansk stil: dragedræberen. Udført af Jens Lund36. 3. afd. II, nær
midten.
68) O. 1921. (Kulturhistorikeren) Troels-Lund (f. 1840, † 1921) og hustru.
Byretsdommer Troels-Lund (f. 1881, † 1929). Sortoptrukne fordybede versaler
på skråtstillet hvid marmorplade, 73 × 47 cm, med stumpvinklet trekantaf
slutning. Sandstensfundament med enkel efeuranke i relief. 3. afd. II, sydøst.
69) O. 1930. (Historikerne) Kr. Erslev, f. 1852, † 1930. Anna Hude, f. 1858, † 1934. Fordybede
opad monument for forlagsboghandler Jacob Erslev. 3. afd. II, nordøst.
70)
O. 1937. (Forfatterne) Helge Rode (f. 1870, † 1937), Edith Rode (f. 1879, † 1956). Bronzev
53 × 76 cm, med buede hjørner. Aftrappet granitfod, 40 × 89—84 cm. 1. afd.,
nær kirkens sydøstlige hjørne.
71)
1938—1945. (Skuespillerne) Jonna Neiiendam f. Collin, f. 1872, † 1938.
Nicolai Neiiendam, f. 1865, † 1945. Faksimilerede autografer i bronze, araber
tal. 2 ens gråhvide marmorsten, 42 × 61 cm, med bagudbuede overkanter37. 3.
afd. II, midtergangen mod nord.

KIRKEGÅRDSMONUMENTER

501

Fig.
83.
Frederiksberg
kirkegård.
Familien
Eberlins gravsted o. 1903 med hvide marmor
tavler indfældet i hegnsmurens niche. Anden
afdelings sydmur (s. 498).

J. S. 1970

72) O. 1939. (Komponisten) Aug. Enna, f. 1859, † 1939, faksimileret autograf
i bronze, arabertal. Sokkel af grå granit med nedad indadskrånende sidelinier,
131 × 35—47 cm, bærende buste forestillende Enna. 2. afd. midt.
73) O. 1942. Dr. phil. Oluf Krag, indenrigsminister, f. 23. sept. 1870, † 10.
sept. 1942. Anna Krag, f. 3. juni 1870, † 1. aug. 1968. Bronzeversaler i relief på
faksekalkstensplade, 66 × 114 cm, omgivet af plader af samme materiale, yderst
med skiferramme, ialt 172 × 260 cm. Opsat på 6. afd.s østmur mod syd.
74) O. 1945. (Forfatteren) Otto Rung, f. 1874, † 1945. Gertrud Rung, f. 1882,
† 1959. Bronzeversaler i relief på liggende utilhuggen rødlig granitsten38. 2.
afd., nordøst.
75) O. 1949. Robert Storm Petersen, f. 19. sept. 1882, † 6. marts 1949. Ellen
Storm Petersen, f. 11. april 1891, † 28. jan. 1961. Versaler i relief. Rektangulær
rød sandsten, 97 × 260 cm, med fordybet indskriftsfelt, 43 × 236 cm. (Før 1961
indskriftsfelt i halveret højde i indskriftens bredde). Monumentet udført af
Claudius Hansen39. 3. afd. II, midten.
76) O. 1957. Maleren, professor Olaf Rude, f. 26. april 1886, † 17. juni 1957.
Sorte fordybede versaler. Liggende grålig granitplade, 125 × 79 cm. 1. afd. vest.
77) O. 1957. (Grosserer) Oscar Meyer, f. 20. dec. 1872, † 22. feb. 1957. Inge
borg Meyer f. Ingerslev, f. 1873, † 1947. Eris Ekstrøm, f. 1903, † 1952. Versaler
i relief. Tre liggende kvadratiske sten, 50 × 50 cm, af henholdsvis hvid kalk-, sandog kalksten, med fig. motiver i relief: davidsstjerne, kristusmonogram og
hjerte. På muren polykrom mosaik, 105 × 57 cm, kvinde der støtter mand, af
Arne Meyer. 6. afd. østmur.
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78) O. 1958. Borgmester Aksel Møller, f. 1. jan. 1906, † 20. marts 1958.
Medlem af folketinget 1939—1958. Indenrigsminister 1950—53. Bronzeversaler
i relief på opretstående groft tilhugget rød granitsten40, ca. 130 × 250 cm. 2.
afd. vest.
79) Før 1961. (Kunstneren) Axel Salto, f. 1889, † 1961. Bronzeversaler i re
lief. Mørk brunoliven glaseret stentøjskeglestub med let buede sidelinier, ca.
108 × diam. 66 cm, på grå rektangulær granitfod, 15 × 78 cm, med indskrift.
Udført af Axel Salto41. 5. afd., nordvest.
80) O. 1963. Hal Koch, professor, dr. theol., f. 6. maj 1904, † 10. aug. 1963.
Bronzeversaler i relief. Liggende rødgrå granitplade, 97 × 67 cm. 3. afd. nordvest.
81) O. 1968. (Filmskaberen) Carl Th. Dreyer, f. 3. feb. 1888, † 20. marts 1968.
Sortoptrukket fordybet autograf, arabertal, på opretstående grårød utilhuggen granitsten, ca. 70 × 80 cm. 3. afd. II, midt.
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Forkortelser

RA = Rigsarkivet.
LA = Landsarkivet for Sjælland.
Rtk. = Rentekammeret.
KSA = Stadsarkivet for København.
Kbh. Dipl. = Københavns Diplomatarium.
HMK = Historiske Meddelelser om København.
P. 85 = RA. Partikulærkammeret. Kgl. resolutioner vedrørende bygningsvæsenet.
P. 87 = RA. Partikulærkammeret. Rilag til bygningsregnskaberne.
Rytterdistr. kirkergsk. = RA. Rtk. Reviderede regnskaber, kirkeregnskaber. Sjælland
ske rytterdistrikts kirkeregnskaber.
Rasmussen = Chr. Rasmussen: Frederiksberg Kirke 1734—1934 (Kbh. 1933).
Nystrøm = Eiler Nystrøm: Frederiksbergs Historie I—III (1942—1953).
Houmøller = Sven Houmøller: Frederiksberg ældre Kirkegaard (1959).
Weilbach = Weilbachs Kunstnerleksikon I—III (1947—52).
Litteratur. Blandt den almindelige historisk-topografiske litteratur om Frederiksberg
er særlig benyttet følgende værker. A. Eberlin: Frederiksberg (1888). Tidsskriftet Fre
deriksberg gennem Tiderne I—XI (1946 ff.), særlig bd. II (1948) med Charles Christensens
artikel om Frederiksbergs ældste kirke. Eiler Nyslrøm: Frederiksbergs Historie I—III
(1942—53). Chr. Rasmussen: Frederiksberg Kirke 1734—1934 (Kbh. 1933). For grav
mindernes vedkommende henvises til Sven Houinøller: Frederiksberg ældre Kirkegaard
(1959) samt Johs. Tholle: Den stille Haves Historie (1961).
Arkivalier. Frederiksberg kirkes brevsager, regnskaber og andre arkivalier ligger meget
spredt. På Rigsarkivet ligger ovennævnte rytterdistrikts kirkeregnskaber 1722—1778;
Rtk. Sjællandske renteskriverkontor, indkomne breve vedr. vedligeholdelsen af de kgl.
kirker 1785—92; Rtk. Danske relations- og resolutionsprotokoller 1742 ff.; Rtk. Bygningsadministrationens journaler og journalsager 1794—1849; Rtk. Bygningskontorets
journaler og journalsager 1794 ff.; Landbrugsministeriet: Ekspeditionskontor for do
mænesager 1849—68. — På Landsarkivet for Sjælland ligger: Sjællandske bispearkiv,
Sokkelund herred, indkomne sager 1781—1820; Sokkelund og Smørum herreders prov
sti, synsprotokol 1840—61; Frederiksberg kirkeinspektionsarkiv, bl.a. regnskabsbilag
1868—97. På Frederiksberg stadsarkiv findes kirkeregnskaber 1868—98 (rådhuset).
Ligeledes på Frederiksberg rådhus: Bygningsdirektoratets arkiv 1859 ff. — I Stiftsovrighedsarkivet (amtsgården) finder man Frederiksberg kirkeregnskaber 1942 ff. — Embedsarkivet i præstegården på Pile allé rummer: kopibog 1837—69, Liber daticus 1738 ff.
og Synsprotokol 1861—1970.
Historisk indledning, s. 401—403.

1

Kbh. Dipl. III, s. 373; 2. juni 1651. — Eberlin:
Frederiksberg (1888), s. 7. — Nystrom I, s. 66. 2 Nystrom I, s. 72. 3 Ny kirkehist.
Saml. I, s. 381. — Menigheden synes en overgang at have søgt præsten i Brønshøj:
Kbh. Dipl. V, s. 378; 30. aug. 1654. 4 Kbh. Dipl. III, s. 372; 2. juni 1651. — Eberlin,
s. 6. 5 Kbh. Dipl. VI, s. 788; 12. juli 1681. 6 Nystrom I, s. 83. 7 Chr. Rasmussen:
Frederiksberg Kirke (1933), s. 62—68. — Nystrøm I, s. 77, samt noten s. 230. 8 Kbh.
Dipl. VII, s. 530; 4. okt. 1698. 9 Nystrøm I, s. 190. 10 RA (Læsesalen). Rtk. Eks
trakter over Rtk.s danske resolutioner, s. 26; 20. marts 1734. — Chr. Rasmussen: Fre
deriksberg kirke, s. 146. 11 Nystrøm I, s. 197. — Eberlin, s. 58. 12 Embedsarkivet.
Liber daticus 1747. 13 Chr. Rasmussen: Frederiksberg Kirke, s. 232. 14 Sjæl. rytter
distr. kirkergsk. 1735—36. — Ved anskaffelse af tårnur 1738 meddeles det, at kirkens
indtægter var lig- og stolepenge: Danske Kancelli. Sjæl. tegneiser D. 20, 1737—40.
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15 Nystrøm I, s. 116. Leverancerne af alterlys er hyppigt nævnt i kirkergsk., indtil det
meddeles, at de ophører ved årets udgang 1748. 16 Sjæl. rytterdistr. kirkergsk. 1753—
54: »Denne Menighed bestaar af en Del honnette Folk, særdeles om Sommeren, da mange
familier fra København sig der opholder og ofte søger Kirken«. 17 Rtk. Sjæl. rente
skriverkontor. Sager vedr. Frederiksberg Allé 1771—90; 18. dec. 1779. 18 Rtk. Bygningsadministrationen. Journalsager 1827 nr. 438; 28. juli 1827. 19 Robert Neiiendam:
Forlystelsernes Allé (1958), særlig s. 31 ff. 20 LA. Fr.berg kirkeinspektionsarkiv. Skø
der, købekontrakter m.m. vedr. kirkens og kirkegårdens jord 1868—94; 7. maj 1868
med gengivelse af skødet. — Samme kilde, kirkergsk. 1868—97; 7. maj 1868 med op
givelse af kirkens formue på 1240 rdl. 57 sk. i kgl. obligationer. — Embedsarkivet. Synsprotokol 1. april 1898. 21 Chr. Rasmussen: Frederiksberg Kirke (1933), s. 261 ff.
22 Embedsarkivet. Liber daticus 19. okt. 1824.

Ny Hollænderbyens kirke, s. 404—411. 1 Scheels kort over Ny Hollænderbyen er i
sin helhed gengivet med farver hos Eiler Nystrøm: Frederiksbergs Historie I (1942), s.
90. — Lignende konsekvent gennemførte landsbyanlæg kendes vistnok først fra 1760’erne,
da man byggede de tyske kolonier på Alheden. 2 Kongebrev af juni 1651 gengivet
hos A. Eberlin: Frederiksberg (1888), s. 7. — Kbh. Dipl. V, s. 378: kongebrev af 30.
august 1654 om, at præsten i Rødovre skal forrette gudstjeneste hos Nyhollænderne,
indtil de selv er i stand til at holde en præst. — Chr. Rasmussen: Frederiksberg Kirke
(1933), s. 59. 3 Eiler Nystrøm, anf. v., s. 68, 70, 72. — Eberlin anf. v., s. 7. 4 Charles
Christensen: Frederiksberg ældste Kirke, i Frederiksberg gennem Tiderne II (1948), s.
73—85. 5 Frederiksberg gennem Tiderne II, s. 80. 6 Nystrøm, anf. v., s. 60. 7 Ny
strøm, anf. v., s. 103. 8 RA. Christian V.s Matrikel. Markbøger. Kbh. amt, Sokkelunds
herred, Hvidovre etc. sogne nr. 3: Ny Amager sogn. 9 Se herom det omfattende kort
materiale fra o. 1700, gengivet hos Eiler Nystrøm, anf. v. passim. 10 RA. Rtk. Revi
derede regnskaber. Kirkeregnskaber. Sjællandske rytterdistrikts kirkeregnskaber 1724—
25. 11 Som note 10. 12 Sj. rytterdistr.rgsk. 1727—28. 13 Sj. rytterdistr.rgsk. 1722—
23, under 20. april 1723. 14 Gengivet hos Chr. Rasmussen: Frederiksberg Kirke (1933),
s. 60 og 63. 15 Sj. rytterdistr.rgsk. 1729—30. 16 Rtk. 2243.251. Sjællandske rente
skriverkontor. Diverse dokumenter vedr. Ny Hollænderby 1681—1703; 17. marts 1695.
— Nystrøm, anf. v., s. 77. 17 Nystrøm, anf. v., s. 80 ff. 18 Chr. Rasmussen: Frede
riksberg Kirke (1933), s. 67 f. — Nystrøm, anf. v., s. 84. 19 Sj. rytterdistr.rgsk. 1729—
30. 20 Sj. rytterdistr.rgsk. 1733—34. 21 Rtk. Kirkeregnskaber. Sj. rytterdistrikts
kirkeregnskaber 1729—30. — RA. Krigskancelliet. Refererede sager 27. feb. 1730. —
RA. Krigskancelliet. Koncepter og indlæg til overkrigssekretærens udfærdigede hånd
breve, under 18. feb. og 7. marts 1730. — Alterklæde og hagel repareret 1736: Sj. rytter
distr.rgsk. 1736—37 under 14. nov. 1736. 22 Sj. rytterdistr.rgsk. 1722—23; 1728—29,
samt afslutningen: 1748—49. — Jfr. Nystrøm, anf. v., s. 116. 23 RA. Rtk. Rev. Regn
skaber. Kirkeregnskaber. Extrakter, Specifikationer og Antegnelser vedr. Sjællands Stifts
Kirkeregnskaber 1700—1721. — Sj. rytterdistr.rgsk. 1726—27. 24 Der er ikke fundet
nogen direkte omtale af fonten i den gamle kirke. Stafferingen omtales under den nye
kirke: Sj. rytterdistr.rgsk. 1738—39. Det forsvundne dåbsfad af tin, fra 1710, stammede
i hvert fald fra den gl. kirke og bar nævnte årstal (omtalt i embedsarkivet: Liber dati
cus, Inventarium 1803). 25 Sj. rytterdistr.rgsk. 1724—25: timeglasset på prædikesto
len forbedret med tre nye glas. 26 Sj. rytterdistr.rgsk. under 14. nov. 1722. 27 Bru
destolen udlejes til kirkegængere: Sj. rytterdistr.rgsk. 1722—23 og 1723—24. Benyttes
også ved dåb, se smst. rgsk. 1727—28 under stolestadepenge. 28 De kunstige blomster
er første gang nævnt i Sj. rytterdistr.rgsk. 1724—25. Ved den nye kirke nævnes de lige
til 1861. 29 Eiler Nystrøm: Frederiksbergs Historie I (1942), s. 106 f. 30 Kilden er
som sædvanlig rytterdistriktets kirkeregnskaber fra 1720’rne. 31 Som note 30. 32 Om
indbrud i pengeblokken, se: RA. Rtk. Reviderede regnskaber. Kirkeregnskaber. Extrak-
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ter, specifikationer og antegnelser vedr. Sjællands stifts kirkeregnskaber 1700—1721. —
Sj. rytterdistr.rgsk. 1722—23: »Tavlepenge, som paa det hele Aars Højtider, Søn- og
Helligdage, er samlet, der hver Gang i den dertil indrettede Kirkeblok er nedlagt, — 25
Rdl. 57 Sk.«. Smst. 1723—24: »Kirkens Blok med et Stykke Jern runden om bebunden
og forneden paa Fodstykket bedre forslagen« ved smeden, senere kirkeværge, Niels
Christensen. 33 Sj. rytterdistr.rgsk. 1728—29. 34 Smst. 1734—35. 35 Som note 34.
— Inventarium 1803, i Liber daticus (embedsarkivet). 36 Sj. rytterdistr.rgsk. 1725—
26. 37 Smst. 1722—23: Degnen fik hvert år for sejerværkets optrækning en dusør på
1 rdl., »som ham dette Aar ikke kan godtgøres, formedelst at Værket ikke er i Gang«.
38 Sj. rytterdistr.rgsk. 1730—31. — Jfr. D. K. Frederiksborg amt III, s. 1630. 39 Sj.
rytterdistr.rgsk. 1730—31 og 1751—52. — Inventarium 1803 i Liber daticus (embeds
arkivet), inventariegenstand nr. 40. 40 Frederiksberg gennem Tiderne II (1948), s. 81.
41 Nystrøm: Frederiksbergs Historie I (1942), s. 115. 42 Samtlige begravelser er bog
ført i de nævnte kirkeregnskaber, passim. 43 Carl C. Christensen, Louis Bobé og Fr.
Weilbach: Frederiksberg (1937), s. 90 f. 44 Sj. rytterdistr. rgsk. 1728—29. 45 Smst.
1729—30.

Frederiksberg kirke. Bygning, s. 412—436. 1 Eiler Nystrøm: Frederiksbergs Histo
rie I (1942), s. 192. — Rtk. Sjæl. rytterdistrikts kontors resolutioner 1732 nr. 34. 2 Sta
kitporten for Pile Allé er ikke fundet omtalt i ældre arkivalier. Stakitværket om hele
ridebanen (dvs. Frederiksberg Runddel) er hyppigt omtalt, og porten er antydet på
planen fra o. 1750 (fig. 61) samt på en plan i Rtk. 2422.658, Sjæl. renteskriverkontor,
Frederiksberg Allé II 1788—1840; 13. dec. 1827. Den ses desuden på det gamle foto
grafi fig. 4. 3 Kronens Skøder V 1731—65 (1955), s. 53; 5. maj 1732. 4 Rtk. Rev.
rgsk. Kirkergsk. Sjæl. Rytterdistrikts kirkergsk. 1733—34. 5 Tilskueren 1931, s. 462 f.
6 F. A. J. Vermeulen: Handboek tot de geschiedenis der nederlandsche bouwkunst III
(1941), s. 352 ff. 7 Historisk Tidsskrift 6. R. V, s. 470 ff. — V. Wanscher: Christian 4.s
Bygninger (1937), s. 160 ff. — Sankt Anna Rotunda har måske fået sin form efter cen
tralkirkeprojektet hos Johan Valentin Andreae: Reipublicae Christianopolitanae descriptio (Strassbourg 1619); jfr. P. G. Hamberg: Tempelbygge (1955), s. 66 ff. 8 Sve
riges kyrkor. Stockholms kyrkor III, s. 129 ff. — Samme værk, Blekinge III, s. 80 ff. —
Jfr. Hamberg, anf. v., s. 199, 223 og 225. 9 Foreningen til bevaring af norske fortids
minder. Årsberetning 1914, s. 118 ff. (Oluf Kolsrud). 10 Harald Langberg: Clausholms
bygningshistorie (1958), s. 57, fig. 40. 11 HMK 2. R. II, s. 503 ff. (Fr. Weilbach). —
Carl Bruun: Kjøbenhavn II (1890), s. 508. 12 K. E. O. Fritsch: Der Kirchenbau des
Protestantismus (1893), s. 18, 48. 13 A. Burgheim: Der Kirchenbau des 18. Jahrhun
derts im Nordelbischen (Hamburg 1915), s. 15. 14 Samtlige oplysninger om bygningshistorien er hentet fra: RA. Sjællandske rytterdistrikts kirkeregnskaber 1732—34.
15 Om denne mærkelige mand, se Eiler Nystrøm: Frederiksbergs Historie I (1942), s. 194 f.
16 Frederiksberg stadsarkiv. Kirkeregnskaber 1868—98, under regnskab 1876. — Chr.
Rasmussen: Frederiksberg kirke (1933), s. 138. 17 Der er ikke fundet nogen omtale
af de hvidtede hjørnepilastre før 1842 (Rtk. Bygn.adm. Journalsager nr. 911; 18. aug.
1842). Men på Læssøe-Langes akvarel 1810 er de tydeligt angivne. 18 Altervinduet
blændet: LA. Fr.berg kirkeinspektionsarkiv. Regnskabsbilag 1868—97; 9. sept. 1885. —
Vinduet foreslås tilmuret: Fr.berg menighedsråds arkiv. Div. rgsk. 1898—1928; 27.
nov. 1906. 19 Portalindfatningerne var formentlig af sandsten. Et stenhuggerrgsk. er
ikke fundet. Men i Sjæl. rytterdistr. kirkergsk. under 14. nov. 1733 omtales, at Antoni
Muhle har anstrøget »Portalerne over Kirkedørene tre Gange med Oliefarve«. Det må
være nord- og vestportalernes indfatninger, der her er nævnt; af bevaringshensyn ma
lede man altid sandstensskulpturer med hvid eller stengrå oliefarve. Se afb. i Frederiks
berg gennem 300 år, s. 86 f. 20 Marie Rordam: Tilbageblik paa et langt Liv (1911), s.
120. 21 Sjæl. rytterdistr. kirkergsk. 1769—70; snedkerrgsk. efter overslag af 27. okt.
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1769: »For Kirkens nordre Side en ny flammeret Dør ... repareret«. Smst. nævnes, at
dørfløjene var perlemalede. 22 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969: Arkitekt C.
Lendorf indretter 1900 to reservedøre. 23 Sjæl. rytterdistr. kirkergsk. 1733—34; 14.
nov. 1733 (Antoni Muhle). 24 Rtk. Sjællands renteskriverkontor 2422.567. Indkomne
breve vedr. de kgl. kirker ... 1785—1792; 13. juli 1785. 25 Rtk. 245.416. Bygningsadministrationen. Beregninger og overslag over bygningsarbejder 1821—27; udateret
1827. 26 Fr.berg stadsarkiv: kirkeregnskaber 1868—98; 15. okt. 1885. — Embedsar
kivet: Liber daticus 1891 (om reparationen 1885). — Fr.berg menighedsråds arkiv.
Diverse rgsk. 1898—1928; sommeren 1912. — Embedsarkivet. Synsprotokol 20. juni og
2. juli 1912. 27 LA. Fr.berg kirkeinspektionsarkiv. Regnskabsbilag 1868—97; arkitekt
C. L. Thuren meddeler, at spiret, der før var dækket med skællet skifer, nu er belagt
med kobber. 28 Kgl. bibliotek. Kall fol. 34 2°. Beskrivelse over Københavns amt 1745:
kirken har ikke noget våbenhus. — Smedergsk. 1753, se nedenfor under note 39. — I
samme regnskabsserie fra 1733 nævnes et sakristi. 29 Rtk. 2411.14. Danske relationsog resolutionsprotokoller 1. juli—31. dec. 1782; 18. sept. 1782. 30 Samme kilde som
note 29; 1. juli—31. dec. 1783; 24. juli 1783 med angivelse af kgl. resolution af 26. sept.
1782. 31 Rtk. Bygningskontoret. Journalsager 1828; 8. nov. 1828 nr. 930. 32 Rtk.
Bygningskontoret. Journaler 1824; 26. juni 1824 nr. R 182. 33 Fr.berg rådhus. Bygningsdirektoratets arkiv. Frederiksberg kirke 1. og 5. dec. 1859. 34 LA. Frederiksberg
kirkeinspektionsarkiv. Rgsk.bilag 1868—97; 29. sept. 1887. 35 Fr.berg rådhus. Bygningsdirektoratet: Fr.berg kirke bilag 65; 9. april 1900. — Embedsarkivet. Synsprotokol
1861—1969. 36 Fr.berg menighedsråds arkiv. Diverse rgsk. 1898—1928; 23. januar
1901. 37 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1929. — Chr. Rasmussen: Frederiksberg
kirke (1933), s. 139. 38 Kgl. bibl. Kall fol. 34, 2°. 39 Sjæl. rytterdistrikts kirkergsk.
1753—54. 40 Fr.berg rådhus. Bygningsdirektoratet: Fr.berg kirke; 6. sept. 1864, nr. 32.
41 Embedsarkivet. Kopibog 1837—69; 25. okt. 1869. — Fr.berg rådhus. Bygningsdirek
toratet: Fr.berg kirke; 10. nov. 1869 nr. 126 samt 5. febr. 1870. 42 Fr.berg stadsarkiv.
Kirkergsk. 1868—98; 7. sept. 1885. — LA. Fr.berg kirkeinspektionsarkiv. Kassebog
1882—97 fol. 22 a; 15. sept. 1885. 43 Fr.berg rådhus. Bygningsdirektoratet: Fr.berg
kirke bilag 908; 23. juni 1904. — Fr.berg menighedsråds arkiv. Diverse rgsk. 1898—
1928; 10. juli og 19. nov. 1904, samt smst. samlet rgsk. over udgifterne 28. okt. 1904—28
jan. 1905. 44 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969, under 1904, særlig en notits
15. juni 1904. 45 Embedsarkivet. Synsprotokol. — Frederiksberg menighedsråds ar
kiv: Diverse regnskabssager 27. nov. og 19. dec. 1906. 46 LA. Frederiksberg kirke
inspektions arkiv. Regnskabsbilag 1868—97; 5. januar 1886 (Chr. L. Thurens beretning
om restaureringen 1885). 47 Som note 46. 48 Frederiksberg stadsarkiv. Kirkeregnska
ber 1868—98; 4. januar 1872 (dette er den tidligst fundne omtale af forgyldte stjerner
på blå bund). — Gentaget 1906: Fr.berg menighedsråds arkiv. Diverse regnskabssager;
27. nov. 1906. — Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969; 1907. 49 RA. Sjællandske
rytterdistrikts kirkeregnskaber 1733—34; murer J. C. Weiss’ kvittering af 12. feb. 1734
for 20 rdl., modtaget for stukarbejde med kongens og dronningens våben. — Embeds
arkivet. Synsprotokol 1861—1969; 23. dec. 1907. 50 Chr. Rasmussen: Frederiksberg
Kirke (1933), s. 117. 51 RA. Sjæl. rytterdistr. kirkeregnskaber 1770—71; 19. dec. 1770
(snedker Søren Jensen fra Farum). 52 RA. Sjæl. rytterdistr. kirkergsk. 1779—80 (sned
ker Kobiersky). 53 RA. Sjæl. rytterdistr. kirkergsk. 1743—44 og 1744—45. 54 LA.
Sokkelund og Smørum herreders provsti. Synsprotokol 1862—79; 25. juni 1863. 55 RA.
Sjæl. rytterdistrikts kirkergsk. 1743—44: »Til en Grav, som var sunken i Kirken, for et
Læs Sand og for Mursten igen at lægge — 32 Sk.«. 56 Rtk. Bygningsadministrationen.
Journalsager 1835 nr. 1094; 7. okt. 1835. 57 Rtk. Bygningsadm. Journalsager 1838 nr.
833; 16. maj 1838. 58 Frederiksberg rådhus. Bygningsdirektoratet. Frederiksberg
kirke nr. 32; 6. sept. 1864. — Embedsarkivet. Kopibog 1837—69; 25. okt. 1869. —
Frederiksberg stadsarkiv. Kirkeregnskaber 1868—98; 8. sept. 1869. 59 Fr.berg stads
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arkiv. Kirkergsk. 1868—98; 27. juli 1874. 60 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—
1969; 23. dec. 1907. — Jfr. smst. under 28. maj 1935. 61 Stiftsøvrigheden. Fr.berg
kirkes rgsk. 1942 ff.; 27. juli 1951. 62 Fr.berg stadsarkiv. Kirkergsk. 1868—98; 21.
jan. 1885. — Jfr. LA. Fr.berg kirkeinspektionsarkiv. Regnskabsbilag 1868—97; 13. aug.
1895. — Ældre fotografi i kirkens præsteværelse, forestillende organisten ved orgelet
1901, har som baggrund de stafferede vægge. 63 RA. Sjæl. rytterdistrikts kirkergsk.
1755—56. — RA. Bygningsadministrationen. Journalsager 1835; 18. nov. 1835. — LA.
Kirkeinspektionsarkivet. Rgsk.bilag 1868—97; 9. sept. 1885. 64 RA. Sjæl. rytterdistr.
kirkergsk. 1766—67. 65 RA. Sjæl. rytterdistr. kirkergsk. 1768—69 samt 1769—70;
kvittering 28. juli 1769. — Synsprotokol (ved embedet) nævner 1912, at de fire urskiver
af zink skal ombyttes med ditto af kobber, men siger intet om, at årstallene ved den tid
blev forandret. 66 Embedsarkivets kopibog 1837—69 har flere skrivelser fra 1864 ff.
om et varmeapparat og indsamlingen dertil. Endelig opstillet: samme kopibog 28. feb.
1868. — Senere ændringer, se: LA. Fr.berg kirkeinspektionsarkiv, inventarieprotokol
1882—96 under 22. sept. 1881; Fr.berg menighedsrådsarkiv, div. rgsk.sager 1898—
1928 under 15. sept. 1899 og 2. marts 1900; embedsarkivets synsprotokol 1861—1969
under 1914 og 1929; Kbh. stiftsøvrighedsarkiv, Fr.berg kirkes rgsk. 1942 ff., hvori ældre
korrespondance fra 1940 om anskaffelse af en ny kedel; Fr.berg rådhus, Rygningsdirektoratets arkiv, Fr.berg kirke aug.-okt. 1957, samt 1959 (oliefyr). 67 Fr.berg
stadsarkiv. Kirkergsk. 1868—98; 2. jan. 1870. 68 Som note 67 under 3. juni 1881.
69 Som note 68 under 21. jan. 1885. 70 Fr.berg stadsarkiv. Kirkergsk. 1868—98;
7. sept. 1885. — LA. Fr.berg kirkeinspektionsarkiv. Kassebog 1882—97, fol. 22 a;
15. sept. 1885. 71 Fr.berg menighedsråds arkiv. Diverse rgsk. 1898—1928; 30. marts
1907. 72 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969; 8. maj 1929. 73 Nationalmuseets
2. afdeling. Arkiv for løbende sager. Frederiksberg kirke 1960 (heri redegørelse for vin
duerne 1933).

Inventar, s. 437—475. 1 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969; 1906. 2 Em
bedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969; 26. juni 1923. 3 Embedsarkivet. Synsprotokol
1861—1969; 23. dec. 1907. 4 Embedsarkivet. Liber daticus, inventarium 1803. Em
bedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969; 1861. 5 Fr.berg stadsarkiv. Kirkeregnskaber
1868—98; 18. juni 1878. 6 RA. Rytterdistrikts kirkeregnskaber 1733—34, udgift med
omtale af kontrakten 26. juni 1733. 7 Hovedværket om prædikestolsaltrene er Hartmut Mai: Der Kanzelaltar (Halle 1969). Desuden må anføres Oluf Kolsrud: Altar, predikestol og orgel, i Foreningen til norske fortidsminders bevaring, årsberetning 1914. —
Om lektorieprædikestole, se Hartmut Mai, anf. v., s. 20 f., endvidere P. G. Hamberg:
Tempelbygge (Stockholm 1955), s. 78. — En afvigende opfattelse af lektorieprædikestolene og deres forhold til prædikestolsalteret findes hos Peter Poscharsky: Die Kanzel
(1963), hvor denne alterform opfattes som et barokt fænomen opstået i det protestanti
ske Tyskland, særlig s. 234. — Lektorieprædikestole omtales hyppigt i Jacob Madsens
Visitatsbog (ed. Crone 1929), f. ex. s. 90, 92,120,166 og 172. Lektorieprædikestole findes p
dansk grund i Ulfborg og Tise kirker. 8 K. E. O. Fritsch: Der Kirchenbau des Prote
stantismus (Berlin 1893), s. 37 ff. 9 Hartmut Mai, anf. v., s. 20 f., 255 og 257. 10 Bauund Kunstdenkmäler des Herzogtums Braunschweig III (Wolfenbüttel 1904) 2. hefte
tav. III, s. 58. — Mai, anf. v., s. 254, katalog nr. 20. 11 Bau- u. Kunstdenkm. Braun
schweig III, s. 86. 12 Mai, anf. v., fig. 291, 122 og 128. Det fornemste sachsiske prædikestolsalter findes i Frauenkirche i Dresden, men er af yngre dato (o. 1740). 13 Ham
berg: Tempelbygge, s. 153 (prædikestolen er flyttet 1890). 14 Danmarks Kirker. Køben
havn III, s. 48 og 68. 15 RA. P. 87. 1727, bilag 167; 14. okt. 1727. Det righoldige stof
vedr. Københavns slotskapel 1726—27 er første gang gennemgået af overinspektor Ha
rald Langberg (mskr. 1940) og bliver i øjeblikket kulegravet med henblik på den kom
mende fremstilling af Københavns slots historie. 16 Danske Vitruvius I, pl. CIX og
Danmarks kirker, København III
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CX. 17 KSA. Protokol vedr. borgerskabsbreve. 18 LA. Fr.berg kirkeinspektionsar
kiv, rgsk.bilag 1868—97; 5. jan. 1886 (arkitekt C. L. Thurens beretning om forandringen
1885). — Jfr. tømrerrgsk. derom i Fr.berg stadsarkiv, kirkergsk. 1868—98; 15. okt. 1885.
19 RA. Landbrugsministeriet. Ekspeditionskontor for domænesager. Diverse sager. Kir
kerne i Kbh.s distrikt 1864—66; 7. marts 1864. 20 RA. Rtk. Bygningsadministrationen, journalsager 1840 nr. 151; 17. feb. 1840 (F. F. Friis’ overslag vedr. altermaleriet).
— Samme kilde 1841 nr. 915; 19. feb. 1841 (snedkerens rgsk. for fjernelsen af skyerne
15. juni 1840). — Om Trinitatis kirkes prædikestol se DK. Kbh. By. II, s. 310 og Danske
Vitruvius I, tab. LXXV; vedr. Helligåndskirken: Danske Vitruvius I, tab. LXXXI,
samt DK. Kbh. By. I, s. 686 f. 21 Tegninger til prædikestolen i det københavnske slots
kapel findes i RA. P. 85. Kgl. res. vedr. bygningsvæsenet 1726, bl.a. i bilag 26. En nær
liggende analogi til Hübners og Ehbisch’s prædikestole findes i Dresdens Hofkirche. Den
var skåret 1722 af Balthasar Permoser og blev båret oppe af en voldsom skyformation
med putti (Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen, Bd. 21, s. 208, fig. 144).
22 LA. Fr.berg kirkeinspektionsarkiv. Rgsk.bilag 1868—97; 5. jan. 1886. — Jfr. Fr.berg
stadsarkiv. Kirkergsk. 1868—98; 15. okt. 1885 (tømrerregnskab). 23 Embedsarkivet.
Synsprotokol 1861—1969, under 1929. 24 RA. Rtk. Bygningsadministrationen. Journalsager 1841 nr. 915; 11. maj og 12. juni 1841. 25 Emil Hannover: Maleren C. W.
Eckersberg (1898), s. 399 (nr. 552). 26 RA. Rtk. Bygn.adm. Journalsager 1841 nr. 915;
3. sept. 1841. 27 Emil Hannover, anf. v., s. 167. — V. Thorlacius-Ussing i Tilskueren
1931, s. 472 f. 28 Embedsarkivet. Skrivelser mellem patronat og kirkeinspektion
1898—1923; 28. april 1914. 29 I S for Jacob Sørensen som Bøje nr. 212, indramning
som Bøje nr. 211. 30 RA. Rytterdistrikts kirkeregnskaber 1779—80. 31 LA. Fr.berg
kirkeinspektionsarkiv. Kassebog 1882—97. 32 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—
1969. Kalken er muligvis overgået til en af de nybyggede kirker på Frederiksberg.
33 L. Grün: Danske Guld- og Sølvsmedes Stempler og Mærker indtil 1943. (Kbhvn. 1943),
s. 65. 34 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. Anskaffes 1914 og noteret over
gået til slotskirken uden årstalsangivelse. 35 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969.
Disken nævnes i sammenhæng med anskaffelsen af en ny i 1906, med oplysning om det
indgraverede årstal. 36 Fr.berg stadsarkiv. Kirkeregnskaber 1868—98; 1879 u.d.
37 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. Noteres som overgået til slotskirken uden
årstalsangivelse. 38 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. Noteres som overgået
til slotskirken uden årstalsangivelse. 39 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. Til
skrevet 1903. 40 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. Tilskrevet 8. juli 1961.
41 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. Tilskrevet 1916. 42 LA. Fr.berg kirke
inspektionsarkiv. Inventarieprotokol 1882—96. 43 LA. Fr.berg kirkeinspektionsarkiv.
Inventarieprotokol 1882—96. 44 Jfr. f. eks. sygekalke i Skævinge, Strø, Tjæreby og
Kregme kirker, DK. Frdb. 2. 45 L. Grün: Danske Guld- og Sølvsmedes Stempler
og Mærker indtil 1943. (Kbhvn. 1943), s. 89. 46 RA. Rytterdistrikts kirkeregnskaber
1741—42. Hele berettelsessættet angives som anskaffet på dette tidspunkt, men mens
vinbeholder og oblatgemme omtales som nye, siges kalk og disk (med stempler fra 1733)
at være udleverede fra politikammeret efter at være blevet fundne på landevejen mel
lem København og Helsingør. Kongens indgraverede monogram antyder et tilhørsfor
hold til en af de kongelige kirker. 47 Mesterstemplet er ikke identificeret. — LA. Fr.berg
kirkeinspektionsarkiv. Diverse. Det meddeles her under 3. feb. 1894, at et berettelses
sæt er bestilt hos sølvvarefabrikant Christesen i Østergade. 48 Fr.berg stadsarkiv.
Kirkeregnskaber 1868—98; 15. okt. 1885 rettes konsollerne til alterstagerne af en tøm
rer. Jvnfr. fig. 16. 49 Fr.berg stadsarkiv. Kirkeregnskaber 1868—98; 8. nov. 1886 le
veret af Kgl. Hof Zink- og Metalstøber L. Rasmussen. 50 Embedsarkivet. Skrivelser
mellem pastorat og inspektion 1898—1923. Det nævnes at disse stager for fremtiden skal
benyttes på festdage. Iflg. Embedsarkivet, synsprotokol 1861—1969, var den ene af disse
stager dog udlånt til pastor Rasmussens sommerhus i tiden 1930—37. 51 Erstattes af
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to stager, hver bestående af fire mahogniblokke sammenstillet i en aflang trappepyramideform — ialt 10 × 42 cm. 52 Fr.berg stadsarkiv. Kirkeregnskaber 1868—98. Næv
nes i inventariet 1882. I embedsarkivet, Liber Daticus 1817—ca. 1900, meddeles dog i en
beretning fra 1891 om forandringer ved kirken 1876—91, at krucifikset er tilgået som
gave 1885. 53 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. Tilskrift 1914. 54 Em
bedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. Tilskrift 1947. 55 Embedsarkivet. Liber Dati
cus 1738—1817. Inventarium 1803. LA. Sokkelund og Smørum herreders provsti. Syns
protokol 1861. — Et fotografi af hagelen o. 1930 er gengivet i Tilskueren 1931, s. 467.
56 Embedsarkivet. Skrivelser mellem pastorat og inspektion 1898—1923. 15. april 1916
meddeles, at hagelen er istandsat for 517 kr. 57 Pastor Glahn er provst 1897—1908.
Rasmussen s. 222. 58 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. Tilskrift 1908.
59 Kbhvns. stiftsøvrigheds arkiv. Fr.berg kirkes regnskaber 1942—65. 15. maj 1948, reg
ning fra Dansk Paramenthandel for reparation på fløjl, foer, guldbånd og kors. 60 Em
bedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. Tilskrift 1925. 61 Embedsarkivet. Synsprotokol
1861—1969. Indviet 30. sept. 1950. 62 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. Ind
viet 9. feb. 1951. 63 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. Indviet 27. feb. 1952,
kopi af den der brændte i 1947. 64 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. Indviet
1956. 65 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. Tilskrift 1957. 66 Embedsarki
vet. Synsprotokol 1861—1969. Indviet 1966. 67 Hagelen overgik til kirken ved pastor
A. Dorfs død 25. jan. 1963. Pastor Dorf, der virkede som dansk præst i U. S. A. i årene
1911—46, i New York 1929—46, havde købt hagelen i en antikvitetsbutik i New York,
hvor man havde hævdet, den var af russisk oprindelse. 68 LA. Fr.berg kirkeinspektions
arkiv. Diverse. 1. april 1874 meddeles, at en rød messehagel med guldtresser anskaffedes
25. juli 1862. 69 Fr.berg stadsarkiv. Kirkeregnskaber 1868—98. 24. jan. 1896, regning
for afdampning og påsyning af nyt guldkors og -borter. 70 Embedsarkivet. Synspro
tokol 1861—1969. Tilskrift 1947 samt 10. maj 1949. 71 Kbhvn. stiftsøvrigheds arkiv.
Fr.berg kirkes regnskaber 1942—56. Regning fra Dansk Paramenthandel 13. novb.
1944, anskaffet 20. okt. 1944. 72 RA. Rytterdistrikts kirkeregnskaber 1733—34. 17.
maj 1733, regning for maling af rækværket. 73 RA. Rytterdistrikts kirkeregnskaber
1733—34. Messingknapperne suppleres med yderligere to. — Embedsarkivet. Synspro
tokol 1861—1969. I 1861-inventariet nævnes ti løse træknapper til altergelænderet.
74 RA. Rytterdistrikts kirkeregnskaber 1733—34. 17. maj 1733. — RA. Rtk. Bygningsadmistrationens journalsager. 31. okt. 1835 og 20. okt. 1837. — Fr.berg stadsarkiv. Kirke
regnskaber 1868—98. 30. jan. 1883. 75 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. 30.
maj 1930. 76 Fr.berg stadsarkiv. Kirkeregnskaber 1868—98. 28. decb. 1882. 77 RA.
Rtk. Bygningsadministrationens journalsager. 31. okt. 1835. 78 Embedsarkivet. Syns
protokol 1861—1969. 11. juni 1921. 79 RA. Rytterdistrikts kirkeregnskaber. 1733—34
og 1758—59. — Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969.— Inventarium 1861, omtaler
seks løse puder med rødt klæde. 80 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. 19. maj
1969. 81 RA. Rytterdistrikts kirkeregnskaber 1733—34. 17. maj 1733, lågen med kongens
navnetræk forgyldes. 82 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. 25. feb. 1963.
83 RA. Rtk. Bygningsadministrationens journalsager 1. okt. 1835. 84 Embedsarkivet.
Synsprotokol 1861—1969. Inventarium 1861. 85 RA. Landbrugsministeriet. Ekspe
ditionskontor for domænesager. Diverse sager. Kirkerne på Københavns distrikt 1864—
66. 11. juli 1864. 86 Fr.berg stadsarkiv. Kirkeregnskaber 1868—98. 87 Fr.berg stads
arkiv. Kirkeregnskaber 1868—98. 30. nov. 1890. 88 Embedsarkivet. Synsprotokol
1861—1969. 1907. 89 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. 1934. Afbildet hos
Rasmussen: s. 133. 90 V. Thorlacius-Ussing: Frederiksberg Kirkes Historie, s. 466.
Tilskueren 1931. 91 RA. Rytterdistrikts kirkeregnskaber. 1769—71. 92 Embedsarkivet.
Synsprotokol 1861—1969. 1861. 93 Som note 92. — Efter at fonten o. 1930 blev op
stillet i Slotskirken, fremtræder den nu broget stafferet, måske fordi man dengang har
konstateret ældre farvelag; arkivalske oplysninger derom savnes. 94 Embedsarkivet.
36
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Liber daticus 1738—1817. Inventarium 1803, hvor årstallet 1710 angives som årel for
støbningen. 95 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. Inventarium 1861. 96 RA.
Landbrugsministeriet. Ekspeditionskontor for domænesager. Diverse sager: Kirker på
Københavns distrikt. 21. sept. 1863. Et tinfad, en tinkande og en tinflaske udgår af in
ventariet, idet de er omstøbt til en større tinkande. 97 Embedsarkivet. Liber daticus
1738—1817. Inventarium 1803. 98 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. Inven
tarium 1861. 99 At fadet hører til fonten nævnes direkte i 1861-inventariet. 100 Em
bedsarkivet. Liber daticus 1738—1817. Inventarium 1803, hvor det angives at kanden
er skænket 1784. 101 Jfr. note 96. 102 Kbhvn. stiftsøvrigheds kirkeregnskaber. 1942—
1956. Inventarium 1943. 103 RA. Rytterdistrikts kirkeregnskaber. 1759—60. 104 RA.
Rytterdistrikts kirkeregnskaber. 1767—68. 105 Ibid. 106 Jfr. note 96. 107 Embeds
arkivet. Synsprotokol 1861—1969. Inventarium 1898 ff. 108 Embedsarkivet. Syns
protokol 1861—1969. Tilføjelse i 1901 til 1898-inventariet. 109 Weilbachs Kunstner
leksikon. — LA. Sokkelund og Smørum herreders provsti. Synsprotokol 1862—79; 25.
juni 1863. — RA. Landbrugsministeriet. Ekspeditionskontor for domænesager. Diverse
sager. Kirkerne på Københavns distrikt 1864—66; 7. marts 1864 (maleroverslag).
110 Alle oplysninger om stolene i 1700’rne er fra Rytterdistriktets kirkeregnskaber.
111 Rtk. Bygningsadministrationen. Journalsager 1837 nr. 416; 20. december 1836.
112 Rtk. Bygn.adm. Journalsager 1838 nr. 833; 30. okt. 1838. 113 Rtk. 245.416. Bygn.adm. Beregninger og overslag 1821—27. 114 Embedsarkivet: Liber daticus, inventa
rium 1803. — Oplysningerne fra 1734 og fremover hidrører alle fra Rytterdistriktets
kirkeregnskaber under de pågældende år. 115 Rtk. 2411.14. Danske relations- og resolutionsprotokoller; 1. juli—31. dec. 1782. 116 Rtk. Bygningskontoret. Journaler
1824. R 182; 26. juni 1824. 117 Rtk. Bygningsadministrationen. Journalsager 1837 nr.
291; 31. marts 1837. — Forhøjningen omtales dog først meget senere: LA. Fr.berg kirke
inspektionsarkiv. Diverse; 1. april 1874 (under inventar i sakristiet). 118 Rtk. Byg
ningsadministrationen. Journalsager 1838 nr. 833; 16. maj og 30. okt. 1838. 119 Fr.berg
stadsarkiv. Kirkeregnskaber 1868—98; 1. okt. 1878. — Smst. Inventarium 1882.
120 Stiftsøvrigheden. Fr.berg kirkeregnskaber 1942 ff. Inventarium 31. marts 1943.
121 RA. Sjællandske rytterdistrikts kirkeregnskaber 1743—44 (under stolestadepenge).
122 Rtk. Bygn.adm. Journalsager 1838 nr. 81; 4. sept. og 12. okt. 1837. 123 Som note
14, under 4. sept.: snedker J. Dürvetter sammennagler panelværket ved provstestolen.
— RA. Landbrugsministeriet. Ekspeditionskontor for domænesager. Diverse sager.
Kirkene på Kbh.s distrikt fol. 308 nr. 2 c; 25. jan. 1865, under »udgaaede Inventariesager«. 124 Rytterdistr. kirkergsk. 1754—55. 125 Rytterdistr. kirkergsk. 1749—50.
126 Rytterdistr. kirkergsk. 1766—67 og 1767—68. 127 RA. Landbrugsmin. etc., som
note 15. 128 Fr.berg menighedsråds arkiv. Div. regnskabssager 1898—1928; 27. dec.
1906, malerregning for to fattigbøsser i muren og for opmaling af to skilte med »Inskrip
tion« herover. 129 RA. Rytterdistrikts kirkeregnskaber. 1757—58 og 1764—65.
130 RA. Rytterdistrikts kirkeregnskaber. 1740—41. 131 RA. Landbrugsministeriet.
Bygningsdomænekontorets journal. 25. april 1857. 132 LA. Fr.berg kirkeinspektions
arkiv. Div.; 1. april 1874. 133 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. Inventarier
1861—1937. 134 Ibid. 135 RA. Landbrugsministeriet. Eksped.ktr. for domænesager.
Div. sager. Kirkerne i Kbhvns. distrikt 1867. U. d. 1864. 136 LA. Fr.berg kirkeinspek
tionsarkiv. Rgsk. bilag 1868—97; 1. okt. 1885 anskaffet to messingbøsser. — Embedsar
kivet. Synsprotokol 1861—1969. Seks anskaffes 1898, to i 1903, en i 1912 og en efter
1937. En kasseres i 1906 og en i 1908. De forskellige anskaffelsestidspunkter ytrer sig
ved nuancer i udformningen, med hensyn til diameter, skiftende skarphed i korsets re
lief samt i, at otte bøsser har kors der tangerer kanten, to ikke. 137 RA. Rytterdistrikts
kirkereregnskaber. 1774—75. 138 Embedsarkivet. Liber daticus. 1738—1817. Inven
tarium 1803. 139 LA. Fr.berg kirkeinspektionsarkiv. Div.; 1. april 1874. Bøsserne med
deles at være anskaffede i februar 1859. 140 RA. Rytterdistrikts kirkeregnskaber
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1768—69. 141 Embedsarkivet. Liber daticus 1738—1817. Inventarium 1803. 142 RA.
Rtk. 2411.—99. Danske relations- og resolutionsprotokoller; 7. sept. 1824. 143 Em
bedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. 144 Frederiksberg stadsarkiv. Kirkeregnskaber
1868—98; sept. 1885 (malerregning). 145 LA. Frederiksberg kirkeinspektionsarkiv.
Regnskabsbilag 1868—97; 5. jan. 1886 (beretn. om istandsættelsen 1885). 146 Em
bedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969; 15. juni 1904. 147 RA. Rytterdistr. kirkergsk.
1734—35. 148 Rytterdistr. kirkergsk. 1743—45. 149 Rytterdistr. kirkergsk. 1743—44.
150 1857-planen (fig. 22) viser, at pulpiturets østlige arkade ind mod koret dengang havde
vinduer. Hvornår det er sket, vides ikke, måske i 1835, da en glarmester indsatte 17
ruder i andet pulpitur: RA. Rtk. Bygningsadministrationen. Journalsager 1835 nr. 1094;
16. okt. 1835. 151 Rytterdistr. kirkergsk. 1774—75, under 21. jan. og 24. april 1775.
152 RA. Landbrugsministeriet. Ekspeditionskontor for domænesager. Diverse sager.
Kirkerne på Kbh.s distrikt 1864—66; 17. nov. 1864. 153 LA. Fr.berg kirkeinspektions
arkiv. Rgsk.bilag 1868—97; 14. maj og 14. juni 1884, 23. marts 1885. — Embedsarki
vet. Synsprotokol 1861—1969, beretning 1891 om restaureringen 1885; heri meddeles,
at der indlagdes jerndragere til støtte for pulpiturgulvene (rgsk. herfor er ikke fundet).
154 Sjæl. rytterdistr. kirkergsk. 1753—54, 1754—55. 155 Kbh. stiftsøvrighed. Fr.berg
kirkes rgsk. 1942 ff.; 7. okt. 1946 og 16. juli 1947. 156 Sjæl. rytterdistr. kirkergsk.
1758—59: til maleren Johan Kistenmacher er betalt 35 rdl. efter regning af 17. juni
1758 »for Orgelværket og dets Chor (dvs. pulpitur) over alt at male med Perlefarve samt
Ziffrene saavel som de kgl. Navne og Kroner med ægte Guld at forgylde«. 157 Chr.
Rasmussen: Frederiksberg Kirke (1933), s. 124, gengiver orgelet i Ø. Hassing kirke med
mørk staffering. 158 Nationalmuseets arkiv for løbende sager 1933. Skr. fra Kirke
ministeriet 21. nov. 1933. 159 Kbh. stiftsøvrighed. Fr.berg kirkes rgsk. 1942 ff.; 7.
juli 1947. 160 Kbh. stiftsøvrighed etc. rgsk. 1946—47. — Embedsarkivet. Synsproto
kol 1861—1969 under 1947. 161 Sjæl. rytterdistr. kirkergsk. 1754—55. 162 RA. Rtk.
Bygningsadministrationen. Journalsager 1843; 30. juli 1843. 163 LA. Sokkelund og
Smørum herreders provsti. Synsprotokol 1862—79; kirkesyn 1864. — RA. Landbrugs
ministeriet. Ekspeditionskontor for domænesager. Diverse sager. Kirkerne på Kbh.s
distrikt; 11. april 1864 (tilbud fra orgelbygger Olsen). — Fr.berg stadsarkiv. Kirkergsk.
1868—98; 23. aug. 1869 (mindre reparation af orgelet). 164 Fr.berg stadsarkiv. Kirke
rgsk. 1868—98; 28. og 31. aug. 1881. 165 Fr.berg menighedsråds arkiv. Diverse rgsk.
1898—1928; 28. okt. 1904, 15. maj 1905 og 27. maj 1906. — Embedsarkivet. Synsproto
kol 1861—1969, under året 1906. 166 Fr.berg menighedsråds arkiv. Diverse rgsk.sager 1898—1928; 17. dec. 1909 og 24. maj 1910. Om staffering og forgyldning af den
nye façade: samme kilde 13. juni 1910. 167 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—4969,
under året 1925. 168 Fr.berg kirkeinsp. arkiv. Rgsk.bilag 1868—97; 5. jan. 1886. —
Fr.berg stadsarkiv. Kirkergsk. 1868—98; 15. okt. 1885. 169 Det ældste »orgelkor« er
omtalt i Sjæl. rytterdistr. kirkergsk. 1753—54. 170 RA. Rtk. Bygn. adm. Journal
sager, nr. 1512. 23. Aug. 1796. 171 RA. Landbrugsministeriet. Ekspd.ktr. for domæ
nesager. Diverse sager. Kirkerne i Kbhvn.s distrikt 1864—66; 8. feb. 1866 overslag
og 22. maj s. å. anvisning. Det nævnes i overslaget, at tavlerne skal være magen til dem
fra 1796. 172 Jfr. afsnit 2 under †salmenummertavler. 173 Embedsarkivet. Syns
protokol 1861—1969. Inventarium 1861. 174 Jfr. note 171. 175 Fr.berg stadsarkiv.
Kirkeregnskaber 1868—98; 3. april 1877. 176 Ibid. 7. sept. 1885. Malerregning.
177 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. Inventarier 1898 og 1907. 178 Fr.berg
stadsarkiv. Kirkeregnskaber 1868—98. 7. maj 1888. 179 Embedsarkivet. Synsproto
kol 1861—1969. Inventarium 1907. 180 Kbhvn.s stiftsøvrigheds arkiv. Fr.berg kirkes
regnskaber 1942—56. Malerregning juli 1951. — Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—
1969. Inventarium 1968 nævner 18 tavler; kirketjeneren har imidlertid i febr. 1971
meddelt at dette er en fejlskrift for 12 tavler. 181 Embedsarkivet. Synsprotokol
1861—1969. Synet ønsker 23. maj 1958 disse lister tilvejebragt. 182 Om tavlens opsætning
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11. feb. 1873 se i Trap: Danmark I, 3. udg. 1906, s. 111. Kilden er utvivlsomt dags
pressen. Kirkens arkivalier nævner den første gang i inventarium 1874: LA. Fr.berg
kirkeinspektionsarkiv, diverse. — Efterslægtselskabets historiker, lektor Jørgen Hat
ting meddeler, at skolens arkiv ikke nævner sagen. 183 Jfr. Hanne Poulsen: Efter
afdød model. Skalk nr. 5, 1970, s. 20. 184 Thorlacius-Ussing: Frederiksberg Kirkes
Historie, s. 471 (Tilskueren, december 1931). Det nævnes at maleriet er betegnet »E.
Paulsen F. 1785«, en indskrift der dog ikke mere kan ses. 185 Da. Biogr. Leks. bd. 10,
s. 335. 186 Thorlacius-Ussing: Frederiksberg Kirkes Historie, s. 474 (Tilskueren, de
cember 1931), s. 474. 187 Fr.berg menighedsråds arkiv. Diverse 1898—1928; 17. dec.
1906. Regning for rensning af malerierne (Rønnes iagttagelse bekræftes, når portrættet
iagttages i sidelys). 188 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. Tilskrift til inven
tariet 1912. 189 Thorlacius-Ussing: Frederiksberg Kirkes Historie, s. 474 (Tilskueren,
december 1931). 190 P. B. G. Westergaard: Danske Portrætter, s. 519 (Kbhvn. 1930).
191 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. Tilskrift 1915. Rasmussen s. 222, næv
ner dog i 1933, at maleriet er bestemt til ophængning. 192 Frederiksborgmuseet har
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dec. 1871. 201 Fr.berg menighedsråds arkiv. Diverse sager 1898—1928. 1907. Em
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1969. 1969. 209 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. Inventarium 1861.
210 Fr.berg stadsarkiv. Kirkeregnskaber 1868—98. Regning fra metalstøber Lauritz
Rasmussen 24. maj 1872. 211 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969; 1907 ff.
212 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969; 1906 og 1929, samt Kbh. stiftøvrigheds
arkiv. Fr.berg kirkes regnskaber 1942—56; 2. jan. 1952. 213 Embedsarkivet. Syns
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1868—98. 1880 og 1888. 234 Embedsarkivet. Synsprotokol 1861—1969. 1967. 235 LA.
Fr.berg kirkeinspektionsarkiv. Inventarium 1874. 236 RA. Rytterdistrikts kirkeregn
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RA. Rtk. 2422.658. Sjællandske renteskriverkontor. Sager vedr. Frederiksberg Allé II,
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ning). — De to piller ved porten ud mod Pile Allé blev helt ommuret 1881 og smykket
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1825—43; 22. sept. 1825. 24 Rtk. Bygningsadministrationen. Journalsager 1838 nr. 11
og 584; 19. okt. 1837 og 6. jan. 1838. — Planen 1853 findes i RA. Landbrugsministeriet.
Bygningsdomænekontoret. Journal 1857, BCJ nr. 136 (indeholdende dokumenter 1813—
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regnskaber 1868—98; 14. maj 1881. 25 Sjæl. rytterdistr. kirkergsk. 1747—48 . 26 Sjæl.
rytterdistr. kirkergsk. 1764—65. 27 Rtk. 2422.567. Indk. breve vedr. de kgl. kirker
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29 Embedsarkivet. Synsprotokol nov. 1861 (meddelelse om opførelse af ligkapel 1855
med et lille benhus). Tegning i Fr.berg kirkeinspektionsarkiv, diverse (LA). 30 Frede
riksberg rådhus. Bygningsdirektoratets arkiv. Fr.berg kirke 1863 nr. 37; 13. maj 1863.
31 Frederiksberg stadsarkiv. Kirkeregnskaber 1868—98; juni 1883. — Tegning i Fr.berg
rådhus: Bygningsdirektoratets arkiv, Fr.berg kirke 1883, journalnr. 100. 32 Frederiks
berg rådhus. Bygningsdirektoratets arkiv, Fr.berg kirke, journalnr. 9333; 30. juni 1924.
33 Rtk. Bygningsadministrationen. Journalsager 1839 nr. 199; 22. dec. 1838. 34 LA.
Frederiksberg kirkeinspektionsarkiv. Inventarieprotokol 18 82—96 . 35 LA. Frederiks
berg kirkeinspektionsarkiv. Diverse; 15. nov. 1892 og 22. aug. 1893. — Fr.berg stads
arkiv. Kirkergsk. 1868—98; 14. april 1894. 36 Vore Kirkegaarde 1930—31, s. 75 f.
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Når intet andet er anført, er de personalhistoriske oplysninger suppleret fra Dansk biografisk Leksikon, I—XXVII, 1933—44.
Med hensyn til betegnelserne for monumenternes placeringer, 1.—6. afd., jfr. s. 477 ff.
2
Københavns Stadsarkiv: Folketælling 1801 (Vester kvarter nr. 19), Carl Ording, bryg
ger og husejer, 54 år. Hustru Maren Holm, 60 år. (Carl Ordings forældre nævnes derimod
ikke). Carl Ording, født i Horsens, får borgerskab i København 16. 8. 1799 (Kbhvn.s
Stadsarkiv: Borgerskabsprotokol 11. 5. 1795—31. 12. 1804), men nævnes allerede i ti
den 1774—1779 som forpagter af Forhaabningsholm i Frederiksberg sogn (E. Nystrøm:
Frederiksbergs Historie, 1953, III, s. 84). 3 Som monument på Skelskør kirkegård over
provst F. L. Thanch, † 20. febr. 1820. DK. Sorø, s. 263. 4 Houmøller, s. 22. 5 Afb.
Tholle, s. 29. 6 Afb. Houmøller, s. 79. 7 Afb. Tholle, s. 61. 8 Houmøller, s. 94.
9 Afb. Rasmussen, s. 207. 10 H. Rostrup: H. W. Bissen. Kbh. 1945, II, s. 104. 11 Afb.
Houmøller, s. 47. 12 O. Andersen: Frederiksberg ældre Kirkegaarde, Kbh. 1893, s.
XVI. 13 Afb. Tholle, s. 45. 14 Oplyst af gravstedets nuværende ejer, E. Høst-Madsen. 15 C. A. Thortsen: Efterladte Skrifter. Kbh. 1880. 16 Houmøller, s. 64. Afb.
ibid. s. 65. 17 N. Hansen: Mindeord om M. F. Voigt. Kbh. 1909, s. 10. Afb. ibid. s. 1,
samt hos Tholle, s. 63. 18 O. Andersen: Frederiksberg ældre Kirkegaarde. Kbh. 1893,
s. XXV, samt Tholle, s. 67. 19 Houmøller, s. 90. 20 Houmøller, s. 37 (afb.), 105.
21 Houmøller, s. 12, 59, (afb.) 61. 22 Houmøller, s. 94. 23 Houmøller, s. 64, (afb.) s.
65. 24 Afb. J. Werner: Gravminder. Kbh. 1912, s. 33. 25 C. Hostrup: Digte i Ud
valg. Kbh. 1918. 26 Afb. J. Werner: Gravminder. Kbh. 1912, s. 38. Fru Hostrups navn
og data ses ikke her; den senere indføjelse heraf har krævet en nyindhugning af hele
indskriften. — Weilbach: KunstLeks. III, s. 229. — Danmarks Billedhuggerkunst
(1950), s. 406. 27 Afb. J. Werner: Gravminder. Kbh. 1912, s. 48 . 28 Afb. J. Werner:
Gravminder. Kbh. 1912, s. 38. 29 Afb. Houmøller, s. 43, s. 106. 30 Afb. Houmøller,
s. 41. 31 Houmøller, s. 108. 32 Houmøller, s. 16. 33 Afb. Houmøller, s. 95. 34 Hou
møller, s. 67. 35 Afb. Tholle, s. 98. 36 Afb. Houmøller, s. 39. 37 Afb. Houmøller,
s. 51. 38 Afb. Houmøller, s. 77. 39 Afb. Houmøller, s. 111. 40 Afb. Houmøller, s. 83.
41 Oplyst af kunstnerens hustru.
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FREDERIKSBERG CHURCH
ENGLISH SUMMARY
TRANSLATED BY JOHN B. R. GOSNEY
Frederiksberg, which is now completely absorbed by Copenhagen, was originally a
little country village a few kilometres west of the capital, established in 1651 for a
small peasant community from the island of Amager. They were settled there to
cultivate the extensive area which Christian IV had added to the large home-farm
belonging to Copenhagen’s castle. The newly built village was therefore given the name
of New Amager; it was also called New Hollander Town, because the peasants of
Amager were of Dutch descent. A half-timbered church with a tower was built in
1654. It was destroyed during the war with Sweden in 1660 but soon rebuilt in its
original form. By the beginning of the 18th century it was so unstable that it had to
be demolished, and a new church was built 1732—34. The village had from about 1700
been called Frederiksberg after the castle that Frederik IV had built in this neigh
bourhood. The new Frederiksberg Church, which is situated at the end of Frederiks
berg Allé, was planned by a Dutch architect named Felix Dusart. Following a very
common pattern in his homeland the architect gave the church an octagonal shape
with a pyramidal roof topped by a small spire. There were no other buildings attached.
Two sandstone portals with pilaster ornamentation led into the church, one from the
west and one from the north. The windows are high and round-arched. The walls are
of red brick with whitewashed quoins. The roof, which originally was covered with
black glazed tiles, has been of slate since 1876 and the spire is sheathed with copper.
A couple of supplementary buildings have been added: a sacristy was built in 1782 at
the east wall behind the altar (an alteration was made in 1900), and a porch was
erected at the west side in 1869.
Inside the church the central vaulting is supported by eight wooden pillars between
which the large gallery is positioned (greatly altered in 1864). Another gallery was
erected in 1734 right up under the vaulting. This, with its short, stout balusters, has
retained its original form. After 1770 more galleries were installed beneath the one
first mentioned above. These two lower galleries were provided with windows facing
into the church and were picked out in various bright colours.
The altar piece is a so-called “pulpit altar”, one of the first of this type in Denmark.
According to German Protestant custom the communion table below and the pulpit
above are joined in one unit by the surrounding Baroque frame with its marbled
pilasters and columns. At the base of this was added a stall for the priest and one for
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the parish clerk; both stalls had disappeared by 1864. A painting, the Last Supper,
by C. W. Eckersberg was hung in 1841 above the communion table.
Of the remaining furniture must be mentioned a couple of bronze altar candlesticks,
which according to the inscription were donated in 1654 to the first church. A chalice
of silver dates from 1711. The priest’s chalice for the sick bears the date 1733, and the
wine flagon on the altar 1782. The old wooden baptismal font from 1745 is now to be
found in the chapel of Frederiksberg Castle. A new wooden font, carved in Neo-Gothic
style, was donated in 1862 together with its basin and baptismal ewer of silver. The
church had no organ until 1754, when one with a decorated Rococo front was installed.
The organ has been rebuilt frequently. The last time was in 1947. The Rococo front
was for a number of years transferred to a Jutland village church, but since 1934 has
been returned to its original location.
All the old woodwork contained in the church, for example pews and galleries, was
completely renewed in 1864, and the interior of the church in its main features now
looks as it did after this restoration.
Among those buried in the churchyard are men and women who can be considered
as representing the intellectual and political traditions of Denmark. The most famous
grave contains the remains of the poet Adam Oehlenschläger, who died in 1850.
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NY HOLLÆNDERBYENS †KIRKE
1651—1734
kønt der intet er bevaret af husene i den ældste Ny Hollænderby fra 1650erne, ved man dog så meget, at byen — ligesom dens efterfølger fra 1660erne — blev anlagt efter en samlet plan, hvilket i sig selv er noget enestående
for en sjællandsk landsby. Husene lå i to lange rækker på hver side af den
brede nord-sydgående Allégade, og kirken med dens kirkegård lukkede for
udsynet mod syd1, altså et rationelt gennemført byanlæg, uden at man af den
grund tør tro, at bysamfundet bød på arkitektoniske mærkværdigheder. Huse
og kirke var, såvidt det kan skønnes, i bindingsværk, formentlig holdt i tra
ditionel almuestil.
Kirken var planlagt samtidig med byen, hvad et kongebrev fra juni 1651
bekræfter2, og efter ordlyden af et andet kongebrev skal den være taget i brug
senest 1654. Fra dette sidstnævnte år stammer også de to messingalterstager,
der endnu findes i Frederiksberg kirke (s. 449), og som nu er det ældste synlige
minde om den første Ny Hollænderby.
Den ældste kirke på dette sted fik kun en kort levetid. Sammen med byen
blev den ødelagt 1658 under svenskekrigene. Man tog efter fredsslutningen
straks fat på genopbygningen på de gamle tomter3. Dog blev den nye kirke
fra 1662 ikke opført direkte på sin forgængers fundamenter. En række udgrav
ninger4 1943 kastede lidt lys over dette spørgsmål. Man fandt frem til grund
volden under den 1662 genrejste kirke, og det viste sig da, at denne bygnings
søndre mur var ført hen over ældre grave. Alene af denne grund måtte det
være klart, at den første kirke skulle søges andetsteds.
Udgravningsstedet var Haveselskabets Have (oprettet 1884 på den konge
lige driverihaves grund fra Frederiksberg slots ældre tid) tæt ved indgangen
fra nutidens Frederiksberg Runddel, hvor alle ældre kort (fig. 2), navnlig en
anselig serie fra tiden omkring 1700, er enige om at anbringe kirken og dens
kirkegård. Her fandtes foruden fundamentrester af 1662-kirken også en snes
grave (fig. 3). Desuden stødte man tæt nord for kirkebygningen dels på nogle
marksten i række, dels på et brandlag5. Fundene kan fortolkes som de eneste
bevarede rester af kirken fra 1650’erne, men helt sikkert er det ikke.
Ved genopbygningen af det ruinerede bysamfund erhvervede kronen den
sydligste tomt i den vestre række — den nærmeste nabo til kirkegården — og
opførte her, hvor nu hovedindgangen til Frederiksberg have findes, en lyst
ejendom, den såkaldte »Prinsessernes gård«6. Den blev senere til »Prinsens
gård«, da den 1680 tilfaldt kong Christian V.s 9-årige søn, den senere kong
Frederik IV7. Den store matrikel fra 1681 omtaler gården i sine markbøger og
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nævner der, at der øst for stuehuset lå en rendebane8. Det kan kun være nu
tidens Frederiksberg runddel, som altså var i funktion 1680, men som utvivl
somt var ældre, anlagt som et appendix til prinsessegården fra 1662.
Denne rende- eller ridebanes eksistens fik en vis betydning for kirken, der
nu var blevet isoleret fra sin menighed. Den havde langstrakt, ottekantet form,

Fig. 2. Ny Hollænderbyen og dens kirke 1697, tegnet af Hans Heinrich
Scheel. Syd opad. Øverst til højre er Prinsens gård indtegnet. Øst derfor
ligger Ridebanen (nutidens Frederiksberg Runddel) og Frederiksberg Allé,
begge tilkommet længe efter byens grundlæggelse. Planen viser et regulært
byanlæg med gårdene i to rækker på begge sider af den brede Allégade og
med kirken omtrent i anlæggets akse. Originaltegning i Nationalmuseets
billedsamling (s. 404).
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med længderetning øst-vest, og skød sig som et kongeligt domæne ind mellem
byens huse og kirkegården. Den var til alle sider — undtagen mod vest, hvor
prinsessegården lå — hegnet med stakitværk, og menigheden måtte gennem en
stakitport for enden af Allégaden lukke sig ind på rendebanen for at nå lågen
i kirkegårdens stakithegn. Rimeligvis har også anlægget af denne rendebane
skrællet den nordligste del af den ældste kirkegård væk, og heri kan der ligge
en antydning af, hvorfor den nve kirke fra 1662 måtte flytte et stykke mod syd9.
Ny Hollænderbyens kirkegård dannede en aflang, ikke ganske regelmæssig
firkant, o. 110 alen langs rendebanens søndre flanke og med en dybde på godt
80 alen. Henover dens tomt ligger nu nogle af Haveselskabets drivhuse, des
uden Frederiksberg begravelsesvæsens kontorbygning samt en del af den Pileallé, der blev brudt igennem til rendebanen vistnok omkring 1734 i direkte
forlængelse af Allégaden.
Kirkebygningen fra 1662 lå skråt i forhold til Allégadens akse; den var enskibet, uden særskilt kor, havde tårn (eller tagrytter?) over vestgavlen og et
våbenhus mod nord. Udgravningerne 1943 bragte en del af fundamenterne for
dagens lys, særlig det sydøstre hjørne, der ikke var dækket af nutidige byg
ninger. Soklen var en faststampet masse af ler, kalk, nmrstensbrokker og en
kelte marksten. Derover har muren rejst sig. Den var af bindingsværk, men
overkalket, og i kalken var der med grå farve antydet kvadersten, eller som
en murmester 1724 udtrykte sig: »Tavlene paa taarn og kircke ... to gange
overhvidtet og der paa trocken graa streger i quaderstens skickelse samt en
graa fod neden om«10. Vinduerne havde rammer af træ11, østgavlen havde vind
skeder12. Taget var belagt med (røde?) tegl13, og tårnet havde mulig et pyra
midespir — om man ellers tør tro de ældste afbildninger14, der dog nok blot
antyder en signatur af begrebet kirke, ikke et portræt af denne individuelle
bygning. I det indre var gulvet belagt med mursten. Den samlede bygning har
målt 23 ½ alen i længden, 8 alen i dybden, medens våbenhuset på nordsiden,
tæt ved vestgavlen, målte 5 alen i kvadrat.
Ved en reparation 1729 blev tårnets opgang, der hidtil havde været inde i
kirken, ført ud i våbenhuset, over hvis loft der blev brudt hul i kirkemuren
for at skaffe adgang til klokkerne15. Forandringen, der udførtes, fordi man
ville skaffe plads til endnu en lukket stol på den tidligere tårntrappes plads,
kan vistnok kun fortolkes som et vidnesbyrd om, at tårnet — eller tagrytteren
— havde sin plads over vestgavlen og ikke, som nogle har ment. over våben
huset.
Kirken var snart brøstfældig. Dens ustabile fundamenter, som tildels lå hen
over begravelser, der i tidens løb sank sammen, fik murene til at vakle og
hælde. Netop på grund af bygningens dårlige tilstand tilbød hofprædikanten
H. G. Masius 1695 som nævnt ovenfor s. 402 at opføre en hel ny kirke af
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Fig. 3. Ny Hollænderbyens †kirke. Opmåling af fundamenterne i Haveselskabets have ved Charles
Christensen 1943. Nationalmuseets billedsamling (s. 404, 406).

grundmur16. Tilbudet mødte massiv modstand hos Ny Hollænderbyens ind
vånere, der i sin tid havde rejst kirken og også for fremtiden ville holde den
ved magt, og kongen selv må have været mod forslaget, som faldt bort af sig
selv. Men to år senere, i 1697, brændte det meste af byen17. Prinsens gård og
kirken blev skånet, medens den øvrige by var hårdt ramt. Den blev nok genopbygget, men forpagtningen af ladegårdsjorderne blev frataget indbyggerne.
De kunne for fremtiden leve som husmænd af lidt havebrug, og dermed mi
stede kirken sin tiende, det vigtigste bidrag til kirkebygningens vedligeholdelse.
Christian V. resolverede derfor 4. oktober 1698, at kirken skulle nedlægges18.
Det blev ikke til noget, og vi ved ikke, hvad der reddede kirkebygningen fra
udslettelse, skønt den dog i det nævnte kongebrev karakteriseredes som stå
ende for fald. Mulig var det den kommende mand på stedet, kronprinsen, den
senere kong Frederik IV., der har grebet ind og sikret Ny Hollænderbyens
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kirke endnu nogle leveår. Men den var og blev skrøbelig. For at afværge en
ulykke måtte man 1729 sikre den nordre sidemur og den østre gavl »med sti
vere og drivkister«19. Det var kun lapperier. Sluttelig blev dødsdommen fæl
det. Den fordums kirkegård blev indtaget under Frederiksberg slots driveriog menagerihave. Kirken blev nedrevet, og materialerne solgtes ved offentlig
auktion20 den 25. februar 1734.

INVENTAR
Om Ny Hollænderbyens kirkelige inventar er oplysningerne så spredte og
tilfældige, at en fyldestgørende oversigt ikke kan gives. Vi kender intet til al
terets eller prædikestolens udseende. Vi ved kun, at kirken var formet som en
fladloftet sal, og at alteret stod ved østvæggen. Stoleværket må have været
fordelt i to rækker med mandsstolene ved sydsiden og kvindestolene mod nord.
Men hvorledes disse stole var udformet, eller hvorledes de hyppigt omtalte
brudestole og lukkede stole tog sig ud, vil vistnok for bestandigt være ukendt.
En del af inventaret overførtes til den nybyggede Frederiksberg kirke 1734.
Det gælder alterklæde, messehagel, kalk, disk, alterstager, døbefont — mulig
også en pengeblok — lysekrone, kirkeskib, måske tillige et tårnur og de to
klokker. Af disse inventargenstande er alterstagerne og alterkalken endnu i
Frederiksberg kirkes eje.
†Alterbord og †altertavle blev kasseret 1734.
†Alterklædet synes at være overført fra den gamle til den nye kirke.
†Messehagel, der 1730 karakteriseredes som halvgammel, og som bestod af
rødt fløjl indkantet med guldkniplinger og »paa Ryggen eet virket Crucifix«,
blev nævnte år overført til Hyllested kirke (D.K. Sorø amt II, s. 878). I ste
det fik Frederiksberg kirke (= Ny Hollænderbyens kirke) en messehagel, der
o. 1720 var bestemt for det ved Juellinge planlagte, men aldrig fuldførte kapel
for det sjællandske rytteri21. Den overførtes sammen med alterklædet 1730 til
Frederiksberg kirke, hvor den endnu findes (se nedenfor s. 450), dog delvis
ødelagt efter en brand i sakristiet 1947.
Alterkalk med †disk, stemplet 1711, omtales nedenfor s. 446 under den nye
kirke.
Alterstager 1654, af messing, skænket af arkelimester Peter Kolthofft, regi
streres nedenfor s. 449. Så længe stagerne brugtes i Ny Hollænderbyens kirke,
blev de forsynet med vokslys fra Københavns slot22. Leverancen ophørte først
1748.
†Alterskranke. Ved anonym gave fik kirkens knæfald 1702 et rækværk af
jern med otte messingknapper. Senere fik remmesnideren Morten Beschung
ordre på tre lange skamler til samme knæfald, beklædt med garvet gedeskind23.
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†Font af træ overførtes vistnok til den nye kirke24, hvor den stafferedes af
Johan Christian Muhle 1738. Den kasseredes 1769. Et †dåbsfad 1710 af tin
fulgte fonten over til den nye kirke (s. 453).
†Prædikestolen forsvandt, da kirken blev nedrevet. Et †timeglas på prædike
stolen25 omtales 1724.
†Stolestaderne stammede formentlig fra kirkens opførelsestid i 1660’erne.
Også de forsvandt sporløst 1734. Ud for mands- og kvindestolenes gavle blev
der 1722 anbragt 26 klapper i kirkens midtgang26. Der var særligt indrettede
brudestole; ved dåbshandlinger brugtes de også som fadderstole27. For at øge
kirkens indtægter anskaffede man 1724 nogle papir- og voksblomster, som ved
bryllupper og barnedåb kunne udlejes til liebhavere28. Skikken kendes også
andetsteds fra (jfr. Nødebo kirke, D.K. Frederiksborg amt II, s. 1091), og den
holdt sig i Frederiksberg kirke et stykke ind i 1800’rne.
†Lukkede stole omtales hyppigt. Prinsens gård rådede over de to øverste sta
der på mands- og kvindesiden29. Af andre stoleejere nævnes: Laurs Laursen
fra Bakkehuset, de vekslende slotsforvaltere på Frederiksberg slot, Laurs Jør
gensen fodermester, Jomfru Fleischers folk på Teglgården (nuværende kgl.
Porcelænsfabriks grund), en udrider, den kgl. køkkeninspektør Rasmus Hol
dersen, berideren Peder Giøde og flere30.
†Skriftestolen blev repareret 1723 og fik 1725 fire nye måtter samt 1727 en
lang knæleskammel overtrukket med rødt skind31.
†Pengeblok har der utvivlsomt været, sålænge kirken bestod. Den omtales
første gang 1703, da en tyv brød den op og fjernede indholdet, hvorefter den
forsynedes med to nye taskelåse. 1710 skete der påny indbrud i blokken, hvor
efter sognepræsten en årrække tog kirkens tavlepenge i forvaring. 1723 lod
man påny en smed reparere blokken med nye jernbånd32, og det ser ud til, at
den fulgte med andet kirkeinventar over i den nye kirke. Desuden anskaffedes
1728 en †blikbøsse33, netop på grund af talrige tyverier, som dengang blev be
gået ved andre kirker. Pengetavler nævnes ikke.
Kirken har ikke ejet noget pulpitur, og et orgel er intetsteds omtalt,
†Lysekrone nævnes 1734, samme år som den overgik til den nye kirke34. Den
var da i en sørgelig forfatning og blev derefter restaureret. Den havde oprinde
lig 16 arme. Deraf måtte gørtleren Svend Callundborg erstatte fire store og fire
små arme, desuden en del plader og piber samt »6 store og smaa Staffacier
med deres Spiire og Vinger«, altså en ret gennemgribende restaurering af en
åbenbart meget gammel lysekrone. Den brugtes længe i den nye Frederiksberg
kirke (nedenfor s. 472). I den langt senere synsprotokol fra 1861 nævnes give
ren ved navn: Peter Barum, og kronen hang endnu på den tid i kirken. Den
blev rimeligvis kasseret 1871.
Et †kirkeskib omtales 1734 under den nye kirke; det var af ældre oprindelse
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og måtte nævnte år repareres, hvoraf man kan slutte, at det stammede fra Ny
Hollænderbyens kirke. Det eksisterede endnu 180335.
†Ligbåre omtales 1725 som ny36. Den fulgte formentlig med over i Frede
riksberg kirke (se s. 472).
†Tårnur omtales 172237. Det blev sandsynligvis overført til den nye kirke;
men i så fald blev det kasseret allerede 1739 (nedenfor s. 474).
†Klokker. Ny Hollænderbyens kirke havde to klokker, hvis nøjagtige alder
ikke kendes. Den mindre klokke, der vejede 71 pd., revnede ved ringningen i
anledning af Frederik IV.s død 1730. Der blev leveret metal til omstøbningen
fra Torup og Melby kirker i Frederiksborg amt samt fra Brøndbyerne. Den
nye klokke støbtes af Friederich Holtzmann38 og blev herefter kirkens største.
Både den og den mindre klokke overførtes 1734 til den nye Frederiksberg kirke,
hvor de fungerede til henholdsvis 1890 og 1751 (s. 474).
Andet inventar. Ifølge sabbatsanordningen af 21. april 1730 anskaffedes et
†halsjern med kæde og hængelås39. Denne gabestok synes at være overført til
den nye kirke, hvor den 1751 erstattedes af en anden, der først forsvandt 1803.

GRAVMINDER
Ny Hollænderbyens nedlagte kirkegård lå, som tidligere nævnt, syd for Fre
deriksberg Runddel med længderetning vest-øst, fra den nuværende indgang
til Frederiksberg have og hen under den senere gennembrudte Pileallé til den
nuværende
Frederiksberg
kirkegårds
vestre
hegnsmur.
Ved
udgravningerne
1943 fandt man på dette sted ialt en snes begravelser, hvoraf de fleste lå langs
den nedrevne kirkes sydside, nogle få af dem velbevarede med gode lågprofi
ler40. Blandt de fundne rester af gamle begravelser lå ialt syv inden for 1662kirkens mure. Et par af dem lå under korgulvet ved kirkens østvæg. En del
fint forarbejdede, men nu stærkt ødelagte, kistebeslag blev fundet og opbevares
nu i Frederiksberg kommunes centralbibliotek, reserveret som en første be
gyndelse til det kommende museum for Frederiksberg by.
Ad arkivalsk vej kender vi nogle af navnene på de personer, der blev begra
vet i kirken. Der er ingen kendte navne imellem. 1690 døde kronprins Frede
riks fuglefænger Johan Täntzer og blev på prinsens bekostning bisat ved Ny
Hollænderbyens kirke41; om begravelsen skete inden for kirkens mure, er ikke
ganske klart. Fra 1722 til 1723 nævnes ialt fire begravelser i kirken, deriblandt
to barnekister. Frederik IV.s fasanmester Claus Bertelsen bisattes ligeledes i
kirken, den 7. april 1724, og den 20. september 1729 blev Laurs Laursen fra
Bakkehuset stedet til hvile under våbenhusets gulv. At begravelser under
kirkegulvet i hele perioden fra 1662 til 1734 var hyppige, kan man se af en ud
gift i kirkeregnskabet fra 1726, hvorefter hele syv grave var sammensunkne
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og krævede en omlægning af kirkens murstensgulv. En regnskabsnotits fra 11.
juni 1733 fortæller, at på hin dag bisattes monsieur Krabbes barn i våbenhu
set. Det er den sidste begravelse, der er bogført i den gamle kirke42.
†Ligsten 1690, fundet på den nedlagte kirkegård 1836, skal have haft føl
gende indskrift: »Anno 1690 — is hier vnder begraven — Christian Christian
sen Raiers«. Derunder et bomærke. Der er der dog grund til at tro, at navnet
er læst forkert43.
†Ligklæde 1729. Da kirken ikke oppebar tiende — en hovedindtægt for dan
ske landsbykirker — måtte man ad anden vej forbedre økonomien. Der an
skaffedes derfor et sort ligklæde, som skulle dække kisten under transporten
fra hjemmet til kirkegården, og som kunne udlejes, når byboerne ønskede en
standsmæssig begravelse. 1729 indkøbtes 10 alen sort klæde og 19 alen hvide
og sorte »mellerede Cammel haars Frynser«, hvilket altsammen med syløn til
skræderen Wilhelm Schön i Frederiksberg by kostede 38 rdl. 32 sk.44. — Lig
klædet blev første gang brugt, da Laurs Laursen fra Bakkehuset som ovenfor
nævnt den 20. september 1729 bisattes i kirkens våbenhus45. Det synes at være
overført blandt det brugelige inventar til den nye kirke, der stod rejst 1734.

Fig. 4. Ny Hollænderbyens †kirke.
Alterstage 1654 af messing (s. 408 og
449).

H. H. L. 1972

Fig. 1. Vartov. De forhenværende hospitalsbygninger og kirken set fra tårnet på Københavns råd
hus. – Vartov. Die ehemaligen Hospitalsgebäude und die Kirche vom Turm des Kopenhagener Rat
hauses gesehen.

INDLEDNING OG OVERSIGT
Indtil 1925 – omend i aftagende grad – udgjorde den beskedne kirke i
Løngangsstræde både funktionelt og organisatorisk blot et afsnit inden for
Vartov hospital. Dette hjem for syge og fattige gamle mennesker, hvis egent
lige navn var Helliggejsts eller Helligånds hospital, udflyttedes i første halvdel
af 1930’rne til Lersø Parkallé under navnet Gammel Kloster. Stiftelsen er
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blandt Københavns ældste, endnu fungerende institutioner, formentlig grund
lagt af Roskildebispen Jens Krag i slutningen af 1200-tallet. Hospitalets mid
delalderlige historie skal ikke omtales her, men er berørt i indledningen til be
skrivelsen af Helligåndskirken (DK København, bd. 1, p. 627–628).
Allerede 1530 godkendte Frederik I det katholske klosterhospitals omdan
nelse til et borgerligt sygehus1, hvorunder lagdes S. Jørgens gård og S. Gertruds
hus; to år efter overdroges gråbrødreklostrets bygninger til hospitalet2. Chri
stian III stadfæstede 1536 ved sin tiltrædelse3 hospitalets ejendomsbesiddelser
og bedrede i sin regeringstid stiftelsens økonomi på forskellig måde. Frederik
II fortsatte i dette spor, og tid efter anden skænkede private betydelige gaver,
så hospitalet i perioder var særdeles velhavende4.
Indtil 1606 forblev stiftelsen i sine oprindelige bygninger på Helligånds
kirkegård, men nævnte år ønskede Christian IV dér at indrette et børne- og
tugthus5, og i stedet anviste han de syge husly i den kongelige lystgård med
gæstgiveri, der lå ved Rosbæk mølle i Hellerup (nær nuværende Gammel Var
tovvej) og var kendt under navnet Vartov6.
Ifølge fundatsen af 30. november 16077 lededes hospitalet af en forstander
under tilsyn bl.a. af superintendenten, de to ældste borgmestre og Helligåndskirkens præst.
1618 nedlagdes Møens hospital i Spejlsby, og kongen oprettede i stedet 8 nye
senge i Vartov; på lignende måde fortsattes 1631 med sygehusene i Kalund
borg, Ringsted og Næstved8. Disse foranstaltninger udtrykker en bemærkelses
værdig centralisering inden for fattigforsorgen og forbedrede betydeligt Var
tovs økonomi.
I nævnte fundats anføres en prædikant ved hospitalet; men ligesom der fattes
materiale til en nærmere bestemmelse af bygningernes indretning, savnes der
oplysninger til at afgøre, om der eksisterede et kapel. Muligvis har man, mens
hospitalet lå inde i byen, på vanlig middelalderlig vis haft opstillet et fast alter i
sygesalen. I Hellerup kan man have klaret sig med mere provisoriske arrange
menter.
Den ensomme beliggenhed langt uden for byens volde, måske i forening med
at værtshuslokaliteterne fandtes mindre egnede, medførte, at man besluttede at
opføre et hospital nærmere byen. 1630 rykkede lemmerne ind i et nyt kompleks,
der havde en enestående placering midt i den østligste af de tre fremskudte
skanser, der anlagdes ved søerne som led i Christian IV’s udvidelse og befæst
ning af København. Hospitalet, hvis placering for enden af Sortedamssøen
omtrent svarer til Trianglens beliggenhed i vore dage, tog navnet med fra Helle
rup og kaldtes (Ny) Vartov. Det fremgår af de sparsomme, samtidige beskri
velser, at der, i den tid hospitalet lå i skansen, fandtes en lokalitet, som kaldtes
kirken (p. 13–16).
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Det nyopførte anlæg forundtes kun en kort levetid, da hele komplekset i for
bindelse med de svenskes belejring af København blev sløjfet i november 1658.
Forinden var hospitalets lemmer og personalet fortrukket inden for voldene,
hvor de installeredes i en lejet ejendom i Pilestræde (p. 20).
Kort tid efter fandt den nu forarmede stiftelse et nyt, midlertidigt opholds
sted i Børnehuset på Christianshavn. En betydelig gave 1665 satte hospitalet i
stand til at erhverve den ejendom i Farvergade nærmest volden, hvor tid
ligere den kongelige farvergård havde været, og hvor fra 1589 Tyge Brahe havde
haft sit observatorium i den skanse af sten, som lå ud til Møllebækken (p. 18).
Ved tilbageflytningen til byen beholdt stiftelsen betegnelsen Vartov; det
officielle navn var stadig Helliggejst hospital, der f.eks. anvendtes på titel
bladet i stiftelsens regnskabsbøger9 og på det 1704 anskaffede seglstempel
(fig. 8) og undertiden anførtes i 1700-tallets historiske og topografiske be
skrivelser10. I praksis fortrængtes det imidlertid af det mundrette Vartov, der
med tiden knyttedes så fast til bygningskomplekset i Farvergade, at da in
stitutionen atter forlod den indre by, blev navnet tilbage.
Hospitalet forblev nu i godt halvtredie hundrede år i byens forreste linie
ved Vestervold. I den første tid betjente man sig af de forhåndenværende byg
ninger, hvor der et sted må have været indrettet en kirkesal (p. 20–21). Da øko
nomien i begyndelsen af 1700-tallet havde forvundet tabene under svenske
krigene, besluttede hospitalets direktion at opføre en ny bygning langs Løngangsstræde. 8. juli 1724 nedlagde kronprinsen, den senere Christian VI, grund
stenen, og næstfølgende vinter blev huset taget i brug (p. 21–23).
Skønt uden for rammerne af »Danmarks Kirker« skal det anføres, at til denne
fløj føjedes 1726–29 en bygning langs Voldgaden, og 1743–44 nåede bygge
riet en foreløbig afslutning med en længe mod Farvergade, hvori bl.a. ind
rettedes bolig for stiftelsens præst. Herefter fremstod hospitalet i bybilledet som
et tre-fløjet, to etager højt kompleks, hvis enkelte sider afsluttedes og akcentueredes, mod Løngangsstræde af en trekantet fronton, på de to andre façader af
trefagskviste; de tre fløje omgav en gårdsplads, der havde tilkørsel gennem en
port midt i Farvergadelængen. Fra først til sidst var fastholdt det prunkløse
arkitektoniske formsprog på grænsen mellem militær strenghed og borgerlig
hygge, som man ud fra tidens kunstneriske og sociale forestillinger mente anstod sig for husets formål.
Den første af bygningerne, fløjen mod Løngangsstræde, rummede i hele sin
udstrækning og i begge etager sygesale, der både foroven og forneden stod i
åben forbindelse med den i husets midte placerede kirke. Ret hurtigt føltes det
imidlertid utilfredsstillende, at kirken var gennemgangsrum og ikke afskærmet
fra de store, urolige sale, hvor sengene stod opmarcheret i fire rækker. Da her
til kom behov og økonomisk mulighed for at øge hospitalets kapacitet, beslut
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tede direktionen at rejse en ny, selvstændig kirke ved den østre ende af fløjen
mod Løngangsstræde. 23. april 1753 nedlagdes grundstenen af lensgreve C. A.
von Berkentin, der blandt sine mange poster fra 1745 talte embedet som direk
tør i fattigvæsenet. Allerede 11. juni året efter kunne biskop Peder Hersleb
indvie den enkle sal, der ved fløjdøre var sat i forbindelse med sygesalene, og
hvortil inventaret fra den ældre kirke var overført (p. 24–28). I de grundlæggende
træk er fattigstiftelsens kirke fra midten af 1700-årene bevaret til vore dage,
dog har to årstal og de forandringer, der da fandt sted, indskrevet sig afgørende
i husets historie: 1858, da hele hospitalskomplekset forhøjedes med een etage,
og kirkens inventar nyopstilledes (p. 29); samt 1935, da pulpitursøjlerne førtes
til loftet og inventaropstillingen reguleredes (p. 31).
Fattigdirektionen resolverede om kirkens indvielse 1755, at den skulle fore
tages »ikke med så stort ceremoni, som når en sognekirke indvies«.11 Denne
beslutning giver vel udtryk for samtidens placering af stiftelsens kirkesal blandt
byens gejstlige monumenter; tillige karakteriserer den kirken, hvor ingen
enkeltheder løfter sig over det jævne og tidstypiske. Når Vartov som institution
og begreb alligevel er landskendt, beror det selvsagt på den virksomhed, som er fo
regået bag de røde mure. Fattighjemmets position i Københavns hverdag er vel
nu en uddøende erindring, men adskillige af Vartovs præster har været mænd,
der på en eller anden måde har markeret sig i samtidens bevidsthed. Et ud
tryk for Vartovs særstilling findes i den kuriøse omstændighed, at to af dens
præster er blevet hædret som titulære bisper.
Den stærke, åndelige rørelse, der udgik fra salmesangen og forkyndelsen i
denne »Krog i Statskirken«12 i den lange periode, Grundtvig var præst ved
Vartov (1839–72) var, som utallige gange påvist og kommenteret, af grund
læggende indflydelse på landets liv. Blandt de relativt få ting i kirken, der direkte
minder om Grundtvigs gerning, skal fremhæves døbefonten, der på middel
alderlig vis er stillet inden for indgangen i vestenden (p. 47).
Kirkens primære opgave var at betjene hospitalets lemmer. Derfor skønnedes
en døbefont ikke nødvendig i begyndelsen, og børn af hospitalets betjente døbtes i
sognekirken, Frue kirke13. Allerede fra midten af 1700-tallet foreligger imidlertid
vidnesbyrd om, at mange mennesker ude fra byen deltog i gudstjenesterne i
Vartov14; med tiden blev stiftelsens indvånere henvist til pulpiturerne. I første
del af forrige århundrede registreredes en nedgang i antallet af udengårds
kirkegængere15, men med Grundtvigs ansættelse indtrådte en kraftig vækst, og
ved adskillige lejligheder har det beskedne kirkerum været fyldt til briste
punktet. Af periodens mindeværdige begivenheder kan anføres gudstjenesten
Palmesøndag 1867 og det store ligtogs standsning ud for kirken den 11. sep
tember 1872, da Grundtvigs båre førtes til banegården16.
Grundtvigs virke, der nød den frihed, som »kun undes saadanne Hospitals-
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Fig. 2. Vartov kirke. Alterpartiet efter forandringerne og istandsættelsen 1858 (p. 42), Grundtvig
foran alteret. Maleri af A. C. Bennike fra begyndelsen af 1860’erne. Immanuelskirken, Frederiksberg.
– Vartovkirche. Altarpartie nach Veränderungen und Instandsetzung 1858, Grundtvig vor dem Altar.
Gemälde von A. C. Bennike vom Beginn der 1860-er Jahre.

Præster som Præsten i Vartov«17, etablerede på landsplan begyndelsen til folke
kirke og valgmenigheder m.v. og betegnede på det lokale niveau vejen frem til
Vartov kirkes løsgørelse fra hospitalet, der 1. marts 1857 var blevet kommunal
institution under magistratens første afdeling18. 1910 stiftedes Vartov fri
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Menighedssamfund, fra 1920 anerkendt som valgmenighed, der 1925 på favo
rable konditioner købte kirken af kommunen19.
Samtidig med den ovenfor nævnte forhøjelse, som N. S. Nebelong gennem
førte i 1850’erne, ombyggedes og suppleredes komplekset dels mod Farvergade,
dels med en tre-fags bygning ved kirkens gavl nærmest Vandkunsten, hvori
senere indrettedes en bolig for præsten. I tilslutning hertil opførtes 1929–30
efter Aage Rafns tegninger en mindre forbindelsesbygning, der helt lukkede
gården mod omverdenen20.
Efter stiftelsens udflytning 1934 benyttede Københavns kommune hospitalsbygningerne til kontorer og anlagde under Vester Voldgade en tunnel, der
satte Vartov i forbindelse med rådhuset. Imidlertid fandt man hurtigt de gamle
bygninger lidet rummelige og overvejede at tilføje endnu en etage21. Denne fra
et arkitektonisk synspunkt ikke helt heldige tanke blev dog opgivet, men i stedet
agtede magistraten at nedrive Vartov, hvis hele kompleks siden bygningsfredningsloven af 1918 var fredet i klasse A. Tanken om at sløjfe Vartov (dog uden
kirken, der siden 1925 var selvstændig) vakte stor opstandelse og afstedkom
megen korrespondance og avisskriveri22.
Det er ikke her stedet at gå ind på denne situation, kun skal det anføres,
at sagen, der hvilede i krigsårene, fandt sin afslutning 1948, da »Kirkeligt
Samfund af 1898« erhvervede ejendommen23. Herved lykkedes det at bevare
de traditionsrige bygninger og yderligere ved mangesidig aktivitet at bringe
Vartov på fode i mindet om Grundtvigs virke. Som selvstændig part indgår
kirken organisk i den nye helhed.
Ved stiftelsens udflytning til Lersø Parkallé oprettedes ingen egentlig kirke,
men man betjener sig lejlighedsvis af et stort opholdsrum. Ved gudstjenesterne
i Gammel Kloster bruges altersølv fra Abel Cathrines stiftelse (jfr. DK Køben
havn, bd. 2, 477ff).
Det skal bemærkes, at redegørelsen for Vartovhospitalets kirkesale går kro
nologisk frem, således at nu forsvundne eller ændrede bygninger omtales før
den eksisterende kirke. Efter bygningsafsnittet følger en beskrivelse af Vartov
kirkes inventar, hvor nuværende og tabte genstande behandles samlet i den
sædvanlige rækkefølge (p. 34–59).

Fig. 3. Vartov skanse, 1625, udsnit af overslag med tegning af porttårn, signeret Hans van Steenwinckel (1587–1639). Til byggeriet skulle anvendes bl.a. »Hollands moffer« og »gulandz Hogensten«.
Rigsarkivet (p. 14). – Die Vartovschanze, 1625, Ausschnitt eines Voranschlages mit Zeichnung des
Torturmes, signiert Hans van Steenwinckel (1587–1639).

HOSPITALET I SKANSEN
I 1620’rne anlagde Christian IV ved søerne nord for København tre frem
skudte skanser som led i sin udvidelse og nybefæstning af byen. Efter voldarbejder 1623 og følgende år omkring ladegården ved S. Jørgens sø tog man fat
på den østligste skanse, der skulle sikre strækningen fra Sortedamssøen til de
lavtliggende arealer østpå ved S. Annæ skanse24. Ved søen passerede Helsingørvejen ind til Østerport, og den lagdes gennem skansen, der således kom til at
fungere som forgård til byen. Grundformen af det firsidige forværk fremgår af
fig. 4–7.
Mens eftermiddagssolen skinnede ind på det kongelige taffel på Rosenborg,
som Erik Arup så malende karakteriserer rigets lykkelige tilstand 162425, må
opførelsen af skansen have været i gang. I den strøm af breve og forordninger,
som Christian IV udsendte, før han begav sig ud i Kejserkrigens æventyr, er
nogle meddelelser af 6. maj 1625, hvoraf een pålagde Claus Daa og Palle Rosenkrantz at yde bidrag til Vartovs hospital; samtidig fik hospitalsdirektørerne
besked om, at pengene skulle bruges til hospitalets bygning. Ved sagen ligger
Danmarks kirker, København IV
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Fig. 4. Vartov skanse og hospital 1648. 1:5000. Udsnit af Otto Heyders kort over Københavns
befæstning. Forsvarets bygningstjeneste. – Vartovschanze und -spital, 1:5000. Ausschnitt einer Karte
aus dem Jahre 1648 über Kopenhagens Befestigung.
Fig. 5. Vartov skanse 1659, 1:5000. Udsnit af kort, der angiver troppebevægelserne under stormen
på København 11. februar. Nationalmuseet. – Vartovschanze, 1:5000. Ausschnitt einer Karte aus dem
Jahre 1659, welche die Truppenbewegungen während der Erstürmung Kopenhagens am 11. Februar angibt.

fra arkitekten Hans Steenwinckels (1587—1639) hånd materialeliste, overslag
og skitse af en strækning af skansens vold med »den wderste puort«, der skulle
have tømret vindebro (fig. 3); tillige en oversigt over, hvad der »Rester till de
4 Grundmurede Hussis for-Nødenhedt thill att ferdig giøres«26.
Det bliver vel aldrig klarlagt, hvem der undfangede ideen om at placere
hospitalet inde i fæstningen; dog kan det konstateres, at tanken ikke savnede
paralleller i samtiden. I den periode skansehospitalet eksisterede, hed det sig, at
bygningerne var opført efter kongens eget rids27. Skønt rigtigheden heraf ikke
kan efterprøves, forekommer det nok så nærliggende at tænke på ovennævnte
Steenwinckel som den, der har foretaget den egentlige projektering. Til trods for
at komplekset forsvandt kun en menneskealder efter sin opførelse og derfor
kun kendes i meget grove træk, står det klart, at byggeriet har været på højde
med det bedste i tiden28.
Den ret omfattende syge- og plejestiftelse er på det administrative plan
exponent for periodens forsøg på forbedring og centralisering af landets hospi
tals- og forsørgelsesvæsen (p. 8). Placeringen op til den ofte af udlændinge

15

HOSPITALET 1 SKANSEN

Fig. 6. Vartov skanse og hospital 1658. Udsnit af E. I. Dahlberghs og J. le Pautres fremstilling af
Carl X Gustavs belejring af København, efter Pufendorf, De rebus gestis Caroli X Gustavi, Det
kongelige Bibliotek. – Vartovschanze und -hospital 1658. Ausschnitt der Darstellung der Belagerung Ko
penhagens durch Carl X Gustav nach Pufendorf, De rebus gestis Caroli X Gustavi.
Fig. 7. Vartov skanse og hospital 1658. Udsnit af Peder Hansen Resens prospekt 1677 af Køben
havns situation før belejringen. – Vartovschanze und -hospital 1658. Ausschnitt aus Peder Hansen
Resens Prospekt aus dem Jahre 1677 von Kopenhagens Situation vor der Belagerung.

befærdede hovedvej ind til den prægtigt øgede og udstyrede kongelige hoved
stad har vel forlenet (Ny) Vartov med en undertone af prestigepræstation.
Under belejringen spillede det ensomme fort en vis rolle for begge de krigs
førende parter. I en periode var det besat af de svenske, som bevidst skånede
hospitalet. På den anden side var det ubehageligt for forsvarerne, at fjenden
kunne benytte skansen som udgangspunkt for angreb. 22. november 1658
rømmede danskerne derfor fæstningen, thi, som rigsråd Otte Krag skriver i sin
dagbog29, blev »Husene i Wartow affbrot, oc de fattige kommen her ind i byen,
at finden iche der igien skulde fatte post«30.
Hovedkilderne til vor viden om hospitalet i skansen er kort og prospekter
fra Københavns belejring31, Wolfs32 og Resens 33 omtaler samt de bemærk
ninger, som Vartovs præst 1637–78, Anders Mathisen Hiøring, har nedfældet
spredt i sine oftest vidtløftige skildringer, der bl.a. beskæftiger sig med årene
under svenskekrigene34. Af disse kilder fremgår det, at hospitalsanlægget bestod
af en firlænget, to eller tre etager høj, grundmuret gård, der målte ca. 66 × 66
m og lå på den østre side af vejen, samt en ladegård og økonomiafdeling på den
2*
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modsatte side. Hovedkompleksets karré, hvis kældre havde hvælv båret af
»hugne stenpiller«, indeholdt rum for de syge, køkken og boliger m.v. Indkørslen
foregik ad en port i vestfløjen, og midt i gården var en brønd. Et afsnit i østre
ende benævntes kirken, og en episode under belejringen tyder på, at man
havde disponeret med det middelalderlige system, hvor alteret var opstillet
hos de syge: Mathisen Hiøring beretter i Leyers-Krantz (p. 114) under 20.
oktober 1658 om en kugle fra byen, der »gik igiennem Muuren paa Vartoes
Kirke, og som den trillede ad Gulvet langs ned imellem de Fattiges Senge, kom
en Svensk Constabel og satte sin Fod imod den, som imod en anden Klod, og
slog den samme Kugle Foden over, at den hengte ved: O hvor skraalede denne
Constabel.«
Inventaret, der benyttedes ved kirkelige handlinger, kendes ikke ud over den
blotte omtale af †alter, og ingen af de i dag eksisterende inventarstykker vides
med sikkerhed at have tilhørt kirken i den tid, den lå i skansen. Ifølge de til
hørende årstal kan imidlertid de nuværende alterstager (p. 46) og den ene af
klokkerne (p. 59) have fungeret i Vartov før indflytningen til byen.
Ingen begravelser i kirken ifølge Mathisen Hiøring (jfr. p. 21).

Fig. 8. Vartov eller Helliggeist hospital. Retvendt fotografi af stampen på seglstempel
Gammel Kloster (p. 9). Fot.N. E. 1972. – Siegelstempel des Vartov- oder Heiligengeistspitals von 1704.

1704,

3:2.

V. Tillge o. 1865

Fig. 9. København, Løngangsstræde. Gaden set mod Vestervold med Vartov hospital og kirke i
højre side (jfr. p. 17). Efter fotografi i Det kongelige Biblioteks billedsamling. – Kopenhagen, Løngangsstræde. Die Strasse gegen den Westwall mit dem Vartovspital und der Kirche rechterhand.

VARTOV VED VESTERVOLD
BELIGGENHED OG KIRKEGÅRD
»Ud til den grønne Vold, der gaar rundt om Kjøbenhavn, ligger en stor, rød
Gaard med mange Vinduer, i dem vokser Balsaminen og Ambratræet; fattigt
ser der ud der indenfor, og fattige, gamle Folk bo der. Det er Vartov.«
Sådan indleder H. C. Andersen sin lille vemodige skildring »Fra et Vindue i
Vartov«; han karakteriserer i kort begreb hospitalets oprindelige beliggenhed
i byens udkant (jfr. omslagets kort over København 1860). Naboskabet med
Vestervold og de store træer langs Philosofgangens promenade ved voldfoden35
må have vederkvæget lemmerne i stiftelsen. Situationen fornemmes på Vilhelm
Tillges36 fotografi fra 1860’erne (fig. 9), hvor solen for enden af Løngangs
stræde spiller i lindenes løv og over fæstningens skråninger. Hele denne herlig
hed sløjfedes et par årtier senere til fordel for den merkantile udstilling 188837.
1892—1905 rejstes på stedet Martin Nyrops rådhus38.
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Mogens Falk 1944

Fig. 10. København 1761. Udsnit af Christian Geddes eleverede kort med bl.a. Gyldenløves bastion,
Vartov og del af Frederiksholmen. Københavns bymuseum (jfr. p. 18). – Kopenhagen 1761. Aus
schnitt der elevierten Karte von Christian Gedde mit u.a. Gyldenløves Bastion, Vartov und einem Teil
des Stadtviertels »Frederiksholm«.

Da hospitalet 1665 rykkede ind i Farvergade, var man i gang med omlægning
af Vestervold, stundom benævnt Søndervold39. Hidtil havde det senere
Vartovområde
udgjort
fæstningens
sydvestre
hjørne,
hvorfra
Vandmølle
graven strakte sig østpå omtrent svarende til Løngangsstrædes nuværende
forløb. Den ældre voldretning fra Vesterport til Møllebækstårnet på hjørnet
gentoges af bebyggelsen bag fæstningen og er endnu i dag fastholdt i husrækken
fra Frederiksberggade forbi Lavendelstræde til Farvergade40. Da volden ret
tedes ud og førtes fra den nuværende Rådhusplads lige ned til Kalvebodstrand
ved Blåtårn, hvor Frederiksholmskvarteret anlagdes indenfor, fremkom for
enden af Farvergade bag Gyldenløves bastion et åbent areal (fig. 10). Som
en rest af den gamle vold og som et resultat af jordarbejderne i området henlå
her »store bakker«, som imidlertid bortkørtes i begyndelsen af 1680’erne, hvor
efter stedet udlagdes som høtorv og blev brolagt på byens bekostning41. Plad
sen kaldtes Halmtorvet eller Vestertorv og benyttedes især af omegnens bøn
der på ærinde i staden42.
Umiddelbart nord for det nuværende Vartov udlagdes til brug for hospitalet
og det nærliggende Vajsenhus en kirkegård, der fungerede frem til 1760, da
den ligesom byens andre begravelsespladser inden for voldene afløstes af Assistens kirkegård uden for Nørreport. Her havde Vartov i den første tid sit eget
afsnit43.
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Fig. 11. Mindesmærke for Grundtvig i form af hvælvet hal, der med en bue er forbundet med Vartovs
nordvestlige hjørne. Ikke benyttet forslag af Ivar Bentsen og P. V. Jensen Klint til konkurrence
1912, 1:250. Kunstakademiets bibliotek, samlingen af arkitekturtegninger (p. 19). - Denkmal für
Grundtvig in Form einer gewölbten Halle, die durch einen Bogen mit Vartovs Ecke verbunden ist. Nicht
verwendeter Vorschlag von Ivar Bentsen und P. V. Jensen Klint für einen Wettbewerb 1912.

Fra den korte tid, den eksisterede, foreligger der kun få oplysninger om
Vartov kirkegård, for hvilken hospitalet svarede jordskyld til stadens kasse44.
Omfanget af de fattiges gravplads få år før dens nedlæggelse fremgår af Geddes
karrékort 1757 (jfr. lig. 10). 1711 reguleredes terrænet ved sandpåfyldning, og
et hegnende plankeværk blev repareret45.1722 klagede forstanderen over, at det
plankeværk, som var opsat tre år tidligere, nu var rådnet, fordi renovations
vognene aflæssede deres skrald for tæt på46. 1756 fældedes kirkegårdens træer
»til Conservation for Plankeværket«, der senere blev afstivet47.
I nyere tid er man lejlighedsvis stødt på benstumper og kister, der vidner
om den forsvundne kirkegård48.
Efter dens nedlæggelse afleverede forstanderen nøglen, plankeværket fjer
nedes, og arealet inddroges til offentlige formål49; her eksekveredes kagstryg
ning og brændemærkning af misdædere50. Halmtorvet inden for Vesterport, der
sløjfedes 1857, skiftede med tiden funktion og karakter; efter rådhusets op
førelse rejstes 1914 efter Anton Rosens tegning søjlen med Siegfried Wagners
fortrinlige lurblæsere i skellet af den egentlige rådhusplads. I samme periode
fremstod tanken om på det forhenværende kirkegårdsområde at placere et
mindesmærke for Grundtvig, hvorved stedets gamle relation til Vartov ville
træde frem. Ivar Bentsen og P. V. Jensen Klint udarbejdede 1912 til en kon
kurrence herom et interessant projekt (fig. 11), som dog ikke gennemførtes51.
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Senest er det gamle kirkegårdsareal ved båse og møntstandere organiseret som
parkeringsplads.
Gården i det trefløjede kompleks blev 1843 foreslået beplantet med træer52.
Før ombygningerne i 1850’erne var den østre del af den nuværende gårdsplads
optaget af bebyggelse, der bl.a. indeholdt stiftelsens lighus53. I dag smykkes
gården af to rækker klippede lindetræer; ved den østlige endestår siden sid
ste del af forrige århundrede en rødmalet klokkestabel med spåntækket sadel
tag, i den modsatte ende Niels Skovgaards granitfigur af den knælende Grundtvig
(gipsmodel 1928), der ved sin første opstilling 1932 placeredes ud for kirkens
vestgavl54.

†KIRKE FØR 1725
Den første tid efter skansehospitalets ødelæggelse måtte stiftelsen affinde
sig med midlertidige ophold i fremmede huse, fra 1658 til 62 i Pilestræde,
fra 1662 til 65 i Rørnehuset på Christianshavn55. Hospitalets forhold bedredes,
da Ellen sal. Jørgen Willumsens skænkede en større pengegave, som april 1665
satte direktionen i stand til af Joachim Frederik Vind til Gerdrup (ved Skæl
skør) at købe den ejendom mellem Farvergade og Løngangsstræde, ud til vol
den, der skulle blive stiftelsens hjemsted i de følgende knap 270 år56. Om be
byggelsen på arealet, der i hospitalets første tid på grund af det ældre vold
forløb havde en mindre udstrækning, eksisterer kun få og flygtige oplysninger.
Rester og spor efter huse er lejlighedsvis konstateret ved gravninger. Under
konsolideringsarbejder 1947-48 fandt man levn af Møllebækstårnet, der imid
lertid forlængst var nedrevet, da Helligåndshospitalet overtog ejendommen57.
I de første par menneskealdre benyttede stiftelsen de forhåndenværende
bygninger, hvor man tid efter anden vel foretog mindre ombygninger og nød
vendige reparationer. Omkring år 1700 var tilstanden dog ikke for god58.
Et sted i komplekset har der været en †kirke, der første gang omtales 1671
i anledning af nedennævnte gravstedsansøgning, hvoraf må sluttes, at kirken
lå i stueetagen. Det er dog først i århundredets sidste del og begyndelsen af det
efterfølgende, at der forekommer konkrete henvisninger til kirkens udstyr:
Vinkanden (p. 43) skænkedes hospitalet 1694, 1713-14 forsynedes »een af
Stoelener« med måtte, i årene efter 1709 optræder som fast udgift et min
dre beløb til »Hospitalets Kircke Ornamenter at reenholde«45, og 1720 og 22
anvistes syv rigsdaler til alterlys. Ved forårstide pyntedes kirken med bøge
grene til »May«59. Udgifter til kirkens drift afholdtes uforandret under bygge
riet 1724—255 9, hvorfor alteret i alle tilfælde i disse år må have stået i en af
bygningerne mod volden eller langs Farvergade.
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Om inventaret i denne kirke giver de nævnte regnskabsnotitser et fragmen
tarisk billede, som med støtte i bevarede sager dog er tilstrækkeligt til at frem
mane et indtryk af relativt etablerede forhold. Den ældste, bevarede inventar
fortegnelse (1747, p. 35) karakteriserer adskillige genstande som gamle eller kas
serede, og nogle kan med rimelighed antages at have tilhørt kirken allerede før
1725; her skal bemærkes en †altertavle, som ifølge nævnte inventarium lå på
loftet over auktionskammeret. Jfr. i øvrigt inventarafsnittet p. 34-59.
Angående begravelser kendes kun en ansøgning herom 167160, da forstan
deren i anledning af sin mors død indhentede en udtalelse hos præsten Mathisen
Hiøring.

OPFØRELSEN AF DET NYE HOSPITAL
I de første årtier af 1700-tallet forbedrede stiftelsen sin økonomi så vidt, at
fattigvæsenets direktion kunne beslutte sig for opførelse af en ny bygning.
1723 bekendtgjordes, dels ved trykte plakater, dels ved avismeddelelser, at
der den 23. december afholdtes offentlig auktion herom på Conventhuset47.
31. januar følgende år sluttedes med bygningsinspektør J. C. Krieger som ho
vedentreprenør en kontrakt, der i løbet af sommeren underkastedes ændrin
ger61. Arbejdet kom ikke straks i gang, hvilket vist skyldtes vanskeligheder
med at opnå et rimeligt bud på nedrivning af den ejendom, der stod på plad
sen61. Grundstensnedlæggelsen fandt sted 8. juli 172462, og 31. oktober året
efter kunne stadsbygmester Johan Albrecht Hiller, tømrermester Poul Olufsen og murermester Lars Erichsen afholde syn og godkende det fortrinlige ar
bejde, hvor følgende håndværkere havde medvirket: Murermester Ole Lar
sen, tømrermester Peder Nielsen Basse, snedker von Holten og maler Friderich
Holm61, mens tømreren Peter Dreyer havde fået et mindre beløb »for Galleriet
at udskære«. Sluttelig blev der brolagt omkring bygningen med 57 læs sten59.
Man var begyndt med langs Løngangsstræde, der på denne tid oftest kald
tes Vandkunsten, at opføre en fløj med sygesale i to etager. Stiftelsens videre
udbygning, som ikke var planlagt fra starten, pågik i to etaper frem til 1744,
men skal ikke følges her.
Tid efter anden øget i omfang, og 1856—60 forhøjet med een etage, er ho
spitalsbygningerne, skånet ved bybrandene63, bevaret i det ydre. Komplekset
står med sine oprindeligt malede mure og pudsede, lyse vinduesindfatninger64
(lig. 54) som en fuldgyldig repræsentant for en arkitektonisk hovedstrømning
på Frederik IV’s tid65 (fig. 14).
Fløjen langs Løngangsstræde fremstod i begyndelsen som en sluttet hel
hed med afvalmet tag og et fremspringende, frontonkronet midtparti på tre
Danmarks kirker, København IV
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fag. I begge stokværk var der i husets hele udstrækning indrettet sygesale
eller lemmestuer, der inden for midtpartiet blev afbrudt af et højt rum, om
fattende begge etager og ved alter, prædikestol og stolestader karakteriseret
som kirke samtidig med, at det til siderne stod i åben forbindelse med syge
stuerne. Denne centrale placering af kirken var i 1700-tallets første del blevet
almindelig i det nordlige Europa og øgede muligheden for, at også patienterne
i sengehallernes yderste ender kunne høre præstens stemme66.
Bygningens arkitekt, og dermed kirkens, er ikke fastslået; antagelig med
rette er det den almindelige opfattelse67, at entreprenøren Johan Cornelius
Krieger (1683-1755), der under byggeriet (1725) udnævntes til overlandbygmester, havde forfattet de tegninger, man gik frem efter. I alle tilfælde var
Krieger mester for den nedennævnte tegning til kirkens tagrytter, som direk
tionen godkendte 1728.

†KIRKE 1725-55
Den eksisterende bygning indeholder i sine to nederste etager den oprinde
lige façadeudformning, mens øverste stokværk og trefagskvisten er tilføjet
af N. S. Nebelong i 1850’erne. Ved samme tid ændredes det allerede 1755 om
byggede indre, som atter forandredes 1947-48.
I det ydre var kirken fremhævet ved sin placering og midtpartiets arkitek
toniske udmærkelser, men den markeredes ikke særligt som kirke (fig. 14)68.
Gadesidens risalit, der understreges med hjørnekvadre og brede vinduer, af
sluttedes øverst af en trekantet fronton med Frederik IV’s kronede mono
gram i et kronet skjold over et par overflødighedshorn. Bevaret er den tids
typiske69 portal (fig. 12), hvis fornyede sandstensindfatning dekoreres med
blomsterranker og volutter. Den cirkulære tavle70 under fordakningens runding
indrammes af blade og volutter og er forsynet med en indskrift, der blot om
taler hospitalet71.
Formentlig ud fra ønsket om at kirken skulle gøre sig gældende i det ydre,
undfangede direktionen nogle år efter Løngangsstrædebyggeriets afslutning en
idé om at sætte et klokketårn midt over fløjen. 1. oktober 172861 sendtes over
slag og afridsning til hospitalsforstanderen Ulrich Friederich Müller med be
mærkning om, at helmstangen skulle gøres af eg i stedet for af gotlandsk tøm
mer. Projektet synes aldrig gennemført.
Kirkens indre disposition kendes fra de noget yngre fremstillinger i Den
danske Vitruvius, tavle 114 (fig. 15) og 115. Salens hovedakse var lagt på tværs
af bygningens længderetning med alteret (p. 36) opstillet inden for den alle
rede 1725 tilmurede hovedportal. Alene planen afslører, at der i begyndelsen
var forudset et mindre alter eller en anden møblering. Ved den omtalte syns-
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Fig. 12. Vartov. Fløjen mod Løngangsstræde, portal 1724–25, 1:50. Målt og tegnet 1906 af Fredrik
Appel for Foreningen af 3die December 1892 (p. 22, jfr. fig. 14). – Vartov. Der Flügel gegen die Løngangsstræde. Portal aus den Jahren 1724–25, 1:50. Gemessen und gezeichnet 1906 von Fredrik Appel.
Vgl. Fig. 14.

forretning 31. oktober 1725 konstateredes, at »formedelst alteret der skal stå«,
var der i forhold til kontrakten forandringer ved galleriet og portalen til Løngangsstræde, hvor »der ingen Ud- eller Indgang skal være«, mens de færdighugne stentrin til trappen lå ubenyttede.
Den direkte adgang til kirken foregik i bygningens gårdside, hvor Thurah
tegner et vindfang, formentlig af panelværk. Et par piller ved ydersiden af
stolestaderne angav kirkesalens grænse over for de tilstødende sygesale og bar
det pulpitur, som i sammenhæng med de øvre sengehaller omgav rummet. På
pillen nærmest gaden i salens vestre side var prædikestolen (p. 48); til hver
side for midtgangen var opstillet seks stolestader, der lod en tværgang fri.
Alteret flankeredes af faste bænke eller lukkede stole (jfr. p. 49). Kirkens
møblering afbrød de ganglinier, der i sygesalene var frembragt ved sengenes
opstilling.
3*
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Fig. 13. Vartov kirke, opstalt mod Løngangsstræde, 1:200. Efter stik af S. H. Petersen i P. W. Beckers
ufuldendte beskrivelse, Dansk Atlas 1831—38. Det kongelige Bibliotek (p. 26). – Die Vartovkirche
im Aufriss gegen die Løngangsstræde 1:200. Nach einem Stich von S. H. Petersen in P. W. Beckers
unvollendeter Beschreibung, »Dansk Atlas«, 1831—38.

OPFØRELSEN AF DEN NUVÆRENDE KIRKE
Præsten ved Vor Frelsers kirke, Josias Lorck, skriver i sine Bidrag til dansk
Kirkehistorie 1758, at Vartov 1753 og det følgende år i konsekvens af ældre
testamenter modtog kapital til oprettelse af i alt 23 nye senge72. Da man fattedes
husrum til optagelse af flere lemmer, måtte direktionen overveje mulighederne
for en bygningsudvidelse. I forvejen ejede stiftelsen ved den østre ende af Løngangsstrædefløjen et ældre bindingsværkshus, som vel kunne ombygges til hospitalsformål, men man forudså, at denne løsning ville blive kostbar og lidet til
fredsstillende. Da nu den eksisterende kirkesal midt imellem sygestuerne gav
anledning til allehånde ulemper og besværligheder73, besluttede man sig for at
nedrive det ældre hus og i stedet opføre en ny kirkebygning, som kun ved
døråbninger skulle sættes i forbindelse med lemmestuerne. Herved opnåedes
på een gang to forbedringer: For det første kunne kirken fungere som en selv
stændig enhed74, for det andet kunne der på det areal, som indvandtes ved
kirkesalens nedlæggelse, oprettes 60 nye senge.
Byggesagen omtales første gang den 21. maj 175375, da fattigkommissionen
tilbagesendte Vartovs forstander, assessor i hofretten, senere etatsråd, Jacob
Stendrup, tegninger til den nye kirke, udarbejdet tillige med omkostningsover-
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slag på lidt over 6000 rdl. af murermester Andreas Sihm og tømrermester Ja
cob Iversen76. Direktionen udbad sig forstanderens koncept til konditioner med
henblik på licitation, da man havde fundet overslaget uacceptabelt.
Stendrups opstilling af »auktions«betingelserne på grundlag af den af ham
selv tidligere approberede, og af direktionen godkendte, tegning skete i løbet
af forsommeren, hvorefter byggeriet averteredes77. Licitationen fandt sted den
9. august, og her blev et kompagniskab bestående af tømrermestrene Niels
Rohr og J. A. Kirkerup samt murermester Uttenthal lavestbydende med godt
6600 rdl.78.
Der fulgte et efterspil, da Andreas Sihm forlangte 100 rdl. for sin tegning
og overslag under henvisning til, at murermester Lars Erichsen79 1742 havde
fået honorar for tilsvarende arbejde ved en planlagt tilbygning til Abel Ca
thrines hospital. Fattigdirektionen fandt, at den »prætenderede Douceur for
ovenmeldte Tegning og Overslag, som ikke kunde occupere ham over ½ Dag,
er een exorbitant Prætention«, endda »det synes nok saa anstendigt, at een
Haandværksmand, der i saa lang Tid har haft de fattiges Arbejde, burde al
deles intet forlange for saa ringe een Bagatelle«80. Efter direktionens resolution
udbetaltes der dog Sihm 30 rdl. for hans umage59.
Dette tidsskildrende hændelsesforløb i byggesagens første fase antyder dels,
at forstanderen spillede en ikke uvæsentlig rolle i beslutningsprocessen81, dels
viser det, at den ikke mere eksisterende tegning, der forelå ved licitationen og
sikkert er slidt op på byggepladsen, var udarbejdet af Andreas Sihm, der her
efter må betragtes som kirkens arkitekt. Murermester Sihm (1710–60), der var
blandt sin branches førende skikkelser og netop 1752–53 oldermand i lauget82,
har ved projekteringen ladet sig inspirere af periodens gængse kirketype83.
I løbet af foråret 1754 kom der gang i byggeriet, som på den vanskelige grund
(jfr. p. 18) krævede omfattende funderingsarbejder. Det er vel efter grundstensnedlæggelsen den 23. april84, at entreprenørerne fik udbetalt første rate
af piloteringsposten. I maj fulgte første termin for det egentlige byggeri,
tredie og sidste betaling fandt sted i september 1755. I maj-juni dette år var
betalt for omlægning af fortovet i Løngangsstræde og inventararbejder i kir
ken59, hvorefter man den 11. juni foretog kirkens indvielse. Ved denne lejlig
hed gjorde otte vægtere deres opvartning, og på biskoppens foranstaltning le
verede stadsmusikant Berg de ledsagende pauker og trompeter85.
En sammenligning mellem licitationsbetingelserne 175375, bygningens taxa
tion til forsikring i brandkassen i indvielsesåret86 og gengivelser af kirken før
forandringerne i 1850’erne (fig. 13 og 22) samt den nuværende tilstand (fig.
16 og 21) godtgør, at Sihms projekt nøje fulgtes ved opførelsen, og at den ek
sisterende kirke i alle væsentlige træk svarer til den oprindelige, når bortses
fra de ændringer, som fulgte efter forhøjelsen ved midten af forrige århundrede.

26

VARTOV KIRKE

Fig. 14. Vartov. Udsnit af fløjen mod Løngangsstræde, 1724–25, 1:300. Efter Thurah,
Vitruvius I, pl. 116. – Vartov. Ausschnitt des Flügels gegen die Løngangsstræde, der 1724–25 aufgeführt
wurde, 1:300.

Den

danske

Fig. 15. Vartov. Udsnit af fløjen mod Løngangsstræde med kirkesalen, der fungerede 1725-55, 1:300.
Efter Thurah, Den danske Vitruvius I, pl. 114. – Vartov. Ausschnitt des Flügels gegen die Løngangs
stræde mit dem Kirchensaal, der 1725-55 in Verwendung war, 1:300.

KIRKEN
Kirken var grundmuret, 33 alen (20 m) lang, 22 alen (13,5 m) dyb og målte
til overkant af façadens gesims 12 alen (7,5 m). Da bygningen indgik i en hus
række, var der kun tale om to façader, begge fem fag lange: Til gaden en front
side, hvor indgangsportalen og al den arkitektoniske dekoration var placeret,
til gården en såre enkel bagside af røde sten i krydsforbandt.
Bygmesteren har i alle henseender opbygget frontsiden (fig. 13) som en sym
metrisk komposition med fremhævelse af midten, hvor portalen er sat over en
fritrappe, der ifølge licitationsbetingelserne skulle udføres af »Bræmer Steen«.
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Fig. 16. Vartov kirke med tilstødende bygninger, 1:300. Opstalt efter opmåling af Kunstakademiets
bygningsskole 1942-43, plan tegnet af KdeFL på grundlag af ovennævnte opmålingsarbejde med
supplementer. – Die Vartovkirche mit anschliessenden Gebäuden, 1:300. Aufriss einer Vermessung der
Kopenhagener Kunstakademie von 1942—43.

Bygningens centralfag springer svagt frem for de flankerende og disse atter
for sidefagene. Hvert af gadesidens fem fag var over soklen, hvis nederste
skifte var »forsettet med hugne Kampesteen«, forsynet med lisener i en dis
position, der, understreget af gesimsens forkrøpninger, peger mod husets midt
parti. Hovedgesimsens og den lille »Rundstab«s seks hjørner skulle mures med
sandsten. Hvert af de lire sidefag optages af et simpelt, rundbuet og sandstensindfattet vindue; et mindre, lignende sidder over portalen, alle forfærdiget med
forsvarlige jernstænger og af samme façon som »udi een anden Kircke«. Midt-
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faget, hvis lisener udmærker sig ved en fyldingslignende forsænkning, opfattes
af beskueren som en enhed, og er af bygmesteren behændigt kronet af et rund
buet87 »Skieldt af Sandsteen ... med Ornamenter udi«. Heri årstallet 1755
(fig. 16). Hovedgesimsen dannede feltets indrammende kant, der afdækkedes
med bly.
Til trods for deres ringe størrelse udnyttede arkitekten murfremspringene
til over façadens tre midtfag at arrangere virkningen af et selvstændigt man
sardtag, som i en tværgående retning udskilte sig fra bygningens egentlige sa
deltag, der belagt med røde tegl forløb i forlængelse af hospitallængens tag.
Hvert sidefag fik en blyhængt kvist. Tagværket tømredes af pommerske bjæl
ker med liggende stol og »Henge Seuller«.
Kirken blev mod gaden, hvor murtykkelsen er een fod sværere end til går
den, bygget af gule flensborgsten, der blev skuret88, og façaden har således
alene ved sin farvevirkning markeret sig over for den ældre sengefløj (jfr.
fig. 17).
Indvendig gjordes det rektangulære kirkerum (12,24 × 20,65 m) særdeles en
kelt; faktisk var det eneste dekorative element altertavlen (p. 36 f), som overfør
tes fra den forrige kirke og blev opstillet midt for den østre kortside. Overfor,
i vestvæggen, var der ind til sygesalene fire fløjdøre, som ifølge brandtaxationen 179786 var forsynet med kasselåse. Taxationen i indvielsesåret siger, at
kirkens gulv udførtes med planker. Ifølge licitationsbetingelserne indrettedes
der et galleri med »brøst Gelænder«, som fortil fik »Panelling«; gulvet her skulle
lægges med høvlede og pløjede brædder. »Pulpitudernes« underside og rum
mets loft gibsedes med »slett Quadatuer Arbejde«89. Taxationen 1832 angiver
pulpiturpillerne marmorerede86.
Sikkert kendskab til stoleværkets opstilling giver først de tegninger, der ud
førtes omkring 1850 som et led i forberedelserne til kompleksets ombygning
(fig. 22). Heraf fremgår, at de faste bænke var samlet i kirkerummets midte
mellem to gange, der lå i fortsættelse af ganglinierne i den tilstødende sygesal,
som i 1840’rne benævntes Fruentimmer-Lemmernes Sovestue90. På hver side
mellem gang og ydervæg var et afskilret parti, hvor der var indrettet lukkede
stole (p. 50), som sammen med et vindfang betaltes 175559.

H. C. 1973

Fig. 17. Vartov kirke og hospital. Façaden mod Løngangsstræde, 1:300. Forslag til ombygning af
N. S. Nebelong 1851. Københavns Stadsarkiv. – Vartovkirche und spital. Fassade gegen die Løngangs
stræde, 1: 300. Vorschlag zum Umbau von N. S. Nebelong 1851.

OMBYGNING 1856-58 OG TIDEN DEREFTER
Efter kirken var færdig og taget i brug 1755, blev der at dømme efter de
foreliggende oplysninger ikke iværksat væsentlige bygningsarbejder, før fattig
væsenet ved midten af 1800-tallet efter overvejelse af forskellige muligheder
besluttede sig for at øge hospitalets kapacitet ved at sætte en etage på hele
komplekset91. Som arkitekt på denne ombygning virkede stadsbygmester N. S.
Nebelong (1806-71), fra hvis hånd der foreligger et første forslag 185192 (fig. 17).
Et omarbejdet projekt, dateret 1854, viser, at netop kirkens udformning har op
taget arkitekten, og tegningsmaterialet i stadsarkivet godtgør yderligere, at
endnu under byggeriet foretoges forandringer.
1856-58 lagdes oven på kirken en etage i fortsættelse af hospitalets forhøj
else, og her indrettedes ifølge brandtaxationerne 1857 og 1858 lokaler til stif
telsens formål86. Kirken fik røde tagsten, og alt samledes under et fælles tag.
I denne form står bygningen i dag (fig. 16).
Façadens lisener er ført op til kompleksets simple kronliste; i midtpartiet
over den ældre portal er anbragt årstallet 1856 (indvielse 10. januar 1858) i
simpelt felt med øreramme. Forhøjelsens vinduer har lignende indfatninger i
fastholdelse af sengefløjens arkitektoniske udtryk.
Danmarks kirker, København IV
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Fig. 18. Vartov kirke. Tværsnit set mod østenden 1:100. Efter opmåling af Kunstakademiets bygningsskole 1942-43, med supplementer af Vagn Rud-Petersen 1944. Kunstakademiets bibliotek,
samlingen af arkitekturtegninger. – Vartovkirche. Querschnitt gegen das östliche Ende gesehen, 1:100.
Nach einer Vermessung der Kopenhagener Kunstakademie von 1942-43.

Ved forhøjelsen borthuggedes kirkens gesims, og den nye etage muredes
med røde sten88. For at skjule disse uregelmæssigheder (der dog kunne være
undgået), pudsedes façaden rød med indlagte fuger. Her foreligger et eksem
pel på den harmoniseringsbestræbelse, der prægede hele kompleksets ombyg
ning. Da der i de samme år ved kirkens østgavl rejstes et trefags hus (matrikel
nr. 159)93, hvis ydre ligeledes optog 1720’rnes formsprog, tabte kirken meget
af sin fordums selvstændige virkning i gadebilledet.
Mod gården, hvor der var en indgang i midten, og en dør under det østligste
vindue, mens nabovinduet var tilmuret, etableredes den nuværende tilstand
med fem lige høje, rundbuede vinduer med profilerede, pudsede indramninger.
Sammenhængende hermed og bl.a. foranlediget af kirkens nye døbefont (p.
47), ændredes det indre. Stoleværket opstilledes med en midtgang, pulpiturpillernes antal reduceredes til fire i hver side, og der tilføjedes et par stykker un
der orglet. Alterpartiet (p. 42) ændredes, og i gavlmuren indsattes en præstedør. I vestenden blændedes søndre dør, og på pulpituret blev de to fløjdøre
erstattet med een i midten, hvis jernfløje nævnes i brandtaxationen 185886.
Samme sted anføres inden for hovedindgangen vindfang med flisegulv, pa
neleret skillerum og dobbelt glasdør med matte ruder. Alt træværk blev egetræsmalet (jfr. fig. 31).
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Fig. 19. Vartov kirke. Tværsnit set mod vestenden 1:100. Målt og tegnet af Holger Rasmuss1en for
stadsarkitekten 1920. Stadsarkitektens arkiv på rådhuset. – Vartovkirche. Querschnitt gegen das west
liche Ende gesehen, 1:100. Gemessen und gezeichnet 1920 von Holger Rasmussen.

I forbindelse med indlægning af varme 1901–02 fik væggene et brystningspanel, hvis profilering angiveligt havde forbillede i de nu forsvundne stolesta
ders låger95.
Få år før kirkebygningen udskiltes fra Vartov hospital og overgik til valg
menigheden (p. 11–12), foretog murermester P. Kollemorten en undermuring
af gadesiden (1921), ved hvilken lejlighed han bl.a. konstaterede 1750’ernes
omhyggelige piloteringsarbejde; 1926 forestod Helge Holm façadens istand
sættelse, hvorunder næsten alle sandstenspartier fornyedes96. 1935 fortsatte
samme arkitekt med det indre, hvor pulpiturpillerne, som allerede foreslået af
stadsarkitekt H. Wright 192097, forhøjedes til loftet. Over pillerne indlagdes
langsgående remme, og samtidig sænkedes loftet, hvis stukroset (jfr. fig. 24) for
svandt. Over kirken blev indrettet konfirmandstue og menighedssal. I kirke
rummet fjernedes de lukkede stole, staderne åbnedes og ombyggedes, og alt
træværk fik grå maling. Alterpartiet, der allerede omkring 1880 var reduceret,
fik sin nuværende skikkelse98 (p. 42), hvor en trappe bag altertavlen fører op
til prædikestolen.
De senere års grundvandssænkning i København i forening med forhøjelsesetagens ekstrabelastning har afstedkommet revner i kirkens gårdside og gav
lene, hvorfor en fortsættelse af undermuringen er forestående.
4*
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Fig. 20. Vartov kirke. Det indre set mod vest. – Vartovkirche. Das Innere gegen Westen.
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Fig. 21. Vartov kirke. Det indre set mod ost. – Vartovkirche. Das Innere gegen Osten.
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Fig. 22. Vartov kirke. Grundplan 1:200, tegnet umiddelbart før forandringerne 1856-58.
Københavns Stadsarkiv. – Vartovkirche. Grundplan 1:200, vor den Umbauten 1856-58 gezeichnet.

Nord

nedad!

INVENTAR
INDLEDNING
Hovedparten af de mere kostbare eller bemærkelsesværdige genstande i den
eksisterende kirke er ældre end bygningen, og de fleste har gjort tjeneste i
hospitalskirken i dens tidligere skikkelser. For en del af inventarstykkernes
vedkommende kendes anskaffelsesåret; andre kan indirekte eller med sand
synlighed henføres til en af de perioder, som kirkens historie efter de skiftende
bygningssituationer naturligt opdeles i.
Nedenfor opstilles inventaret i den for »Danmarks Kirker« sædvanlige række
følge, og der tages ikke hensyn til, at enkelte, forsvundne sager ikke har haft
hjemme i den nu stående kirke. Foreliggende eller formodede dateringer vil
normalt godtgøre, til hvilket kirkerum den pågældende genstand er anskaffet
eller skænket.
Nyanskaffelser eller større arbejder vedrørende inventarområdet optræder
rimeligt nok almindeligvis i tilknytning til nybyggeri eller i forbindelse med
bygningsændringer og restaureringer. Således er alteret og meget af dets udstyr
skænket i sammenhæng med, at hospitalets Løngangsstrædefløj blev taget i
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Fig. 23. Vartov kirke. Grundplan 1:200. Nord nedad! Udsnit af lokaleplan for Vartov hospital om
kring 1880. Kunstakademiets bibliotek, Samlingen af arkitekturtegninger. – Vartovkirche. Grund
plan 1:200. Ausschnitt eines Planes für das Vartovspital etwa 1880.

brug i 1720’rne; alterpartiet udvidedes, og en del supplerende anskaffelser
fandt sted nogle år efter indvielsen af den eksisterende kirke; ved kompleksets
ombygning i 1850’erne foretoges i første række forandringer med stoleværket;
menighedens vækst i Grundtvigs senere år og tiden derefter gav sig udslag i
anskaffelse af mange løse stole og 1878 i et forslag til udvidelse af kirkerummet
(vistnok ved at inddrage den netop tilføjede, øvre etage), hvilket imidlertid af
vistes af kommunen99; endelig betød restaureringen 1935, der fulgte efter valg
menighedens overtagelse af bygningen, en afgørende ændring af det over
leverede interieur100.
Kirkens ældste, bevarede inventarium blev udarbejdet efter ordre fra de kongelige
kommitterede 1747 ved den tid, da Jacob Stendrup afløste Ulrich Friderich Müller som
forstander; i en indledende bemærkning siger Stendrup, at der ikke var ham »forevist
eller overleveret noget inventarium«101. Ældre inventarfortegnelser har dog foreligget.
Der omtales en 1682 og en 1727, men begge er gået til grunde i institutionens øjensynlig
lidt brogede arkivforhold102.
Ved redaktionen er udover 1747-listen gennemgået inventarierne fra 1775/77, 1786,
1801, 1817 og 1835, der alle udgør dele af hospitalets inventarfortegnelser og befinder sig
i
Københavns
Stadsarkiv101.
Desuden
er
udskrevet
taxationerne
til
brandforsikringen,
103
der indledes 1755 .
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Fig. 24. Vartov kirke. Det indre set mod alteret. Træsnit i Illustreret Tidende 1883 efter tegning
af C. V. Nielsen. – Vartov. Das Innere gegen den Altar gesehen, Holzschnitt in »Illustreret Tidende«
1883 nach einer Zeichnung von C. V. Nielsen.

Alterbord, 1700-tallet, med senere reparationer, 98 cm højt, 129 cm bredt og
116 cm dybt, af træ, marmoreret, sammenbygget med altertavlens sokkel.
Bordet i 1720’rnes kirkesal var ifølge Thurah (fig. 15) kortere end det nu
værende.
Alterklæde, nyere, af brun-rødt fløjl med guldgalon ved foden, på forsiden
to guldstukne palmeblade (jfr. fig. 24), der er overført fra et ældre klæde. Inven
tariet 1747 anfører foruden et par gamle alterklæder (et med krucifiks, et med
»Guld-Tache«), †fløjlsklæde med årstallet 1728, der sammen med en dug med bre
de kniplinger var skænket af Vincents Lerche (jfr. p. 40-41).
Knæleskammel, nyere, af træ, beklædt med rødt fløjl.
Altertavle (fig. 18 og 21) 1728, ændret 1755, da prædikestol og lydhimmel ind
sattes i midtfeltet, hvor der tidligere sad et maleri. Ved ændringen arrangeredes
opgang til prædikestolen bag tavlen, der indbyggedes i et paneleret alterparti,
som 1777, 1858, i 1880’erne og 1935 undergik ændringer.
Den knap seks meter høje barokopbygning af fyrretræ hviler på simpel
sokkel og har en klar arkitektonisk komposition af postament, storstykke
samt overdel, der kombinerer attika og topstykke. Storstykket flankeres af
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Fig. 25. Vartov kirke, altertavlen 1728 (p. 37). De korinthiske kapitæler i nordsiden. – Vartovkirche,
Altar 1728. Die korinthischen Kapitelle an der Nordseite.

kanellerede, korinthiske frisøjler (jfr. hg 25), til hver side een på fronten og een
på siden104, der bærer den forkrøppede gesims, som brydes af midtfeltet, der
oventil afsluttes med en fladbue. Foran attikaen, der krones af en brudt, seg
mentformet gavl med behørige forkrøpninger, udfolder sig en tidstypisk deko
ration105: Guds øje som centrum i et strålebundt, omkranset af skyformationer
med englehoveder. Tavlens top flankeres og krones med flammevaser.
Søjlepostamenterne er på de synlige sider udstyret med fyldinger106, hvori
hænger frugt- og blomsterdekorationer i kraftigt relief (fig. 26-27); foran på hver
frontsøjles postament sidder et kronet skjold mellem vandrette skriftbånd. På
heraldisk højre side (fig. 28) Lerches våben107 samt (foroven) »Fide spe et
amore« (»ved tro, håb og kærlighed«), forneden H.V.L.T.L. for Hr. Vincents
Lerche til Lerchenfeld. På den venstre søjle i tilsvarende ordning (fig. 29) Wibes våben108 og (foroven) »En Dieu mon esperance« (»mit håb til Gud«), for
neden F.C.H.W. for Fru Cathrine Hedevig Wibe.
Tavlens postamentfelt optages af et mørknet nadvermaleri i Rubens’
manér109, mens storfeltets oprindelige udsmykning var det korsfæstelsesmaleri
(fig. 45), som i dag hænger på kirkens vestvæg ved døbefonten (p. 54).
Danmarks kirker, København IV
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Fig. 26-27. Vartov Kirke, altertavlen 1728. Fyldinger med forgyldt ramme og reliefskåret, forgyldt
dekoration på de marmorerede søjlepostamenter (p. 37). 26. Nordre sidesøjle. 27. Sydsiden af
søndre frontsøjle. – Vartovkirche, Altar 1728. Füllungen und Dekoration auf den Säulenpostamenten.
26. Die nördliche Seitensäule. 27. Die südliche Frontsäule.

Ved altertavlens nyopstilling 1755 var dels kirkens relation til hospitalets
sygestuer blevet en anden, dels var prædikestols-alteret i mellemtiden blevet en
almindelig type110. Disse omstændigheder medførte, at Vartovs prædikestol,
der også overførtes fra den gamle kirkesal (jfr. p. 22-23), ved denne lejlighed op
sattes på sin nuværende plads i tavlens storfelt, hvor baldakinen skærer ned
over postamentets gesimsliste. Det flade, profilerede »Dæchsel«111 blev skudt
ind i storfeltets brudte segmentgavl. I storfeltet anbragtes en fladbuet dør
med tilsvarende frisefylding og bagved en trappe.
På grund af opgangen er tavlen rykket frem foran væggen og kombineret
med et alterhus, der på hver side er forsynet med en klassicistisk indfattet dør,
der på nordsiden giver adgang til prædikestolstrappen, på sydsiden til et skab.
Over dørene er indfældet de malerier (p. 56, 2) og 3)), der 1777 skænkedes af
hospitalets forstander Jacob Stendrup.
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Fig. 28-29. Vartov kirke, altertavlen 1728. 28. Nordre frontsojles postament med Hr. Vincents Lerche
til Lerchenfelds våben. 29. Søndre frontsøjles postament med Fru Cathrine HedevigWibes våben
(p. 37). – Vartovkirche, Altar 1728. 28. Postament der nördlichen Frontsäule mit Herrn Vincents Lerche
zu (til) Lerchenfelds Wappen. 29. Postament der südlichen Frontsäule mit Frau Cathrine Hedewig
Wibes Wappen.

Hele alteropbygningen er malet i marmorefterligning med forgyldte rammer
og ornamenter samt farver på våbenskjoldene112, en staffering, der først omtales
i licitationsbetingelserne 1753 (jfr. p. 25). Opmaling omkring 1810 på gros
serer Suhrs bekostning111; istandsættelse med omfattende fornyelser 1857113 ved
billedhuggeren, senere gyldenlæderfabrikant Ludvig Brock (1829–1903), samt
mindre udbedringer 1935. Sandsynligheden taler imidlertid for, at den nuvæ
rende overfladebehandling fastholder tavlens oprindelige karakter.
I hospitalets sengefløjs kirkeafsnit, hvortil altertavlen er tænkt, har den med
sin placering umiddelbart op ad væggen utvivlsomt haft en lykkeligere virk
ning, end den senere opnåede og har i dag114. Ikke alene var prædikestolens
indbygning 1755 problematisk, men at sidesøjlernes frie placering samtidig gik
tabt, var en afgørende forringelse.
Den barokke tavle er i sin periodetypiske form nært beslægtet med de større
5*
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Fig. 30. Vartov kirke, samme motiv og format som fig. 31. Christen Dalsgaard, Grundtvig under Sal
mesangen i Vartov kirke, malet 1868 til Orla Lehmanns digterserie182. Drengen ved Grundtvigs side
er sønnen Frederik. Privateje. – Vartovkirche, dasselbe Motiv wie Fig. 31. Christen Dalsgaard, Grundt
vig während des Gemeindegesanges in der Vartovkirche, 1868. Der Knabe an Grundtvigs Seite ist sein
Sohn Frederik.

og rigere tavler, som Frederik Ehbisch nogle år senere leverede til hovedstadens
store kirker efter bybranden 1728115. Våbenmærkerne på Vartovtavlens søjlepostamenter angiver samstemmende med J. Lorck, Bidrag til Kirkehistorien,
p. 134, at fattigvæsenets direktør, bogsamleren, ceremonimester Vincents
Lerche116 (1666–1742) donerede stykket (jfr. alterklæder, p. 36, messeklæder,
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Fig. 31. Vartov kirke, udsnit af den panelerede væg ved sondre siderum (p. 42) ved alteret, hvis
skranke (p. 47) ses i forgrunden; stolen omtalt p. 51. Forarbejde (olie på lærred, 42,5 × 34 cm) af
Christen Dalsgaard til maleriet fig. 30. Statens Museum for Kunst, inventar nr. 3931. – Vartovkirche,
Ausschnitt der getäfelten Wand beim Altar, dessen Schranke man im Vordergrund sieht. Vorarbeit zum
Gemälde von Christen Dalsgaard, vgl. Fig. 30.

p. 46 og synsforretningen 1729117). Det spørgsmål rejser sig da, har geheimekonferensråden, hvis tilbøjelighed for formgivningsopgaver er velkendt118, med
egen hånd, og da formentlig efter forlæg119, leveret udkast til tavlen? Denne
findes ikke nævnt i de gennemgåede regnskaber.
Om †altertavle, der nævnes i inventarium 1747, jfr. p. 21.
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Fig. 32. Vartov kirke. Berettelsessæt, 1808, udført af mester Peter Terpager
(p. 45). – Vartovkirche. Krankengerät, ausgeführt von Meister Peter Terpager Hagen, Kopenhagen.

Hagen,

København

Fig. 33. Vartov kirke. Alterstage med bomærke fra 1643 (p. 46). – Vartovkirche. Altarleuchter, um 1640.

†Alterparti. Nogle år efter opstillingen i den nuværende bygning udvidedes
rummet bag altertavlen, ved hvilken lejlighed Stendrup skænkede de to male
rier, der ifølge inventariet 1781 sad over dørene ved alteret (jfr. samtidigt flise
gulv og udvidelse af alterskranken, p. 47). Først Nebelongs tegning 1851
(fig. 22) giver et indtryk af alterhuset, der ved denne tid udgjorde en afskilring
af kirkens østlige ende, i siderne sammenbygget med de lukkede stole. På teg
ningen benævnes rummet i det sydøstre hjørne skriftestolen, mens den tilsvarende
nordre afdeling i taxationen 1832 kaldes sakristi. Ved ombygningen 1856-58
ændredes hele partiet: Væggene nærmest alteret blev rykket nærmere gavlmu
ren, og siderummene indrettedes med rette hjørneafskæringer (fig. 23). Det er et
udsnit af denne tilstand, som gengives af Christen Dalsgaard 1868 (fig. 30 og
31). Før 1883 (jfr. fig. 2) reduceredes den udbyggede skikkelse til et par smårum flankerende tavlens nedre del (fig. 24); sidestykkernes front havde for
neden marmorerede fyldinger, foroven Stendrups malerier, og kronedes på hvert
hjørne med en opsats af kugle og spids (i dag på kirkens loft), svarende til de
samtidige på orglet (p. 54). Ved samme lejlighed etableredes den nu tilmurede
prædikestolsindgang i gavlmuren. Siderummene fjernedes 1935, og samtidig
foretog man en omlægning af prædikestolstrappen.
Altersølv. Alterkalk (fig. 34) 1752, højde 26 cm, bægerrandens diameter 13
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Fig. 34. Vartov kirke. Dåbskande og altersølv. Dåbskande 1859 (p. 48), kalk 1752 (p. 42), vinkande
1694 (p. 43, jfr. fig. 50), oblatæske omkring 1690 (p. 44, jfr. fig. 35) og ske 1875 eller 1876 (p. 45). –
Vartovkirche. Taafkanne und Altarsilber. Taufkanne 1859, Kelch 1752, Weinkanne 1694, Oblatenbe
hälter um 1690 und Löffel 1875 oder 1876.

cm. Indvendig forgyldt. Seksdelt fod af normal baroktype med blomst på den
konkave fodplade mellem hver tunge. På den ene side af fodens øvre del gra
veret kors med trekløverformede afslutninger og pånittet Kristusfigur; fodens
øvrige facetter graveret og ciseleret med rocaillelignende plantedekorationer.
Ved overgangen til skaftet er der seks kølbueformede blade; sekskantede, indknebne skaftled. Den seksdelte, buklede knop, hvis dekoration er beslægtet med
fodens, er midtdelt. Halvkugleformet bæger hvilende på fire påloddede, fligede
blade. Under foden følgende stempler: København 1752, guardein Christopher
Fabricius, mester Sivert Thorsteinsson 174[6] (variant af Bøje 409)120 og månedsmærke, skyttens tegn. Disk, sikkert samtidig, diameter 16 cm, forgyldt,
med graveret hjulkors og to mærker for samme mester som kalkens, 1746.
Sættet er sandsynligvis identisk med den »ny kalk og disk«, der 1752 købtes
hos guldsmed Winther121, og som i inventariet 1781 benævnes større og nyere
(end † sygekalk).
Vinkande (fig. 34) 1694, højde 27 cm, med cirkulær, profileret fod af platte,
kvartstaf og hulkehl samt glat, pæreformet korpus med tud og hank af trekantet
snit. Låget, hvis udekorerede gæk er pæreformet med lille topknap, er profileret
med kvartstaf mellem platter; på den glatte overside er med svagt kursiverede
versaler graveret en indskrift, hvoraf det fremgår, at kanden 1694 skænkedes
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Fig. 35. Vartov kirke. Oblatæske. omkring 1690, fremstillet i Augsburg (p. 44). – Vartovkirche.
Oblatendose, um 1690 in Augsburg hergestellt.

til Hellig Geistes Hospital af Rasmvs Boesøn og hustru Gvndel Bendtsdatter (fig.
50). På fodpladens underside graveret »Weier 84 lod 2 q« (svarende til den aktuelle
vægt 1240 g). Under bunden følgende stempler: København 1694, guardein
Conrad Ludolf, mester Ditlev Brasenhauer 1692 (Bøje 231) og månedsmærke,
krebsens tegn. På lågets kant mester Brasenhauers stempel (fig. 50).
Oblatæske (fig. 35) o. 1690, 5 cm høj, oval sølvdåse (diametre 11 og 13 cm),
hvis oprindelige formål næppe var kirkeligt; på siden drevet og ciseleret med
barok storakantus, på låget en landskabelig scene med båd, der roes over vand
løb i bjergrigt terræn, mens to mænd ser ud til at fjerne sig fra bådens afsejlingssted. På lågets glatte rand, der yderst er bølget ligesom bundpladens kant,
graverede versaler: »Diderich Dreyer. Margrete Plum« samt datoen 30. oktober
1691. Dreyer, der sikkert sammen med sin hustru har skænket dåsen til kirken,
er antagelig identisk med denne periodes forstander ved hospitalet122. Under
bunden
oldermandsranke,
mestermærke
med
måne
og
sekstakket
stjerne
(vistnok for et medlem af slægten Anthoni, muligvis Hans Christoph (mester
1671, †1690)) og Augsburgs bystempel123.
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Fig. 36. Vartov kirke. Alterstagc skænket 1895, forenklet messingkopi af stagen fig. 37 (p. 46). –
Vartovkirche. Altarleuchter, Schenkung von 1895, vereinfachte Messingkopie des Leuchters Fig. 37.
Fig. 37. C. C. Peters’ tegning 1861 til guldstage, skænket Grundtvig samme år (p. 46). Kunst
industrimuseet. – C. C. Peters’ Zeichnung von 1861 zum Goldleuchter, der N. F. S. Grundtvig im selben
Jahr geschenkt wurde.

Ske (fig. 34). Stempler: København 1875 eller 76, guardein Simon Groth,
mester Johan Henning Paulsen (ikke hos Bøje, men i hans aftrykssamling, NM).
Berettelsessæt (fig. 32) 1808. Kalk (højde 12 cm), disk (diameter 7,8 cm) og
indvendig forgyldt oblatæske (diameter 4,3 cm) i samtidigt etui med rødt fløjl;
alle dele samme stempler (kalken både på bæger og fod): København 1808,
guardein Frederik Fabricius, mester Peter Terpager Hagen (Bøje 706) og
månedsmærke, tvillingernes tegn.
†S y g e k a l k af sølv, med forgyldt gemme i foden til oblater, anføres i inventar
fortegnelserne 1747–1835.
Tinkande, o. 1850, af daniametal (tinlegering), 24 cm høj med svulmende
bug og låg, gæk og hankeknap. Direktionen for den almindelige plejeanstalt
approberede 1779, at der til vinens brug måtte anskaffes en ny †tinflaske, mens
den gamle kunne sælges111.
†Kalkklæder. Et dække af rødt atlask med »Guld=Point d’Espagne« til kal
ken nævnes i inventariet 1747; senere inventarier anfører tillige fløjisdække
med guldfrynser.
Danmarks kirker, København IV
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Alterstager. 1) (Fig. 33) omkring 1640, 27 cm høje bordstager af vanlig re
næssanceform med bred, sekskantet underdel, hvori det slanke skaft er skruet124.
På begge stagers fod graveret samme bomærkeskjold, initialerne A H og års
tallet 1643, der må ligge nær stagernes fremstillingstid. A H kunne stå for
Anders Hansen, der 1643 tiltrådte embedet som præst ved Helligåndskirken og
dermed blev en af hospitalets tilsynsførende. Af bemærkninger i inventarlisterne
fremgår, at stagerne længe benyttedes, »når syge berettes«.
2) (Fig. 51). Fra første del af 1600-tallet, 53 cm høje messingstager med vaseformet skaftled og slankt balusterled samt lysetap af jern. Stagerne nævnes i in
ventariet 1747 og er utvivlsomt identiske med dem, der eksisterede i kirke
rummet i det første Farvergadekompleks (p. 20 -21). Nu foran altertavlens front
søjler på 95 cm høje træbalustre, der tidligst anføres i brandtaxationen 1858.
3) (Fig. 36) o. 1890, syvarmet, 50,5 cm høj messingstage. Bortset fra skaftets
øverste led, der smykkes med vaseformet bladkrans, er det en udekoreret kopi,
fremstillet af kgl. hof bronzestøber Lauritz Rasmussen125, givet 1895 af damp
skibsfører N. Jensen126, af den rigt ornamenterede guldstage, skænket af danske
kvinder, som Grundtvig fik overrakt i sit hjem af enkedronning Caroline Amalie
ved sit 50 års præstejubilæum 29. maj 1861127. Den originale guldstage, der er
fremstillet af Carl Emanuel Green (Bøje 1153) efter tegning af C. C. Peters128
(1822-99) (fig. 37), havde en fremtrædende plads ved Grundtvigs begravelse i
Vor Frelsers kirke129 og blev muligvis undertiden benyttet i Vartov130, før den
1890 af Grundtvigs enke, komtesse Asta, testamenteredes til Marmorkirken, der
af geheimeetatsråd Tietgen ønskedes opfattet som mindekirke for Grundtvig131.
Her befinder guldstagen sig nu132.
†Alterstager. Inventarfortegnelsen 1747 anfører to »større« (end nr. 2)) af
messing, som ifølge inventariet 1777 kasseredes samtidig med alterpartiets ud
videlse (jfr. p. 42); den ene var dog i behold ved inventargennemgangen fire
år senere.
†Alterbøger. Angående kirkens i inventarierne opførte bøger, der antagelig har
været af de gængse, skal det blot nævnes, at der 1723133, altså før nybyggeriet i
Løngangsstræde, anskaffedes en gradual.
†Røgelsekar, lidet, af messing, »at ryge i kirken« med, nævnes i inventariet
1747134.
Messehagel, rød med dobbelt guldgalon og guldkors på ryggen, efter sigende
benyttet af Grundtvig, jfr. fig. 2.
†Messeskjorte var »opbrugt« 1728111; inventariet 1747 oplyser, at en ny,
foruden †fløjlsmessehagel med guldgaloner, årstallet 1728 og sølvkrucifiks på
ryggen, dette år skænkedes af Vincents Lerche (jfr. alterets opstilling, p. 40).
En tilføjelse til inventarfortegnelsen 1775-77 meddeler, at †messehagel anskaf
fedes 1779 (jfr. alterpartiets ombygning, p. 42).
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Fig. 38. Vartov kirke. Døbefont af marmor, 1858, udfort af Christopher Borch (p. 47). – Vartovkirche.
Taufbecken aus Marmor, 1858, ausgeführt von Christopher Borch.

Alterskranke (jfr. fig. 21) 1935, efter tegning af Helge Holm135. †Skranke af
jern med seks messingknopper »til at skrue af« nævnes 1747; ved alterpartiets
omdannelse 1777 (jfr. p. 42) udvidedes rækværket, og messingknoppernes an
tal øgedes til 11, som anføres i senere inventarier136 (jfr. fig. 31). Det hævede
gulv foran alteret, der i dag er af brædder med tæppe tegnet af Rud. Petersen
1922, forsynedes ifølge inventariet 1777 samme år med fliser. Knæfaldet er be
trukket med rødt fløjl; inventariet 1815 nævner karmoisinrødt klædesbetræk.
Døbefont (fig. 38) 1858, 104 cm høj, marmor, udført af den norske billed
hugger Christopher Borch (1817-96). På den kvadratiske, profilerede fod står
med versaler: »Jeg er det sande vintræ. Joh. XV, 35«, på de tre andre sider:
»Præsten N. F. S. Grundtvig 8. september 1858 fra menigheden«. Signeret C.
Borch. Fontens skaft er en snoet søjle, dekoreret med vinløv, bærende den
sekskantede, profilerede fonteskål (tværmål 58 cm), der hviler på tre englehoveder. Fonten, der er placeret på polygonal forhøjning op ad vestvæggen
for enden af midtergangen, opstilledes til Grundtvigs 75 års fødselsdag, mens
menigheden siden kirkens genindvielse i januar havde betjent sig af en gips
6*
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model137. Nyere dåbsfad af messing. Malet †font, utvivlsomt af træ, med til
hørende †tinfad anskaffet 1810 og ifølge redegørelse 1815 og inventariet
1817 »anbragt ved midterdøren ud til sygestuedøren«. Fattigdirektionen afviste
1819111 præstens forslag om flytning, efter at have indhentet erklæring fra
kgl. bygningskommissær J.A. Meyer138. Før stoleværkets nyopstilling 1858 stod
fonten ved døren til gården (fig. 22).
Dåbskande (fig. 34) 1859, 23 cm høj, af sølv, med aflang, kugleformet kor
pus uden fod og cylindrisk hals med lille krave og spinkel hank. Den antiki
serende, graverede dekoration består af bølgebort om skulderen og vandrette
bånd omkring halsen, her båndslyng i midten. Øverst på korpus graveret en
flyvende due, set forfra. Som hank-attaché påloddet englehoved, hvorunder
graveret med skriveskrift: »N.F.S. Grundtvig, den 8de September 1859«. På
bunden følgende stempler: København 1859, guardein P. R. Hinnerup og
mester C. F. Clausen (Bøje 1079).
†Porcelænsftaske med sølvbeslag anføres i inventariet 1817.
Fonterækværk (jfr. fig. 20) 1858, af træ; inklusive fodliste 73 cm højt, dannet
af kraftige, med profileret midtring forsynede hjørnebalustre, der er hvidmalede
ligesom fod- og håndliste, samt slankere, tilsvarende udformede, forgyldte
balustre herimellem. Et sortmalet †stakitværk hegnede fonten 1810, siger
inventariet 1817, der tillige bemærker, »Kristus på Korset opslagen indvendig
i Dåben« (jfr. p. 54).
Prædikestolen tildannedes 1755 til sin nuværende placering midt i alter
tavlen (p. 36), hvor den udgør fem sider af en polygon, hver side med enkle
rammefyldinger over en fodliste med svær vulst (jfr. fig. 21). Foroven afsluttes
stolen med profileret gesims og betræk af rødt fløjl med guldfrynser (inventa
rierne 1781 og 1817 omtaler fornyelser). På midtfeltet bogpult båret af forgyldt
englehoved. I stolen er indbygget et hvilebræt med fløjlsbetrukket pude, som
siges at være fra Grundtvigs tid. Inventariet 1747 meddeler, at prædikestolen
1728 fik fastslået nyt fløjisdække, der var skænket af konferensråd Niels Pe
dersen Slange, som 1708-36 var medlem af fattigdirektionen (jfr. nedenfor, †time
glas). Denne meddelelse lader formode, at stolen var ældre end den da nyind
rettede kirkesal, og det er nok den vigtigste forklaring på, at stolen i over
ensstemmelse med skik og brug anbragtes i kirkens højre side139 (jfr. p. 23). Her
havde den †opgang med rækværk på den side, der vendte mod gaden (fig. 15).
f Timeglas, foræret af konferensråden N. P. Slange (jfr. ovenfor), anføres i in
ventariet 1747 som ubrugeligt; et nyt med samt en »jernstive« anskaffedes året
efter »til hospitalets prædikestol«121.
Stoleværket (fig. 20), ombygget 1858, ændret 1935, af gråmalet fyrretræ, be
står af faste bænke med panelerede rygge og gavle, placeret til hver side for en
midtergang, hvorfra det strækker sig ud til de med brystningspanel beklædte
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Fig. 39. Vartov kirke. Armstol 1840-60 (p. 51). – Vartovkirche. Spätklassizistischer Lehnstuhl, ca.
1840-60.

ydervægge. Den søndre stolestadeblok deles af tværgang inden for portalen mod
Løngangsstræde. I alt 19 lange og fire korte bænke. Den nuværende tilstand og
delvis opstillingen, der i rummets fulde bredde lader et gulvareal fri i begge
ender, er resultatet af en forenklende ændring 1935, da man under Helge Holms
ledelse fjernede stadernes låger og de lukkede stole. Der er fast bænk langs
vestvæggen og under det vestligste vindue i begge sider; i vestenden og flan
kerende alteret er opstillet løse bænke.
I stolestaderne indgår omfattende partier af ældre dele, som skal føres til
bage til det oprindelige inventar (p. 23, jfr. fig. 22 og 23). Noget lignende
gælder den opbygning af to bænke, hvoraf den bageste er hævet, som fagvis er
placeret på de langsgående pulpiturer (jfr. fig 18). En stor del af de løse bænke,
hvoraf et parti ligger på loftet, går tilbage til en anskaffelse 1820111.
†Skriftestol, der tidligst nævnes i inventariet 1747, forsynedes 1755 med
gardin af grønt rask121, dvs. tyndt, uldent stof. 1819111 approberede fattig
direktionen et i øvrigt ukendt forslag angående stolen, der umiddelbart før for
andringen 1858 var identisk med det søndre hjørnerum i alterpartiet (jfr. p. 42).
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Fig. 40. Vartov kirke. Udvalg af samlingen af nyere pengebøsser af blik, med alle former repræsen
teret (p. 52). – Vartovkirche. Auswahl neuerer Einsammlungsbüchsen aus Blech, alle vorhandenen Formen
repräsentiert.

I †degnestol lå ved inventariseringen 1747 en lille spade, og også her opsattes
1755 grønne gardiner121. Inventariet 1781 anbringer to messinglysearme i
degnestolen.
†Lukkede stole, der med særlig indhegning og udstyr var forbeholdt visse
personer eller udlejedes mod øget leje, nævnes i den ældre kirkesal (p. 22-23),
da konferensråd Slange 1735111 gav højesteretsassessor Lemvigs enke, Maren
Worm, brugsret over den stol, som var bygget til hospitalets direktører.
Ved færdiggørelsen af den nye kirke 1755 udførtes tre lukkede stole, og
1819 var det på tale at oprette to supplerende121. De lukkede stole var indret
tet i de afskilrede afsnit, der langs de to gange strakte sig langs ydervæggene.
Umiddelbart før forandringerne 1858 var der her i hver side tre stole øst for
midtdøren, mod gaden tillige een på dørens modsatte side (fig. 22). Desuden
angives på tegningen en lukket stol ved vestvæggen mellem dørene til den til
stødende lemmestue.
Ved inventarets nyopstilling 1858 (fig. 24) bibeholdtes de østre, lukkede
stole, der havde gardinforhæng. Mod gaden var der en større og en mindre, som
havde indgang fra vindfanget inden for portalen (fig. 23). Den store stol her
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Fig. 41. Vartov kirke. Kirkens to pengetavler af fyrretræ fra 1700-tallet (p. 51-52). – Vartovkirche. Die
beiden Geldtafeln aus Föhrenholz, 18. Jahrhundert.

var enkedronningens, de tre i kirkens modsatte side ved den såkaldte Trierske
gang var tiltænkt forstanderen, præsten og borgmesteren140.
Løse stole, der går tilbage til tiden efter nyindretningen 1858, af den forhen
gængse spisestuetype med drejede forben og fletsæder; 30 anskaffet 1872-73141.
Der er flere former, hvoraf to er dominerende: en hvor ryggen foroven er lige,
og en hvor den er rund. Opstillet fortrinsvis i midtgangen (jfr. fig. 20-21).
To armstole (fig. 39), senempire 1840-60, af mahogni med rødt fløjlssæde; i
konfirmandstuen. Efter traditionen fra dronning Caroline Amalies lukkede stol
(p. 50). Samtidig armstol med groft omdannet forparti142; i præsteværelset. Den
†armstol, der ses på fig. 31, overraktes Grundtvig 1861143, men blev ødelagt ved
branden på Kølstrup præstegård 1935144.
†Kiste til alterornamenter nævnes i inventariet 1747 og vistnok endnu 1801.
Af inventarlisterne fra begyndelsen af 1800-tallet fremgår, at der på denne tid
eksisterede et gammelt †skab af fyr med lås og nøgle, foroven indrettet til bog
stol, †bogstol af fyr med en »liden messingplade fastslået«, »bruges ved syv
slets-bønnen«, samt tilsvarende †bogstol med jernlyseplade.
To pengetavler (fig. 41), 1700-tallet, af fyrretræ med drejet håndfang og
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Fig. 42. Gilleleje, Luthersk missionsforening. Klaviatur fra Vartov kirkes †orgel (nr. 1, 1755, p. 53),
genanvendt i moderne instrument. – Gilleleje, Lutherischer Missionsverein. Klaviatur der Orgel der
Vartovkirche, 1755, in einem modernen Instrument wiederverwendet.

udsavet opstander og skuffer med halvdække, noget forskellige; begge med
hvidmalet felt, hvorpå med fraktur står henholdsvis »Fattigvæsenet« og »Kir
ken«. Tavlerne er måske blandt dem, der fremstilledes af Jessen 1726121, og
identiske med de to, der ifølge inventariet 1747 »ombæres i hospitalets kirke«.
Af en henvendelse til direktionen i statsbankerottens år fremgår eksistensen af
en på dette tidspunkt helt fuld, aflåselig †tavle111. Inventariet 1835 opregner
tre tavler.
Pengebøsser af blik, sortmalede eller rødbrune, af vanlig type, findes i et
samlet antal af 12, hvoraf flere med (undertiden overmalede) påskrifter: »Til
Kirken«, »Til Hjælpekassen«, »Vartov« eller »Kiøbenhavns Fattigvæsens Bøsse
No. 14«145. På fig. 40 ses et udvalg med alle former repræsenteret. Opstillet ved
indgangene på 95 cm høje, gråmalede træbukke.
†Messingbøsse i inventariet 1801.
†Ur med »foderal, lås og nøgle« (standur), som ifølge inventariet 1747 stod
ved skriftestolen, kan være identisk med det ur, der fandtes i den foregående
kirkesal146 (jfr. p. 20-21). Inventarierne 1781 og 1801 placerer standuret, »hvor
den gamle kirke var«147.
Orgel, bygget 1971 af Poul-Gerhard Andersen, Bagsværd. 19 stemmer, 2
manualer og pedal.
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Fig. 43-44. Vartov kirke. Malerier på alterhuset, skænket 1777 af hospitalsforstander, etatsråd Jacob
Stendrup (p. 56). 43. Kristi gravlæggelse. 44. Kristi opstandelse. – Vartovkirche. Christi Grablegung
und Christi Auferstehung. Beide Gemälde sind eine Schenkung des Heiligengeistspitalsvorstehers
Jacob Stendrup 1777.

†Orgler 148 . 1) Skænket til kirken 1755 af sværdfeger Paul Nielsen True149.
Instrumentet manglede tonerne Cis og Dis i den dybeste oktav150, hvilket
sandsynliggør, at det ikke var nyt 1755151. Orglet anbragtes på galleriet samme
sted som det nuværende. 1787 blev der truffet aftale med Scheer om repara
tion af orglet, og 1815 oplyses det, at to nye stemmer nogle år tidligere var
blevet indsat111. 1823 repareredes det af Oppenhagen111, men 1834 trængte det
atter til istandsættelse152. En erklæring ved brandtaxationen 1858 opgiver føl
gende disposition:
1. Fugara............................................................ 8'
2. Gedakt............................................................ 8'
3. Fløjte.............................................................. 4'

4. Quint..................................................... 2⅔'
5. Octav.................................................... 2'
6. Terz....................................................... l 3 / 5 ' 153

1874 overtoges instrumentet af orgelbygger Daniel Köhne, der fra 1865
havde ført tilsyn154, og 1896 eller 98 opstilledes det i Jorløse kirke, Holbæk
amt155. Her er kun selve façaden og en del af orgelhuset bevaret, idet alt andet
fornyedes 1937 af I. Starup & Søn. Enkelte dele: klaviaturet, spillemekanikken
og vindladen, genanvendtes imidlertid i et orgel, samme firma byggede omkring
1943, og som i dag ejes af Luthersk Missionsforening i Gilleleje (jfr. fig. 42)156.
Danmarks kirker, København IV
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2)
Bygget 1874 af Daniel Köhne, København. Otte stemmer, ét manual og
anhangspedal. Disposition:

Principal..................................................... 8 Fod
Bordun....................................................... 16 Fod
Fugara........................................................ 8 Fod
Gedakt........................................................ 8 Fod

Octav....................................................... 4 Fod
Rörflöite................................................... 4 Fod
Gemsehornquint...................................... 22/3 Fod
Superoctav............................................... 2 Fod

De kraftigste af disse stemmer kunne afspærres ved hjælp af et specielt,
tværgående sløjfesystem, opfundet af Köhne157.
1929 ombyggedes og udvidedes instrumentet til 21 stemmer af Marcussen &
Søn, og 1951 omdisponeredes det af samme158. Piberne fra Köhnes rørfløjte
4’ er genanvendt i det ny orgels rørgedakt 8’; også to Marcussenstemmer, ge
dakt 4’ (1929) og quintatön 8’ (1951) er bevaret159.
Orgelfaçade. På pulpiturets brystningspanel mellem de to fremskudte orgel
huse er anbragt et i 1971 nyforgyldt snitværk i rokokoformer (fig. 20, jfr. den
ældre tilstand, fig. 19), der antagelig hidrører fra kirkens første orgel, hvor det
må have været placeret tilsvarende. Inventariet 1781 nævner, at façaden var
forgyldt og malet af [C. P.] Getreuer. Reparationer af Ludvig Brock 1857160,
hvilket år brandtaxationen melder orglet egetræsmalet.
†Orgelfaçade (fig. 19) 1874. Den tredelte udformning, kronet med Christian
IX’s monogram, er tegnet af A. Møller161.
Salmenummertavler. Seks tavler med forgyldt ramme og rokokoornamentik,
hvoraf de fire er udført 1857 af billedhuggeren Ludvig Brock160 og nævnt
i brandtaxationen samme år. Desuden to nyere, enkle, gråmalede nummertavler
på pulpituret (jfr. fig. 20). Tre sorte †tavler anføres i inventariet 1801162.
To præsterækketavler, nye, med skriveskrift, ophængt på vestvæggen163.
Malerier. 1) Kristus på korset (fig. 45), signeret »Hinrick Krock Ao. 1728«,
olie på lærred. På billedet (217 × 100 cm) har kancelliråd Krock (1671–1738) el
ler hans hjælpere fremstillet et af værkstedets velkendte motiver164: Maria, Maria
Magdalene og Johannes i sørgende attituder ved den Korsfæstedes fødder.
Maleriet smykkede oprindelig altertavlens storfelt (p. 37), men ved indret
ningen af den nuværende kirke 1755 blev det »til giverens ihukommelse«165
anbragt på muren i nærheden af alteret, hvor det nævnes i inventarierne 1781
og 1801. 1810 placeredes det ved den da opstillede døbefont (p. 48). Under
nyindretningen 1857 restaurerede Ludvig Brock den forgyldte ramme160, og
Fig. 45. Vartov kirke. Kristus på korset med Maria, Maria Magdalene og Johannes, signeret »Hinrick
Krock Ao. 1728«. Maleriet sad oprindelig i altertavlens storfelt, nu ophængt på kirkens vestvæg ved
døbefonten (p. 54, jfr. fig. 20). – Vartovkirche. Christus am Kreuz mit Maria, Maria Magdalena und
Johannes, signiert »Hinrick Krock Ao. 1728«. Das Gemälde war ursprünglich als Altarblatt verwendet,
ist nun jedoch an der Westwand der Kirche angebracht, vgl. fig. 20.
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Fig. 46. Vartov kirke. Lysearm med indskrift fra 1676 (p. 57, jfr. fig. 53. Placeringen ved døbefonten frem
går af fig. 20). – Vartovkirche. Armleuchter aus Messing mit Inschrift aus dem Jahre 1676. Vgl. Fig. 53.

maleriet ophængtes på sin nuværende plads midt på vestvæggen ved døbe
fonten (jfr. fig. 20).
2) Kristi gravlæggelse (fig. 43), skænket til kirken 1777 af hospitalets for
stander Jacob Stendrup. Maleriet (126 × 102 cm), olie på lærred, er indsat på
alterhusets nordside (jfr. p. 42).
3) Kristi opstandelse (fig. 44), skænket til kirken 1777 af Jacob Stendrup.
Maleriet (125 × 102 cm), olie på lærred, har træk til fælles med det samtidige
altertavlebillede i Kliplev kirke166; indsat på alterhusets sydside (jfr. p. 42).
4) Præstemaleri, olie på lærred (128 × 80 cm), af salmedigteren Carl Joakim
Brandt (1817-89), der fra 1872 var præst ved Vartov, signeret F. Vermehren
1892167. Nu i konfirmandstuen, tidligere på kirkens østvæg syd for alteret.
Lysekroner. 1) (Fig. 47), første halvdel af 1600-tallet, højde inklusive ringen
102 cm, skænket til kirken af hospitalspræsten, biskop Poul Hansen Egede,
senest 1758168. Tætprofileret skaft med lille, fladtrykt kugle øverst, kronet af
flakt ørn med meget brede vinger, 2 × 8 lysearme med roset i indre slyng samt
delfinhoveder, der bider over stangen; på mellemringen sidder otte flade pynte
arme (fig. 49). Den stærkt reparerede krone, der nederst har stor hængekugle
med drejet knop, hænger i kirkens vestende.
2) Kopi 169 af nr. 1), (jfr. fig. 20-21 og 24), ophængt 1885170.

57

INVENTAR, BELYSNING

L. L. 1972

Fig. 47. Vartov kirke. Lysekrone fra 1600-tallets første halvdel, skænket senest 1758 af biskop Poul
Hansen Egede (p. 56, jfr. fig. 49). – Kronleuchter aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, eine
Schenkung von dem Pastor am Heiligengeistspital, Bischof Poul Hansen Egede, spätestens 1758.

Lysearm (fig. 46), antagelig skænket 1676, af messing. Kartouchefliget væg
plade med holder af form som knyttet hånd, S-formet, 34 cm lang hovedarm og
to sidearme, hvor alle slyng ender i knop. På hovedarmen knælende, nøgen
person, der bærer den midterste lyseholders muslingeskalformede skål på
vegetabilsk stilk. Sidearmenes skåle og lyseholdere af vanlig form. I midten,
under figuren, skjold (fig. 53) med versalindskrift i lavt relief: »Gud hielpe mig
Anna. Niels Andersen Petz(e)s 1676«. 1970 opsat ved døbefonten på kirkens
vestvæg efter tidligere at have siddet ved prædikestolen (jfr. fig. 2). Lyse
armen er formentlig identisk med den, der opføres i inventarierne fra 1747; her
skrives dog »med to piber«, men dette refererer antagelig til de to arme.
Lampetter og lysearme, nyere, af messing, som kopierer ældre former. På pul
pituret væglamper med hvide glasskærme (jfr. interiørbillederne fig. 20-21 og 24).
†Lysearme. Inventarierne 1781 og 1801 nævner to af messing ved degnestolen,
skænket af degnen 1776, og to kortere i »de indelukte stole«. 1801 anføres yder
ligere seks lange af jern, »anslagne på pillerne«.
Kirkeskib (jfr. fig. 20-21) 1859, i alt 175 cm langt. Model af tremastet, fregatrigget Kinafarer med sort og forgyldt skrog; navn på agterspejlet: N. F. S.
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Fig. 48. Vartov. Klokke, 1762, stobt af Michael Carl Troschell, Kobenhavn (p. 59). – Varlov. Die
grössere von den zwei Glocken, 1762 von Michael Carl Troschell, Kopenhagen, gegossen.

Grundtvig. Ifølge indlagt meddelelse bygget nævnte år i Åbenrå og skænket til
kirken 1884 af skibsbygmester Skifter Andersen171. Reparation 1927.
Spejl (fig. 52) senempire, 1840-60, med udskåret ramme (89 × 36 cm) af
forgyldt træ; hænger i konfirmandstuen, tidligere i alterhuset.
Termometer med Réaumur-inddelingen, som ifølge påskrift er givet til kirken
af Grundtvig, hænger på vestligste pulpiturpille i nordsiden.
Jordpåkastelsesspade, 39 cm lang, med tyndt, drejet, sortmalet træhåndtag
og sekskantet, kort jernskaft, er måske identisk med den, der 1747 opbevaredes i
†degnestol (p. 50).
Opvarmning med kalorifere 1902172, centralvarme med ventilationssystem
1930173; fra 1948174 tilsluttet fjernvarmenet. To †ventilationsovne nævnes i
brandtaxationen 1888, fire †ovne i den fra 1899.
Fane. Dannebrog, tilhørende Dansk Samfund, overdraget menigheden 1925175.
*Tårnur, signeret med versaler: »P. Mathiesen Copenhagen 1768«, bestående
af gangværk og slagværk anbragt side om side og parallelt i smedejernsramme
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(højde 84, længde 65, bredde 36 cm). Ved forskydelige hammerløftearme slår
slagværket både kvartér- og timeslag. Værket er radikalt fornyet 1934 af
Bertram Larsen176. To grydeformede klokker, diameter henholdsvis 28 og 26 cm.
Nu i Gammel Kloster; i Vartov formentlig anbragt i forbindelse med †urskiue i
Løngangsstrædefløjens gavlkvist mod gården177.
Klokker. 1) 1651, støbt af Claus van Dam178. Den mindste af Vartovs to
klokker (højde 30 cm, nedre diameter 42 cm) har om halsen indskrift med relief
versaler: »Clawes vam dam anno 1651«. Ophængt øverst i stablen i gården;
kneblen ny.
2) (fig. 48) 1762, støbt af Michael Carl Troschell179, København. Den største af
klokkerne (højde 42 cm, nedre diameter 54 cm) har om halsen indskrift med relief
versaler: »M. C. Troschell hofglockengieser in Copenhagen A= 1762 + me fudit«
(M. C. T. hofklokkestøber i København har støbt mig 1762). På begge sider
ledsages skriftbåndet af perlerække og rocailleværk magen til det på den sam
tidige klokke i Århus domkirke180. Lignende bort om slagringen. På korpus
med reliefversaler »Feræret af Peder Iacobsen til Helligaands Hospital Anno
1762«. Ophængt nederst i stablen i gården; kneblen ny. Ifølge inventariet 1781
hang hospitalets klokker i to stole i kvisten lige for porten.
†Klokker. 1) »Som ringes til syv slet bøn med om aftenen«181, nævnes i in
ventariet 1747. 2) 1781-fortegnelsen anfører »såkaldt munkeklokke, der hang i
Gentofte kirke i et hul i muren«.

Fig. 49. Vartov kirke. Lysekrone nr. 1, skænket i 1750’erne (p. 56, jfr. fig. 47). Pyntearm 1:3, KdeFL.
– Vartovkirche. Kronleuchter Nr. 1, Schenkung aus den 1750-er Jahren. Zierarm 1:3. Vgl. Fig. 47.
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KILDER OG HENVISNINGER
De væsentlige ARKIVALIER angående Vartov kirke udgør en part af Vartov hospi
tals arkiv, der beror i Københavns Stadsarkiv, størstedelen under registratur 37A. En række
arkivalier på Landsarkivet for Sjælland (bispearkiv, kirkeinspektionsarkiv o.a.) og på
Rigsarkivet (Danske kancelli, f. eks. vedrørende fattigvæsenet) har uden større resultat
været gennemgået. Ombygninger m.v. siden 1918 er godt belyst ved materialet i Det
særlige Bygningssyns arkiv på Nationalmuseet. Udgravningsberetninger på Københavns
Bymuseum. Om inventarlisterne se p. 35.
Det vigtigste TEGNINGSMATERIALE befinder sig i Københavns Stadsarkiv, Kort
samlingen (Ældre bygningstegninger, N. S. Nebelongs ombygningstegninger), Stadsarki
tektens arkiv på rådhuset (Orgeltegninger 1874, varmesag 1901, opmåling 1915, ombygningsforslag 1920 og 1934) samt i Kunstakademiets bibliotek, Samlingen af arkitektur
tegninger (Etageplaner omkring 1880, opmåling 1942-43).
Den trykte, almindelige LITTERATUR om København og byens kirker, omtalt først
ovenfor i bind 1, p. 220, under Vor Frue kirke, er også anvendt her. Litteraturen, der
særligt vedrører Vartov, beskæftiger sig fortrinsvis med hospitalets vidtløftige økono
miske forhold og de mangeartede omstændigheder vedrørende legatstiftere og de faste
sengepladser; angående disse ting og i almindelighed henvises til den detaljerede over
sigt i Københavns Bibliografi 1957-67. Den litteratur, inklusive tidsskriftsartikler, der
fortrinsvis er benyttet, fremgår af forkortelseslisten nedenfor.
FORKORTELSER, jfr. den almindelige forkortelsesliste i »Danmarks Kirker«, senest
i Århus amt, p. 42-44.
Balslev. Thorvald Balslev, Af Vartov Kirkes og Menigheds Historie, København 1939,
2. udgave 1955.
C. A. Jensen. C. A. Jensen, Vestervold i Vartovs Gaard. En Udgravningsberetning.
HMK III, 1, 1934-35, 48-61.
DSB. Det særlige Bygningssyn og dettes arkiv på Nationalmuseet.
HMK. Historiske Meddelelser om København, udgivet af Københavns Kommunalbe
styrelse 1907 ff.
Ill. Tid. Illustreret Tidende. København 1859 ff.
Jonge. N. Jonge, Den kongelige Hoved- og Residentz-Stad Kiøbenhavns Beskrivelse I,
København 1783.
KD. Kjøbenhavns Diplomatarium, udgivet af O. Nielsen 1872-87.
KSA. Københavns Stadsarkiv.
LA Sjæll. Landsarkivet for Sjælland m.m., København.
Lorck. Josias Lorck, Beyträge zu der neuesten Kirchengeschichte. København og Leip
zig 1758.
NM. Nationalmuseet.
O. Nielsen. O. Nielsen, Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse, København 1877-92.
RA. Rigsarkivet.
Ramsing. H. U. Ramsing, Helligaands Hospital og dets Jordegods. HMK III, 1, 1934-35,
35-47.
Vartovbogen. Vartovbogen. Årsskrift udgivet af Kirkeligt Samfund, København
Weilbach. Frederik Weilbach, Vartov Hospitals Bygninger. HMK III, 1, 1934-35, 11-34.
Fotografer: Hans Christensen (HC), Niels Elswing (NE), Hans Henrik Larsen (HHL) og
Lennart Larsen (LL).
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seekstrakter (note 59).
87
Formen er måske inspireret af den ældre
(kirke)portal (fig. 12).
88
Undersøgelser af Helge Holm og C. A.
Jensen, bilagt DSB 43/26; H. Holm i Var
tovbogen 1955, 93; T. Havning i Vartovbogen 1947, 61.
89
Det fremgår af taxationen 1755, at disse
ting gennemfortes.
90
Tegning i KSA. Kortsamlingen; jfr.
Lorck, 131-32; Jonge, 74.
91
Weilbach, 28-29, redegør for byggesa
gen; desuden KSA Reg. 31 B. Regnskaber.
Vartov hospitals ombygning 1855-60.
92 KSA. Kortsamlingen.
93 Weilbach, 29.
94 H. Holm i Vartovbogen 1955, 97.
95 Tegninger m.v. i Stadsarkitektens arkiv
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Fig. 50. Vartov kirke. Vinkande 1694, indskrift
på kandens låg, hvorefter Rasmvs Boesøn og
Gvndel Bendtsdatter skænkede kanden til Hellig
Geistes Hospital. Foroven t.v. sølvsmeden Ditlev
Brasenhausers stempel 169[2]; jfr. fig. 34. – Var
tovkirche. Weinkanne 1694, vgl. fig. 34. Meister
zeichen und Spenderinschrift auf dem Deckel.

på rådhuset; KSA Reg. 37 B. Mag. 1. afd.
Vartov journalsager 276/1901.
96
Korrespondancer, undersøgelser og re
degørelser i Stadsarkitektens arkiv på råd
huset; DSB 46/21, 43/26 og 48/34; For
skønnelsen 1927, 14–15; H. Holm i Var
tovbogen 1955, 91 ff.
97
Projekt, overslag og korrespondance i
Stadsarkitektens arkiv på rådhuset; DSB
45/20.
98
Tegninger og korrespondance DSB 105/
34; detaljeret redegørelse for arbejderne af
H. Holm i Vartovbogen 1955, 94 ff.

INVENTAB
99

KSA Reg. 37 B. Mag. 1. afd. Vartov jour
nalsager. 1740/1878. Forslaget var udarbej
det af arkitekt [C. R.] Unmack og anbefa
ledes af den senere stadsarkitekt Ludvig
Fenger (1833–1905).
100
I
kirkens
eftergrundtvigske
blom
stringstid
kunne
dens
udsmykning
ved
festlige lejligheder udgøre et ret bemærkel
sesværdigt skue, som det fremgår af titel
billedet i første bind af H. P. B. Barfods
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samling af Minder fra gamle grundtvigske
Hjem, 1921.
101
KSA Reg. 37 A. Vartov. Bygn. og in
ventar 1747–1835.
102
KSA Reg. 37 A. Vartov. Arkivforteg
nelser 1691–1840; Liden udgiftsbog 1717—
28.
103
LA
Sjæll.
Brandtaxationer.
Police
3105, Vester kvarter, matrikel nr. 160.
104
Thurah (fig. 15) placerer sidesøjlerne
længere tilbage fra forplanet, end de er i
dag, men sandsynligvis foreligger her en
unøjagtighed hos tegneren.
105
Tydelige mindelser om Vor Frelsers
Kirkes Tessinske alter, der i 1720’rne,
mens det befandt sig i Kriegers varetægt,
fik
fornyet
aktualitet,
DK
København,
bind 2, 504 IT.
106
Nordre sidesøjle har tillige en på bag
siden.
107
Jfr. Stamtavler over danske adelsslæg
ter XIII, 3, ved p. 62.
108
Jfr. Genealogisk-heraldisk selskabs lex
icon II 1787, pl. 42, no. 54.
109
Blandt de mange mere eller mindre lig
nende fremstillinger i danske kirker skal
blot nævnes en i Gentofte (DK Køben
havns amt, p. 397), jfr. ÅrbOldkHist 1945,
103; Kunstmuseets årsskrift 1950, 58 ff.
110
Eksempler:
Haderslev
hospitalskirke
1723-24 (DK Haderslev amt, 213 ff.), Fre
deriksberg kirke (DK København, bind 3,
440-42 med almindelig redegørelse og lit
teraturhenvisninger).
Fra
1740’rne
kunne
nævnes Eigtveds forslag til kapel på Gharlottenlund
(K.
Voss,
Arkitekten
Nicolai
Eigtved, 1971, 407f.) og det på Ledreborg
(DK Københavns amt, 817 ff. og 821 f.) og
prædikestolsalteret i Christianskirken i Kø
benhavn, der er jævnaldrende med Var
tovs. Jfr. P. Zubek i Nordelbingen 40,
1971, 43-52; W. Müller i Niederdeutsche
Beiträge
zur
Kunstgeschichte
XI,
1972,
129-56.
111 KSA Reg. 37 A. Vartov kirke 1699–1854.
112
De heraldiske farver er forvansket på
Wibes våben.
113
KSA Reg. 31 B. Regnskaber. Vartov
hosp. ombygn. 1855-60. Regning af 14. de
cember 1857, gennemset af billedhugger
[N. W.] Fjeldskov (1826–1903), attesteret
af N. S. Nebelong 12. januar 1858. Af den

detaljerede
opstilling
fremgår
også,
at
englehovederne ved prædikestolsdøren på
sattes ved denne lejlighed.
114
Toppens flammevase er sikkert allerede
1755 beskåret (jfr. f.eks. fotografi (191110925 fol.) o. 1870 af Budtz Müller i Det
Kongelige
Biblioteks
Billedsamling),
men
loftets sænkning 1935 har ikke lettet den
trykkede situation (fig. 21).
115
Domkirken, Petri kirke og Trinitatis
(DK København, bind 1, 137 ff., 313 ff.,
bind 2, 300 ff.), jfr. allerede den malede
ramme i Frederiksberg slotskirke (DK Kø
benhavn, bind 3, 373 ff.).
116
Begravet i Nikolaj kirke (DK Køben
havn, bind 1, 579, jfr. 538); jfr. HistTidssk.
IV, 1843, 287; E. C. Werlauff, Store kon
gelige Bibliothek, 1844, 176.
117
KSA Reg. 37 A. Vartov. Indk. sager
1709–1831. Bygn. Rep. og Vedligeholdelse.
118
F. Weilbach, Architekten Laurits Thura, 1924, 103-8; DK København, bind 1,
119 ff., 132, jfr. 296 ff. og bind 2, 278. Kopi
af Lerches tegning til Frue kirkes spir i
Kunstakademiets bibliotek.
119
Som udgangspunkt kunne man fore
stille sig tavle 6 i L. C. Sturm, Vollstän
dige
Anweisung.
Die
Bogen-Stellungen
nach der Civil-Bau-Kunst, Augsburg 1718.
Jfr. de samtidige forslag af Joh. Jakob
Schübler, Neu inventirte Altäre sambt ei
nem Tabernacul und einer Canzel, Nürn
berg, u.å.
120
Noget lignende kalk af samme mester
i Sollerod kirke, DK Kobenhavns amt, 438.
121 KSA Reg. 37 A. Vartov kasseekstrakter.
122 Nævnes i HMK VI, 1917–18, 248, 253.
123
Nærmest svarende til M. Rosenberg,
Der Goldsmiede Merkzeichen, 1922, Augs
burg no. 171 (1675-85). Mestermærke, jfr.
Rosenberg no. 499 og 526. Hannelore Mül
ler ved Kunstsamlingen i Augsburg har
deltaget
i
mesterbestemmelsen.
Jfr.
de
jævnaldrende oblatæsker i Gevninge (DK
Københavns amt, 877-78) og Tillese (DK
Maribo amt, 346).
124
Lignende alterstager f. eks. i Haderslev
amt, DK 282, 321 og 356. KSA Reg. 37 A.
Vartov
kasseekstrakter
1755-60,
anfører
blandt de mange poster for juni 1755
denne: To små »Consiler« til alterlysene at
lade male, 1 rdl. 24 sk.
8a
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125
I støberiets katalog fra o. 1890 og se
nere findes denne »Grundtvigstage« som
nr. 46 eller 51. Desuden i NM’s samling af
bronzestøberiets
forme
og
modeller.
I
støberiets produktion optræder bl. a. også
»Titusstagen«, der har polygonal, aftrap
pet fod ligesom forbilledet i Rom, se f. eks.
D.
E. Strong, Roman Imperial Sculpture,
London 1961, pl. 60.
126
KSA Reg. 37 B. Mag. 1. afd. Vartov
journalsager 756/1895.
127
Ill. Tid. no. 88, 2. juni 1861, 284; F.
Winkel Horn, N. F. S. Grundtvigs Liv og
Gerning, 1883, 460. Gavekomiteens ud
gangspunkt har antagelig været Christenhedens Syvstjerne, som Grundtvig samlet
udgav 1860; med henvisning til Johannes’
åbenbaring I, 13 og 20 indtager syvarmede
guldstager her en fremtrædende plads.
128
Jfr. M. Blom i H. P. B. Barfod, Minder
fra gamle grundtvigske Hjem I, 1921, 33.
129
Ill. Tid. no. 678, 22. september 1872,
480-82; jfr. S. Bredstrup, J. H. Monrad,
Liv og Gerning, 1927, 53-58.
130
H. P. B. Barfod, Minder fra gamle
grundtvigske Hjem III, 1923, 48; menig
hedens fond betalte 1887 en reparation,
Balslev, 34.
131
RA. Tietgens arkiv. Marmorkirken.
Brev af 7. november 1890 fra executor i
bispinde Grundtvigs bo; jfr. S. Bredstrup,
J. H. Monrad. Liv og Gerning, 1927,108–18.
132
Guldstagen kan formodes at være ud
gangspunkt for den bølge af syvarmede
(alter)stager, som fra tiden omkring år
hundredskiftet
skyllede
over
landet,
og
hvorpå den eksisterende i Vartov kirke
sådan set er et eksempel. Ved redaktionen
har B. G. Barsøe, P. G. Lindhardt, Jørgen
Schultz og Kaj Thanning bidraget.
133
KSA Reg. 37 A. Vartov, Liden udgiftsbog.
134
Kirkens beliggenhed midt blandt lem
mestuerne skal sikkert erindres i denne
sammenhæng.
135 H. Holm i Vartovbogen 1955, 98.
136
Stængerne til de nuværende to lysesta
ger på stolestaderne nærmest alteret (jfr.
fig. 21) siges at være udført af dele fra den
demolerede skranke.
137
Brandtaxationen 1858; KSA Reg. 37 B.
Mag. I. afd. Vartov journalsager 1248/
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Fig. 51. Vartov kirke. Alterstage fra 1600-tallets
forste halvdel (p. 46). – Vartovkirche. Altarleuchter aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

1866; jfr. L. Helweg i H. P. B. Barfod,
Minder fra gamle grundtvigske Hjem I,
1921, 91; J. Schrøder i Vartovbogen 1955,
86; V. Hermansen, Grundtvigs Døbefonte,
Vartovbogen 1951, 93-96.
138
Jfr. T. Kaarsted, Fra dansk empires
bygningshistorie, Århus 1963.
139
Ifølge H. August, i Penia 1816, 58,
skænkede Slange 1723 100 rdl. til en ny
prædikestol.
140
S. Arildsen i HMK III, 3, 1939, 29-30;
Balslev, 28f.; Vartovbogen 1953, 114.
141
KSA Reg. 37 B. Mag. I. afd. Vartov
journalsager 427/1872; 612/1873.
142
Stol »forfærdiget af prædikestolen på
grosserer
Holms
loft«,
Menighedsbladet
VII, nr. 19, 10. maj 1925, sp. 324, kan ikke
identificeres.
143
H. P. B. Barfod, Minder fra gamle
grundtvigske Hjem III, 1923, 47.
144
Meddelt af amtsborgmester, rektor Jo
hannes H. Monrad, Høng.
145
Adskillige steder samledes ind til Var
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tov; i Petri kirke blev en tavle ombåret
(DK København, bind 1, 268), dens forny
else og reparation omtales 1754 og 56
(KSA Reg. 37 A. Vartov kasseekstrakter
1751-54, 1755-60). Resen, Traktat, p. 263,
(note 33) angiver indsamling i Frue kirke,
Helligåndskirken, Petri og Nikolaj kirker
foruden Gentofte og blokken ved kilden.
Ret betydelige indtægter fra disse steder
er registreret i de gennemgåede regnska
ber fra midten af 1700-tallet; jfr. V.
Christensen,
Vartovs
Kilde
ved
Strand
vejen. HMK VI, 1917–18, 81–100.
146
RA. Erslev 12. Rentekam. Rev.
Regnsk. 1709–17. Vartov hosp. 1709-17.
147
Ved stiftelsens flytning til Lerso Park
allé medbragtes fra Farvergade bl. a. et
stort standur (højde 267 cm) af N. E.
Ziegenhirt (mester 1724, †1756) og et min
dre (no. 866) af Peter Arboe.
148
Inventarierne 1747 og 1781 omtaler et
gammelt, ubrugeligt træpositiv med »pu
ster«, henstillet på rulleloftet. Positivet an
gives at stamme fra Gentofte kirke og har
rimeligvis aldrig været i brug i Vartov.
149
Note 111. Fattigdirektionen var ikke
begejstret for denne gave; man ville ikke
H. H. L. 1972
bekoste udgiften til en organist og kræ
Fig. 52. Vartov kirke. Spejl 1840-60 (p. 58). – Vartovkirche. Spätklassizistischer Spie
vede tilmed, at instrumentet blev forsynet
goldenem Holzrahmen, 1840-60.
med giverens navn »paa det at Efterkom
pareret orglet 1834 eller senere, og at der
merne kand see, at Hospitalet icke har
gjort
saadan
unødvendig
Bekostning«.
i forbindelse hermed blev foretaget en om
Om True: H. D. Schepelern, København
disponering.
154 KSA Reg. 37 B. Mag. I. afd. Vartov
ske sværdfegere i tre århundreder, 1957.
150 Meddelt af orgelbygger Axel Starup.
journalsager 1073/1865 og 626/1874.
151
155 Meddelt af førstelærer Johannes Blach,
Også den lave pris for orglet, 200 rdl.
Jorløse.
(note 111) peger i denne retning. På det
156 Meddelt af orgelbygger Axel Starup, i
foreliggende
grundlag
anser
P.-G.
An
dersen brodrene Botzen, der virkede o.
hvis besiddelse endvidere er 25 dækkede
1674-1719, for instrumentets mestre.
træpiber fra orglet. I orgelbyggeriets arkiv
152
C. E. F. Weyse, Brev til Marcussen &
findes
en
(ukomplet)
dispositionsoptegReuter 24. juni 1834: Orgelbygger Ramus
nelse fra 1937, der på alle punkter stem
har tilbudt at reparere orglet for 600 rdl.,
mer overens med Ramus’ erklæring 1858.
157
KSA Reg. 37B. Mag. I. afd. Vartov
medens orgelbygger Demant har erklæret
det for kassabelt. Weyse foreslår M & R
journalsager
626/1874:
Orgelsagen
med
at se på sagen. Weyses breve, udg. af S.
Köhnes
specificerede
tilbud.
Sløjfesyste
Lunn og E. Reitzel-Nielsen, 1964.
mets funktion oplyst af orgelbygger P.-G.
153
Erklæringen af hoforgelbygger F. H.
Andersen.
158 Organist- og Kantorembederne, 1. udg.
Ramus, der muligvis har haft tilsyn med
orglet
på
dette
tidspunkt.
Dispositionen
København 1906, 4. udg. 1944 og 5. udg.
minder om Ramus’ egne instrumenter, og
1953.
det kan ikke udelukkes, at Ramus har re-
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159
Meddelt af professor Aksel Andersen.
Om Vartov kirkes orgel og organister, se
også: Knud Lindhard, Ved orglet i Var
tov
Kirke,
København
1927.
Vindladen
og façaden fra Köhnes orgel, der i midten
var smykket med Christian IX’s navnetræk
og malet trækrone, til siderne med for
gyldte opsatser, svarende til de samtidige
på altertavleudbygningen, ligger på loftet
for på et senere tidspunkt at overgå til
Det
danske
Orgelselskabs
orgelhistoriske
studiesamling.
Den i De danske Kirker XIX, 1970, 22426, bragte meddelelse om, at orglet i Vestmanhavn kirke på Færøerne stammer fra
Vartov, kan ikke bekræftes.
160
KSA Reg. 31 B. Regnskaber. Vartov
hospitals ombygning 1855-60.
161
Signerede udkast og tegninger, dateret
30. november 1874, i Stadsarkitektens ar
kiv på rådhuset; Møller er formentlig iden
tisk med den arkitekt A. P. Møller (184490), der før oprettelsen af stadsarkitekt
embedet var konduktor hos stadsbygmesteren. Jfr. note 159.
162
Næppe identisk med de tre med tilhø
rende
bliknumre,
der
ifølge
inventariet
1781 anvendtes til Børnehuslotteriet. Kir
ketavlerne snarest til at skrive numrene
på med kridt.

163
Menighedsbladet VII, 19. Den 10. maj
1925, sp. 324.
164
Visse træk i kompositionen er beslæg
tet med Scipione Pulzones krucifix i S.
Maria in Vallicella, Rom. Vartovtavlen er
saintidig med den i Snesere (DK Præstø
amt, 856), jfr. M. C. Thranes midtfelt i al
tertavlen i Vestervig kirke (DK Tisted
amt, 635).
165 Jonge, 74.
166
DK Åbenrå amt, 1982, med henvisnin
ger.
167
Billedet er utvivlsomt malet efter foto
grafi, jfr. illustrationen ved p. 95 i H. P. B.
Barfod, Vartov-Præster gennem 80År, 1925.
168 Lorck, 134.
169
Sikkert førsteeksemplar af kgl. hofzinkstøber Lauritz Rasmussens model 510,
»Vartovkronen«, der optræder i firmaets
kataloger fra omkring 1890 (nr. 29). Des
uden i NM’s samling af det senere bronze
støberis tegninger, modeller og forme.
170
KSA Reg. 37 B. Mag. I. afd. Vartov
journalsager 617/188.
171
Tilsvarende i KSA Reg. 37 B. Mag. I.
afd. Vartov journalsager 527/1884.
172
Tegningsmateriale
i
Stadsarkitektens
arkiv på rådhuset; Balslev, 37.
173
Meddelelse fra valgmenighedens for
mand, indlagt i DSB 48/34.
174 DSB 9/47, 24/48.
175
Menighedsbladet VII, 19. Den 10. maj
1925, sp. 324.
176 Firmaets protokoller i NM.
177
KSA.
Kortsamlingen.
Pennetegning
1:144, ca. 1840.
178
C. Nyrop, Om Danmarks Kirkeklokker
og deres Støbere, 1882, 113 ff.
179
C. Nyrop, Om Danmarks Kirkeklokker
og deres Støbere, 1882, 130ff.
180 DK Århus amt, 626.
181
Jfr. hospitalsreglementet 1734, Balslev,
13.
182
Billedets oprindelige titel var »Grundt
vig, omgivet af sine tre Sønner, under Sal
mesangen i Vartov Kirke«. Foruden de to
sønner bag stolen, som allerede K. Söeborg, Christen Dalsgaard og hans Kunst,
H. C. 1973
1902, 82, omtaler som fjernede, er over
Fig. 53. Vartov kirke. Skjold med indskrift
malet en person på bænken til venstre i
messinglysearm, jfr. fig. 46 (p. 57). – Vartovkirche. Schild mit Inschrift aus dem Jahre
billedet. De to skjolde på muren ses ikke
1676, von dem Wandarmleuchter. Vgl. Fig. 46.
på skitsen, fig. 31, og kendes iøvrigt ikke.

N. E. 1972

Fig. 54. Vartovs façade mod Løngangsstræde med den blændede kirkeportal og til venstre et parti af
Vestervold, malet ca. 1748 af Johannes Rach og Hans Heinrich Eegberg. Nationalmuseet (p. 21).
– Vartovs Fassade gegen die Løngangsstræde mit dem geblendeten Kirchenportal und einer Partie des
Kopenhagener Westwalles, etwa 1748 von Johannes Rach und Hans Heinrich Eegberg gemalt.

DIE VARTOVKIRCHE
DEUTSCHES RESÜMEE
Die kleine Vartovkirche in der Løngangsstræde, in der Altstadt nahe des Kopenhage
ner Rathauses gelegen, war bis zum Jahre 1925 ein Teil des Vartovspitals. Diese Stif
tung, deren ursprünglicher Name Heiligengeistspital lautete, wurde am Ende des 13.
Jahrhunderts gegründet, und sie ist daher eine der ältesten, noch bestehenden Insti
tutionen Kopenhagens. Um 1470 wurde das Hospital zu einer Klosterstiftung umge
bildet, bevor es in den Reformationswirren 1530 ein bürgerliches Spital wurde. In den
folgenden Jahrhunderten erhielt das Hospital beträchtliche Schenkungen, sodass es
bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts eigentlich eine wohlhabende Institution war.
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König Christian IV war bestrebt, das Sozialwesen des Landes zu vereinfachen und
trug dazu bei, dass das Hospital 1630 in eine grosse, neue Bauanlage aufgenommen
wurde, in einer der gleichzeitig angelegten Schanzen ausserhalb Kopenhagens (Fig.
4—7); als Baumeister wird Hans van Steenwinckel (1587-1639) angenommen (Fig. 3).
Die Ausformung der Spitalgebäude ist nur wenig bekannt, aber was die kirchlichen
Einrichtungen betrifft, nimmt man an, dass nach mittelalterlicher Weise ein Altar an
einem Ende des Krankensaales aufgestellt war. Die Vartovschanze – die ihren Namen
von der vorübergehenden Unterbringung des Spitals von 1606-30 hatte – existierte
nur bis zum Jahre 1658, als sie während der Belagerung Kopenhagens zerstört wurde.
Das Vartovspital, wie die Stiftung danach gewöhnlich genannt wurde, erwarb 1665
nach einigen Jahren unbeständigen Daseins einige Gebäude auf einem Grundstück in
der Stadt, zwischen Farvergade und Løngangsstræde, nahe Kopenhagens Westwall,
wo es bis 1934 verbleiben sollte. Von 1724 bis 1744 führte das Hospital hier einen Kom
plex von drei Flügeln auf (Fig. 1 und 54), dessen Architekt wahrscheinlich der Königliche
Baumeister Johan Cornelius Krieger war. In der ersten Zeit war die Kirche in der
Mitte des zweistöckigen Südflügels untergebracht, der sonst nur Krankensäle enthielt
(Fig. 14-15). Der Kirchenraum stand in beiden Etagen in offener Verbindung mit den
Krankenzimmern. Diese Anordnung wurde schnell als unzulänglich befunden, weshalb
1755 am östlichen Ende des Flügels eine selbständige Kirche, die jetzt bestehende,
errichtet wurde (Fig. 10, vgl. Fig. 16).
Das Äussere dieser Kirche (Fig. 13), die nach Zeichnungen von Andreas Sihm (1710—
60) ausgeführt wurde, war inspiriert von gleichzeitigen Kirchenbauten in Kopenha
gen und Umgebung. Innen wurde der einfache Raum mit Emporen ausgestattet und
durch Flügeltüren am westlichen Ende mit den Krankensälen verbunden, sodass die
Bettlägerigen Möglichkeit hatten, den Geistlichen zu hören. An der Ostseite wurde
der Altar aufgestellt, der vom vorigen Kirchenraum übernommen worden war, und
auf der Vorderseite des Altarretabels wurde die Kanzel angebracht. Das Gemälde von
Hinrick Krock (1671-1738) (Fig. 45), das ursprünglich den Altar schmückte, hängt
nun an der Westwand der Kirche.
Kanzelaltäre waren in den vorhergehenden Jahrzehnten eine allgemeine Erscheinung
in Dänemark gewesen, wo der älteste, innerhalb der jetzigen Landesgrenzen gelegene,
1723-24 in Haderslev aufgestellt wurde.
Der gesamte Gebäudekomplex Vartov wurde 1856-60 mit einer Etage aufgestockt,
ist sonst aber äusserlich einigermassen erhalten (Fig. 1,9, 16 und 17).
Die Gottesdienste in der Spitalskirche wurden schon im 18. Jahrhundert von den
Bewohnern aus der Stadt besucht; diese Tendenz verstärkte sich nach 1839, als N.F. S.
Grundtvig als Pastor angestellt wurde. Bis zu seinem Tod wirkte Grundtvig (17831872) in Vartov (Fig. 2 und 30), wo seine Psalmen einen engagierten Gemeindegesang
weckten, während seine Predigten und sein umfassendes religiöses, historisches und
volksaufklärendes Werk die Bevölkerung zu vielen der erzieherischen, sozialen und po
litischen Veränderungen wachriefen, die die Gesellschaft im letzten Teil des vorigen
Jahrhunderts umbildeten und die noch heute ihre Wirkung haben.
In der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts bildete sich um Vartov eine freie Ge-
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meinde, die 1925 das Kirchengebäude kaufte, während das Hospital, das lange den
Charakter einer Fürsorge- und Pflegeanstalt trug, 1934 die Innenstadt verliess. Seit
diesem Zeitpunkt befindet es sich unter der Bezeichnung Gammel Kloster (Altes Klo
ster) in der Lersø Parkallé, am damaligen Rande der Stadt.
Der Vartovkomplex ist seit 1947 im Besitz der Organisation »Kirchliche Gesellschaft
von 1898«, die hier u.a. ein Studentenheim, einen Kindergarten und verschiedene Ver
sammlungsaktivitäten betreibt.
Der bescheidene Kirchenraum, der gut 12 × 20 m (Fig. 16 und 18-21) misst, enthält nur
zeittypische oder einfache Inventargegenstände. Das Altarretabel ist eine Schenkung des
Direktors des Armenwesens, Vincents Lerche, aus dem Jahre 1728 und wurde, wie
erwähnt, 1755 mit der Kanzel kombiniert (Fig. 21). Die Wappen Lerches und seiner
Gemahlin sind auf den Säulenpostamenten (Fig. 28-29) zu sehen. Das Altarsilber um
fasst u.a. einen Kelch aus dem Jahre 1752 (Fig. 34), eine Weinkanne von 1694 (Fig.
34) und eine Hostiendose (Fig. 35), die in Augsburg hergestellt wurde und laut In
schrift des Spenders aus der Zeit um 1690 datiert.
Auf dem Altar steht ein siebenarmiger Messingleuchter (Fig. 36, vgl. Fig. 21), die Kopie
eines goldenen Leuchters (Fig. 37), den Grundtvig zu seinem 50-jährigen Pastorenjubiläum überreicht bekam. Dieser goldene Leuchter ist wahrscheinlich der Ausgangspunkt der
vielen siebenarmigen Leuchter, die um das Jahr 1900 in dänischen Kirchen allgemein
gebräuchlich wurden.
Das Taufbecken (Fig. 38) und die Taufkanne (Fig. 34) sind Geschenke an Grundt
vig in den Jahren 1858 und 1859.
Endlich soll bemerkt werden, dass die Kirche eine beträchtliche Sammlung einfacher
Blechbüchsen (Fig. 40) besitzt, wie sie in Dänemark bei Einsammlungen in Verbind
ung mit Gottesdiensten verwendet werden.

INDHOLDSFORTEGNELSE
Kilder og henvisninger s. 60—68.

Indledning og oversigt....................................................................................................................................
Hospitalet i skansen.........................................................................................................................................

7
13

VARTOV VED V E S T E R V O L D
side 17—31
Beliggenhed og kirkegård...............................................................................................................................
†Kirke før 1725 .............................................................................................................................................
Opførelsen af det nye hospital........................................................................................................................
†Kirke 1725—55 ...........................................................................................................................................
Opførelsen af den nuværende kirke................................................................................................................
Kirkebygningen...............................................................................................................................................
Ombygning 1856—58 og tiden derefter........................................................................................................
Tysk resumé....................................................................................................................................................

INVENTAR
side 34—59
INDLEDNING.................................................
Alterbord...........................................................
†Alterbøger......................................................
Alterkander................................................. 43,
Alterklæder.......................................................
Alterskranke......................................................
Alterstager........................................................
Altertavler...................................................21,
Armstole...........................................................
Berettelsessæt............................................ ..
†Bogstol...........................................................
†Degnestol.......................................................
Disk...................................................................
Dåbsfad.............................................................
Dåbskande........................................................
Fane..................................................................
Font...................................................................
Fonterækværk...................................................
Jordpåkastelsesspade........................................
Kalk og disk................................................42,
†Kalkklæder.....................................................
Kirkeskib..........................................................
†Kiste ..............................................................
Klokker.............................................................
Knæleskammel.................................................

34
36
46
45
36
47
46
36
51
45
51
50
43
48
48
58
47
48
58
45
45
57
51
59
36

17
20
21
22
24
26
29
69

Lysearme.......................................................... .... 57
Lysekroner............................................................ 56
Malerier............................................................ .... 54
Messehagler.......................................................... 46
Oblatæske......................................................... .... 44
Opvarmning.......................................................... 58
Orgelfaçader......................................................... 54
Orgler............................................................... .... 52
Pengebøsser.......................................................... 52
Pengetavler....................................................... .... 51
Prædikestol....................................................... .... 48
Præstemaleri......................................................... 56
Præsterækketavler............................................ .... 54
†Røgelsekar.......................................................... 46
Salmenummertavler......................................... .... 54
Ske.................................................................... .... 45
†Skriftestol....................................................... .... 49
Spejl...................................................................... 58
Stole...................................................................... 51
†Stole, lukkede..................................................... 50
Stoleværk ............................................................. 48
Sygesæt................................................................. 45
Termometer...................................................... .... 58
†Timeglas............................................................. 48
Tinkander.............................................................. 45
*Tårnur............................................................. .... 58
†Ur........................................................................52
Vinkander................................................... 43, 45

INDLEDNING OG OVERSIGT

75

Fig. 1. Kirken og bebyggelsen på Jacob Holms plads o. 1850, set tværs over havneløbet. Efter maleri
af Emanuel Larsen. Øregårdsmuseet. – Kirche und sonstige Gebäude auf dem Platz Jacob Holms um
1850, quer über die Hafeneinfahrt gesehen. Nach Gemälde von Emanuel Larsen. Øregårdsmuseum.

CHRISTIANS KIRKE
FREDERIKS TYSKE KIRKE
INDLEDNING OG OVERSIGT
Christians kirke fik sit nuværende navn, da bygningen genåbnedes som dansk
sognekirke 1901. Indtil da var navnet – i modsætning til »den danske Frede
riks kirke«, hvortil grundstenen blev nedlagt 1749 – »den tyske Frederiks kirke«,
som det første gang fremgår af grundstensdokumentet fra 1755.
Med indvielsen 2. dec. 1759 af denne endnu kun delvis færdige kirke på
Christianshavn fik den anden af Københavns tyske menigheder egen kirke –
senere oftest kaldt »Frederiks tyske kirke«. 1585 havde den første fået over
draget den middelalderlige S. Peders kirke i Nørregade1. To andre steder i byen
9*
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delte tysksprogede menigheder kirke med andre fremmedsprogede eller med
danske. Fra Garnisonskirkens oprettelse 16892 kunne hærens officerer og me
nige med deres familier her høre tysk eller dansk gudstjeneste, vekslende fra
søndag til søndag, idet der samtidig prædikedes på det andet sprog i Kastelskirken3. Fra den nuværende Garnisonskirke, indviet 1706 under navnet »Den
Herre Zebaoths Kirke«, overflyttedes den tysktalende del af menigheden 1819
til Frederiks tyske kirke efter adskilligt tovtrækkeri. – De mange reformerte
flygtninge fra Frankrig, Nederlandene og Tyskland fik deres fælles kirke 1689
i Gothersgade4; men inden de nåede så vidt, havde de 1685 af Christian V.
fået løfte om at måtte bygge en kirke på Christianshavn.
I denne bydel, der blev grundlagt af Christian IV. 1618, og som var selv
stændig købstad 1639-1674, havde Frederik III. planer om at anlægge en tysk
kirke. 1662 tillod han i hvert fald opstilling af en komedieplads i København
på betingelse af, at ejeren hver uge betalte en guldkrone eller 19 mark danske
til en tysk kirkes opbyggelse på Christianshavn5. En række tegninger til nogle
yderst særprægede kirker på Christianshavn, hvoraf een bærer Frederik III.s
initialer, kunne tænkes udført med henblik på denne tyske kirke, om hvis pla
cering der i øvrigt intet vides6. 1668 og 1672 høres der påny om en kirke på
øen, denne gang til afløsning af Christian IV.s interimistiske sognekirke7; præ
sten og kirkeværgerne bad om at få anvist en plads, hvor de af beboerne ind
samlede sten til grundvolden kunne udlægges. Sommeren 1672 lod Christian V.
den kgl. ingeniør Gotfred Hoffman udmåle grunden. Han tegnede et kort (fig.
2), der samtidig formedes som en (aldrig gennemført) bebyggelsesplan for de
endnu uopfyldte arealer ved Grønnegårds havn; kirkepladsen er markeret med
»A«, dvs. på hjørnet af Torvegade og Strandgade, hvor Burmeister og Wains
store administrationsbygning nu ligger. Præsten Rasmus Byssing fulgte sagen
op, men den druknede i en langsommelig retstrætte med ejeren af hjørnegrun
den overfor, nu Strandgade 148. Det kan vel ikke udelukkes, at Christian V.
havde denne grund i tankerne, da han 1685 stillede Københavns reformerte
menighed en kirke i udsigt9.
Hvordan end dette forholder sig, er det givet, at kirkepladsen først var ud
lagt som afløser for Christian IV.s midlertidige kirke (Vor Frelsers kirkes for
gænger). Denne var rejst 1639-40 og havde fået egen præst og et sogn, der
omfattede hele Christianshavn. Kirken søgtes tillige fra Københavnssiden af
beboerne bag Børsen, kaldet »Nybørs« (hvor Privatbanken nu ligger). I perio
den 1618-1640 var den christianshavnske menighed henvist til Holmens kirke,
hvortil den kom ad den Amagerbro, der 1618-1620 byggedes fra Slotsholmen
til Grønnegårds havn, omtrent der hvor nu Knippelsbro ligger.
I Christian IV.s interimskirke holdtes både danske og tyske gudstjenester.
Fra 1641 betjentes den danske menighed af sognepræsten, den tyske af en
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Fig. 2. Christianshavn 1672, tegnet af ingeniør Gotfred Hoffman i forbindelse med udmåling af en
kirkegård (A) ved Grønnegårds havn. Rod farve angiver den da eksisterende bebyggelse, gul en pro
jekteret, men aldrig gennemfort udbygning på opfyldte arealer. RA. (p. 76). – Christianshavn 1672,
gezeichnet von Ingenieur Gotfred Hoffman in Verbindung mit der Ausmessung eines Friedhofes (A)
beim Hafen »Grønnegård«. Die rote Farbe bezeichnet die damalige Bebauung, die gelbe einen projektierten, aber nie ausgeführten Ausbau der aufgefüllten Areale. Im Reichsarchiv.

kapellan. Ordningen gav dog anledning til mange misforståelser og bitre stri
digheder; måske skal tanken om opførelsen af en tysk kirke 1662 ses på denne
baggrund. Tre år senere nåedes et kompromis, der mundede ud i, at »hverken
skal den danske præst tvinge nogen til højmessen eller den tyske nogen til
froprædiken«10.
Utilfredsheden lurede fortsat. Det var antagelig som et forsøg på afspæn
ding, at kapellanen 1690 fik tillagt titel af tysk sognepræst ved Vor Frelser,
men alligevel blev de ansatte kun ganske kort tid i embedet. En årrække skab
tes der nogenlunde ro ved kapellanembedets besættelse med sognepræsten for
den tyske garnison i København. Derpå kom en ny periode med hastig udskift
ning af kapellaner, hvoraf de fleste kom fra Slesvig-Holsten. Den sidste i denne
række blev Josias Jessen Lorck fra Slesvig, som tiltrådte embedet 15. juli 1745
(Stampe 14f.). – Lorck var gennem sin uddannelse ved universitetet i Halle,
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pietismens højborg, stærkt grebet af vækkelsen og dens mange nye tanker.
Trods sine kun 22 år gjorde han sig hurtigt bemærket i byen, dels gennem sit
forfatterskab, dels gennem sit arbejde for skole- og fattigvæsen. Der er heller
ingen tvivl om, at den tyske menigheds trængsler i Vor Frelser hurtigt blev
ham en spore i forsøget på at skaffe sin menighed en selvstændig kirke.
1749, 19. febr., sendte 41 ansete medlemmer af den tyske menighed på Chri
stianshavn et brev til kongen. Heri bad de om at måtte danne en selvstændig
menighed sammen med den tyske garnisons 1000-1200 medlemmer og ud
trykte ønsket om, at kongen ville skænke dem en grund til opførelse af en kirke
samt støtte fra »Donationen Confiscationen«11 og endvidere give tilladelse til
kollekter og et enkelt lotteri. Fremdeles ønskede de tre–fem mand udpeget til
at forestå alle »Anstalten« i forbindelse med sagen. Mange af underskriverne12
træffes senere blandt dem, der tog ihærdig del i byggeriet, andre dukker med
kirkens indvielse op som lejere af loger og købere af begravelsespladser i det
store kapel (p. 189).
Oplysningerne om denne »komité« er, som mange af de følgende, hentet fra
kirkens kopibog13, hvor et brev fra Josias Lorck til kongen, ligeledes dateret
19. febr. 1749, viser at kapellanen fulgte sagen op. Han skriver, at han længe
i sit hjerte har båret ønsket om egen kirke for den tyske menighed, der til sta
dighed må indordne sig under den danske. Blandt andet er gudstjenestetiden
(kl. 12-14 mellem dansk højmesse og eftermiddagstjeneste) så ubelejlig, at me
nigheden må vedblive at være »lille og foragtet«. Det ville være anderledes med
en egen kirke, også fordi man da ville undgå de hyppige præsteskift. Han frem
hæver videre, at menigheden selv kan lønne betjeningen ved en ny kirke, der
hverken skal være stor eller prægtig, men af middelmådig størrelse og anstæn
digt udstyr. Endelig understøttede han ønsket om garnisonens tilknytning til
den nye kirke.
Både magistraten, de kirkelige myndigheder og kongens rådgiver, grev Bernstorff, anbefalede sagen. Allerede 28. marts resolverede Frederik V. under hen
visning til biskop Herslebs anbefaling, at menigheden kunne udvælge tre-fire
mænd til at forestå byggeriet, og at det ønskede ville blive tilstået, hvis ansø
gerne gennem frivillige bidrag kunne skabe det fornødne grundfond til en
kirkebygning.
De fire »directeurer«, der efter kongens ønske skulle forestå byggeriet, ud
valgtes med omhu. Det blev tre af underskriverne på ansøgningen: »dem Herrn
Etatsrath Wewer, dem Herrn Commandeur-Capitain Dumreicher und dem
Herrn Casse, Brauer und Holtzhändler« samt »dem Herrn Obristen und Hof
baumeister Eigtved … welche theils schon zu der Gemeine gehörten, und in
dem Bezirk derselben wohnten«14. Måske hentyder den sidste bemærkning til
Eigtved, der boede på Københavnssiden, i Fursmans gård (»bag Børsen«)15, et

INDLEDNING OG OVERSIGT

79

Fig. 3. Christians kirke. Kopi efter bebyggelsesplan for saltværksgrunden og tilstødende arealer,
ajourført 1752, og antagelig rekvireret af N. Eigtved ved projekteringen af kirken. Københavns
Stadsarkiv. Ved klicheens fremstilling er kirkens omrids angivet (p. 80). – Christians Kirche. Eine
von N. Eigtved bei der Projektierung der Kirche angeforderte Kopie eines Bebauungsplans für das
Grundstück des Salzwerkes und die angrenzenden Areale, ausgeführt 1752. Im Kopenhagener Stadt
archiv. Bei der Herstellung des Klischees ist der Umriss der Kirche angegeben.
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område der som nævnt traditionelt sognede til Christianshavn. De tre første
påtog sig meget arbejde i forbindelse med byggeriets tilrettelæggelse og prak
tiske udførelse (p. 120). Forretningsmanden Peter Casse og Københavns havne
bygmester Johan Heinrich Dumreicher trak tilsyneladende det store læs. Efter
Eigtveds død 7. juni 1754 – endnu inden selve byggeriet var kommet i gang –
synes Dumreicher også at have påtaget sig bygmesterens rolle, bistået af tre
skiftende kirkebygningsinspektører, der varetog den daglige ledelse (p. 122).
Eigtveds mangeårige medhjælper, den senere hofbygmester G. D. Anthon, fik
– modsat, hvad man hidtil har formodet16 – først med kirken at gøre ved spir
byggeriet, nogle år efter Dumreichers død.
Kongen modtog 12. maj 1749 meddelelse fra de fire direktører om deres valg.
Samtidig søgte de om at få saltværksgrunden for enden af Strandgade (fig. 3)
overladt og om toldfrihed for materialer, frihed for stempelafgift og porto på
breve samt om tilladelse til, at folk gratis kunne udføre fragtkørsel for kirken
uden hindring fra »Wagen-Männer und Prahm-Führer«. Kongen bekræftede 12.
sept. valget af de fire samt planen om det tidligere søgte lotteri. Vedrørende de
øvrige punkter måtte direktionen spørge gennem oversekretær i Danske Kan
celli, J. L. Holstein. 14. november kom der afslag på saltværksgrunden og told
frihed, mens de øvrige rettigheder blev tilstået; kongen ønskede at se tegnin
gerne, når de var færdige. Fra samme dag foreligger det åbne brev om kirkens
opførelse og en tilladelse til ombæring af kollektbog. Allerede 14 dage senere
vovede de fire direktører sig frem med en ny ansøgning om saltværksgrunden.
Motiveringen var bl.a., at de ikke kunne finde en bedre og formentlig heller
ikke billigere grund. På en forespørgsel fra rentekammeret udvidede direktio
nen (15. jan. 1750) sine ønsker: nu ville den gerne have ikke blot hele saltværks
grunden (det lange pakhus indbefattet), men også tilladelse til at købe et stykke
jord af det tilstødende Vestindiske Kompagni, alt i alt det areal, som er vist
på situationsplanen (fig. 13). Det vil i realiteten sige, at direktionen allerede
da håbede på at kunne placere kirken midt for Strandgade, men det var kon
gen uvidende om, og han strakte sig ikke så vidt, som de fire ønskede. Af rente
kammerets brev (2. febr.) fremgår, at kirken kunne få saltværksgrunden mod
at betale godt 50 rdl. for dens to plankeværker og portnerhuset (sml. p. 102),
men kongen forbeholdt sig det lange magasinhus, pladsen ned mod stranden
iberegnet, og tillige Vestindisk Kompagnis ejendom. Grunden udmåltes 11.
marts af stadskonduktør P. M. Balle efter den kongelige bygningskommissions
forlangende og efter den plan, som Eigtved havde sendt ham17. 13. september
1750 blev grunden overdraget ved åbent brev.
I slutningen af året 1751 kunne man overse resultatet af det første lotteri
og forespurgte 17. nov. i forbindelse med ansøgning om endnu et lotteri, om
kongen ønskede at se tegningerne af kirken, som den kunne blive efter de nu
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indkomne midler. Det gjorde kongen, men 28. dec. måtte direktionen meddele
Holstein, at ganske vist havde den ladet entreprenørerne udarbejde planer,
men de var for dårlige og kostede endda mere end de 40.000 rdl., man rådede
over. Man fornyede samtidig anmodningen om et lotteri nr. 2 og spurgte, om
kongen ville se på »Dessein« og situationsplan, udarbejdet af Eigtved selv. Fre
derik V. gik ind på begge dele, men derpå synes sagen at være gået i stå, – må
ske på grund af Eigtveds store arbejdsbyrde andetsteds. Det er tydeligt, at
kongen holdt sig underrettet gennem Holstein og biskop Hersleb, men først
et års tid senere, 3. jan. 1753, ønskede han besked fra direktionen om forbere
delserne, og samtidig bad han om at se Eigtveds egne tegninger. Som årsag til
forsinkelsen angav direktionen i sit svar Eigtveds sygdom, og den meddelte,
at een tegning var færdig, mens der på en anden kun manglede lidt. – Endelig
12. april samme år indsendtes Eigtveds to projekter, det ene (projekt I), da
teret 10. dec. 1752, det andet (projekt II), 4. april 1753, begge forsynet med
direktørernes forklaring: tegningerne nr. 2-4 (fig. 4-5) viser en kirke (II) på
den »allerede foreliggende grund«; den kommer til at ligge mellem huse, ude
af syne og på en måde, der kunne fremkalde majestætens allerhøjeste misnøje
i fremtiden. Derfor havde man på generalplanen nr. 1 (fig. 13) antydet omrid
set af en (større) kirke (tegn. nr. 4-6), anbragt med indgangsfaçaden mod ho
vedindkørslen fra Strandgade; »wenn die bequeme Anlage, Allerhöchste Ap
probation finden mögte«, så måtte direktionen anmode kongen om de dele af
grunden, han havde reserveret sig i første omgang, samt stykket af Vestindisk
Kompagnis areal. Efter denne forklaring følger overslag og gennemgang af
projekterne (sml. p. 140); det billige (II) kunne bygges for de indsamlede mid
ler, »und können auch daneben nach erstberührten Zeichnungen, die Gewöl(b)ten Begräbnissen mit im Bau ausgeführet werden«18.
Kongen resolverede 19. maj 1753, at kirken skulle bygges midt for Strand
gade, efter det dyre projekt (I), »hvorfore Teigningerne til dette Dessein fra
No 1 til 6 Eder herhos tilbagesendes«. Samtidig bemærkedes, at man indtil
videre måtte vente med spiret og andet af dekorationen. Om de involverede
grunde skulle kirken forhandle skriftligt med ejerne. 21. august 1753 sendtes
den approberede generalplan (fig. 13) med Eigtveds »allerunderdanigste Explication« til rentekammeret, og nu gik kongen ind på de fleste af direktionens
ønsker. Brugeren af det lange pakhus, købmand Franz Rauchs, ønskede dog
ikke at give afkald på de 65 alen, som direktionen fordrede. Rentekammeret
bad (29. marts 1754) den kgl. bygningskommission (hvori Eigtved havde sæde)
forlige parterne. Selv om manden blev erklæret for upålidelig, og man frem
hævede, at det var kongens vilje at placere kirken netop der, blev resultatet,
af den rykkedes fri af magasinhuset og et godt stykke frem mod Strandgade.
Med Vestindisk Kompagni ordnedes sagen, så skødet kunne tinglyses 1. juli.
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Fig. 4. Christians kirke. N. Eigtveds ubenyttede projekt (II) til Frederiks tyske kirke, signeret 4.
april 1753. RA. Façade mod Strandgade. 1:300 (p. 81, 140). – Christians Kirche. Das unbenutzte
Projekt (II) N. Eigtveds zur Friedrichs deutschen Kirche, signiert am 4. April 1753. Im Reichs
archiv. Fassade gegen Strandgade. 1:300.
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Fig. 5. Christians kirke. N. Eigtveds ubenyttede projekt (II) til Frederiks tyske kirke, signeret 4.
april 1753. RA. Plan og langsnit. 1:300 (p. 81, 140). – Christians Kirche. Das unbenutzte Projekt (II)
N. Eigtveds zur Friedrichs deutschen Kirche, signiert am 4. April 1753. Im Reichsarchiv. Plan und
Längsschnitt. 1 :300.
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Når Frederik V. i de forløbne år synes at have givet udtryk for en vis utål
modighed, skyldtes det nok indirekte menighedens følelse af, at byggesagen
trak i langdrag. Ganske vist havde der efter kongens første tilsagn hobet sig
en del materialer op på pladsen, men man var ikke kommet i jorden. I brev
af 10. jan. 1754 bad menigheden biskop Peder Hersleb foranledige byggeriet
fremmet ved henvendelse til kongen. Det gjorde han, men søgte samtidig at få
direktionen i tale med et brev, som er et mesterværk af elskværdighed og sar
kasme. Velvidende »at Deres Høy og Velædelheder ere mig ingen underrettning derom pligtige«, så ville bispen gerne kunne svare høj og lav, hvordan
det går med den nye kirkes bygning, ligesom der også synes at herske en vis
tvivl blandt folk, »om den dertil indsamlede Collect, dertil bliver brugt eller
bliver andet steds henlagt«19. Bispen fik ikke noget svar, men direktionen mod
tog en ordre fra Holstein om at afgive forklaring om forsinkelsen.
Godt et halvt år senere, da grundkøbene var i orden, og man havde fundet
en arbejdsledelse til erstatning for Eigtved, startede piloteringen (sml. p. 130).
Grundstensnedlæggelsen, som kongen havde lovet at foretage, blev berammet til
majestætens fødselsdag 31. marts 1755, men måtte udsættes på grund af den
hårde vinter. Frederik V. meddelte via overhofmarskallen, grev Moltke, at man
alligevel skulle sætte murerarbejdet i gang og blot lade pladsen til grundstenen
fri. Højtideligheden afvikledes 12. juni, men grundstensdokumentet bærer den
først fastsatte dato. – »For den i Kaaber graverte Plade med 2de Indskriptioner
paa«, forfærdiget af kobberstikker Odvardt Helmoldt von Lohde, betaltes 20
rigsdaler, mens C. F. Stanley for grundstenen af norsk marmor modtog 13 rdl.
Af pladens latinske og tyske tekst blev der af »enken Mirgelbergen« taget ialt
fire hundrede aftryk, hvoraf halvdelen på skrivepapir (bil. 54, 86).
Teksterne lyder på latin og tysk:
»Lapis hicce fundamenti loco a Patre Patriae Friderico Quinto Rege Dan. &
Norv. Potentissimo, Gloriosissimo, Optimo, die XXXI Mart. Anni MDCCLV,
qui Regi dies natalis fuit, propria manu positus, sit testis perennis singularis
clementiae optimi Regis, qua primus Coetui Evangelico Teutonico Christianshauniensi Templum cultui sacro dicatum sub moderamine virorum spectatissimorum J. F. Weweri, J. H. Dumreicheri & P. Casse exstruendum ipsique
Templo Nomen Friderici Augustum gratiosissime donavit. Succedant omnia in
Dei honorem, in Regis voluptatem, & in multorum commoda! Floreat Regia
Domus hoc lapide perennior«.
»Diesen Grundstein, welchen der Vater des Vaterlandes, der Allerdurch
lauchtigste,
Grossmächtigste,
Allergnädigste
ErbKönig
und
Herr,
Friedrich
der Fünfte, König zu Dännemarck und Norwegen an seinem erfreulichen Geburts-Tage den 31. Mertz des 1755sten Jahres mit eigener Hand geleget hat,
sey ein ewiger Zeuge der ganz besondern Gnade des besten Königes, nach wel-
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cher Er als der erste der Deutschen Evangel. Gemeinde auf Christianshafen
eine eigene Kirche und der Kirche den Namen der Deutschen Friedrichs-Kirche
allerhuldreichst geschenket und die Besorgung des Baues denen angesehenen
Männern J. F. Wewer, J. H. Dumreicher und P. Casse anvertrauet hat. Die
Verherrligung Gottes, das Wohlgefallen des Königes, und ein Göttlicher Segen
für viele sey die glüchliche Folge dieses Baues, wie es desselben Endzweck ist!
Das Königliche Haus müsse noch blühen, wenn auch dieser Stein nicht mehr
seyn wird!«
Teksterne er gengivet af Lorck, der tillige bringer en beretning om »den længe
ventede dag«; de er også aftrykt i »Kjøbenhavns Danske Post-Tidender« 1755,
nr. 4820, hvor højtideligheden skildres udførligt. Majestæten ankom med stort
følge mellem kl. 5 og 6 om eftermiddagen fra Frederiksberg slot, hvor hæren
lå i »campement«, og blev på afstand modtaget med hærpauker og trompeter.
Ankommet til byggepladsen begav majestæten sig straks nogle trin ned til
stedet, der ifølge Lorck findes ved den sydlige side, hvor tårnmuren forbinder
sig med kirkemuren. Under »en angenem Musique« og salmesang21 nedlagde
kongen i den tilhuggede stens hulning nogle guldmønter og derover »die denenselben von einem der Bauherrn allerunterthänigste überreichte verguldete
Platte«. Derpå nedsænkede han det i en »maskine« ophængte dæksel og fyldte
fugerne ud med en murske af sølv, overrakt af direktørerne. Lorck, den tyske
kapellan fra Vor Frelser, der hidtil havde været »en stille og rørt tilskuer«, fik
nu gennem overhofmarskallen allernådigst tilladelse til i en tale på fem-seks
minutter at tolke menighedens tak. Efter at kongen »in den huldreichsten Aus
drücken« havde forsikret Lorck om sin fulde tilfredshed, red han under musik
tilbage mod Frederiksberg. Hertil sendtes endnu samme aften et tryk af plat
tens indskrifter, indbundet i rødt fløjl, mens den højgrevelige excellence og de
kgl. ministre fik trykkene i rødt atlask22.
Rejsegildet på kirken kunne fejres 5. okt. 1756. På traditionel håndværker
manér skete kransehejsningen under musik, hvorpå tømrerpolereren (mester
svenden) Hinrich Kobbel holdt tale. Han fik 5 rdl. i dusør, de andre tømrerog murersvende noget mindre, mens håndlangerne fejrede det med 1 tønde øl,
brændevin og brød for 3 rdl. 4 sk. (bil. 200).
Fire år efter grundstensnedlæggelsen herskede der stor travlhed. Indvielsen
var fastsat til 1. søndag i advent (2. dec.) 1759, og de sidste forberedelser kræ
vede natarbejde af snedkerne. Kongen havde påny tilsagt sin nærværelse og
lovet, at det kgl. kapel under mester J. Sartis ledelse måtte fremføre en til an
ledningen forfattet kirkemusik (rgsk.). I »Kjøbenhavnske Danske Post-Tiden
der« nr. 97 kan man under 3. dec. læse, at ved indvielsen i overværelse af »Hs.
Kgl. Høyhed Kronprindsen, andre høye Herrer og talriig Meenighed blev af
Hs. Høyværdighed Biskop Harboe forklaret til Indgang . . .«23.
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Kirken, man indviede, er 1764 tegnet på titelbladet af den regnskabsbog (fig.
109), som Lorck havde anskaffet i begyndelsen af 1751 og ladet indbinde i
rødt safian. Tegningen viser, ligesom det nette stik i Pontoppidans Danske At
las fra 1764 (fig. 6), at man havde efterkommet kongens befaling om at vente
med tårnets øvre del og spiret.
Der gik ti år, før man 30. juni 1769 kunne sætte »Knappen« på tårnspiret. Som
ved den egentlige kirke havde det taget lang tid med forberedelserne. Flere
projekter synes udarbejdet (sml. p. 134), inden tårnet færdigbyggedes efter teg
ning af hofbygmester G. D. Anthon og under hans ledelse. I vindfløjens kedel
blev indlagt »et Tids-Mærke« med følgende indskrift24: »Nachdem der Grund
stein zu diesem Thurm in der deutschen Friderichs Kirche, der den 31sten
Martii des Jahres 1755 geleget werden solte, den 12 Juni desselben Jahres
feierlich geleget war; So ist dieser Knopf des Thurms samt dem Flügel den
30 Junii 1769 feierlich aufgesezet, und ist also was in der wohltätigen Regie
rung König Friderich des Fünften hofnungsvoll angefangen war, in der nicht
weniger milden Regierung König Christian des Siebenden glücklich vollendet
worden, unter dem Patronat des ersten Königlichen Staatsministers Grafen
J. H. E. von Bernstorff, und unter Besorgung der beiden Ältesten dieser Kir
che Peter Casse und Mathias de Place. Es war damals Josias Lorck Prediger
an dieser Kirche, und nebst ihm Franz Hinrich Kreutzfeldt und Hans Hinrich
Hansen Curatores, und Thomas Jensen Vorsteher derselben. Die Zeichnung
und Aufsicht bei dem Bau dieser Thurmspize war die Arbeit des Königlichen
Hofbaumeisters Georg David Anthon. Der mächtiger Schutz Gottes beware
und erhalte bis auf eine späte Nachkommenschaft das, was seine milde Hand
gegeben hat«. I overværelse af fire høje ministre og geheimeråder holdt sned
kersvend Johann Vollmeister en lang versificeret tale og udbragte skåler for
høj og lav til artillerikorpsets musik på pauker, trompeter, zinker etc.25.
»Hier war ein öder, leerer Ort
Nur wenig Jahr zuvor.
Wir sahen es – Friedrich sprach ein Wort
Da stiegt die Kirch empor«.
Således lyder et af talens mange vers, der dannede optakt til skålerne, som
blev drukket i »18 potter rødvin, 6 potter rhinskvin, 24 bouteiller og 24 halvpægleglas«26. – Endelig 1770, den første søndag i advent, kunne man på 11årsdagen for indvielsen af kirkerummet fejre kirkebyggeriets afslutning.
Af husene til kirkebetjeningen var præsteboligerne opført, inden tårnbygge
riet genoptoges, mens graverboligen og sprøjtehuset, de to småhuse som endnu
flankerer indkørslen til kirken, rejstes henholdsvis 1774 og 1780. Disse byg
ninger vil blive omtalt sammen med kirkegården (p. 103).
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Fig. 6. Christians kirke. J. Haas’ stik viser kirken, som den så ud ved indvielsen 2. dec. 1759. I bag
grunden det lange pakhus (p. 81), i forgrunden til venstre Strandgade nr. 4 og inden for gitret salt
værkets porthus (p. 102), til højre »madame Fabritius’ Platz« (p. 104). Pontoppidan: Danske Atlas,
1764. – Christians Kirche. Der Stich von J. Haas zeigt die Kirche, wie sie bei der Einweihung am 2.
Dezember 1759 aussah. Im Hintergrund der lange Speicher, im Vordergrund links Strandgade Nr. 4
und innerhalb des Gitters das Torhaus des Salzwerkes, rechts »der Platz der Madame Fabritius«.
Nach Pontoppidan, Danske Atlas, 1764.

»Privilegium der Deutschen Friedrichskirche 1759« blev sat i kraft ved kgl.
resolution 16. nov. samme år27. De to endnu levende direktører, Dumreicher
og Casse, havde efter studier af forholdene ved S. Petri og Holmens kirke ud
arbejdet forslag dertil. Det var indsendt 10. sept. sammen med et memorial,
hvori man bad om at få Johan Ludwig greve Holstein-Ledreborg som patron,
Josias Lorck som præst og de to direktører til ældste. Kongen bifaldt alt. Med
udnævnelsen af Holstein fik direktørerne opfyldt et gammelt ønske, fremsat
allerede oktober 1749, men da afvist med »noch nicht«. Frederik V. og hans
arvtagere fulgte privilegiets stykke 3, at »beskikke En af Vore Fornemmeste
Ministris til Patronum«. Frem til 1845 tæller rækken ikke mindre end seks
statsministre. I en periode efter 1819, da Københavns tyske garnison overflyt
tedes til kirken, fik den tillige en militær patron, Københavns kommandant28.
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Økonomiske forhold. Frederik V.s velvilje over for den tyske kirke var stor.
Ud over grunden skænkede han anselige beløb til byggeriet. Ikke mindst i for
bindelse med tårnets fuldendelse og rejsningen af bygninger for kirkebetjenin
gen var de af ham bevilgede midler helt afgørende. Bortset herfra hvilede byg
geriets økonomi på lotterier og kollekter. Begge lotterier blev udtrukket i over
værelse af en af byens 32 mænd på Charlottenborg29.
Der gik år, før opgørelserne over det endelige udbytte forelå. Regnskabet
for det første revideredes på S. Croix af P. Casses søn, »Cassier und Zollverwalter« P. P. Casse, antagelig i 1759 (bil. 372). Også med det andet trak opgørel
sen ud, fordi en af kollektørerne, H. Grims, forsvandt med en god portion af
de indkomne penge30.
Uanset hvordan det gik med disse penge, opgives provenuet af lotterier og
kollekter tidligt til et samlet beløb på 51.169 rdl.31. Det er nævnt (p. 81f.), at
de fire direktører april 1753 indsendte to projekter. Det billigste (II) kunne
opføres for de indsamlede midler; men kongen valgte det dyreste (I). Det
glemte direktionen ikke, da den 10. jan. 1757 søgte om flere penge. Kassen
var tom, og endnu manglede en del af tårnmuren, vinduerne, alt det indvendige
samt anlæggelse af kirkegård, og hvad dertil hørte. Man ønskede en ordning i
lighed med den for »der Thurm der Frauen Kirche«11. Et par uger senere skæn
kede kongen 500 rdl. og tillod, at der optoges lån til det allernødvendigste,
mens tårnet og resten måtte vente. Allerede 24. febr. efterkom kongen imid
lertid direktionens ønske med en bevilling på 26.000 rdl., og »saa er herved
vores allernaadigste Villie og Befallning at I besørger, at denne Kierke Byg
ning samt Kierkens Taarn for denne saaledes af Os allernaadigste accorderede
Summa efter den af Os allernaadigste approberede Teigning og forfærdigede
Modell bliver fuldført« (kopibog).
Det lykkedes ikke at efterkomme befalingen. Knap fire måneder efter kir
kens indvielse 2. dec. 1759 sendtes et memorial til kongen ledsaget af tre bi
lag: litra A gav en kort ekstrakt over hidtidige udgifter, litra B viste udgifter
til allerede udført arbejde, knap 5770 rdl., som kirken ikke havde penge til,
samt ikke afholdte udgifter til kirkegård, skole og boliger, 4000 rdl. Tredie bi
lag, litra C, var et overslag vedr. tårn og spir på ialt 29.967 rdl. 7 mk. – »ohne
Zweifel ist dieses allerunterthänigstes Gesuch wohl das letzte das wir Ew. K. M.
über den Bau der deutschen Friedrichs Kirche zu dero Fussen allerdehmühtigst
niderderlegen . . . «32!
Denne gang lod kongen vente på sig, tilsyneladende på grund af kancelliets
modvilje. En fornyet og større ansøgning (på 50.000 rdl.) 9. marts året efter
gav imidlertid resultat. Allerede 8. maj modtog direktionen tilsagn om pen
gene, som skulle bruges til betaling af gæld og til fuldførelse af kirken; udbe
talingen skulle fordeles over ti år32.
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Fig. 7. Christianshavn, set fra området ved Børsen. Til venstre skimtes spiret på Vor Frelsers kirke,
i forgrunden Holms skibsbyggeri. 1826. Efter akvarel i privateje. – Christianshavn, gesehen von der
Gegend der Börse. Links ist die Turmspitze Vor Frelser Kirche zu erblicken, im Vordergrund der
Schiffbauhof Holms (vgl. Fig. 9). 1826. Nach einem Aquarell im Privatbesitz.

Andre udgifter end de bygningsmæssige trængte sig også på. Inden indviel
sen rejste kirkebetjeningen ved menighedens gamle kirke, Vor Frelser, krav om
ret store beløb eller stillinger ved den nye kirke, fordi de nu mistede mange
indtægter, og det var krav, som i større eller mindre omfang måtte honoreres
(Stampe p. 33f.).
I ansøgningen til kongen 1749 blev det understreget, at kirken efter bygge
riets afslutning selv kunne påtage sig den daglige drift. Det skulle blandt andet
ske ved indtægter fra udlejning af de mange loger (p. 172); sådanne lukkede
stole, tidligere forbeholdt konge og adel, var meget efterstræbte og derfor dy
rere end de åbne stolestader på gulvet. Underetagen med gravkapellet (p. 189),
hvis gulvareal er lige så stort som kirkens, må ligesom de overordentlig mange
pulpiturloger først og fremmest anses som en økonomisk investering fra direk
tionens side. Fra den tidlige middelalder havde de mest søgte gravpladser været
under kirkens gulv; byggeri af enkeltmandskapeller mod kirkens mure var ikke
hvermands sag. Efterhånden som pladserne i kirkegulvet blev opbrugt, søgte
nogle kirker at skabe andre attraktive former for begravelser. Den tyske meDanmarks Kirker. København
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nighed ved S. Petri prøvede allerede i 1600’rne med sammenhængende kapel
anlæg på kirkegården og fortsatte med om- og tilbygninger ind i 1700’rne. Hol
mens kirke tog, af hensyn til økonomien, tanken op med det imponerende an
læg langs kanalen. Det må således have været helt naturligt ved tilrettelæg
ningen af byggeriet på Christianshavn at satse på det store gravkapel, som
ydermere havde fordele frem for de andre; som traditionen bød, lå begravel
serne under kirkegulvet, og man var fri for de stadige opbrydninger af gulvet,
fordi kapellet havde selvstændige indgange fra kirkegården.
Hverken de store eengangsafgifter ved salg af familiebegravelser eller den
årlige leje af loger og stole sammen med løbende indtægter fra begravelser og
kirkelige handlinger viste sig tilstrækkelige til at dække udgifterne. Allerede
godt en halv snes år efter kirkeindvielsen 1759 – da man netop havde fået spi
ret færdigt, var indtægterne for små til at dække de løbende udgifter – og det
på trods af, at nødvendige reparationer på selve kirken inden for tiåret ses at
være afholdt over tårnets byggeregnskab. Af samme årsag ønskede ledelsen
1770 at gøre »noget drastisk«, så man ikke skulle ende i samme økonomiske
uføre som andre af stadens kirker (rgsk.). Selv om viljen var der, gik udvik
lingen imod. Struensees fald var næppe uden indflydelse på den tilbagegang i
antallet af menighedsmedlemmer, der paradoksalt nok synes indledt endnu før
byggeriets endelige afslutning (sml. fig. 10).
Perioden 1770-1831 blev en stadig kamp for at opretholde kirke og menig
hed, alt mens bygningen forfaldt. De gennemførte forslag til bedring af økono
mien begrænsede sig til småting: 1785 vedtoges at spare på kirkemusikken ved
højtiderne, og 1794 bestemte man sig for opkrævning af klokkepenge ved be
gravelsesringning. Da Danske Kancelli foråret 1796 forbød nye begravelser
omkring og i kirken, rejste de kirkeældste J. L. Zinn og J. Holm sig til et væl
digt forsvar: kirken havde simpelthen ikke råd til at miste indtægten af grav
kapellet (kopibog) – og det forblev i brug. Netop gravkapellet var den væsent
ligste indtægtskilde – og det både direkte og indirekte, idet mange, som havde
købt sig plads der, også betænkte kirken i deres testamente33. Indtægterne fra
stoleudlejningen var usikre, reparationer trængte sig på, og indsamlinger i me
nigheden gav ringe resultat. Kirkens assurancepræmier kunne ikke betales34,
og med statsbankerotten blev det helt galt. Et par gange trådte den kongelige
kasse til, men først da det 1819 lykkedes at få også den københavnske del af
den tyske garnison overflyttet til menigheden35, fik kirken ved kgl. resolution
af 15. sept. tillagt en årlig understøttelse på 2000 rdl. fra finanskassen. Den
bevilgedes for fem år, men forlængedes dog frem til 183036; året før meddelte
Danske Kancelli, at fremover måtte menigheden selv påtage sig bygningens
vedligeholdelse eller »renoncere på de den forundte privilegier«37. En i denne
anledning foretaget opgørelse over menighedens medlemmer viser, at af 227
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Fig. 8. Christians kirke. Udsigt fra »Engelskmandens plads«, det areal, som Peter Appleby inddæmmede
nær stedet, hvor Langebro senere byggedes. Signeret CA. 1839, i Burmeister & Wains museum.
– Christians Kirche. Blick vom »Platz des Engländers«, dem von Peter Appleby eingedämmten Areal
nahe der Stelle, wo später »Langebro« gebaut wurde. 1839. Im Museum von Burmeister & Wain.

var 74 døde, bortrejste eller udtrådte. 98 ønskede ikke at bidrage til kirkens
opretholdelse, og de sidste 55 tegnede sig for så ubetydelige årlige bidrag, at
menighedens opløsning syntes uundgåelig38. Frederik VI. var ikke enig med
kancelliet; 5. jan. 1831 henstilledes til menigheden, om ikke salg af præstegår
den (sml. p. 98) og andre kirken tilhørende bygninger, skolen undtaget, samt
besparelser på præsteløn kunne hjælpe. Hvis ikke, måtte man som allerede fore
slået i tidligere skrivelse fra kancelliet indstille gudstjenesten 1. juli39. På trods
heraf og stadig imod kancelliets ønske gav kongen 12. nov. sin tilladelse til
indsamling af »milde gaver« i København og hertugdømmerne for at bevare
menighed og kirke. Endvidere påtog kancelliet sig fra dette år bygningens ved
ligeholdelse36 og afviklede tillige en mangeårig gæld til brandforsikringen.
Denne gang skyldtes den kongelige redningsaktion antagelig mindre hensynet
til den tyske menighed end til ydre forhold, som skal nævnes p. 92.
Til den for kirke og menighed ret favorable nyordning kom i foråret 1832
en uforudset indtægtskilde. N. F. S. Grundtvig fik da lov at benytte kirken til
dansk aftensang (sml. mindetavle p. 186); meget mod hans vilje medførte det
10*
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en så voldsom stigning i indtægten fra stolene (sml. fig. 10), at kun fem pro
cent af beløbet nu stammede fra den tyske fromesse (rgsk.).
Indtægten blev dog af kort varighed, og det samme gælder et opsving i an
tallet af menighedsmedlemmer på grund af den tyske garnisons vækst i 1850erne. Efter 1864 var der ingen basis for at opretholde menigheden; et skriftligt
rundspørge 1867 til medlemmerne gav det resultat, at kun tre ønskede at be
vare menigheden som tysk. Trods al hjælp fra statsmagtens side var kirkebyg
ningen dog kommet i så stort forfald, at den inden længe ville være »en hensmuldrende ruin«, som det blev sagt i 188540. Ganske vist søgte menigheden
endnu engang hjælp på højeste sted, men 4. dec. 1886 kom endelig den kgl.
resolution, som nedlagde menigheden med årets udgang. Bygning og formue
blev undergivet en bestyrelse, sammensat af borgmesteren for magistratens 1.
afdeling og Holmens provst. Med den konstituerede præst og kantoren ord
nede man sig på forskellig vis41.
Planer om sammenlægning med andre menigheder. Mere end 100 år varede
kampen for at opretholde den tyske menighed og dens kirke. Sideløbende med
de mange forsøg på at skaffe penge dukkede talrige forslag frem om at klare
nogle af de økonomiske problemer ved en sammenlægning med byens andre
tyske menigheder eller ved at lade kirken blive dansk sognekirke. 1809, da det
tyske præsteembede ved Garnisonskirken blev ledigt, søgte Frederikskirken om
en forening af de to menigheder; en sådan opnåedes 1819, da Københavns tysk
talende garnison henlagdes til Frederikskirken, hvortil Garnisonskirkens tyske
præst overflyttedes (sml. †berettelsessæt p. 155). Forinden havde man 1814,
på Danske Kancellis opfordring, forhandlet om sammenlægning med S. Petri
menighed, hvis kirke var blevet ødelagt under Københavns bombardement42.
De kritiske måneder i 1831, da kirkens lukning syntes en realitet, var der folk
uden for menigheden, der håbede på en chance for at få kirken overladt. Da
disse bestræbelser antagelig var den direkte årsag til, at man ikke, på trods af
truslerne, nedlagde den tyske menighed, skal de kort omtales.
Stærke kræfter var i gang for at oprette en tysk-dansk menighed omkring
kirkens præst, Lorents Simonsen, og N. F. S. Grundtvig, der boede ved Frederikskirkens port, Strandgade nr. 4 – uden nogen kirke at prædike i. En an
søgning, forfattet af Jacob Christian Lindberg, gik til kongen nov. 1831 led
saget af en underdanig, men uforskammet erklæring fra Grundtvig. Staten øn
skede ingen frimenighedsdannelse, og den tyske menighed beholdt sin kirke.
Den fornærmede Grundtvig sluttede sig nærmere til Lindbergs kreds, end han
tidligere havde ønsket, og da den ikke fik adgang til Frederikskirken, lejede
Grundtvig et stort lokale hos sin vært, Jacob Holm (sml. kapel 29). Der blev
anskaffet bænke og talerstol til »stadens mærkeligste menighed og ejendomme
ligste præst«; myndighederne var ikke begejstrede, og politidirektøren prøvede
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Fig. 9. Christians kirke. Udsigt over havnelobet til Christianshavn dampmølle og Frederiks tyske
kirke (sml. fig. 7). O. 1840. Efter akvarel, signeret H. G. F. Holm, i Københavns Bymuseum. – Christi
ans Kirche. Blick über die Hafeneinfahrt zur Christianshavn Dampfmühle und Friedrichs deutsche
Kirche (vgl. Fig. 7). Um 1840. Nach einem Aquarell, signiert H. G. F. Holm, im Kopenhagener
Stadtmuseum.

forgæves at tale de ledende til rette. Det lykkedes derimod ved et forslag fra
biskop P. E. Müller: Grundtvig skulle have tilladelse til at prædike ved aften
sang i Frederikskirken, men måtte ikke holde altergang. Frederik VI. under
skrev en resolution herom 1. marts 183243.
Allerede om eftermiddagen tre dage senere stod Grundtvig på prædikestolen
i Frederikskirken. De mange tilhørere fik ikke adgang til de aflåste stole og
loger; inden næste søndag måtte de, der ønskede det, henvende sig til grave
ren for at leje plads. Grundtvig besværede sig over, at de fattige så ikke kunne
høre ham; kirkeværgerne svarede, at denne aftensang var for alle og ikke for
en bestemt lille sekt, der ønskede at høre hr. Grundtvig; ydermere var det kun
billigt, at kirken fik noget for det slid, der gik på den. Grundtvig replicerede,
at kirken ingen menighed havde og derfor ville udnytte situationen40. Måske
var der lidt om det. I hvert fald erklærer kirkeældste Hvidt sommeren 183444,
at en nødvendig reparation med stilladser omkring altret ikke måtte medføre
kirkens lukning i otte uger, da kirkens indtægt fra præsten Grundtvig så ville
gå tabt, hvilket var uacceptabelt. Den faldt imidlertid væk 9. juni 1839, da
Grundtvig blev indsat i Vartov kirke (p. 7f.).
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Fig. 10. Christians kirke. Den øvre kurve viser svingningerne i den samlede leje af stolestader og
loger, en af kirkens vigtigste indtægtskilder (p. 90). – Christians Kirche. Die obere Kurve zeigt die
Schwingungen der gesamten Miete von Stühlen und Logen, einer der wichtigsten Einnahmequellen
der Kirche.

Efter Grundtvig-perioden dukkede de gamle planer om henlægning af Fre
deriks tyske menighed og den tyske garnison under S. Petri kirke op igen. De
afvistes påny 1854, og samme år fremsatte biskop Martensen tanken om at
gøre den betrængte kirke, som hverken burde rives ned eller stå uvedligeholdt,
til dansk sognekirke og dele Vor Frelser sogn i to39. Inden man nåede at rea
lisere denne løsning, førtes mange og lange forhandlinger, der som nævnt førte
til ophævelse af den tyske menighed 1886. Den nedsatte kommission (p. 92),
bestående af borgmesteren for magistratens 1. afd. og Holmens provst, havde
derfor ingen menighed at tage hensyn til, men den forfaldne kirke var et pro
blem. Hurtigt tog man dog Martensens tanke om en deling af Vor Frelser sogn
op, men den druknede i skriverier. »Udvalget til Kirkesagens Fremme i Kø
benhavn«, der dannedes 1890, bragte lidt liv i sagen: i Vor Frelser sogn boede
da over 20.000 mennesker, og en deling ville netop her være ret billig, »efter
som Frederiks tyske Kirke staar ubrugt midt i Sognet«45.
Langt om længe opnåedes en ordning, der stadfæstedes ved kgl. resolution
af 8. marts 1899. Vor Frelser sogn skulle deles ved Torvegade-Amagerbrogade
og dens kirke benyttes af begge menigheder, indtil Frederiks tyske kirke blev
istandsat. 2. juni 1901 genåbnedes den under navnet »Christians Kirke«, op
kaldt efter Christianshavn og dens grundlægger46. – Kun navnetræk over kirke
portal og kongestol fremkalder mindet om »Femte Frederiks« langmodige ind
sats for den tyske menighed og dens kirke.
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Krigsødelæggelser. Kirken har to gange fået bombeskader, dels ved Køben
havns bombardement 180742, dels under det engelske luftangreb på Burmeister
& Wain 27. jan. 1943 (sml. p. 142).
Skoler m.m. Den tyske skole, oprettet ifl. kgl. reskript af 1743, blev nær knyt
tet til kirken, idet kantoren samtidig forestod skolen og med dens elever »gav
opvartning« i kirken under gudstjenester, begravelser etc. Det er nævnt (p.
103), at der længe var planer om at give den husly på kirkens grund, men den
fik plads i Kongensgade, hvor senere Borgerdydskolen oprettedes. I øvrigt fik
den tyske kirke gennem dens 127 år betydning på flere områder. »Den blev
ramme om en menighed, der talte en lang række betydende personligheder i
dansk samfunds- og kulturliv, den blev et centrum under de skiftende ånde
lige strømninger i København, for pietisme og rationalisme, for kirkekampen i
1820’rne og for den begyndende grundtvigske bevægelse i 1830’rne, og den blev
udgangspunkt for et betydeligt socialt initiativ, den Lorckiske stiftelse og de
Massmannske Søndagsskoler« (Stampe p. 78). – Man kunne tilføje, at de sociale
initiativer blev ved stedet også i den danske tid. 1901 startede pastor Holck
sin søndagsskole på soldaterloftet, Christianshavns første børnehave blev op
rettet af Anna Wulf 1915 (sml. p. 186), og grundlæggerne af den landskendte
Kofoeds skole 1927 var kirkens kordegn, Hans Chr. Kofoed og hustru.
Christianskirkens sogn. 1916 udskiltes Islands Brygge som en selvstændig
menighed om Hans Tavsens kirke (opført i flere tempi 1915-36), og Slotshol
mens beboere overførtes 1930 til Christiansborg slotskirke. I sognet indviedes
1958 Den norske sømandskirke, Kong Håkons kirke, ved Christianshavns vold.

Fig. 11. Christians kirke. Laksegl fra kirkens regnskabsbog (p. 160). – Christians Kirche. Lacksiegel
vom Kirchenrechnungsbuch.
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Fig. 12. Christians kirke, set fra Strandgade. Fotografi o. 1930 i NM. Huset til højre senere afløst af
Burmeister & Wain’s administrationsbygning. – Christians Kirche, von Strandgade gesehen um 1930.
Das Haus rechts ist vom Administrationsgebäude Burmeister & Wains abgelöst.
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Beliggenhed. Da den af kongen approberede direktion til forberedelse af en
tysk kirke søgte efter byggeplads, havde Strandgade ingen egentlig bebyggelse
på havnesiden. Der var, som navnet siger, tale om en vej langs stranden, og
på Amagersiden lå nogle ret anselige huse fra 1600’rne. Oprindelig hørte strandarealerne, de såkaldte fortove, til disse huse, hvis ejere, en række prominente
storhandelsfolk og redere, selv havde gjort brug af dem (sml. fig. 2). Mere end
100 år efter Christianshavns grundlæggelse var byområdet langt fra udbygget
så lidt som gadenettet. I 1730’rne hed den sumpede grund for enden af Strand
gade, hvor kirken senere byggedes, »Rostgårds plads«. Ejeren, overarkivar Fre
derik Rostgård, havde af sin lærde kollega Ole Rømer i dennes egenskab af før
ste borgmester og politimester i København, fået lov til at »indplanke« grun
den uden hensyn til gadeprojektet. Derpå solgte Rostgård pladsens »fotov« til
agent M. Fabritius, der her indrettede værft og kølhaleplads (senere kendt som
madame Fabritius’ plads, sml. fig. 3) på række med andre af slagsen, der
strakte sig hen til den daværende Knippelsbro. Nærmest denne havde Vestindisk-Genuesisk Kompagni sin plads og sukkerraffinaderi. Mellem disse plad
ser ejede agent Andreas Bjørn een, som senere solgtes til kompagniet, hvori
både Bjørn og Fabritius havde interesser47. I området lå resterne af den gamle
Grønnegårds havn (sml. p. 76), nær hvilken en tørdok til bygning af orlogs
skibe var indrettet. Til at forestå arbejdet med tørdokken (indviet 1739) havde
kongen indkaldt havnebygningseksperten J. H. Dumreicher, der senere kom
til at spille en stor rolle i forbindelse med kirkebyggeriet (p. 121). Under ar
bejdet sprang den saltkilde frem, som blev den direkte årsag til, at kongen
1737 købte resten af Rostgårds plads. Herpå byggedes – helt uden hensyn til
Strandgadens forlængelse – det saltværk, der blev et kort og trist kapitel i in
dustrialismens historie. 1743 indstilledes driften, fordi saltet hobede sig op
uden afsætningsmuligheder, og fire år senere nedlagdes værket48.
Det var denne saltværksgrund (sml. fig. 3), de fire direktører 1749 fandt
bedst egnet til kirkebyggeriet (p. 80), og i deres øjne var det nok en stor for
del, at kongen var ejer. I forhold til Christianshavns daværende bebyggelse
havde arealet i øvrigt en meget fornuftig placering, hvis kirken ikke skulle
ligge alt for nær Vor Frelser, og det lå i et område, hvor mange udlændinge
havde deres virksomheder, og hvor der var plads til flere, efterhånden som de
sumpede strandgrunde udvidedes ved opfyldning. – Byggegrunden, som stadskonduktør Balle udmålte den i marts 1750 (sml. p. 80), gjorde en ende på mu
lighederne for en forlængelse af Strandgade49; en skitse i kopibogen viser Bal
les plan med indskrevne mål: i bredden strakte grunden sig fra Kongensgade
til plankeværket om Fabritius’ plads, der stod i flugt med den nuværende be
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byggelse på Strandgades havneside; dybden var bestemt af bebyggelsen på
Strandgades anden side, nuværende nr. 4, og af saltværkets lange pakhus; sml.
planen over saltværket50 fig. 3 og situationsplanen fig. 13, hvor bogstaverne
ABCDEF angiver omridset.
Situationsplanen, der som »generalplan« fulgte Eigtveds to projekter til kon
gen april 1753, ledsagedes af følgende forklaring: skulle man nøjes med den
allerede tildelte grund, kunne der blot bygges en kirke af halv størrelse og
endda anbragt »mellem huse«. – Det betyder, at kirken på en eller anden måde
må tænkes indpasset i rækken af beboelseshuse på gadens Amagerside. Det er
sandsynligt, at Eigtveds lille og sidst udarbejdede projekt (II, mrkt. 2-4) er
blevet til med denne beliggenhed for øje. I kommentarerne hedder det videre,
at direktionen frygter, at en sådan beliggenhed, »aus dem Geschicht«, i fremtiden
skulle påkalde kongens misfornøjelse. Derfor har man på generalplanen (fig.
13) angivet et bekvemmere anlæg, som også kan gælde dette projekt; på denne
måde kom facaden med kirkens hovedindgang til at ligge midt for Strandgade.
Direktionen havde dermed disponeret både over det lange pakhus og et stykke
af det tilhørende »fortov«, som kongen tidligere havde forbeholdt sig (på fig.
13 mrkt. G og H); man havde tillige disponeret over et stykke af fortovet,
som Rostgård havde solgt til Fabritius, og som netop nu (for en kort periode)
var kommet ind under Vestindisk Kompagni (på fig. 13 mrkt. JKLMN). Ge
neralplanen er signeret af Eigtved i december ligesom projekt I, og det er
denne kirkes grundplan, der er indtegnet (mrkt. O). Der hersker ingen tvivl
om direktionens ønsker: forklaringens oplæg om den (næsten usle) lille kirke
mellem huse sigter tydeligt på at lette valget for den enevældige monark, hvis
navn skulle knyttes til kirken. Han approberede generalplanen med kirken som
point-de-vue for Strandgade og tillige det dyre projekt. Angående pakhuset
måtte der forhandles med brugeren, og om køb af ekstra grund med kompag
niet (sml. p. 81)51. – Med kongens approbation af kirkens beliggenhed reali
seredes, måske uden at de implicerede vidste af det, planen om en kirke ved
den gamle Grønnegårds havn, der havde spøgt siden Christian IV.s tid, omend
på en lidt anden plads,
Kirken byggedes mellem travle virksomheder, af og for folk, som var be
skæftiget her. Krudtmølle, rebslageri og sukkerfabrikker, bryggeri og sæbesyderi, kølhalepladser og skibsbyggerier skiftede ejere, og blandt de nye fand
tes altid folk, som tog sig kirkens sag for. Det blev af den største betydning i
den lange periode, hvor adskillige forslag til bedring af den økonomiske situa
tion truede med en kraftig beskæring af grunden. Kun eet blev gennemført,
salget af præstegården 1836 (p. 91). Den afhændedes til Borgerdydskolen og
kom siden til den virksomhed, der nu behersker kirkens omgivelser, Burmeister
& Wain. Efter stedets tradition startede dette firma under små forhold; Bur-
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Fig. 13. Christians kirke. Generalplan, udarbejdet af N. Eigtved 1752. RA. Signaturerne A-F mar
kerer saltværksgrundens omrids og G-G det lange pakhus (jfr. fig. 3). (P. 98, 140). – Christians
Kirche. Lageplan, 1752 ausgearbeitet von N. Eigtved. Die Signaturen A-F markieren den Umriss
vom Grundstück des Salzwerkes und G-G den langen Speicher (vgl. Fig. 3). Im Reichsarchiv.

meister havde sammen med Baumgarten indrettet maskinværksted i Overga
den, hvor J. J. von Bergen (se kapel 4) havde sin bøssemagervirksomhed, og
1851 lejedes plads til skibsbygning på det område, som engelskmanden Appleby
(se kapel 16) opfyldte omkring den tid, da kirkesagen startede. Nu ejer virk
somheden arealerne fra og med nr. 4 på Strandgades Amagerside (sml. fig. 14) 52,
over hjørnet af kirkepladsen til Wildersgade (tidligere Kongensgade), videre til
Overgaden og bag om kirken, hvor ammunitionsfabrikken lå, til de stærkt ud
byggede »fortove« mod vandet, hvor kirken købte grund af Vestindisk Kom
pagni, og frem til Strandgades Kobenhavnsside53. Kirken er kommet til at
ligge »mellem huse«, men endnu hævder den sin ret for enden af Strandgade.
Kirkens grund hegnes mod Wildersgade (tidligere Kongensgade) og B & W
af høje teglmure, som med en enkelt undtagelse er fra 1900’rne; nedre del af
Wildersgademuren, der har fladbuede spareblændinger, stammer antagelig fra
1800’rnes første halvdel. Skellet i nordøsthjørnet blev o. 1965 reguleret lidt til
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kirkens fordel (sml. den nuværende kirketjenerbolig p. 105), og samtidig fik na
boen ret til at forbinde sine arealer i nord og syd, på tværs af kirkepladsen,
med en tunnel, der fører til marketenderiet, som rejstes på præstegårdens gamle
grund54. Pladsen foran kirken samt arealerne med de gamle begravelsesplad
ser er reguleret 1901, 1924 og 1948 (arkitekt Erstad Jørgensen og havearkitekt
Troels Erstad). Græsset fjernedes fra selve pladsen 1924 til fordel for en grus
belægning med køre- og gangbane af fliser og brosten fra kirkeporten til ho
vedtrappen ; også fattigkirkegården nord og vest om kirken har grusbelægning.
Gravpladsen syd for kirken (fig. 110) har delvis gammel bevoksning langs
siderne og græsplæne i midten; et hjørne er indrettet til børnelegeplads. På
plænen står en enkelt stele over et gravkammer, mens nogle få andre grav
minder, en bygningstavle og en falsk runesten 1948 er anbragt omkring plænen
og i muren mod Wildersgade.
Indgange. Bortset fra en lille »nabodør« til B & W.s tunnel (som tjener til
beskyttelsesrum for kirken) er den eneste adgang til kirkegårdsområdet nu fra
Strandgade, hvis udmunding spærres af et jerngitter med portfløje mellem klas
sicistisk prægede murpiller, opsat 1913-14. Umiddelbart inden for ligger de to
småhuse, der er bolig for kapellan og kirketjener (p. 103). Indtil dette gitter
rejstes, synes indgangspartiet altid at have været lukket med ret simple trem
mestakitter af træ mellem jordgravede stolper. En lang periode klarede man
sig tilsyneladende med den port, som kirken overtog med saltværksgrunden,
anbragt i et lille indhak fra gademundingen (sml. fig. 3 og 13). Som det senere
vil fremgå, tilhørte kun halvdelen af gadens areal på dette sted kirken. Det
første indgangsparti mod Strandgade rejstes 1775-76, efter opførelsen af ka
pellanboligen; tømrerarbejdet udførtes af Vollmeister, og »die Zierathen« i form
af vaser, som kronede stolperne, var skåret af billedhugger Andreas Berner
(rgsk.); stakittet kendes fra en tegning, der senere bilagdes sagen om sprøjte
huset (p. 105). Siden da har der været adskillige forslag til stakitter. Et af C. F.
Hansen og P. Malling 1817 approberet udkast til jernstakit og -port mellem
murede piller blev vistnok ikke udført55, mens et med trætremmer, tegnet 1842
af ingeniørløjtnant P. von Linde40, har stor lighed med det, som kendes fra
et fotografi fra 1899. – Fra kirken rejstes og til langt ind i 1800’rne, var der
tillige en indgang fra Kongensgade, hvor en † stakitport senest er omtalt 183 3 56.
Nedlagte begravelsespladser. Eigtveds plan (fig. 3) viser kirken liggende på
en plads, der ved mure er isoleret fra den egentlige kirkegård, som optager re
sten af grunden. Denne disposition blev ikke realiseret, blandt andet fordi di
rektionen fik et langt mindre areal end ønsket. Heraf holdtes området mellem
kirken og Strandgade fri for begravelser. En fattigkirkegård anlagdes efter 1759
på de smalle jordstrimler nord og vest om bygningen, mens den »store kirke
gård«, hvor der betaltes for jorden57, kom til at ligge mellem kirkens sydgavl
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Fig. 14. Udsnit af Christian Geddes eleverede kort over Kobenhavn 1761. Nord opad. Kirkens da
ufuldendte tårn er tegnet efter et projekt, som ikke blev benyttet (p. 134). Københavns Bymuseum. –
Ausschnitt der elevierten Karte über Kopenhagen 1761 von Christian Gedde. Der zu dieser Zeit nicht
vollendete Kirchturm ist nach einem Projekt gezeichnet worden, das nicht zur Ausführung kam.
Im Kopenhagener Stadtmuseum.

og Kongensgade (sml. fig. 13). Disse to områder har sandsynligvis altid været
klart adskilt indbyrdes og fra kirkens forplads, således som det ses på en skitse
fra 1821 (fig. 110); den hører til et detaljeret forslag til reparation af de for
faldne plankeværker. Man ville fjerne den store kirkegårds nordre hegn og be
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nytte det til reparation af det østre, opsætte et nyt plankeværk i tilslutning til
kirkens sydvesthjørne og to som lukke for fattigkirkegården, »daher viel Unwesen besonders hinter der Kirche getrieben wird«. Som helhed er forslaget
karakteristisk for den økonomiske situation, der også kom til udtryk ved, at
arbejdet blev overdraget tømrermester Wahl, fordi han »gennem 30 år altid
havde været parat til at vente med sine fordringer«37.
På fattigkirkegården ophørte begravelserne o. 1794, da det stykke jord, kir
ken et par år forinden havde fået overdraget af magistraten, var bragt i orden
til en ny. Det lå på Amager, ved siden af Vor Frelsers (anneks)kirkegård;
til forebyggelse af enhver strid med den danske kirke ønskede den tyske de to
jordstykker skilt med en ca. 60 meter lang grøft58.
Den såkaldte store kirkegård var ikke overbelastet, da de fleste, som havde
råd, valgte gravkapellet. I forbindelse med ønsket om at bedre kirkens økonomi
tænkte man o. 1794 på at sælge byggegrunde mod Kongensgade. Et andet
forslag drejede sig om udstykning af den sydligste del til familiegravsteder55,
og det blev muligvis gennemført, eftersom en enkelt gravsten endnu står på
sin plads over et muret gravkammer (se gravsten nr. 8). Efter 1853, da
også denne del af kirkegården blev nedlagt som gravplads, voksede beplant
ningen uforstyrret til 1901. Trods rigelig sanering af bevoksningen dette år
samt 1924 og 1948 har man endnu en svag mulighed for at genkalde sig Achton Friis’ begejstring over »Et Fristed i en Udkant af den store By … med
en Sommerfrodighed og Blomsterfylde som den, der kun kendes mellem glemte
Grave«59.
Bygninger på kirkepladsen. De første år efter kirkens indvielse lå lige inden
for Strandgadeporten den lille fbygning, saltværkets portnerbolig (sml. fig. 3,
6), der blev overtaget sammen med grunden og dens plankeværker (sml. p.
80). Huset var bolig for den til byggeriet knyttede skriver Wiegant indtil 1757,
da smedesvendene overtog det (sml. p. 126); det blev stående adskillige år efter
kirkeindvielsen, og på stedet rejstes graverboligen 1774 (p. 103). Indtil 1759 be
nyttede direktionen endvidere nogle af saltværkets †pakhuse (sml. fig. 3),
der synes at have gjort tjeneste som smedie og savhuse60.
Eigtved har ikke på sin generalplan (fig. 13) vist anden bebyggelse på grun
den end selve kirken, og kirkebygningsdirektionen synes heller ikke at have
haft planer om at bygge husene til betjeningen her før 1760. Men memorialet
til kongen dette år (p. 88) viser, at den nu kunne tænke sig at opføre et hus
mod Kongensgade med boliger til kantor, organist, graver og bælgtræder, der
alle fik så lidt i løn, at de havde svært ved at betale husleje. Præstegården
ønskede man derimod lagt på en grund, til hvis køb en bevilling ønskedes.
Direktionen var ikke kommet videre med sagen 1762, da der åbnede sig en
mulighed for at købe den Reventlow’ske gård, Strandgade nr. 6, der var stor
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Fig. 15. Christians kirke. Kantor- og graverbolig opfort ved porten mod Strandgade 1774. Siden 1901
kapellanbolig. 1:300 (p. 103). – Christians Kirche. Wohnung des Kantors, 1774 aufgeführt am Tor
gegen Strandgade. Seit 1901 Wohnung für den Hilfspfarrer. 1:300.

nok til at rumme alle boliger og skolen; en plan til ombygning strandede i Dan
ske Kancelli, hvorfra et afslag kan være overbragt mundtligt gennem kirkens
patron, grev Holstein61. I hvert fald foretog direktionen et par måneder senere
en henvendelse til kancelliet med et ønske om, at de forhåndenværende ma
terialer måtte bruges til præsteboliger på et hjørne af grunden mod Kongens
gade, »da man alligevel ikke ville kunne begynde på tårnet dette år«62. Kirken
fik tilladelse til at bygge denne †præstegård (p. 105), der blev den første af de
ialt tre huse, som rejstes på grunden før 1781 (sml. fig. 110).
De to andre huse, graverbolig og sprøjtehus, flankerer indgangspartiet mod
Strandgade. Deres afvalmede tage viser, at de rejstes som fritliggende pavil
loner, men siden da har den yngre bebyggelse uden for porten ligesom trængt
dem op i hver sin krog, og især graverhuset domineres fuldstændig af Jacob
Holms høje pakhus fra 181963. Begge huse har granitsokkel, vandskurede mure
af flensborgsten og sortglaseret tegltag ligesom kirken. Graverboligen (fig. 15)
er opført 1774 til venstre for indgangen, hvor saltværkets portnerhus lå (sml.
p. 102), men var året før påbegyndt til højre. I forbindelse med de nedennævnte
bryderier om placeringen oplyses det, at de kirkeældste enedes med stadsbygmesteren, G. E. Rosenberg, om at rejse huset efter hans tegning64. Håndvær
kere og leverandører var de samme som ved kirken. Tømrermester Vollmeister
leverede et overslag på 626 rdl., men prisen blev godt 939 rdl. (rgsk.). Tegnin
gen gør ikke rede for vindueskarmenes inddeling; et fotografi fra 1899 viser
kun en vandret og en lodret post, men nu er de enkelte rammer underdelt ved
sprosser. Døren er samtidig med huset, hvis ydre i det store og hele ikke æn-
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Fig. 16. Christians kirke. Sprøjtehus, opfort ved porten mod Strandgade 1781. Siden 1921 kirke
tjenerbolig. 1:300 (p. 105). – Christians Kirche. Spritzenhaus, 1781 aufgeführt am Tor gegen Strand
gade. Seit 1921 Wohnung für den Kirchendiener. 1:300.

dredes før 1938-39, da der tilbyggedes en meget kort, manzarddækket fløj på
bagsiden (arkitekt Poul H. Mørck). – Graveren, der i den tyske tid tillige var
kantor ved kirken og inspektør ved skolen, havde bolig her til 1901. Med kir
kens overgang til dansk sognekirke istandsattes huset til kirkebetjenten; siden
1921 har det været beboet af den residerende kapellan.
Når huset ikke som planlagt byggedes til højre for kirkens port, skyldtes det
naboen mod stranden, madame de Longueville. Hun, der efter sit første ægte
skab gav navn til »Madame Fabritius’ plads«, var anden gang gift med kom
pagnonen i firmaet, J. F. Wewer, en af de fire direktører for kirkebyggeriet (sml.
p. 78). Hendes salig mand havde lånt kirken et jordstykke, som hun 1772 øn
skede betalt med 200 rdl. De opgivne mål stemmer nøjagtigt med den halve
gadebredde i det indhak, som ses ved indgangen på Eigtveds situationsplan
(fig. 13); når kravet fremsattes så sent, kan forklaringen være, at man først
da var nået til at regulere indgangen til kirkegårdsområdet. Sagen endte med,
at kirken fik skøde på jorden uden betaling, og således at den frit kunne dispo
nere over arealet. Da fru Longueville imidlertid året efter så forberedelserne
til graverhuset, kom der en skarp protest mod byggeriet; hun forlangte, at
den påbegyndte udgravning skulle tildækkes, thi for en kulegravers »kleine
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Commoditæt« kunne hun ikke udsætte sin egen for fare. Det ville være følgen,
hvis et hus kom til at ligge nær hendes plads og pakhus, som altid var fyldt
med tjære, beg og andet brandfarligt (sml. bebyggelsen på fig. 6). Selv om
kirkestyret med skødet i hånden var i sin gode ret, valgte det at flytte huset64.
Sprøjtehuset byggedes 1781 på den omdiskuterede grund. J.B. Schottman har
dec. 1779 signeret den tegning (fig. 16), som benyttedes. Han fik også entre
prisen på bygningen, der skulle »sementriren« med det allerede opførte graverhus, således at de to huse flankerede indgangen fra Strandgade64.
Husets indretning fremgår af tegningen: a, sprøjtehus; b, til ligbårer; c, materialhus med plads til brandstiger og -hager ved D. »Der Kanal«, som angives
med E og er ført ind under en lav, buet åbning i husets façademur, er afløbet
fra en slamkiste, der er omtalt i forbindelse med graverhusets flytning. – Sym
metrien i relation til graverboligen er gennemført i et vist omfang, dog er
sprøjtehusets façade cirka een meter kortere, og de på opstalten markerede
vinduer er kun blændinger. Mod kirken optog to store, fladrundbuede port
åbninger hele façaden; begge står nu som blændinger. Både her og mod syd
er der indsat vinduer, der harmonerer med graverboligens (p. 103). Bygningen
ændredes 1901, da den blev overladt til menighedsplejen, der senere havde
planer om et stort byggeri på kirkegårdens søndre del65. 1921 omdannedes
bygningen til bolig for kirketjeneren og forsynedes med en lille udvidelse på
det sted, hvor slamkisten havde sit gennemløb. I forbindelse med tunnelbyg
geriet (p. 100) udvidedes huset med en lav fløj i nordlig retning.
En tredie bygning på den nuværende kirkeplads er et ligkapel fra 1928-29.
†Præsteboliger. 1764-65 opførtes den p. 103 nævnte bygning ud mod Kon
gensgade, et hus på tre etager med lejligheder til præst, kapellan og præsteenke. Byggeriet gennemførtes af bygningsinspektør J. Conradi, efter at han
1763 havde leveret tegning og overslag. Det sidste er bevaret sammen med et
fuldstændigt byggeregnskab, der viser en slutpris på 10.775 rdl.66. – Ejendom
men solgtes til forstander for Borgerdydskolen, Niels Bygum Krarup, 183667
(p. 98) og blev siden ombygget fuldstændig; de sidste rester forsvandt, da
B & W for få år siden rejste et marketenderi på grunden (p. 100).
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Fig. 17. Christians kirke. Façade mod syd. 1:300. Målt og tuscheret af Aage Kjæro. Sml. teksten til
lig. 19. – Christians Kirche. Fassade gegen Süden. 1:300. Vermessen und getuscht von Aage Kjærø.
Vgl. Text zu Fig. 19.

KIRKEN
Bygningen og dens inventar er ikke blot fra samme tid, men knyttet nøje
sammen gennem planlægningens bærende idé, der gik ud på at skabe et rum,
som var tilpasset den protestantiske gudstjenesteform. Høje pulpiturer – ikke
bygningens ydermure – er det rumskabende element, og derfor hører de som
helhed til bygningsbeskrivelsen ligesom prædikestolsaltret og kongestolen, hvis
placering har været bestemmende for bygningens disposition; detailbeskrivelserne findes i afsnittet om inventaret p. 143 †.
Første byggeperiode 1754-59. Kirke, sakristi og tårnets nedre del.
Kirken består af en tværstillet, rektangulær bygning, som foruden en jævn
stor krypt indeholder det egentlige gudstjenesterum. Det er opbygget symme
trisk om den korte vest-øst akse, således at prædikestolsaltret med orgel øverst
står midt på den ene langvæg, vis-à-vis kongestolen over hovedindgangen på
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Fig. 18. Christians kirke. Façade mod vest. 1:300. Målt og tuscheret af Ib Frandsen. Sml. teksten til
fig. 19. – Christians Kirche. Fassade gegen Westen. 1:300. Vermessen und getuscht von Ib Frandsen.
Vgl. Text zu Fig. 19.

den anden. Et stort anlagt, fremspringende indgangsparti midt på bygningens
østre langmur består af et tårn, ilankeret af trappehuse. Tårnrummet danner
kirkens centrale forhal, hvorfra der tillige er forbindelse til de to trapper, som
giver adgang til både kongestolen og de fire stokværk høje pulpiturer langs
kirkerummets nord-, øst- og sydvæg. En udbygning på vestre langmur, bag
altret, rummer sakristi og præsteværelse forneden, orgel og korrum foroven
samt de hertil nødvendige trapper. – Afvalmede tage dækker denne udbyg
ning og det tværstillede langhus, mens trapperne ved tårnet i højde med kir
kens hovedgesims ender i flade altaner, hvis stenrækværk forbindes af en fik
tiv balustrade forneden på tårnets anden etage. Bygningen – indbefattet denne
tårnetage – er rejst mellem efteråret 1754 og indvielsen 2. dec. 1759, mens
resten af tårnet og spiret er fra 1766-70.
1l*
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Orienteringen er ikke solret, men som ved andre eftermiddelalderlige bykir
ker bestemt af gadenettet, der her løber i retningerne nordøst-sydvest og nordvest-sydøst (sml. fig. 14). Flere ældre beskrivelser af kirken benytter i stedet
for disse angivelser henholdsvis øst-vest om kirkens korte hovedakse og nordsyd om langaksen; denne praksis er fulgt i nærværende beskrivelse.
Materialer. Kirken er over en lav granitsokkel muret op i flensborgsten, der
enten er dekoreret eller beklædt med gotlandsk kalksten og bremersandsten;
også bornholmsk sandsten er benyttet i et vist omfang, men kun når bremerstenen ikke kunne skaffes. Tårnet og de tilstødende trappehuse er helt beklædt
med brudstensmaterialet, der også er benyttet til udvendige trapper, indram
ninger om alle vinduer og døre samt gesimser og gavlfrontoner. Tagene er dæk
ket med sortglaserede vingetegl og spiret med kobber. På en af de originale
kobberplader findes billedet af en rokokoklædt herre (fig. 112).
Kirken er opført efter N. Eigtveds projekt I, approberet af Frederik V. maj
1754. Flere steder er der imidlertid efter Eigtveds død gennemført væsentlige
ændringer både i det ydre og ved indretningen (p. 141). Uanset hvem der skal
dele æren for det endelige resultat, er kirken, som indviedes 1759 og næsten
uden ændringer bevaret til vor tid, formet i overensstemmelse med tidens ideal
for det protestantiske kirkerum. Som sådan er Christians kirke uden tvivl det
mest vellykkede i landet68. – Selv om Eigtveds approberede tegninger er borte,
viser hans eksisterende projekt II (fig. 4-5) de samme ideer angående dis
positionen for indretningen: et tværstillet kirkerum med prædikestolsalter midt
på den ene langvæg, centralt for alle tilhørerpladser i gulvets stolestader og
pulpiturernes loger. Opbygningen er lig et teater, hvor scenens plads er over
taget af gudstjenestens vigtigste brugsting69.
Bygningens ydre genspejler kun i ringe grad rytmen i kirkerummet, hvor de
tre vægge domineres af pulpiturernes vandrette linjer, mens den fjerde med
alter-prædikestol-orgel, flankeret af meget høje vinduer, præges af vertikale
tendenser. I alle façader betones det lodrette først og fremmest af de slanke vin
duer, der er svagt forsænket i hver sin blænding, indrammet af de ørelisener,
som er et af rokokoens yndlingsmotiver og karakteristisk for Eigtveds bygninger.
For gavlenes vedkommende understreges højdevirkningen af det fremsprin
gende midtparti med trekantgavl over gesimsen (fig. 17).
Bygningens opdeling i to etager, gravkapel og kirke, er dog klart angivet med
et naturstensbånd, som afgrænser den høje krypts svagt fremspringende mure,
så bygningens nedre del fremtræder som postament for de øvre mure. Sva
rende til etagedelingen har façaderne to sæt vinduer: lave, fladbuede åbninger
til krypten og næsten ti meter høje, rundbuede til kirken. Indgangene til grav
kapellet (en midt i hver gavl) og dørene til de sekundære trapper i bygningens
vestre del er fladbuede som gravkapellets vinduer; arkitektonisk er de alle
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Fig. 19. Christians kirke. Plan. 1:300. Vest opad. Målt af Mogens J. Pedersen, som led i det omfat
tende arbejde, der 1939-1943 udfortes af elever ved Kunstakademiets bygningsskole. Kunstakade
miets bibliotek, Samlingen af arkitekturtegninger. – Christians Kirche. Plan. 1:300. Westen oben.
Vermessen von Mogens J. Pedersen als Teil der umfassenden Arbeit, die 1939-1943 von der Kopenhagener Kunstakademie ausgeführt wurde. In der Sammlung von Architekturzeichnungen der
Bibliothek der Kunstakademie.

karakteriseret som tilhørende underetagen, fordi det flade naturstensbånd er
ført op over dørstikkene i koncentriske buer (fig. 17-18).
Båndet har stor effekt over for teglstensmurværket, men svækkes i sin virk
ning, hvor det løber ind på det naturstensbeklædte frontparti. Her brydes det
af tre døre, som alle er ført op i façadeblændingerne, de fladbuede til trappe-
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Fig. 20. Christians kirke. Tværsnit, set mod nord. 1:300. Målt af Asger Schmelling. Sml. teksten til fig.
19. – Christians Kirche. Querschnitt gegen Norden. 1:300. Vermessen von Asger Schmelling. Vgl.
Text zu Fig. 19.

rummene og den rundbuede hovedportal i midtaksen. På tårnets fremsprin
gende del indgår båndet som sokkelled i den dominerende pilasterdekoration.
Hoveddøren, fremhævet gennem højde, form og dekoration, flankeres af kob
lede pilastre, mens fremspringets sider har enkeltpilastre, alle ens udformet og
med profileret base og jonisk kapitæl. Bygningens omløbende gesims har den
klassiske opdeling i arkitrav, frise og kronliste, men det er kun på tårnet, at
arkitraven er fuldt udviklet og gør sig gældende med sin kraftigere profilering
(fig. 23, nr. 4).
Et stort, tredelt trappeanlæg leder op til frontpartiets døre (sml. fig. 19).
Tårnets andet stokværk har som nævnt et sokkelparti, hvis fiktive balustrade
genspejler trappehusenes altanrækværk og kæder dem sammen i et vandret
niveau, hvorfra tårnet skyder op. Bortset fra sokkelpartiet findes dekoration
kun i forbindelse med åbningerne, der også her sidder i lisénindrammede blæn
dinger. De rundbuede åbningers indvendige stik når næsten etagens loft,
hvorimod de udvendige sidder lavt og under en konsolbåren baldakin (fig. 23,
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Fig. 21-22. Christians kirke. Langsnit, set mod vest, og plan af pulpituropbygningens tredie stok
værk. 1:300. Målt af Bent Packness og Arne Knub. Sml. teksten til fig. 19. – Christians Kirche.
Längsschnitt gegen Westen und Plan des dritten Stockwerkes des Pulpiturbaues. 1:300. Vermessen
von Bent Packness und Arne Knub. Vgl. Text zu Fig. 19.
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nr. 6; over denne har hver façade et rektangulært fyldingsfelt. Rundbuen mod
Strandgade er lukket med et vindue, de tre andre med døre til trappehusenes
altaner og til loftsrummet over kirken. Den rektangulære fylding på fronten
mod gaden kaldtes af stenhuggerne for indskrifttavlen, og en indskrift er da
også antydet på et par tegninger (fig. 37-38); men hvis en sådan har eksiste
ret, må den være fjernet af Anthon 1766f. Stokværkets kraftige gesims (fig. 23,
nr. 1) danner på oversiden en omløbende altan eller vægtergang, hvorfra re
sten af tårnet rejser sig, og det var her, første byggeperiode sluttede med det
midlertidige pyramidetag, som ses på fig. 6, 109. Inden man påny kom i gang
med byggeriet, havde direktionen planer for tårnets fuldendelse, der synes
uforenelige med Eigtveds (sml. p. 140) og helt anderledes end de, der kom til
udførelse.
Anden byggeperiode 1766-70. Tårnets tredie stokværk og spiret (sml. fig. 12)
er rejst efter hofbygmester G. D. Anthons 1766 approberede tegning70; kun
jernrækværket om vægtergangen ændredes og fik Christian VII.s monogram ind
føjet. Hvad materialet angår, slutter tårnets tredie etage sig til den underliggende,
hvor der fortrinsvis synes anvendt bremersandsten til façadebeklædning. Det nye
stokværk er ret smalt i forhold til tårnets underdel og meget rigt dekoreret.
Dets høje postament har anselige fremspring for hjørnepilastre og kraftige halv
søjler af korintisk orden (fig. 23, nr. 2-3). Mellem hvert søjlepar er der en profilindrammet, vandret afdækket lydåbning, hvorover en urskive omhængt med fe
stons. Etagens krongesims formidler gennem store hjørneforkrøpninger over
gangen til det kobberklædte, ottekantede spir, der hæver sig mellem fire ro
kokovaser. Spirets nederste led, en lav, ottekantet kuppel, har fire gavlkviste,
som krones af »flammevaser«. Siderne i den følgende lanterneagtige etage er vek
selvis dekoreret med kvadratiske og cirkulære fyldinger, hvoraf de sidste har
en rudestillet lysglug og festons som urskiverne. Kraftige guirlander, formet i
kobberplader, er ophængt forneden omkring det opskalkede pyramidespir, der
ender i kugle og vindfløj.
Fig. 23. Christians kirke. Enkeltheder fra bygning og inventar 1:20 og 1:10, tegnet af KdeFL 1975.
1. Tårnets 2. stokværk, kransgesims 1:20 (Carl Metz 1934). 2. Tårnets 3. stokværk, halvsøjlebase og
-kapitæl samt gesims 1:20 (Ole Wennerberg og Ejler Rasmussen 1943). 3. Samme, sokkelparti (som
2). 4. Kirkens hovedgesims og kapitæl fra frontpilaster 1:20 (Bodil Moltved 1939). 5. Nederste pul
pituretage 1:10 (KdeFL 1975). 6. Konsol over dør i tårnets 2. stokværk 1:20 (Poul Rasmussen 1939).
7. Dør mellem tårnrum og forrum 1:10 (KdeFL 1975). 8. Dør til kongelogen 1:10 (KdeFL 1975). 9.
Håndliste og vange fra sondre bagtrappe 1:10 (Nina Grubb Laursen 1959). 10. Håndliste og vange fra
nordre bagtrappe 1:10 (Anne-Beate Nyrop 1939). 11. Håndliste og vange fra hovedtrappe 1:10 (E.
Kindt og Paul Taubro 1940). 12. Prædikestolsalter, kapitæl 1:20 (Benny Weinreich 1942). – Christians
Kirche. Einzelheiten vom Gebäude und Inventar 1:20 und 1:10, 1975 von KdeFL gezeichnet. 1. Das
2.
Stockwerk des Turmes: Kordongesims. 2. Das 3. Stockwerk des Turmes, Halbsäulenbasis und
-kapitell nebst Gesims. 3. Dasselbe, Sokkelpartie. 4. Das Hauptgesims der Kirche und Fassaden
pilaster. 5. Die unterste Pulpituretage. 6. Konsole über Tür im 2. Stockwerk des Turmes. 7. Die Tür
zwischen Turmraum und Vorraum. 8. Die Tür zur Königsloge. 9. Handleiste und Wange der süd
lichen Hintertreppe. 10. Handleiste und Wange der nördlichen Hintertreppe. 11. Handleiste und
Wange der Haupttreppe. 12. Kanzelaltar, Kapitell.
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DET I N D R E
Under selve langhuset findes det store gravkapel, der med sine 45 hvælvfag,
fordelt i fem rækker på langs ad bygningen, danner een stor hal (fig. 77). Både
væggene og deres hvælvforlæg samt de fire rækker hvælvpiller med hjørnefalse
har retkantet, muret sokkel og kragbånd. Væg- og gjordbuer er fladrundbuede,
og de fladtspændte hvælv har kun i indgangsfagene ved yderdørene markerede
gratsømme71. Under byggeriet udvidedes kapellet med fire afdelinger, fordelt
med tre under bygningens frontparti og en under sakristiet. Mens kapellet un
der tårnet kun er tilgængeligt gennem forhallens gulv, er de andre ved flad
buede døre sat i forbindelse med hovedkapellet. Kapellerne under fortrapperne
og de to fag af det store kapel, som ligger under pulpiturernes bagtrapper, lig
ger nogle trin forsænket i forhold til det store rum. Under dets gulv var der
oprindelig lave, trædækkede kældre, i alt 14, fordelt med syv i hver af de to
hvælvrækker, der er midtgangen nærmest (sml. fig. 78); de er forlængst fyldt
med jord og dækket af ølandsfliser som resten af kapellets gulv. Både disse
kælderbegravelser og de smedejernsgitre, som skiller de enkelte hvælvfag, er
sammen med gravminderne beskrevet p. 189f. Her omtales også (p. 248) jern
gitrene for kryptens vinduer og døre. Glasvinduerne inden for gitrene er opsat
1868. De afløste udvendige skodder, hvis stabler endnu ses flere steder, og
som antagelig var fra 1767-68, mens de ydre trædøre blev lavet 178072.
Kirkerummet begrænses dels af langhusets vestmur, hvor den centrale op
bygning, alter-prædikestol-orgel, har plads i en fladrundbuet arkade mellem
de høje, rundbuede vinduespar (fig. 21), dels af de tre andre vægges lukkede
pulpiturer. Disse er opbygget symmetrisk om kirkens tværakse, og deres bryst
paneler og vinduer danner en kulisseagtig »palæ-façade« i tre stokværk. Det
nederste dannes af en parterre-etage, hvis gulv er hævet to trin over kirkerum
mets, mens de to følgende stokværk er de egentlige pulpiturer. Façadernes lod
rette delinger følger den rytme, der anslås af gravkapellets hvælvpiller (sml.
fig. 20). Parterre-etagen har fyldingspilastre, og de to følgende knyttes sam
men af korintiske halvsøjler i stor orden (fig. 23, nr. 5 og fig. 24). Over pulpi
turernes omløbende krongesims findes et brystværn, som afgrænser det åbne,
udelte galleri øverst oppe (fig. 27).
Bag »palæ-façaden« er de tre etager opdelt i loger, der er helt adskilt med
panelvægge, som radierer mod prædikestolsaltret (sml. fig. 19, 22). Alle loger
har døre til bagved liggende gange langs ydermurene, hvor etageadskillelserne
(dvs. pulpiturernes gulve), begrænset af et rækværk, passerer frit forbi de store
vinduesåbninger (fig. 66). Den vertikale forbindelse fra bygningens yderdøre
til de enkelte etager sker ad fire trapper, dels de to fortrapper ved tårnet, dels
de to bagtrapper, som ligger i bygningens vesthjørner, mod kirkerummet ca-
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Fig. 24. Christians kirke. Pulpitur mod øst. Hovedindgang og kongeloge 1759 (p. 116, 174). – Christians
Kirche. Pulpitur gegen Osten. Haupteingang und Königsloge 1759.
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Fig. 25-26. Christians kirke. Hovedtrappe og bagtrappe, begge i bygningens søndre del (p. 118, 141).
– Christians Kirche. Haupttreppe und hintere Treppe, beide im südlichen Teil des Gebäudes.

moufleret med »blinde« pulpiturfaçader. – Kongestolen indgår som led i selve
pulpituropbygningen, men er ved en forskydning af gulvplanerne isoleret fra
de øvrige loger, over for hvilke den tillige er fremhævet gennem façadens ud
formning (fig. 24). Gangene bag de to pulpiturers loger blokeres ud for tårnet
af det særlige adgangsparti til kongestolen. Det består af ligeløbstrapper, der
fra underste pulpitur fører op fra syd og nord til en fælles repos eller platform
foran logens dobbeltdør; mod øvre pulpiturs gang er repos’en til begge sider
aflukket med panel og vinduer.
Loft og gulv. Kun fra galleriet, hvor man kan følge den store hulkel, som
danner overgang fra ydermurene til det flade loft, har man nogen fornemmelse
af rummets virkelige størrelse. Hulkelen begrænses af stukprofiler, og i gipslof
tets fire hjørner er der stukindramning om de cirkulære åbninger til tagrum
met. Af stuk er også en stor dekoration i loftets midte (sml. fig. 35). Motivet
er Guds øje i trekant, stråleglans og skyer med englehoveder, det 18. århun
dredes foretrukne »kroning« af rum, alteropbygninger og lignende. Det er da
også benyttet på prædikestolsaltret, men med den variation, at Guds øje er
afløst af den hebraiske indskrift for Gud: Jahve (sml. fig. 42). Rokokodekora-
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Fig. 27. Christians kirke. Galleriet. Nordre del, set mod vest; soldaterbænke fra o. 1760 (p. 166).
– Christians Kirche. Die Gallerie. Der nördliche Teil gegen Westen; Soldatenbänke etwa um 1760.

tioner i stuk udmærker kongelogen (fig. 68), mens de andre gipsede lofter er glat
te, eventuelt med et smalt profilbånd langs væggene; korrummets loft øverst i
sakristibygningen kantes dog af en stor hulkel svarende til kirkens.
Gulvene i kirkerummet og indgangspartiet er af ølandsfliser, i sakristiet af
træ (med korkbelægning).
Interiørets farver. Trods visse overmalinger er den oprindelige farveholdning
bevaret. I pulpiturfaçaderne er vinduesrammerne hvide, mens en relativ lys,
grå maling dækker alt andet træværk; på pilastre, søjler, gesimser og lignende
indgår den som bundfarve i en gråtonet marmorering, der er isprængt okker.
Både her og på selve prædikestolen er marmoreringen inspireret af den nor
ske marmor, der er benyttet til altret. Orgelfaçaden og de faste inventarstyk
ker på gulvet står derimod i blank eg (sml. p. 131 f).
Pulpiturernes fire trapper. Mens de to i bygningens vesthjørner munder di
rekte ud i det store galleri, ligger hovedtrapperne ved tårnets sider i selvstæn
dige rum med et ganske fladt, hvælvet loft. Bagtrapperne er udført i fyrretræ
og limfarvede, hovedtrapperne i blank eg, og den samme forskel er der på de
fyldingsdøre, som fra trapperne forer til pulpiturernes gange. Valget af træ
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sorter har antagelig økonomisk baggrund ligesom den forenkling i håndvær
kets udførelse, der mest iøjnefaldende belyses af trappegelænderne. Disse er alle
formet over det såkaldte slyngbåndsmotiv (fig. 25-26), som efter opførelsen
af det første Christiansborg slot blev et af periodens mest yndede motiver73.
På fortrapperne står slyngbåndet som relief, hvorimod motivet på bagtrap
perne kun er antydet ved ovale huller. En kvalitetsforskel fornemmes også i
udformningen af de forskellige trappers vanger og håndlister (sml. fig. 23, nr.
9-11).
Tårnets indre. Hoveddøren, udvendig kronet af en rokokokartouche med
Frederik V.s initial, giver adgang til det fladt afdækkede tårnrum, hvorfra
man ad nogle trin ledes op gennem en rundbuet åbning med dobbeltdør, til
en mindre forhal under kongestolen og derfra gennem endnu en dobbeltdør ind
i kirkerummet. Forhallen i tårnet står i forbindelse med de flankerende trappe
rum ved rundbuede arkader, lukket med samtidige vinduespartier og døre. –
Over tårnrummets flade loft er der indskudt en lav etage, der er tilgængelig
fra hovedtrapperne, og hvorfra man kommer til tårnets andet stokværk. Nederst i dette begynder en fire-løbs trætrappe, som langs ydermurene fører til
tredie stokværk, hvorfra der er udgang til den omløbende altan. Urværket er
opstillet forneden i denne etage, klokkestolen i midten, og op til den fører en
smal og stejl trappe.
Tagværker. Det vældige valmtag over langhuset er af hængeværkstype som
mange tilsvarende i samtidens storbyggeri. Det er en nøje og omhyggelig kopi
efter den tagværksmodel (fig. 28), som fremstilledes efteråret 1754. Kun de
solide jernbeslag, der sikrer forbindelsen mellem de langsgående dragerbjælker
og hængeværkets stolper, fremgår ikke af modellen. Både på disse beslag og
på andre samtidige jernlasker findes der indslåede stempler, som røber bånd
jernets proveniens (sml. p. 128). – I tårnet er der fra og med andet stokværk
rejst bindingsværkslignende konstruktioner langs alle fire vægge. Denne op
bygning danner vederlag for klokkestolen og for spirkonstruktionen med dens
mange stjerner.
På vindfløjens fane er året for spirets rejsning angivet med romertal
MDCCLXIX (sml. p. 86).
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Fig. 28. Christians kirke. Bygningsmodel (1:24) fra 1754-55 (sml. tig. 29-32). Fotograferet o. 1905.
Københavns Bymuseum. (P. 123, 138). – Christians Kirche. Baumodell (1:24) 1754-55. (Vgl. Fig.
29-32). Im Kopenhagener Stadtmuseum.

BYGNINGSHISTORIEN: LEDELSE OG HÅNDVÆRKERE
De vigtigste datoer i bygningshistorien er nævnt (p. 84 f.): grundstensnedlæggelse, rejsegilde, kirkeindvielse og opsætning af spirets knap. Samme sted
er også indholdet af tilhørende dokumenter citeret.
De hundredvis af bilag til kirkens veldokumenterede byggeregnskab giver
et detaljeret indblik i byggeriets daglige gang. Billedet af den enkelte hånd
værker, omfanget af hans entreprise og hans forhold til byggeledelsen bliver
levende. Sammenlignet med det bevarede kildemateriale til vore middelalder
lige bygværker er det så omfattende, at en behandling efter »Danmarks Kir
kers« vanlige redaktionsprincipper vil sprænge alle rammer; derfor er de ho-
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Fig. 29. Christians kirke. Bygningsmodel 1754-55, målt af Holger Windfeit Schmidt 1973. Plan af
gravkapellet, der som de tre følgende tegninger er gengivet i en størrelse, som umiddelbart tillader
sammenligning med de p. 106 f. viste opmålinger af kirken (p. 138). – Christians Kirche. Baumodell
1754-55, vermessen von Holger Windfelt Schmidt 1973. Plan der Grabkapelle, der wie die drei folgen
den Zeichnungen in einem Massstab nachgebildet ist, der unmittelbar Vergleiche mit den S. 106-11
gezeigten Vermessungen der Kirche zulässt.

vedlinier, der kan uddrages af materialet, samlet i et selvstændigt afsnit. Først
er det imidlertid nødvendigt at få klarhed over spørgsmålet: hvem overtog
ledelsen efter Eigtveds død, og hvem traf beslutningerne om de ændringer,
som kan fastslås i forhold til det approberede projekt? Til sidst stilles spørgs
målet: hvordan så Eigtveds projekt ud?
Ledelsen efter Eigtveds død. Kildematerialet viser, at det ikke, som hidtil an
taget, var Eigtveds mangeårige medarbejder G. D. Anthon, der overtog ledel
sen16. Han kom først ind i billedet ved tårnets fuldendelse 1766f., og hans
indsats fremgår af spirdokumentet (sml. p. 86).
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Fig. 30. Christians kirke. Bygningsmodel fra 1754-55. Plan af kirken; grå tone angiver fornyet gulv.
Sml. teksten til fig. 29. – Christians Kirche. Baumodell von 1754-55. Plan der Kirche; die graue Tö
nung zeigt ausgewechselten Fussboden. Vgl. den Text zu Fig. 29.

Ved Eigtveds død stod byggesagens tre andre direktører, J. H. Dumreicher,
P. Casse og J. F. Wewer, med et approberet projekt (tegninger nr. 1-6) og en
næsten afsluttet grundhandel med Vestindisk Kompagni. Om modellen var be
stilt af Eigtved, vides ikke; snedkeren, som lavede den, fik forskud på arbej
det fire dage efter arkitektens død. På Dumreichers sarkofag står: »Directeur
og Bygmester for denne Kirkebygning« (sml. p. 141), og kildematerialet be
kræfter denne indskrift. Hans store kompetence som havnebygningsekspert
har gjort det naturligt at overlade ham det tekniske ansvar. Grundforholdene
Danmarks kirker, København
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på stedet kendte han fra indretningen af den store tørdok, et arbejde han var
indkaldt til på initiativ af marinens chef, grev Danneskjold-Samsøe48. Til disse
kvalifikationer kom den uddannelse i bygningskunst, som Dumreicher havde
fået i sine yngre dage74. Der er således en god baggrund for, at han ikke har
næret betænkelighed ved at overtage ansvaret (sammen med de to andre di
rektører) for ændringer i Eigtveds projekt. Hans underskrift på et tårnprojekt
fra 1761 viser, at han også officielt påtog sig en arkitekts rolle (p. 134).

Fig. 31. Christians kirke. Bygningsmodel fra 1754-55. Snit, set mod altret. Sml. teksten til fig. 29. –
Christians Kirche. Baumodell 1754-55. Schnitt gegen Altar. Vgl. den Text zu Fig. 29.

Det var Dumreicher, der sammen med Casse 1. juli 1754 ansatte den første
af tre kirkebygningsinspektører, som fik den daglige ledelse frem til 1761-62.
Af den kontrakt, der 1. sept. 1755 afsluttedes med den anden inspektør, frem
går det klart, hvem der traf afgørelserne, og hvilket område inspektørens kom
petence dækkede: han skulle sørge for, at alle udførte deres arbejde efter di
rektionens tegning og model, føre tilsyn med alt og alle, vogte lys og ild samt
hindre tobaksrygning. Alt skulle ske efter »der Directions Anweissung, auch
wenn selbiger eine neue Original Zeichnung nach den Gebaüden und der er-

BYGNINGSHISTORIEN, LEDELSE OG HÅNDVÆRKERE

123

Fig. 32. Christians kirke. Bygningsmodel 1754-55. Snit, set mod »nord«. Sml. teksten til fig. 29. Over
tårnet det eneste bevarede led af en spirkonstruktion (p. 140). – Christians Kirche. Baumodell
1754-55. Schnitt gegen »Norden«. Vgl. den Text zu Fig. 29. Über dem Turm ist der einzig erhaltene
Teil einer Turmspitzenkonstruktion zu sehen.

sten Zeichnung« forlangtes til kirkens arkiv, »solcher so wohl als wen eine
Aenderung von der Direktion resolviret werden sollte nach seinem besten Wis
senschaft und Kunst ins reine ververtiget« (kopibog).
Den første af de tre kirkebygningsinspektører, Matthæus Wanckmüller, fik
en kvartalsløn på 50 rdl., hvortil kom betaling for logi indtil afrejsen. Hans
første indsats var at lave »kirketegningen og tagmodellen« (p. 138), som begge
var færdige, da han fik sin første løn 16. okt. 175475. Betalingen for Wanckmüllers logi taler for, at han var indkaldt til arbejdet76.
12*
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De to andre inspektører tiltrådte jobbet fra stillingen som mestersvend i det
billed- og stenhuggerfirma, som S. C. Stanley og J. Fortling synes at have dan
net under byggeriet. Den ene var Jacob Wimmer, der ifølge hans allerede
nævnte kontrakt forpligtede sig til at blive i stillingen, til kirken var færdig.
Han, der som den anden arkitekt efter det kgl. akademis grundlæggelse (1754)
fik tilkendt den store guldmedalje 1757, forsvandt imidlertid pludselig fra
byggepladsen i første kvartal af 1758. At han ikke løstes fra sin kontrakt i
mindelighed, fremgår af en udbetaling i april måned: stenhuggersvendene Kiesling, Dullsmann og Børner fik da hver en halv dagløn for at have vidnet for
direktionen »wegen der bewagten Wimmerischen Affaire«77.
Den tredie inspektør, Johann Michael Fischer, tiltrådte 1. april 1758. Inden
da havde han mod betaling udført en del tegninger, som egentlig må have hørt
under Wimmers arbejdsområde. Juli 1757 tegnede han en kopi af orglet, og en
regning fra november samme år nævner adskillige tegninger (bil. 243, 272).
Januar 1761 fik han penge for tegninger, bl.a. af kirken og tårnet (leveret
1759-60) og et halvt år senere for at have tegnet tårnet og en kopi, en stor
modeltegning samt grund og facade (bil. 437, 442). Det er en nærliggende tanke,
at Fischer foruden tegninger til Geddes kort (fig. 14)78 har leveret både mate
rialet, som har tjent Thurah til forlæg for tegningerne i Vitruvius (sml. fig. 37,
45, 79), og det, Dumreicher brugte til sit 1761 signerede tårnprojekt (fig. 38).
Beslutningen om alle væsentlige ændringer i forhold til Eigtveds projekt blev
truffet af direktionen79, som også trådte til, når der opstod alvorlig uenighed
om arbejdets og materialernes kvalitet. Men det daglige tilsyn og godkendelse
af udført arbejde, før udbetalinger fandt sted, var kirkebygningsinspektørernes
sag. Gennem deres arbejde med tegninger, herunder detailtegninger til de
mange skabeloner i naturlig størrelse og til helheder som prædikestolsalter og
tagkonstruktion, er det givet, at de har fået et vist medansvar for det endelige
resultat. Senere, da hofbygmester Anthon fik overdraget tårnets fuldendelse,
var han den eneste ansvarlige; det var ham, der godkendte eller forkastede
arbejdet og attesterede de fleste regninger.
Håndværkere og billedhuggere. Adskillige af de beskæftigede var medlemmer
af den tyske menighed, men taltes tillige blandt tidens førende indenfor deres
respektive områder. Næsten uden undtagelse hørte de til kredsen af indkaldte
håndværkere, som havde deres virke på de store københavnske byggepladser,
først og fremmest Slotsholmen og Frederiksstaden.
Murerarbejdet var overdraget J. C. Conradi, først i samarbejde med Søren
Hinrichsen (bil. 129), men fra foråret 1756 alene. Han fortsatte indtil indviel
sen 1759, påtog sig derefter arbejdet med bygningen af præstegården (p. 105)
og endelig tårnets opførelse, hvor han med titel af kgl. bygningsinspektør var
i kompagniskab med hofmurmester E. F. Platz (1768, bil. 12).
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Hauerslev’sjatelier 1945

Fig. 33. Christians kirke. Nordgavl, vestre del, under istandsættelse 1945 (p. 142). – Christians Kirche.
Nordgiebel, vestlicher Teil, während der Ausbesserung 1945.

Sten- og billedhuggerarbejdet udførtes af folk, der arbejdede for kgl. hofbilled
hugger, professor S. C. Stanley og hofstenhugger, fra 1756 hofbygningsinspek
tør, J. Fortling. De to fik et fast beløb for udlejning af svende og redskaber,
mens arbejdet udførtes efter en kontrakt, der på Dumreichers ordre var op-
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rettet mellem Fortling og svendene80. Mere krævende arbejder som kartouchen
over hovedindgangen og væsentlige detaljer i det indre udførte Stanley selv.
Da tårnbyggeriet langt om længe kom i gang, var han død, og sønnen, C. F.
Stanley, overtog det egentlige billedhuggerarbejde81. Også Fortling var død,
og stenhuggerentreprisen overgået til madame Elisabeth Brauns firma, hvor den
tidligere kirkebygningsinspektør, »hr. Fischer«, nu virkede som mestersvend82.
Tømrerarbejdet havde Andreas Pfützner83 og Georg Vollmeister; den sidste
fortsatte ved kirken, indtil han som hoftømrermester sluttede med spiret83.
Til tømrerarbejdet hørte foruden bjælkelag og tagværker også de bærende dele
af pulpiturer, trapper og lignende. Alt andet arbejde disse ting vedrørende samt
døre, stolestader og andet inventar hørte til snedkerentreprisen, som var lagt i
hænderne på mestrene Niclaus Rubach og Jacob Kaare. Hvor der her indgik
billedskærerarbejde, var det overdraget Stanley og hans hjælpere, hvis navne
vil blive anført i forbindelse med de enkelte stykker.
Gipser Christoforo Lorenzo Fossati havde akkord på alt »Quadraturarbejde«,
det vil sige lofterne og deres stukdekorationer. Glarmester Hans Storck sør
gede for de mange ruder i vinduer og pulpiturer (bil. 345, 422).
Smedearbejdet, der var omfattende, udførtes af forskellige. Kleinsmed Michael
Boxen træffes i forbindelse med tagværket, hvortil han udførte 2000 jernhager
og forskelligt andet af kirkens jern (bil. 143, 165); også en smed C. Rasmussen
Hørning var med her (bil. 172). Oktober 1756 nævnes kleinsmedene Søren Lar
sen Bruun og Jens Hansen Staarup (bil. 198), der efter nogle mindre arbejder
fik kontrakt på kirkerummets 20 høje vinduer samt nogle ovale rammer
til begge »Fronte Spitzer«, alt udført efter den tegning og model, som var dem
forevist. Byggeledelsen skulle sørge for en smedie på grunden samt indkøbe
jern og kul (kopibog).
Svendene tog straks fat, men kun de første par vinduesrammer blev god
kendt. Den følgende, langvarige uro resulterede i en stor brevveksling mellem
direktion og mestre, og den åbner indblik i arbejdsforhold af den art, der senere
i århundredet skulle føre til de store svendeoprør. Trods mestrenes gode kon
trakt blev svendene aflønnet elendigt, og direktionen søgte at dæmpe uroen
ved at stille Wiegants hus (p. 102) til rådighed for dem som køkken. Ledelsen
beskyldte mestrene for aldrig selv at føre tilsyn med arbejdet og for oven i
købet at ville afskedige den dygtigste svend på pladsen. Mestrene forsvarede
sig med, at netop denne mand var årsag til al utilfredshed mellem svendene,
og at han skulle væk, selv om direktionen betragtede ham som »et Oracul og
et umistelig Subjectum ved dette Arbeide«. Med årets udgang ophævede di
rektionen kontrakten84.
Inden denne sag fandt sin afslutning, havde direktionen december 1757 skre
vet kontrakt med smeden Lars Rasmussen Bagschwerdt (eller Bagsværd) om
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Fig. 34. Christians kirke. Gravkapellet. Vindue med smedejernsgitter, udfort af Rasmussen
1759 (p. 127). – Christians Kirche. Die Grabkapelle. Fenster mit einem Gitter aus Schmiedeeisen, 1759
gemacht von Rasmussen Bagsværd.

Bagsværd

fremstilling af 11 gitre til gravkapellets vinduer (kopibog); da de var afleveret,
tog han i foråret 1758 fat på at forbedre de afskedigede smedes fem mislykkede
vinduesrammer, og inden årets udgang havde han leveret alle de høje vinduer85.
Senere fik Bagsværd »efter kontrakt og leveret prøve« så godt som alt reste
rende arbejde, herunder beslag, nøgler etc. (bil. 398, 425). – 1760 gav han til
bud på tårnrækværk og vindfløj (kopibog), men da man endelig nåede til at
fuldende byggeriet, var det Niels Lange, som havde entreprisen86.
Kobbersmedearbejdet havde Isac Adrian, der også var med ved spirbyggeriet,
indtil direktionen ved kobbersmedene LaRose, Grönevoldt og andre havde fået
afholdt et syn, som mundede ud i en retssag mod Adrian. Herefter overtog fir
maet Jens Graahed den sidste lille del af arbejdet87.
Malerarbejdet på jernvinduer og -gitre var overdraget E. J. Buchardt og
A.E.Götsche. Alt indvendigt arbejde havde Bernhard Salinus kontrakt på; for
uden sine egne svende benyttede han folk, lånt hos malermester Winge (bil.
370, 383). Tårnarbejdet udførtes af mestrene Peder Jørgensen Svanholm og
A. Kyel, der også strøg alle kirkens yderdøre (1768, bil. 17).
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Indkøb af materialer blev i stort omfang varetaget af eller igennem den kreds
af agenter og storhandelsmænd, som havde været med til at starte kirkesagen.
Ansvaret for fremskaffelse af mursten blev efteråret 1754 overdraget agent og
kancelliråd Nissen, der havde sit virke i Flensborg-Slesvig; fra forskellige
teglværker i området skaffede hans opkøber Peter Clautoft en væsentlig del
af de ca. tre millioner mursten, som blev brugt. Forsinkede leveringer og for
kerte stenmål medførte imidlertid, at direktionen fra feb. 1758 bad justitsråd
Koch i Åbenrå forestå resten af murstensindkøbene, mens Nissen sørgede for
de sortglaserede tagsten (kopibog). Skipper Hinrich Thomsen Jacobsen havde
til opgave at skaffe sandsten og tømmer på Gotland, hvorfra han hjembragte
syv ladninger i tiden mellem maj 1755 og august 175788.
Jacob Fortling gav sig ikke blot af med stenhuggeri; han leverede over halv
delen af murkalken fra Saltholm og en del norsk marmor fra det brud i Aggershus stift, som han drev dels alene, dels sammen med Eigtved89. Bonfils
og I. P. A. Oberkampf var den anden store kalkleverandør90. Mursand og sli
besand (til stensavene) kom til pladsen i vogne og pramme. Foruden på Got
land hentedes tømmeret i Kalmar, Stettin og Danzig91, og en del trækister bar
etiketter, der angav indholdet som pommersk, engelsk og »tournower« glas92.
De største indkøb af stangjern gjordes i Stockholm og førtes til København
af en hollandsk skipper93. På den bevarede fragtseddel (bil. 124) er der ud for
de forskellige båndjernstyper foruden priser indføjet tegn eller bogstaver, der
må være jernværkets fabrikationsmærker. Et af dem, spejlvendt R+B i oval,
genkendes i de ens jernstempler, som træffes på næsten alle tagværkets lasker
(p. 118). Andre stempler, hvis meget forskellige motiver endnu ikke har ladet
sig bestemme med sikkerhed, ses på båndjern, som har fundet anvendelse an
dre steder i bygningen, ikke mindst i de smedejernsgitre, der skiller gravkapel
lets hvælvfag (sml. p. 197f.)94.
Om farver og andet materiale til malerens arbejde, se p. 131f.

B Y G G E P L A D S E N 1754-59 OG 1766-70
Det var i september 1750, direktionen havde fået overdraget salthusgrunden, og allerede inden årets udgang ankom 237.000 gamle mursten og en del
kampesten, beregnet til funderingen. 2500 tdr. kalk var af murmester Conradi
lagt til læskning i store kalkkuler inden foråret 1751. Blandt byggeregnskabets
første halve snes bilag er tillige eet, der viser, at kapellanen ved Vor Frelser,
pastor Lorck, indkøbte to bøger; den ene var til kollekterne95, den anden, ind
bundet i rødt saffian med forgyldte ornamenter, var den (fig. 109), som skulle
rumme byggeregnskabet med numrene på de mange bilag, der er den væsent
ligste kilde til vor viden om byggeriets afvikling.
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Hauerslev’s atelier 1946

Fig. 35. Christians kirke. Kirkerummets loft. Detalje af midtrosetten (p. 116) under
1946 (p. 142). – Christians Kirche. Die Decke des Kirchenraumes. Einzelheit der Mittelrosette während
der Ausbesserung 1946.

istandsættelsen

Hauerslev's atelier 1946

Fig. 36. Christians kirke. Loftsforskalling med »Pahlholzschnitt« (p. 131). – Christians Kirche. Die
Deckenverschalung mit »Pahlholzschnitt«
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Efter disse indledende manøvrer gik al aktivitet i stå. De følgende tre år
frem til sommeren 1754 er repræsenteret ved siger og skriver fem indførsler i
regnskabsbogen. Et tilhørende bilag (nr. 17) er attesteret af Eigtved, som hid
kaldtes på grund af utilfredshed med de leverede materialer; det er eneste
gang, hans navn optræder i regnskaberne.
Inspektør Wanckmüller beredte med sin tegning og model byggearbejdets
igangsættelse (sml. p. 138), og den første arbejdsseddel (fig. 111) på grundarbej
det er dateret 25. sept. 1754 (bil. 28). Under piloteringen, som lededes af entre
prenør Chr. Neumann, passede fire mand en stor og en lille rambuk, og om
natten stod der to mænd ved pumperne (bil. 27-28). Det store gravkapel med
dets kældre krævede en dyb udgravning, og i den fugtige bund måtte der læg
ges solidt slyngværk og sten over piloteringen; dette lavede tømrermester Berger sammen med Pfützner og Vollmeister (bil. 42, 55). Efteråret 1754 begyndte
også materialerne at strømme ind, og i saltværkets magasinhuse kom der sving
i træ- og stensave.
Det havde taget lang tid at komme i gang, og nu, da det endelig var lyk
kedes, blev vinteren så hård, at grundstensnedlæggelsen ikke som fastsat kunne
finde sted på kongens fødselsdag 31. marts (p. 84). Det var formentlig derfor,
man bragte den nu færdige kirkemodel (fig. 28) op på slottet (bil. 48). – Da
grundstenen kom på plads 12. juni, oplyser pastor Lorck14, at kældermuren
var nået op i højde med terrænet. Men det var kun ydermurene; endnu var
man ikke færdig med pilotering for hvælvpillerne, og i første halvdel af juli
nedrammedes ca. 275 pæle i ni huller (bil. 58, 69).
Ændringer i det approberede projekt (I), som ikke fremgår af modellen (sml.
p. 141), må i et vist omfang være blevet vedtaget af direktionen, før under
etagens stenhuggerarbejde var færdigt. Det gælder i hvert fald etableringen af
to bagtrapper med døre til kirkegården i stedet for den ene, som er med på
kirketegningen (fig. 39). Afregningen 21. okt. 1755 på den første store sten
huggerleverance omfattede således foruden kontraktens seks døre en syvende,
der betaltes særskilt (bil. 104). En måned senere var svenden Johan Friderich
Dulsmann96 færdig med den store kirkeportal, hvortil Stanley selv huggede
kartouchen (bil. 217). Stenhuggernes detaljerede afregninger viser, hvordan
murene rejste sig. Marts 1756 var de høje vinduesindfatninger til kirken fær
dige (bil. 128), 23. april arkitrav og karnis (bil. 138) og i august kapitæler til
tårnfremspringets lisener samt gesimsen (bil. 160, 174). Murmester Conradi,
der nu var alene, synes at have haft svært ved at holde trit med stenhuggerne,
og hans svende måtte hele tiden påtage sig overarbejde. Oktober 1756 kunne
de to tømrermestre, hvis folk siden midten af juni havde afbundet tagværket,
holde rejsegilde (bil. 200, sml. p. 85). Tagstenene kom på plads før jul, og da
havde stenhuggerne også afleveret materiale til de to gavlfrontespicer (bil. 197).
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Endnu manglede noget af tårnet, alle jernvinduerne og kirkens indvendige
udstyr; men kassen var tom, og først da man havde fået kongens tilsagn om
yderligere støtte (sml. p. 88), kunne byggeriet fortsætte. Stenhuggerne tog fat
på tårnets anden etage, tømrerne slog »Pahlholzschnitt« på loftsbjælkernes un
derside (sml. fig. 36), og juni 1757 k u n n e Fossati afregne for både kirkerum
mets og sakristiets loft (bil. 237, 356). Udskiftning af smedene (p. 126) betød,
at kirken kom til at stå uden vinduer til langt ind i det følgende år. Ligesom
Fossati måtte arbejde i et luftigt rum, således også Vollmeister og hans svende,
der efteråret 1757 opsatte skelettet til de store pulpiturer samt de to bagtrap
per og dem til kongestolen (bil. 267, 277). Om foråret 1758 afsluttede han sin
del med strækværket mellem pulpiturernes piller og forskallingen af deres lof
ter, hvorefter Fossati fortsatte med gibserarbejdet (bil. 291, 297). Ved juletid
kunne smed Bagsværd indsætte det sidste høje jernvindue (bil. 338).
Snedkermestrene Rubach og Kaare startede i juli måned 1758 (bil. 303) og
fortsatte til indvielsen dec. 1759, hvor de i den sidste hektiske tid måtte an
sætte en tredie mester til hjælp. Foruden færdiggørelse af pulpiturer og trapper
omfattede deres entreprise alt træinventar med undtagelse af orgelfaçaden,
som leveredes af orgelbyggeren. Side om side med snedkrene arbejdede nogle
stenhuggersvende på døbefont og alter, mens Stanley og andre leverede billed
skærerarbejde til prædikestol og pulpitur i træ og sten (sml. beskrivelsen af
de enkelte inventarstykker, p. 145f.).
Næppe havde smeden afleveret den sidste høje vinduesramme, før Burchardt
og Götsche begyndte at stryge dem alle med »Olie Perle farben« på indersiden
og en hvid oliefarve udvendig (bil. 424). Den sidste brugtes også til gravkapel
lets vinduesgitre, mens alle sandstensvindueskarme fik lire gange grå oliefarve
(bil. 412).
Det egentlige indvendige malerarbejde påbegyndte mester Salinus sammen
med en enkelt svend i maj 1759 (bil. 370), og i august var der fem malere i gang
(bil. 383). Den store entreprise, som var fuldendt til indvielsen 2. dec., omfat
tede pulpiturerne som helhed og alle de møbler, trapper og døre, der er udført
i fyr (sml. p. 132). I den sidste afregning optræder blandt andet de 48 numre
på logedørene, de 30 på gulvets stole og de 45 på gravkapellets hvælvinger
(bil. 402).
Vedr. malerarbejdet97. Bortset fra et par overmalinger af den grå hovedfarve og en
kelte mindre reparationer i marmoreringen er der ikke sket indgreb i det arbejde og den
farveholdning, som Salinus gav interiøret (sml. p. 117). Fornemst står prædikestolen og
dens himmel, hvor den gråtonede marmorering med svagt islæt af okker efterligner al
terpartiets norske marmor. Herfra kan man over den næsten ligeså dygtigt udforte krongesims ovenover følge en livlig, næsten sprælsk hånd til sydpulpiturernes søjler, pilastre
og gesimser. Derefter aftager marmoreringens kvalitet over de lange østpulpiturer for at
ende slap og fantasiløs i nord; der har været to eller flere marmorister i gang.
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Mens marmoreringen kun synes udbedret af betydning forneden ved hovedindgangs
døren, har kongestolens flerfarvede skjold været genstand for opmalinger, som vist kun
har ladet dele af vildmændenes karnation urort (sml. p. 174). Pulpiturfaçadernes brystningspanel og vinduer er opmalet to gange. Det samme gælder stort set logernes ligeledes
gråmalede indre. Kongestolen har indvendig tre lag hvid maling, hvoraf de to ældste
antagelig er identiske med såkaldt »kongehvidt«. Logedorene på det øverste galleri har
kun fået een overmaling, og heri har man endog udsparet de oprindelige numre. Uden
for det egentlige kirkerum er oprindelig farvelægning i behold på de to bagtrapper; en
grå limfarve på dorene og en brunlig på paneler og gelænder får fyrretræet til at minde
om fortrappernes ubehandlede eg. Samme brune limfarve er endvidere benyttet på gal
leriets amfiteatralsk opbyggede soldaterstole, mens gulvets stole står i blank eg.
Anvendte materialer. Hovedparten af disse leveredes gennem Anders Bundsen i pe
rioden fra maj til nov. 1759 (bil. 446). Man savner oplysning om sort farve; måske var
den blandt de materialer, P. Casse forærede til kirken, mens han (som medlem af bygningsdirektionen) forte opsyn med malerarbejdet (bil. 412). Man savner endvidere oplys
ning om guld, hvoraf kongestolens våbenskjold må have krævet en hel del; »Balsam
copaviæ« til forgyldning er derimod nævnt (bil. 399). – Lim, hvoraf der ialt brugtes 57
pund, var med i Bunsens første leverancer; tidligt ankom også en fustage af »de jyske
Farver lys gul Okker« (bil. 370). Det er et spørgsmål, om denne okker har været særlig
lys eller gul, for både de ialt 165 pund okker og den billige lim kan næppe være anvendt
andre steder end til de to bagtrapper og soldaterstolenes brune limfarve. Lim er ganske
vist også benyttet til kridering af kongelogens våbenskjold samt til prædikestol og him
mel; men i hvert fald for prædikestolens vedkommende, hvor lim også er brugt til be
maling og marmorering, er der tale om en bedre kvalitet, antagelig den noget dyrere
pergamentlim, og til slut er farvelaget overtrukket med fernis98. Den benyttede frem
gangsmåde er nøje beskrevet i den »Nye og Fuldstændige Maler- og Forgylder-Bog«, der
1794 udsendtes til menig mands nytte, uddraget af de bedste og berømte mestres anvis
ninger. Heri betegnes den overferniserede vandfarve som et »ustridigt mesterstykke« i
anstrygningskunsten, og dertil med en overfladekarakter, der minder om porcelæn. Man
har således gennem selve maleteknikken bestræbt sig for at tilnærme prædikestolen og
himlens overflade det naturlige marmors karakter.
Til det øvrige træværk er derimod benyttet oliefarve. Hollandsk blyhvidt, som reg
nedes for den bedste, er sammen med linolie og sølverglød leveret i større mængder lige
fra arbejdets begyndelse. Sølverglød tilsattes oliefarven til fremme af optørringen og i
stærkere koncentration til overstrygning af knaster og harpixholdige dele for at hindre
gennemslag. – De første påstrøg af farven har været lysere end den endelige farvegivning, som kan være påbegyndt i juni, da Johan Erhard leverede 8 ¼ pund berlinerblåt
(bil. 406). På regningen har Casse bemærket: med ovennævnte berlinerblåt samt ¼ pund
og to lod, som senere købtes, er hele kirken ind- og udvendig blevet anstrøget. Denne
oplysning behøver en nærmere forklaring, eftersom blåt (bortset fra våbenskjoldets) ikke
optræder i kirken. I den nævnte malerbog er der hele fire anvisninger på, hvordan man
skal lave grå farve, idet der skelnes mellem linnedhvidt, sølvgråt, almindelig gråt og
perlegråt, og netop den sidste fremstilles af blyhvidt tilsat berlinerblåt og sort. Farvesnit fra en af nordpulpiturets urørte pilastre viser denne pigmentkonstellation. Inventa
ret i kirken må således være malet med perlegråt, der ikke, som navnet antyder, er lys,
men snarest mellemgrå. Ialt 44 ½ pund terpentinolie, leveret juli og oktober (bil. 446),
må være tilsat oliefarven, fordi den, som oplyst i malerbogen, »betager det forrige anstrøg
lugten og giver hårdere og smukkere overflade«.
Ind i oktober kom de farver, der var bestilt til kongestolens våbenskjold: spanskgrønt
og drageblod. Også Casses egenhændige indkøb af cinnober, brunrødt og den »bedste hol
landske« okker må være benyttet her sammen med varer fra urtekræmmer Frost: rød
lak, florentinerlak og blygult (bil. 412, 421). Blygult bundet med olie har dannet guld-
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Drageblod
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½ pund schellak og 2 lod saffran; opløst i sprit giver disse stoffer en lasur til overtræk
af forgyldning, så den får en varmere tone. De øvrige materialer må være brugt til vildmændene samt til den (nu ændrede) heraldiske farvelægning og rankeværket (sml. p. 174).

Også når det gælder arbejdet med tårnets andet stokværk, følger man bedst
fremgangen gennem stenhuggernes specificerede ugesedler over tilhugning af
de arkitektoniske led. Maj 1757 var de færdige med fyldings- og balustraderækværk til trappehusenes altaner samt den nedre del af tårnets anden etage
(bil. 227). I sommerens løb nåede de så meget, at der i oktober (bil. 260) kunne
afregnes for gesimsen over »indskrifttavlen« (sml. p. 112). Herefter overflytte
des nogle svende til arbejdet med døbefont og alter (p. 148). Murmesteren synes
til stadighed at have holdt 30 mand i arbejde under mestersvenden Schön
bergs ledelse (bil. 264); til ophejsning af de store stenblokke, mursten og kalk
måtte direktionen låne en kran fra Holmen (kopibog).
Mens der arbejdedes på tårnet, bestemte direktionen sig for at udvide grav
kapellet med fire afdelinger (p. 114), tre under tårnet og de flankerende trapper
og en fjerde under sakristibygningen. Indirekte blev denne beslutning nok af
gørende for tårnets endelige form; direkte betød indretningen af kældrene un
der frontpartiet en hævning af gulvniveauet i tårn- og trapperum, som fik stor
betydning for eksteriøret mod Strandgade gennem et trappeanlæg, der var
langt højere end oprindelig planlagt. – Da udgravningerne og den nødvendige
undermuring af frontpartiet var afsluttet, synes de ansvarlige at være blevet
lidt urolige for stabiliteten. Direktionen udbad sig et syn, som dog mundede
ud i, at konstruktionen nok kunne bære resten af tårnet, hvis man blot ven
tede nogen tid (kopibog). Heri finder man utvivlsomt den rette årsag til, at
tårnarbejdet indstilledes midlertidigt med et lavt pyramidetag (sml. fig. 6).
Dumreicher udnyttede ventetiden til at søge et nyt projekt til tårnets fuld
endelse approberet. Tegningen (fig. 38), der bærer hans signatur samt årstallet
1761, blev fremsendt til Danske Kancelli sammen med anmodningerne om
penge til tårnet (sml. p. 88). Samme år i april måned døde Dumreicher99, og
dermed blev der for en årrække stilhed om tårnbyggeriet. Med sin tegning til
tårn og spir har Dumreicher efterladt endnu et bevis for, at han ikke betænkte

Fig. 37 (p. 133). Christians kirke. Façade mod Strandgade med et af de ubenyttede forslag til tårnets
fuldendelse (sml. fig. 38), udarbejdet senest 1759. 1:300. Efter Thurah, Den danske Vitruvius III,
pl. LXIII (p. 136, 140). – Christians Kirche. Fassade gegen Strandgade mit einem der unbenutzten
Vorschläge zur Vollendung des Turmes (vgl. Fig. 38), ausgearbeitet spätestens 1759. 1:300. Nach

Thurah, Den danske Vitruvius III, Pl. LXIII.
Fig. 38 (p. 135). Christians kirke. Façade mod Strandgade. Ligesom ved fig. 37 er der for tårnets ved
kommende tale om et projekt. Efter originaltegning, sandsynligvis 1760, signeret af J. H. Dumreicher,
med årstallet 1761 markeret på spiret. RA. (P. 134, 140). – Christians Kirche. Fassade gegen Strand
gade. Wie bei Fig. 37 ist es ein Projekt, was den Turm anbelangt. 1:300. Nach der Originalzeichnung
wahrscheinlich 1760, signiert von J. H. Dumreicher, und mit dem Jahr 1761 an der Tu
markiert. Im Reichsarchiv.
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sig på at ændre i Eigtveds approberede projekt (I), end ikke når det gjaldt et
så væsentligt led som tårnet. Tegningen, der kan være udført af kirkeinspektør
Fischer (p. 124), viser en anden udformning end Vitruvius (fig. 37). Thurahs
fremstilling af tårnet regnes almindeligvis for en gengivelse efter Eigtveds pro
jekt (I), der på dette punkt (med S. C. Stanley som mellemled) skulle være in
spireret fra engelsk side100. Begge antagelser savner behørigt grundlag. Uanset,
hvor den oprindelige inspirationskilde måtte findes101 og hvem, der har benyt
tet den, så er der p. 140 fremført et forhold, som taler imod Eigtveds forfatter
skab til spiret hos Thurah. Med kendskab til Dumreichers tegning synes det
rimeligt, at han også kan være den ansvarlige bag Thurahs forlæg.
Anden byggeperiode. Tårnets tredie stokværk og spiret opførtes efter hofbyg
mester Anthons tegning fra 1766. Samme år lossedes store mængder af bremersten ved hjælp af en kran, der var lånt på byggepladsen ved den danske
Frederiks kirke102. Hofbygmesteren varetog selv tilsynet og attesterede reg
ninger, i visse tilfælde bistået af det længstlevende direktionsmedlem, nu kirke
ældste P. Casse, mens kirkeforstander Thomas Jensen passede udbetalingerne.
Efterhånden som stenhuggerfirmaet Braun og billedhugger C. F. Stanley
blev færdig med materialet til etagen, tog murmestrene fat, og på pladsen ar
bejdede tømrerne med spirets afbinding. 30. juni 1769 (bil. 20) var det opsat,
og rejsegildet kunne fejres (sml. p. 86). Stanley huggede alle kapitæler, festo
ner og fire vaser. De sidste skulle have stået nederst på spirets fire hjørner
(1768, bil. 15), men i stedet for lod Anthon kobbertækker Adrian lave fire i
kobber. Overfor de kirkeældste undskyldte Anthon sig med, at de allerede ud
førte vaser var tunge og sprøde, hvorfor de i uvejr let ville rive sig løs og falde
ned; forklaringen og arkitektens tilbud om køb af stenvaserne blev modtaget
med nogen skepsis103. Inden Adrian forsvandt fra arbejdet (sml. p. 127), havde
han foruden vaserne lavet guirlanderne til spirets pyramide, udført efter mo
del af billedhugger Johann Gottfried Grund, samt fane og kugle til vindfløjen,
der 31. maj 1769 (bil. 17) stod opstillet på jorden til Anthons godkendelse104.
Jernrækværket om tårnets vægtergang udførtes af Niels Lange efter snedker
Rubachs model (1770, bil. 2). Også om dette arbejde synes der at have været
lidt uenighed mellem arkitekten og de kirkeældste, fordi Anthon ønskede et
mere kostbart gitter, end den første tegning viste (1770, bil. 45). Forgyldnin
gen af spirets ornamenter deltes mellem de to mestre, Rüde og I. A. Bohmenseyde (1770, bil. 19, 38).
November 1770 var klokkerne ophængt (p. 187), og i flere aviser averteredes
prøveringning, inden man på 11-årsdagen for kirkeindvielsen kunne fejre byg
geriets afslutning med en festgudstjeneste (1770, bil. 47, 50).
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Fig. 39. Christians kirke. Plan. 1:300. Antagelig den af Matthias Wanckmüller efteråret 1754 udar
bejdede kirketegning. Kgl. Biblioteks billedsamling. (P. 138, 141). – Christians Kirche. Plan. 1:300.
Wahrscheinlich die von Matthias Wanckmüller im Herbst 1754 ausgearbeitete Zeichnung der Kirche.
In der Bildsammlung der Königlichen Bibliothek.
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Det er nævnt, at det projekt (I), der blev approberet af kongen, er forsvun
det, mens tegningerne til Eigtveds ubenyttede projekt (II) endnu findes (fig.
4-5). Bevaret er også generalplanen, som ledsagede de to projekter, og hvorpå
omridset af den største kirke er indtegnet (fig. 13).
Danmarks kirker, København
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Kirkens bygningshistorie har afsløret, at de tre direktører efter Eigtveds
død foretog væsentlige ændringer i forhold til hans projekt (I). Kirken kan
derfor ikke uden videre betragtes som en reproduktion af Eigtveds tegninger
og ideer. Imidlertid findes der visse kilder, som kaster et ganske godt lys over
det ukendte projekt, og som tjener til en afklaring af forholdet mellem det og
bygningen. Det drejer sig dels om den ramponerede træmodel, som længe har
været kendt105, dels om to ikke hidtil publicerede grundplaner, den ene i Kø
benhavn, den anden i Dresden.
Modellen (fig. 28-32) er fremstillet 1754-55, af snedker Johann Hinrich
Reusse med assistance af billedhugger S. C. Stanley og kleinsmed Jacob Ørs
lev. Fire dage efter Eigtveds død udbetaltes som nævnt (p. 121) et lille forskud
til Reusse, som »skal lave Modellen«. De følgende udbetalinger tyder i øvrigt
på, at der ikke skete meget, før Wanckmüller havde lavet kirketegningen og
tagmodellen (p. 130)106; for den sidste rest af de ialt 180 rdl. til Reusse kvit
terede enken Magdalene Dorothea Reussin107. Stanley leverede hertil seks joniske kapitæler og et skilt over kirkedøren samt noget arbejde »von Wax possirt« ved kongestol, alter og prædikestol (bil. 86). Smedens bidrag var en væg
tergang af opdrevet jern med tilhørende gennembrudte balustre og messing
knopper samt en tårnspids bestående af stang, knop, kompas, fane, kongens
navn og krone (bil. 48). Alle disse detaljer sammen med mange andre er borte.
På et fotografi (fig. 28), der blev taget ved modellens istandsættelse, kan man
endnu skimte de svage spor efter en markering af façadens ørelisener og vinduesindfatninger. Der kan ikke være tvivl om, at modellen har gjort rede for
alle oprindelig planlagte detaljer. Det er også tydeligt, at den er blevet benyt
tet til at anskueliggøre ændringer foretaget under byggeriet; således er den
suppleret med de to kryptkapeller under frontpartiets trappehuse (sml. p. 134),
men ikke med de deraf fremkaldte, ydre trappeanlæg.
En grundplan (fig. 39) i Det kgl. Biblioteks billedsamling har hverken signa
tur eller kirkenavn, men gengiver tydeligvis den tyske Frederiks kirke; yder
mere har den en række forklaringer med en håndskrift, som kan identificeres
med J. H. Dumreichers. En af disse går ud på, at vestsidens vinduer skal flyt
tes, og da Reusse har fulgt anvisningen ved modellens fremstilling, må det
seneste tidspunkt for tegningens tilblivelse være sommer-efterår 1754, hvorfor
der er al mulig grund til at regne denne plan for Wanckmüllers kirketegning.
Så mange træk kæder plan og model sammen, at de må betragtes som udtryk
for direktionens tanker om byggeriet et par måneder efter Eigtveds død.
En sammenligning mellem på den ene side model og grundplan, på den an
den side selve kirken (fig. 19-22) viser mange lighedspunkter, men også for
skelle. En af de sidste vedrører tårnet: hvor Wanckmiillers plan har dekoration
med halvsøjler, fik bygningen pilastre. Netop halvsøjlerne og flere andre træk
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Fig. 40. Christians kirke. Plan. Ca. 1:300. Formentlig tegnet foråret 1754 som kopi af N. Eigtveds
approberede †kirkeplan (projekt I, tegn. nr. 5). Landesamt für Denkmalpflege, Dresden. (P. 139, 141).
– Christians Kirche. Plan. Ca. 1:300. Wahrscheinlich gezeichnet im Frühjahr 1754 als Kopie des
approbierten †Kirchenplans N. Eigtveds (Projekt I, Zeichnung Nr. 5). Landesamt für Denkmalpflege,
Dresden.

på Wanckmüller-planen (façadernes liséninddeling, fontens placering m.m.)
genfindes på Dresden-grundplanen (fig. 40)108, hvis påskrift angiver kirkenavn
og by. Denne plans afrundede hjørner antyder en mere rokokopræget arkitek
tur end kirkens, men samtidig en stil, der er i samklang med den, som kende
tegner Eigtveds lille plan (II, fig. 5). Begge disse planer viser en halv stue
etage og en halv pulpituretage. Meget tyder på, at pulpiturerne har været
tænkt nogenlunde ens og i hvert fald med frit gulvareal nedenunder. Karak13*
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teristisk for den ubenyttede plan (II) er de indskrevne bogstaver, der refererer
til den ledsagende forklaring (sml. p. 81); heri findes endvidere tekster, som
viser, at også tegningerne til det approberede projekt (I) havde påskrevne bog
staver. En lignende fremgangsmåde er benyttet på Dresden-planen, hvor op
lysningerne er påført selve tegningen. Meget taler da for, at planen i Dresden
er en kopi efter Eigtveds originale plan til kirken og sendt til en af vennerne
ved det sachsisk-polske hof109. Enhver tvivl forsvinder, når tegningen sammen
holdes med Eigtveds generalplan (fig. 13): den herpå med »litra O« angivne
bygning har nøjagtig de samme proportioner som Dresden-planen, hvorimod
den skiller sig ud fra Wanckmüller-planen og kirken.
Eigtveds approberede projekt (I) bestod ifølge arkitektens egen forklaring dels
af generalplanen (mrkt. 1), dels af fem andre tegninger: nr. 2 façade mod
Strandgade; nr. 3 sidefaçade mod Kongensgade med indgang til den hvælvede
begravelse og med tårnet antydet, som det kan opføres efter overslaget; nr. 4
plan med den hvælvede begravelse, hvorpå også indgang for præst og kirke
betjente; nr. 5 plan af kirken med den indvendige indretning, hvor den halve
side viser de øvre lukkede stole, over hvilke galleriet kommer (bogstaverne
A-K angiver indretningens detaljer) og nr. 6 længdesnit af kirken, således at
den ene halvdel ses mod altret, den anden mod prædikestolen (bogstav L herpå
er koret over prædikestolen, »hvori et orgel vil kunne anbringes«; M og N er
galleriet og den murede begravelse).
Dresden-planen må være kopieret efter projektets tegning nr. 5. Samtidig
synes det ret indlysende, at kirkemodellens vinduer i tre vandrette zoner (over
for kirkens to) må genspejle Eigtveds approberede façadetegninger (nr. 2 og 3).
Tilsammen giver disse to kilder da værdifulde bidrag til belysning af, hvordan
Eigtved havde tænkt sig det tværstillede langhus opbygget og indrettet.
Om tårnet og dets spir råder der fortsat nogen uklarhed. Dresden-planen vi
ser tårnet placeret, så det springer ind i kirkerummet, men i øvrigt flankeret
af trappehuse som på modellen. Sidste del af den tyske tekst til originalpro
jektets tegning nr. 3 lyder: »worin der Thurm angedeutet, wie weit derselbe
nach überschlagen auszuführen«. Måske udtrykker disse ord en slags »begræns
ning« med hensyn til, hvad der kunne forventes af det tårn og spir, som kunne
opføres for 6.700 rdl. eller ti procent af den samlede byggesum. Modellen har
som nævnt mistet alle detaljer, og tårnet selv kan have mistet en eller flere
»etager«; kun eet af de tre bevarede hører hjemme i spiret (sml. fig. 32). Et
sådant led findes ikke i Anthons spir (sml. fig. 12) og lader sig heller ikke ind
passe i de foregående spirprojekter (fig. 37, 38). Den eneste rimelige forklaring
må være, at det hører til Eigtveds spir, som det var udformet på originalpro
jektet (I), og i så fald havde det lighedspunkter med spiret på Eigtveds ube
nyttede forslag (fig. 4).
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Med dette indblik i Eigtveds tanker om kirkens udformning er der skabt
mulighed for en vurdering af, hvor nært eller fjernt det endelige resultat står
projektet. Lades spiret ude af betragtning (p. 134), må man især hæfte sig ved
direktionens ændringer110 af kirkerummets vinduer og frontpartiets trappe
anlæg, som begge dele er af afgørende betydning for eksteriøret. Selv om vinduesforholdene også betyder noget for interiøret, er det her de store pulpiturfaçader, der påkalder interessen. Inddragelsen af »parterre-etagen« bag faça
derne, der allerede var vedtaget, da Wanckmüller lavede sin tegning, førte
mere med sig. Både på hans og Eigtveds plan står døbefonten i et hjørne under
pulpituret (fig. 39, 40), og når direktionen bestemte sig for en helt anden pla
cering (ved siden af altret), må det ses som en umiddelbar følge af »parterre
etagens« lukning, der ville skabe trange forhold omkring dåben. På stedet og
i det hermed symmetriske hjørne af bygningen blev der indføjet to bagtrap
per. Denne udvidelse af trappekapaciteten kan næsten kun være motiveret af,
at der i pulpituropbygningen er blevet indskudt en etage mere end på Eigt
veds projekt (I), hvis bevarede »explikation« kunne tyde på, at tegningerne blot
har vist eet pulpitur og galleri som på langsnittet (fig. 5) til det bevarede
tegningssæt. Andre punkter kunne nævnes, men de allerede fremførte må være
tilstrækkelige til at vise direktionens og i første række J. H. Dumreichers med
ansvar for det endelige resultat.

KIRKEN EFTER 1770
De godt 200 år, der er forløbet, siden kirken fuldendtes, har ikke sat sig spor
i form af større ændringer på bygningen og dens inventar. Med spirets færdig
gørelse 1770 havde den tyske menighed på Christianshavn stort set nået sit
mål. Endnu manglede dog en bolig til kantoren og en passende afgrænsning af
kirkepladsen mod Strandgade, men begge mangler blev afhjulpet, inden
byggeregnskabet afleveredes til kancelliet 1774. Over dette havde man i et vist
omfang kunnet afholde vedligeholdelsesudgifter siden indvielsen 1759, men nu
skulle menigheden selv overtage alle udgifter ved kirkens drift og pleje. Den
indflydelsesrige generation, der takket være stor kongelig gunst havde realiseret
byggeriet, var borte, og en foruroligende nedgang i antallet af menighedsmed
lemmer var allerede begyndt før 1770. Katastrofen, som de kirkeældste forudså
samme år (sml. p. 90), var i virkeligheden indtruffet. Trods ihærdig indsats for
at bedre økonomien måtte man gang på gang udsætte reparationer, der beløb
sig til mere end nogle få hundrede rigsdaler. Først 1831, da kancelliet påtog sig
vedligeholdelsen, bedredes forholdene lidt. Det er betegnende for situationen,
at en ud- og indvendig istandsættelse, som stadsbygmesteren 1785 erklærede
for nødvendig, to år senere resulterede i en udgift på mindre end 1000 rdl. til
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pudsreparationer, hvidtning og trappesten111, samt at de skader på sandstensbeklædning, tag, loft, orgel m.m., der opstod ved englændernes bombardement
1807, først synes nogenlunde udbedret 181642. En egentlig reparation af byg
ningen som helhed fandt sted 1835; arbejdet lededes af kaptajn Lunding, der
nogle år før havde opstillet en liste over kirkens mange skavanker, hvoraf de
fleste synes afhjulpet inden for en udgift på 5658 rdl. På malerarbejdet ofredes
et mindre beløb 184656, og 1859 betalte kirkeforstander E. J. Hvidt af sin egen
lomme 5-600 rdl. for hvidtning af rummet40, så det kunne danne en anstændig
ramme om 100 års jubilæet (Stampe 68f.). Efter nedlæggelsen 1886 overgik an
svaret for bygningen til den p. 94 omtalte bestyrelseskommission.
Genåbningen som dansk sognekirke 1901. Foråret 1898 pålagde ministeriet
bestyrelseskommissionen at fremsætte forslag til følgende: 1) istandsættelse af
Frederiks tyske kirke til dansk sognekirke, 2) opførelse af en præstebolig på
grunden, 3) omlægning af kirkegård og -plads samt istandsættelse af funktionær
bolig og 4) bortsalg af overflødig jord. Resultatet af kommissionens arbejde, der
var baseret på et af arkitekt O. P. Momme udarbejdet forslag, blev det følgende
forår af ministeriet fremsendt til udtalelse hos det særlige Kirkesyn, ledsaget
af en besked om, at istandsættelsen skulle være så »lidet bekostelig og tage saa
kort Tid som muligt«. Takket være Synets medvirken blev et forslag om pul
piturernes fjernelse ikke gennemført; Synet understregede deres betydning for
»Kirkens historiske Kolorit« og fremhævede bekostningen ved at tage dem ned.
Opførelsen af den præstegård, Momme havde projekteret nord for kirken, af
vistes under hensyn til planerne om en vejforbindelse mellem Strandgade og
Langebrogade. Endvidere fremhævede Synet, at der på grund af monumentets
betydning nødvendigvis måtte skaffes penge til en udvendig istandsættelse.
Inden sagen var færdigbehandlet, døde arkitekten, og bestyrelseskommissionen
fremsendte et nyt forslag, udarbejdet af Fritz Koch, der kom til at forestå
istandsættelsen 1900-1901. Den gennemførtes med så stor forståelse for byg
ningens og interiørets særpræg, at den bedst lignes ved en tiltrængt konserve
ring. Den eneste nyindretning var et centralvarmeanlæg med fyrkælder under
sakristibygningen. Kirkepladsen blev holdt intakt og kantorhuset omdannet til
præstebolig. I det følgende år afholdtes ret store udgifter på istandsættelse af
tag og mur, og 1912f. saneredes gravkapellet under ledelse af arkitekt Gotfred
Tvede; samtidig forsynedes kirken med elektrisk lys (i kapellet først 1933)112.
Luftbombardementet 27. jan. 1943 medførte kostbare, men ikke katastro
fale ødelæggelser på kirken. Samme år istandsattes taget og spirets kobber
klædning, mens murreparationer, vinduernes fornyelse og de omfattende ind
vendige arbejder udførtes 1945-46 (ca. 375.000 kr.), alt under ledelse af Poul
H. Mørck, der også forestod den delvise fornyelse af tårnets sandstensbeklædning 1960-65113.

INVENTAROVERSIGT

143

N.E. 1959

Fig. 41. Christians kirke. Indre, set mod svd. – Christians Kirche. Das Innere gegen Süden.

INVENTAR
OVERSIGT
Kirkerummets oprindelige udstyr er bevaret og indretningen uændret ligesom
farveholdningen siden indvielsen 1759. Blandt de mindre genstande kan frem
hæves den fornemme sølvbestand til brug ved altergang og dåb (p. 150, 160)
samt adskillige kollektbøsser og -fade af metal (p. 178); nævnes må også et
lille, sjældent alterkrucifiks af elfenben (p. 157). Klokkerne leveredes først til
tårnindvielsen 1770 (p. 187), og fra 1780’erne stammer nogle fattigblokke og
altergangstavler (p. 160). Når der hverken findes alterstager eller messehagler
blandt de ældste inventarstykker, skyldes det, at ingen af disse dele benyt
tedes ved tysk gudstjeneste. En enestående bestand af løse stole dækker sam
menlagt perioden fra o. 1700-1950 (p. 166). Den overvejende del af de ældre
hører til det udstyr, som folk selv forsynede pulpiturets loger med (p. 172).
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Den symmetriske opbygning af interiøret om kirkens korte tværakse gen
nem prædikestolsalter-orgel og hovedindgang-kongestol er omtalt i forbin
delse med bygningen (p. 108, 114). Et tre trin højt podie, 16 m bredt og 7 m
dybt, dækker den centrale del af kirkegulvet mod vestre langvæg. Herpå står
alle de inventarstykker, der knytter sig til gudstjeneste, altergang og dåb.
Prædikestolsaltret med dets overbygning af orgel og »kor« har plads i centrum,
og en lille alterskranke (p. 160) slutter sig nær til altrets postament. Selve
altret flankeres af to store pengeblokke (p. 178) samt af døbefont (mod syd)
og kantorstol, begge hegnet af lave brystpaneler (p. 160). En del af de ældste
stole fra logerne står nu på den forreste del af podiet, hvis afrundede hjørner
har smedejernsgelænder fra 1912. Skjult bag alteropbygningen og med adgang
fra podiet er der døre til sakristiet og præsteværelset (p. 163), hvor prædikestolsopgangen findes; trapperummet, som giver adgang til orglet og den til
hørende kamin (p. 182), ligger syd for præsteværelset.
Væggen syd og nord for alteropbygningen er beklædt med høje paneler, mod
hvilke to af de ialt fire blokke faste stolestader har plads; de to andre står frit
på kirkegulvet (p. 165). Til det oprindelige inventar hører et stort antal løse
bænke; nogle med aflåselige siddepladser er nøje tilpasset afstanden mellem
pulpiturfaçadernes pilastre, andre med fast sæde er fordelt i logerne og på
galleriet. Som på alterpodiet er der opstillet løse stole af forskellig alder mel
lem blokkene af faste stolestader til begge sider for hovedaksen.
Kongestolen har bevaret sin første indretning og møblering (p. 174). Det
gælder også de øvrige 58 lukkede loger i det omfang, kirken havde bekostet
udstyret, dvs. en fast og/eller en løs bænk; men de vidt forskellige løse stole,
som brugerne selv indsatte, er næsten uden undtagelse erstattet af stole fra
begyndelsen af 1900’rne. Et par af disse loger (p. 176) var indrettet for pa
tron(er) og præst. På galleriet, hvorfra der er adgang til kirkens arkiv (p. 178),
står, foruden en del møbler tilhørende menighedsplejens børnehave, endnu
nogle af garnisonens soldaterstole (p. 166).
Under beskrivelsen af de enkelte inventarstykker er der først gjort rede for
tingene på og i tilslutning til det store alterpodie.

Inventarier. Kirkens ældste inventarium er udarbejdet 1787 på pastor Josias Lorcks
foranledning. Foruden dette er der gjort brug af de omfattende lister fra 1832, 1840,
1846 og 1856, som fortrinsvis synes udarbejdet i forbindelse med diskussionen om me
nighedens nedlæggelse. Den ene findes i Rigsarkivet, de øvrige i Landsarkivet for Sjæl
land: 1787, i LA. Vorsteher Rechnungen 1766-1845. – 1832 og 1840, i LA. Journal- und
Resolutionsprotokol des Kirchen Collegiums 1825-41(59). – 1846, i RA. Reviderede kirke
regnskaber. Kirkeregnskaber 1829-33, 1834-38, 1839-47. – 1856, i LA. Korrespondance
sager 1847-65 (jfr. kilder og henvisninger).
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Fig. 42. Christians kirke. Prædikestolsalter og orgel. 1:100. Målt af Dorte Wennerberg. Sml. teksten til
fig. 19. (P. 145, 183). – Christians Kirche. Kanzelalter und Orgel. Vermessen von Dorte Wennerberg.
Vgl. Text zu Fig. 19.

INVENTAR PÅ ALTERPODIET
Alter-prædikestol-orgel (fig. 42-45), fra 1758-59, danner den centrale op
bygning, mod hvilken al anden møblering i kirkerummet er orienteret (sml.
fig. 19-22 og p. 114). Altret dannes af en arkitektonisk klart opbygget, frem
springende portalindfatning. To par forskudte frisøjler med korresponderende
pilastre, alle med høje postamenter og korintiske kapitæler, bærer den forkrøppede gesims, der over portalens midtparti har en segmentformet gavl.
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Fig. 43. Christians kirke. Prædikestol 1759, detalje af underbaldakin (p. 148). – Christians Kirche.
Kanzelaltar 1759, Detail vom Unterbaldachin.

Foran denne er fastgjort en stor dekoration med Jahves navn i trekant, skyer
og stråleglans, komponeret over næsten samme opskrift som stukmotivet i
kirkerummets loft (p. 116). Alterbordet indgår som forbindende led mellem
postamenterne under de to forreste søjler. Dets forside optages af en stor fyl
ding, og lignende findes både på postamenterne og på bagvæggen, hvor præ
dikestol og himmel har indtaget alterbilledets vanlige plads. Orglet der som
en slags topstykke fuldender opbygningen, er trukket næsten helt tilbage i
vægplanet, mens brystværnet, som omslutter orgelgulvet, er anbragt i flugt
med portalopbygningens gesimsfrise og følger dens forkrøpninger.
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Fig. 44. Christians kirke. Prædikestolsalter 1759, korintisk sojlekapitæl (sml. fig. 23, nr. 12 og p. 145).
– Christians Kirche. Kanzelaltar 1759, korinthisches Säulenkapitell (vgl. Fig. 23, Nr. 12).

Forskellige materialer indgår i den næsten 14 m. høje opbygning. Hele postamentet med alterbordet, de fire søjleskafter og beklædningen på bagvæggen er
af poleret, norsk marmor fra Gjellebæk, kapitælerne af hvidt italiensk marmor.
Gesimsen, segmentgavlen samt prædikestol og himmel er udført i marmoreret
fyrretræ, der ikke ved umiddelbar betragtning skiller sig ud fra de dele, som
er af marmor. Indvendig er prædikestolen beklædt med blank eg, der også er
benyttet til orgelfaçadens konstruktive led, mens ornamenterne er skåret i
lindetræ. En del af materialet blev foræret til kirken. Således var marmorblok
kene til orgelskafterne formentlig en gave fra Jacob Fortling; i hvert fald bad
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direktionen ham november 1757, under henvisning til den nu fuldførte tegning,
hurtigt meddele, om han stod ved det i sin tid givne løfte om at forære søj
lerne, da hans afgørelse ville få indflydelse på direktionens valg af sten eller
træ til alteropbygningen (kopibog). Godt et år senere resolverede kongen, at
»seks hvide Capituler« af italiensk marmor og nogle kubikfod hvidt norsk mar
mor skulle skænkes til kirken, der også i dette tilfælde synes at have modta
get uforarbejdet materiale1.
Stenhuggerarbejdet udførtes af fem svende, der var beskæftiget hos Fortling
og Stanley. November 1758 afleverede de hele postamentet med fyldinger og
brystgesims (bil. 337). De følgende to måneder tilhuggedes altervæggens pla
der samt lisenerne og deres »skaftgesimser« (dvs. kapitæler), og i begyndelsen
af marts de fire frisøjler med kapitæler. Efter at svendene havde afsluttet ar
bejdet2, udbetaltes der til professor Stanley et relativt lille beløb for nogle ma
terialer og for de fire store korintiske kapitæler, som han havde »forbedret«
(bil. 369).
Snedkerarbejdet i portalens øvre del og prædikestolen (men ikke orgelfaçaden, sml. p. 183) udførtes af Rubach og Kaares svende (sml. p. 126), mens
Stanley og en billedhugger, Poul Frandtzen Lund, stod for det tilhørende bil
ledskærerarbejde. Lund skar de seks konsoller til prædikestolens underbalda
kin samt dens hængeknop (fig. 43) og »den store stav med laurbær og blade«.
Endvidere »ein Stych Zirad« over prædikestolen, fire buestykker til gavlen over
gesimsen og fire stråler til »Glorien« foran, som i øvrigt udførtes af Stanley til
lige med seks »Kragsten« til prædikestolen eller dens himmel3.
Det egentlige alterbord, der er markeret ved et fremspring i forhold til postamentets øvrige led, måler 185 cm i bredden og 78 cm i dybden; højden er
118 cm over gulvniveauet inden for alterskranken og 13 cm over det store alterpodie, som tillige giver plads for døbefont og kantorstol, der står henholds
vis syd og nord for altret.
Prædikestolen og specielt himlen springer kraftigt frem over alterbordet.
Begge dele er formet som syv sider af en ottekant, og i stolen optages bagsiden
af en retkantet fyldingsdør i altervæggen. Den er tilgængelig fra et lille forrum,
anbragt i murtykkelsen, og hertil fører en ligeløbstrappe op fra præsteværelset
bag altret (fig. 113). Om orgelfaçaden, leveret sammen med værket, se p. 183.
Alter-prædikestol-orgel blev udført på basis af kirkeinspektør Fischers teg
ning (p. 124, 184); det må være den, direktionen henviser til i brevet til Fort
ling, og den, der har tjent som forlæg for Thurahs tegning i Vitruvius (fig. 45);
men for detaljernes vedkommende skete der mange afvigelser. Thurahs teg
ning har på postamentfremspringene mellem frisøjlerne to store kvindefigurer,
der symboliserer dyderne, mod syd Caritas Dei, med brændende hjerte, og mod
nord Caritas Miserecordie (kærlighed til Gud og næstekærlighed)4. Postament-

PRÆDIKESTOLS ALTER

Fig. 45. Christians kirke. Prædikestolsalter og orgel. 1:100. Tegningen er fremstillet, før arbejdet
fuldførtes (sml. fig. 42). Efter Thurah, Den danske Vitruvius III, pl. LXIV (p. 124, 148). – Christians
Kirche. Kanzelaltar und Orgel. 1:100. Die Zeichnung ist noch vor der Vollendung der Arbeit aus
geführt worden (vgl. Fig. 42). Nach Thurah, Den danske Vitruvius III, Pl. LXIV.
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fremspringene udførtes, men figurerne blev aldrig lavet. Forklaringen ligger
uden tvivl i den sparsommelighed, som direktionen nødvendigvis måtte ud
vise, fordi der var småt med penge i byggekassen (sml. p. 88). Også på prædike
stol og orgelfaçade blev der sparet. Den første fik ikke de guirlander, der skulle
harmonere med tilsvarende led i kongestolens façade, og orglet fik ingen fe
stons. Når det alligevel blev beriget med et ur i det midterste topstykke, er det
antagelig udtryk for en nødløsning; for en billig penge kunne man her skaffe
erstatning for det kirkeur, man måtte undvære, indtil tårnet stod færdigt, og
det havde lange udsigter.
Den ledende hånd bag Fischers tegning har ganske givet været J. H. Dumreichers (sml. p. 122). Der er intet, som tyder på, at de anvisninger, der har
været indeholdt i Eigtveds tegninger, blev fulgt. Kopien af hans originale plan
(fig. 40) såvel som kirketegningen (fig. 39) antyder en spinklere udformning af
prædikestolsaltret5. Forklaringen til det forsvundne langsnit (projekt I) næv
ner »koret« oven over altret, hvor et orgel kunne opstilles (p. 140), dvs. at teg
ningen ikke har vist noget orgel; det er sandsynligt, at Eigtveds udkast til
prædikestolsaltret har mindet om det, som ses på langsnittet til hans projekt
II (fig. 5). I Frederiks tyske kirke, hvis indretning var bestemt til den evan
geliske gudstjenesteform med menighedens forening om prædiken, musik og
sang, måtte det være en selvfølge at indføje orglet over altret. Med hele sin
uddannelse og europæiske orientering har Dumreicher6 næppe behøvet speciel
vejledning på dette punkt (sml. p. 122), men har han søgt inspiration ved detailudformningen, kan han have hentet den i slotskirken på Christiansborg,
hvor Eigtved i 1740’rne havde realiseret en sammenbygning af de tre elementer7.
Et alterklæde, sandsynligvis anskaffet 1901 til dansk gudstjeneste og udført
i rødt fløjl med guldgaloner (sml. messehagel p. 158), er ude af brug. I sakri
stiet. †Alterklæder. Et alter- og prædikestolsdække, af rødt fløjl med guldborter,
er omtalt 1787. Om alterklædet oplyser N. Jonge (II, 437), at det var gave
fra en »Anonymo«, og inventariet fra 1856 oplyser, at det havde frynser.
Flere broderede alterduge, af hvidt lærred, den ene kantet med kniplinger,
er formentlig anskaffet i den danske tid. I sakristiet. To †alterduge, af hvidt
musselin og med kniplinger, er nævnt 1787 og 1856.
To knæleskamler, nyere, af fyr og beklædt med grønt fløjl som knæfaldet;
den ene er i brug, den anden står i sakristiet. En †skammel, betrukket med
rødt fløjl, er omtalt 1832.
Et broderet tæppe inden for alterskranken, med motiv efter kirkens yngste
signet (p. 160), er skænket til jubilæet 1959. Et ældre med blomstermotiv lig
ger i sakristiet.
Altersølvet, som kirken anskaffede til indvielsen, bestiltes hos sølvsmedelaugets oldermand, Sivert Thorsteinsson. Sættet består af kalk, disk, oblatæske
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Fig. 46-47. Christians kirke. Ske og alterkalk, anskaffet 1759, begge udfort af Sivert Thorsteinsson,
København (p. 154, 151). – Christians Kirche. Löffel und Abendmahlskelch, angeschafft 1759, beide
ausgeführt von Sivert Thorsteinsson, Kopenhagen.

samt ske, og sølvsmedens kvittering fra 1761 lyder på 130 rdl. (bil. 447). Reg
ningen er ikke specificeret, så det er uvist, om den også omfattede berettelsessæt nr. 1. Til det egentlige altersølv hører en samtidig vinkande, udført med
lignende ornamenter og antagelig af samme mester, men skænket til kirken.
Christianskirkens altersølv regnes for at være det betydeligste arbejde fra den
meget produktive Sivert Thorsteinssons hånd8, der også har ansvaret for det
store sølvdåbsfad (p. 160).
Alterkalk (fig. 47), 1759, højde 24,5 cm. Seksdelt, tunget fod af baroktype
med drevne og delvis punslede rocailler og pinseliljelignende blomster på såvel
de konkave som de konvekse led. Ved overgangen til skaftet findes en frise af
nedhængende blade. Den midtdelte, buklede knop har en tilsvarende dekora
tion i drevet arbejde, mens bægerets udsmykning med rocailleværk er udført
ved ciselering. Bægerets indvendige forgyldning er måske fornyet samtidig med
pålodning af en hældetud. Under foden stempler: København 1759, guardein
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Fig. 48. Christians kirke. Disk, anskaffet 1759, udfort af Sivert Thorsteinsson, København (p. 152). –
Christians Kirche. Teller, angeschafft 1759, ausgeführt von Sivert Thorsteinsson, Kopenhagen.

Christopher Fabricius, mester STS 1758 (Bøje 410), fiskenes tegn; samme sted
graveret: W. 63 lod. – På den forgyldte disk (fig. 48), diam. 15,4 cm, er deko
rationen fra alterkalkens mundingsrand gentaget i drevet og ciseleret arbejde,
suppleret med fire klaser af blade og små, runde (laur?)bær. Under bunden to
mestermærker STS 1759 (Bøje 410).
Oblatæske (fig. 49), 1759, højde 10 cm, diametre 10 og 13 cm. Ovalt, karnisformet korpus på fire ben af form som bladbundter; tilsvarende, hængslet låg
med oplukker af rocailleværk. Forgyldt indvendig. Jævnt fordelt på bugen fire
rokokokartoucher, hvoraf bredsidernes er anbragt mellem bladværk; på lå
gets overside blomstergrene og på profilleddene rokokobladværk og C-bøjler.
Ornamentikken viser stor lighed med kalkens, men står i motivvalg vinkan
den nærmere. Under bunden fire stempler svarende til kalkens, bortset fra, at
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Fig. 49. Christians kirke. Oblatæske, anskaffet 1759, udført af Sivert Thorsteinsson,
(p. 152). – Christians Kirche. Oblatendose, angeschafft 1759, ausgeführt von Sivert Thorsteinsson,
Kopenhagen.

København

mesteren har fået fornyet sit stempel, så det nu bærer samme årstal som by
mærket 1759; samme sted graveret: W. 25¾ lod.
Vinkande (fig. 52), 1759, højde 33 cm. Buget korpus på cirkulær fod med
stor rundstav under platte; lang næbtud med hængsellåg og en af C-bøjler
sammensat hank, der foroven smykkes af akantusblade. Låg med knop som
en vindrueklase; på dets overside ciselerede vindrueklaser, på dets og fodens
rundled rokokomotiver af samme art som på oblatæsken. Langs mundingsranden og på næbbet mat punslede ornamenter, på bugen to store rokokokartoucher som oblatæskens. I hver kartouche et graveret våben, det ene, som
omsluttes af elefantordenens kæde, tilhører Johan Ludvig Greve HolsteinLedreborg, oversekretær i Danske Kancelli og kirkens første patron (1759-63);
det andet våben er hans hustru Hedvig Winds. Rester af indvendig forgyldning.
Danmarks kirker, København

14
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Kanden har intet mestermærke under foden, men tre andre stempler nøje
svarende til kalkens og oblatæskens samt indprikket: W. 106½ lod.
Der kan næppe være tvivl om, at kanden er en gave fra patronen til kirkens
indvielse, og ornamentikkens nære slægtskab med først og fremmest oblat
æskens taler umiddelbart for, at Sivert Thorsteinsson også har leveret dette
arbejde. Stykket kan være udført efter samme forlæg som en helt forgyldt vin
kande i Julianehåb kirke i Grønland, stemplet 1751, men af en anden mester9.
Ske (fig. 46), 1745 (?). 15 cm lang. Laffens yderside rillet som en musling.
På skaftets bagside graveret skriveskrift »Teusche F.K.« samt to mesterstemp
ler for Sivert Thorsteinsson med et næsten bortslidt årstal, der vistnok skal
læses som 1745 (Bøje 409).
En kasse, kaldet futteral (fig. 58), til altersættet (kanden iberegnet) omtales
i 1787-inventariet, den måler 4 6 × 3 7 cm, højde 17 cm, er udført i træ og be
trukket med brunt skind, stemplet med forgyldte ornamenter. Hank og låse
tøj af messing. Muligvis udført af snedker Rubach (sml. †futteral til alterkru
cifiks p. 158). Kassen er aflåst og nøglen borte. I præsteværelset, på ny fod.
Alterkalk. 2) O. 1900, 25 cm høj, af nikkel, bægeret med indvendig forgyld
ning. Ude af brug; i præsteværelset.
Berettelsessæt. 1) (Fig. 53) 1759. Kalken, højde 12,2 cm, har seksdelt tunget
fod og midtdelt knop. Vinbeholderen har plads i bægeret og er dels lukket med
en korkprop, monteret på en sølvskive med ring, og dels af oblatgemmet, der
selv lukkes med skruelåg. Samtidig glat disk. Alle dele helt forgyldt. Under
kalkens fod findes stempler svarende til altersættets oblatæske (p. 152), men
månedsmærket mangler. Rundt på bægeret samt på vinbeholderens krave og
under diskens bund er indprikket store skønskriftsbogstaver: »Die deutsche
Friederichs Kirche Anno 1759«. – I samtidigt futteral, udvendig betrukket med
sort skind, indvendig med rødt stof.
2)
Sammensat af dele fra forskellig tid. Opbygget som nr. 1, men oblatgem
mets fod danner her skruelåg på vinbeholderen. Ældst er denne beholder og
disken, som begge er forsynet med tre tilsyneladende ens, forsætligt ødelagte
stempler10 og et nyere, A J i rektangel (fig. 115). Hvis et graveret kors på
oblatgemmets låg er samtidigt med gemmet, stammer dette antagelig fra o.
1900. Kalkens skaft og nedre del af bægeret må være fra samme tid; den upræ
cise sammenføjning med bægerets øvre del skjuler sig bag en tarvelig blad
dekoration, der er udført i trambulerstik ligesom nogle siksaklinjer under mundingsranden, hvor der med indprikket skriveskrift står: »Der deutsche Garnisons-Gemeinde 1759«. Indskriften er gentaget på fodens overside, hvor der til
lige findes et ret nyt stempel, W i oval. – Disken opbevares i en forholdsvis
gammel, skindbetrukket æske, kalken i et nyere, cylinderformet paphylster.
Sættene benyttes henholdsvis af sognepræst og residerende kapellan.
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Fig. 50-52. Christians kirke. Dåbsfad, dåbskande og vinkande. 50 og 52, udfort 1759 af Sivert Thor
steinsson, Kobenhavn, og skænket af henholdsvis Anne Maria Wewer og Johan Ludvig Holstein
(p. 160, 153). 51, udfort 1718 af M. C. Kirchhof, København, og skænket 1772 af Josias og Sophie
Amalie Lorck (p. 162). – Christians Kirche. Taufbecken, Taufkanne und Weinkanne. 50 und 52,
ausgeführt 1759 von Sivert Thorsteinsson, Kopenhagen, und geschenkt von beziehungsweise Anne
Maria Wewer und Johan Ludvig Holstein. 51, ausgeführt 1718 von M. C. Kirchhof, Kopenhagen, und
1772 geschenkt von Josias und Sophie Amalie Lorck.

†Berettelsessæt. Det er uvist, om den christianshavnske del af den tyske gar
nison, der allerede 1759 knyttedes til kirken, havde eget sygesæt, men i så fald
er det ikke nævnt i 1787-inventariet. Det fra 1832 omtaler foruden den for
gyldte kalk (nr. 1) et sæt, som ifølge indskrift tilhørte den tyske garnisons
14
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menighed. Noget årstal er ikke angivet, og derfor kan sættet være identisk med
et, som 1801 fremstilledes til Garnisonskirkens tyske menighed; da den køben
havnske del af garnisonen 1819 overflyttedes til Frederiks tyske kirke, skal
præsten C. G. Göricke have medtaget sættet (sml. p. 92)11.
Alterstager. »Messehagel og Lys paa Alteret bruges slet ikke her« skriver
Jonge i sin Københavns Beskrivelse fra 1780’erne (II, 437), men siden fik kir
ken adskillige stager.
1) O. 1840. Et par 50 cm høje stager af forsølvet messing, i senempire, an
tagelig de to »tunge, dyre lysestager«, som 1840 stod på altret og ifølge inven
tariets oplysninger var skænket af kammerherre Neergaard (sml. kapel 14).
Fod- og lyseskål karnisformede, skaftet cylinderformet med svage, lodrette ril
ler og bægerformet bladkrans nederst12. Lysepig af jern, der nu holder blik
lys med elektrisk pære. På bordet i præsteværelset.
2) O. 1850-1900. Et par 30,5 cm høje sølvbordstager, af fransk proveniens,
udført i LouisXVI-form (med de for stilen vanlige dekorationer: slyngbånd,
perlestav, klokkeblomster, båndomvundne knipper, bukkehoveder etc.). Hver
stage har fem sølvmærker, som giver sig ud for pariserstempler fra 1700’rnes
2. halvdel13. Stagerne, skænket 1962, står på altret ved kirkelige handlinger.
3) O. 1900, syvarmet stage, 46 cm høj, af bruneret hvidmetal med forgyldte
kanter. Stagen brugtes på altret sammen med nr. 4, formentlig indtil nr. 5
anskaffedes. I præsteværelset, ude af brug.
4) 1907. Et par 65 cm høje alterstager af sølv, i barok form. Under foden
bl.a. mærke for A. Dragsted, Kjøbenhavn. Stagerne er skænket af Peter N.
Heering. På alterbordet, på nyere plint af poleret marmor.
5) Et par syvarmede »Titusstager«14, af bronze, første gang nævnt i inven
tariet 1929, skænkedes 1962 til udstedskapeller i Julianehåb præstegæld i
Grønland15.
To †lysestager af messing og en lysesaks er blandt de ting, der 1840 omtales
som udgået siden forrige inventarisering.
Alterbøger m.m. I præsteværelset og det lille rum bag prædikestolen opbeva
res forskellige alter- og salmebøger, der fortrinsvis har tilknytning til den tysk
sprogede menighed; blandt dem findes:
1) Biblia. Das ist: Die ganze Heil. Schrift, Alten und Neuen Testaments,
Verteutschet Durch Doct. Martin Luther. Trykt i Marburg 1694 af Johan.
Jodoc. Kürsner. Antagelig samtidigt, brunt skindbind med forgyldte ornamen
ter. Bogen har tilhørt Josias Lorck og er først kommet i kirkens besiddelse
ved 150 års jubilæet 190916.
2) Biblia, Das ist Die ganze Heilige Schrift Altes und Neues Testaments,
Nach der Teutschen Uebersezung D. Martin Luthers. Lauenburg, 1743. Sam
tidigt, brunt bind17.
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Fig. 53. Christians kirke. Berettelsessæt, udført 1759 af Sivert Thorsteinsson, København (p. 154). –
Christians Kirche. Krankengerät, ausgeführt 1759 von Sivert Thorsteinsson, Kopenhagen.

3)
Allgemeines Gesangbuch auf Königlichen Allergnädigsten Befehl zum
öffentlichen und häuslichen Gebrauche der Deutschen in Kopenhagen. Udgi
vet i København 1782 ved universitetsboghandler Christian Gottlob Prost. Der
findes to forskellige udgaver fra samme år, og nogle af eksemplarerne er i sam
tidige, brune bind med forgyldte ornamenter.
4) Bibelen eller Den Hellige Skrift. 1877. Originalt bind. På forsiden sølv
skjold med graveret skriveskrift: »Christians Kirken 1901«.
Alterkrucifiks. 1) (Fig. 54), o. 1750-60, figurerne af elfenben, i øvrigt af træ.
Gruppens højde er 50 cm, sidefigurernes 11 cm og Kristusfigurens 12,5 cm.
Krucifiksets høje sokkel er formet som klippegrund med slange og blade og
skal illudere Golgathahøjen. Kristusfiguren, der er fastgjort til korset med tre
elfenbensnagler, er med sit anatomisk rigtigt udførte legeme fjernt fra middel
alderens skematiserede fremstillinger. Det med reb opbundne lændeklæde er
folderigt og flagrende som sidefigurernes dragter; Maria og Johannes’ næsten teateragtigt bevægede attituder bort fra korset modsvares af hovedets drejning
op mod den korsfæstede. Karakteristisk er modsætningen mellem skikkelsernes
blødt rundede former og de slanke, skeletagtige hænder og fødder. Øverst på
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korsstammen skriftbånd med »I N R I« (spejlvendt N), fastgjort med nagler
af elfenben; de korslagte knogler og kraniet ved korsets fod er fornyet for
nogle år siden, da de originale blev stjålet. Et †sværd, af guld, var ifølge 1787inventariet hæftet på Marias bryst. Korset er sortmalet, med metalguld på
profiler og på slangen samt grønt på bladene i klippegrunden. Under malin
gen findes kridtgrund eller ældre farvelag18.
Gruppen er nævnt i inventariet 1787 som stående på altret, hvor den stadig
har plads (sml. krucifiks nr. 2). Der er dog næppe tvivl om, at den havde
været i kirkens eje længe før, opbevaret i det †futteral, som snedker Nic. Rubach betaltes for jan. 1766 (bil. 13).
Blandt de få tilsvarende krucifiksgrupper af elfenben i danske kirker er der
en i Ledreborg herregårdskapel. Denne gruppe er sammensat af et krucifiks
fra o. 1300-50 og sidefigurer fra 1700’rnes midte, anbragt på en fælles sokkel,
formet som klippegrund og med givernes navne, Holstein og Wind19. Efter
som Holstein var Frederiks tyske kirkes første patron, er det en nærliggende
tanke, at han sammen med sin hustru (foruden vinkanden, p. 153) kan have
skænket det fine alterkrucifiks.
2)
Skænket 1877 af kantor Hillebrandt20. Figuren er 36 cm høj, af gips, på
kors og plint af sortmalet træ. Det blev givet til opstilling i sakristiet. Nu be
nyttes det på skift med nr. 1, der kun står fremme under gudstjeneste og andre
kirkelige handlinger. Til krucifikset hører en lille håndskrevet papirlap: »Dette
lille Ephitafium er skj[ænket] til Frederichs Kirkes Sakristi af Cantor og Klok
ker Niels Peter Hildebrandt paa hans 25 aarige Embeds jubilæum, han ansat
tes i ovennævnte Embeder d: 1 ste Juli 1852. [opsat d: 1ste?] Juli 1877«; i samti
dig, rødbrun træramme, 10,8 × 13,5 cm. I sakristiet.
Messehagel brugtes ikke i den tyske tid (sml. alterstager). Kirken har nu
fem hagler, den ældste, af rødt fløjl med guldgaloner og -kors, formentlig an
skaffet til dansk gudstjeneste 1901. En af gulligt brokade med guldgaloner og
korsstingsbroderet Kristusmonogram stammer fra 1927, mens to ens udførte,
af tyndt, uldent stof med vævede borter og korsstingsbroderet Kristusmono
gram og i de liturgiske farver grønt og lilla, er fra 1950’erne; den sidste, af
grønt brokade, leveredes af Selskabet for kirkelig Kunst 196321.
Signeter. 1760 fik Ahron Jacobsen 15 rdl. for at lave et stort og et lille sigil
til kirken (bil. 431). Det sidste er bevaret, det første kendt gennem aftryk.
1) 1759 (fig. 121), ovalt med største diam. 3,5 cm. Det bærer Frederik V.s
kronede initial og omskriften: »Friderichs teutsher Kirchen Siegel 1759«. Iben
holtskaft med fatning og ornamenter af forsølvet messing. Længde 7,5 cm.
2) Udført 183722 som erstatning for nr. 1, der var bortkommet. Samme stør
relse og indskrift, men i en grovere udførelse og med meget kraftigere skaft.
Længde 10,5 cm.
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Fig. 54. Christians kirke. Alterkrucifiks af elfenben, antagelig skænket for 1763 (p. 157). – Christians
Kirche. Altarkruziflx aus Elfenbein, wahrscheinlich vor 1763 geschenkt.
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3)
1907, cirkulært med diam. 3,9 cm. Kristusmonogram, X P (de to
græske bogstaver: khi og ro), og brændende olielampe samt indskriften:
»Templvm Christiani - olim Frederici« (Christians kirke – fordum Frederiks«).
Længde 9 cm.
†Signet. Aftrykket efter det af Ahron Jacobsen fremstillede store sigil fra
1759 findes i regnskabsbogens laksegl (fig. 11). Det er cirkulært med diam. på
3,5 cm; samme motiv og indskrift som nr. 1.
Altersamlingstavler, se under salmenummertavler p. 185.
To altergangstavler, o. 1770-80, af eg, 6 0 × 4 5 cm. De rokokoprægede småtavler har postament og segmentgavl samt udbugende midtstykke. I dets svagt
fordybede felt er der fastgjort tre rækker småkroge, ialt 15, der formentlig
har haft samme mission som hullerne på de relativt få kendte skriftetavler23.
Alterskranken, fra 1759, er et enkelt, u-formet smedejernsgelænder, bestå
ende af seks opstandere med volutbøjler forneden og rund, skindbetrukken
håndliste. Hver stander ender foroven i en tap, der er ført gennem overligge
ren og op i en drejet messingknop. Disse leveredes af klokkestøber Troschel
(bil. 417), resten af smed Bagsværd (bil. 425). De på smedens kvittering om
talte »døre og skudrigler«, der er fjernet for få år siden, var to oplukkelige
stykker af overliggeren, som ved hjælp af riglerne kunne låses ind i huller i
prædikestolsaltrets postament. En hylde til særkalke på rækværkets inderside
er opsat af H. H. Blücher 191521.
Om de to pengeblokke ved altrets sider, se p. 178.
Døbefont (fig. 56), 1759. Højde 95,5 cm, udført i poleret og stærkt flammet
norsk marmor fra Gjellebæk24. Den er hugget i ét stykke, med retkantet plint
og rundt, indknebet skaft med fire rillede volutbøjler; rundt om kummen for
dybede ovalfelter. I oversiden en svag fordybning, der passer til dåbsfadet.
Fonten, hvortil inspektør Fischer antagelig har fremstillet tegningen (sml. p.
124), huggedes af Franz Bühler og Wolf Caspar Kiesling efter snedkrenes to
skabeloner, der fremstilledes foråret 1759; slibning og polering udførtes af Jo
han Georg Hendel (bil. 365, 383).
Fonten står som ved indvielsen lige syd for altret og som pendant til kan
torstolen i nord. Under planlægningen havde man tiltænkt den en plads under
pulpituret, hvor bagtrapperne senere indføjedes (sml. fig. 39 og 40).
Fontelukkelse, 1759. Højde 80 cm, udført i eg og som et tresidet panel, hvis
korte side er en dobbeltlåge; fyldingerne er dannet af trægitre (sml. fig. 57)
som gelænderet omkring kantorstolen (p. 163).
Dåbsfad (fig. 50), 1759, af sølv, diameter 46 cm. Glat, flad bund med deko
reret, ophvælvet kant, hvis kontur følger rokokoornamenternes svejfede bevæ
gelser. Mønstrene slutter sig til altersølvets, men det drevne og delvis matpunslede arbejde har et noget kraftigere relief. Langs kantens inderside er der
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Fig. 55. Christians kirke. Los bænk med aflåselige siddepladser (p. 166). – Christians Kirche. Lose
Bank mit verschliessbaren Sitzplätzen.

L. L. 1973

Fig. 56-57. Christians kirke. Døbefont og pengeblok, begge fra 1759 (p. 160, 178). – Christians Kirche.
Taufstein und Geldstock, beide von 1759.
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graveret små blad- og frugtkviste som på disken. Randdekorationen firdeles
af kartoucher, hvoraf to modstående rummer følgende indskrifter: »TAUF:
BEKKEN/ Der Deutschen/Friderichs Kirche« og »Frau Etatz:R: Anne Maria/
Wewer geb: Köster«; af de resterende kartoucher er den ene blank, den anden
forsynet med graveret årstal 1757, hvis cifre flankerer et våben, der forment
lig tilhører ægteparret Wewer: et skrådelt skjold med hestesko på prikket bund
i første felt, skråtstillet kors på vandret rillet bund i andet felt og en væbnet
arm som hjelmprydelse (sml. gitrene til kapel 36). Under bunden fire stempler,
der svarer nøje til alterkalkens (p. 151) og udpeger Sivert Thorsteinsson som
mester. – Anne Maria Wewers »kostbare Sølvfad til Dåbshandlingerne« anføres
1761 blandt kongens begrundelser for frit at overdrage afdøde Johan Friderich Wewer og hans hustru begravelseskapellerne 36 og 45.
Det tilhørende futteral er formet efter fadet og udvendig betrukket med sort
skind, stemplet med forgyldte ornamenter som kassen til altersølvet, og ind
vendig foret med rødt fløjl; forgyldte messingbeslag og prydsøm. Ophængt på
væggen i præsteværelset.
Dåbskande (fig. 51), 1718. Højde 22,5 cm, med cirkulær fod, pæreformet kor
pus, slank næbtud og glat bøjlehank; på det højthvælvede låg en kogleknop.
Rundt om lågets øvre halvdel findes en række radialtstillede felter med régenceklokkeblomster og derunder flere rækker skælagtige skiver; en tilsvarende de
koration i omvendt rækkefølge dækker nedre halvdel af korpus. Ornamenterne
er dels udført i drevet arbejde, dels punslede. Rester af indvendig forgyldning.
Under bunden stempler: København 1718, CL over MW i cirkel for guardein
Conrad Ludolf, samt for sølvsmed Morten Christensen Kirchhof 1718 (Bøje
328) og fiskenes tegn. – På den ene side af korpus findes et kronet spejlmono
gram, E B, mellem sammenbundne grene. Dåbskanden i futteral skænkedes
18. juli 1772 af sognepræsten Josias Lorck og hans anden hustru, Sophie Ama
lie f. Müller, i anledning af deres datters dåb og som det eneste sølvtøj, kirken
manglede (kopibog)25.
Det samtidige futteral (sml. fig. 58) er betrukket med sort skind og forsynet
med indtrykkede, forgyldte ornamenter af en ældre type end altersættets kasse;
foer af rødt stof. I præsteværelset.
En †dåbskande, af tin, er nævnt i inventariet 1787.
Prædikestol, se prædikestolsalter p. 148.
En †lysearm til to lys, forgyldt messing, omtales 1832 og 1856 som fastskruet
på væggen ved prædikestolen.
Timeglas (fig. 60), leveret 1759. Firfaget med drejede balustre mellem udsa
vet fod- og topbræt; højde 20,5 cm, bredde 31 cm. Forgyldte messingfatnin
ger med stempelornamentik fastholder de fire glas, hvis tal ligeledes er forgyldte.
Sanduret, der købtes hos Clemens Michelsen Morup (bil. 439), er anbragt på
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Fig. 58-59. Christians kirke. 58, skindbetrukne futteraler til altersolv og dåbskande (p. 154, 162).
59, kollektfad med fod, nu benyttet ved jordpåkastelse (p. 186). – Christians Kirche. 58, lederne
Holzfutterale für das Altarsilber und die Taufkanne. 59, Kollektenbecken auf Fuss, heute bei der
Einsegnung benutzt.

prædikestolens sydside, ophængt i en samtidig jernstang med løvværk, leveret
af smed Bagsværd (bil. 425). Både i københavnske og nordsjællandske kirker
findes der adskillige paralleller til timeglasset.
Kantorstol, 1759, af eg, 106 cm høj. Den rektangulære stol (sml. fig. 19) er
bygget af fyldingspaneler og forsynet med en glat, tresidet karnap på forsiden;
dør i søndre side og fast bænk mod rygpanelet. I karnappen er ophængt et lille,
muligvis lidt yngre vægskab, af eg, 35,5 × 13,5 cm, højde 33,5 cm. I oversiden
indskåret C L, formentlig for Christian Lorentzen, kantor 1793-1815. Stolen,
der står på alterpodiet som pendant til dåben, omsluttes af en tresidet lukkelse,
nøje svarende til fontens (p. 160) og som denne leveret af snedker Reinhard
Bohlmann26.
Alterpodiets løse stole p. 166.
To smedejernsgelændere, 1912 opsat på podiets krumme hjørner, er udført
som kopi af alterskranken og leveret af H. H. Blücher21.
Møbler i præsteværelse og sakristi, de to rum, som er tilgængelige fra alter
podiets nordside. De nuværende betegnelser stemmer ikke med forholdene i de
gamle inventarier. Præsteværelset (fig. 113), der ligger bag altrets midtparti og
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Fig. 60. Christians kirke. Timeglas på prædikestol, anskaffet 1759 (p. 162). – Christians Kirche. Sand
uhr auf der Kanzel, angeschafft 1759.

er forsynet med opgang til prædikestolen, kaldtes 1787 sakristi, 1832 og 1856
skriftestol (Beichtstuhl). Rummet nord for, nu kaldet sakristiet, nævnes ikke i
de ældste inventarier, men må have indeholdt de ting, der anføres som væ
rende under graverens opsyn, og hermed stemmer det, at lokalet 1856 omtales
som magasinet. – Med baggrund i inventariernes møbelbeskrivelser må man
formode, at det nuværende malede bord, lænestolen med rørfletning og løs
sædepude (fig. 62c) samt to stole uden armlæn hører til det udstyr, skriftestolen
fik ved indvielsen 1759 (om stolene, se p. 168). På bordet står alterstager nr. 1
(p. 156), og på gulvet står de forskellige futteraler til alter- og dåbssølv samt
den originale kasse til salmenumre (p. 185). På væggene er i nyere tid ophængt
billeder af kirken, en farvelagt kopi af Geddes kort over Christianshavn og en
lang række præsteportrætter. Panelerne, der danner rummets endevæg, skjuler
et stort, fast skab i altrets bagside. Et muligvis oprindeligt †skab, bygget op
mod nordvæggen (sml. fig. 113), blev ødelagt ved bombeulykken 1943, der fuld
stændig raserede det nuværende sakristi, hvis indretning med faste malede
skabe og lyse egemøbler stammer fra den påfølgende istandsættelse.
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Fig. 61. Christians kirke. Stolestader (sml. fig. 65), topstykke 1759 (p. 165). – Christians Kirche.
Das Gestühl (vgl. Fig. 65), Giebel 1759.

STOLEVÆRK, LØSE BÆNKE OG STOLE
Stolestader, 1758-59, af eg og opdelt i fire blokke, hvis opstilling fremgår af
fig. 19, 41. De fem stader, der på hver side af altret slutter sig til det høje væg
panel, har seks gavle (de to nærmest pulpiturfaçaderne kun halve), af hvilke
den forreste fastholder frontpanelet. På ryglænet mellem de to bageste stader
i hver række er der opsat et gitterværk af spinkle, drejede balustre. De frit
stående blokkes lange bænke er tvedelt og forsynet med indgange fra både
nord og syd; også her findes i hver række en overskydende gavl, som fastholder
frontpanelet. De i alt seks gange seks gavle har en glat pilaster og udskåret,
symmetrisk rokoko-topstykke (fig. 61); de 30 tilhørende døre har profileret
rammetræ om én stor fylding, og samtlige paneler er udført på lignende måde,
kun antallet af fyldinger veksler. Oprindeligt låsetøj. Snedkerarbejdet er ud
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ført af Rubach og Kaare (bil. 349), billedskærerarbejdet på de 36 gavle af
Stanley (bil. 341), smedearbejdet af Bagsværd (sml. p. 127).
Stolenumre og -påskrifter. De nuværende sortmalede numre efterligner de
originale, som skimtes talrige steder27. Også rækkefølgen er den samme for de
fritstående blokkes vedkommende, hvor nr. 1-10 dækker den nordre, nr. 21-30
den søndre, og således at pladserne nr. 1 og nr. 30 er altret nærmest. Stolene
på altervæggen bar oprindelig numrene 11-15 og 16-20, regnet fra nord til
syd; ved opmalingen har de af uforklarlige årsager fået nr. 21-25 og 26-30
ligesom den fritstående søndre blok. – Sammen med de originale numre ses
rester af påskrifter, som har angivet, hvem stolen var beregnet for. På lågerne
til nr. 1 og 10 står »Officier Stuhl« svarende til »[Offic]ier Frauen S[tuhl]« på
nr. 21 og 30. På stadedørene nærmest alterpodiet, nr. 15 og 16, læses henholds
vis »Schulhalter Stuhl« og »Cantor Stuhl«, mens der på nr. 20 er skrevet »Fa
milien Stuhl«28. Disse anvisninger er påført 1787, da samtlige siddepladser i
stoleværket afmærkedes med sorte streger på sæder og salmebogshylder; de
sidste forsynedes endvidere med bogstaverne A-E (sml. løse bænke), så der
aldrig kunne være tvivl om, hvilket stykke af bænken den enkelte havde ret
til, forudsat lejen var betalt. – Officerernes og kirkebetjentenes pladser var
vederlagsfri; en familiestol kostede fem rdl. årligt, enkeltpladser én rdl.
Løse bænke, 1759. Til gulvets oprindelige stoleværk hører 12 løse bænke (fig.
55), hvis længder er tilpasset afstanden mellem pilasterfremspringene på de
tre pulpiturfaçader. De er udført i eg og indrettet med fire eller fem klapsæder,
som kan slås op og låses fast i ryglænet (bil. 402). Disse i alt 58 »Stuhl Klappen«
eller »Spersitzen« var som stolestadernes pladser afmærket med bogstaver og
streger; men denne markering, der her sidder på ryglænet, er nu overmalet
sammen med bænkene, der har fået samme grå farve som pulpiturfaçaderne.
– Disse pladser var billigere end stadernes, men så lidet eftertragtede, at kun
seks blev lejet ud i årene 1759-7329.
Et stort antal lignende bænke, uden klapsæder, udført i fyr og gråmalede,
findes spredt i de 58 loger og på galleriet; på dettes nordre halvdel står end
videre nogle amfiteatralsk opbyggede soldaterbænke, af fyr og limfarvede (fig.
27), som muligvis først anskaffedes et par år efter indvielsen (bil. 465). Otte
bænke uden ryglæn, udført o. 1945-50, i blank eg med flettede sæder som de
p. 170 nævnte stole, er opstillet mod forpanelerne af de to fritstående stole
stadeblokke (sml. fig. 41).
Løse stole. Den særlige indretning med de mange loger er årsag til, at kirken
altid har haft og stadig har en stor og usædvanlig samling af løse stole. Af den
nuværende bestand på omkring 375 stykker er hovedmassen anskaffet kort
efter kirkens genåbning 1901, da logerne blev taget i brug påny. Den består
af 35-40 wienerstole og ca. 275 pindestole, vistnok fortrinsvis af svensk her-
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Fig. 62 a-f. Christians kirke. Stole, fra 1700’rne, fortrinsvis fra pulpiturernes loger (p. 168 f.). – Chri
stians Kirche. Stühle, 18. Jahrhundert, meistens aus den Logen der Pulpituren.

komst. O. 1910-12 blev der på og ved alterpodiet anbragt en hel del forskel
lige stole, hvis individualitet søgtes udvisket med brun maling og rødbrunt
voksdugsbetræk. Sammen med en halv snes andre stole i bl.a. kongelogen og
sakristiet danner de en tredie gruppe, der modsat de to nævnte er karakteri
seret af uensartethed i form og dekoration. Så stor er variationen, at det højst
er muligt at sammenstille fire helt ens. Omend »uniformeringen« begrænser
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dateringsmulighederne for den enkelte stol, er det tydeligt, at gruppen som
helhed repræsenterer det 18. århundrede. Blandt disse godt 50 stole kan der
være enkelte, som altid må have tilhørt kirken30, men langt de fleste må være
anskaffet af de folk, som lejede logerne. Enten de er købt til formålet eller
medtaget fra hjemmene, er de således et udtryk for møbelkulturen hos den
velstillede del af menigheden. Som privatejendom kunne stolene fjernes ved
lejemålets ophør og skulle derfor ikke medregnes i kirkens inventarlister. Når
stolene i 12 loger spredt over pulpiturets tre etager alligevel figurerer i 1787inventariet, kan det formentlig kun skyldes, at de ved bortrejse eller død var
blevet overladt kirken.
Fortegnelsen over disse 12 logers ialt 29 stole har ingen detailbeskrivelser,
men den er væsentlig til belysning af det private udstyr, som logerne rummede
i kirkens storhedstid; ydermere er det muligt, at flere af de omtalte stole fin
des blandt dem, der endnu står i kirken. I loge nr. 3 stod to høje gyldenlæder
stole, i nr. 4 en lille gyldenlæderstol, i nr. 9 og 10 to og to flettede stole, i nr.
22 to store gyldenlæderstole og en tilsvarende lænestol, i nr. 25 to høje gylden
læderstole og to brune læderstole, i nr. 27 to flettede rørstole og en tilsvarende
lænestol, i nr. 29 seks hollandske rørstole, i nr. 48 tre brune læderstole, i nr. 53
en brun læderstol, i nr. 55 en brun læderstol og en stol med »hjemmelavet«
(broderet?) betræk og i nr. 57 en lille gyldenlæderstol31.
Ved den følgende gennemgang af de 53 bevarede 1700-tals stole er en kro
nologisk rækkefølge tilstræbt, men jævnført hvad der tidligere er sagt, må de
givne dateringer tages med forbehold32; hvor intet andet er nævnt, er stolene
brunmalede og forsynet med voksdugsbetræk. Kun når stolen ikke står på eller
ved alterpodiet, oplyses placeringen.
1-2) O. 1700 (fig. 62a). Barok, højde 95 cm. Dansk arbejde. På den ene stol
er bladdekorationen fjernet og nogle sprosser fornyet.
3-4) O. 1700. Barok, højde 96 cm. Omtrent som det foregående par, men
uden bladskæringer.
5-6) O. 1700. Barok, højde 109 cm. Af type som fig. 62a, men med andre pro
filer på de drejede ben og sprosser samt et langt højere ryglæn. 1974 sortlakeret og betrukket med sort hestehår; indtil da samme sekundære udstyr
som den overvejende del af de gamle stole. I præsteværelset, hvor de mulig
vis altid har stået (sml. nr. 11).
7-10) 1700’ernes begyndelse (fig. 62b). Senbarok, af bøg, højde 118 cm, den
ene dog kun 115 cm. Dansk arbejde. To af de fire så godt som ens stole stam
mer fra inventaret på det første Christiansborg slot. Det fremgår af bagbene
nes indbrændte stempler: Christian VI.s kronede monogram samt årstallet
1740 og K S C B, der står for Københavns Slot Christiansborg.
11) O. 1720-40 (fig. 62c). Régence, højde 122 cm, med tilhørende hynde. I
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Fig. 63 a-f. Christians kirke. Stole, 1700’rne, fortrinsvis fra pulpiturernes loger (p. 169 f.). – Christians
Kirche. Stühle, 18. Jahrhundert, meistens aus den Logen der Pulpituren.

præsteværelset, hvortil stolen muligvis anskaffedes 1759. En armstol med løs
sædehynde er nævnt i 1787-inventariet og senere sammen med to »almindelige
stole«, der kan være identiske med de nuværende (nr. 5-6).
12-13) O. 1720-40 (fig. 63a). Senbarok, af bøg, højde 103-104 cm. Den ene
har bag på sargen et stemmejernsmærke xxl.
14)
O. 1730-50. Af type som foregående, men med drejede sprosser og for
nyet rygbræt. Højde 103 cm.
Danmarks kirker, København

15
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15) O. 1730-50 (fig. 63d). Tidlig rokoko, højde 113 cm. Armstol med polstret
sæde, betræk af vinrødt brokade (sml. fig. 67). Hvidlakeret med forgyldte orna
menter. I kongelogen og formentlig anskaffet hertil 1759 sammen med de tre
følgende. Antagelig benyttet af kongen.
16) (Fig. 63e). Højde 105 cm. Samme udførelse og placering som foregående.
Antagelig benyttet af dronningen.
17-18) (Fig. 63f). Højde 100-101 cm. Samme udførelse og placering som de
to foregående.
19-21) O. 1730-50. Højde 100 cm. Samme model og snitværk som fig. 63d,
men smallere og uden armlæn. Tværsprossen på den ene stol er fornyet.
22) O. 1740-50. Tidlig rokoko, af bøg, højde 104 cm. Af type som fig. 63b.
23) O. 1740-50 (fig. 63b). Rokoko, af bøg, højde 101 cm. Rester af bolus
overtræk.
24-27) O. 1740-50 (fig. 62d). Rokoko, lakeret træ, flettet sæde og ryg, højde
93 cm. Muligvis fransk arbejde. Enkelte benender beskadiget.
28) O. 1750(?). Rokoko, lakeret nød(?), flettet sæde og ryg, højde 95,5 cm.
Formentlig fransk arbejde. Meget beslægtet med fig. 62d, men ryggens overkant
er nærmest fladrundbuet, og der er intet serpentinekryds mellem benene.
29) O. 1740-60 (fig. 63c). Rokoko, højde 103 cm. Dansk arbejde. Nederste del
af forsargen borte.
30) O. 1760-70 (fig. 64a), højde 94 cm. Engelsk eller af engelsk type. I kir
kens forhal.
31-34) Formentlig 1770’erne (fig. 62e). Overgangen mellem rokoko og Louis
XVI. Udført i en meget let, lakeret træsort, flettet sæde og ryg. Højde 93 cm.
35-36) O. 1770-80 (fig. 62f), højde 94 cm. Louis XVI. Dansk arbejde, polstret
sæde og ryg med yngre, grønt fløjlsbetræk. De to armstole står på hver side
af altret.
37-49) Før 1787? (fig. 64b-c), af mørktlakeret træ med flettede halmsæder
(nu skjult af voksdug), fuld højde fra 92,5-98 cm. Antagelig »hollandske rør
stole«, hvoraf der ifølge det ældste inventarium stod seks i loge 29. Stolene er
stort set ens; men antallet af rygbrædder og formen på benenes kuglefødder
og ryggens knapper varierer; enkelte stole har mistet benenes nedre ende og
ryggens øvre samt nogle sprosser. De ialt 13 stole er fordelt på logerne 17 og
18 (sml. fig. 65).
50-53) Antagelig 1700’rnes anden halvdel. Fire forskellige, meget medtagne
stole, hvoraf den ene har mistet hele ryggen; i loge 38, 39 og 54.
Blandt de gamle stole på alterpodiet står en malet egestol af nybarok form,
fra o. 1900, og mellem gulvets stole findes otte stole i blank eg svarende til
bænkene p. 166.
De ens wienerstole (fig. 64d) har varemærke fra Jacob og Josef Kohn i Wien
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Fig. 64 a-f. Christians kirke. Stole, 1700’rne og begyndelsen af 1900’rne, fra
(p. 170 f.). – Christians Kirche. Stühle, 18. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts, aus den
Logen der Pulpituren.

pulpiturernes

loger

(fig. 116). De må være fra omkring 1900 ligesom pindestolene (fig. 64e-f). Disse
optræder i flere forskellige udgaver, hvoraf de afbildede har indklæbede sedler
fra henholdsvis en uidentificeret stolefabrik i Nässjö og »Vernamo Stol- & Mö
belfabrik« (fig. 117).
15*
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†Stole. Efterhånden som menigheden sygnede hen, voksede antallet af herre
løse stole33. 1832 måtte man opgive at inventarisere kirkens egne, fordi det ikke
var muligt at udskille dem fra de mange, som var efterladt af tidligere lejere.
I de følgende år, da en ny menighed fylkedes om Grundtvig, skaffede kirken
sig en hårdt tiltrængt indtægt ved – uanset ejendomsforholdet – at udleje lo
gernes siddepladser (sml. fig. 10), og derefter blev stolene inddraget som kir
kens ejendom. Inventarierne 1846 og 1856 angiver enslydende tallet på pulpi
turernes løse stole til 95, hvoraf en halv snes var armstole. Siden da er der så
ledes forsvundet omkring 40 stole.
Degnestol, se kantorstol p. 163.
Konge- og herskabsstole, se følgende afsnit.

PULPITURERNE OG DERES LOGER
Pulpiturerne (sml. fig. 20, 66) er det mest særprægede indslag i rummets
udstyr, men ikke inventar i egentlig forstand. Tilsammen danner de den store
trækonstruktion, der i tre stokværks højde og kronet af et galleri er rejst langs
ydervæggene i nord, øst og syd, og hvis façadebeklædning danner interiørets
egentlige vægge til de tre sider. Som et helt afgørende led i planlægningen af det
protestantiske kirkerum hører de nøje sammen med selve bygningen, hvor de
med tilhørende trappeanlæg er omtalt p. 114, 117.
De lette panel- og vinduesvægge, i alt 15 fag, som lukker parterre-etagen
og de to pulpiturer, danner som tidligere nævnt en sammenhængende pa
læagtig facade, hvis midterste fag optages af hovedindgang og kongestol
(fig. 24). På grund af disse særlige funktioner indtager faget en særstilling; dels
er det forsynet med et krumt og rigt dekoreret frontpanel, dels bryder faget den
ellers herskende etagedeling. De eneste horisontale led, der er fælles med de
øvrige fag, er krongesimsen og galleribrystværnet. Disse 14 ens fag er fordelt
med tre til hver side for kongestolen og fire i henholdsvis nord og syd, hvor de
fag, som støder op mod altervæggen, dog er udført som blændfaçader, hvis
formål er at dække pulpiturernes to bagtrapper (fig. 41). Set fra kirkerummet
skiller de sig i snedkermæssig henseende ikke ud fra de øvrige 12 fag, bag hvilke
der findes loger i alle tre etager. Mellem fagdelingens pilastre og korintiske
halvsøjler er vægfladerne etagevis opbygget af lavt fyldingspanel og sprosse
delte vinduer, hvoraf de øverste har viftedelt, rundbuet afslutning (fig. 66).
Brystværket er overalt udført som dobbeltpanel med hulrum, hvori den nedre
del af vinduesrammerne kan nedsænkes ved hjælp af en læderrem (sml. fig. 65).
Pulpiturerne er bygget 1758-59. Tømrerne afsluttede deres arbejde i efteråret
1758 (p. 131), og i vinterens løb gipsede Fossati alle lofter (bil. 356). Mellem
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Fig. 65. Christians kirke. Indre, set fra pulpiturloge i nord (p. 172). – Christians Kirche. Das innere,
von einer Pulpiturloge im Norden gesehen.
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marts og juli 1759 opstillede snedkerne Rubach og Kaare de 14 fag »Pulpitur
panel«, til hvis søjler billedhugger Stanley skar de 12 halvrunde og fire kvart
runde korintiske kapitæler under krongesimsen (bil. 361). I september var også
kongelogens frontpanel så vidt færdigt, at galleriets brystværn kunne føres
igennem34. Ved den tid var også indretningen af logerne (p. 175) i de 14 fag
afsluttet, og malerne var godt i gang med arbejdet (p. 131). Kongestolen med
dens mere krævende udstyr blev derimod først færdig i sidste øjeblik før kir
kens indvielse, da snedker Bohlmann leverede og monterede vinduesrammer
og dobbeltdør26. Pulpiturernes farveholdning er nævnt under bygningen p. 117.
Kongestolen (fig. 24) er i kraft af fagets særlige etagedeling forskudt således i
forhold til de øvrige loger, at ingen kom til at sidde over eller ved siden af
majestæten. Om adgangsforholdene se p. 116. Til dekorationen på det krumme
facadepanel, hvori også hovedindgangens dobbelte dørfløje indgår, leverede
Stanley: »det Kgl. Vaaben med to Vildmænd, Kragsten og Festoner til Vin
duerne og et dobbelt Skilt med Kgl. Navn« (bil. 389). Rigsvåbnet er bygget op
over og omkring det viftedelte, rundbuede vindue, som indgår i dørpartiet, og
således, at vildmændene står på det riflede snitværk med guirlander, der ud
fylder sviklerne. Stolens topstykke med initialerne for Frederik V og dronning
Juliane Marie er anbragt på pulpiturernes krongesims. Med få undtagelser er
billedskærerarbejdet forgyldt. Rød farve er benyttet som baggrund for ini
tialer, og vildmændene har naturlig karnation samt grønne egekranse og brune
køller. Det opmalede rigsvåben (sml. p. 132) har følgende inddeling og farve
lægning: Hovedskjoldet er firedelt af kors med grå bund og røde konturer;
1. felt, Danmarks tre løver over ni hjerter, blå og røde på guldbund; 2. felt,
Norges løve, blå på rød bund; 3. felt, de tre unionskroner, forgyldte på blå
bund; 4. felt, de Gothers løver over ni hjerter, blå og røde på guldbund, samt
de Venders lindorm, forgyldt på rød bund. Midtskjoldet er udelt, rødt, hvorpå
Holstens nældeblad og Stormarns svane, begge grå, og Ditmarskens rytter,
forsølvet. Hjerteskjoldet er lodret delt i rødt og blåt, med Oldenborgs bjælker
i 1. felt og Delmenhorsts kors i 2., begge dele forgyldt. I øvrigt har façaden
samme farveholdning som i de øvrige pulpiturfag (p. 117) bortset fra, at
logens vinduer indrammes af forgyldte profillister.
Stolens indre er holdt i vinrødt, hvidt og guld. Både bagvæggens dobbelte
fløjdør og de lave paneler, der dækker væggenes nedre del, har pålagte profiler
(sml. p. 180 og fig. 23, nr. 8), der er hvidmalede som alt træværket. Ligesom i
pulpiturernes øvrige loger er façadens brystpanel udført dobbelt, så vindues
rammerne kan nedsænkes ved hjælp af en læderrem med røde borter. Vindues
rammerne og de røde brokadetapeter (fig. 67), som dækker væggenes øvre del,
indrammes af forgyldte lister med samme profil som brystpanelets. Loftets
rokokostukkaturer, hvoraf fig. 68 viser et udsnit, er i den modstående side for-
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Fig. 66. Christians kirke. Pulpiturerne, snit og façade. 1:100. Målt af Ivar Ditlef-Nielsen og Chr.
Østergaard. Sml. teksten til fig. 19. – Christians Kirche. Die Pulpituren, Schnitt und Fassade. 1:100.
Vermessen von Ivar Ditlef-Nielsen und Chr. Østergaard. Vgl. Text zu Fig. 19.

synet med Frederik V.s initial. – Til rummets udstyr hører fire hvidlakerede
stole med vinrødt betræk svarende til væggenes (sml. p. 170 og fig. 63d-f). Ifølge
1787-inventariet var der foran vinduerne seks hvide silkegardiner.
De øvrige loger, i alt 58, er fordelte med 18 i hver af de to nedre pulpitur
etager og 22 i den øverste (sml. fig. 19 og 22). Den originale nummerering er be
varet27 og starter for alle tre etagers vedkommende med den vestligste loge i
syd og ender med den tilsvarende i nord. I denne rækkefølge har underetagens
loger nr. 1-18, mellemetagens nr. 19-36 og den øverste nr. 37-58. Bortset fra den
størrelsesmæssige variation har kirken kun på et enkelt punkt udmærket den
ene etages loger frem for de andres; det vedrører skillevæggene, som i mellemetagen er udført som fyldingspaneler (sml. fig. 66), andetsteds af ganske tynde
brædder. Alt andet udstyr, som kirken bekostede, er ens: dørene med deres
beslag og låse, en fast fyrretræsbænk opsat på bagvæggen, en salmebogshylde,
nogle drejede hatteknager og eventuelt en løs, gråmalet bænk med ryglæn,
ganske svarende til de på fig. 55 viste, men uden klapsæder og i længde af
passet logens mål. Leveret af kirken var muligvis også de mange † gardiner med
tilhørende stænger, der er omtalt i de ældre inventarier (p. 186). Med enkelte
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Fig. 67. Christians kirke. Kongelogen. Vægbeklædning af vinrodt brokade (p. 174). – Christians Kirche.
Die Königsloge. Wandbekleidung aus weinrotem Brokat.

undtagelser måtte brugerne selv sørge for den øvrige møblering, der fortrinsvis
bestod af løse stole, hvoraf en hel del er bevaret (p. 166).
Fire loger blev nydt frit: sognepræstens, patronens og de to kirkeældstes. I den
tyske tid synes sognepræsten og hans familie altid at have haft deres faste plads
i loge nr. 1, mens nr. 28 (på mellemetagen, nord for kongestolen) var specielt
indrettet til kirkens patron; ifølge 1787-inventariet var den udstyret med
grønne silkegardiner og forskellige stole30. I en årrække efter J. L. Holsteins af
gang som patron 1763 blev siddepladserne i denne loge dog lejet ud enkeltvis
til prominente personer, hvilket antagelig skyldes, at efterfølgeren, J. H. E.
Bernstorff, foretrak loge 27 (syd for kongestolen), som han havde haft fra kir
kens indvielse. Efter 1819, da den tyske garnison blev henlagt til kirken, fik
denne to patroner, en civil og en militær, som havde deres faste pladser i hen
holdsvis loge 28 og 27. De til enhver tid fungerende kirkeældste, som ifølge
privilegierne frit kunne vælge en indelukket stol, havde ikke faste pladser.
Alle de øvrige loger lejedes ud for en pris af 6-12 rdl. årligt, og de var meget
eftertragtet, fordi familierne her kunne sidde samlet, modsat hvad der var

PULPITURERNE OG DERES LOGER

177

Hauerslev's atelier 1945

Fig. 68. Christians kirke. Kongelogens loft (østre del), udført 1758 af C. L. Fossati. (P. 174 f.). –
Christians Kirche. Die Decke der Königsloge (östlicher Teil), 1758 von C. L. Fossati ausgeführt.

tilfældet i stolestaderne. Ved ethvert lejemål udfærdigede kirkens forstander en
kontrakt (fig. 118) og overdrog lejeren nøglen mod den årlige afgift samt »Festegeld«, som udgjorde en fjerdedel deraf. Frem til o. 1800 giver den omhyggeligt
førte stoleprotokol29 oplysning om, hvem der til enhver tid var lejer af den
enkelte loge35. – Siden kirken blev dansk, er logerne frit tilgængelige med und
tagelse af nr. 2, 34 og 35, der ved påskrifter på dørene er angivet som henholds
vis kirkeværgens, menighedsrådets og præsternes stol, samt nr. 52 og 53, der
benyttes som en slags museum.
Pulpituropbygningens øverste led er det store, udelte galleri, i hvis gulv bag
trapperne udmunder. Dets officielle navn, »soldaterloftet«, angiver det som
stedet, hvor garnisonens menige medlemmer havde deres faste pladser under
gudstjenesten. Endnu optages etagens nordre halvdel som nævnt p. 166 af
specielt opbyggede soldaterbænke (fig. 27). – Siden 1901 er den søndre halvdel
benyttet til forskellige former for søndagsskole og møbleret i overensstemmelse
hermed (sml. indledningen p. 95).
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Fra galleriet er der ad en lille trappe med klassicistisk trærækværk adgang
til et arkiv, indrettet o. 1780-85 foroven i mellemste tårnstokværks vestre ar
kade. Åbningens vanger danner nord- og sydvæg, mens det rundbuede stik
fungerer som tøndehvælvet loft; en gipset trævæg lukker mod tårnets indre
og en dobbeltdør mod galleriet36. Det forholdsvis nymøblerede rum, der stadig
tjener som arkiv, havde ifølge 1787-inventariet følgende †møbler: et bord med
grønt tæppe, fire stole30, »Repositoria« (bogreoler), blækhus og pennekniv.

ANDET INVENTAR
Pengeblokke, kollektfade m.m. Kirken har usædvanlig mange, vidt forskellige
genstande til indsamling af penge. De fleste stammer fra den tyske menighed,
mens andre er kommet til i perioden, da N. F. S. Grundtvig fik tilladelse til
at benytte kirken. I kopibogen oplyses under 31. marts 1760, at fattigblokke
og »Collectbüchse« er anskaffet for fattigmidlerne og derfor henhører til fattig
kassen, også når de skal repareres. Til denne gruppe hører sandsynligvis den
del af følgende genstande, der synes samtidige med kirken, men som ikke, i
modsætning til andre anskaffelser, er ført til udgift i regnskaberne for kirkens
opbygning.
1) (Fig. 57), 1759. To faststående træblokke, 109 cm høje, helt beslået med
plader og kantlister af jern. Pengeslids med beskyttelsesbøjle på oversiden og
lem med tre svære jernbånd og hængelås på forsiden. Smed Bagsværd modtog
betaling for forskelligt arbejde og nøgler til kirkeblokkene marts 1760 (bil.
425). Opstillet ved dåb og skriftestol, dvs. på begge sider af altret.
2-3) (Fig. 70-71), o. 1760. To par pengebøsser af messing, højde ca. 19 cm,
bundens diam. henholdsvis 17,5 og 20 cm. Begge par har buget korpus på lav,
udsvajet fod; hvælvet, hængslet låg med pengetragt og to beslag til hængelås.
På det ene par er låget gennembrudt af udsavet akantusværk, kantet af punslede ringornamenter. Dette par har under bunden mestermærke AC i oval;
inventariet 1832 kalder disse bøsser for »comminionsæsker«. Alle fire har i bun
den sekundære huller til fastgørelse på f o d ; når bøsserne nu er i brug, står de
løst på høje, gråmalede træfødder, dels på hver side af gangen foran hoved
døren til kirkerummet, dels ved foden af de flankerende trapper til pulpiturerne.
4)
(Fig. 69), o. 1760. Tre kollektfade af messing, højde 9 cm, diam. 40,5 cm.
To cm høj, lodret standkant, flad bund og bred, opadskrånende fane, der er
rigt graveret og punslet med S-ranker, nelliker, roser og tulipaner. Under bun
den samme mestermærke som på nr. 2; senere påloddet øsken til ophængning.
I inventariet 1787 omtales de tre fade sammen med fem sortmalede fødder til
at stille dem på, mens der 1832 kun nævnes to fade, anbragt i et aflåst rum
ved skriftestolen; disse findes nu opstillet på skabet i sakristiet, mens det tre-
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Fig. 69-71. Christians kirke. Kollektfad og pengebosser af messing (p. 178). – Christians Kirche.
Messingbecken und Büchsen zur Kollekte.
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die, i sortmalet tilstand og sammen med den eneste bevarede af de nævnte
sortmalede fødder (fig. 59) benyttes ved jordpåkastelse (sml. p. 186).
5) 1786. Seks fattigblokke af træ, 75 cm højt rygbræt, hvortil selve blokken
med pengetragt og skuffe er fastgjort. Sortmalet med grå staffering og skrive
skrift: »Til Sognets Fattige den 1ste Octobr: An(n)o: 1786«. To hænger på væg
gen uden for døren til kirkerummet, to andre i tårnrummet, ved dørene til
pulpiturtrapperne, og de sidste to ved foden af disse trapper, en anbringelse
som svarer til forholdene 1856. Dette år omtales endnu to †fattigblokke fæst
net til væggen og anbragt »bagerst« ved udgangen til fattigkirkegården, dvs.
ved bagtrappen i nordvest.
6) 1832 betaltes snedkermester Krüger for fremstillingen af tre pengetavler
af mahogny og for maling af skriften, der var forsynet med grøn »Coathing«.
24,5 × 15 cm, højden 26 cm. Tavlerne har udsavet opstander, fast dække med
fløjlsforet pengetragt og drejet håndtag22. De ens tavler, som er anskaffet til
Grundtvigs danske aftensang, har hvide påskrifter med fraktur; på den ene
står: »For Kirken« og på de andre: »For Kirkebetienterne«. I loge nr. 53.
En †klingeltavle, af træ, med messingbeslag og lås, omtalt i inventarierne
1832 og 1840, sidste gang som gammel, antagelig en af de to omgangstavler,
snedker Reinhard Bohlmann lavede 1761 (bil. 447).
Dørfløje. De fleste af kirkens enkelt- og dobbeltdøre er samtidige med byg
ningens respektive afsnit og fortrinsvis forsynet med det originale beslag og
låsetøj. I hovedindgangen og de flankerende trapperum er materialet eg,
andre steder limfarvet eller malet fyr (sml. trapper p. 132). Alle er udført i
rammekonstruktion med fyldinger, hvis antal varierer fra to til seks, men to og
tre er det almindeligste. Sprossedelte glaspartier erstatter den øvre fylding,
hvor dørene indgår som led i pulpiturernes façader; over de to dørfløje, der i
plan følger kongelogens krumning, er der et halvcirkulært topstykke med vifte
formede ruder (fig. 24), og tilsvarende findes over hovedindgangens andre døre.
Alle gerigter og rammeværket har rokokoprofiler; almindeligvis er de fyldingsindrammede profiler skåret i rammetræet, men ved de fornemmeste døre
er der anvendt pålagte profiler, dvs. samlingen mellem rammetræ og fyldinger
dækkes af en fremspringende profileret liste (fig. 23, nr. 7-8, fig. 74). Ligesom
mange af tidens profiler regnes denne konstruktionsmetode, der ikke er alt for
almindelig i dansk snedkerhåndværk, for at være af fransk herkomst37.
Låsetøj og andet beslag til samtlige døre, stoleværk og loger indbefattet, er
næsten uden undtagelse leveret af smed Bagsværd mellem maj og december
175938. Det fineste udstyr sidder på hovedindgangens mellemdør, hvorfra
fig. 72-74 stammer. De viser dels den 30 cm brede lås, som indvendig har en
smukt ciseleret messingplade med rocailleværk, dels det midterste, 47 cm høje
hængsel, foran hvilket den ligeledes samtidige dørlukker med messinghjul
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Fig. 72-73. Christians kirke. Låsetoj: 1759, på hovedindgangens mellemdør (p. 180). – Christians
Kirche. Schloss, 1759, in der mittleren Tür des Haupteinganges.

L. L.1975

Fig. 74. Christians kirke. Hængsel og dorlukker, 1759, på hovedindgangens mellemdør
Christians Kirche. Scharnier und Türschliesser, 1759, an der mittleren Tür des Haupteinganges.

(p.

180).

–

er fastgjort. Lignende »fjedre« leveredes til dobbeltdørene, som fra fortrapperne
fører ind til pulpiturerne, men kun et par stykker er i behold. Den tarveligste
udgave af beslag findes på bænkene med klapsæder (sml. fig. 55). Bortset fra
mellemdørens lås er messing kun benyttet til beslaget på kongelogens dør.
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Pulpiturer, se p. 72.
Orgel og »kor«, 1759. I forbindelse med prædikestolsaltret (p. 150) er der gjort
rede for orglets placering som øverste led i kirkerummets centrale opbyg
ning (fig. 21, 42). Orglet står som en art skærm foran den store arkade, der
forbinder kirke og sakristibygning, hvis øvre etage, 1759 kaldet »orgelgulvet«,
er indrettet som korrum. Det nuværende orgelværk (fra 1917) optager en stor
del af dette rum, men i forbindelse med værkets forestående udskiftning er en
retablering af de oprindelige forhold planlagt. Fra sakristibygningens yderdør
fører en trætrappe direkte op til orgelgulvet, hvor der i trapperummets vindueslysning er bevaret et »kulbækken«, som organisten kunne varme hænder ved;
det er formet som en lille kamin, bredde 70 cm, med jernlåge og høj kappe
(fig. 119), der oprindelig endte i et rør, som var ført ud gennem vinduet (bil. 399).
Orgel, 1917, bygget af I. Starup, ombygget 1946 af I. Starup og søn. H. J.
Müllers façade fra o. 1759 genanvendt, prospektpiber dog ikke klingende. 27
stemmer, to manualer, pedal. Pneumatisk keglevindlader39.
Et nyt orgel med 32 stemmer, to manualer og pedal, er under bygning hos
Poul-Gerhard Andersen, Bagsværd, og forventes opstillet 1975, en del af H. J.
Müllers prospektpiber, der har været stumme siden 1917, vil eventuelt atter
blive klingende.
†Orgelværk, bygget 1758-1759 af Hartvig Jochum Müller, der også leverede
façaden (p. 183). Januar 1759 var han så langt fremme, at »brustet« ønskedes
anlagt (kopibog). Selv om afleveringsforretningen først fandt sted august 1761
(bil. 443), må værket antages at have været i hvert fald spilbart ved indvielsen
2. december 175940, hvor der vides at have været fremført orgelmusik (sml.
p. 85).
Dispositionen var iflg. kontrakten fra 1758 (bil. 443) følgende:
Manual
1. Principal
2. Quintadena
3. Weid Pfeiff
4. Octav
5. Spidtz Floidt
6. Nasat quint
7. Octav
8. Mixtur
9. Tromet
10. Vox humana

Pedal

Brust-Positiv
8 foed
16 foed
8 foed
4 foed
4 foed
3 foed
2 foed
4 à 5 fag
8 foed
8 foed

1. Gedact
2. Floidt, aaben
3. Octav
4. Siefloidt
5. Sesquialter
6. Cedecima
7. Cimbel
8. Dultian

Tremulant. Cymbelstjerne (mekanisk
façaden). Spærreventiler for de to
pedalomfang C - d’ = 27 toner41.

8 foed
4 foed
2 foed
1 ½ foed
2 fag
1 foed
3 fag
8 foed

klokkespil med forbindelse
manualværker. Manualomfang

1. Principal
2. Subas (!)
3. Octav
4. Octav
5. Mixtur
6. Posaun
7. Tromet
8. Tromet

til roterende
C - c''' =

8 foed
16 foed
4 foed
2 foed
6 fag
16 foed
8 foed
4 foed

stjerne i
49 toner,

Luften til orglet skulle leveres af fire store sponbælge, anbragt i et separat
bælghus.
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Fig. 75. Christians kirke. Orgel, registerplader 1836 (p. 183). – Christians Kirche. Orgel, Register
platten 1836.

Bortset fra en reparation ved H. I. Müller 1787 (rgsk.) skete der tilsynela
dende intet ved orglet før 1823, hvor H. F. Oppenhagen foretog en ombygning,
der blandt andet indbefattede en meget ejendommelig ændring af dispositio
nen42.
Ombygningsarbejdets kvalitet har efter alt at dømme været tvivlsom, og
allerede 1836 måtte Marcussen og Reuter foretage en gennemgribende istand
sættelse, ombygning og omdisponering43, idet dog største parten af de gamle
piber og mekanikdele bibeholdtes. Instrumentet stod i denne skikkelse, til
det 1917 måtte vige pladsen for I. Starups pneumatiske orgel. Marcussen og
Reuters registerplader fra 1836 opbevares ved kirken (fig. 75).
Orgelf agaden (fig. 42, 76) fra 1759 er som nævnt leveret af orgelbygger Hart
vig Jochum Müller. Billedskærerarbejdet er udført i lindetræ, resten i eg, og alt
står i blankt træ; piberne er af tin og det eneste klingende materiale, der er i
behold fra det oprindelige værk. Selve udformningen med tre svagt fremsprin
gende tårne og mellemfaldende pibefelter, er ikke udtryk for det oprindelig
† værks opbygning. Alle piber indrammes af gennembrudt rocailleværk, og side
tårnenes topstykker er formet som grupper af musikinstrumenter på baggrund
af gren- og bladværk; til heraldisk højre er fremstillet et strygeinstrument (af
violinfamilien), skalmeje, to pauker med køller, tværfløjte, to trompeter, horn
og lyre; til venstre findes en cello, harpe og to trompeter44. Midttårnets lige
ledes asymmetriske topstykke er bygget op omkring et ur (p. 150, 187). Snit
værket genspejler rokokoens forskellige yndlingsmotiver: netværk, rocailler
og C-bøjler, blomster og blade, det hele indføjet mellem to volutter med sid-
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dende putto (?) og engel; den første (til heraldisk højre) blæser skalmeje og
holder en bog i venstre hånd, mens den anden i sin hævede venstre hånd har
et timeglas. Mellem de to volutter er ophængt en blomster- og frugtguirlande,
som skjuler tårnets gesims.
Facaden flankeres af to ret store frifigurer i folderige klassiske gevandter.
De forestiller dyder og må – under henvisning til Frederik V.s valgsprog: »Con
stantia et Prudentia« – tolkes som sindbillede på henholdsvis »fasthed« og
»klogskab«. Prudentia (til heraldisk højre) har de velkendte attributter, gren,
slange og spejl, mens den langt sjældnere forekommende Constantia er ud
styret med søjle og laurbærkrans45.
Spillebordet står i en niche under midttårnet, i hvis sværeste orgelpibe man
ser hullet efter den nævnte †cymbelstjernes akse (sml. fig. 45), og under side
tårnene er der gennemgange til korrummet bag orglet.
Direktionen bekræftede i en skrivelse efteråret 1757, at den havde modtaget
Hartvig Müllers mundtlige tilsagn og ønskede en kontrakt, som blev under
skrevet 6. juni 1758. Heri skriver orgelbyggeren, at instrumentet bygges efter
»den mig givne approberede Teigning« og udført med struktur og billedhugger
arbejde »efter den mig foreviste og her hos følgende Teigning«46. Der kan være
tale om en og samme tegning, men det er dog sandsynligt, at der ved den tid,
kontrakten blev underskrevet, fandtes mindst to tegninger: Fischers fra 1757
(sml. p. 124), der skønnes at have været forlæg for Thurahs gengivelse (fig. 45),
og en senere, efter hvilken billedskærerarbejdet må være udført (sml. fig. 42).
Den væsentligste forskel mellem Thurahs tegning og det endelige resultat ved
rører sidefigurer og topstykker47. Som ved alle Hartvig Müllers andre arbejder
er man uden kendskab til de folk, han entrerede med vedrørende billedhugger
arbejdet48; uret, som fik plads i det midterste topstykke, leveredes af Peter
Matthiessen (sml. p. 187). – Ved synsforretningen 1761 erklæredes orglet for
udført efter kontrakten »i alle dens Ord, Punkter og Clausuler … endog i
mange Ting Kirken tilbedste uden for Contracten saa forsigtig og flittig at være
giort, som vi ikke ved andre Orgelværker fundet haver … det giør sin Byg
mester Ære« (bil. 443)49.
Salmenummertavler. De første år efter kirkens indvielse omtales adskillige
nye og gamle salmenummertavler, hvoraf de sidste kan tænkes at være over
ført fra Vor Frelser kirke. Bevaret er seks store tavler til skydenumre og to
små til brug ved altergang, alle formentlig udført inden udgangen af 1762,
da der betaltes for anstrygning og forgyldning af seks salmetavler og »3 Altar
Samlungs Tafeln«50. De seks salmenummertavler er udført i Louis XVI,
102 × 75 cm og dertil gennembrudt topstykke, som det kendes fra tidens spejl
rammer51. Rammen forgyldt, bunden malet et par gange med meget lys, grå
maling. Symmetrisk ophængt på altervæg og pulpiturfaçader. Til tavlerne
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Fig. 76. Christians kirke. Orgel, 1759. Midttårnets topstykke (p. 183). – Christians Kirche. Orgel,
1759. Giebel des Mittelturmes.

hører en kasse til nummerplader52, 65,5 × 32,5 cm, højde 33,5 cm, med overfalset
låg samt hanke og beslag af jern; i 1787-inventariet omtalt som en blåmalet
kasse, og farven er bibeholdt indvendig, mens det ydre senere er malet mørke
brunt. Anbragt i præsteværelset, på et højt understel. To mindre, hvidmalede
kasser, omtalt i 1856-inventariet, er antagelig anskaffet sammen med de 620
hvide plader med sorte numre, malet af J. Bruus 184222. I stolestaderne nord
og syd for altret.
To altersamlingstavler, muligvis 1762, 39 × 30,5 cm, gråmalede med forgyldt
ramme som salmenummertavlerne, men uden topstykke og med malede numre.
Den nuværende indskrift er på dansk. Ude af brug, i sakristiet.
†Salmenummertavler. 1762 fik snedker Bocksen betaling for to nye sangtavler
og reparation af to gamle50. 1775 reparerede Vallentin Krüger seks kirketavler
og seks andre blev malet. 1786 betaltes han for levering af seks nye sorte
tavler53; fra dem stammer antagelig et sortmalet bræt på kirkens loft. Det
viser, at tavlen har været ca. 80 × 34 cm og forsynet med udsavet topstykke,
forgyldt, tysk indskrift og en tap til fastgørelse i en fod eller sokkel (på sol
daterloftet?).
Danmarks kirker, København
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Mindetavle, 1935, over N.F.S. Grundtvigs tilknytning til kirken 1832-39
(sml. p. 91f.). Af flammet gråt marmor, 155 × 90 cm, tegnet af billedhugger
Niels Skovgaard54. På tårnrummets nordvæg.
Vedr. epitafierne for Appleby og Suhm i kirkens forhal, se p. 210, 218.
To krystallysekroner, skænket 1912 af P. N. Heering (se kapel 44-45) i for
bindelse med indlægning af elektricitet. Ophængt i kirkens loft. Otte tilsvarende
lysearme er fordelt på altervæg og pulpiturfaçader21. Om †lysearm på prædike
stol, p. 162. En stor trælysestage på kirkens loft har været brugt på galleriet i
forbindelse med børnehave eller søndagsskole (sml. p. 95)55.
Et kirkeskib, »Livingstone«, antagelig 1888, fuldskib, ophængt 1938 i tårn
rummets loft56.
†Gardiner. 1766 ophængte tapetmager Niels Jensen fire gardiner af grønt
rask for de høje vinduer ved altret53. Et lignende fandtes ifølge 1787-inventariet
i sakristiet. Inventariet opregner endvidere gardiner i de fornemste pulpitur
loger, mens de yngre inventarier antyder, at de øvrige lukkede stole først efter
hånden forsynedes med gardiner. 1787 var der i kongestolen seks hvide silke
gardiner, i patronens stol fire grønne, og logerne nr. 1 og 48 havde også grønne
gardiner, men ikke af silke. 1840-inventariet oplyser, at der i nr. 1, 7, 9, 11, 12,
19, 20, 49 var forhæng med stænger, mens fire andre loger havde stængerne,
og 27 kun de nødvendige kroge. I magasinet lå 1856 tre fag sorte shirtings
gardiner med kappe, og i kirkerummet hang der fire lange, grønne gardiner
foruden filerede vinduesnet, som siden afløstes af hvide linnedgardiner.
†Ligbåre. Januar 1760 udbetaltes et beløb til billedhugger Jonas Matthiesen
for udført arbejde ved ligbåren57, formentlig den, der ifølge 1856-inventariet
stod i gravkapellet. I sprøjtehuset (p. 105) var der indrettet plads til lig
bårerne.
Jordpåkastelsesspader. Kirken har to næsten ens spader, hvoraf i hvert fald
den ene er lavet af smed Bagsværd 1759 (bil. 421). Begge har udstanset blad og
sort drejet skaft (sml. fig. 59), men længden er forskellig. Den korte, som
endnu er i brug, måler 57 cm; den lange, der opbevares i loge 53, måler 96 cm. –
Ved jordpåkastelsen benyttes et af de p. 178 omtalte kollektfade med tilhø
rende fod, begge sortmalede.
Forme til gravtuer (?). To ovale blikforme, 51 × 31 cm, højde 18 cm, med
svagt indadskrånende sider, har muligvis været benyttet ved jordbegravelser
på kirkegården. På kirkens loft.
Tårnur, smedejern, signeret og dateret på værkrammens øverste, vandrette
stiver, med kapitaler: H. A. MATHISEN. COPENHAGEN. ANNO. 1770 og på en vand
ret stiver midt på, med skriveskrift: Forbedret og Bragt igang M. P. Bech.
Christianshavn A. 177158.
Ottedøgns-værk med kvarter- og timeslag. Oprindelig hagegang ændret til
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stiftgang med træpendulstang. Rammeværket (højde 113 cm, længde 182 cm,
dybde 68 cm) er samlet med kvadratiske møtrikker. Gangværket sidder i mid
ten, med akslerne vinkelret på værkretningen; de to slagværker er anbragt i
hver sin ende af værkrammen med akslerne anbragt vinkelret på gangværket.
I rammens stangjern findes et par ens stempler (sml. p. 128). De vandrette
tværstivere er ligesom slagværkernes ifaldsarme profilerede ved enderne. Træ
valserne er måske oprindelige, men senere afdrejede. Vinkelformede spærhager.
Optræksudveksling. De oprindelige aksler er firkantede med afrundede hjørner
og profilerede led ved drevene. De tyndeste aksler har nærmest balusterform.
Fornyede vindfang samt viser- og hammertransmissioner. Moderne lodder.
Den lodrette viseraksels konsol uden på værkrammen understøttes af to ele
gante C-bøjler.
Uret er repareret adskillige gange59, mest omfattende af Bertram Larsen,
vistnok 190460, ved hvilken lejlighed bl.a. hagegangen ombyttedes med nu
værende stiftgang, ligesom slagværkernes udløsningsarme afbalanceredes med
kontravægte. Den sidste hovedreparation skete 1961 ved F. Bertram Larsen;
gangværkets optrækshjul og valsehjul samt enkelte drev udskiftedes. De gamle
urdele opsat på urhusets væg.
Værket står i et nyere urkammer forneden i tredie stokværk.
Orgelur. Værket til orgelprospektets ur (sml. fig. 76), er af messing, signeret
på bagpladen: Peter Matthiesen, Copenhagen. Det er udformet som et stand
urværk i overstørrelse (højde 22,5 cm, bredde 19 cm, dybde 7,5 cm), med
drejede, profilerede piller mellem værkpladerne; gangværk med hagegang og
kvartér- og timeslagværk, begge med udvendige slagskiver. Optræk fra bag
siden. Sekundpendulet vistnok oprindeligt, med bøjle ud for gangværksoptrækket. Værket har gennemgået mindre reparationer, men er i øvrigt velbevaret.
Gamle hammertransmissioner, hamre og klokker. Visertransmissionen er for
nyet. Endnu eksisterer den gamle, gennembrudte timeviser med Frederik V.s
spejlmonogram. Værket har skiftet plads flere gange, og en ny opstilling fore
tages i forbindelse med den igangværende udskiftning af orgelet (sml. p. 182).
Uret omtales første gang 1759 (bil. 403), da der til urmageren udbetaltes et
afdrag på 50 rdl. 1761 modtog han restbeløbet, 30 rdl. (bil. 439).
Klokker. 1-3), 1770, støbt af M. C. Troschell, af forskellig størrelse, men ens
i form og dekoration: på halsen frise kantet af akantusbladborter og på slag
kanten en enkelt tilsvarende bort61. De næsten enslydende indskrifter gengives
efter den største klokke.
1)
I frisen: »Me fecit Michael Carl Troschell koeniglicher bestalter Hof
Glockengieser. Soli Deo Gloria« (»mig gjorde M. C. T., kgl. bestalter hofklokkestøber. Gud alene æren«). På legemets ene side (syd): »Diese Glocke ist von
den bestimmten Gaben / Königs Friedrich des Fünften durch / die fortgesezte
16 *
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mildeste Fürsorge und unter der Regierung Königs Christian des Siebenden /
dieser Friedrichs Kirche zum Nutzen und zur Ehre / allergnædigst geschenket
und in dem Iahr 1770 / in Copenhagen neu gegossen worden«. (»Denne klokke
er af kong Frederik den Femtes bestemte gaver gennem den fortsatte mildeste
omsorg og under kong Christian den Syvendes regering allernådigst skænket
denne Frederiks Kirke til nytte og ære og støbt af ny i København i året 1770«).
På den anden side: »PS: 150. V. 1 / Lobet den Herrn in seinem Heiligthum /
Lobet Ihn in der Veste seiner Macht« (»Salme 150, v. 1, Pris Gud i hans hellig
dom, pris Ham i Hans magts styrke«). Reliefversaler; tvm. 125,5 cm. Ophængt
mellem 2 og 3.
2) Ubetydelige ortografiske ændringer i indskriften og delvis anden liniering.
Tvm. 99,5 cm.
3) Som foregående samt i frisen: »Me fegit(!) M. G.(!) Troschell …«. Tvm.
83,5 cm.
Klokkerne, hvis tværmål i tommer er 48, 38 og 32, skulle ifølge overslaget
have vejet henholdsvis 8, 4 og 2 skålpund (1 skålpund = 160 kg), men vægten
opgives på regningen til »6 skp. 15 lp. 10 p. – 3 skp. 3 lp. 13 p. – 1 skp. 18 lp.(!)
11 p.« (i alt 3810 p.)62. Om prøveringning, p. 136.
†Klokke af ukendt alder, men antagelig benyttet 1759-69, ophængt under
det ufærdige tårns pyramidetag eller i en stabel. Den blev slået i stykker på
kirkegården kort før de tre nuværende støbtes, og Troschells afregning viser,
at han modtog 2175 pund malm af den gamle klokke63.
Klokkestol, 1770, til tre klokker, i tårnets tredie stokværk og sammenbygget
med dets indvendige tømmerkonstruktion (sml. p. 118).

Hauerslev’s atelier

Fig. 77. Christians kirke. Gravkapellet, set mod nord. – Grabkapelle, gegen Norden gesehen.

GRAVMINDER
GRAVKAPELLET
I indledningen p. 89 berøres forudsætningen for og nævnes paralleller til den
store, åbne gravkrypt, som udgør kirkens underetage. Den har været bestem
mende for bygningens arkitektur (p. 108), og som begravelsesplads er den efter
danske forhold enestående. Etableringen af denne har været følgen af en vel
overvejet økonomisk disposition, hvorigennem den tyske menighed skulle
skaffe penge til kirkens vedligeholdelse og betjening. »Gravkapellet«, det offi
cielle navn på krypten som helhed, blev åbnet for bisættelser samtidig med
kirkens indvielse dec. 1759, og det er stadig i brug trods periodiske krav om
lukning fra myndighedernes side. Et promemorie fra Danske kancelli 1796 om
ikke mere at foretage begravelser ved og i kirken blev afvist med, at kirken
ikke kunne undvære begravelsesindtægterne af krypten (kopibog). Når det
lykkedes kirkens styre at hindre lukning gennem 1800’rne, da menigheden var
i opløsning, skyldtes det som nævnt p. 90 netop kirkens håbløse økonomiske
situation; paradoksalt nok er det denne, som gentagne gange har været med
til at bevare den usædvanlige gravplads og hele den særprægede bygning om
trent uændret gennem mere end 200 år.
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Ligesom »gravkapellet« straks blev betegnelsen for de åbne begravelser som
helhed, er »kapel« navnet på de mindre enheder, hvori krypten er opdelt. Den
store, overhvælvede hal er ved sine fire rækker murede piller delt i fem gange,
hver med ni ens store fag. De ialt 45 kapeller er nu som oprindelig nummere
ret 1-45 (fig. 78); tidligere havde de malede cifre på hvælvene, nu små bronze
tal på væg eller pille. Gravkapellet omfatter endvidere et hvælvet rum under
præsteværelse og sakristi; det kaldtes først »kapellet under orglet«, senere 21b,
fordi der er adgang fra kapellet under altret. Tilgængelig fra det store rum,
men forsænket nogle trin, ligger en krypt under hver af de trapper, som flan
kerer tårnet (benævnt 15 b og 35 b). Fuldstændig isoleret er kun gravkapellets
46. afdeling, der efter placeringen bærer navnet »kapellet under tårnet«; til det
er der nedgang gennem tårnrummets gulv.
Gravkapellet er tilgængeligt fra kirkegården gennem en bred dør midt i hver
gavl; både dørene og kryptens vinduer har bevaret de oprindelige smedejerns
gitre (p. 248); men ret hurtigt måtte man på grund af forurening opsætte ud
vendige dørfløje og luger (p. 114); 1868 har vinduesrammer med glas afløst
lugerne. Den midterste af gravkapellets fem »gange« forbinder yderdørene og
formidler adgangen til kapellerne i øvrigt. Derfor har man aldrig kunnet købe
plads på gulvet her, kun under det; men også jordbegravelserne blev til gene
på grund af stadige sammensynkninger. I de to kapelrækker nærmest midten
var der, bortset fra de fire endekapeller, indrettet murede kældre, således som
det er antydet på Thurahs plan (fig. 79). Disse »Luckenbegräbnisse«, hvis mål
1834 er opgivet til 4¾ alen (ca. 270 cm) i kvadrat og 2-2½ alen (ca. 125-140
cm) i højden, havde dække af planker og brædder1 (fig. 120) samt dobbelte
lemme2. Udformningen har i nogen grad svaret til den, der kendes fra syd
fløjen i S. Petri kirkes store gravkapel3. Svarende til de nævnte endekapeller
er der ingen kilder, som direkte omtaler oprindelige kældre i de to yderste
kapelrækker. Alligevel er visse af kapellerne ved ydermurene i købsbrevene
omtalt som dobbelte begravelser; det kan skyldes, at ejeren ved købet ikke
blot erhvervede ret til at sætte kister på gulvet, men også til jordbegravelser.
Dog kan det ikke udelukkes, at der også her har været murede kældre fra be
gyndelsen, blot dækket med flisegulv; flere kældre af den art nævnes 1912 af
L. Bobé sammen med de 14, der havde plankedække, og som da tilkastedes4.
Det enkelte kapels indretning er dels belyst gennem forhandlinger om salg
af 15b (p. 208) et par år før kirkens indvielse og dels gennem et købsbrev fra
1760 (rgsk.). Det nævnte kapel med gittervindue, gulv af ølandsfliser, trappe
og et prydeligt jerngitter (for døren) blev tilbudt grevinde Lerche for 1000
rdl., men da jerngitret ikke var lavet endnu, kunne hun få det for 800 rdl.5.
Mens det således synes at have været hensigten at sælge kapellerne færdigudstyrede, ligesom man gjorde i S. Petri, viser det trykte »Kauff-Brief« fra
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Fig. 78. Christians kirke. Gravkapellet. Plan. 1:300. Tegnet af Jens Hald Jensen 1974. – Christians
Kirche. Grabkapelle. Plan. 1: 300. Zeichnung von Jens Hald Jensen.

1760, at gitterværket ligesom epitafier skulle betales og vedligeholdes af ejeren
selv. Prisen for et kapel »i hvælvene«, (dvs. i den store krypt og tilsyneladende
kun dem langs ydermurene) var 200 rdl., hvorefter det tilhørte ejeren for evigt
og af ham kunne videresælges, blot forstanderen underrettedes6. Hver nedsætning af lig skulle dog fremover koste 12 rdl., et ukonfirmeret barn 6 rdl., de så
kaldte »Oeffnungsgebühr«. Havde man ikke en arvebegravelse, var prisen én
gang for alle 30 og 20 rdl. i henholdsvis kælder- og jordbegravelser, mens der
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for fornemme lig, hensat i kapel 35, skulle betales 50 rdl., – eller 10 rdl., hvis
kisten kun stod der midlertidigt7.
Under de enkelte kapeller vil det fremgå, at talrige kister har mistet deres
indskrifter og andre prydelser. Bobé gør i sin beretning 1912 opmærksom på
forholdet og søger sikkert med rette forklaringen deri, at gravkapellet i Frede
riks tyske kirke, nu Christianskirken, i modsætning til f.eks. S. Petri, altid
har været frit tilgængeligt og derfor udsat for plyndring. – Mange kister har
tillige spor efter stofbeklædning. I et af købsbrevene fra 1760 (kapel 4) står
der: »wenn Leichen darinnen kommen, die über der Erde stehen bleiben, die
Sarge schwartz beziehen lassen« (kopibog).
Bestemmelsen om at holde midtgangen fri for kister var ikke nok til at sikre
kommunikationen mellem kapellerne. De her tilladte jordbegravelser medførte
som nævnt idelige sammensynkninger; allerede 1764 foretoges der en større
opfyldning og nylægning af fliserne, og det skete mange gange senere (rgsk.).
Den fugtige byggegrund blev også et problem8. Vandet satte ind i kælderbegra
velserne og medførte forrådnelse af plankedækket; 1820 var det blevet så for
faldent, at ingen uden fare kunne nærme sig til »de hvælvede Nicher, naar Liig
i samme skulle nedsættes«2. Reparationen ville blive kostbar, og kirken øn
skede, at kapelejerne skulle betale halvdelen. Der gik imidlertid adskillige år,
før der skete noget, vel både fordi adskillige slægter ønskede at afgive arvebegravelserne eller var svære at finde, men ikke mindst fordi kirken sad i gæld
op over ørerne. – Efter at Grundtvig havde samlet en ny »menighed« til sin
aftensang (sml. p. 93), blev en istandsættelse mere og mere påkrævet. 1834,
da ingeniørkaptajn V. Lunding udarbejdede forslaget til en nødtørftig repa
ration af kirken (sml. p. 142), var gravkapellet da også inkluderet. Om de egent
lige kældre, der stod fulde af vand, mente han, at »det mest oeconomiske Mid
del saavel for Øieblikket som for den fremtidige Reparation« ville være en
fyldning med jord og grus. Midlet tiltalte ikke kirkeældste, etatsråd Hvidt;
han ville have dem renset, afpudset og hvidtet – og afvente købere1. Man
fulgte hans råd, og kirken kom ikke til at vente længe på købere, efter at
gravkapellet var istandsat, men det skete dog først 1842: kældrene rensedes
og fik nye plankedækker, midtgangens ujævnheder udfyldtes, fliserne her og
andre steder blev lagt om og hele rummet hvidtet9. Forinden flyttede graver
Wimmer alle kister og kisterester til kapel 35b10 (p. 229), som derpå lukkedes
forsvarligt med en † dobbeltdør af træ11.
Siden da er gravkapellet gentagne gange blevet istandsat, efter at man ved
proklama i aviserne havde indkaldt evt. ejere og erhvervet tilladelse til ned
gravning af forfaldne kister, enten under gulvet eller på kirkegården. Det er
sket bl.a. 1868 (sml. vinduer p. 114), 1912, da mange kældre fyldtes med jord
(sml. de af kirken opsatte mindetavler på kirkegården, p. 263) og 193312.
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Fig. 79. Christians kirke. Plan 1:300. Efter Thurah, Den danske Vitruvius III, pl. LXII. Tegnin
gen, som har været forlæg for Thurah, kan tidligst være udarbejdet 1757 (p. 124). Planens venstre
halvdel viser krypten med lemme til kældrene under de to kapelrækker nærmest midtgangen (p.
190). – Christians Kirche. Plan. 1:300. Nach Thurah, Den danske Vitruvius III, Pl. LXII. Die
Zeichnung, die Thurah als Vorlage gedient hat, ist frühestens 1757 ausgearbeitet. Die linke Hälfte des
Plans zeigt die Krypta mit Luken zu den Kellern unter den zwei Kapellenreihen am Mittelgang.

194

CHRISTIANS KIRKE. GRAVKAPELLET

DE ENKELTE KAPELLER OG DERES GRAVMINDER
I forbindelse med stadfæstelsen af kirkens privilegier og dens ledelsesform
bortskænkede kongen nogle få kapeller til personer, der havde gjort sig fortjent
gennem en stor indsats i forbindelse med kirkens opførelse. Ved reskript af 17.
okt. 1760 meddeltes til kirkens patron J. L. Holstein, at de to kirkeældste,
J. H. von Dumreicher og Peter Casse, samt sognepræsten Josias Lorck hver
måtte få egen begravelse til evig arv og eje, uden betaling2. Dumreicher, kir
kens bygmester efter Eigtveds død, valgte kapellet under tårnet, Casse kapel
1-2 og Lorck det under altret (kapel 21). Året efter bestemte kongen tillige,
at kapellerne 36 og 45 skulle overdrages J. F. Wewers enke på lignende vil
kår, men her skulle der dog betales for betjening. Wewer, som var død 1759,
havde ifølge gavebrevet dels sammen med Dumreicher og Casse forestået kir
kens opførelse, dels selv ønsket at blive begravet i den, og endelig havde en
ken skænket et dåbsfad af sølv (sml. p. 162).
Mens disse menneskers indsats er belyst under bygningshistorien, er der
blandt de mange andre, som i de forløbne 215 år er bisat i kapellerne, talrige,
der også gjorde et stort arbejde for kirken, eller hvis virke blev bestemmende
for bygningens omgivelser indtil vor tid – i andre tilfælde for land og rige.
Den følgende fuldstændige, men summariske opregning af bisatte, kaster ofte
anonymitetens skær over disse mennesker. Med udgangspunkt i navnene og
de arkivalske oplysninger er der søgt tegnet et lille personalhistorisk billede
af de kredse og de samfundslag, der sluttede op om Frederiks tyske kirke
i de første årtier af dens historie; afsnittet bringes efter gennemgangen af
samtlige kapeller (p. 241).
Fortegnelsen over de bisatte er udarbejdet på grundlag af »Verzeichniss der Begräb
nisse in der Capelle der Friedrichs Kirche«, suppleret med oplysninger fra L. Bobés
kryptbog og L. Stampes afsnit i »Christians Kirke gennem 200 Aar« samt ajourført ud
fra arkivalier ved embedet13. I tvivlstilfælde er der foretaget sammenligninger med kirke
bøgerne. Kapellernes ejendomshistorie hviler dels på nogle bevarede skøder, dels på en
1842 af pastor Joachim A. G. Thun udarbejdet fortegnelse over ejere14. – For de bi
satte anføres oftest kun begravelsesdato og -år samt alder; hvor kisteplader og lignende
har meddelt fødselsdato og -år, er disse medtaget, og i slige tilfælde er begravelsesdatoen
udskiftet med dødsdatoen. Hvert kapel behandles som en helhed, dvs. at de her bisatte
med deres gravminder er beskrevet under kapellet, uanset nuværende placering. Nævnt
er tillige antallet af gitre med deres evt. initialer, årstal og våbner, mens beskrivelsen af
smedejernsarbejdet er sammenfattet p. 248 f.

Kapel 1 og 2. Ved kgl. resolution af 17. okt. 1760 skænket kirkeældste Peter
Casse som fri ejendom for hans indsats under kirkebyggeriet (kopibog). Epitaf
og gitre.
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Fig. 80. Christians kirke. Kapel 2, skænket til Peter Casse 1760. Smedejernsgitter mod øst (p. 197,
253f. med fig. 106). – Christians Kirche. Kapelle 2, 1760 Peter Casse geschenkt. Schmiedeeisengitter
gegen Osten.

Bisatte: 1. Nicolaus Christian Hansen, begr. 19. okt. 1762, 6 uger. – 2. Botella Casse, begr. 4. sept. 1764, 19 år. – 3. Anna Dorothea Rosners, begr. 23.
dec. 1768, 66 år. – 4. Mette Hansen f. Casse, begr. 21. april 1770, 38 år. –
5. Hanna Casse, begr. 24. aug. 1771, 36 år. – 6. Hans Henrich Hansen, begr.
6. juni 1774, 72 år. – 7. Marie Catharine Casse, begr. 13. dec. 1774, 4½ år. –
8. Ernst Jürgensen, begr. 19. marts 1777, 21 uger. – 9. Catharine Casse, begr.
25. okt. 1777, 68 år, gift med nr. 13. – 10. Andreas Peter Casse, begr. 21. nov.
1777, 37 år. – 11. Hans Peter Casse, begr. 19. okt. 1778, 42 år. – 12. Hans
Heinrich Hansen, begr. 14. juli 1780, 23 år. – 13. Peter Casse, rådmand og
kirkeældste, begr. 12. okt. 1782, 85 år, gift med nr. 9. – 14. Carsten Peter Casse,
begr. 13. marts 1784, 50 år. – 15. Johan Andreas Casse, begr. 26. aug. 1784, 1 ½
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år. – 16. Ernst Jürgensen, grosserer og kirkeforstander, begr. 2. maj 1786, 47
år. – 17. Rolf Hansen, begr. 15. nov. 1788, ½ år. – 18. Rolf Hoogkerk Hansen,
begr. 23. juni 1791, 38 år. – 19. Anna Cathrine Jürgensen f. Casse, begr. 1.
sept. 1792, 53 år, enke efter nr. 16. – 20. Cornelia Margrethe Casse, begr. 11.
april 1796, 57 år. – 21. Hans Ernst Hansen, begr. 25. marts 1800, 6 uger. –
22. Hans Hendrik Casse, begr. 22. april 1804, 8 måneder. – 23. Johann Casse,
justitsråd og overkontrollør, begr. 25. maj 1814, 69 år. – 24. Carsten Peter
Casse, urtekræmmer, kaptajn i borgerbevæbningen og kirkeforstander, begr. 2.
nov. 1828, 53 år (sml. Stampe p. 62). – 25. Juliane Birgitte Casse, justitsråd–
inde, begr. 31. okt. 1838, 87 år, gift med nr. 23. – 26. Carsten Eberhardt Casse,
begr. 18. aug. 1842, 41 år. – 27. Georg Peter Casse, oliemøllermester, begr. 31.
dec. 1844, 45 år. – 28. Benedicte Margrethe Casse, f. Lund, begr. 10. april
1848, 72 år, gift med glarmester Peter Casse. – 29. Marie Gertrude Casse, f.
Bradt, begr. 16. maj 1850, 76 år, gift med nr. 24. – 30. Marie Theresia Peter
sen, f. Casse, † 9. juni 1850, 43 år.
Kister. I kapel 1 stod 1933 to voksenkister og to barnekister, mens kapel 2
rummede seks kister. 1974 står der henholdsvis to og tre kister, alle sortma–
lede og uden indskrifter; udformningen tyder på, at disse kister rummer de
jordiske rester af de senest bisatte.
1) I kapel 1. O. 1850. Trapezformet, på løvefødder og med låg som et afvalmet tag; langs kanten akroterier og ovenpå reliefskåren platte for kiste
plade. Under låget en frise af fladsnit i træ; på hovedenden sørgende engel,
på fodenden og siderne vingede englehoveder, alt af gips (sml. kisterne i ka
pel 24). 203 × 74-67 cm, højde 82 cm.
2) O. 1850. Som nr. 1, men med profileret låg, kronet af sadeltag, og delvis
med andre gipsrelieffer. 192 × 72-63 cm, højde 87 cm.
3) I kapel 2. Empiretype. Halvcirkulært tværsnit, på svungne fødder, for
met som bukke, og med profileret låg, kantet af perlestav og bladranke; øverst
rester af reliefskåret laurbærkrans. På enderne olielampe og sfinx, på siderne
rosetter, alt af gips. 211 × 80 cm, højde 85 cm.
4) Klassicistisk type. Trapezformet med hvælvet låg. På hjørnerne kannellerede søjler, på ender og sider fladsnit i træ med rosetter af gips. 197 × 72-66
cm, højde 82 cm.
5)
O. 1850. Som nr. 1, men gipsdekorationen har delvis andre motiver.
183 × 71-65 cm, højde 80 cm.
Kisteplade. 1850. Maria Theresia Petersen, f. Casse, født 18. okt. 1809, † 9.
juni 1850 (bisat nr. 30). Skriveskrift på blikplade formet som skriftrulle. Lå
1933 i kapel 1, 1974 i loge nr. 53; næsten ulæselig.
Epitaf. O. 1782(?). Peter Casse, rådsherre og denne kirkebygnings kongelig
forordnede direktør og ældste, født i Flensburg 12. sept. 1697, † 5. okt. 1782,
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og hans hustru Maria Catharina, født i Flensburg 7. okt. 1709, † 19. okt. 1777
(bisatte nr. 13 og 9). »Sie haben mit einander gezeÿget 8 Söhne und 5 Töchtern«.
Indskrift på tysk, med fordybede, gyldne versaler. Hele indskriften synes hug
get efter Casses død, og epitafiet med gitterdørene er næppe ret meget ældre.
Epitafiet er formet som en portallignende indfatning af den fladbuede døråb
ning, der forbinder de to kapeller, som blev overladt Casse 1760. I modsætning
til de øvrige kapeller er nr. 1 (og nr. 41) forsænket tre trin og helt afskærmet
med mure (sml. p. 234). Ydersiden af muren mod nr. 2 er beklædt med sorte
marmorplader, der danner baggrund for det grå epitaf. De forneden glatte
vanger smykkes foroven af blomsterklaser ophængt i ringe under de volutter,
der kronet af en urne i relief støtter den profilerede gesims. Mellem volutknægtene og følgende åbningens form er der en krans af egeløv og i sviklerne blom
sterranker. Over gesimsen og indfattet af en profileret ramme den glatte skrift
tavle. Både i et af indramningens led og på gesimsen er der indlagt en perlestav
af bronze. Fulde højde og bredde 180 × 149 cm.
Smedejernsgitre (fig. 80, 106). 1760-o. 1782. Den lave, fladbuede åbning (146 ×
108 cm), der fører ned til kapel 1, er lukket med dobbelte fløje, og lysåbningen
i nord, af form som en liggende oval med indfatning af Bremersandsten, har
indmuret gitter. Dette stammer ligesom de to gitre, der helt udfylder arkaderne
mod nord, hvor døren findes, og mod øst, fra kapellets indretning. Øverst på
begge gitre står initialerne PC for Peter Casse, i bladkranset oval holdt af to
engle. Midt på gitrene hans våben: udelt, lyseblåt skjold med grønt træ vok
sende af grøn kasse over blå vandstrøm. I højre hjørne forgyldt sol. Som skjold
holdere to engle, vistnok gyldne med sort hår og cinnoberrødt lændeklæde.
På sort hjelm med gyldent visir træ flankeret af vinger15. Mod nord skjuler
våbnet dørens låsetøj. Våbnerne er nu sortmalede, ligesom gitrene altid har
været. Sml. i øvrigt p. 256f.
Kapel 3, der altid har tilhørt kirken, danner sammen med kapellerne 8, 13,
18, 23, 28, 33, 38 og 43 kælderetagens lange midtgang, som med undtagelse
af kapel 8 ikke ejer synlige spor af begravelser, jvf. indledningen (p. 190).
Bisatte: 1. Nicolaus Christoph Stegemeister, guldsmedesvend, begr. 8. juli
1766, 34 år. – 2. Christian Jürgensen, kaptajn, begr. 12. aug. 1793, 51 år.
Kapel 4. 23. nov. 1760 solgt til kirkeforstander (1759-65) Johann Jürgen von
Bergen som evig eje. Epitaf nr. 1 og †gitre. 1860 afstået til kirken mod et
gravsted på Assistens kirkegård. 1864 solgt til grosserer Jens Petersen. Epitaf
nr. 2 og gitre.
Første familiebegravelse, bisatte: 1. Johann Daniel von Bergen, bygningsin
spektør, begr. 26. jan. 1760, 26 år, søn af nr. 6. – 2. Anna Susanna Løffler, begr.
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3. juni 1760, 1 år, tipoldebarn af nr. 6.
3. Kgl. medaljør Bauers søn, begr.
19. febr. 1764, ½ år. – 4. Sahra Christina Essington, begr. 1764, 1 år. – 5.
Johann Friedrich von Bergen, begr. 9. juli 1765, 1 år. – 6. Johann Jürgen von
Bergen, begr. 21. okt. 1765, 76 år. – 7. William Essington, fabrikant ved den
engelske fabrik, begr. 11. juli 1767, 29 år. – 8. Christian Carl Frederik Bauer,
begr. 15. jan. 1772, 1 år. – 9. Susanne Bauer, begr. 8. sept. 1773, ¾ år. – 10.
Ellen Sophie von Bergen f. Broberg, begr. 17. juni 1780, 42 år, gift med nr. 14.
– 11. Anne Susanne von Bergen, begr. 11. aug. 1780, 3 år. – 12. Johann Jür
gen Wilhelm Lund, begr. 1. sept. 1780, ¾ år. – 13. Johann Michael von Thranmoes, oberstløjtnant, begr. 28. sept. 1787, 76 år. – 14. Johann Wilhelm von
Bergen, rustmester, begr. 8. marts 1791, 65 år. – 15. Charlotte Lund, begr. 27.
febr. 1797, 2½ år. – 16. Johann Christian Gottlob von Bergen, begr. 17. maj
1804, 30 år. – 17. Jørgen Lund, justitsråd og tøjhusforvalter, begr. 13. juni
1823, 79 år, gift med nr. 19. – 18. Carl Ferdinand Lund, krigsråd og distrikts
læge († 4. dec. 1831 på Vestmannerø ved Island), begr. 30. aug. 1833, 45 år. –
19. Birgitte Sophie Lund, justitsrådinde, begr. 2. juni 1838, 78 år. – 20. Georg
Wilhelm von Bergen, krigsråd og støbemester, begr. 9. marts 1842, 84 år. –
21. Louise von Bergen f. Grüner, krigsrådsinde, begr. 22. febr. 1844, 76 år,
enke efter nr. 20. – En del kister flyttedes 1860-64 til kapel 35b.
Anden familiebegravelse, bisatte: 1865 overførtes ligene af Jacob Nicolai Hass
Bang og Camilla Quade hertil fra kapel 9 (sml. dette nr. 6 og 7). – 22. Jens
Petersen, grosserer, † 1876. – 23. Leila Bang f. Petersen, født 19. dec. 1826,
† 6. dec. 1891. – 24. Marie Vilhelmine Carøe † 1905. – 25. Carl Peter Frederik
Bang, grosserer, † 1906.
I kapellet står der 1974 fire egetræsmalede kister, der ifølge indskrifter rum
mer de bisatte nr. 22-25.
Epitaf. 1) O. 1760. Johann Gurgen(!) von Bergen, borger og indvåner i denne
kongelige residensstad, forstander for den tyske Frederikskirke, har valgt
denne grav for sig og sine arvinger. Han var født i Bochumb i Westphalen
28. decbr. 1689, ankommet til Danmark i året 1711; † 〈15. OCTOB:〉 17〈65〉,
i sin alders 〈76〉 16 år 〈und X MO:〉, efter at han allerede havde mistet sin
kone, Anna Christina Jacobi, efter 40 års ægteskab, der var velsignet med fem
sønner og otte døtre. Den yngste søn, Iohann Daniel von Bergen, † 26. jan.
1760, i sit 26. år, var det første lig i dette kapel, d. 3. juni 1760 fulgt af »seine
Tochter-Tochter-Tochter« Anna Susanna Lefler, i hendes andet år. Øverst står
en verslinje fra Salmernes bog (90. Vers 10): »Unser Leben währet siebenzig
Iahr, und wenn es hoch komt so sinds achtzig … «. Tysk indskrift, med for
dybede versaler, navnene dog med store skønskriftsbogstaver.
Epitafiet består af skrifttavlen, et liggende rektangel, indrammet som en
fylding, anbragt over en høj, tredelt sokkel og kronet af en kraftig gesims og
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topstykke. Dette har i midten en medaljon under båndomvundet egeløv, der
til hver side ender i en volut; på hver side sidder et englebarn, det ene blæser
sæbebobler (forkrænkelighedens symbol), det andet (nu uden vinger) græder,
med et tørklæde for det ene øje.
Epitafiet er udført i grå, riffelhugget Bremersandsten, skrifttavlen af gråt
marmor og topstykket, som nu er hvidtet, muligvis af stuk. Den fulde højde
er 232 cm, bredden 164-174 cm, skrifttavlen 57 × 115 cm. Indskriften er frem
draget 1935 (sml. epitaf nr. 2) og forgyldt ved samme lejlighed17. I topstyk
kets medaljon en sekundær, gulmalet indskrift: 1864, der hentyder til kapel
lets næste ejer. Opsat på sydvæggen.
2) 1864. Ved kapellets salg udfyldtes bogstaverne på von Bergens epitaf,
hvorefter feltet (ligesom topstykket) forsynedes med en malet findskrift:
»Grosserer I. Petersens Capel«. 1935 fjernedes denne overmaling, og i stedet
opsattes ved epitafiets side en lille kalkstensplade med tilsvarende, fordybet
indskrift.
Smedejernsgitre (sml. fig. 77). 1864. Arkaderne mod nord og vest er indtil pil
lernes kragbåndshøjde lukket af gitre, opsat 1864 af den 2. ejer, Jens Petersen18.
I det vestre gitter er der en dobbeltlåge; øverst på denne findes et bomærke,
som må hidrøre fra et ældre †gitter: i et ovalt skjold to lodretstillede pistoler
og bag skjoldet krydsstillede geværer. Det må hentyde til den 1. ejer, J. J.
von Bergen, og hans virke som bøssemager19.
Kapel 5 og 6. 18. juni 1760 solgt til kammerherreinde Louise von Plessen f.
von Berckentin20. Gitre.
Familiebegravelse, bisatte: 1. Abel Cath. von Schack, baronesse, begr. 5. april
1762, 52 år, ugift. – 2. Ludwig Bertram von Schack, baron, begr. 12. dec. 1765,
26 år. – 3. Christian Ludvig Scheel von Plessen, geheimekonferensråd og amt
mand, begr. 22. dec. 1801, 60 år. – 4. Mogens Scheel von Plessen, kammerjunker,
begr. 21. april 1819, 41 år, søn af nr. 3 og 5. – 5. Agathe Johanne Scheel von
Plessen, geheimerådinde, begr. 19. maj 1829, 86 år, gift med nr. 3. – 6. Ida
Callisen, † 6. dec. 1837, 17 år; kisten flyttedes 1842 til kapel 35a.
Kister. Selvom der kun vides at være bisat fem personer her, står der 1974
i kapellet otte kister, alle sortmalede og uden indskrift.
1-5) 1700’rnes senere del. De fem næsten ens barokkister er trapezformede
på svajede ben; rigt profileret tværsnit og vandret afsluttet låg. Enkelte rester
af beslag. Regnet fra syd er målene 1) 172 × 74-66 cm, højde 75-71 cm. 2)
199 × 80-73 cm, højde 88-80 cm. 3) 199 × 80-73 cm, højde 84-80 cm. 4) 209 ×
93-80 cm, højde 80-78 cm. 5) 208 × 89-76 cm, højde 84-77 cm.
6)
O. 1800. Trapezformet, på løvefødder, med højt, stærkt indadskrånende
og foroven vandret låg. 220 × 86-75 cm, højde 87-83 cm.
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7) 1800’rnes begyndelse. Halvcirkulært tværsnit; svungne fødder formet som
bukke og hvælvet, udsvejet låg med rundstokke på langsiderne og på midten
en platte til kisteplade. 195 × 78-72 cm, højde 99 cm.
8) 1800’rnes begyndelse. Halvcirkulært tværsnit, meget høje, svejede fød
der og låg formet som krydsende sadeltage; på midten en platte til kisteplade,
på hver ende en stor, glat jernring. 224 × 82-73 cm, højde 107 cm.
Smedejernsgitre (fig. 81, 108). Efter 1760. Til kapellernes første indretning
hører tre gitre, der udfylder nordarkaden i kapel 6 og de to kapellers vestarka
der, med dobbeltfløje til 6. I hver fløj findes alliancevåben for von Plessen
og von Berckentin. Til (heraldisk) højre Plessen: gult, udelt skjold, hvorpå en
sort tyr med dobbelt hale. Hjelmtegn: grevekrone og tre påfuglefjer mellem to
halve, røde hjul. Skjoldet omkranset af Dannebrogordenens kæde. Til venstre
Berckentin: skjoldet vinkeldelt med rød spids fra venstre mellem gult over
hvidt. Hjelmtegn: grevekrone og syv påfuglefjer; omkring det to grønne pal
megrene med blå sløjfe. Sml. i øvrigt p. 255f.
Kapel 7. 29. marts 1763 købt til kongelig overberider J. H. Schäffer.
Familiebegravelse, bisatte: 1. Johann Hermann Schäffer, kongelig overberider,
begr. 30. marts 1763, 62 år. – 2. Johann Heinrich Schäffer, landkadet, begr.
2. sept. 1766, 21 år, søn af nr. 1 og 6. – 3. Johann Henrich Bärens, konferens
råd, begr. 21. marts 1769, 74 år, gift med nr. 5 og fader til nr. 9. – 4. Anthon
Friedrich Schäffer, berider, begr. 28. aug. 1769, 36 år, søn af nr. 1 og 6. – 5.
Sophie Catharine Bårens, begr. 7. marts 1771, 72 år. – 6. Elisabeth Schäffer, f.
Hochkerk, begr. 6. april 1775, 69 år, enke efter nr. 1. – 7. Frederikke Marie
Christiane Schäffer, f. Winkler, begr. 28. okt. 1785, 39 år, gift med nr. 11. –
8. Anne Marie Schäffer, f. Nolte, begr. 5. april 1799, 66 år, gift med nr. 11. –
9. Johann Georg Bärens, kammerråd, † 16. marts 1802, 70 år. – 10. Magdalene
Margrethe Bårens, † 6. juni 1808, 71 år, blomstermaler, datter af nr. 1 og 6,
enke efter nr. 9. – 11. Friedrich Christian Schäffer, kongelig overberider, begr.
19. jan. 1813, 65 år, søn af nr. 1. – 1837 samledes alle de jordiske rester i én
kiste, der 1935 nedgravedes på kirkegården. – 12. Friedrich Christian Schäffer,
borgmester, begr. 11. dec. 1843, 70 år, søn af nr. 11. – 13. Vilhelmine Caroline
Schäffer, begr. 29. dec. 1843, 73 år, ugift, datter af nr. 11. – 14. Frederik Chri
stian Schäffer, sygehusinspektør, † 1893, søn af nr. 12. – 15. Nicoline Lovise
Schäffer f. Corfixen, † 1906, enke efter nr. 14.
I kapellet står 1974 fire kister (sml. fig. 81), som må rumme bisatte nr. 12-15.
1-2) 1843. Trapezformet tværsnit, på løvefødder; hvælvet, udsvejet låg med
rundstokke på langsiderne og på midten bladkranset platte til kisteplade.
Overalt smykket med fladsnit af træ samt rosetter, løvemasker og fakler i
gips. 199 × 72 cm, højde 88 cm. 3-4) 1893, 1906. Af egetræ.
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Fig. 81. Christians kirke. Kapel 6, købt af Louise von Plessen 1760. Smedejernsgitter mod vest (p.
199, 255f. med fig. 108). I forgrunden kapel 7 (p. 200). – Kapelle 6, 1760 von Louise von Plessen ge
kauft. Schmiedeeisengitter gegen Westen. Im Vordergrund Kapelle 7.

Kapel 8. Midtgang (sml. kapel 3). 13. juni 1760 solgt til kongelig kunstkammerforvalter J. S. Wahl. 1787 tilbagekøbt af kirken.
Familiebegravelse, bisatte: 1. Marie Sophie Wahl f. Davidsen, begr. 17. maj
1760, 71 år. – 2. Gotthard Benjamin Rudolphi, læge, dr. med., begr. 13. marts
1764, 52 år. – 3. Johann Salomon Wahl, kongelig hofmaler og kunstkammerforvalter, † 5. dec. 1765, 76 år.
Bisat, med kirken som ejer: 4. Birgitte H. Strøm, født 4. aug. 1961, † 28. maj
1964, datter af præst ved Christianskirken, Henning Strøm.
Gravfliser. 1) 1793? Hartvig Iochum Müller, født 20. juli 1716, † 26. sept.
1793. Kalkstensflise, 45 × 45 cm, af form som de øvrige gulvfliser, med fordy
bede versaler. Det oplyses i den tyske indskrift, at afdøde hviler under stenen,
hvilket ikke kan være rigtigt, eftersom kirkebogen viser, at han blev begra
vet på kirkegården 30. sept. Muligvis er flisen en senere mindetavle.
Danmarks kirker, København
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2) Med indskrift for nr. 4, hugget i gulvflise over urnebegravelse.
Kapel 9. 20. febr. 1761 solgt til billedhugger S. C. Stanleys efterladte. 18.
juni 1785 tilbagekøbt af kirken efter sønnen C. F. Stanleys anmodning (rgsk.).
1850 solgt til grosserer Jens Petersen, 1866 til bagermester G. A. V. Heinricy.
Første familiebegravelse, bisatte: 1. Simon Carl Stanley, billedhugger og pro
fessor, † 17. febr. 1761, 57 år. – 2. Magdalene Margrethe Stanley f. Lindemann,
† 21. juli 1763, 47 år, enke efter nr. 1. – 3. Carl Friedrich Beck, begr. 13. okt.
1764, 8 dage. – 4. Anne Catharine Beck, begr. 3. maj 1769, 8 måneder.
Mens kirken var ejer, nedsattes følgende kiste: 5. Emilie von Liliencron f.
Dumreicher, baronesse, med dødfødt barn, † 26. maj 1842, 34 år (sml. kiste
plade). 1850 overflyttet til kapel 35 a.
Anden familiebegravelse, bisatte: 6. Jacob Nicolai Hass Bang, cand. theol.,
begr. 7. jan. 1850, 36 år. – 7. Camilla Quade f. Petersen, begr. 22. okt. 1855,
30 år. 1865 overflyttedes de to kister til kapel 4.
Tredie familiebegravelse, bisatte: 1866 overførtes fire kister hertil fra kapel
39 (sml. dette nr. 1-4). – 8. Georg Albert Vilhelm Heinricy, bagermester og
kirkeældste, † 9. nov. 1869, 72 år. – 9. Vilhelmine Dorthea Sophie Heinricy
† 2. dec. 1876, 66 år. Nr. 8 og 9 flyttedes senere til kapel 27. - 10. Marie Sidse
Heinricy f. Andersen † 1902. – 11. Friederich A. G. Heinricy † 1904. – 12.
Caroline Christine Heinricy † 1919. – 13. Victor F. W. Heinricy, dampmøller,
† 1926. – 14. Marie Heinricy født 11. febr. 1870, † 8. maj 1940, ugift. – 15.
Georg Anders Heinricy, ingeniør, født 3. okt. 1865, † 6. april 1951. – 16. Elna
Caroline Marke f. Heinricy, gift med dyrlæge J. P. Marke, † 3. jan. 1953. –
17. Agnes Susanne Heinricy f. Boman, født 20. okt. 1874 i Goteborg, † 7. jan.
1961, enke efter nr. 15.
I kapellet står 1974 fire egetræsmalede kister, der ifølge indskrift rummer de
bisatte nr. 10-13.
Kisteplade. 1842 (bisat nr. 5). Emilie baronesse von Liliencron, f. Dum
reicher21, født 26. jan. 1808, † 26. maj 1842. Citat efter Peters første brev, 1.
kap. 3-4 v. Graveret indskrift på tysk, personalia med fraktur og versaler,
resten med skriveskrift. Rektangulær blyplade med afskårne hjørner, 36 × 26,5
cm, sortmalet. Ophængt i midtgangen, på 3. pille til venstre for sydindgangen.
Gravfliser. 1-4). 1940-61, indskrifter for nr. 14-17, hugget i gulvfliser over
urnebegravelser.
Smedejernsgitre. Efter 1850. Kapellet afgrænses mod syd og øst af lave gitre
med lodrette tremmer; indgang gennem det østre.
Kapel 10. 9. aug. 1760 solgt til kaptajn Jesper Pedersen With. Gitre.
Bisatte: 1. Anna Mouritzdatter With, † 1759, 42 år, gift med Jesper Peder-
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sen With; 1760 overført fra Vor Frelsers Kirke. – 2. Guri Andersdatter, begr.
21. juni 1763, 72 år, moder til nr. 1. – 3. Maria Christine With, f. Fenger, begr.
10. marts 1780, 20 år, gift med nr. 6. – 4. Mouritz With, søn af kaptajn M.
With, begr. 17. juli 1793, 1 år. – 5. Ester Other, begr. 2. okt. 1808, 73 år. –
6. Mouritz With, kaptajn, begr. 29. okt. 1810, 63 år, søn af Jesper Pedersen
With, gift med nr. 3 og 8. – 7. Blanca Magdalena Benedikte With, begr. 31.
juni 1816, 8 måneder. – 8. Magdalena Margretha With, begr. 12. juni 1818, 48
år, enke efter nr. 6. – 9. Louise With f. Paludan, begr. 2. marts 1821, 31 år. –
10. Reinhardt Peter Ludwig With, begr. 17. marts 1824, 7 uger. – 11. Louise
With, begr. 24. febr. 1860, 17 år. – 12. Laura Frederikke With, † 12. juni 1864,
datter af kancelliråd With. – 13. Ellen Dagmar Heide, † 16. febr. 1867, 2 år. –
14. Holger Heide, † 21. april 1867, 4 år. De to sidstnævnte børn af kancelliråd
Heide, overførtes 1892 til familiegravsted i Odense. – 15. Sara Frederikke With
f. Mourier, † 28. marts 1871, 71 år, enke efter herredsfoged og medlem af Fol
ketinget Jesper Peter With. – 16. Viggo With, grosserer og vicekonsul, født
1820, † 4. febr. 1873. De to sidstnævnte kister nedsattes 1877 sammen med nr.
12 på »skibskirkegården på Østerbro« (Holmens kirkegård). – En tid henstod
her tre børn af komponisten Chr. Barnekow (sml. kapel 31, nr. 16, 17 og 18).
Resterne af de øvrige kister er 1860 og følgende år nedsænket i kapellets kæl
der og under dets gulv. – 17. Reinhard Christensen With, højesteretsassessor,
født 1824, † 1893. – 18. Ina (ifølge Bobé: Caroline Amalie) With f. Binzer,
† 1901. – 19. Anna Kirstine With, † 1926. – 20. August Tancred With, politi
assistent, født 29. sept. 1855, † 20. febr. 1934. – 21. Hanne With, født 30. aug.
1866, † 27. jan. 1941, ugift, datter af nr. 17. – 22. Carl Mourier With, kaptajn,
født 15. sept. 1858, † 19. okt. 1946.
I kapellet står 1974 tre kister, en sortmalet barnekiste uden indskrift og to
hvidlakerede voksenkister, der ifølge indskrift rummer de bisatte nr. 17-18.
Endvidere er der i to nicher, som flankerer den ovale åbning til kapel 1, hen
sat fire urner med påskrifter for nr. 19-22.
Smedejernsgitre. Opsat efter 1761. Til kapellets første indretning hører
gitre, som lukker arkaderne mod nord og øst. I det sidste dobbelte dørfløje,
hvorover årstallet 1761; foroven i gitrets (heraldisk) højre og venstre side kro
nede initialer JW og AMW for Jesper (Pedersen) With og hustruen Anna
Mouritzdatter With. Øverst på det nordre gitter de ligeledes kronede initialer
JPW for Jesper Pedersen With. Sml. i øvrigt p. 249 f.
Kapel 11. 31. marts 1762 solgt til bygningsinspektør J. C. Conradi. Gitre. –
1805 købt af kammerråd A. E. Meinert. 1942 overgået til grosserer A. E.
Meinerts Legat (sml. kapel 19).
Første familiebegravelse, bisatte: Susanna Christina Agneta Conradi, begr. 7.
17 *
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maj 1762, 17 år22. – 2. Charlotte Amalie Conradi f. Schou, J. C. Conradis hu
stru, begr. 24. sept. 1762, 51 år. – 3. Johan Christian Conradi (Conradtij), byg
ningsinspektør, begr. 6. okt. 1779, 70 år. – Kisterne nedgravedes 1808 på
kirkegården.
Anden familiebegravelse, bisatte: 4. Andreas Evald Meinert, kammerråd og
renteskriver, begr. 20. maj 1809, 67 år. – 5. Johanne Helene Fenger, begr. 14.
aug. 1809, ¾ år. – 6. Dorthea Margretha Meinert, † 29. okt. 1839, 59 år, ugift.
– 7. Maren Kirstine Meinert f. Noe, † 29. aug. 1842, 87 år. – 8. Sophus Octa
vius Koefoed, kancellist, begr. 4. marts 1850, 29 år. – 9. Andreas Evald Mei
nert, grosserer, † 30. okt. 1868, 76 år. – 10. Nicolai Jonathan Meinert, gros
serer og politiker, † 26. feb. 1877, 85 år. – Kisterne nr. 8 og 10 overførtes 1887
til kapel 19.
Kister. I kapellet står 1974 tre kister, alle sortmalede og forsynet med ki
steplader for de bisatte nr. 6, 7 og 9.
1) 1839 (bisat nr. 6). Dorothea Margretha Meinert, født 19. okt. 1780, † 29.
okt. 1839, datter af kammerråd Andreas Evald Meinert og Maren Kirstine.
Halvcirkulært tværsnit, svungne fødder formet som bukke og udsvejet, højt
opbygget låg med rundstokke på langsiderne. 193 × 80-74 cm, højde 113 cm.
Forskellige træ- og gibsrelieffer: på gavlene olielampe og lyre, rundt om låget
guirlander med rosetter. En platte på lågets midte bærer kistepladen, af bly
og formet som et oprullet pergament, med graveret skriveskrift. Efter perso
nalia citat fra 2. Corint. 4. kap. 17.-18. v.
2) 1842 (bisat nr. 7). Maren Kirstine Meinert, født i Ringkjøbing 2. marts
1755, † i Kjøbenhavn 29. aug. 1842. Datter af brygger Christen Noe og Mar
tha f. Bjerregaard, 1774 gift med Andreas Evald Meinert (sml. løs kisteplade).
Trapezformet, på løvefødder; låget opbygget omtrent som nr. 1. 199 × 74-69
cm, højde 100 cm. Dekoration som kiste nr. 1-2 i kapel 7. Kistepladen af bly,
rektangulær med afskårne hjørner, 38 × 27,5 cm; graveret skriveskrift, nav
nene med fraktur. Efter personalia citat fra Ordsprogenes Bog kap. 20, v. 29.
3) 1868 (bisat nr. 9). Andreas Evald Meinert, født i Kjøbenhavn 10. sept.
1792, † samme sted 30. okt. 1868, grosserer og ejer af Antvorskov hovedpar
cel. Kisteplade af form som på nr. 1.
Kisteplade. 1809 (bisat nr. 4). Andreas Evaldt Meinert, født i Dagebül i Holsteen 20. aug. 1742, † 16. maj 1809. Kammerråd og renteskriver i Kiøbenhavn,
6. maj 1774 gift med jomfru Maren Kirstine Noe (sml. kiste nr. 2). »Han var
fader til tolv børn, hvoraf fem modtog ham i et bedre liv; men syv tillige med
deres sorrigfulde moder, tolv børnebørn og mange venner begræde« tabet af
en god ægtefælle, en kærlig fader, en trofast ven. Blyplade formet som et op
rullet pergament, ca. 40 × 24 cm; på langsiderne delvis bortbrudte ornamenter.
Graveret skriveskrift. Opsat på 4. pille til venstre for sydindgangen.
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Fig. 82. Christians kirke. Kapel 11, købt af J. C. Conradi 1762. Smedejernsgitter mod øst (p. 203,
253 f.). I forgrunden kapel 12 (p. 205). – Christians Kirche. Kapelle 11, 1762 von J. C. Conradi gekauft.
Schmiedeeisengitter gegen Osten. Im Vordergrund Kapelle 12.

Smedejernsgitter (fig. 82). Efter 1762. Til kapellets første indretning hører
gitret, som udfylder arkaden mod øst. Over dobbeltdøren har der antagelig
siddet et årstal og initialer for kapellets 1. ejer, J. C. Conradi. På pladsen fin
des nu en jernplade med årstallet 1809 og initialerne AEM for den 2. ejer,
Andreas Evald Meinert. Sml. i øvrigt p. 253f.
Kapel 12. Kirkens ejendom til 1852, da det solgtes til tømmerpolerer J. E.
Poulowsky.
Bisatte, mens kirken var ejer: 1. Friedrich Ernst, begr. 19. sept. 1766, 11
uger, søn af justitsråd og senere statsminister C. L. Stemann. – 2. Sophie
Hedewig Stemann, begr. 19. okt. 1781, 12 uger, datter af C. L. Stemann. –
Disse kister nedgravedes 1870 på kirkegården sammen med fem overførte ki
ster fra kapel 35b (sml. dette). En tid henstod her: 3. Mette Cathrine Becker,
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begr. 5. juni 1827, 75 år, gift med følgende: – 4. Peter Friedrich Becker, gros
serer, † 25. april 1829, 66 år.
Første familiebegravelse, bisatte: 5. Johann Emanuel Poulowsky, tømmer
polerer, begr. 2. juni 1852, 63 år. – 6. Anna Margrethe Poulowsky f. Holm,
begr. 28. juni 1853, 54 år, enke efter nr. 5. – 7. Johan Jørgen Popp, billed
skærer, født 8. maj 1822, † 30. maj 1863 23. – 8. Julie Octavie Popp, født 1855,
† 4. maj24 1873, ugift. – 9. Julius Johan Popp, født 26. dec. 1860, † 5. aug.
1909. – 10. J. C. Popp, født 19. okt. 1822, † 1922, enke efter nr. 7. – 11. Ca
roline Emilie Benthine Popp, født 8. maj 1853, † 20. nov. 1934, ugift. – 12.
Valborg Julie Alvilda Hansen, født 8. sept. 1882, † 16. febr. 1957, ugift.
I kapellet står 1974 fem kister (sml. fig. 82) med indskrifter for de bisatte
nr. 7-11. Den ældste er sortmalet med gipsrelieffer, de øvrige af lakeret eller
ådret fyrretræ.
Gravflise med indskrift for nr. 12, hugget i gulvflise over urnebegravelse.
Kapel 13. Midtgang (sml. kapel 3). 12. dec. 1769 solgt til fiskehandler J. C.
Raspe.
Familiebegravelse, bisatte: 1. Johan David Raspe, begr. 30. jan. 1769, 10
uger. – 2. Dorothea Maria Raspe, begr. 1. aug. 1769, 7 år. – 3. Johan David
Raspe, begr. 14. dec. 1769, 5 uger. – 4. Christine Sophie Magdalena Raspe,
begr. 23. sept. 1771, 27 år. – 5. Amalie Raspe, begr. 29. dec. 1785, 2½ år. –
6. Johan Daniel Raspe, begr. 10. jan. 1786, 3 uger. – 7. Johan Christoph Raspe,
begr. 12. sept. 1796, 67 år. – 8. Dorothea Marie Eskildsen f. Raspe, † 30. juli
1803, 30 år. – 9. Dorothea Magdalena Raspe, begr. 22. juni 1809, 66 år.
Kapel 14. 2. april 1782 solgt til hofbilledhugger Jens Karlebye. 1802 hjem
faldet til kirken. 1846 solgt til kammerherre J. A. Bruun de Neergaard (sml.
alterstager nr. 1), 1927 til S. P. Carlsen. 1942 solgtes den ene halvdel til direk
tør Jean Iversen, der 1949 udlejede en plads til fru Tita Henius.
Første familiebegravelse, bisatte: 1. Maria Margretha Karlebye f. Harsdorff,
gift med Jens Karlebye og søster til arkitekten C. F. Harsdorff, begr. 5. april
1782, 42 år.
Anden familiebegravelse, bisatte: 2. Elise H. de Neergaard f. Cramer, kam
merherreinde, † 28. marts 1836, 54 år. – 3. Jens Laurentius Bruun de Neer
gaard, kammerjunker, † 28. april 1842, 38 år. – 4. Johan Andreas Bruun de
Neergaard, kammerherre og major, begr. 7. juli 1846, 76 år. – Disse tre kister
flyttedes 1854 til familiegravsted på Valsølille kirkegård (sml. DK. Sorø p. 476).
Tredie og fjerde familiebegravelse, bisatte: 5. Severin Peter Carlsen, husejer,
født 15. aug. 1866, † 25. okt. 1933, gift med nr. 9. – 6. Frits Iversen, født 9.
dec. 1918, † 19. aug. 1944, søn af nr. 10. – 7. Paul Henius, læge, født 7. dec.
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Fig. 83. Christians kirke. Kapel 15b, købt af Christiane Lerche 1762. Smedejernsgitter mod vest
(p. 208, 253f. med fig. 107). I forgrunden kapel 15a (p. 208). – Kapelle 15b, 1762 von Christiane Lerche
gekauft. Schmiedeeisengitter gegen Westen. Im Vordergrund Kapelle 15a.

1891, † 22. jan. 1941. – 8. Kristian Sofus Karl Iversen, restauratør, født 24.
juli 1888, † 12. juni 1953. – 9. Anne Dorthea Carlsen f. Hansen, født 2. april
1885, † 21. sept. 1960, enke efter nr. 5. – 10. Jean Viktor Olaf Iversen, direk
tør, født 10. juni 1891, † 19. okt. 1971. – 11. Jenny Mathea Alvilda Iversen,
født 21. aug. 1890, † 19. nov. 1973. – 12. Jean Viktor Iversen, født 7. nov.
1920, † 22. marts 1974.
I kapellet står 1974 tre egetræsmalede kister. To er ens og heraf rummer
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den ene ifølge indskrift bisat nr. 5, den anden antagelig hustruen, bisat nr. 9.
Den tredie har indskrift for bisat nr. 11. Endvidere er der på en hylde hen
stillet tre urner med navnene på nr. 6, 8 og 10.
Gravflise med indskrift for nr. 12, hugget i gulvflise over urnebegravelse.
Kapel 15a. Kirkens ejendom til 1869, da det solgtes til C. L. Gerlach.
Bisatte, mens kirken var ejer: 1. Heinrich Friedrich Schlegel, justitsråd og
kirkeældste, begr. 12. sept. 1822, 73 år og 2. Caroline Schlegel f. Hyllested,
justitsrådinde, begr. 5. marts 1827, 66 år. Disse kister flyttedes til kapel 35 a.
Familiebegravelse, bisatte: 3. Zelma Martha Vilhelmina Fossum, † 30. dec.
1868, 13½ år, datter af toldassistent Fossum. – 4. Johanne Louise Gerlach,
† 5. dec. 1876, 69 år. – 5. Carl Ludvig Gerlach, syngemester ved Det kgl. The
ater, † 1893, søn af nr. 4 og gift med følgende: –6. Leocadie Gerlach f. Bergnehr,
operasangerinde, † 1919.
I kapellet står 1974 fire egetræsmalede kister (sml. fig. 83), hvoraf tre med
indskrifter for bisatte nr. 3, 5 og 6.
Kisteplader (bisatte nr. 1-2). 1) 1822. Henrich Fredrich Schlegel, født 19.
juli 1749, † 8. sept. 1822, justitsråd. Blyplade af form som et cirkelsegment,
langs kanten rankeslyng. Graveret skriveskrift. Ophængt i midtgangen, på 2.
pille til venstre for sydindgangen.
2)
1827, Carolina Sigfridia Schlegel, f. Hyllested. Ved et 41-årigt lykkeligt
ægteskab forenet med justitsråd Henrik Frederik Schlegel, af hendes mange
børn og børnebørn bevaret i den ømmeste erindring. Plade som nr. 1. Ophængt
i midtgangen, på 2. pille til højre for sydindgangen.
Kapel 15b. 27. sept. 1762 solgt til grevinde Christiane Lerche, enke efter
Christian Lerche. Gitterdøre.
Familiebegravelse, bisatte: 1. Christian Lerche, greve og opretter af stam
huset Lerchenborg, † 6. dec. 1757, 65 år; bisat i Petri kirke (sml. DK. Kbh.
By, bind 1, p. 355), 1774 overført til kapellet. – 2. Friederich Lerche, søn af
kammerherre G. F. Lerche, begr. 2. dec. 1777, 8 år. – 3. Amalie Magdalene
Christiane Caroline Lerche, rigsgrevinde af Leiningen-Westerburg, † 8. juli
1800, 87 år, i Hamburg; overført til kapellet samme år.
I kapellet står 1974 tre sortmalede barokkister uden indskrift; ud fra deres
form og størrelse må de formodes at rumme de tre eneste25, der er bisat her:
1) 1757 (Christian Lerche). Stærkt skrånende trapezform, med glatte sider
og låg. 189 × 76-51 cm, højde 94-74 cm.
2) 1777 (Friederich Lerche). Trapezformet, med rigt profileret tværsnit (sva
rende til nr. 1-5 i kapel 5-6). 143 × 63-52 cm, højde 71-66 cm.
3) 1800 (Amalie Lerche). Som nr. 2, men med enklere profilering. 211 × 88-73
cm, højde 95-87 cm.
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Fig. 84. Christians kirke. Kapel 16. Epitaf over Peter Appleby, † 1774, og hustruen Anna Pattridge,
† 1763. Detalje (p. 210). – Christians Kirche. Kapelle 16. Epitaph über Peter Appleby, † 1774, und
Frau Anna Pattridge, † 1763. Detail.

Smedejernsdøre (fig. 83). Efter 1762. Til kapellet hører de to dørfløje i den
fladbuede åbning til kapel 15 a. Sml. i øvrigt p. 253f.
Kapel 16. 12. april 1763 solgt til skibsbygger Peter Appleby. Epitaf og gitre.
1868 hjemfaldet til kirken. 1929 solgt til fru Arentsine Caroline Hansen.
Første familiebegravelse, bisatte: 1. Anna Appleby f. Pattridge, † 22. marts
1763, 52 år, gift med nr. 4. – 2. Alexander Brown, begr. 14. aug. 1768, 8 dage,
grosserer Browns søn. – 3. David Brown, begr. 13. juli 1769, 5 år. – 4. Peter
Appleby, rebslager og skibsbygger, † 13. aug. 1774, 64 år. – 5. Peter Heiliger
de Nully, begr. 19. marts 1776, 27 år. – 6. Lars Peter Erichsen, begr. 24. marts
1787, 7 måneder. – 7. William Brown, begr. 17. dec. 1788, 30 år, søn af nr.
10 og 12. – 8. Lauritz Erichsen, begr. 23. okt. 1796, 4 måneder. – 9. Sophia
Louise Appleby, begr. 10. jan. 1797, 4 måneder. – 10. Anna Brown f. Appleby,
† 13. dec. 1798, 60 år, datter af nr. 4, gift med nr. 12. – 11. Peter Appleby,
agent, † 15. febr. 1807, 67 år, søn af nr. 4. – 12. John Brown, grosserer og
skibsreder, † 16. jan. 1808, 81 år.
Anden familiebegravelse, bisat: 13. Arentsine Caroline Hansen, født 10. juni
1848, begr. 7. nov. 1943.
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Kister. 1907 blev de i kapellet stående otte kister nedgravet på kirkegården
og det til første familiebegravelse hørende epitaf flyttet op i kirkens indgangs
parti26. 1974 står i kapellet en lakeret fyrretræskiste med indskrift for bisat
nr. 13.
Epitaf (fig. 84-85). O. 1775. Over Peter Appleby27, † 1774, og Anna Patt
ridge, † 1763 (bisatte nr. 4 og 1). To indskrifter opridser hovedtrækkene i det
engelske ægtepars liv: »Peter Appleby/ fød/ i Gosport i Hampshire i Engelland
den 5. october 1709/ Ankom til Kiøbenhavn den 9. junii 1737./ Blev samme
aar reebslager mester ved Holmen/ han/ giordte begyndelse med sin reebslagerbane 1740./ og fuldførte samme 1746./ Han indrettede sit skibsbyggerværft
1759./ Døde den 13. augusti 1774. /Hans utrettelige flittighed/ skaffede ham/
mindre rigdom end hans/ ædelmodighed/ og/ godgiørenhed/ reyste ham et mo
nument/ meere varigt/ og mindre tvetydigt end det saa ofte misbrugte mar
mor«. – »Anna Pattridge/ fød/ i Newport paa eilandet Wight den 12. november
1712./ Hun kom/ i ægteskab aar 1731./ med/ Peter Appelbye reebslager mester
ved Holmen/ hun blev i samme moder til fiire sønner og toe döttre hvoraf/
hun / fulgte toe sönner og een datter i evigheden/ den 22. martii 1763./ Hendes /
fornuftige huusholdning/ og gudsfrygt/ gav hende evne og hierte til/ fölsom
hed/ og/ hielpsomhed/ for den nodlidendes trang/ og ret til/ at blive begrædet
af flere end hendes egne«.
Det ret brede epitafium er på en fælles sokkel bygget op af de to sidestillede
skrifttavler, der flankeres af småengle, og et topstykke, som består af et ind
rammet relief, kronet af en opsats eller gravurne; på hver side af topstykket
står en olielampe. De sørgende engle har dødssymboler, til heraldisk højre,
overflødighedshorn og nedadvendt fakkel, og til venstre en brudt søjle og et
spejl omklamret af en orm. På soklen mellem de to næsten fritstående figurer
er der indlagt en spiralranke, og i topstykkets underramme er der hugget et
ornament (»løbende hund«). Relieffet, der har relation til Applebys virksomhed
som skibsbygger og handelsmand, viser antagelig »engelskmandens plads« med
et skib på bedding; det har en kronet løve som gallionsfigur og et dannebrogslignende flag agter, hvor travle skibstømrere arbejder. I baggrunden ses bol
værk og en række bindingsværkshuse, der måske forestiller Applebys ejen
domme ved Overgade oven Vandet. I forgrundens midte og vendt mod højre
sidder en kvinde, handelens gudinde, med »Hermes-stav« i den svagt hævede
højre hånd. Tilsyneladende er hun anbragt på en stol, men i virkeligheden sid
der hun midt i en række opstablede vareballer, på hvis ender er indhugget en
række forskellige vare- eller firmamærker; et af dem består bl.a. af de sammen
skrevne bogstaver A og P, der må hentyde til Peter Appleby.
Der er grund til at regne Applebys nabo, billedhuggeren C. F. Stanley, for
kunstneren28; han yndede det meget flade relief, der er karakteristisk for top-
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Fig. 85. Christians kirke. Applebys epitaf (sml. fig. 84). Topfelt (p. 210). – Christians Kirche. Applebys
Epitaph. Kronjeld.

stykket, og i epitafiets opbygning er der lighedspunkter med andre af hans
arbejder, f.eks. P. J. Neergaards epitaf i Ringsted fra 1775 (DK. Sorø p. 172
med fig. 57). Mest slående er ligheden i detailbehandlingen af englene her og
englen, der er anbragt midt på baldakinen over Garnisonskirkens ligvogn,
hvortil Stanley har skåret hele den righoldige dekoration 1773 (DK. Kbh. By,
3. bd., p. 280 med fig. 80)29.
Monumentet er udført af hvidt, italiensk marmor med sokkel og rammeværk
af norsk Gjellebækmarmor. Olielampernes flammer er af bronze, der muligvis
har været forgyldt ligesom den smalle (nu overhvidtede) metalliste, der skil
ler de to skrifttavler. Indskriften er hugget med fordybede versaler og med
datoerne i romertal; talrige bogstaver har rester af forgyldning. Højden er
265 cm, bredden 227 cm. Epitafiet stod i kapellet indtil o. 1907, da det flyt
tedes op i kirkens indgangsparti, under kongestolen, hvor det nu har plads på
sydvæggen og over for Suhms epitaf (sml. p. 219).
Smedejernsgitre (fig. 104-05). Efter 1763. Til kapellets første indretning hører
tre gitre, der udfylder arkaderne mod nord, syd og vest, de to første ens, det
sidste med dobbeltdør. Over denne spejlmonogram med initialerne PA for
Peter Appleby. Sml. i øvrigt p. 253f.
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Kapel 17. 1. nov. 1782 solgt til bager Chr. Hoffschildt. Hjemfaldet til kirken
1881; samme år solgt til etatsråd N. C. Andersen. 1939 købt af tandlæge G.
Sørenson Martini.
Første familiebegravelse, bisatte: 1. Christian Hoffschildt, bager, begr. 3. okt.
1782, 62 år, og hustru: 2. Sophie Cathrine Hoffschildt, begr. 2. febr. 1790, 75 år.
Anden familiebegravelse, bisat: 3. udøbt pigebarn, † 1884.
Tredie familiebegravelse, bisat: 4. Søren Friedrich Sørenson, aktuar, født 21.
dec. 1784, † 30. juli 1874 (stod indtil 1939 i kapel 39)30.
I kapellet står 1974 en egetræsmalet kiste med indskrift for bisat nr. 4.

Kapel 18. Midtgang (sml. kapel 3). Har altid tilhørt kirken.
Bisatte: 1. Caspar Henrik Köhler, begr. 31. aug. 1770, 60 år. – 2. Johann
Eberhard Müller, regimentsfeltskær ved det kgl. artillerikorps, begr. 17. febr.
1785, 34 år. – 3. Cecilie Frederikke Mørk, begr. 16. aug. 1786, 53 år, enke
efter C. A. Mörck (sml. kapel 28 nr. 5). – 4. Kammerrådinde Johannesen, begr.
14. marts 1789, 33 år, datter af nr. 3.

Kapel 19. 10. sept. 1783 solgt til etatsråd Johs. Outzen og regimentskirurg
Nicolaisen. 1870 hjemfaldet til kirken. 1877 købt af grosserer N. J. Meinerts
enke. Gitre. 1943 sammen med kapel 11 (se dette) overgået til A. E. Meinerts
Legat.
Første familiebegravelse, bisatte: 1. Louise Christine Outzen, begr. 22. sept.
1777, 4½ år. – 2. Peter Outzen, begr. 30. okt. 1779, 5 år. – Disse to, børn af
nr. 3 og 4, bisattes i Trinitatis kirke og førtes til kapellet 1784. – 3. Marie A.
Outzen f. Ivers, † 8. sept. 1783, 44 år. – 4. Johannes Outzen, generalkrigskommissær og etatsråd, † 24. nov. 1806, 67 år, gift med nr. 3 og 6. – 5. Anne
Henrichsen, † 30. okt. 1808, 22 år, ugift. – 6. Anna Joachimine Outzen f. Bessel, generalkrigskommissærinde, † 30. juni 1846, 88 år.
Anden familiebegravelse, bisatte: 7. Ida Mathilde Meinert, † 1887, 60 år, ugift.
– 8. Mette Christine Meinert f. Tang, † 1887, 88 år, enke efter N. J. Meinert
(sml. kapel 11 nr. 10).
I kapellet står 1974 fire kister (sml. fig. 86), den ene sortmalet med mange
træornamenter, de andre egetræsmalede. Den første rummer antagelig de jor
diske rester af S. O. Kofoed (se kapel 11, bisat nr. 8). En af de egetræsmalede
bærer indskrift for N. J. Meinert, og de to sidste, helt ens kister rummer an
tagelig de bisatte nr. 7-8.
Smedejernsgitre. O. 1877. Kapellet afgrænses i arkaderne mod syd, nord og
øst af gitre, der er vandret afsluttet i højde med hvælvpillernes kragbånd;
indgang gennem det østre.
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Fig. 86. Christians kirke. Kapel 20, købt af Peter Fenger 1760. Smedejernsgitter mod øst (p. 213,
249 f. med fig. 103). I forgrunden kapel 19 (p. 212). – Christians Kirche. Kapelle 20, 1760 von Peter
Fenger gekauft. Schmiedeeisengitter gegen Osten. Im Vordergrund Kapelle 19.

Kapel 20. 18. sept. 1760 solgt til grosserer Peter Fenger. Gitre.
Familiebegravelse, bisatte: 1. Christian Fenger, Peter Fengers søn, begr. 3.
marts 1769, 5 uger. – 2. Elisabeth Fenger, begr. 24. dec. 1771, 4½ måned. –
3. Peter Fenger, grosserer, begr. 30. dec. 1774, 55 år. – 4. Peter Fenger, begr.
16. jan. 1779, 20 år. – 5. Zacharias Fenger, begr. 18. okt. 1784, 18 år. – 6. Ni
colai Ernst Fenger, grosserer, begr. 7. sept. 1798, 35 år, søn af nr. 3. – 7. Hanne
Ely Fenger, begr. 22. april 1802, 1 måned. – 8. Christian Noe Fenger, begr.
27. jan. 1805, 4 år. – 9. Andreas Fenger, regimentskirurg, begr. 3. okt. 1806,
42% år, søn af nr. 3. – 10. Else Fenger f. Brock, † 27. jan. 1811, 74 år, enke
efter nr. 3. – 11. Pastor Fengers datter, begr. 2. marts 1811. – Ved kryptens
istandsættelse 1867 nedgravedes ovennævnte kister på kirkegården. – 12. Eli
sabeth Kirstine Fenger, † 16. dec. 1823, 26 år, ugift. – 13. Marie Helene Fen-
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ger, † 5. dec. 1824, 4 år. – 14. Rasmus Fenger, sognepræst ved Vor Frelser
kirke, † 20. feb. 1825, 64 år, søn af nr. 3. – 15. Andreas Ewald Fenger, † 22.
juli 1825, 14½ år, søn af nr. 14. – 16. Rasmus Fenger, sæbesyder, † 16. maj
1829, 62 år, søn af nr. 3. – 17. Christine Lorenze Fenger f. Meinert, † 24. nov.
1834, 55 år, enke efter nr. 16. – 18. Marthe Helene Fenger f. Meinert, † 26.
sept. 1856, 81 år, enke efter nr. 14. – 19. Peter Fenger, † 13. dec. 1857, 17 dage.
– 20. Et udøbt pigebarn, † 1864. – 21. Ingeborg Fenger, † 12. marts 1864, ¼
år. – 22. Peter Lorenz Edelberg, † 25. april 1865, 3 år (overført til assistenskirkegården). – 23. Emil Fenger, † 13. febr. 1867, 11 år. – 24. Johanne Marie
Christine Fenger, † 3. marts 1873, 55 år, ugift. Ved kapellets istandsættelse
1912 blev nr. 16-24 nedgravet på kirkegården. – 25. Ida Louise Fenger f.
Plockross, født 28. dec. 1827, † 12. dec. 1882, og dennes ægtefælle: 26. Carl
Emil Fenger, født 9. febr. 1814, † 21. sept. 1884, søn af nr. 14, geheimeetatsråd, professor, overlæge ved kgl. Frederiks hospital, direktør for landbohøj
skolen og borgmester.
I kapellet står 1974 to egetræsmalede kister, der ifølge indskrift rummer de
bisatte nr. 25-26.
Smedejernsgitre (fig. 86). Efter 1761. Til kapellets første indretning hører
gitre, der lukker arkaderne mod syd og øst, det sidste med indgang, samt et
gitter i nordre lysåbning. Over døren forgyldt, kronet spejlmonogram med
initialerne PF for den 1. ejer, Peter Fenger. Herunder årstallet 1761. I det
søndre gitter samme årstal og spejlmonogram med initialerne EB for Fengers
hustru, Else Brock. Sml. i øvrigt p. 249f.
Kapel 21. 17. okt. 1760 ved kgl. resolution overdraget pastor Josias Lorck,
efter at han selv havde udvalgt kapellet under prædikestolsaltret (sml. p. 194).
Mindetavle. 1868 hjemfaldet til kirken. 1882 solgt til grosserer L. N. Hvidt.
1913 overtaget af kirken.
Første familiebegravelse, bisatte: 1. Daniel Kreber, kaptajn, begr. 23. aug.
1760, 79 år, svigerfar til pastor Lorck. – 1a. Pastor Lorcks dødfødte datter
1761. – 2. Dorothea Maria Lorck f. Kreber, begr. 23. nov. 1770, 49 år, pastor
Lorcks 1. hustru. – 3. Maria Charlotte Amalie Müller f. Nissen, begr. 26. nov.
1771, 61 år, moder til nr. 5. – 4. Josias Jessen Lorck, præst ved Frederiks
tyske Kirke, † 8. febr. 1785, 62 år (jfr. mindetavle). – 5. Sophie Amalie Lorck
f. Müller, begr. 21. febr. 1787, 45 år, pastor Lorcks 2. hustru. – 6. Georg Chri
stian Adler, søn af professor Adler, (Lorcks efterfølger i embedet), begr. 12.
okt. 1789, 14 måneder. – 7. Hedevig Hoe, begr. 6. juni 1800, 50 år. – 8. Elisa
beth Charlotte Hviding, † 14. okt. 1814, 2 år.
Kisterne med bisatte nr. 1-4 nedsænkedes under gulvet 1868, mens de øv
rige førtes til kapel 35 b. Siden da har kapellet stået tomt.
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Fig. 87. Christians kirke. Kapel 21b, købt af A. H. von Moltke 1792. Dødsmasker (p. 216). – Chri
stians Kirche. Kapelle 21b, 1792 von A. H. von Moltke gekauft. Todesmasken.

Mindetavle. 1936. Over Josias Jessen Lorck, født i Flensborg 3. jan. 1723,
† 8. febr. 1785 i København, tysk kapellan ved Vor Frelsers kirke 1745 og
sognepræst ved Frederiks tyske kirke fra 1759 til sin død. Lorck begyndte hur
tigt efter sin ansættelse ved Vor Frelser arbejdet på at skaffe den tyske me
nighed egen kirke (sml. p. 78). Sammen med sine to hustruer og sin første
svigerfar hviler han under gulvet i det nu tomme kapel. Opsat på nordvæggen.
Kapel 21b eller Moltkes kapel (først kaldet »kapellet under orglet«). Benyt
tet af kirken (sml. kapel 35 b), indtil det 24. febr. 1792 solgtes til overhofmester
A. H. von Moltke. Ifølge skødets bestemmelser skulle der kun bisættes tre per
soner31, de samme, hvis sarkofager nu står i kapellet.
Familiebegravelse, bisatte: 1. Sophie Moltke, begr. 1792, datter af: 2. A. H.
Moltke, begr. 1792, og hustru: 3. M. E. Moltke, begr. 1798.
Sarkofager. O. 1792. Indskrifter på østenderne af de tre ens sarkofager hen
viser til:
1)
1792. »Her hviler / Frue Sophie Moltke / fød den 5te Octobr 1770. / gift
te
den 5 Junii 1786. / med Hr Iver Rosenkrantz Levetzau / til Stamhuuset
Restrup, / Ridder af Dannebrog Ordenen, / som efterlod hende Enke den 27de
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May 1787. / hendes af sorrig nedbøyede Forældre / Faderen Hr Anthon Henrich Moltke / Ridder af Elephanten / Moderen Frue Marie Elisabeth Rosenkrantz / forlod hun ved en salig og sagte Død, / da Gud tog hende til sig /
den 21de Januarii 1792. / Herren gav, Herren tog. / lob. C. 1. Y. 21.«.
2) »Her hviler Støvet / af / en herliggjort Sjæl / af / Anthon Henrich von
Moltke / Geheime Conferentz Raad, Ridder af Elephanten / og Oberhofmester
hos hendes Maiestæt Dronning / Juliane Marie. / Han var født den 24de Sept.
1734 / indlod sig i Ægteskab den 16de April 1764 / med Baronesse / Marie Eli
sabeth Rosenkrantz / avlede med hende i et kierligt Ægteskab 4re Børn / som
alle for ham gik ind i Evigheden og forlod / selv hende, nedsenkt i den dybeste
Sorg, / den 21de April 1792. / Sandheden maae oprette ham det Minde / at han
var / en nidkier Christen, en reedelig Embedsmand, en øm / Ægtefælle, en
kierlig Fader og en trofast Ven. / Hans sidste Trøst var derfor grundet / da
Gud ikke sparede sin egen Søn, etc. Rom. C. 8de V. 32«.
3) O. 1792. Efter citat fra 1. Kor. 15, 54-55: »Med denne en friemodig Christens Trøst / endte / Geheime Conferenceraadinde / Maria Elisabeth Moltkes /
fød Rosenkrantz / sin iordiske Løbebane / den □ / som hun havde begyndt /
den 24de Martii 1743. / 〈Døde d. 25 Novemb. / 1798 〉«.
De tre sarkofager, der er helt ens, er anbragt i det lille rums midte og så
tæt sammen, at soklerne berører hinanden. På den lave aftrappede sokkel er
hver sarkofag opbygget af fire glatte, lodretstillede stenplader og afdækket
med et plant, langs kanterne affaset låg. 228 × 106 cm, højden 116. Materialet
er norsk marmor. Der findes ingen anden dekoration end gavlenes indskrifter,
som står med fordybede versaler. – De tre stenkister skal være leveret af bil
ledhuggeren Nicolai Dajon efter tegning af C. F. Harsdorff32.
Under de allieredes luftangreb på Burmeister og Wain 1943 skete der ska
der på kirken (sml. p. 142); også dette kapel blev berørt. Det gik især ud over
sarkofag nr. 3, og ved den påfølgende istandsættelse, hvor østenden i denne
stenkiste fornyedes, viste det sig, at langsiderne var stærkt ødelagt af tæring
indefra, således at der måtte ske en delvis fornyelse (arkitekt Poul H. Mørck)33.
Dødsmasker. Antagelig 1792. I forbindelse med en istandsættelse 1904 næv
nes, at der i kapellet lå »to Dødsmasker af de der begravne«34. Bobé henleder i
1912 opmærksomheden på de i kapellet tidligere opstillede »Stenbuster af ægte
parret Moltke«, der da stod på kirkens loft. I begge tilfælde må der være tale
om de to dødsmasker, som nu hænger i sakristiet. Disse masker (fig. 87) synes
at gengive ansigterne af en ret ung kvinde og en ældre mand; da næsepartiet
antyder slægtskab mellem de to personer, er det troligt, at maskerne er taget
efter datteren og faderen, som døde med tre måneders mellemrum35.
Smedejernsdøre. Efter 1792. Til kapellets indretning hører de to dørfløje, der
lukker den fladbuede åbning til kapel 21.
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Kapel 22. Tilhørte kirken til 1882, da det solgtes til grosserer L. N. Hvidt
(sml. kapel 21). 1913 overtaget af kirken.
Bisatte, mens kirken var ejer: 1. Maria Magdalena Elisabeth Thestrup f.
Saint-Aubain, begr. 13. marts 1787, 26 år, gift med etatsråd Ole Thestrup. –
2. Matthias Friedrich Thestrup, begr. 30. juli 1787, 2 år, søn af nr. 1. – 3. Ro
bert Holfort, skibskaptajn fra England, begr. 15. dec. 1787, 63 år. – 4. Mary
Dungan, f. O’ Connel, begr. 9. febr. 1789, 51 år, gift med agent Dungan; stod
her kun til 1791. – 5. Jessinius Claesen, konferensråd, begr. 22. febr. 1792,
72 år. – 6. Caroline Dorothea Tugendreich Claesen, † 24. aug. 1803, 41 år. –
Ovennævnte kister nedgravedes 1870 på kirkegården.
Familebegravelse, bisat: 7. Lauritz Nicolai Hvidt, grosserer og kirkeforstan
der, † 1885 (nedsat på Assistens Kirkegård 1886).
Bortset fra tre midlertidigt henstillede urner, hvoraf to er ubenyttede, står
kapellet tomt og giver sammen med kapel nr. 21 adgang til nr. 21b under
sakristi og præsteværelse.
Smedejernsgitter. O. 1877. Opsat i arkaden mod øst og nøje svarende til østre
gitter i kapel 19.
Kapel 23. Midtgang (sml. kapel 3). 3. sept. 1778 solgt til bankkontrollør
Thomas Jensen.
Bisatte, under gulvet: 1. Birgitte Elisabeth Jensen, begr. 5. sept. 1778, 16
år, datter af nr. 3 og 4. – 2. Mathias Ewald Møller, begr. 5. sept. 1794, 20 uger.
– 3. Elisabeth Jensen, begr. 23. okt. 1794, 57 år. – 4. Thomas Jensen, bank
kontrollør og kirkeforstander, begr. 4. maj 1795, 62 år, gift med nr. 3. - 5.
Mathias Ewald, begr. 7. sept. 1797, 14 uger.
Kapel 24. Tilhørte kirken til 1855, da det solgtes til grosserer H. M. Schøtt.
Bisatte, mens kirken var ejer: 1. Charlotte Louise von Waldow, hofdame, begr.
3. maj 1763, 53 år. – 2. Mauritz Quist, farver, begr. 5. marts 1778, 64 år. – 3.
Vigilius Erichsen, hofportrætmaler og justitsråd, begr. 31. maj 1782, 59 år
(jfr. mindesten på kirkegården, opsat 1912). – 4. Elert Ditlev von Lowzow,
generalmajor, † 25. sept. 1785, 74 år. – 5. Magdalena Quist, begr. 5. april 1799,
73 år. – 6. Johan Quist, begr. 17. juli 1799, 13 uger. – Resterne af ovennævnte
kister, der stod i kælderen under kapellet, nedgravedes 1912 på kirkegården.
Første familiebegravelse, bisatte: 7. Hans Marcussen Schøtt, grosserer, født
23. marts 1816, † 7. nov. 1855. – 8. Maria Magdalena Schøtt f. Thonboe, begr.
22. sept. 1857, 28 år, enke efter nr. 7. – 9. Emilius Schøtt, grosserer, født 31.
aug. 1818, † 15. dec. 1863.
I kapellet står 1974 tre ens, sortmalede kister (sml. fig. 88), af trapezformet
tværsnit, på løvefødder. Blandt de traditionelle gipsornamenter ses et relief af
Danmarks kirker, København
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en sørgende engel ved en stele. Kisterne rummer ifølge samtidige eller senere
påskrifter de bisatte nr. 7-9.
Kapel 25. 17. aug. 1778 solgt til historikeren P. F. Suhm, hvis eneste arving
var død januar samme år. 19. juli 1788, få dage efter hustruens død, oprettede
Suhm et testamente, hvorved der tilfaldt kirken 1000 rdl. mod »at holde alle
tre kister og epitafium rene og nette, forbydende herved, at ingen lig må mere
der nedsættes«36. Epitaf og gitter.
Bisat, mens kirken var ejer: 1. Carl Rudolph von Bertouch, kammerherre,
begr. 18. maj 1765, 56 år; 1778 flyttet til kapel 35b.
Suhms familiebegravelse, bisatte: 2. Ulrich Frederik Suhm, † 1778, 17 år (hen
stilledes midlertidigt i kapel 35 b). – 3. Karen Suhm, † 1788, 56 år. – 4. Peter
Frederik Suhm, † 1798, 69 år.
Sarkofager og epitaf (fig. 88-89). O. 1778-8837. De tre sarkofager rummer bi
satte nr. 2-4, og er alle forsynet med indskrift på latin. På den midterste står:
»H[ic] S[epultus] E[st]/ Ulricus Fridericus Suhm/ nat. d. XXI novbr. Nidrosiæ
MDCCLXI / mort. d. III januarii Hafniæ MDCCLXXVIII/ parentum olim
deliciæ nunc desiderium« (»her er begravet U.F. S., født i Nidaros 21. nov.
1761, død i København d. 3. jan. 1778, fordum forældrenes fryd, nu deres
savn«). På moderens sarkofag (til venstre) står: Catharina Angel, P. F. Suhms
hustru, født 16. maj 1732 i Nidaros, død 11. juli 1788. På faderens står: Petrus
Fridericus Suhm, født 18. okt. 1728 i København, død 〈7. sept.〉 17〈98〉.
De tre sarkofager danner een stor blok, med sønnens kiste som midtpunkt,
fremhævet såvel ved materialets farve som ved form og dekoration. Låget på
denne kiste er fladt med affasede langsider ligesom forældrenes, der dog har
skråfas hele vejen rundt, men sønnens smykkes af gavltrekanter, som frem
hæver den midtakse, der også kendetegner epitafiet, som tidligere havde plads
ved fodenden. Sarkofagen er helt af hvidt, italiensk marmor, og den frie ho
vedende har et svagt fremspringende skriftfelt, anbragt på baggrund af flor
omvundne grene; herunder findes en slyngbort og i trekantgavlen Guds øje.
Forældrenes kister er af sort, belgisk marmor med hvide dekorationer; på de
frie sider klassisk godronering om cirkelfelter med hvide marmorplader, hvoraf
gavlenes bærer de nævnte indskrifter, der ligesom sønnens er udført med for
dybede versaler. – Den samlede bredde af sarkofagerne er 340 cm; længden
på den midterste er 218 cm, på de andre 238 cm, idet disse springer frem foran
sønnens; højden på hans kiste, målt til gavlspidsen er 130 cm, mens oversiden
af de flankerende kisters ligger i 112 cm.s højde.
Epitafiet (fig. 89) er tredelt, og i det svagt fremspringende midtparti findes
portrætrelieffer af de bisatte, med sønnens anbragt i midtaksen. På de smal
lere sidefelter er der hugget relieffer med dødssymboler: palmegrene, nedad-
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Fig. 88. Christians kirke. Kapel 25, købt af P. F. Suhm 1778. Smedejernsgitter mod vest og sar
kofager, de sidste og epitafiet fig. 89 udfort o. 1778-88 af Andreas Weidenhaupt (p. 220). I for
grunden kapel 24 (p. 217). – Christians Kirche. Kapelle 25, 1778 von P. F. Suhm gekauft. Schmiede
eisengitter gegen Westen und Sarkophage, die letzeren und Epitaph Fig. 89 1778-88 von Andreas Wei
denhaupt ausgeführt. Im Vordergrund Kapelle 24.

vendte fakler og sørgeflor. Midtpartiet krones af et relief, dødens genius, og
over sidefelterne er der røgelsekar. Lidt under og symmetrisk anbragt i for
hold til sønnens portræt ses to små rektangulære »lus«, der kan dække over
huller efter kroge beregnet til ophængning af blomsterkranse. Materialet er
norsk Gjellebækmarmor og hvidt italiensk marmor, det sidste anvendt til portrætrelieffer og topstykker. – Epitafiets samlede bredde og højde er henholds
vis 240 og 202 cm; af højden udgør toprelieffet 70 cm og et bindigt sokkel
parti 46-47 cm. Denne sokkel kan være tilføjet, da epitafiet o. 1912 flyttedes
til sin nuværende plads i kirkens indgangsparti, hvortil man nogle år tidligere
havde flyttet Applebys epitaf (se kapel 16). Af de førte forhandlinger om flyt
ningen fremgår, at monumentet var ganske utilgængeligt i kapellet. Havde
18 *
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epitafiet haft sin nuværende højde, betyder det, at sarkofagerne først må have
stået fri af væggen, og det er næppe troligt. Man må da forestille sig, at epi
tafiet har hvilet direkte på sarkofagernes fodender.
Ifølge Jonge er sarkofagerne og det tilhørende epitaf udført af billedhugge
ren Andreas Weidenhaupt38. Monumentet kan som gitret, der lukker kapellet,
være blevet bestilt straks efter sønnens død 1778, men det er tilsyneladende
først fuldendt efter hustruens død ti år senere. I hvert fald er hendes skrift
plade ligesom sønnens færdighugget på een gang og ikke som Suhms egen se
nere suppleret med dødsdata.
Smedejernsgitter (fig. 88). Efter 1778. Til Suhms indretning af kapellet hører
kun det gitter, som udfylder arkaden mod vest. De smalle partier til siderne
for en dobbeltdør er karakteriseret som joniske pilastre, og i frisen over dem
står ANNO – 1778. På hver dørfløj sidder et våben, til (heraldisk) højre Suhms:
firdelt med midtskjold, hvori en springende, blå hest på forgyldt grund. I 1.
og 4. felt: forgyldt, rejst løve under tre gyldne stjerner, på blå grund. I 2. og
3. felt: grønt træ på hvid grund. Alle felter indrammet af rødt. Hjelmtegnet
blåt med forgyldt visir og krone; ud af denne springer forkroppen af blå hest.
Skjoldet kranses af forgyldt løv på blå bund. Over våbnet rødt bånd med for
gyldt indskrift: Peter Friderich Suhm. – På den anden dørfløj sidder hustru
ens (talende) våben: udelt, hvidt skjold med to blå fiskekroge, flankeret og
skilt af tre gange to røde stjerner; skjoldet indrammet i rødt. Hjelmtegnet
blåt, med gyldent visir, kronet med gylden stjerne mellem røde vinger. Skjol
det omgives af gyldent løv på blå bund. Over våbnet rødt bånd med forgyldt
indskrift: Karen Angell. Sml. i øvrigt p. 256f.
Kapel 26. 15. aug. 1766 solgt til sukkerraffinadør L. F. Römer. Gitre. 1866
hjemfaldet til kirken. 1881 købt af grosserer H. F. Hassert.
Første familiebegravelse, bisatte: 1. Juliana Römer, begr. 2. okt. 1766, ½ år. –
2. Caroline Mathilde Römer, begr. 23. nov. 1768, 6 uger. – 3. Mauritz Römer,
begr. 30. jan. 1769, 1 år. – 4. Anna Catharina Römer, f. Lorck, begr. 5. marts
1770, 38 år. – 5. Ludwig Ferdinand Römer, sukkerraffinadør, † 17. april 1776,
61 år, gift med nr. 4. – 6. Emilie Wilhelmine Römer, begr. 7. marts 1788, 1 ½
år. – 7. Josias Lorck Römer, begr. 18. okt. 1791, 7 år. – 8. Emilie Wilhelmine
Römer, begr. 6. nov. 1791, 2 år. – 9. Louise Augusta Klein, begr. 11. april
1793, 1 år. – 10. Hans Georg Römer, begr. 24. maj 1794, 9 år. – 11. Christine
Amalia (?) Wandel f. Römer, begr. 24. juli 1801, 19 år (nedsat på Vor Frue
assistenskirkegård 1824). – 12. Johan Ludvig Römer, artilleriløjtnant, begr. 1.
sept. 1801, 16 år. – 13. Christina Dorothea Römer, † 11. april 1813, 57 år. –
14. Frederik Christian Römer, sukkerraffinadør og kirkeældste, † 14. dec. 1827,
72 år, søn af nr. 5, gift med nr. 13. – 1868 flyttedes otte kister til kapel 35 a og b.
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Fig. 89. Christians kirke. Epitaf over Ulrich Frederik Suhm, † 1778, Karen Suhm, † 1788, og P. F.
Suhm, † 1798 (sml. fig. 88). – Christians Kirche. Epitaphium über Ulrich Frederik Suhm, † 1778,
Karen Suhm, † 1788, und P. F. Suhm, † 1798.

Anden familiebegravelse, bisatte: 15. Hermann Ferdinand Hassert, grosserer,
† 1882. – 16. Grosserer Besties barn, † 1882. – 17. Johanne Caroline Marie
Bestie, † 1883. – 18. Grosserer Besties barn, † 1885. Nr. 16-18 er børn af H. F.
Hasserts datter, gift Bestie. – 19. Caroline Hassert, enke efter nr. 15, † 1887.
– 20. B. E. A. Hassert, † 1900, ugift.
I kapellet står 1974 seks kister, tre store af eg og tre små egetræsmalede.
En af de første har kisteplade med initialerne H.F.H. henvisende til bisat nr.
15; de øvrige rummer antagelig de bisatte nr. 16-20.
Smedejernsgitre (fig. 90, 100). Efter 1765. Til kapellets første indretning hører
gitre, som udfylder arkaderne mod nord, syd og vest, det sidste med dobbelt
dør. Over denne kronet spejlmonogram med initialer LFR for Ludvig Ferdi
nand Rømer. På hver dørfløj et våben: i udelt, blåt skjold skråtstillet, gyldent
anker. Gyldent hjelmtegn med opadrettet, forgyldt og panserklædt arm med
sværd, flankeret af seks røde standarter; skjoldene er nu sortmalede. På hvert
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af de ens sidegitre er der nagelhuller, som stemmer med spor på to plader,
som nu er anbragt i midtgangen på 4. og 5. pille til højre for gravkapellets
sydindgang. På den ene (fig. 100) står Ludevig Ferdinand Römer 1765. På den
anden, hvor indskriften er malet og stærkt forvitret, læses Rømers initialer
samt slutningen af en tolinjet indskrift: » … her Kiöbmand paa Kysten Gui
nea«. Sml. i øvrigt p. 253f.
Kapel 27. Tilhørte kirken til 1929, da det solgtes til ingeniør G. Heinricy,
ejer af kapel 9, og fru Holst-Hansen, ejer af kapel 34, med halvdelen til hver.
Bisatte, mens kirken var ejer: 1. Albrecht Ernst von Berger, begr. 15. juli
1765, 4 år. – 2. Johan Wilhelm von Berger, begr. 3. april 1779, 25 år. – 3.
Sara Margrethe von Berger f. von Ramdohr, † 11. maj 1780, 58 år. – 4. Johan
Chilian Just von Berger, kongelig livlæge og konferensråd, † 16. marts 1791,
67 år, gift med nr. 3 (jfr. mindetavle nr. 3 på kirkegården, opsat på kirkens
bekostning 1912). – 5. Lauritz Boye Quist, begr. 22. april 1792, 74 år. – Oven
nævnte kister, der var nedsat i kælderen, nedgravedes 1912 på kirkegården39.
I kapellet står 1974 fire egetræsmalede kister, hvoraf den ene ifølge indskrift
rummer bisat nr. 8 fra kapel 34 (sml. dette). De to midterste har sortmalet
dekoration og navne, der viser, at kisterne er tilflyttet fra kapel 9 (nr. 8 og 9).
Den fjerde kiste formodes at rumme Marie Cathrine Heinricy, f. Sally, der 1845
bisattes i kapel 39 (nr. 1) og senere flyttedes til kapel 9. Kisten er udformet
omtrent som de tre i begravelsen syd for (kapel 24); dekorationen på lang
siderne er beslagværk og nedadvendte fakler, på enderne olielampe og engel
ved tre søjler. 203 × 69-77 cm, højde 93 cm.
Kapel 28. Midtgang (sml. kapel 3).
Bisatte, under gulvet: 1. Marie Kirstine Jürgensen, begr. 22. okt. 1767, 49
år. – 2. Nicolay Friedrich Jürgensen, begr. 6. okt. 1770, 14 år. (Nr. 1-2 er
antagelig familie til bisat nr. 3 i kapel 33, der støder op til kapel 28). – 3. Con
rad Friedrich von Herbst, oberstløjtnant, begr. 3. juni 1778, 76 år. – 4. Carl
Henrich Siversen, begr. 8. okt. 1779, 26 år. – 5. Christian August Mörck, overførster i Holsten, begr. 16. marts 1781, 71 år (sml. kapel 18, nr. 3 og 4). –
6. Jesinius Johan Christoph Amberg, begr. 7. juni 1785, 4 år. – 7. Henriette
Adelaide Francisca Amberg, begr. 18. juni 1785, 5/4 år.
Kapel 29. 5. aug. 1845 købt til grosserer Jacob Holm. Gitre. 1943 overdra
get til A/S Jacob Holm og Sønners Fabrikker.
Bisatte: 1. Jacob Holm, grosserer, † 3. aug. 1845, 74 år. – 2. Victoria Holm,
begr. 6. dec. 1846, 8 måneder. – 3. Charles Holm, begr. 25. okt. 1849, 15 må
neder. – 4. Anna Margrethe Holm f. Kirkerup, † 15. dec. 1852, 70 år, 3. hustru
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Fig. 90. Christians kirke. Kapel 26, købt af L. F. Römer 1766. Smedejernsgitter mod vest (p. 220).
– Christians Kirche. Kapelle 26, 1766 von L. F. Römer gekauft. Schmiedeeisengitter gegen Westen.

til nr. 1. – 5. Georg Holm, grosserer, † 2. nov. 1867, 65 år. – 1868 nedgravedes
nr. 2 og 3 på kirkegården.
I kapellet står 1974 to sortmalede kister af nybarok form (sml. fig. 91); ind
til 1935 var de betrukket med sort klæde, dekoreret med tylsdraperier og kva
ster samt for den ældstes vedkommende med pålagte palmetter af sort fløjl40.
Begge har ovale kisteplader af bly; graveret skriveskrift, navnet med versaler.
1) 1845. Jacob Holm, født 25. sept. 1770, † 3. aug. 1845, grosserer og ridder
af Dannebrogen. »Et dådfuldt liv, ofret i kærlighed hans efterladte og i gavnrighed hans fødeland, endtes i en alder af henved 75 år«. 196 × 74 cm, højde
87 cm.
2) 1852. Jacob Holms enke, Anna Margrethe, f. Kirkerup 12. sept. 1782, †
15. dec. 1852. »Efterlevende stedbørns sande moder, husets smykke og familie
kredsens glæde«. 204 × 80 cm, højde 92 cm.
Gravfane. Et stort splitflag, Dannebrog med indskrift i guld: »Hædersman
den Jacob Holm«, er ophængt i kapellets sydside (sml. fig. 91).
Støbejernsgitre (sml. fig. 91). O. 1845. Kapellets arkader mod nord, syd og
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øst er indtil omkring pillernes vederlagshøjde lukket med gitre. På de to dør
fløje i øst ens våben eller bomærker: cirkulært skjold med korslagte faner og
treforke symmetrisk omkring en lodret akse, der foroven er formet som hermesstav, kronet af vinget hjelm, forneden som nedadvendt fakkel. I skivens
midtpunkt og over spejlvendte fisk en rektangulær plade med indskrift, til
(heraldisk) højre: »Jacob Holms«, til venstre »Familiebegravelse«.
Kapel 30. 1764 solgt til kommandør Simon Hooglant. Gitter. 1912 afstået
til kirken. 1937 solgt til Sofie Hansen.
Første familiebegravelse, bisatte: 1. Anna Kirstine Hooglant f. Østerbye, † 27.
febr. 1765, 36 år, Simon Hooglants 2. hustru. – 2. Carl Hooglant, begr. 11.
maj 1765, 24 uger, søn af nr. 1. – 3. Justine v. Hemmert, begr. 8. dec. 1769,
3 uger. – 4. Jost Simon v. Hemmert, begr. 27. marts 1773, 4 uger. – 5. Simon
Hooglant, viceadmiral, † 19. dec. 1789, 77 år. – 1912 nedsattes ovennævnte
kister på kirkegården (sml. mindetavle over Simon Hooglant på kirkegården,
opsat 1912). Sammen med disse nedsattes en voksenkiste fra samme kapel,
rummende de jordiske rester af en ukendt41.
Anden familiebegravelse, bisat: 6. William Hansen, direktør for Brede
Klædefabrik, født 18. dec. 1873, † 24. marts 1937.
I kapellet står 1974 to kister, hvoraf den ene er ubenyttet; den anden rum
mer bisat nr. 6. Herpå ligger en sølvkrans, der på sløjfen har indskriften: »Fra
en Kreds af Arbejdere paa Brede Fabrikker«.
Smedejernsgitter (fig. 91). Efter 1765. Til kapellets første indretning hører et
gitter, som lukker arkaden mod øst. Over de dobbelte dørfløje og indlagt i
gitret et skjold og årstallet 1765; begge dele dækkes af et på østsiden ophængt
skjold med et våben, som uden tvivl tilhører kapellets ejer, Simon Hooglant:
på lysegrøn, oval metalplade et malet, tværdelt skjold. I øverste felt på blå
baggrund syv forgyldte stjerner omkring en opadvendt kårde. I nederste felt
to sorte zigzagstriber på forgyldt grund. Over våbnet forgyldt hjelm, under
det: Aō 1765. Sml. i øvrigt p. 254f.
Kapel 31. 30. maj 1765 solgt til forvalter Chr. Vilh. Lund. Gitre. 1868 hjem
faldet til kirken. 1873 købt af komponisten, professor Chr. Barnekow.
Første familebegravelse, bisatte: 1. Friedrich Ulrich Lund, begr. 3. sept. 1769,
3 år. – 2. Karen Lund, begr. 19. sept. 1769, 1 år. – 3. Christian Vilhelm Lund,
forvalter, begr. 25. marts 1772, 71 år. – 4. Hans Andreas Lund, begr. 20. maj
1772, 5/4 år. – 5. Christian Vilhelm Lund, begr. 17. nov. 1772, 3 uger. – 6. Bir
gitte Catharina Schade, begr. 21. feb. 1775, 62 år. – 7. Karen Hansen Lund,
begr. 4. feb. 1782, 77 år, enke efter nr. 3. - 8. Christian Vilhelm Lund, begr.
18. okt. 1785, 20 år. – 9. Margrethe Eleonora Lund f. Schade, begr. 20. maj
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Fig. 91. Christians kirke. Kapel 30, købt af Simon Hooglant 1764. Smedejernsgitter mod øst (p.
224). I forgrunden kapel 29 (p. 222). – Christians Kirche. Kapelle 30, 1764 von Simon Hooglant
gekauft. Schmiedeeisengitter gegen Osten. Im Vordergrund Kapelle 29.

1786, 44 år. – 10. Christian Friedrich Lund, begr. 12. april 1791, 53 år. – 11.
Hans Lund, begr. 13. juni 1791, 48 år. – 12. Christian Kaas, kammerherre og
kommandør, begr. 13. maj 1803, 72 år. – 13. Carl Conrad Lund, rådmand,
begr. 3. jan. 1806, 60 år. – 14. Johanne Georgine Lund f. Liebenberg, begr.
14. feb. 1812, 73 år. – 15. Mette Cathrine Kaas f. Lund, kammerherreinde,
begr. 29. juli 1815, 62 år, enke efter nr. 12. – 1868 hensattes nr. 1-8 under gul
vet; nr. 9-15 flyttedes til kapel 35 b.
Anden familiebegravelse, bisatte: 16. Aage Barnekow, født 14. aug. 1866, †
12. febr. 1867. – 17. Mathilde Barnekow, født 20. maj 1863, † 25. april 1867.
– 18. Thora Barnekow, født 17. april 1865, † 6. marts 1868. – Nr. 16-18, der
oprindelig stod i kapel 10, er alle børn af komponisten Chr. Barnekow. – 19.
Agnete Hamburger f. Barnekow, født 24. april 1871, † 10. juni 1904. – 20.
Laura Barnekow f. With, enke efter Chr. Barnekow, født 15. sept. 1832, † 26.
sept. 1920. – 21. Brita Barnekow, malerinde, født 4. jan. 1868, † 25. aug. 1936.
– 22. Viggo Barnekow, legationsråd, født 26. okt. 1872, † 16. jan. 1944. – 23.
Anna Barnekow, født 28. febr. 1882, † 10. dec. 1969.
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I kapellet står 1974 fem kister, hvoraf tre børnekister, alle egetræsmalede
og forsynet med oval kisteplade med indskrifter for de bisatte nr. 16-20. Hen
sat i en vægniche findes tre urner med indskrifter for nr. 21-23.
Smedejernsgitre (som fig. 91). Efter 1765. Til kapellets første indretning hører
gitre, som lukker arkaderne mod syd, nord og øst; i det sidste dobbelte dør
fløje, hvorover rester af indsats, der antagelig har haft årstal og initialer for
ejeren. Sml. i øvrigt p. 254f.
Kapel 32. 18. juni 1784 solgt til Helene Rosowsky. 1857 købt af mægler
Eduard Lorentzen. 1882 overdraget til kirken. 1919 solgt til gørtler A. W.
Ambrosiussen.
Første familiebegravelse, bisatte: 1. Anna Marie Wilde f. Rosowsky, begr. 25.
jan. 1784, 22 år. – 2. Helene Rosowsky, begr. 1. febr. 1804, 84 år, enke efter
J. M. Rosowsky (sml. kapel 33 nr. 1), der 1784 sammen med Samuel Rosow
sky (samme kapel nr. 2) flyttedes hertil. De fire kister, der fra 1857 henstod i
kælderen, nedgravedes 1881 på kirkegården.
Anden familiebegravelse, bisat: 3. Eduard Hvidt Lorentzen, † 19. juli 1857,
6 uger. Denne kiste flyttedes 1882 til kapel 35 b.
Tredie familiebegravelse, bisatte: 4. Johanne Kristine Ambrosiussen, født
1863, begr. 28. marts 1930. – 5. Alexander Wolfgang Ambrosiussen, født 6.
dec. 1864, begr. 20. nov. 1938, gift med nr. 4.
I kapellet står 1974 to egetræsmalede kister, som ifølge indskrift rummer de
bisatte nr. 4-5.
Kapel 33. Midtgang (sml. kapel 3). 1798 omtalt som madame Rosowskys
kapel (sml. kapel 32). 1842 tilhørte det kirken.
Bisatte: 1. Johan Michael Rosowsky, fabrikant, begr. 22. maj 1766, 44 år. –
2. Samuel Rosowsky, begr. 11. juli 1775, 23 år. – Begge 1784 flyttet til kapel
32. – 3. Christopher Friedrich Jürgensen, begr. 24. jan. 1795 (sml. kapel 28,
nr. 1-2).
Kapel 34. Tilhørte kirken til 1880, da det solgtes til kammersanger J. C.
Hansen.
Bisatte, mens kirken var ejer: 1. Jacob Christopher Soetmann, begr. 12. jan.
1795, 83 år. – 2. Christine Soetmann, begr. 27. nov. 1799, 77 år, enke efter nr. 1.
Første familiebegravelse, bisatte: 3. Jørgen Christian Hansen, kgl. kammer
sanger, † 1880. – 4. Erhardine Adolphine Hansen f. Rantzau, † 1893, enke efter
nr. 3. – 5. Julie Johanne Christiane Hansen, skuespillerinde, † 1895, datter af
komponisten H. C. Lumbye og svigerdatter til nr. 3-4. – 6. Siegfriede Mathilde
Bernutta Hansen, † 1899. – 7. Nona Hansen, † 1921. – 8. Hans Peter Holst-
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Fig. 92. Christians kirke. Kapel 35a, kirkens ejendom 1760-1843. Smedejernsgitter mod vest
227). – Christians Kirche. Kapelle 35a, Eigentum der Kirche 1760-1843. Schmiedeeisengitter gegen
Westen.

(p.

Hansen, † 1924 (denne kiste står nu i det tilstødende kapel 27). – 9. Emilie
Hansen, født 29. nov. 1855, † 17. nov. 1934, ugift.
I kapellet står 1974 fem egetræsmalede kister (sml. fig. 92), hvoraf tre ens
ifølge indskrift rummer de bisatte nr. 3-5, de to sidste antagelig nr. 6-7. En
urne har indskrift for nr. 9.
Kapel 35a. Tilhørte sammen med 35 b kirken og var beregnet til begravelser
for »adelige og særligt fornemme personer«. 1843 solgt til professor A. P. Callisen. Formodentlig hjemfaldet til kirken 1868. 1932 købt af antikvitetshand
ler Otto Berg.
Bisatte, mens kirken var ejer: 1. Peter Henningsen, justitsråd, begr. 27. maj
1775, 38 år. – 2. Anker Andreas Suhm, konferensråd, begr. 30. juli 1788, 67
år. – 3. Johann Gottlob Gondolatzsche, justitsråd, begr. 25. nov. 1788, 58 år. –
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4. Laurentius Johannes Cramer, kirkeældste, begr. 11. jan. 1796. – 5. Marie
Elisabeth Høier, begr. 27. dec. 1799, 82 år. – 6. Dorothea Elisabeth Wolff,
begr. 7. sept. 1803, 64 år. – 7. Knudine Cathrine Hielte, begr. 2. aug. 1811, 49
år. – 8. Ernestine Charlotte dal Borgo di Primo, begr. 26. feb. 1813, 6 dage. –
9. Ole Hielte, bogholder ved Asiatisk Kompagni, begr. 30. dec. 1817, 64 år. –
Ovennævnte kister flyttedes 1842 til kapel 35 b.
Første familiebegravelse, bisatte: 10. Julie C. M. Callisen, † 22. nov. 1842,
19 ½ år. – Samme år flyttedes hertil kiste nr. 6 fra kapel 5 og 6. Disse to kister
overførtes 1866 til familiegravsted i Wandsbeck, Holsten.
Anden familiebegravelse, bisatte: 11. Otto Niels Christian Berg, antikvitets
handler, født 1. marts 1864, begr. 13. sept. 1936. – 12. Valborg Esther Berg
f. Liebmann, født 7. juni 1872, † 6. dec. 1936, gift med nr. 11. – 13. Sofie N. E.
Berg, født 10. juli 1857, † 21. nov. 1937, ugift. – 14. Knud Poul Berg, kunst
handler, født 21. aug. 1894, † 18. dec. 1973.
I kapellet står 1974 fire lakerede fyrretræskister, som ifølge indskrifter rum
mer de bisatte nr. 11-14.
Smedejernsgitter (fig. 92). Udført 1759. Til kapellets første indretning hører
gitret, som udfylder arkaden mod vest. Det er forsynet med dobbelte fløje,
men skiller sig i øvrigt fuldstændig ud fra alle andre gitre ved sin anonymitet
og sit ensartede, enkle mønster. Forklaringen er antagelig, at gitret er opsat
af kirken, der længe benyttede kapellet til bisættelse af fornemme enkeltper
soner. Sml. i øvrigt p. 248f.
Kapel 35b. Kaldet »Verwisungskammer«, fordi et stort antal kister efterhån
den flyttedes hertil fra de øvrige kapeller, enten på grund af overfyldning eller
fordi kapellerne skiftede ejer. Tilhørte kirken indtil 1913, da det solgtes til
inspektør W. G. Nielsen.
Bisatte, mens kirken var ejer: 1. Gabriel Cronstern, legationsråd, † 4. april
1767, 27 år. – 2. Elisabeth Johanne Eleonora Bernstorff, baronesse, begr. 22.
feb. 1768, 59 år. – 3. Christian Cornelius Rebhun, kirurg, † 20. feb. 1772. –
4. Carl Friederich Cronstern, kaptajn, † 16. maj 1773, 37 år. – Disse fire kister
flyttedes 1789 til kapel 21b (under orglet), hvorfra de 1792 overførtes til ka
pel 12. – 5. Augusta Elisabeth Stemann f. Müller, konferensrådinde, begr. 13.
jan. 1776, 36 år, gift med senere statsminister C. L. Stemann (senere overflyt
tet til kapel 12). – 6. Friedrich Christian Mecklenburg, kaptajn, † 8. marts
1789, 45 år. – 7. Ragna Giedde f. Angel († 16. okt. 1791 på Fyn), begr. 29. jan.
1792, 36 år. – 8. Anna Elisabeth Mecklenburg, begr. 23. juni 1794, 80 år. –
9. Ole Stephansen, viceadmiral († 13. juli 1791); kisten overført hertil fra Hol
mens kirke 1796. – 10. Christian Giedde, proviantforvalter, † 3. nov. 1796, 64
år. – 11. Peder Ascanius, justitsråd og »Berghauptmann« (kendt som zoolog),
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† 4. juni 1803, 81 år. – 12. Jens Astrup, begr. 16. sept. 1807, ½ år. – Oven
nævnte kister nedgravedes 1860 på kirkegården.
Første familebegravelse, bisatte: 13. Anders Rasmussen, landmand, født 1849,
† 6. maj 1926. – 14. William Nielsen, inspektør på gamle Carlsberg, født 12.
juni 1855, † 4. maj 1930. – 15. Anna Rasmussen f. Nielsen, født 2. marts 1844,
† 17. maj 1935.
I kapellet står 1974 to enkle trækister med indskrifter for de bisatte nr. 13
og 15 samt en stor marmorsarkofag, der rummer bisat nr. 14.
Gitterdør. 1933. Åbningen, som giver adgang til kapellet fra 35 a, er lukket
med en enkelt fløj, opsat af kirken; den afløste de p. 192 omtalte trædøre.
Kapel 36. 6. marts 1761 sammen med kapel 45 overdraget ved kgl. resolu
tion til etatsråd J. Fr. Wewers enke (sml. p. 194). Gitre. 1868 hjemfaldet til
kirken. 1877 solgt til skibsbygmester E. P. Bonnesen og frk. A. J. Tøndering.
Første familebegravelse, bisatte (her og i kapel 45): 1. Johann Friedrich We
wer, etatsråd, † 9. maj 1759; 18. aug. 1762 overført hertil fra S. Petri Kirkes
kapel sammen med: 2. en datter. – 3. Susanna Jacoba Kaas f. Fabritius, kam
merherreinde, † 5. nov. 1762, 22 år, gift med søofficeren Fr. Chr. Kaas. – 4.
Johan Friedrich Kaas, begr. 18. april 1763, 1 ½ år. – 5. Knud Gyldenstjerne
von Sehested, begr. 12. okt. 1763, ¼ år, søn af Pouline f. Fabritius og senere gene
ralløjtnant J. F. Gyldenstjerne von Sehested. – 6. Johanne Fabritius, begr. 28.
marts 1765, 3 år. – 7. Jean Baptiste Descarières de Longueville, generalmajor,
† 27. jan. 1766, 67 år, gift med nr. 9. – 8. Matthäus Robert Wewer, begr. 23.
aug. 1774, 43 år. – 9. Anna Maria de Longueville f. Köster, † 18. marts 1775,
68 år. Anna Maria Köster var først gift med handelsmanden Michael Fabritius
(† 1746), derpå med dennes kompagnon Johann Friedrich Wewer (nr. 1) og
efter hans død med generalmajor Descariéres de Longueville (nr. 7). - 10. Marie
Charlotte Sabine Josephine de Verac f. de Croy Havré, begr. 2. marts 1776,
29 år. Kisten førtes 1779 til Frankrig. – 11. Reinhard Iselin, baron og han
delsmand, † 10. april 1781, 67 år. – 12. Anna Elisabeth Classen f. Fabritius,
generalinde, † 17. marts 1786, 51 år; enke efter nr. 11, gift anden gang 1781,
med generalmajor Johan Frederik Classen, Frederiksværks grundlægger42. –
13. Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel, konferensråd og handelsmand,
† 13. sept. 1805, 75 år, søn af Anna Maria Kösters første ægteskab (sml. nr. 9).
– 14. Caspar W. Wewer, etatsråd, † 27. juli 1806, 76 år. – 15. Marie Margrethe
Iselin til Iselingen, baronesse, begr. 14. okt. 1814, 57 år, datter af nr. 11 og
12. – 16. Debora Fabritius de Tengnagel f. Cloppenburg, konferensrådinde, †
2. nov. 1814, 76 år, enke efter nr. 13. – 17. Nicolaus Heinrich Massmann, præst
ved Frederiks tyske Kirke, † 26. okt. 1816, 51 år. (Kisten nedsattes 1831 på
kirkegården, jfr. kirkegårdsmonument nr. 9). - 18. Diedrich Carl Lorentz,
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generalløjtnant, † 31. aug. 1832, 84 år (sml. kapel 38 nr. 3-5). – 1868 nedsat
tes kisterne nr. 1-8 under gulvet; nr. 10-16 og 18 flyttedes til krypt 35b.
Anden familiebegravelse, bisatte: 19. Andrea Johanne Tøndering, født 8. maj
1813, † 7. april 1877. – 20. Ertmann Peter Bonnesen, skibsbygmester, født 5.
juli 1809, † 1. aug. 1877. – 21. Claudine Marie Bonnesen, født 20. febr. 1811,
† 10. jan. 1886, enke efter nr. 20. – 22. Anna Helene Tøndering, født 17. juli
1820, † 1. febr. 1899.
I kapellet står 1974 fire egetræsmalede kister med indskrifter for de bisatte
nr. 19-22.
Smedejernsgitre (fig. 93). Efter 1761. Dette kapel dannede oprindelig sam
men med kapel 45 een familiebegravelse, ved hvis indretning der opsattes tre
gitre; heraf udfylder de to stadig syd- og vestarkaden i kapel 36, mens det
tredie, som havde plads i vestarkaden til kapel 45, efter 1868 er flyttet til
nordarkaden i kapel 36. Over den dobbelte dør, der sidder i sidstnævnte ka
pels vestre gitter, er der et kronet, hjerteformet felt, som må formodes at
have indeholdt et årstal samt ejerinitialer for Maria Wewer eller hendes anden
mand, J. F. Wewer (for hvis indsats under kirkebyggeriet enken fik kapellet
tildelt). Det må være deres alliancevåben (sml. dåbsfad p. 161), som findes i
(heraldisk) højre dørfløj: lodret delt skjold med hestesko i første felt, kors i
andet. Hjelmtegn: panserklædt, hævet arm med sværd. Både her og på venstre
fløj indgår skjold og hjelmløv i gitrets opbygning. Skjoldet har haft to lag be
maling: det ældste forgyldt bund med gråblå hestesko og rødt kors, det yngste
med henholdsvis okker og blåt felt, hestesko og kors stadig gråblå og rødt. I venstre dørfløj et ovalt, udelt, cinnoberrødt skjold med en fremstilling, der
mere minder om tidens religiøse emblemer end om et heraldisk våben: to fra
skyer udgående, blottede arme med hævet hammer over en brun ambolt med
initialerne MF, antagelig for Maria Wewers første mand, Michael Fabritius
(latinsk faber = smed). Hjelmtegn: hammer mellem vinger. – Begge våbner
er nu sortmalede som resten af gitret. Sml. i øvrigt p. 294f.
Over døren findes nu årstallet 1877 og spejlmonogram med initialerne B T
for Bonnesen og Tøndering.
Kapel 37. 8. maj 1779 solgt til stadsmægler Chr. Jiirgensen. Epitaf. 1881
hjemfaldet til kirken. 1924 solgt til generaldirektør Fr. Nordliens enke.
Første familiebegravelse, bisatte: 1. Hinricha Laurentia Jiirgensen, † 6. marts
1779, 16 år. – 2. Christian Jiirgensen, stadsmægler, begr. 5. juli 1791, 58 år. –
3. Anna Cathrine Jiirgensen, begr. 20. april 1802, 23 år. – 4. Anna Dorothea
Jiirgensen f. Eggers, begr. 4. jan. 1803, 70 år. – Ovennævnte kister nedgra
vedes 1881 på kirkegården.
Anden familiebegravelse, bisatte: 5. Frederik Nordlien, generaldirektør, de-
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Fig. 93. Christians kirke. Kapel 36, skænket til J. Fr. Wewers enke 1761. Smedejernsgitter mod vest
(p. 229, 249f.). I forgrunden kapel 37 (p. 230). – Christians Kirche. Kapelle 36, 1761 J. Fr. Wewers
Witwe geschenkt. Schmiedeeisengitter gegen Westen. Im Vordergrund Kapelle 37.

partementchef, født 24. okt. 1854, † 4. april 1924. – 6. Elisabeth Nordlien f.
Klaumann, født 24. okt. 1869, † 26. dec. 1956.
I kapellet står 1974 en bejdset fyrretræskiste og en dermed sammenbygget
urne (sml. fig. 97), hvorpå indskrifter for henholdsvis nr. 5 og 6.
Epitaf. O. 1779. Indskriften, som omtaler de bisatte nr. 1-2 og 4, indledes
med oplysninger om, at denne arvebegravelse under nr. 37 tilhører stadsmæg
ler Christian Iürgensen, født i Koppenhagen 16. novbr. 1733, † □, og hans
kære ægtefælle Anna Dorothea Eggers, født i Wordingburg 8. decbr. 1733, †
□.
»Als die erste Leiche wurde den 〈ii〉 Mærtz 1779 allhier niedergesetzt
Hinricha Laurentia Iürgensen«, ældste datter af nævnte forældre, født 20. jan.
1763, † 6. marts 1779. Opbyggelig indskrift rettet til datteren, alt på tysk og
med fordybede, nu hvidmalede versaler.
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Epitafiet er formet som en klassicistisk skrifttavle, af sort marmor, kronet
med gesims og urne i gråt marmor; den fulde højde er 112 cm, og selve skrift
tavlen, der i hvert hjørne har en cirkelroset med rester af forgyldning, måler
81 × 58 cm. Opsat på nordsiden af 7. pille til højre for gravkapellets sydindgang.
Kapel 38. Midtgang (sml. kapel 3). Har altid tilhørt kirken.
Bisatte: 1. Jacob Christian Schmidt, begr. 20. jan. 1764, 47 år. – 2. Peter
Heinrich Schütt, arkivar ved Asiatisk Kompagni og bogholder i handelshuset
Fabritius og Wewer, begr. 10. nov. 1779, 63 år. – 3. Hedewig Margrethe Lo
rentz, begr. 28. maj 1783, 22 år. – 4. Thalia Wilhelmine Juliane Lorenz, begr.
12. dec. 1792, 27 år. Nr. 3 og 4 var begge gift med senere generalløjtnant D. C.
Lorentz (sml. kapel 36 nr. 18), fader til følgende. – 5. Hans Friedrich Lorenz,
begr. 2. jan. 1793, 10 år.
Kapel 39. 1798 solgt til grosserer J. L. Zinn (sml. kapel 40). Hjemfaldet til
kirken før 1842. 1845 solgt til bagermester G. A. V. Heinricy. 1866 afhændet
til grosserer Zinn. 1874 købt af aktuar S. F. Sørensons arvinger. 1939 solgt til
overlæge K. Schroeder.
Første familiebegravelse: jfr. kapel 40.
Anden familiebegravelse, bisatte: 1. Marie Catharine Heinricy f. Sally, begr.
29. jan. 1845, 38 år. – Samme år optoges på kirkegården: 2. Tre barnelig, der
i én kiste hensattes i krypten. – 3. Wilhelmine Dorothea Marie Christensen,
† 15. april 1849, 5 ½ måned. – 4. Albert Wilhelm Christensen, begr. 1. aug.
1851, 7 uger. – Disse fire kister overførtes 1866 til kapel 9.
Tredie familiebegravelse: Indtil 1939 stod her S. F. Sørenson (kapel 17 nr. 4).
Fjerde familiebegravelse, bisatte: 5. Knud Schroeder, overlæge, dr. med., født
20. juli 1877, † 29. dec. 1955, gift med følgende – 6. Constance Frederikke
Schroeder f. Salicath, født 11. marts 1885, † 1. marts 1964 i Israel. – 7. Sonja
Micheline Salicetti Schroeder, vicekonsul, født 20. maj 1914, † 1. marts 1964
i Israel, ugift. Datter af nr. 5 og 6.
I kapellet står 1974 tre ens, sortmalede kister (sml. fig. 94) med indskrifter
for de bisatte nr. 5-7.
Kapel 40. Sept. 1773 solgt til grosserer J. L. Zinn, der senere tillige købte
kapel 39. Mindetavle og gitre.
Familiebegravelse, bisatte her og i kapel 39: 1. Charlotte Louise Zinn, begr.
19. dec. 1775, 1 uge. – 2. Johann Martin Preisler, kobberstikker og professor,
begr. 28. nov. 1794, 79 år, gift med følgende – 3. Anna Sophie Preisler f. Schuckmann, begr. 23. sept. 1800, 80 år. – 4. Johann Ludwig Zinn, grosserer og kirke
ældste, begr. 8. feb. 1802, 68 år. – 5. Eduard Preisler, begr. 5. okt. 1807, 3 år.
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Fig. 94. Christians kirke. Kapel 40, købt af J. L. Zinn 1773. Smedejernsgitter mod øst, opsat ved
ejerens død 1802 (p. 232). – Christians Kirche. Kapelle 40, 1773 von J.L.Zinn gekauft. Schmiede
eisengitter gegen Osten, 1802 am Tode des Besitzers aufgestellt.

– 6. Carl Ludwig Zinn, grosserer, begr. 12. feb. 1808, 31 år, søn af nr. 4 og 9.
– 7. Joachim Daniel Preisler, skuespiller og forfatter, begr. 6. april 1809, 53
år, broder til nr. 9. – 8. Johanne Henriette Olsen f. Zinn, begr. 1. juli 1819,
34 år. – 9. Johanne Charlotte Sophie Zinn f. Preisler, datter af nr. 2 og 3 og
enke efter nr. 4, begr. 9. sept. 1833, 80 år. – 10. Mikkeline Arnoldine Zinn f.
Skibsted, begr. 20. okt. 1847, 64 år, enke efter nr. 6. – 11. Wilhelmine Frede
rikke Lund, begr. 5. aug. 1865, 82 år.
Kister. Siden 1912 har der kun stået tre kister i kapellet (sml. fig. 94), alle
sortmalede og med nyere kisteplade hvorpå sortmalet skriveskrift.
1)
1794 eller 1800. Kisten rummer ifølge indskriften de jordiske rester af
(bisatte nr. 2 og 3) Johann Martin Preisler, kobberstikker, født 1715, † 1794,
og hustruen Anna Sophie Preisler f. Schuckmann, født 1720, † 1800. Kisten
måler 192 × 67-64 cm, højde 95,5 cm.
Danmarks kirker, København
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2) 1802. Johan Ludwig Zinn, agent, født 1734, † 1802. Kisten måler 205 ×
85-75 cm, højde 126-108 cm.
3) 1833. Johanne Charlotte Sophia Zinn f. Preisler, født 1753, † 1833. Kisten
måler 201 × 84-76 cm, højde 100-94 cm.
Mindetavle 1912, af rødt marmor, opsat af slægten ved kapellets istandsæt
telse, da følgende kister nedsænkedes under gulvet. Af ægteparret Zinn’s børn
og svigerbørn: den første søn, Carl Ludwig, født 1777, med hustru, Mikkeline
Arnoldine f. Skibsted, født 1783, den fjerde datter, Wilhelmine Frederikke
Lund, født 1783 og den femte, Johanne Henriette Olsen, født 1785 (bisatte nr.
6, 10, 11 og 8). – Af ægteparret Preislers børn og børnebørn: den første søn,
Joachim Daniel, født 1755, og en sønnesøn, Eduard Preisler, født 1804 (bisatte
nr. 7 og 5).
Smedejernsgitter (fig. 94). 1802. Til kapellet hører et gitter med dobbeltdør
i østre arkade. Over døren stærkt forvitret, løvkranset, oval plade holdt af
svævende englebørn (rester af vinger). Omkring dette initialerne JLZ for Jo
hann Ludwig Zinn og årstallet 1802. Gitret har samme hovedinddeling som
gravkapellets mange rokokogitre, men er i øvrigt klassicistisk.
Kapel 41 og 42. 1774 solgt til kommandørkaptajn H. G. Krog, amtmand
C. F. Hansen, kancelliråd W. Hansen og højesteretsadvokat P. Uldall. 1786
blev H. G. Krog eneejer. Epitaf og gitre.
Familiebegravelse, bisatte: 1. Stephen Hansen, generalkrigskommissær, begr.
27. jan. 1770, 72 år. – 2. Dorothea Sophie Hansen f. Raun, begr. 9. sept. 1773,
63 år. – 3. Anne Sophie Krog f. Hansen, begr. 7. marts 1782, 43 år, datter af
nr. 1 og 2, gift med nr. 6. – 4. Anna Cathrine Collin, begr. 20. sept. 1790, 32
år. – 5. Otto Christian Krog, løjtnant, begr. 28. dec. 1795, 22 år. – 6. Hans
Georg Krog, admiral, begr. 26. marts 1796, 76 år. – 7. Juliane Friederikke
Lowzow, begr. 5. sept. 1796, 9 år, datter af nr. 9 og 11. – 8. Kammerherre
Lowzows udøbte barn, begr. 17. marts 1804. – 9. Dorothea Sophie Lowzow f.
Krog, kammerherreinde, begr. 28. dec. 1804. 37 år, datter af nr. 3 og 6. – 10.
Juliane Marie Lowzow f. Bech, amtmandinde († 8. aug. 1813, 25 år, i Norge),
begr. i kapellet 12. april 1815. – 11. Adam Gottlob von Lowzow, geheimeråd,
begr. 11. febr. 1816, 65 år, gift med nr. 9. – 12. Elisabeth Ide Mariane Lowzow
f. Brockenhuus, stiftamtmandinde, † 31. maj 1827, 29 år. Nr. 10 og 12 var
begge gift med stiftamtmand Frederik von Lowzow, søn af nr. 9 og 11. – 13.
Adam Gottlob von Lowzow, jægermester, født 1825, † 1904, søn af nr. 12, gift
med følgende: 14. Maria Louise von Lowzow, jægermesterinde, født 1832,
begr. 1. febr. 1906.
Kister og dobbeltsarkofag. Kapel 41 er (som kapel 1) forsænket tre trin i for
hold til de øvrige kapeller og helt afskærmet med mure; det er tilgængeligt fra
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Fig. 95. Christians kirke. Kapel 42, købt af H. G. Krog m. fl. 1774. Smedejernsgitter mod øst (p.
234, 256f. med fig. 101). – Christians Kirche. Kapelle 42, 1774 von H. G. Krog und anderen gekauft.
Schmiedeeisengitter gegen Osten.

1 !)*

236

CHRISTIAHS KIRKE. GRAVKAPELLET

kapel 42 gennem en fladbuet åbning med to smedejernsgitterfløje, der ligesom
gitret i sydmurens ovale lysåbning er udført 1759, mens de to store gitre, der
lukker kapel 42 mod syd og øst, er nogle år yngre.
1974 står i kapel 41 to sortmalede trækister, som er anbragt oven på dobbelt
sarkofagen, der rummer Hans Georg Krog og hustru, Anna Sophie (bisatte nr.
3 og 6), og i kapel 42 står een sortmalet og to egetræsmalede kister. 1933 stod
alle fem kister i sidstnævnte kapel.
1) Begyndelsen af 1800’rne (ligesom de to følgende), af halvcirkulært tvær
snit, på stærkt indadsvejede ben, der nu ender i klodser; låg af form som
krydsende sadeltage, på midten kronet af platte for kisteplade. På kistens
østende en olielampe, på lågets øje i stråleglans, alt udført i træ (de andre si
der utilgængelige). Kisten måler 210 × 88 cm, højden 86 cm.
2) Omtrent som nr. 1, men hvilende på hulkantet sokkel og med akroterier
på låget. På kistens østende olielampe, på langsiden en slange, der bider sig
selv i halen, samt bladværk og på hjørneakroterierne stjerner, alt udført i tyndt
metal. Kisten måler 200 × 72 cm, højden 86 cm.
3) (I kapel 42) af halvcirkulært tværsnit, på aftrappede og udsvejede bukke;
meget højt opbygget låg (omtrent som kapel 40, nr. 2) med platte for kiste
plade. Kisten måler 205 × 88-72 cm, højden 120-105 cm.
4-5) 1904-06. Kisterne rummer de bisatte nr. 13-14.
Dobbeltsarkofagen, fra o. 1783, fremtræder som sammenstillede enkeltki
ster. De lodrette langvægge har et svagt fremspringende midtparti, der dækkes
af tilsvarende fremspring i de plane, på kanterne affasede låg. Materialet er
norsk marmor, som nu er i stærk nedbrydning. Sarkofagen måler ca. 220 cm
i kvadrat og 106 cm i højden. På de østvendte gavle står de korte indskrifter:
»Frue Anne Sophie Krog« og »Herr Commandeur Hans Georg Krog«, med for
dybede versaler. – Sarkofagen er et arbejde af billedhuggeren Johannes Wiedewelt43.
Epitaf. O. 1783. Opsat over Anne Sophie Krog (bisat nr. 3), født 1. juli 1738
»af Salig Herr Kriigs Commissaire Steffen Hansen« (bisat nr. 1), † 28. febr.
1782; gift 6. juni 1763 med Hans Georg Krog, kongl. majestæts kammerherre
og kommandør i søetaten, født 7. okt. 1720, † □ (bisat nr. 6). Ægteskabet
velsignet med tre døtre, »hvoraf een eeniste i Live værende værdig Datter, Frø
ken Dorothea Sophia Krog, født 20. Maj 1767 (bisat nr. 9), med sin kære Herr
Fader begræder en saa dyrebare Moders Død og hvilke begge haabe her i Gra
ven at nedlægge deres jordiske Levninger og at samles med hende i Ævigheden«.
Herunder en opbyggelig indskrift fordelt i to firelinjede vers. Fordybet, sort
malet indskrift med versaler, hvorunder 22 cm høje, ovale våbner for Krog
og Hansen (fig. 96). Den i øvrigt glatte, foroven halvcirkulære tavle, 144 × 108
cm, er som sarkofagen udført af norsk marmor, men fra et andet brud. Epi-
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Fig. 96. Christians kirke. Kapel 42. Epitaf over Anne Sophie Krog f. Hansen, † 1782, udfort af
Johannes Wiedeveit 1783. Detalje med våben for Krog og Hansen (p. 236). – Christians Kirche.
Kapelle 42. Epitaphium über Anne Sophie Krog geb. Hansen, † 1782, 1783 von Johannes Wiedeveit
ausgeführt. Detail mit Wappen für Krog und Hansen.

tafiet er formentlig leveret af Wiedewelt sammen med sarkofagen. Opsat på
nordvæggen i kapel 42.
Smedejernsgitre (fig. 95, 101). 1759-o. 1774. Den lave, fladbuede døråbning, som
fører ned til kapel 41, er lukket med en enkelt fløj, og den ovale lysåbning i
muren mod kapel 40 har et tilsvarende, indmuret gitter. – I kapel 42 er ar
kaderne mod syd og øst udfyldt med gitre, sml. i øvrigt p. 256f.
Kapel 43. Midtgang (sml. kapel 3). Har altid tilhørt kirken.
Bisatte: 1. Friedrich Schow, regimentskvartermester, begr. 19. juni 1767, 40
år. – 2. Christian Friedrich Sophus Carl Howe, begr. 6. aug. 1767, 5 ½ år, søn
af kantor ved Frederiks tyske Kirke, Samuel Friedrich Howe. – 3. Cathrine
Elisabeth Schütt, begr. 2. dec. 1768, 4 uger. – 4. Marie Elisabeth von Bielefeldt, begr. 16. feb. 1774, 84 år, moder til nr. 5. – 5. Sigismund Jacob von
Bielefeldt, oberst, begr. 23. juli 1776, 64 år. – 6. Marie Sophie von Bielefeldt,
oberstinde, begr. 10. feb. 1778, 60 år, enke efter nr. 5.
Kapel 44. 2. dec. 1762 solgt til grosserer F. H. Kreutzfeldt. Gitre. 1868 hjem
faldet til kirken. Samme år købt af etatsråd L. P. Holmblad sammen med
kapel 45. 1893 afhændet til kirken. 1902 solgt til grosserer P. N. Heering.

238

CHRISTIANS KIRKE. GRAVKAPELLET

Første familiebegravelse, bisatte: 1. Peter Heinrich Kreutzfeldt, begr. 9. nov.
1762, 6 år. – 2. N. Kreutzfeldt, begr. 15. feb. 1763, 6 år. – 3. Fru N. Øllegaard Kreutzfeldt, begr. 9. marts 1763, 26 år. – 4. Johanne Magdalene Kreutz
feldt, begr. 31. juli 1769, 3 år. – 5. Christian Heinrich Kreutzfeldt, begr. 7.
okt. 1769, 6 måneder. – 6. Frantz Heinrich Kreutzfeldt, grosserer, begr. 22.
nov. 1770, 43 år. – 7. Gotthardt Christian Holm, begr. 12. aug. 1780, 3 år. –
8. Marcus Gotthardt Holm, begr. 13. dec. 1784, ¾ år. – 9. Johanne Eduardine
Ane Colbjørnsen, begr. 28. marts 1787, 9 måneder. – 10. Axeline Bang, begr.
24. feb. 1802, 16 måneder. – 11. Marcus Gotthardt Holm, grosserer og kirke
ældste, begr. 23. april 1803, 63 år. – 12. Eduard L. Howitz, begr. 3. okt. 1803,
1 ⅓ år. – 13. Vilhelm Emil Howitz, begr. 22. feb. 1804, 8 måneder. – Resterne
af ovennævnte lig samledes 1868 i een kiste, der hensattes i kapel 35 b.
Anden familiebegravelse, bisat: 14. Peter Frederik Suhm Heering, født 1.
april 1872, † 24. dec. 1896.
I kapellet står 1974 een egekiste, der ifølge indskrift rummer bisat nr. 14.
Smedejernsgitre (fig. 97, 103). Efter 1762. Til kapellets første indretning hører
gitrene, som udfylder arkaderne mod vest og syd, det sidste med dobbelte
dørfløje. Foroven i begge gitre har der uden tvivl siddet årstal og initialer for
den første ejer. † Begge steder er der efter 1902 indsat spejlmonogram med
initialet H for familien Heering. Sml. i øvrigt p. 249f.
Kapel 45. 6. marts 1761 sammen med kapel 36 overdraget til etatsråd J. Fr.
Wewers enke ved kgl. resolution. 1868 hjemfaldet til kirken. Samme år sam
men med kapel 44 solgt til etatsråd L. P. Holmblad. 1893 afhændet til kirken.
1902 købt af grosserer P. N. Heering.
Første familiebegravelse: sml. kapel 36.
Anden familiebegravelse, bisatte: 1. Harriet Christine Heering f. Bramsen,
født 17. april 1846, † 20. april 1913. – 2. Peter Nicolai Heering, født 16. dec.
1838, † 1. febr. 1924, gift med nr. 1.
I kapellet står 1974 to lakerede trækister med indskrifter for nr. 1 og 2.
Dumreichers kapel (også kaldet kapellet under tårnet). 17. okt. 1760 ved kgl.
resolution skænket kommandørkaptajn J. H. Dumreicher (sml. p. 194).
Familebegravelse, bisatte: 1. Johan Heinrich von Dumreicher, kommandør
kaptajn, begr. 18. april 1761, 57 år. – 2. Sophie Amalie von Grevenkop f. de
Boyssel, oberstinde, begr. 6. maj 1762, 48 år. – 3. Hans Gottlob von Greven
kop, oberst, begr. 8. dec. 1764, 63 år. – 4. Elisabeth Carolina Basballe f. Dum
reicher, begr. 26. okt. 1778, 30 år. - 5. Johan Jacob Dumreicher, kasserer,
begr. 17. sept. 1785, 57 år. – 6. Helena Christiana Dumreicher f. Lugge, kommandørinde, begr. 30. dec. 1786, 60 år. – 7. Anna Sybilla von Horup f. Dum-
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Fig. 97. Christians kirke. Kapel 44, købt af F. H. Kreutzfeldt 1762. Smedejernsgitter mod
(p. 237, 249 f. med fig. 103 a b). – Christians Kirche. Kapelle 44, 1762 von F. H. Kreutzfeldt gekauft.
Schmiedeeisengitter gegen Süden.

syd

240

CHRISTIANS KIRKE. GRAVKAPELLET

reicher, begr. 17. feb. 1789, 83 år. – 8. Christian Basballe, stadskonduktør,
begr. 15. jan. 1790, 69 år. – 9. Johanne Vilhelmine Cathrine Dumreicher, født
15. marts 1867, † 2. aug. 1958. – 10. Carl Otto Dumreicher, bibliotekar, cand.
theol., født 26. okt. 1879, † 10. marts 1965, gift med nr. 9.
Sarkofager. Kapellet under tårnet er kun tilgængeligt fra tårnrummet, hvor
nedgangen dækkes af en stor sten. Kapellet åbnes kun i forbindelse med bi
sættelser, senest bibliotekar Carl Dumreichers 1965. I forbindelse med hustru
ens bisættelse 1958 udarbejdede Dumreicher, der var tipoldebarn af komman
dørens broder, en kommenteret afskrift af gravskrifterne på de to sarkofager,
som rummer J. H. Dumreicher og hustru, samt af de fra gravkapellet stam
mende kisteplader, der nu hænger i det store kapels midtgang44. Om sarkofa
gernes materiale og form er intet oplyst.
1) O. 1761 (bisat nr. 1). »Her giemmes den dødelige deel af Her/ Commandeur
von Dumreicher, som var/ Directeur og Bygmester over denne Kirkebygning/
døde Aaret 1761. Denne steen kiste er/ bekostet og opsat af hans efterlevende
frøken/ Anna Maria Philippine von Dumreicher«.
2) O. 1761 eller 1786 (bisat nr. 6). »Her under giemmes/ det Forgiengelige af/
den i Livet Høyædle og Velbaarne/ nu i Døden salige Frue,/ Frue Helena Christiana Lugge/Enke af/ afgangne Hr. Comandeur Capitain von Dumreicher./
Hun var/ en troe Ægtefælle,/ en kierlig Moder,/ en medlidende Menneskeven/
og Gud hengiven./ Hun gik ind i Verden den 15 Martii 1727/ og forlod samme
den 23 December 1786.« Indskriften slutter med et firelinjet, religiøst vers.
Kisteplader. 1) 1778 (bisat nr. 4). Elisabeth Carolina Basballe født 17. april
1748, † 16. okt. 1778. Datter af »afgangne Herr Commanduer(!) Johan Hein
rich von Dumreicher og endnu efterlevende Moder Helena Christiana Lugge«.
Gift 17. sept. 1777 med »Capitain og Stads Conducteur Christian Basballe«.
Citat efter 2. Timoth. 4. kap. 7-8 v. Graveret kursivskrift indrammet af to
linjer. Rektangulær tinplade, 35 × 23,5 cm. Ophængt i midtgangen, på 3. pille
til højre for sydindgangen (sml. kistepladen fra kapel 9).
2) 1785 (bisat nr. 5). Johan Jacob Dumreicher, født i Kempten 6. okt. 1728,
† i København 11. sept. 1785 (brodersøn til kommandør D.). »Fordum Konge
lig Casserer ved Extra Skatten for Kiöbenhavn«. Gravskriften indledes og af
sluttes med opbyggelige vers. Oval, hvælvet tinplade med smal perlekant,
37 × 25 cm. Ophængt i midtgangen, på 1. pille til højre for sydindgangen.
3) 1789 (bisat nr. 7). Anna Sÿbilla v. Horup, f. v. Dumreicher45, født 5. sept.
1705, † 6. feb. 1789, i en alder af 83 år, 5 måneder og 1 dag; enke efter høj
ædle og velbyrdige »Hr. Ingenieur Capitaine Berthel Horup«. Gravskriften af
sluttes med rosende vers. Som nr. 2. Ophængt i midtgangen, på 1. pille til
venstre for sydindgangen.
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Fig.
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Christians kirke. Gravkapellets nordre indgang, nedre del af gitterdore (p. 190, 248).
Christians Kirche. Der nördliche Eingang der Grabkapelle, unterer Teil der Gittertüren.
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KAPELLERNES BISATTE*
Den dominerende udenlandske indflydelse på dansk erhvervsliv og enevældens
administration kulminerede under Frederik V. Opførelsen af kirken på Christianshavn
er et direkte resultat heraf, og dens krypt blev gravplads for talrige af de personer,
fortrinsvis tyskere og tysktalende, der enten var indkaldt til at løse bestemte opgaver
eller som havde følt sig tiltrukket af København på grund af dens i handelsmæssig
henseende begunstigede stilling. Initiativet til byggeriet udgik fra de tysktalende christianshavnske købmænd, der var indflydelsesrige personer med gode forbindelser til
hoffet og den enevældige administration, hvorfra mange sluttede sig til menigheden
efter 1759. Blandt de bisatte under kirkens gulv findes tillige adskillige militærper
soner, der vidner om den tid, da Kobenhavn var den største garnisonsby i det norskdanske-holstenske rige. Endelig kan man iagttage, at den for datiden så eksklusive krypt
har tiltrukket flere af den første akademitids kunstnere, men kun få af den lærde
stand46.
Kirkens arkitekt Nicolai Eigtved døde før byggeriet kom i gang og blev begravet i
S. Petri kirke (Kbh. by bd. 1, 408). Hans tre meddirektører for byggesagen, J. H.
Dumreicher, J. F. Wewer og P. Casse, af hvilke især den første fik afgørende indflydelse
på Eigtveds projekt (p. 141), fik af kongen tildelt en fri arvebegravelse efter eget valg
for deres indsats (p. 194). Sammen med J.J. von Bergen, kirkeforstander 1759-65
(kapel 4), er de repræsentanter for de mange tysktalende tilflyttere, der omkring
1700’rnes midte fik stor indflydelse på handel, søfart og industri. Inden for disse erhverv
* Redigeret af Niels Jørgen Guldberg Poulsen.
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afslører begravelsesprotokollen en meget lang navnerække, bl.a. Fabritius, Fabritius de
Tengnagel, Fenger, Iselin, Römer og Zinn, den engelskfødte Appleby og den skotske
familie Rrown, alle direkte eller indirekte engageret i den storhandel, der i 1700’rnes
sidste halvdel med handelskompagnierne og senere de private handelshuses blomstring
gjorde København til en by af europæisk format. Mange andre af de i kapellerne bi
satte havde i kortere eller længere perioder tilknytning til handelshuset Fabritius &
Wewer. Grundlæggere var Michael Fabritius (†1746, begravet i Holmens kirke, Kbh.
by, bd. 2, 202), hvis far var indvandret fra Rrandenburg, og J. F. Wewer (1699-1759),
der kom hertil fra hertugdømmet Cleve. Handelshuset drev en stor veksel- og kom
missionsforretning og bevarede en betydelig stilling århundredet ud. Firmaet drev end
videre en omfattende handel, og Wewer blev medlem eller direktør i flere af de store
handelskompagnier. Foruden Asiatisk Kompagni, hvor han en tid var hovedpartici
pant, havde han interesser i det kongelige Vestindisk-guineiske Kompagni, hvis havne
bassin, værft, sukkerraffinaderi og kompagnihus opfyldte havnefronten fra hjørnet af
den nuværende Knippelsbrogade til den da nyanlagte van Ostens plads, kirkens nabo
mod nordvest (sml. fig. 3). Da kongen ved kompagniets ophør 1754 realiserede ejen
dommene på Christianshavn, købte Wewer havnen og fortøjningspladsen med kra
nen samt pakhuset langs van Ostens plads (sml. fig. 14). Også i den grønlandske handel
var Wewer impliceret, og 1755 blev han direktør for det kongelige Afrikanske Kom
pagni. Hans enke, Anna Maria f. Köster (1705-75), der først havde været gift med
kompagnonen M. Fabritius og dermed givet navn til »Madame Fabritius’ Plads« (sml.
fig. 3), fik 1761 overladt kapellerne 36 og 45 på grund af Wewers og egne fortjenester
mod kirken (p. 162); her blev også hendes tredie mand, generalmajor Raptiste Desca
riéres de Longueville (1699-1766), og hendes søn af første ægteskab, Conrad Fabritius
de Tengnagel (1731-1805) bisat. Han, der kom til at lede handelshuset Fabritius &
Wewer i den florissante periode, havde en betydningsfuld stilling blandt tidens finans
folk og begunstigedes af regeringen; adlet 177847. De samme kapeller blev også hvilested
for den schweiziskfødte storkøbmand Reinhard Iselin (1715-81) og hustruen Anna
Elisabeth (1735-86). Iselin, der ved sin ankomst til byen fik ansættelse hos Fabritius &
Wewer, etablerede ni år senere sit eget firma og tiltvang sig plads blandt de køben
havnske matadorer, som statsministeren J. H. E. Rernstorff (kirkens patron 1763-72)
benyttede ved optagelse af statslån. Iselin havde også interesser i det Afrikanske Kom
pagni og var 1759-69 en af de fem direktører i Asiatisk Kompagni; adlet 177648.
Hustruen, der var datter af M. Fabritius og Anna Maria Köster, giftede sig senere
med generalmajor Johann Frederik Classen, grundlægger af Frederiksværk og Det
Classenske Fideikommis42.
Endnu to af kryptens navne fra den florissante periode havde fået deres start hos
Fabritius & Wewer: Peter Fenger og Johann Ludvig Zinn. 1752 etablerede den lübskfødte P. Fenger (1719-74) sig som grosserer på Christianshavn, og 1770 oprettede han
et stort sæbesyderi i Strandgade 6. Fenger, der 1762 var blevet optaget blandt gros
serernes ældste, blev to år før sin død medlem af de 32 mands forsamling. Hans kone,
Else (1737-1811), var datter af købmanden Rasmus Rrock. De er bisat i kapel 20
sammen med den store slægt, der tæller flere kendte fæger. – J. L. Zinn (1734-1802) kom
på Wewers initiativ til København fra Maynbernheim i Rayern, etablerede sig otte år
senere (1765) som grosserer og taltes inden længe blandt stadens handelsmagnater.
Fra 1790 til sin død var han formand for Københavns grosserersocietet, – en periode,
hvor de private handelshuse dominerede byens handel. Han bisattes i kapel 40.
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Fig. 99. Christians kirke. Kapel 20, detalje af gitter fig. 86 (p. 214, 249 f.). – Christians Kirche. Kapelle
20, Einzelheit vom Gitter Fig. 86.

Koloniembedsmanden
og
sukkerraffinadøren
Ludvig
Ferdinand
Römer
(1714-76),
født i Elfsfleht ved Weserfloden, bisattes i kapel 26. 1739-54 var han ansat i det Vestindisk-guineiske Kompagni og ved hjemkomsten fik han privilegium som sukker
raffinadør; han skabte en anselig virksomhed i Nyhavn, men bevarede sin interesse for
handlen på Guldkysten og kom med forslag til nye initiativer, ligesom han støttede
missionen. 1756 udgav han »Tilforladelig Efterretning om Negotien paa Kysten Guinea
(tysk udgave 1758) og 1760 »Tilforladelig Efterretning om Kysten Guinea«, der 1769
kom i tysk udgave efter tilskyndelse og med en længere fortale af Erik Pontoppidan49.
I kapel 16 bisattes Appleby og Brown med deres familier50. Peter Appleby (1709-74),
der var født i Hampshire, trådte 1737 i dansk tjeneste for at omlægge Holmens reber
bane efter engelsk mønster; allerede to år senere fik han tilladelse til privat fremstil
ling af tovværk; dels ved kob, dels ved kongelige gavebreve erhvervede han på Chri
stianshavn store arealer, som han for størstedelen selv opfyldte. Efterhånden ejede
han alle strandgrunde fra van Ostens plads til Langebro. På Applebys eller Engelsk
mandens plads (sml. fig. 8) blev grunden lagt til B&W. Udover reberbane og skibsværft,
anlagt i kirkens indvielsesår 1759, drev Appleby sukkerraffinaderi samt sejldugs- og
lærredsfabrik i Odense, hvortil kom interesser i oversøisk handel og skibsfart. Sviger
sønnen John Brown (1723-1808), født i Dolkeith i Skotland, kom som 23-årig til Dan
mark og fik grossererborgerskab i København 1755. Her dannede han sammen med
broderen firmaet John & David Brown og hørte gennem en årrække til de storkøbmænd,
der vedligeholdt den vestindiske handel, hvortil kommer at han var hovedparticipant i
og to gange direktør for Asiatisk Kompagni. John Brown, som 1781 købte skibsværftet
på van Ostens eller Tyske plads (sml. fig. 3) til sønnen William (1758-88), førte stort
hus i sin ejendom på hjørnet af Frederiksholms Kanal og Ny Kongensgade. Efter den
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amerikanske frihedskrig kom han i vanskeligheder og måtte 1788 realisere sine skibe og
ejendomme.
Foruden Wewer, Iselin og Brown var mange andre af de i krypten bisatte knyttet
til det største og rigeste af handelskompagnierne, Asiatisk Kompagni, der havde sit
hovedsæde i Strandgade. En særlig rolle spillede Conrad Fabritius de Tengnagel. Han
var to gange direktør i kompagniet efter 1772, da dets fyrretyveårige monopol på indienshandlen ophørte, og det blev tilladt privatpersoner at udruste ekspeditioner til
Østen, et forhold Fabritius de Tengnagel forstod at drage fordel af. Meddirektør var
Simon Hooglant († 1789, kapel 30), mens bogholder i huset Fabritius & Wewer, Hein
rich Schiitt († 1779, kapel 38), var arkivar og revisor i kompagniet, ligesom tidligere
omtalte J. L. Zinn. Ole Hielte († 1817, kapel 35 a) var bogholder sammested, og Chri
sten Vilhelm Lund (1701-72, kapel 31) var materialskriver ved dokken nord for kom
pagniets hovedsæde. Kapel 10 købtes af Jesper Pedersen With (1714-99), skibskaptajn i kompagniets tjeneste 1745-77 og senere ekvipagemester; her bisattes tillige søn
nen Mouritz With (1747-1810), der som faderen sejlede på Østen. – Kinafarer var
også Hans Georg Krog (1720-96), der var født i Bergen. Da han 1753 af direktionen
for Asiatisk Kompagni udnævntes til guvernør i Tranquebar, havde han for Hollandsk
ostindisk Kompagni været på Ceylon, i Batavia, på Malacca og i Kina. Som guvernør
måtte den myndige og ihærdige Krog føre en uophørlig kamp mod koloniembedsmændenes eftergivenhed51. Til hans indsats i Indien hører udrustningen af den ekspedition,
der i september 1755 forlod Tranquebar for at tage øgruppen Nicobarerne – senere
benævnt Frederiksøerne – i dansk besiddelse. Hans og hustruens sarkofager står endnu
i kapel 41; hun var datter af generalkrigskommissær Stephen Hansen († 1770), der
sammen med sin hustru bisattes i kapel 41-42.
Det 18. århundredes sidste årtier var trods korte, tilbagevendende kriser den køben
havnske storhandels gyldne periode; men med det nye århundrede fulgte andre tider.
Et første varsel kom skærtorsdag 1801 med slaget på Rheden. Handelen fortsatte dog
uanfægtet til bombardementet i september 1807, hvor heller ikke Frederiks tyske kirke
gik ram forbi (sml. p. 142). Herefter fulgte krigen med England 1807-14, der betød
handelseventyrets ruin. Kolonierne blev besat, talrige skibe blev taget af englænderne,
og hele den oversøiske handel måtte til sidst høre op. En tom havn, tomme pakhuse
og en tom statskasse var krigens resultat. Den danske skibsfart formåede ikke at gen
vinde sin tabte stilling på handelsruterne. Forbindelsen med de vestindiske øer, med
Færøerne, Island og Grønland opretholdtes stadig, men Asiatisk Kompagni førte en
hensygnende tilværelse til det 1843-45 likviderede. 1841 solgtes kompagniets plads til
Jacob Holm (1770-1845, kapel 29). Som urtekræmmer i Torvegade havde han 1805
oprettet en oliemølle, 1808 fulgte en limfabrik, 1809 en sejldugsfabrik, 1810 et sæbesyderi og 1811 en reberbane. I en tid med fallitter og økonomisk depression lykkedes
alt for ham. 1824 blev han ejer af pladsen med Vestindisk Kompagnis havn og op
købte efterhånden alle christianshavnske pladser, så han ved sin død var Københavns
største skibsreder (sml. fig. 1, 7). Applebys reberbane indrettede han til boliger for
over hundrede af sine arbejdere; disse »Holm’ske Huse« ved Langebrogade er først
nedrevet 1957. Selv boede han i Strandgade 4, hvor han 1829-40 husede N. F. S.
Grundtvig, og det var i hans lokaler, der indrettedes en kirkesal, som Grundtvig aldrig
fik taget i brug (sml. p. 92).
Blandt kapellernes bisatte træffes navne som von Plessen, Lerche, Stemann, Moltke
og Bernstorff. Det er slægter og enkeltpersoner med tilknytning til hoffet og de le-

KAPELLERNES BISATTE

245

L.L.1973

Fig. 100. Christians kirke. Kapel 26, los navneplade fra sidegitter (p. 221, 253f.). – Christians Kirche.
Kapelle 26, Namensschild vom Seitengitter.

dende kredse inden for den enevældige administration, navne, som er nært forbundet
med politiske begivenheder under Frederik V. og Christian VII. – Sommeren 1760
solgtes kapellerne 5-6 til Louise von Plessen (1725-99), datter af mecklenborgeren,
lensgreve C. A. von Berckentin, der fra 1740 var medlem af Konseillet og leder af finansvæsenet. Gennem sit ægteskab med amtmand Christian Siegfried v. P. var hun
svigerdatter til statsmanden og storgodsejeren Christian Ludvig v. P. Han, der selv
var fra Mecklenborg, var ivrig for at drage andre nordtyske adelsmænd, her i blandt
J. H. E. Bernstorff, til landet. Allerede før sit ægteskab var Louise v. P. knyttet til
hoffet som hofdame for Christian VI.s dronning, Sophie Magdalene, og 1766 blev hun
overhofmesterinde hos Christian VII.s dronning, Caroline Mathilde; men efter kron
prinsens fødsel blev hun fjernet fra hoffet på grund af kongens had til hende. Senere
udvistes hun endog af landet og døde i Celle 1799.
I kapel 35b bisattes Elisabeth Johanne Bernstorff (1709-68), søster til statsmanden,
hanoveraneren J. H. E. Bernstorff, der som nævnt var kirkens patron 1763-72. - Overkrigssekretær Christian Lerche (1692-1757) er et andet navn med tilknytning til exellencernes styre; han bisattes 1762 i kapel 15b, som da efter mange forhandlinger er
hvervedes af hans enke, rigsgrevinde Amalie Magdalene Christiane Caroline af Leinigen-Westerburg
(1713-1800).
Det
barnløse
ægtepar
oprettede
stamhuset
Lerchen
borg25, hvor de 1743-45 havde opført et lystslot af kongeligt format, muligvis under
medvirken af Nicolai Eigtved, som forøvrigt i de følgende år var med til at indrette
herresædet Ledreborg for den første, der beklædte patronatet ved Frederiks tyske kirke,
lederen af Danske Kancelli, J. L. Holstein. I kapel 35b bisattes tillige Augusta Eli
sabeth Stemann (1739-76), gift med C. L. Stemann, der 1751 var kommet fra Mel-
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dorf til Tyske Kancelli og som 1782 blev finansminister og et par år senere statsmini
ster for en uge; i kapel 12 bisattes en søn af dette ægteskab samt en datter af Stemanns ægteskab med den preussiskfødte Isabella Eleonora von Schmettau, der var
hofdame hos enkedronning Juliane Marie. – I kapel 21b står tre sarkofager, hvori hvi
ler samme dronnings overhofmester, en nevø af overhofmarskal Adam Gottlob M.,
Anthon Heinrich Moltke (1734-92) med sin hustru og deres eneste barn, Sophie, der
blev enke som 17-årig og døde samme år som faderen. – Til mecklenborgernes kreds
hørte også geheimekonferensråd Adam Gottlob von Lowzow (1759-1816, kapel 42),
der var marskal hos arveprins Frederik og administrator af Jægerspris. Sluttelig må
i denne sammenhæng nævnes den fremragende, hanoveranske læge Johan Just von
Berger (1723-91, kapel 27). Han indkaldtes 1751 på Bernstorffs initiativ og blev det
følgende år hofmedicus og 1774 kgl. livlæge; von Berger, der havde del i oprettelsen
af såvel Botanisk have som Frederiks hospital og Kirurgisk akademi, gav ved sin
død anledning til stor splid i lægeverdenen39.
Blandt de kunstnere fra 1700’rnes midte og sidste halvdel, der bisattes i krypten,
må først og fremmest nævnes den mand, som havde hovedansvaret for kirkens ud
smykning, billedhuggeren Simon Carl Stanley (1703-61, kapel 9). – I Stanleys værk
sted arbejdede den senere »Hofbilled- og Stenhugger« Jens Karlebye, der 1782 erhver
vede kapel 14. Her bisattes hans første hustru Maria Margretha (1739-82), der var en
søster til arkitekten C. F. Harsdorff. – I kapel 8 begravedes den sachsiskfødte Johann
Salomon Wahl (1689-1765). Han var 1727 kommet til Danmark, hvor han fik bestalling
som hofmaler; men også adel og storbourgeoisi lod sig male af ham, heriblandt Anna
Maria Fabritius med sin første mand 1742 (kapel 36). Som kongelig kunstkammerforvalter lykkedes det Wahl at bringe orden i det kongelige galleri, hvorover han ud
arbejdede en katalog, der nu er af stor museumshistorisk interesse. Blandt den tyske
kunstners elever var danskeren Vigilius Erichsen (1722-82, kapel 24). Erichsen, der
uden held havde forsøgt sig ved kunstakademiet i København, rejste 1757 til St. Pe
tersborg, hvor han vandt indpas ved hoffet. Efter Catharina II.s tronbestigelse udførte
han en række portrætter af kejserinden og opnåede anerkendelse som den bedste
kunstner på portrættets område i Rusland. 1772 vendte han tilbage til København,
hvor han som hofmaler med atelier i Prinsens Palæ (nu Nationalmuseet) nød stor
anseelse52.
Såvel Nicolai Eigtved som S. C. Stanley var medlemmer af det ældre kunstakademi.
1754 underskrev kongen den fundats, som Eigtved havde udarbejdet til akademiets
reorganisering. Eigtved opnåede kort før sin død at blive direktør, Stanley var pro
fessor i billedhuggerkunst, medens undervisningen i kobberstikkunsten varetoges af
en anden af kryptens bisatte, Johann Martin Preisler (1715-94, kapel 40). Han var
født i Nürnberg og indkaldtes 1744 ved J. H. E. Bernstorffs melfemkomst til Køben
havn, hvor han udnævntes til hofkobberstikker. Preisler var sammen med C. G. Pilo,
N. H. Jardin og J.-F.-J. Saly hovedkræfterne bag det af Frederik V. begunstigede
kunstakademi. – Blandt kunstnerne skal endnu et navn nævnes, blomstermalerinden
Magdalene Margrethe Bärens (1737-1808, kapel 7), datter af kgl. overberider J. H.
Schaffer, der er bisat samme sted. På foranledning af Vigilius Erichsen genoptog hun
maleriet efter sit giftermål og blev 1780 medlem af akademiet.
Kirkens første præst, den slesvigsk fødte Josias Lorck (1723-85, kapel 21), hører
hjemme blandt de få lærde, der stedtes til hvile i krypten. P. 77f. er han nævnt for
sin indsats i forbindelse med kirkebygningssagen, men han bør også omtales som fi-
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Fig. 101. Christians kirke. Kapel 42, detalje af gitter fig. 95 (p. 237, 256 f.). – Christians Kirche.
Kapelle 42, Einzelheit vom Gitter Fig. 95.

lantrop, skribent og bogsamler. 1755 fik han oprettet et opfostringshus for fattige pi
ger20, der 1760 fik egen bygning i Prinsessegade. Lorck ydede et betydeligt bidrag til
forståelsen af sin samtids kirkehistorie med »Beyträge zu der neusten Kirchengeschichte
in den Kgl. Dänischen Reichen und Ländern« I-11 (1756-62). Hans bibelsamling på
over 5000 bind opkøbtes 1784 af hertugen af Württemberg og findes nu i Stuttgart.
Et omfattende katalog »Bibliotheca biblia Würtemb. ducis olim Lorckiana« I-V (1787)
udarbejdedes af svigersønnen og efterfølger i embedet J. G. C. Adler, hvis son også
bisattes i kapel 2153. – I kapel 35 bisattes den norskfødte zoolog og mineralog Peder
Ascanius (1723-1803), der havde fulgt Linnés forelæsninger i Uppsala og 1759 ansat
tes
ved
det
nyoprettede
økonomisk-naturhistoriske
amfiteater
på
Charlottenborg.
1768-70 berejste han Norges kyst for at indsamle materiale til sit store arbejde om
»Icones rerum naturalium«, som han aldrig fik afsluttet. En tid var han ansat i »Oberbergamtet« på Kongsberg og blev 1776 berghauptmand i det Nordenfjældske. – En tre
dobbelt stensarkofag i kapel 25 rummer historikeren, kammerherre Peter Frederik
Suhm (1728-98) med hustru og eneste barn. Skønt Suhms afstamning åbnede ham
adgang til embeds- og hofvejen, valgte han bogen, og gennem sit ægteskab med den
rige Karen Angel fra Trondhjem sikrede han sig varig økonomisk uafhængighed. Da
han 1765 vendte tilbage til hovedstaden, indrettede han sig i en anselig gård i Puster
vig med plads til det voksende bibliotek, der ved hans død talte omkring 100.000 bind,
som indgik i Det kgl. Bibliotek. 1782 udkom første del af hans hovedværk »Historie af
Danmark«, der skulle fremstille fædrelandets historie til 1448. Suhm nåede kun til
1400, men alligevel fylder værket 14 svære kvartbind (1782-1828) og var til slutningen
af 1800’rne historikernes hovedkilde54.
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GRAVKAPELLETS SMEDEJERNSGITRE*
En usædvanlig righoldig samling af smedejernsgitre er knyttet til krypten.
Op mod et halvt hundrede gitre er enten brugt som lukke for døre og vinduer
eller som skille mellem kapelfagene. Langt den overvejende del er fremstillet
inden for de første par årtier af kirkens historie, dvs. o. 1760-8055. Stilistisk
falder disse tidlige gitre i tre grupper: barokken præger vindues- og dørgitre,
der er lavet 1758-59, mens 27 gravgitre i rokoko stort set er fra 1760’ernes
første halvdel og fire klassicistiske fra 1770’ernes anden halvdel. De resterende
gitre fordeler sig med et par fra o. 1790-1800, præget af overgangen mellem
klassicisme og empire, og nogle fra tiden omkring 1800’rnes midte.
Under gennemgangen af de enkelte kapeller er anført antallet af tilhørende
gitre samt de deri indføjede initialer, våbner og årstal. Omtalt er derimod ikke
visse indslåede jernstempler, der er iagttaget på flere af de ældste gitre. Stemp
lerne er af forskellig form og indhold, men på grund af overmaling og rust
dannelser lader de sig ikke tyde umiddelbart. Den kendsgerning, at de ofte er
mere eller mindre ødelagte også i forbindelse med smedens arbejde, forhindrer
antagelig, at de analogt med sølvsmedestempler er at betragte som mester
mærker. Snarest må der, som sandsynliggjort i forbindelse med tagværkets
jernlasker (p. 128 med tilhørende note 94), være tale om fabriksmærker eller
en art »varebetegnelse« for de forskellige bånd- og stangjernstyper. Hidtil er
der fundet stempler på de ovale vinduesgitre i kapel 1 og 41 samt på gravgit
rene i følgende kapeller: 1, 2, 5, 11, 15b, 16, 26, 30, 31, 35a, 41 og 42.
Udvendige gitre. De to dobbelte gitterdøre (fig. 98), der lukker for nedgan
gene i nord og syd, er ens og udført 1759 af Lars Rasmussen Bagsværd, der
foruden næsten alt andet smedearbejde ved kirken også er ansvarlig for kryp
tens vinduesgitre (fig. 34)56. Dørene er udført i enkel barokstil og består af
rammer og sprosser af usædvanlig kraftigt firkantjern57, der er sammenføjet
ved svejsning og nitning58. Ornamentikken, der udfylder de enkelte felter, er
udført af spinklere fladjern, som er bøjet i eet plan, bl.a. i dørenes øvre felter,
hvor vinduesgitrenes karakteristiske mønster genfindes. Overalt sammenhol
des delene af store kramper. Bladene i højde med låsen er de eneste façonsmedede detaljer.
Indvendige gitre. I de få tilfælde, hvor kirken har opsat gitrene, er de udført
af den til byggeriet knyttede smed. Således leverede Bagsværd 1759, af kir
kens eget jern, to »Ovalfenster in die Gewölber«, dvs. gitterværk til lysåbnin
gerne i kapel 1 og 41. Samme levering (bil. 425) omfattede to »Gewölbe Thüren«, betalt med 34 rdl. 3 mk., sandsynligvis gitrene til kapel 41 og 35 a (fig.
92)59. Disse i alt fire gitre har alle et netmønster af fladjern med et firblad
* Redigeret af Erik Lyckegaard.
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Fig. 102. Christians kirke. Kapel 20, detalje af gitter fig. 86 (p. 214, 249f.). – Christians Kirche. Ka
pelle 20, Einzelheit vom Gitter Fig. 86.

nittet på hvert kryds og i samme håndværksmæssige udførelse. Året efter fik
smed Andreas Fertling udbetalt 22 rdl. (bil. 432 )for to små begravelsesdøre
»unter dem norder treben Haus«60, formentlig de to †gitterdøre, der engang
sad foran åbningen til kapel 35 b, der sammen med 35 a tilhørte kirken.
Alle de øvrige gitre er som nævnt opsat på de private kapelejeres bekostning,
og derfor er man uden kendskab til håndværkerne. Blandt rokokogitrene er
det muligt på grundlag af teknik og detailformer at udskille grupper, der kan
formodes at repræsentere forskellige værksteder. En terminus post quem for
gitrenes opsætning findes i købsbrevene for kapellerne.
Rokokogitre. Gruppe 1)61 omfatter såvel front- som sidegitrene til kapellerne
10, 20 (fig. 86, 99), 36 (fig. 93) og 44 (fig. 97); disse kapeller er solgt i årene
1760-62, og gitrene kan næppe være meget yngre. De karakteriseres, i modsætDanmarks kirker, København
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Fig. 103a. Christians kirke. Kapel 44, detalje af gitter mod vest, bagside (p. 238 249f.). – Christians
Kirche. Kapelle 44, Einzelheit des Gitters gegen Westen, Rückseite.

ning til gruppe 2, af en vis åben spinkelhed, og frontgitrenes opbygning er stort
set ens: fladbuet dobbeltdør, sidefelter og fladrundbuet topstykke; en lavtsid
dende sprosse i højde med lågernes nederste hængsel udskiller et »postamentfelt«. Rammeværket består af kraftigt firkantjern; pånittede fladjern danner
dørfalsene, og midtposten har karakter af pilaster med graveret, enkel orna
mentik. Inden for rammeværket er hvert felt udfyldt af et skelet, der består
af firkantjern bøjet i C- og S-former med volutsvungne ender; herpå er rocailleværk, blomster og blade fastgjort. Tre metoder58 er anvendt ved jernets
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Fig. 103b. Christians kirke. Kapel 44, detalje af gitter mod vest, forside (p. 238, 249f.). – Christians
Kirche. Kapelle 44, Einzelheit des Gitters gegen Westen, Vorderseite.

sammenføjning: hvor enkeltdele er heftet til rammeværket, og hvor to buer
tangerer hinanden, er der benyttet nitning i gitrets plan (sml. fig. 103); kryd
sende jernbånd er skrammet over hinanden og nittet (sml. fig. 102), mens svejs
ning forekommer, hvor to ender er føjet sammen til een volut (sml. fig. 97,
103). Overalt er arbejdet udført med betydelig håndværksmæssig dygtighed,
som bevirker, at konstruktionen ikke forstyrer det ornamentale liniespil, og
således at camouflage ikke er påkrævet.
Den ret sparsomt anvendte ornamentik, der helt mangler den fligede og for20 *
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Fig. 104 a. Christians kirke. Kapel 16, detalje af gitter, forside (p. 211, 253 f.). – Christians Kirche. Ka
pelle 16, Einzelheit vom Gitter, Vorderseite.

vredne karakter, som ellers er typisk for rokokoens bladformer, er udført på
to måder. Den ene repræsenterer de store rocailler, som er drevet58 i jernplade
og forsynet med graveret stregornamentik (fig. 99, 103); disse dekorationsled,
fæstet til stangjernet med nitter, er karakteristiske for gruppens gitre. Den
anden teknik træffes i de langstrakte, dybtfligede akantusblade; de er fremstil
let af façonsmedet fladjern og svejset på stangjernet, således at bladene vok
ser organisk ud fra gitrets skelet (sml. fig. 97). Bladribberne dannes af gra
verede streger, der oftest i parallelle linjer følger fligenes form. Alle gruppens
gitre har smedede bladbægre og -buketter, hvoraf en enkelt flig kan være truk
ket ud i en rund stilk med krølle (fig. 97, 103). – Gitret til kapel 10, der i op
bygning er meget lig dørgitret til kapel 44 (fig. 97), har gruppens mest domi
nerende låsetøj, et helt uidentificerbart, drevet ornament; både dette gitter og
det til kapel 20 (fig. 86) er udført i noget spinklere jern end de øvrige. Frontgitret til kapel 36 (fig. 93) udviser en særpræget blanding af stilarter: topfeltet
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Fig. 104b. Christians kirke. Kapel 16, detalje af gitter, bagside (p. 211, 253f.). – Christians Kirche.
Kapelle 16, Einzelheit vom Gitter, Rückseite.
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forstærket med pånittet fladjern. Felternes skelet består af ret fladt, hulkantprofileret firkantjern, som foruden C- og S-former tillige viser knækket forløb
og løkker; jernets ujævne profilering viser, at jernet ikke er façonvalset, men
sænkesmedet58 (sml. fig. 105, 107).
Det virvar af fligede akantus, bladbægre, rocailler og overflødighedshorn,
der breder sig over gitrenes felter, er udført i jernplade (fig. 104, 106). De to
førstnævnte former er drevet i kraftig jernplade, de to sidste i tyndere jern
blik. Façonsmedede58 detaljer er sjældne, og sammenføjningerne af de enkelte
dele er ikke perfekte som i gruppe 1. Der findes ingen ender sammensvejset
til volut, eller jernbånd, som krydser hinanden i samme plan (sml. fig. 102);
overalt er sammenføjningerne udført ved nitning, for tangerende formers ved
kommende under brug af små jernplader på bagsiden (fig. 104b). Foruden
denne karakteristiske sammenføjningsteknik har disse gitre et fællespræg i
visse ornamentale former. Topfelterne domineres af blad- og blomsterranker
med udspring i overflødighedshorn, der er symmetrisk anbragt ude i hjør
nerne. Blade og blomster er så godt som ens, således f.eks. de veludførte liljer,
hvis enkelte blade er skåret eller klippet ud af jernblik. Også de korintiske ka
pitæler på dørenes midtposter er næsten ens (fig. 105); hvert blad er drevet
arbejde og nittet på rammeværkets kraftige fladjern. I modsætning til gruppe
1, hvor gitrets skelet danner en organisk helhed sammen med bladformerne,
har skelettet i gruppe 2 kun det formål at bære en façade af drevet ornamentik.
Sandsynligvis er gitrene fremstillet i det samme værksted, men det er hæ
vet over enhver tvivl, at flere hænder har været i arbejde. Det ses bl.a. ved
sammenligning af gitrene til kapel 11 og 16, som trods fællesskab i forlæg og
teknik er så forskellige, at de må være lavet af to smede. På gitret til kapel 16
(sml. fig. 104) er de rent ornamentale detaljer anvendt noget mere sparsomt
og i mindre format end ved kapel 11 (fig. 82), og håndværket forekommer noget
mere præcist, såvel når det gælder bøjning af stangjern som drivning i jernplade.
Til gruppen hører antagelig også dørgitret, som lukker den fladbuede åbning
til det 1762 solgte kapel 15 b (fig. 83), omend det betragtet som helhed frem
træder med en større elegance i komposition og driveteknik end den øvrige.
Gitret består kun af to dørfløje; men alligevel er der i rammeværket indføjet
lodrette jernbånd, der skaber illusion om faste sidefelter af samme art som ved
de større gitre. Fælles med de øvrige gitre er endvidere det hulkantprofilerede
stangjern, formerne i blad- og blomsterranker (fig. 107), dørpostens pilasterudformning og sammenføjningsmetoden med pånittede jernplader på bagsiden.
Uden for gruppe 1 og 2 står rokokogitrene i kapellerne 5-6 (fig. 81), 30 (fig.
91) og 31, alle solgt 1760-65. Sammen med disse må nævnes sidegitret til ka
pel 16, der er forskellig fra frontgitret (se gruppe 2) og nøje svarende til side
gitret til kapel 6. Frontgitrene til kapel 30 og 31 slutter sig i henseende til ho-
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Fig. 105. Christians kirke. Kapel 16, detalje af gitter (p. 211, 253 f.). – Christians Kirche. Kapelle
16, Einzelheit vom Gitter.

vedinddeling og teknik til gruppe 1, men de mangler fundstændig »påheftet«
ornamentik; en undtagelse er låsetøjet og den veludførte bladform øverst på
midtposten. I gitrene til kapel 5-6 er topfeltet udeladt, så dørene og de smalle
sidefelter løber af mod hvælvenes gjordbuer. Det jernbånd, som afgrænser postamentfeltet, er tværs over dørfløjene ført op i en bue, som genspejler gjord
buens form. Rammeværkets jern markerer sig kraftigt på baggrund af det i
øvrigt spinkle gitterværk. Dørfløjenes lodrette stænger, der ender med nogle
karakteristiske, runde dupper, er af kvadratisk tværsnit, mens felternes øvrige
skelet er formet af fladjern. Samlinger af C-bøjler og andre led er sket dels ved
sammensvejsning af ender, dels ved nitning i gitrets plan. De smalle og dybtfligede blade er façonsmedede og svejset på, mens rocailler, låse og nogle over
flødighedshorn nederst er drevet i jernplade og nittet58 på skelettet (fig. 108).
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Denne kombination af veludført smede- og drivearbejde samt den elegante
komposition gør, at man ikke kan henføre disse gitre til nogen af grupperne.
Trods de påpegede forskelligheder har de hidtil omtalte gitre næsten uden
undtagelse en vis barok tyngde samt en balance og symmetri i opbygningen,
der kun har lidet tilfælles med den asymmetri, som kendetegner den franske
rokoko, der dominerede samtidens ornamentik. Derimod findes der betydelig
lighed med den tyske smedejernskunst, fortrinsvis som den fra o. 1730 til henimod udgangen af århundredet udfoldedes i Bayern, Østrig og Bøhmen, – uden
at der dog på nogen måde kan påvises direkte paralleller63. Det er ikke utæn
keligt, at nogle af de mange stukne forlæg til smedejernsarbejder, som blev
udsendt i Augsburg, kan have tjent de københavnske smede som inspirations
kilde, hvad angår kompositionsprincipper og udformning af detaljer64.
Klassicismens gitre er fordelt med to ens i kapel 42 (fig. 95), et frontgitter
til kapel 25 (fig. 88) og en lille dobbeltlåge, som er indkorporeret i det epitaf,
der omslutter den fladbuede indgang til kapel 1. Købsbrevene og andre forhold
kapellerne vedrørende tyder på, at gitrene må være udført o. 1774-82. I be
tragtning af smedejernskunstens vanlige konservatisme er det forbløffende, at
disse gitre, der må være fremstillet få år efter de yngste rokokogitre, har mi
stet enhver mindelse om denne stil.
Gitrene er klare i deres opdeling, og det skelet, som udfylder de enkelte fel
ter, er bygget op over geometriske motiver, mens blomster og ranker i meget
behersket udførelse fortrinsvis er koncentreret i topfeltet. De tre gitre til ka
pellerne 42 og 25 er formet som portaler med dobbelte, retkantede dørfløje
mellem faste sidefelter og derover arkitrav og topfelt. Et netmønster af kryd
sende jernbånd sammennittet med firebladede blomster udfylder sidestykkerne
til gitrene i kapel 42 samt postamentfeltet på kapel 25’s døre, mens alle dør
fløjenes øvre dele er udfyldt med lodrette stænger mellem friser med løbende
hund og/eller cirkler. Ved kapel 25 er sidefelterne formet som joniske pilastre,
og den tilhørende frise har foruden »ANNO 1778« en række korsblomster mel
lem slyngede bånd, mens den tilsvarende frise på 42 har rosenguirlander, op
hængt på baggrund af diagonalstillede jernbånd (fig. 101). Topstykkerne har
umiddelbart over midtposten en dominerende roset, der danner centrum i det
fuldstændig symmetrisk opbyggede rankeværk. Pilastrene, der danner de fa
ste sidestykker i gitret til kapel 25, er ikke anbragt i en fast ramme, hvortil
dørfløjenes hængsler har kunnet fastgøres; problemet med en drejeanordning
har derfor måttet løses ved hjælp af tappe, og det er antagelig forklaringen
på den lidt mangelfulde sammenføjning af pilastre og topfelt. Det i øvrigt så
veludførte gitter lider endvidere lidt under, at den nordre pilaster er drejet
180 grader, så kapitælets æggestav vender mod kapellets indre.
En stil, kendetegnet af en sådan enkelhed, nøjagtighed og ensartethed i de-
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Fig. 106. Christians kirke. Kapel 2, detalje af gitter fig. 80 (p. 197, 253f.). – Christians Kirche. Ka
pelle 2, Einzelheit vom Gitter Fig. 80.

taljen, forudsætter en anden kunnen og en langt større præcision hos smeden
end den, der iagttages på rokokogitrene. Stangjernets regelmæssige overflade
vidner om efterbehandling af de enkelte dele ved tilfilning, og ensartethed i
størrelsen på de talrige, drevne smårosetter taler for, at råmaterialet er stuk
ket ud med samme stanse. Nøjagtighed præger også de større rosetter og blad
ranker, som ligeledes er drevet op i jernblik. Samme materialer er benyttet til
kapel 42’s rosenguirlander, der er samlet af blade med fint graveret ribbemøn
ster og sammenføjet med skjulte nitter (fig. 101). Alt i alt er de dekorative de
taljer udført med en præcision, som modsvarer standjernets bearbejdning.
Façonsmedede detaljer forekommer ikke i disse gitre, men derimod i det
stærkt beslægtede gitter i den lave, fladbuede åbning til kapel 41. Det består
af to små dørfløje, som er indpasset under åbningens fladbue. Inden for solide
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jernrammer af firkantjern er gitret bygget op af spinkle, lodrette stænger,
hvori et postamentfelt er udskilt ved en frise af cirkler med ens bladrosetter,
anbragt mellem to jernbånd. Over hver cirkel, og modsvaret af kvaster for
oven i gitret, strækker en kolbeformet blomst sin langt optrukne, »krøllede
støvdrager« op mod øvre felts midte, hvor de lodrette stænger brydes af en stor
bladroset, der minder om dem i de andre gitres topstykker. De kolbeformede
blomster er façonsmedede58, og egentligt smedearbejde indgår tillige i midt
postens kompositkapitæl, der er fremstillet dels ved kløvning, bøjning og vrid
ning af rammens kraftige fladjern, dels ved pånitning af drevne blade; bortset
fra disse detaljer svarer den håndværksmæssige udførelse til de tre andre git
res. Dette gitter indgår i P. Casses epitaf, som først synes fuldført ved hans
død 1782, og gitret må under alle omstændigheder være yngre end de to ro
kokogitre, der lukker omkring kapel 2, der sammen med kapel 1 skænkedes
til Casse 1760. De øvrige klassicistiske gitre må være opsat nogenlunde sam
tidig med købet af de pågældende kapeller, og det er sandsynligt, at årstallet
1778 på gitret til kapel 25 også gælder gitrets fremstilling. Kapel 42 blev købt
1774, og til dets to gitre findes der en nøje parallel i S. Petri kirke, opsat foran
Winant Thymes kapel 177665; disse tre gitre må være udført efter samme for
læg og teknikken er så ens, at der kunne være tale om samme smed, men hel
ler ikke mesteren for Thymes gitter er kendt.
Mens rokokogitrene til en vis grad lader sig indpasse i udenlandsk stilmiljø,
synes noget lignende vanskeligt for de klassicistiske gitres vedkommende. I
hele deres enkle opbygning af geometriske former og i den store tilbageholden
hed overfor brugen af egentlige dekorationsled synes de at indtage en særstil
ling66. Den umiddelbare forudsætning findes i den danske klassicisme, hvor et
endnu tidligere eksempel på stilens overførelse til smedejernskunsten findes i
den rent geometriske gitterdør til Moltkes gravkapel ved Karise kirke, ind
rettet o. 1766 af arkitekt C. F. Harsdorff67.

KIRKEGÅRDSMONUMENTER*
Samtlige rekonstruktioner, opløsninger og supplerende oplysninger bygger på de af
kantorerne førte kirkebøger: Døde 1759-1886 og den af graverne førte begravelsesprotokol 1806-1885, hvortil kommer den liste over gravskrifter, som Poul Bredo Grandjean
publicerede 190468. Denne liste medtager alle nu kendte gravsten på nær to, Weinreichs
og Bødings, samt indskrifter på otte gravsten, der nu er forsvundet; også disse er sup
pleret efter kirkebogen. - Gravstenene ved kirkens sydgavl blev istandsat 1942-43.

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1773. Peter Diderich Weinreich,
ster og borger i Koppenhagen, født 18. april 1732 i Hamburg, † 3. jan. 1773.
* Bedigeret af Niels Jørgen Guldberg Poulsen.
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Fig. 107. Christians kirke. Kapel 15b, detalje af gitter fig. 83 (p. 209, 253f.). – Christians Kirche. Ka
pelle 15b, Einzelheit vom Gitter Fig. 83.

Tysk indskrift med kursiv. Rød kalksten med hulkant, 51 × 48 cm; indmuret
i søndre kirkegårdsmur, i tredie niche fra øst.
2) O. 1795. Sat over tre søskende: Poul David L[ange], født 18. marts [1785],
† 27. okt. [1790], Ulricka Iulia La[nge], født 22. dec. 17[86], † 25. okt. 1795,
og Laurine Birgitte Lange, født 10. dec. 1791, † 2. okt. 1795. Indskrift med
versaler. Rød marmorplade, 51 × 51 cm, hvoraf øverste højre hjørne er slået
af; indmuret i søndre kirkegårdsmur, i første niche fra øst.
3) O. 1803. Sat over to søstre: Lovise Emilie Bevers, født 30. okt. 1801,
† 21. maj 1803, og Sophie Henr(iette) Chr(istiane) Bevers, født 5. april 1800,
† 25. jan. 1808. Tysk indskrift med versaler. Grå gotlandsk kalksten med lod
ret riflet kant, 9 4 × 6 3 c m ; indmuret i søndre kirkegårdsmur mellem anden og
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tredie niche fra øst. Til begge er udført mindevers, hvoraf indledningen til det
sidste lyder: »Du muntres hoffnungsvolles Kind auch Du must uns sobald
verlassen«.
4) O. 1804. Diederich Ludwig Meyer, sukkerraffinadør, født 5. april 1757 i
Kirchspiele Bücken i grevskabet Hoya, † 29. okt. 1804 i Copenhagen. Foræl
dre: Diederich Meyer og Christina Dorothea Spricks. Gift i 9 ½ år med Louise
Schwartzacker og velsignet med tre sønner og en datter. Rejst af kone, børn
og broder. Tysk indskrift med kursiv. Liggende, rød sandsten med karnisprofil og riflede sider 190 × 108 cm, i hjørnerne hvide marmorrosetter samt for
oven et marmorrelief med »håndtryk« og forneden en halvcirkulær, fornyet
marmorplade; ved kirkens sydende, som nr. 1 fra vest.
5) O. 1806. Barthold Peter Pahl, sukkermester i Copenhagen, født 1726, † 16.
nov. 1806. Rejst af vennen Müffelmann (sml. DK Kbh. By p. 394). Tysk ind
skrift med kursiv. Liggende, rød sandsten med karnisprofileret og lodret rillet
kant samt i hjørnerne hvide marmorrosetter, 192 × 81 cm; ved kirkens syd
ende, som nr. 2 fra øst.
6) O. 1814. Rejst over søn og fader. [Christopher Adrian Ohm, født 12. febr.
1784, † 20. marts 1801] og Christoph Adria[n] [Oh]m (pakhusforvalter) født
30. marts 1[7]39, † 7. febr. [1814]. Forvitret indskrift på tysk med versaler,
indhugget i ovalt ophøjet felt. Liggende rød sandsten med karnisprofileret kant,
191 × 92 cm; i hjørnerne hvide marmorrosetter og over ovalen forvitret relief
med sørgende kvinde ved stele; ved kirkens sydende, som nr. 1 fra øst.
7) O. 1827. Mariane Gebfauer] f. Høgh, født 10. dec. (årstallet ulæseligt),
† 27. marts 1827 (49 år)69. Over navnet: No 53, der henviser til gravstedets
nummer på kirkegården. Forvitret indskrift med versaler. Rød sandsten med
hulkant, 6 7 × 4 7 cm; indmuret i søndre kirkegårdsmur, mellem første og an
den niche fra øst.
8)
O. 1829. Johan Christopher Traugott Behncke, »Amtsbeckermeister«,
† [14.] sept. 18[26], 54 år gammel, og børnene Maria Magdalena, gift Thonboe,
† 16. juli 1829, 23 år gammel, og Johanne Christiane, † 24. aug. 1811, 2 år
gammel, samt (hustru) Dorthea Maria Behncke f. Ludwigsen, † 11. aug. 1843,
70 år gammel, og (svigersøn) Christian von Thonboe, kaptajn i det kgl. artil
leri, født 8. juli 1798, † 1. marts 1849. Stenen er rejst af Dorthea Maria Behncke
over de tre først afdøde70. Indskrift på tysk (undtagen for Christian von Thonboe’s vedkommende), med versaler. Bremersandsten, i form af en græsk stele
kronet af urne; højde over cementsokkel 212 cm. I den sydvestlige del af
kirkegården71.
Stenen står over et hvælvet gravkammer. 18. sept. 1826 lejede madame
Behncke begravelsen, 1 0 × 4 ¾ alen, for hundrede år. Det nord-sydorienterede
kammer er opdelt i tre afsnit72. Johan C. T. Behnckes kiste stod 24. marts 1828
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Fig. 108. Christians kirke. Kapel 6, detalje af gitter fig. 81 (p. 200, 255 f.). – Christians Kirche. Ka
pelle 6, Einzelheit vom Gitter Fig. 81.

i det midterste afsnit; samme dato nedsattes i det sydlige glarmester Behncke,
† 19. marts 1828, 73 år gammel. Maria M. Thonboe nedsattes i det nordligste,
hvor også moderen stedtes til hvile. Også kaptajn Christian von Thonboe ned
sattes »in dem Behnckiske Begräbnisse«. Under justeringsarbejder i foråret
1972 sås i kammeret en barnekiste, der formodes at være Johanne Christiane
Behnckes.
9)
O. 1831(?). N(icolaus) H(einrich) Massmann, præst ved Frederiks tyske
Kirke, født 1766, † (26. okt.) 1816. Stiftede 1800 De Massmannske Søndags
skoler. Stenen er antagelig rejst, da hans kiste, der henstod i kapel 36, ned
gravedes 8. juni 1831 på kirkegården i forbindelse med svigerfaderen, Michael
v. Essens begravelse sammesteds73. Indskrift med kursiv. Opretstående, rød
sandsten, 9 3 × 4 8 cm, med indfældet hvid marmorplade og på toppen spor
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efter kors; soklen er hugget som tre skifter mursten. I kirkegårdens sydøst
lige del.
10) O. 1838. I. C. Ernst Voelker, købmand, født 4. juni 1783, † 25. okt. 1838.
Rejst af hustruen. Tysk indskrift med versaler. Marmorplade, 56 × 36 cm; ind
muret i søndre kirkegårdsmur, mellem syvende og ottende niche fra øst.
11) O. 1840(?). Claus Hinrichsen Tøndering, skibskaptajn, født 18. nov.
1769, † 7. nov. 182174, og hustru, Marie Tøndering f. Johansen, født 23. febr.
1783, † 29. dec. 1840. Rejst af børnene. Indskrift med reliefversaler. Nygotisk
støbejernskors, 190 × 90 cm, på sokkel af samme materiale. Ved korstræets
fod to delfiner, der snor halerne sammen om en trefork; kirkens sydvestlige
hjørne, op mod vestre kirkegårdsmur.
12) O. 1842. Heinrich Bevers (tal- og klasselotterikollektør), født 7. okt. 1761,
† 3. maj 1842, og hustru, Christine Wilhelmine Bevers f. Beck, født 17. okt.
1767, † 30. sept. 1845. Indskrift på tysk med versaler. Grå kalksten, 4 7 × 3 5
cm; indmuret i søndre kirkegårdsmur, i syvende niche fra øst.
13) O. 1843. Louise Prehn f. Gloerfelt (gift med kancelliråd F. C. Prehn),
født 6. juli 1814, † 24. dec. 1843. Indskrift med versaler. Rød kalksten, 8 6 × 5 6
cm, med indfældet hvid marmorplade; indmuret i søndre kirkegårdsmur, mel
lem tredie og fjerde niche fra øst.
14) O. 1850. Johan Bernhardt Petersen, † 18. juli 1806 (25 år gammel).
Cathrine Maria Petersen (f. With, gift med limfabrikant Petersen), † 28. jan.
1820 (82 år gammel). Johan Philip Thomas (kagebager) † 18. juli 1826 (81 år
gammel), (og hustru) Ane Margrethe Thomas, født 12. maj 1773, † 14. maj
1850. Indskrift med versaler. Grå kalksten, 5 9 × 5 5 cm, på sokkel, med vin
løv og spor efter kors; indfældet indskriftsplade. Henstillet i søndre kirke
gårdsmur, i ottende niche fra øst.
15) O. 1851. Augusta Dorothea Matthiesen f. Genge (gift med brødreunitetsagent J. F. Matthiesen), født 4. sept. 1799, † 1. marts 1851, og datteren, Hermina Elisabeth Matthiesen, født 16. juni 1826, † 4. sept. 1851. Tysk indskrift
med versaler. Grå marmorplade, 77 × 47 cm; indmuret i søndre kirkegårdsmur,
mellem femte og sjette niche fra øst.
16) O. 1853. Cleophas Svenningsen (kantor, inspektør ved Borgerdydsko
len)75, født 25. sept. 1801, † 19. jan. 1853. Sat af venner og disciple. Indskrift
med versaler. Liggende, grå kalksten, 188 × 93 cm; den glatte sten har i hjør
nerne og forneden spinkle geometriske figurer. Ved kirkens sydende, som nr.
3 fra øst.
17) O. 1853. [Siegf]r[i]ed Mich[a]el Røding (grosserer), født 1. dec. (årstallet
ulæseligt), † [16.] feb. 185[3] (70 år gammel). Stærkt forvitret indskrift med
versaler. Grå sandsten, 6 8 × 4 2 cm, øverste, højre hjørne afslået; indmuret i
søndre kirkegårdsmur, mellem fjerde og femte niche fra øst.
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†Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1830. P(oul) E(rnst) Janssen kammerråd (og
renteskriver), f ø d t 1. juni 1782, † 25. april 183076. Dansk indskrift.
2) O. 1832. Joh(an) Friedr(ich) Petersen, tømrermester, f ø d t 16. juli 1779,
† 13. jan. 1832. Tysk indskrift. Rejst af hustruen.
3) O. 1838. Rejst over moder og søn: Caroline Gustave Andrea Thomsen f.
von Astrup, (gift med sognepræst ved Frederiks tyske Kirke, Peter Thomsen),
født 23. april 1808, † 28. marts 1838, og Theodor Thomsen, født 10. juli 1836,
† 19. dec. 183877. Tysk indskrift.
4) O. 1839. Abel Cathrine Lange f. Hammer, (gift med kammerråd Lange,
amtsforvalter i Ålborg), født 12. maj 1793, † 27. maj 1839. Dansk indskrift.
5) O. 1844. Ferdinand Wilhelm Christensen, født 12. jan. 184[0], † 21. dec.
1 [844]. Tysk indskrift.
6) O. 1844. F(ritz) B(erhard) Westphal, (artist og kostumier ved Det kgl.
Theater), født 5. okt. 1803, † 24. dec. 1844. Dansk indskrift.
7) O. 1850. Joh(an) Heinr(ich) Hedemann, (grosserer), født 2. nov. 1772, † 15.
april 1850. Tysk indskrift.
8) O. 1852. Catharina Sager (gift med kopist Sager), († 20. juni) 1852 (30 år
gammel). Tysk indskrift.
Ved søndre kirkegårdsmur findes fire mindetavler fra 1912, sat over 1) Vigilius Erichsen, † 1782, 2) Simon Hooglant, † 1789, 3) Johan Just von Berger,
† 1791 og 4) Benjamin Rozowsky (overkrigskommissær, † 1824). De første tre,
der alle er ens (rektangulær sandstensplade med ophøjet ovalfelt) sattes 1912,
da kisterne flyttedes fra henholdsvis kapel 24, 30 og 4 og nedgravedes på kirke
gården. Anbragt i søndre kirkegårdsmur, 4.-6. niche fra øst. Den fjerde (en
cirkulær marmorplade) sidder i pillen mellem 8. og 9. niche fra øst.
To andre sten på kirkegården, opsat blandt gravminderne, har intet med begravelser
at gøre. Mod Wildersgade er indmuret en rektangulær bygningstavle med korslagte nøg
ler over en hammer samt følgende indskrifter: 1786 – MI G – G L A - N o 7 0 . Initialerne
står for kleinsmed Michael Glaser og hustru, som 1786 byggede et hus i Wildersgade78.
Den anden sten, der står frit i det sydøstre hjørne, er en falsk runesten, som tidligere
var anbragt på en lille jordhøj, omgivet af randsten. Den er hugget kort efter 1800’rnes
midte af sønnen til kirkens kantor N. P. Hillebrandt (sml. p. 158). Sønnen, der var meget
interesseret i fortidsminder, forfattede selv indskriften på basis af gamle indskrifter. De
to runerækker læses: »Rolf og Svend sin son satte sten. Åver malede (dvs. ristede)«.
Ristersignaturen er hentet fra de to fynske runesten (fra o. 800), Helnæs- og Flemløsestenene79.

264

CHRISTIANS KIRKE

L. L. 1974

Fig. 109. Christians kirke. Regnskabsbog, anskaffet 1751, og dens titelblad, tegnet 1764 (p. 86, 264).
– Christians Kirche. Rechnungsbuch, angeschaffen 1751, und Titelblatt, gezeichnet 1764.

KILDER OG HENVISNINGER
ARKIVALIEOVER SIGT. Oplysningerne om forberedelserne til og selve opførelsen af
Frederiks tyske Kirke stammer først og fremmest fra to arkivfonds i kirkens inspektionsarkiv, kopibogen og byggeregnskaberne med bilag.
Kopibogen (4. 1749-62. Kopibog i Anledning af Kirkens Opbyggelse m.m., her citeret
som kopibog) er anlagt i begyndelsen af 1762 og skrevet af kirkens skriver Wiegandt,
som den 26. februar d.å. får salær derfor. I bogen findes den ind- og udgåede korre
spondance samt forskellige kontrakter med håndværkere, stort set ordnet kronologisk
for perioden 1749-62. Endvidere findes indført forskellige skrivelser hidrørende fra
perioden 1785-96.
Hovedregnskabsbogen (19. 1750-71. Rechenschafft über des Baues der Fridrichs Teudschen Kirche) er anlagt 1764 som en oversigt over de hidtidige indtægter og udgifter
pr. 31. december 1764, ligeledes skrevet med Wiegandts hånd og underskrevet af den
ansvarlige regnskabsfører, Peter Casse. Der er her henvisning til de 465 bilag (20. 175064. Beylagen zur Baurechnungen), som kan opdeles i to grupper, dels regninger af for
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skellig slags, der efter attestation af de tilsynsforende anvistes af Johan Heinrich Dum
reicher til udbetaling hos Casse, dels oversigter over de daglige udgifter, som forvaltedes
særskilt ved månedlige eller kvartalsvise afregninger. Disse blev indtil den 30. juni 1755
også forestået af Casse, hvorefter Dumreichers brodersøn, Jacob, overtog hvervet. I
perioden frem til det foreløbige regnskabs fremlæggelse i 1760, hvor direktionen søgte
kongen om flere penge bl.a. til tårnets opførelse, forte Jacob Dumreicher sin egen bog
(24. 1755-60. Tägliche Ausgaben so zu der Neuerbauenden Teutsche Fr. Kirche). Til
disse findes der underbilag og ugelister over håndlangerarbejde i pakkerne mærket 22-23.
Diverse Regningsbilag til Regnskabet over Kirkens Opbygning I-II. Hele denne gruppe
er citeret under henvisning til det relevante bilags nummer i hovedregnskabsbogen. – I
denne er endvidere indfort regnskaberne for årene 1765-67, 1768, 1769 og 1770, hvortil
bilagene findes i pakke 21. 1765-70. Beylagen zur Baurechnungen. Også denne gruppe
er citeret som »bil. nr.« under henvisning til det relevante bilags nummer i regnskabsbogen.
Regnskaberne fra tiden som tysk kirke, der ikke vedrører kirkens egentlige opførelse,
findes i 31. 1759-65. Rechnungen über die Einnahme und Ausgabe bey der Friedrichs
deutschen Kirche, 32-42. 1766-1845. Vorsteherrechnungen (med 43-47. 1759-1819. Bi
lag til kirkeregnskaberne) og 29. 1826-86. Tagebuch über die laufenden Einnahmen und
Ausgaben. Denne gruppe er citeret som »rgsk.«.
RA. Rentekammeret. Reviderede regnskaber: Kirkeregnskaber. Frederiks tyske kirke.
1829-33, 1834-38, 1839-47.
LA. Kirkeinspektionsarkiver. Frederiks tyske Kirke: 2. 1786-1814, 1839-71. Friederichs
teutsche Kirchen Protocoll. – 3. u.år. Best af akter vedrørende kirkeprotokol. – 4.
1749-62. Kopibog over udgaaende og indkomne Breve i Anledning af Kirkens Opbyggelse
og Menighedens Oprettelse, Bestallinger, Instrukser m.m. 1785-96. Køpibog over Kirke
forstanderens (M. G. Holm) Korrespondance [citeret som kopibog]. – 5. 1825-41 (59).
Journal und Besolutions Protokol des Kirchen Collegiums der deutschen Friedrich Kir
che auf Christianshafen. – 6. 1856-65. Journal des Kirchencollegii. – 7. 1759-1859. Kir
kens Privilegier, Akter om dens Opforelse og om Menighedens Sammenlægning med
den tyske Garnisons og St. Petri Menighed m.m. – 8-11. 1759-1820. Korrespondance
sager. – 13-14. 1821-31, 1832-46. Korrespondancesager. – 15. 1832-87. Korrespondance
sager. – 16-17. 1847-65. Korrespondancesager. – 18. Div. Aar. Kirchenältester-Wahlzetteln I-II. – 19. 1750-71. Bechenschaft über des Baues der Friederichs deutschen
Kirche. – 20-21.1750-70. Beylagen zu der Friederichs deutschen Kirchen Bau-Bechnungen.
–
22-23. 1750-71. Diverse Regningsbilag til Regnskabet over Kirkens Opbygning I-II.
[19-23 er citeret under eet som »bil. nr.«]. – 24. 1755-60. Rechnung über die tägliche
Ausgaben so zu der Neuerbauenden Teutsche Friedrichs Kirche auf Christianshafen sind
ausgezahlet worden. – 25. 1785-1801. Protocoll über die Einnahme und Ausgabe der
Friederichs deutsche Kirche auf Christianshafen. – 26. 1759-85. Protocoll über die Stühle
in der Deutschen Friederichs Kirche. – 27. 1785-1801. Protocoll über die Pulpituren und
Stühlen. – 28. 1832-40. Buch über die Kirchen – Stühle nebst Verzeichniss derer, die
ganze oder halbe Stühle gemiethet haben. – 29. 1826-86. Tagebuch über die laufenden
Einnahmen und Ausgaben samt andere Yorfallenheiten, die Deutsche Garnisons und
Friedrichs Kirche auf Christianshafen betreffend. – 31. 1759-65. Rechnungen über Ein
nahme und Ausgabe bei der Friedrichs deutschen Kirche. 32-41. 1766-1802. KirchenRechnung der Friedrichs deutschen Kirche. 42 a-e. 1803-45. Kirchen-Rechnung der
Deutschen Friedrichs Kirche auf Christianshafen. 43-47. 1759-1812, 1817-19. Bilag til
Kirkeregnskabet. [29, 31-47 citeret under eet som rgsk.] – 30. 1881-86. Kassebog for
Frederiks tyske Kirke på Christianshavn. – U. nr. 1806-1885. Verzeichnisz über die
Leichen die niedergelägt sind in die Capelle und auf dem Kirchhoffe (med fortegnelse
over begravelser 1760-1805; tilføjelser 1886-1914). – U. nr. (1760-1814) Capellet i Fre
deriks tyske Kirke 1887. – Sognekalds arkiver. Frederiks tyske Kirke: 1759-1813. Lig
protokol. – 1813-78. Ligprotokol. – 1879-86. Ligprotokol.
Danmarks kirker, København
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Ved embedet: 1903f. Regnskabsboger. – Indgående breve 1901-10. – Kirkens hoved
reparation 1943-46. – Tårnets reparation 1960-65.
Om inventarielister se p. 114.
TEGNINGER. Den største samling findes på Kunstakademiets bibliotek, Samlingen
af Arkitekturtegninger, og omfatter elevopmålinger fra 1939-44 og 1960 (planer, snit,
façader, trapper og alle væsentlige inventarstykker). Det kongelige Bibliotek, Kort- og
Billedsamlingen,
samt
i
Dresden,
Landesamt
für
Denkmalpflege
(kirkeplaner
1754).
Københavns Stadsarkiv, Billedsamlingen (plan af saltværksgrunden 1752). Landsarkivet
for Sjælland (originaltegninger til porthuse). Nationalmuseet, Det særlige Bygningssyns
arkiv (forskellige tegninger vedr. arbejder 1899f.). Rigsarkivet (N. Eigtveds generalplan
og kirkeprojekt II samt J. H. Dumreichers spirprojekt).
INDBEBETNINGEB.
I
Nationalmuseet
findes
indberetninger
af
P.
Linde
1933,
Bandi Diget Hansen, Niels Jørgen Guldberg Poulsen og Lykke Basmussen 1973-74
(om gravminder). Af Mogens Larsen 1973-74 (farveundersøgelser). Af Lykke Basmussen
1975 (jernstempler). Undersøgelser af bygning og inventar i øvrigt, foretaget 1973-74
af Elna Møller med henblik på nærværende publikation, findes ikke i beretningsform.
LITTERATUREN om København og byens kirker i almindelighed er omtalt i bind.
1, p. 220, under Vor Frue kirke, mens litteratur med særlig omtale af Christians kirke
(Frederiks tyske kirke) er meddelt i forkortelseslisten.
FORKORTELSER, jfr. den almindelige forkortelsesliste i »Danmarks Kirker«, senest
i Århus amt, p. 42-44.
Bil. nr. Bilagsnummer i byggeregnskabet, 19. 1750-71. Bechenschafft über des Baues
der Fridrichs Teudschen Kirche, med tilhørende bilag, jfr. arkivalieoversigten.
Bobé. Louis Bobé: Gravkapellerne i Kristianskirkens Krypt 1912, med senere tilføjelser.
Jonge. Nicolai Jonges Københavns Beskrivelse, den hidtil utrykte part. København 1945.
Kopibog. 4. 1749-62, 1785-96. Kopibog, jfr. arkivalieoversigen p. 264.
Fotografer. Niels Elswing (NE), Hans Henrik Larsen (HHL) og Lennart Larsen (LL).
Lebech. Mogens Lebech, Gamle Skibe – Gamle Huse, – en bog fra Christianshavn. Burmeister & Wain. København 1959.
LA Sjæll. Landsarkivet for Sjælland m.m., København.
Lorck. Josias Lorck, Beyträge zu der neuesten Kirchengeschichte. Kopenhagen og Leip
zig 1758.
NM2 og NM3. Nationalmuseets 2. og 3. afdeling.
RA. Bigsarkivet.
Rgsk. De almindelige regnskaber, 31. 1759-65. Bechnungen über die Einnahme und
Ausgabe, 32-42. 1766-1845 (kun benyttet til 1825). Vorsteher-Bechnungen (med
43-47. 1759-1819. Bilag) og 29. 1826-1886. Tagebuch über die laufenden Ein
nahmen und Ausgaben, jfr. arkivalieoversigten.
Stampe. Laurids Stampe, Christians Kirke gennem 200 År. København 1959.
Voss. Knud Voss, Arkitekten Nicolai Eigtved 1701-54. København 1971.

INDLEDNING OG BYGNING
1

DK. Kbh. by, bd. 1, 231f. Kirken, hvis
navn latiniseredes St. Petri, havde forin
den tjent som kanon- og klokkestøberi.
2 DK. Kbh. by, bd. 3, 155f.

3
4
5
6

DK. Kbh. by. bd. 2, 403f.
DK. Kbh. by, bd. 3, 1f.
DK. Kbh. by, bd. 2, 465.
Tegningerne findes i NM, hvortil de i
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1875 blev afleveret fra den Kgl. Kobber
stiksamling.
7 DK. Kbh. by, bd. 2, 472f.
8
Mogens Lebech, Gamle Skibe, Gamle
Huse – en bog fra Christianshavn. Burmeister & Wain, 1959, 28, 57f.
9 DK. Kbh. by, bd. 3, 24.
10 DK. Kbh. by, bd. 2, 466.
11
Bolle Luxdorphs dagbøger, 1915-30, I,
144.
12
Samtlige underskriveres navne findes
hos Stampe, 17.
13
Kopibogen (jfr. bemærkninger til arkivalieoversigten) har, hvor intet andet er
nævnt, tjent som kilde for indledningen.
14 Josias Lorck, bd. 1, 114f.
15
O. v. Munthe af Morgenstierne, Nicolai
Eigtved, 1924, 89 f.
16 Sidst anført hos Voss (i bogen om Eigt
ved p. 391), der med Christian Elling (Ar
kitekten 1928, 254) regner projektet ud
ført efter forbillede af J. Gibbs. Elling til
lægger dog Anthon dette tårnprojekt, et
standpunkt, der er refereret i kommenta
rerne til Thurahs danske Vitruvius III, ed.
Hakon Lund, 1967, 342.
17
Målene er angivet på en skitse i kopi
bogen, p. 58-59.
18
BA. D. 21. Koncepter og indlæg til
Sjæll. Tegn. 1753. Sag nr. 246.
19 Brevet gengivet hos Stampe, 21.
20
Lorck og avisen, der var forløber for
Berlingske
Tidende,
bringer
teksterne
i
den rette opsætning. – De er endvidere
gengivet hos V. Hermansen og Haakon
Spliid, Københavns gamle Kirker, 1932,
240f., hvor der ligesom hos Stampe, 22,
findes danske oversættelser af de næsten
ens tekster. Den tyske tekst findes end
videre hos Jonge, II, 434f.
21
Stadsmusikus Berg fik 10 rdl. for med
sine folk at gøre opvartning ved grundstensnedlæggelsen,
mens
kantor
Michael
Juul med skolen fik godt 6 rdl. En anden
udgift var til fire halve ankre »beste gam
mel Franskvin« (bil. 54, 58).
22
Lorck gengiver sin tale til den enevæl
dige monark, der foruden meget andet
hyldedes for at have givet kirken sit navn.
Samme sted meddeles oplysningen om de
indbundne eksemplarer af teksten.
23
Til indvielsestalen findes et udkast fra
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L. L. 1973

Fig. 110. Christians kirke. Skitse af kirkens
grund 1821 (p. 121). – Christians Kirche. Riss
des Kirchengrundstückes 1821.

biskoppens hånd og et trykt hefte om mu
sikken, der opførtes af den kgl. kapelme
ster; se herom beretning hos Stampe, 31f.
24
Gengivet efter H. Holck, Kiøbenhavns
Sognekirkers Beskrivelse, 1775, 110 f. 390
eksemplarer af indskriften blev indbundet
af I. Heinsdorff (1769, bil. 21).
25
Foruden musikkorpset på syv personer
var der en soldatervagt på 16 mand og to
underofficerer, seks politimænd og en ad
judant samt fra artillerikorpset otte mand
og en underofficer, der sørgede for teltene.
Sangen besørgede kantor Hove med sine
skoleelever, mens stadsmusikant C. Kirch
hoff ledede musikken (1769, bil. 23, 31).
26
Trykningen af Vollmeisters »Danksagungs-Rede
und
Gesundheits-Wünsche«
(et eksemplar findes i Kgl. Bibliotek) be
sørgedes af N. Møller. Vinen betaltes med
13 rdl. 1 mk. 8 sk. (1769, bil. 30, 24).
27
Privilegiernes fulde ordlyd er meddelt
hos Stampe, 27f.
28
En fuldstændig fortegnelse over kirkens
skiftende
patroner,
ældste,
forstandere,
præster m.fl. findes hos Stampe, 239f., og
kopibogen rummer alle oplysninger om,
hvorledes de forskellige personer skulle ud
vælges til stillingerne.
29
F. Meldahl og P. Johansen, Det konge
lige Akademi 1700 1904.
21 *

268

CHRISTIANS KIRKE

30
I kopibogen findes en længere korre
spondance om de knap 2400 rdl., som den
landflygtige Grims ikke kunne betale, og
om hans eventuelle ansættelse som »Esquaderskriver«
på
orlogsskibet
Stormarn,
der kun var mulig, såfremt direktionen
ville undlade at få ham arresteret. Direk
tionen måtte afskrive tabet bortset fra
kautionen på 250 rdl.; den var stillet af
Corfitz Braem, der ved byretten dømtes
til at betale pengene; ved kgl. resolution
af 7. marts 1760 fik han lov at afdrage dem
over en længere årrække.
31
Arkivalierne vedr. lotterier og kollekter
er ikke gennemgået. Stampe, 19f., har en
specifikation over beløbene fra de enkelte
lotterier og stifter.
32
Kancellikollegiet behandlede 16. april
1760 den store ansøgning fra Dumreicher
og Casse og indstillede til kongen, at der
kun bevilgedes penge til kirkens færdig
gørelse, ikke til tårnet og betjeningens
huse. Alligevel bevilgede kongen dagen
efter 50.000 rdl. (halvdelen fra partikulær
kassen og halvdelen fra statskassen); men
brevet herom udstedtes dog først godt et
år senere, efter en fornyet anmodning fra
Dumreicher og Casse og ved J. L. Hol
steins mellemkomst. (BA. DaKanc. D. 109
»Suppliqver« 1760 1. halvår. Sag nr. 695. Sml.
i
øvrigt
RA.
Partikulærkammeret.
Assignationsprotokol 1761, 124f. og Begnskaber 1761f., under rubrikken »Allergnä
digste Geschenken«). – Ved sagens akter
(RA. DaKanc. D. 21. Koncepter og indlæg
til Sjæll. Tegn. 1761, nr. 269-70) ligger et
projekt til tårnets fuldendelse (fig. 38),
signeret af Dumreicher og indsendt sam
men med den første ansøgning; årstallet
»1761« på tårnets øvre del må ses som ud
tryk for Dumreichers forhåbninger til byg
geriets afslutning (sml. note 99).
33
Således skænkede f. eks. den længst le
vende af de fire direktører, P. Casse, der
var kirkeældste indtil sin død 1782, 1. og
2. prioritet på knap 8000 rdl. i sit bryghus
(rgsk.).
34
LA. 10. 1759-1820. Korrespondancesa
ger.
35
Samtidig bestemtes, at kirken for frem
tiden skulle have en militær patron, Kø
benhavns kommandant (Stampe, 61).

36
BA. DaKanc. 1. Dep. Brevsager. 1831,
nr. 2783.
37 LA. 13. 1821-31. Korrespondancesager.
38 Se note 36 og 37.
39
LA. 7. 1759-1859. Kirkens privilegier
etc.
40 LA. 15. 1832-87. Korrespondancesager.
41
Sagen omkring nedlæggelsen af menig
heden er omtalt indgående af Stampe, 70f.
42 LA. 9.1759-1820. Korrespondancesager.
43
Svend Jacobsen: Grundtvig i Frederiks
Tyske Kirke, i Christians Kirke gennem
200 år, 81-110. – Af den ubenyttede præ
dikestol på grosserer Holms loft lavedes
senere en armstol til Grundtvig (jfr. Var
tov kirke p. 51. med note 142).
44 LA. 14. 1832-46. Korrespondancesager.
45
Svend Balslev: Christians Kirke og Sogn
i den danske Tid, i Christians Kirke gen
nem 200 år, 111 f.
46
Mens kirken havde været lukket, var
navnet »Frederiks Kirke« blevet overtaget
af Frederiks danske Kirke, der var grund
lagt 1749, men først fuldendt af C. F.
Tietgen 1894, og nu bedst kendt som Mar
morkirken.
47
Agent Andreas Bjørn var den eneste
danskfødte blandt de mange indflydelses
rige personer, der drev virksomheder fra
»fortovene« i Strandgade, og sammen med
dem havde han store interesser i de over
søiske kompagnier; se Lebech, 80, og John
Erichsen, Frederiksstaden, 1972, 29.
48
Saltkilden sprang frem under arbejdet
med tørdokken, der forblev i brug til et
godt stykke ind i 1900’rne (Lebech, 70f.).
Blandt de ældre afbildninger af dokken
kan nævnes et tapet på Bregentved, afbil
det hos Lebech p.83, og en akvarel fra
1750 i Søofficersforeningen, gengivet i Politikens Danmarkshistorie, bd.9, 192.
49 O. 1900 var der alligevel folk, som mente,
at det ville være en god løsning at lade ga
den løbe igennem på begge sider af kirken.
50
Ud fra bebyggelsen på saltværket og
omliggende grunde må kortet være fra
1752. Med sin signatur har Eigtved be
kræftet kopiens rigtighed, og den er for
mentlig rekvireret i forbindelse med kir
kens projektering.
51
Oplysningerne findes i kopibogen. Om
pakhuset: 6. juni 1753 og 28. marts-10.
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april 1754. Om kompagniets grund: 20.
april-1. juli 1754.
52
Strandgade nr. 4 (og 6) ejedes på Chri
stian IV.s tid af David Balfour, som var
indkaldt
til
at
bygge
orlogsskibe
ved
Gronnegårds havn (Lebech, 52f.). Senere
kom ejendommen bl.a. i Jacob Holms eje
(sml. note 63). Om nr. 6, se note 61.
53
I Arkitektens ugehæfte 1945, 6f. viser
Helmuth Christiansen i seks tegninger kir
kens fremadskridende indkapsling i virk
somheden.
54
Det særlige Kirkesyns arkiv 1960f. År
sagen
til
tunnelbyggeriet
var
først
og
fremmest, at kirken følte sig generet af
den voldsomme, periodiske trafik forbi kir
kegårdsporten.
55
LA. 11. 1759-1820. Korrespondancesa
ger; heri findes den omtalte tegning.
56
RA. Rev. rgsk. Frederiks tyske Kirke.
1829-33, 1834-38, 1839-47.
57
Kopibogen anfører under 31. marts
1760 tre forskellige priser på kirkegårdsjord, hvilket antagelig skyldes, at der var
to priser på den store kirkegårds grav
pladser, alt efter afstanden fra kirken.
58
LA. 1786-1814. Kirchen Protokoll. Sml.
kopibog 16. juli 1794. Jorden må have lig
get uden for befæstningen, eftersom kirken
håbede på toldfrihed for ligene gennem
porten.
59
Illustreret Tidende 1901, nr. 35. Et
noget yngre fotografi (Stampe, 176) viser
bevoksningen.
60
Husene var udlånt til kirkebygningsdirektionen af lejeren, Franz Rausch, der
1759 krævede dem tilbage (kopibog).
61
Planen findes i RA. DaKanc. D. 21.
Koncepter og indlæg til Sjæll. Tegn. 1761.
Sag nr. 269-70 (sml. note 32). – Strand
gade nr. 6 (sml. note 52) ejedes 1747-62
af Christian Ditlev Reventlow til Christianssæde på Lolland. Den benævnes ofte
Tordenskjolds gård, fordi søhelten i sine
sidste måneder beboede et par værelser
her. 1770 indrettede Peter Fenger (se ka
pel 20) sit sæbesyderi i gården (Lebech,
67f. og 105f.), der nu ejes af firmaet Peter
Heering (se kapel 44-45).
62
LA. 10. 1759-1820. Korrespondancesa
ger.
63
Jacob Holm (se kapel 29), en af kirkens
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Fig. 111. Christians kirke. Arbejdsseddel nr. 1,
dateret 25. september 1754 (p. 130). – Christians
Kirche. Arbeitszettel Nr. 1, 25. September 1754.

velgorere, som i en periode ejede næsten
alle
de
omkringliggende
virksomheder.
Det var i en af Jacob Holms ejendomme,
Grundtvig fik indrettet den kirkesal, der
aldrig kom i brug (sml. note 43).
64
Se note 62. I pakken findes tegningerne
til graverbolig, sprøjtehus og stakit mod
Strandgade.
65
En aviskampagne, startet i Aftenbladet
19. juni 1915, ængstede de i øvrigt velvil
ligt indstillede kirkelige myndigheder og
Det særlige Kirkesyn; se dettes arkiv i
NM. og note 49, Svend Balslev, 124f. 1916
købte menighedsplejen i stedet Overgaden
oven Vandet nr. 6, det hus, der er opført
af billedhugger S. C. Stanley, som leverede
de væsentlige dele af kirkens skulpturelle
udsmykning.
I
ejendommen
indrettedes
foruden menighedslokaler en bolig til sog
nepræsten. Se C. G. Schultz, Stanleys
Gaard. 1955.
66 Om byggeriet, se bil. 459 60 og 1765, bil.
4. – I prisen var inkluderet 1200 rdl. til
ovne, tapeter o.a. Disse penge, som pastor
Lorck selv skulle administrere, blev årsag
til en mistanke fra de ansvarliges side mod
præsten for uorden i regnskabet. Den til
syneladende
uretfærdige
beskyldning
sy
nes forst at være bragt ud af verden ved
opgøret med Lorcks enke (jfr. note 34).
67
LA. 5. 1825-41. Journal- og Resolutionsprotokol.
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Om projekter og monumenter, der må
have spillet en stor rolle både for N. Eigt
veds planlægning af kirken og for den en
delige udformning, for hvilken kirkebygningsdirektionen med J. H. Dumreicher i
spidsen fik ansvaret, se Voss p. 19-96 (af
snittet om Eigtveds uddannelse og rejser);
jfr.
tillige
Hørsholm
†slotskapel
(DK.
Frbg. bd. 2, 993 med tilhørende noter). –
Om protestantisk kirkebyggeri, se i øvrigt
K. E. O. Fritsch, Der Kirchenbau des
Protestantismus. Berlin, 1893. – Per Gu
staf Hamberg, Tempelbygge för protestan
ter. Stockholm, 1955.
69
Harald Langberg, Kongens Teater. Ko
mediehuset
på
Kongens
Nytorv.
17481774. København, 1974. 48f. – Den rene
»teaterplan« træffes foruden i Hørsholm
tslotskapel (se foregående note) også i
Kongsberg kirke, der efter Christian VI.s
ordre
projekteredes
af
oberhauptmann
J. A. Stukenbrock 1739 (se Kongsberg
kirke. Oslo 1962, i serien Norske Minnesmerker).
70
Anthons tegning findes i Bregentved
godsarkiv.
71
De ribbe- og gratløse hvælv er i hoved
formen beslægtet med hvælvene i Chri
stiansborgs stalde, se Voss, 392f. og Chri
stiansborg Slot, 1975, 250f., fig. 271, 274.
72
LA. 1766-1845. Vorsteher-Bechn. Døre
ne leveredes af snedker Valentin Krügr.
73
Motivet, hvis franske betegnelse er »entrelacs«, anses for at være introduceret på
Christiansborg af billedhuggeren Le Clerc
i hans udkast til slottets balustrade 1739.
Se Hakon Lund i Christiansborg Slot,
1975, 232.
74
J. H. Dumreicher, født 2. dec. 1703 i
Kempten i Bayern, blev søofficer og ud
dannet i bygningskunst, hvorefter han af
det kejserlige, østrigske hof sendtes ud for
at
studere
havnebygningsvæsen
i
flere
lande og derpå til Triest, hvor han skulle
have deltaget i bygning af havnen Porto
Ré. Da arbejdet blev opgivet, bosatte han
sig i Altona, hvorfra han hentedes til Kø
benhavn 1734 for at bygge tørdokken på
Christianshavn. 1735 udnævnt til havne
bygmester i hovedstaden og senere ansvar
lig for planlægning af Helsingør havn.
75 Bil. 31. Nederst på lønsedlen bekræfter

Dumreicher og Casse, at Wanckmüller var
den eneste, »der als Pollir« (formand på
byggeplads) havde opsigt med håndvær
kerne og deres arbejde.
76
Dumreicher ordnede kost og logi for
Wanckmüller, og da han formentlig også
havde ansvaret for ansættelsen, er det en
fristende
tanke,
at
kirkeinspektøren
kan
være hentet i Dumreichers fødeby, Kemp
ten (se note 74), hvor der (iflg. ThiemeBecker) ved den tid levede en familie med
det tilsyneladende ret sjældne navn.
77
Bil. 287. Det er tænkeligt, at Wimmers
pludselige forsvinden fra pladsen skal ses
i sammenhæng med direktionens afskedi
gelse af smedefirmaet Staarup-Bruun.
78
Københavns magistrat udbad sig 28.
maj 1757 grundrids og façadetegning af
kirken,
så
overkonduktør
Gedde
kunne
indtegne den på sit generalkort (jfr. note
62). Såvidt tegningens beskedne målestok
tillader en afgørelse, må Gedde have be
nyttet samme forlæg, som anvendtes af
Thurah til Danske Vitruvius (fig. 14).
79 I kontrakten med smedene af 20. maj
1757 (kopibog) står f. eks. »hvis direktio
nen bestemmer sig til at lukke de to vin
duer ved trapperne …«; lignende vendin
ger træffes i kontrakten, der fastsætter
kirkeinspektørernes arbejdsområde.
80 Kontrakten, der er fra 20. okt. 1755, har
meget differentierede priser på alle arbej
der, som omfattedes af akkorden (kopi
bog).
81
C. F. Stanley fik som den anden akade
miets store guldmedalje for billedhuggere
(jfr. note 29, tillæg CXLV), og senere af
løste han J. F. Saly som professor i billed
kunst (smst. 101 og 533).
82
1768, bil. 2, 14. – Johann Michael Fis
cher fik 1771 bevilling til uden mester
stykke og uden bekostning at blive indta
get i Københavns murer- og stenhuggerlav,
fordi han i 11 år havde forestået arbejdet
ved Frederiks kirkes bygning som mester
svend. Sjæll. Tegn. 22. marts 1771, nr. 170.
83
Ved spirets rejsning holdt sønnen Jo
hann Vollmeister den lange versificerede
tale (sml. p. 86).
84
Uenigheden mellem direktion og smede
mestre fremgår af kopibogens indførelser i
okt. måned 1757, og det endelige opgør
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spores samme sted i begyndelsen af 1758.
Kopibogen viser i øvrigt, at direktionen
september 1757 benyttede den omdiskute
rede svend og hans fader i Stockholm som
rådgivere ved indkøb af jern.
85
Afregninger på vinduesrammerne har
bilagsnumre mellem 306 og 338.
88 1769, bil. 29, 57 og 1770, bil. 11, 45.
87 1769, bil. 26, 40, 43 og 53.
88
Bil. 51 rummer kvitteringen for 1. lad
ning, bil. 249 for den sidste. En udateret
skrivelse fra (marts?) 1756 oplyser, at
Casse foruden en hel del andre penge
sendte skipperen adskillige svenske 5-ører
»weil er vermeinte gute Freunde in Gott
land damit machen zu können« (kopibog).
89 Se note 15, Munthe af Morgenstierne, 81.
90 Vedrørende kalkleverancer, se bl.a. bil.
4-5 og 9-10.
91 Bil. 340, 87 og 313.
92 Bil. 253, 399 samt 257 og 284.
93
Sendingen ankom december 1755 (bil.
124), og i juli samme år var træmodellen,
hvorefter jernet skulle laves, sendt til
Stockholm (bil. 69).
94
Størstedelen af tagværkets jernstempler
er utydelige på grund af mønjelag, men
lader sig alligevel bestemme med sikker
hed ved hjælp af stemplet på en ubemalet
laske, der sidder ved frontespicen i nordre
tagflade. Båndjern anvendt i urværket og
i forbindelse med de indvendige glasvin
duer mellem tårnrummet og de flankerende
trapperum har et andet stempel, der mu
ligvis har en parallel på fragtsedlen. Både
her og på kapellets gitre, hvor der ses
mange forskellige stempler på det kon
struktive
skelet,
hindrer
overmaling
og
rustdannelser en nærmere bestemmelse. –
I Sverige har et studium af 16-1700’rnes
officielle stempelbøger ført til en række
identifikationer og dateringer; Bo Molan
der, På jakt efter stångjärnsstemplar, i
Dædalus. Stockholm 1968.
95
Bil. 8. Ombæringen af kollektbogen på
Christianshavn og i København besørgedes af I. S. Ortman (bil. 13), en af medun
derskriverne på brevet til kongen; fra
1751
var han ansat som opsynsmand på
byggepladsen, fra efteråret 1754 som materialskriver.
96 I hver afregning er der gjort omhygge-
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Fot. 1943

Fig. 112. Christians kirke Tegning, fra 1769-70,
på en af spirets kobberplader. – Christians Kir
che. Zeichnung, 1769-70, auf einer der kupfernen
Platten der Turmspitze.

ligt rede for hvilke stykker, der blev hug
get af svendene. Foruden J. F. Dulsmann
arbejdede Franz Bühler, Christian Börner
(Biørn), Drexel, Wilhelm Dulsmann, Adam
Hægner, Wolf Caspar, Kiesling, Kluge, Jo
hannes
Krannert,
Johan
Georg
Meintze,
Gottlieb Sachse, Christian Voigt og Hen
rich Wolff på akkorden. Iblandt optræder
også navnene på de to senere kirkebyg
ningsinspektører, Jacob Wimmer og Mi
chael Fischer.
97
Afsnittet om malerarbejde og materia
ler skyldes konservator Mogens Larsen.
98
Den billige lim viser ved analyse et
brunligt
overtræk,
hvorimod
prædikestolens bindemiddel afslører sig som en klar
(og stærk) lim.
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Hauerslev’s atelier

Fig. 113. Christians kirke. Præsteværelse med
trappe til prædikestol, set mod øst (p. 163f.) –
Christians Kirche. Sakristei mit der Treppe zur
Kanzel, gegen Osten.
99
Dumreicher, der ligesom direktørerne
Wewer og Casse havde fået tildelt en fri
begravelsesplads for indsatsen under byg
geriet, valgte 1759 kapellet under tårnet.
Rimeligvis havde han allerede ved udvi
delsen af gravkapellet sine planer for tårn
byggeriet parat (sml. note 32); under alle
omstændigheder har kapellet en så fornem
beliggenhed, at det efter gammel skik ville
passe sig som gravplads for den, der var
kirkens eller tårnets bygmester.
100 Voss, 391, slutter sig til den forlængst
fremsatte påstand, at det 1719 opførte
tårn på kirken, St. Mary-le-Strand i Lon
don må have været Eigtveds inspirations
kilde. Det er opført af James Gibbs og af
bildet i det 1728 udsendte værk »A Book
of Architecture«, som skønnes at have væ
ret i Stanleys eje og til rådighed for Eigt
ved (jfr. i øvrigt note 16).

101
Vil man udpege et enkelt monument,
der kunne tænkes at have haft betydning
både for Eigtved og Dumreicher, synes
Garnisonskirken
i
Potsdam
ved
Berlin
nærliggende. Den opførtes 1731-35 efter
tegning af Philip von Erlach. Planudform
ningen og navnlig eksteriøret har en ret
slående lighed med Frederiks tyske Kirke.
Se
Alfred
Wiesenhütter,
Protestantischer
Kirchenbau des deutschen Ostens. Leip
zig 1936, 98f.
102
Losningen blev en meget kostbar sag.
Til kranen måtte der efter materialforval
ter Dajons ordre lejes en mand fra slottet,
som forstod at dirigere den; alligevel beskadigedes den så meget, at bygningskommissionen forlangte erstatning udbetalt til
den danske Frederiks kirke (1768, bil. 8).
Endvidere
måtte
der
lejes
arbejdskraft,
som var dyr, da »just i denne Tied Soldattesqen havde excercerd« (1766, bil. 27).
Også på anden vis var der problemer; den
første materialskriver rejste med de kgl.
komedianter til Holsten, og den næste
døde efter et par dages ansættelse.
103
1770, bil. 23. Hofbygmesterens tilbud
lod på, at han ville betale kobbervaserne
mod til gengæld at få stenvaserne (som
kirken havde afregnet til Stanley) samt
160 rdl., – alligevel figurerer der på kirkens
regnskab en udgift på godt 96 rdl. til
Adrian for kobbervaserne!
104
En jernbeslået tavle med tegning af
tårnet blev efter Anthons ordre udført til
brug ved fløjens opsætning (1769, bil. 42);
formålet er uklart.
105
Fr. Schiøtt, Bygningsmodeller og Byg
ningstegninger
på
Kjøbenhavns
Baadhus,
Architekten 1905-06, 378. Modellen, som
indtil o. 1905 stod på kirkens loft, findes i
Københavns Bymuseum.
106
Ved sin afrejse fik Matthæus Wanck
müller 24. okt. 1755 efter samtlige direk
torers ordre udbetalt ti dukater som dusør
for tagmodellen, som han havde lavet og
beregnet (bil. 106).
107
Vedr. Reusses arbejde, se bil. 19, 27,
35, 44, 46, 48, 54 og 58.
108
Tegningen i Kgl. Bibliotek er tværfor
mat og måler ubeskåret 6 4 × 4 9 cm; ind
skrifter på bagsiden viser, at den har væ
ret benyttet som omslag for kobberstik
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m.m. – Planen i Dresden (her gengivet
efter fotografi i NM 2) er ligeledes tværfor
mat, men beskåret til 46,9 × 42,2 cm. I
følge oplysninger (til Harald Langberg) fra
Sächs. Landesamt für Denkmalpflege (Ar
chiv. M. 69 I I I , Bl. 2.), hvor den nu findes,
tyder de forskellige stempler på, at teg
ningen før første Verdenskrig fra Bauamt
Zittau er overført til Königlich Sächsische
Denkmalarchiv.
109
Grundplanen, der er mrkt. nr. 3, har
muligvis hørt til et sæt, der ligesom Eigt
veds projekt II har bestået af i alt tre teg
ninger, hvoraf de to andre var façaden
mod Strandgade og et langsnit (mrkt. hen
holdsvis nr. 2 og 4). På planen er alle
pladser på gulvet markeret som kvinde
stole, en omstændighed, der viser, at ko
pien er fremstillet til et land, hvor der rådeen anden tradition end i Danmark. Gulvet
angives som kvindernes plads, bl. a. af Jo
seph Furttenbach, Kirchen-Gebäw. In was
Form und Gestalt, nach gerecht: erforde
rnder
Mensur,
der
Länge,
Braite
und
Höhe, ein Mittel grosses wolgeproportionirtes
und
beständiges
Kirchengebäwlin.
Augsburg, 1649. Endvidere J. R. Fäsch,
Anderer Versuch anderer Theil Seiner Architect: Wercke. Nürnberg, 1723.
110
En del af direktionens ændringer har
uden tvivl økonomisk baggrund. Den tid
ligt ytrede interesse for at erhverve plads
i gravkapellet må være direkte årsag til
den sene og besværlige indretning af de
fire krypter under frontpartiet og sakri
stiet.
Lukningen
af
parterreetagen
såvel
som indlægning af en ekstra etage i pulpi
turopbygningen
kan
anskues
fra
samme
synsvinkel. I modsætning hertil må æn
dringen af vinduerne være gennemført som
et meget bevidst arkitektonisk indgreb i
Eigtveds projekt.
111
LA. 43-47. 1759-1819. Bilag til kirkergsk. og 2. 1786-1814. Kirchen Protokoll
samt kopibog.
112
Det særlige Kirkesyns arkiv i NM og
regnskabsbog 1903f. (ved embedet). Mini
steriet konsulterede i alle sager det særlige
Kirkesyn, men først 1935 blev kirken for
melt underlagt Synet.
113
Tag og murværk fik kun mindre ska
der (sml. fig. 38), men det gik meget hårdt
Danmarks kirker, København
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Hauerslev’s atelier

Fig. 114. Christians kirke. Pulpiturer. Gang bag
logerne (p. 116). – Christians Kirche. Pulpituren.
Gang hinter den Logen.

ud over vinduerne, der ligesom det indre
hærgedes af rystelserne og skiftende luft
tryk fra sprængninger på nabogrunden. Org
let med dets façade blev ret hårdt moleste
ret sammen med præsteværelset og sakri
stiet, pulpiturernes ruder knustes, hvor de
ikke var beskyttet af brystpaneler, og al
puds blev suget af bindingsværksvægge og
pulpiturlofter (sml. fig. 35-36). Ved op
rydning fandtes så mange anvendelige dele
af orgelfaçaden og andre inventarstykker,
at der ved istandsættelsen kun føjedes få
nye stykker ind i snedkerarbejdet. Det
lykkedes også at begrænse malerarbejdet
til pletvise reparationer i forbindelse med
afrensning. En redegørelse for istandsæt
telsen findes i det særlige Kirkesyns arkiv
i NM sammen med en lang række fotogra
fier, optaget kort efter ulykken. Sml. end
videre IMO: Genaabningen af Christianskirken, i B & W, 12. Aarg. Nr. 11.
22
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INVENTAR
1
Fremstillingen af både søjleskafter og
kapitæler betaltes af kirken (jfr. note 2).
De seks kapitæler af hvidt, italiensk mar
mor omtales både i A. G. Moltkes brev til
direktionen om kongens gave og i L. de
Thurahs besked til materialforvalter Da
jon om udleveringen, hvorimod Dumreichers og Casses kvittering viser, at kirken
fik udleveret italiensk marmor og norsk
Lillienskjold marmor (Kopibog 18-24. dec.
1758). Nogle soldater betaltes for at hente
materialet på Amalienborg (bil. 355).
2
Svendene Biørn og Hægner huggede det
ene søjlepar med kapitæler, Bühler og
Kiesling det andet. Den femte svend, der
arbejdede på alteropbygningen, hed Wolf.
Alle skabeloner til stenhuggerarbejdet ud
førtes af snedkersvendene (bil. 355, 358).
3
Vedr. Stanleys arbejde, bil. 389, vedr.
Lunds, bil. 375, 402.
4
I Vor Frelsers kirke, hvortil den tyske
menighed hørte indtil 1759, har Nicolai
Tessins alter, der fuldendtes 1732, dydefigurer
mellem
flankerende
søjler.
Det
samme gælder den † altertavle, J. F. Ehbisch i 1730’rne udførte til Københavns
Vor Frue kirke, mens samme kunstners
tavle til Trinitatis 1731 har to figurer an
bragt til siderne for de to søjlepar (DK.
Kbh. bd. 2,504f., bd. 1,137f., bd. 2, 299f.).
5 De to solide mure, der i krypten flanke
rer kapel 20 og tjener som basis for alter
opbygningen, var ikke planlagt, da kirke
tegningen (fig. 39) udarbejdedes 1754.
6 Se p. 270, note 74.
7 Eigtveds alteropbygning, se Vitruvius I,
41f., tavle XVII og XX, samt Hakon
Lund, Det første Christiansborg, i Chri
stiansborg Slot. 1975, bd. 1, 294. – Nogle
år før Eigtved vandt konkurrencen om
Christiansborg
slotskapel,
havde
Thurah
realiseret en sammenbygning af alter-prædikestol-orgel i det lille fornemme †Hørsholm slotskapel (DK. Frdb. bd. 2, 993). –
Om danske eksempler på prædikestolsaltre, se under Vartov kirke p. 65, note 110.
– Prædikestolsaltret (med eller uden or
gel) hører nøje sammen med det protestan
tiske kirkebyggeri, således som det udvik
lede sig på tysktalende grund, hvor både

Eigtved og Dumreicher havde fået deres
uddannelse, jfr. Hartmut Mai, Der evangelische Kanzelaltar. Halle, 1969.
8
Erik Lassen, Dansk Sølv, 1964, 212f. –
Sven Eriksen, En dansk gulddåse og dens
mester,
i
Det
danske
Kunstindustrimu
seum, Virksomhed 1964-69, IV, 129f.
9
Kanden i Julianehåb har mestermærket
IIS, sandsynligvis for Johan Jacob Schrader (Bøje 439), der 1746 fik borgerskab
som juvelerer og kgl. emaljemaler. Bortset
fra en mangedelt fod og korpus’ lidt mere
barokagtige svulmen, er denne kande i
højde, form og dekoration en parallel til
Christianskirkens vinkande.
10 Muligvis vil stemplerne kunne tydes ved
hjælp af røntgenoptagelser; oplyst af Gud
mund Boesen, Bosenborg.
11
DK. Kbh. bd. 3, 236, †berettelsessæt
nr. 4.
12
Stagerne er beslægtede med et par, som
står i den 1846 indviede Nyord kirke (DK.
Præstø 1028).
13
Oplyst af Erik Lassen og Marianne Ertbjerg, Kunstindustrimuseet.
14
Stagerne kendes under dette navn i kgl.
bronzestøber
L.
Rasmussens
produktion.
De har polygonal, aftrappet fod som for
billedet i Rom (sml. Vartov kirke p. 46
med note 125).
15
Oplyst af provst L. Stampe, Christians
kirke.
16
Kirkens daværende præst, Emil Bruun,
har på smudstitelbladet beskrevet bogens
ejerhistorie, fra Lorck forærede den til en
ung ven, borgerkaptajn og assistent i Na
tionalbanken, Stolp, og indtil den skænke
des kirken af Stolps slægtning Caroline
Knudsen. – Om Lorcks bibelsamling,p. 247.
17 Biblen er kommet i kirkens eje i 1900’rne.
18 Farveundersøgelse ved Mogens Larsen.
19 DK. Kbh. amt, bd. 2, 822 med fig. 6.
20 LA. 15. 1832-87. Korrespondancesager.
21 Begnskabsbøger 1903f. (ved embedet).
22
BA. Btk. Bev. rgsk. 1829-33, 1834-38,
1839-47.
23
Hullerne er beregnet til indstikning af
en pind for hver altergæst, og præsten
skulle have tavlen, så han kunne opregne
antallet
(jfr.
Danmark-Norges
Kirkeritual
1685, 149f.). Foruden tre-fire skriftebrædder i Sønderjylland (se DK. sagregister),
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kan nævnes en tavle i Helsingør S. Olai
(DK. Frdb. bd. 1, 150) og et par i Randers-Århus amter (Albøge, Homå og Tunø
kirker).
24 Materialebestemmelse ved Vitus Nielsen.
25
Hvis kandens monogram tilhorer en
slægtning
af
præstefamilien,
synes
den
mest nærliggende mulighed et medlem af
familien
Böhme,
der
adopterede
Sophie
Amalie Lorcks mor, som var født Nissen.
26
Bohlmanns svende måtte arbejde natten
før indvielsen 2. dec. for at få stol og
skranke færdig, mens mesteren selv tog sig
af kongestolen (bil. 402).
27
Maler Berg satte 30 numre på stolesta
derne og 18 på pulpiturernes døre, mens
hans mester, Salinus, malede numrene på
de sidste 40 døre (bil. 402).
28 LA. 44. 1759-1819. Bilag til kirkergsk.
29
LA. 26-28. 1785-1801 og 1832-40. Pro
tocoll etc.
30
LA. 24. 1755-60. Bechnung etc. Stole
mager Lars Christensen leverede til kirke
indvielsen 1759 (for 11 rdl.) seks stole og
en lænestol til »Kirchen Patrons Populatur« (dvs. loge 28). – LA. 32-41. 17661802. Kirchen-Bechnung etc. 1785 afreg
nedes der til en håndværker ved navn Eg
holm for fire stole, muligvis til det nyind
rettede arkiv (p. 178).
31
Da inventariet affattedes, havde adskil
lige loger skiftet lejere indtil flere gange;
man kan derfor intet slutte om, hvem der
oprindelig ejede disse stole.
32
Dateringerne er meddelt af Inge Mejer
Antonsen, NM3.
33
1832 var kun 22 af de 58 loger udlejet,
og heraf blev 18 opsagt inden 1840 (jfr.
note 29).
34
Vedrørende snedkerarbejdet, der også
omfattede 19 stk. vinduespanel på gan
gene bag logerne, se bil. 357, 364, 366, 374,
380 og 381. Om vinduesglas, se bil. 422.
35
Blandt de mange civile og militære
standspersoner, knyttet til hoffet og ene
vældens administration, sad en kreds af
folk, som under en eller anden form havde
spillet en betydelig rolle i forbindelse med
kirkens
opførelse.
Hofbygningsinspektør
J. Fortling sad i loge nr. 2 (senere overta
get af arkitekten C. F. Harsdorff), mur
mester I. C. Conradi i nr. 5, den egentlige
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Fig. 115. Christians kirke. Sygesæt nr. 2. Øde
lagte solvstempler (p. 154). – Christians Kirche.
Krankengerät Nr. 2. Zerstörte silberne Stempel.

leder af byggeriet, havnebygmester J. H.
Dumreicher i nr. 10 (under patronens stol)
og arkitekten N. Eigtveds enke, oberstinde
von Eigtved, i nr. 15, alle i underste etage.
Kirkeældste P. Casse, der ligesom Dum
reicher havde været medlem af kirkebygningsdirektionen, samt billedhugger S. C.
Stanley sad i mellemetagen nr. 20 og 30.
36
LA. 32-41. 1766-1802. Kirchen-Bech
nung etc. og 43-47. Bilag til kirkergsk.
Tømrermester Johan Christ. Pheiffer fik
1778 10 rdl. for forfærdigelse af arkivet,
hvortil kleinsmed Esben Soeber leverede
nøgler og beslag; 1786 betaltes Schottmans
enke for gipsning og tre gange hvidtning
af rummet.
37
Sml. Hans Henrik Engquist, Af Dørens
Historie i Danmark, i Snedkerhåndværkets
Bog. 1945, 210, med henvisning til Jacques-François Blondels værk fra 1738, der
regnes blandt den franske rokokos berøm
teste mønsterbøger.
38
Vedr. Bagsværds arbejder, se bil. 354,
365, 398, 416 og 421. Smedearbejdet i
hængslerne viser slægtskab med beslaget
på nogle af portene til Asiatisk Kompagnis
pakhus i Strandgade (sml. Voss, fig. 257).
39
Vedr. disposition før og efter ombyg
ningen 1946, se Organist- og Kantorembe
derne 4. og 5. udg., 1944 og 1953.
40
LA. 8. 1759-1820. Korrespondancesa
ger. Udbetalingen til H. J. Muller (bil. 443)
tyder på, at orglets dele ankom til kirken
22 *
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Fig. 116-117. Christians kirke. Løse stole, firmamserker (p. 171). – Christians Kirche. Stühle,
Marken der Hersteller.

i efteråret 1759. I en erklæring om orglet
1780 anføres det da også, at orglet blev
opstillet for »mere end tyve år« siden.
41
LA. 8. 1759-1820. Korrespondancesa
ger. I en beskrivelse af orglet 1780 nævnes
et manualkoppel.
42
LA. 14. 1832-46. Korrespondancesager.
A. W. Rentes beskrivelse af orglet 1835.
43
Jfr. note 42. Dispositionen efter 1836
fremgår også af Organist- og Kantorem
beder 2. udg. 1906.
44
Musikinstrumenterne er bestemt af Dor
the Falcon Møller og Ole Olesen.
45
Kongestolen i Kongsberg kirke bærer,
Frederik V.s initial og er flankeret af to
Dyder, der på tilsvarende måde symbolise
rer kongens valgsprog, dog har Constantia
ingen laurbærkrans. De to figurer er skåret
1764-65 af danskeren Hendrich Bech, efter
et besøg i København, og der kan næppe
være tvivl om, at de danske og norske er
skåret efter samme forlæg. Norske Minnesmerker: Kongsberg Kirke, Oslo 1962, 146f.
og Sigrid Christie, Den lutherske Ikono
grafi i Norge inntil 1800, Oslo 1973, 226.
46 Kopibog og bil. 443.
47
Indføjelsen af uret kan som antydet p.
150 ses i relation til det forsinkede tårnbyg
geri. De store dydefigurer, der symboliserer

kongens valgsprog, kan opfattes som er
statning for de planlagte og langt kostba
rere marmorskulpturer mellem altrets søj
ler, men de lader sig i øvrigt forklare alene
ud fra tidens almindelige forestillingsver
den, der opfattede tre-klangen (prædike
stolsaltret med orgel) som en fanfare til
den himmelske fyrste og hans jordiske
stedfortræder (jfr. note 7, Kanzelaltar p.
107f., 138f.).
48 Den eneste, som overhovedet er nævnt
i relation til Hartvig Müllers arbejder, er
billedhugger Stanley, som stod for kirkens
øvrige
dekorative
udstyr
sammen
med
Fortling. Stanley afgav 1756 tilbud på
nogle store træfigurer til altertavlen i Sta
vern, der ligesom nogle figurer til Larviktavlen (nu i Nordiska Museet i Stockholm)
leveredes af Hartvig Müller i forbindelse
med nye orgler. Uanset om billedhuggeren
lavede disse figurer til Garnisonskirken i
Stavern (Viggo Steen Moller, Frederiksvern, et dansk-norsk flaadeværft, 1973),
viser oplysningen, at et samarbejde mel
lem de to er en mulighed, man evt. må
tage i betragtning vedrørende orglet til
Frederiks tyske kirke.
49
Sml. Niels Friis, Orgelbygning i Dan
mark, 1949 og 1971, der indgående omtaler
Hartvig J. Müllers forskellige arbejder.
50 LA. 24. 1755-60. Rechnung etc.
51
Lignende, men yngre salmenummertavler findes i Helsingør S. Marie kirke og
Holsteinsborg slotskapel (DK. Frdb. bd. 1,
428 og Sorø bd. 2,894).
52 LA. 43. 1759-79. Bilag til kirkergsk.
53 LA. 32-41. 1766-1802. Kirchenrechn.
54
Teksten, forfattet af pastor P. HelwegLarsen og højskoleforstander Holger Beg
trup, er gengivet i Christians kirke gennem
200 år, p. 110.
55
Den syvarmede stage er 110 cm høj,
grønmalet, med rød staffering og indskrif
terne: »Chr. 1916« og »Ingen er saa tryg
for Fare som Guds lille Børneskare«. Sta
gen hører sammen med en bogpult og en
talerstol, højde henholdsvis 115 og 95 cm.
Sættet er antagelig lavet til Anna Wulfs
folkebørnehave, den første børnehave på
Christianshavn, grundlagt 1915 (sml. Chri
stians kirke gennem 200 år, p.146).
56 Henning Henningsen, Kirkeskibe og
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Kirkeskibsfester, 1950, Søhistoriske Skrif
ter III, 160.
57
Kvitteringen af 12. januar er uden bil.
nr. indlagt mellem de øvrige.
58
Se note 52. Henrik August Mathiesen,
en søn af den bekendte, 1761 afdøde kø
benhavnske
urmager
Peter
Mathiesen
(sml. orgeluret), havde ikke formået at
overholde sin kontrakt på 400 rdl. for le
vering af tårnuret til fastsat tid. Det kom
dog til forlig med de kirkeældste, og Mathiesens kautionist, Sivertsen, fik bygget
uret færdigt ved Michael Peter Bech.
59
LA. 10. 1759-1820. Korrespondancesa
ger. Uret passedes i flere år af Modeweg,
der 1788 anmodede om at få »opvartnin
gen« ved kirkens ure igen, da årsagen til,
at arbejdet blev taget fra ham, nu var fjer
net: »Da min den Tiid værende LæreDreng
har
Begaaet
saadanne
Excesser,
hvorfor han nu forvente sin Dom«. – Se
note 52, 1788 udbetales Modeweg 40 rdl.
for reparation af tårnuret; en reparation
finder igen sted 1804. LA. 29. 1826-86.
Tagebuch etc. samt note 22, i begyndelsen
af det 19. årh. foretoges ved Møller flere
reparationer; fra urmager Schultz forelig
ger 1844, 1845 og 1846 overslag og korre
spondance vedr. urets reparation.
60
Overslag fra 1881 (104). Bertram Larsen’ske Papirer, NM2.
61 Sml. klokken i Vartov, p. 59 med fig. 48.
62 Kopibog og 1770, bil. 59.
63
1770, bil. 57 og 59. Klokken har vejet
noget mere, eftersom et par stykker af den
senere fandtes på kirkegården; de ind
bragtes til jernkammeret.

G R AV K A P E L O G K I B K E G Å R D
1
LA. 13-14. 1821-46. Korrespondancesa
ger.
2 LA. 9. 1759-1820. Korrespondancesager.
3 DK. Kbh. By. 1. bd. p. 283 med fig. 32.
4
Louis Bobé: Gravkapellerne i Kristianskirkens Krypt 1912, med senere tilføjelser.
Originalmanuskript i kirkens arkiv; ma
skinskrevet afskrift, 1934, i NM2, bilagt
en serie tegninger, der er udført af konser
vator P. Linde 1933. – Af Bobés forteg
nelse fremgår, at der 1912 fandtes kældre
under følgende kapeller i de to yderste

L. L. 1973

Fig. 118. Christians kirke. Stolebrev, 1766
177). – Christians Kirche, Stuhlbrief, 1766.

(p.

rækker: nr. 10, 15a, 20-21, 26, 31 og 36.
5
Kopibog 28. dec. 1757 samt 2. og 29.
april 1758.
6 Kopibog 26. jan. og 18. sept. 1760.
7
LA. 5. 1825-41. Journal- und Besolutions Prot.
8
Forholdene synes allerede tidligt at have
givet vanskeligheder for kirken, så folk af
hændede allerede købte kapeller. Det må
have været tilfældet med kobbersmed S. L.
Herrig, der 1782 havde fået skøde på en
plads i kapel 35 a. 1798 tilskrev han kirke
styret, at hensigten med købet har været,
»at Levningerne af mig kunde staae i Fred
saa længe, der var noget tilbage, men ey
ville, at mit Liig skulde sættes i den Fug
tighed, som er i Kielderen«. Han ville nu
sikre sig, at liget kunne stå urørt, sålænge
ligkisten holdt; trods et beroligende svar
synes han ikke at være begravet i kapellet.
(LA. 2. Kirchen Prot.).
9 LA. 15. 1832-87. Korrespondancesager.
10 RA. 1839-47. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk.
11 Dorene udførtes november 1842 af sned
kermester S. L. Sørensen (RA. 1839-47.
Rev. rgsk.); de solide kramper, som bar
dørfløjene, sidder endnu på plads.
12
Se herom Bobé (jfr. note 4) og korre
spondance i NM2.
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13
LA. »Verzeichniss der Begräbnisse …«
er indeholdt i kirkebogen. Døde 1759-1813.
En afskrift af denne findes i »Verzeichniss
über die Leichen 1806-85«, der tillige med
»Capellet i Frederiks Tyske Kirke 1887«
findes i kirkeinspektoratsarkivet. L. Bobé
har benyttet førstnævnte kilde og supple
ret med visse oplysninger fra sidstnævnte.
14
»Verzeichniss der Besitzer …, soweit
dies nach verhandenen Papieren zu ver
mitteln gewesen ist«, sammenfattet 1842 af
pastor A. G. Thun. Fortegnelsen findes
som indlæg i »Verzeichniss über die Lei
chen 1808-85« (jfr. note 13).
15
Farveundersøgelsen på gitrene er fore
taget af Mogens Larsen; indb. i NM2.
16 Alderen var først angivet til 77 år, men
sidste syvtal udfyldtes og et sekstal indhuggedes i stedet.
17 Indberetning i NM2.
18
LA. 5. 1825-41(59). Journal und Besolutions Prot.
19 Lebech 105f.
20
Det var Louise von Plessen, der 1755
bad pastor Lorch udforme en plan til et
opfostringshus på Christianshavn for piger
(et for drenge var stiftet 1753). Her blev
12 unge piger i 1770’erne oplært i kunsten
at illuminere illustrationer til bøger. Un
der ledelse af den fra Tyskland indkaldte
Johanne Amalia Seitzberg koloreredes så
ledes tavlerne til det store botaniske værk
Flora Danica (Stampe, 42-44).
21
Afdøde var barnebarn af kommandør
Dumreichers broder, oplyst af bibliotekar
Carl Dumreicher (jfr. note 44).
22
Kantor Johan W. Fr. Hager bemærker i
protokollen ud for denne bisættelse: »zu
gleich wurde die erste Trauermusik über
sie von mir aufgeführt«. – Ved bisættel
serne var der sangopvatning ved kantor og
koreleverne fra den tyske skole, betalt efter
faste takster (sml. Stampe, 179).
23
På kistepladen står »1822 – 8. Maj –
1922«, hvilket antagelig vil sige, at den er
opsat ved hustruens død.
24
Begravelsesprotokollen har som døds
dato 29. april.
25
Christian Lerche, general og overkrigssekretær, blev 22. dec. 1744 gift med Ama
lie M. C. C. Lerche. Ægteskabet var barn
løst, og derfor oprettede ægteparret 1755

af en del af deres rige jordbesiddelser stam
huset
Lerchenborg,
som
hustruen
besad
indtil 1766, da hun overdrog det til den
designerede arving, Georg Flemming Ler
che, som var gift med Hedvig Cathrine, f.
Krogh. Deres 5. barn (det første, der ikke
døde som spæd), Frederik, f. 30. aug. 1769,
† 28. nov. 1777, må være bisat her som nr.
2 ; sml. Stamtavler over Danske Adelsslæg
ter XIII3, 63 og 74).
26
Brevveksling mellem Ministeriet for
Kirke- og Undervisningsvæsenet og Na
tionalmuseet 1907-09. I NM2.
27
Om Applebys mangesidede virksomhed
se H. Hjort-Nielsen: Peter Applebye, Fa
der og Søn, i Vor Fortid III, 97-107. 1919.
– Sammen med sønnen omtales svigersøn
nen John Brown (bisatte 11 og 12), der ud
videde virksomheden indtil 1788, da både
handelsflåde og ejendom måtte realiseres.
– På Bosenborg findes en punchebolle af
sølv med afbildning af Applebys reber
bane.
28
C. F. Stanley arvede faderens hus, der
lå op til Applebys ejendom (sml. C. G.
Schultz:
Stanleys
Gaard.
1955).
Trods
mange bestillinger var Stanleys økonomi
så dårlig, at han måtte sælge huset til
Applebyfamilien 1783 og to år senere bede
kirken
tilbagekøbe
forældrenes
gravkapel
(nr. 9).
29
Se Victor p. Christensen: Herosfigurer
af C. F. Stanley, i Kunstmuseets Årsskrift
1916, 120-132. – Danmarks Billedhugger
kunst. 1950, 271f. – Erik Kjersgaard, De
sorte
ekvipager,
i
Nationalmuseets
ar
bejdsmark. 1966, 71-84.
30
Under Napoleon I.s ophold på S. He
lena var S. F. S. en periode tjenestegørende
»Commissaire des Guerres« og derfor tildelt
»la Medaille de Ste Hélène«. Meddelt af ka
pellets nuværende ejer.
31 Se noterne 2 og 9.
32
Hos Bobé (sml. note 4) er oplysningen,
der stammer fra Bregentveds arkiv, tilføjet
med hans egen hånd 1943. – Uden kilde
angivelse findes den i Danske adelige Stam
tavler X, 211. – Om N. Dajon, se Dan
marks
Billedhuggerkunst.
1950,
252f.
–
Om A. H. Moltke henvises i øvrigt til L.
Bobé: Efterladte Papirer fra den Beventlowske Familiekreds VIII, tillæg p. 96f.
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33
En redegørelse for istandsættelsen fin
des i NM2.
34 Nationaltidende 30. januar 1904.
35
Det var ikke dengang usædvanligt, at
familien lod billedhuggere eller andre tage
dødsmasker med henblik på fremstilling af
buster eller portrætrelieffer. Bertel Thorvaldsen arbejdede meget efter masker, sml.
Johannes V. Jensen: Dødsmaskerne i Thorvaldsens Museum, i Form og Sjæl. 1931,
89-101. – Else Kai Sass: Thorvaldsens
Portrætbuster I-III. 1963-65. Bl.a. I, 36
og 530; II,19,100f.,212, 232 og 269.
36
Om sønnens og moderens død, se Bolle
Luxdorphs dagbøger II, 137f., 416. – Jo
hannes Ewald skrev »Sørge-Cantate ved
Hr. Ulrik Frederik Suhms Begravelse den
22de Jan. 1778« (Skrifter 1850, I, 99). Suhms hustru, der var den sidste af den
trondhjemske familie Angell, opsatte 1779
sammen med sin mand, i Trondhjems dom
kirke, et mindesmærke over slægten An
gell, hvis begravelseskapel senere tilmuredes efter bestemmelse i Suhms testa
mente, sml. Domkirken i Trondhjem. Oslo
1973, III, 221f.
37
Ifølge Bobés kryptbog var et af epita
fiets portrætrelieffer (faderens) på udstil
ling 1794, hvilket ikke udelukker, at mo
numentet som helhed kan have været fær
digt nogle år forinden. – Weilbach angiver
slutåret til 1789. – Bobé foreslog 1912 at
flytte hele monumentet op i kirken; ideen
forkastedes af det særlige Kirkesyn, som i
stedet fremsatte tanken om at placere epi
tafiet på dets nuværende plads i kirkens
forhal.
38 Se Jonge, 438-440. – Victor P. Christen
sen: Engle og Genier i dansk Skulptur, i
Kunstmuseets Aarsskrift 1915, 133. – Dan
marks Billedhuggerkunst. 1950, 270f.
39
Blandt de bevarede kranier fandtes
J. J. v. Bergers gennemsavede hjerneskal,
der med kultusministeriets tilladelse ind
lemmedes
blandt
Københavns
universitets
anatomiske præparater. Berger led af en
øresygdom og tvang kirurgen A. Kolpin til
at operere sig efter en ny metode. Berger
døde af sårfeber, men Kölpin beskyldtes
for at have fremkaldt døden ved tekniske
fejl. Dødsfaldet fremkaldte angreb og for
svar, og i denne forbindelse blev obduk
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Fig. 119. Christians kirke. Kamin på orgelgulvet
(p. 182). – Christians Kirche. Kamin auf dem
Orgelboden.

tionen foretaget. Kirurgisk Akademis Hi
storie. 1923.
40
Oplysninger, ved Poul H. Mørck, om
kisternes udstyr findes i NM2.
41
Det har ikke været muligt at identificere
den afdøde (sml. tre af de bisatte i kapel
5-6). Kisten, der blev fotograferet sam
men med de to andre voksenkister før ned
gravningen
på
kirkegården
1912
(NM2,
neg.nr. 8817-18), kan være indsat i kapel
let ved en af de foregående saneringer af
krypten.
42
J. F. Classen døde 24. marts 1792 og
blev bisat i Vinderød kirke, der tre år se
nere ombyggedes til mindekirke for gene
ralen og forsynedes med et monumentalt
gravminde, udført af Johannes Wiedewelt,
sml. DK. Frbg., 1587 og 1601.
43
Sarkofagen er nævnt under arbejder fra
1783 hos Fr. J. Meier: Efterretninger om
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billedhuggeren
Johannes
Wiedewelt.
1877,
275. – H. G. Krog var født i Bergen som
søn af justitsråd og president Krog, sml.
Officerer i den Dansk-Norske Søetat II, 53.
44
Sarkofagindskrifterne er gengivet efter
en kopi (med håndskrevne notater om fa
milieforhold), som Carl Dumreicher 1959
skænkede NM2. Herpå findes også supple
rende oplysninger om de familiemedlem
mer, der nævnes på kistepladerne.
45
En søster til kommandør Dumreicher,
døbt Anna Gubissa, men i familien (sml.
note 44) altid kaldt Sÿbilla.
46
De følgende sider må opfattes som en
sammenstilling
af
biografiske
oplysninger
i Fredriks tyske kirkes regi. Oplysningerne
er foruden i almindeligt tilgængelige hånd
bøger hentet hos Stampe p. 191ff., men
først og fremmest hos Mogens Lebech:
Gamle skibe – gamle huse, 1959, og kun i
begrænset omfang i arkivalierne.
47
1776 erhvervede han Enrum, der gen
nem hans ombygning blev et af Sjællands
smukkeste landsteder.
48
Iselin købte efterhånden flere sjælland
ske ejendomme, bl.a. Iselin og Bosenfeld.
49
Bomer meddeler, at han havde meget
af sin viden fra granskning i gamle proto
koller
på
Christiansborg
på
Guldkysten.
Det er dog blevet indvendt, at mere nok
stammede
fra
negrenes
fortælling.
Som
hjemmelsmand opgives en gammel neger
ved navn Putti, der nød stor anseelse hos
de indfødte og gik for at være velbevan
dret i alt fetischvæsen. Se Georg Nørregaard: Guldkysten i Vore gamle tropeko
lonier bd. 8, 2. udg. 1968, 172f. Om Erik
Pontoppidans indledning se Sv. E. GreenPedersen: Teologi og negerslaveri i Fest
skrift til Povl Bagge, 1972, 71-87.
50 De to familier synes at have hørt til me
nigheden omkring den Beformerte kirke,
sml. DK. Kbh. by, bd. 3,15.
51 Som guvernør havde han kun ringe held.
1758 tilbagekaldtes han af direktionen, og
i København kendtes han skyldig i at have
videresolgt vin uden at erlægge den plig
tige told. Han kom dog påny i flådens tje
neste 1768 og udnævntes 1781 til kom
mandør. Kamme Struwe, Dansk ostindien
1732-76, i Vore gamle tropekolonier bd. 6,
2. udg., 1967, 197f.

52
Vigilius Erichsen, der ved sin kunst blev
en holden mand, erhvervede kort før sin
død Bungstedgård.
53
Adler var østerlandsk filiolog og for en
periode professor i syriske sprog ved Kø
benhavns universitet samtidig med, at han
beklædte embedet som præst ved Frede
riks tyske kirke. Til hans arbejder hører
en latinsk udgave af den arabiske historie
skriver Abulfedas årbøger, der bekostedes
af P. F. Suhm (kapel 25).
54
Ellen Jørgensen, Historieforskning og
Historieskrivning indtil Aar 1800, 1931, p.

220.
55

Til sammenligning tjener, at de store
kapelanlæg ved S. Petri kirke kun tæller
op mod en snes gitre, hvoraf tre-fire er
klassicistiske, mens resten stort set er fra
perioden 1680-1720 (DK. Kbh. by, bd. 1,
336 f.).
56 Vinduesgitre, bil. 287 ; døre, bil. 350, 358.
57
Ved »firkantjern« forstås stangjern af
rektangulært
eller
kvadratisk
tværsnit;
sidstnævnte forekommer kun yderst sjæl
dent i kryptens gitre.
58 Ved svejsning forstås en proces, hvor to
stykker jern bankes sammen i glødende til
stand. Ved drivning hamres en jernplade
i den ønskede form; arbejdet udføres oftest
i kold plade, men hvis materialets tykkelse
gør det nødvendigt, bearbejdes pladen i
glødende tilstand. Det er ofte svært at af
gøre, hvilken driveteknik, der har været
anvendt, ligesom drivearbejde i glødende
materiale let forveksles med (façon)smedning, hvorved forstås en plastisk bearbejd
ning af glødende jern. Ved sænkesmedning
anbringes glødende jern i en negativform,
delt i over- og undersænke, der bankes
sammen, indtil emnet har fået sænkens
form. – Teknik generelt: Brynolf Hellner
& Sune Booth, Konstsmide – historie och
teknik. Stockholm, 1960, 251-327. – Bichard Balschunat, Der Schmiedeanteil und
der Schlosseranteil an der Gestaltung der
Schmiedeeisenkunst.
Königsberg.
1940.
–
Adolf Brüning, Die Schmiedekunst. Leip
zig. U. å., 3-16 (bygger fortrinsvis på Du
hamel du Monceau, Art du serrurier. Pa
ris 1767).
59
Ovalgitrenes stempler findes også på dø
ren til kapel 41, men ikke på 35 a, hvor en
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del af båndjernet er af noget spinklere kva
litet.
60
Stedsangivelsen findes blandt Dumreichers bemærkninger til attesteringen af ud
betalingen.
61
Denne gruppes gitre viser såvel i hånd
værksmæssig udførelse som i valg af orna
mentik en afgørende lighed med balkonog vinduesgitre på forhuset til Kongens
Nytorv 21. Dette hus opfortes 1767 for
Michael
Nietze
(LA.
Brandtaksationsforretninger.
København,
Øster
Kvarter,
matr. nr. 5. Kongens Nytorv 21. 17. nov.
1767, police nr. 3388). Hvis Nietze, der tid
ligere var smed på Holmen, har lavet git
rene til sit eget hus, kan han også have
udført gitrene i gruppe 1.
62
På skjoldet med Ludvig Ferdinand Rø
mers navnetræk (fig. 99), der har siddet på
gitret til kapel 26, findes årstallet 1765. Da
købsbrevet for kapellet er dateret 1766, må
1765 gælde som datering af gitret (Romer
kan have aftalt købet tidligere).
63
Sml. Otto Höver, Das Eisenwerk. Tü
bingen. 1953, 220, 221, 257, 283, 285, 286
og 305. – Ferdinand Stuttmann: Deutsche
Schmiedeeisenkunst
III/IV.
München.
1930. Pl. 27, 28 tv. og 31.
64 Der er et vist slægtskab med arbejder af
J. L. Birckenfeld, I. Baumann og J. A.
Graffenberger. Sml. Brüning, 110-16.
65
Sml. DK. Kbh. by bd. 1, 388; årstallet
på sidegitret til Winant Thymes kapel er
1776, og ikke som anført 1775. Årstallet
må uden tvivl angive tidspunktet for git
renes opsætning, sml. i øvrigt note 62.
66
I det tyske område gør en ren klassici
stisk stil sig først gældende i smedejernskunsten o. 1790-1800. I Frankrig udfores
der ganske vist allerede o. 1760 gitterværk
i nyklassisk stil (Louis XVI), men det har
et tungt, næsten barokt præg og en orna
mentik
(ofte
med
bronzestobte
dekorationsled), der i sin overlæssethed ligger
fjernt fra disse danske gitre.
67 DK. Præstø bd. 1, 476 ff. – Afbildet i Fr.
Weilbach,
Architekten
C.
F.
Harsdorff.
Kbh. 1928, fig. 26.
68
Gravskrifter fra Kjøbenhavns nedlagte
Kirkegaarde indenfor de gamle Volde. Personalhistorisk Tidsskrift, 5. Rk., bd. 1,
1904, 246-48.
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Fig. 120. Christians kirke. Gravkapellet. Over
dækning af »Luckenbegråbniss« (p. 190). – Chri
stians Kirche. Die Grabkapelle. Uberdeckung von
»Luckenbegräbniss«.

69

Gift med maleren Chr. David Gebauer.
10/6 1828 får madame Behncke Danske
Kancellis tilladelse til at sætte et gravmo
nument over hendes mand, når tegningen
til et sådant er blevet anerkendt af Akade
miet. (LA. 13. Korrespondancesager 182131).
71
19/4 1831 betaler madame Behncke 10
rdl. for en tilladelse til at sætte et stakit
på begravelsesstedet. (LA. 29. Tagebuch ü.
lauf. Einnahme u. Ausgaben).
72 Begravelsesprotokol p. 41 med skitse.
73
Dog anfører det særlige Kirkesyn 23.
maj 1899 i brev til ministeriet, at graven
»kendes ihvorvel den ikke er betegnet ved
noget Monument.«
74 Kirkebogen har 6. okt. 1822.
75
Cleophas Svenningsen var berømt som
en elsket og præcis lærer og tillige som
svire- og slagsbror i knejperne (sml. Le
bech, 166f.).
76 Kirkebogen har 26. april.
77 Kirkebogen har 18. dec.
78
Wildersgade hed tidligere Kongensgade,
og det pågældende nummer 70 fik efter
ændring af gadenavnet matr. nr. 29. Da
huset blev nedrevet 1931, var stenen fjer
net fra sin plads, og det er uopklaret, hvor
ledes den er havnet på kirkegården. Peter
Linde, Hist og her i København, 1958, lOf.
med tegning.
79
Se L. Wimmer: De danske runemindesmærker II, 1899-1901, 332, note 1.
70

Fig. 121. Christians kirke. Retvendt fotografi efter signet 1759. 2:1. (P. 158). –
Friederichs Teutscher Kirchen Siegel 1759.

DIE CHRISTIANS KIRCHE
DEUTSCHES RESÜMEE
Die Christians Kirche trägt diesen Namen seit ihrer Neueröffnung als dänische
Pfarrkirche 1901; bis dahin hiess sie die deutsche Friedrichs Kirche im Gegensatz zur
dänischen Friedrichs Kirche, womit die 1749 angefangene, aber erst 1894 fertiggestellte
»Marmorkirke« gemeint ist. Von der Einweihung im Jahre 1759 und bis zur Auflösung
der deutschen Gemeinde 1886 bildete sie den Rahmen um deutschsprachige Gottes
dienste zunächst nur für den Stadtteil Christianshavn, aber ab 1819 auch für sämt
liche Angehörigen der deutschen Garnison in Kopenhagen. Schon seit 1641 hatte es
Gottesdienste für deutsche Einwohner auf Christianshavn gegeben, u.a. in Vor Frel
ser Kirke. Die Tatsache, dass die deutsche und die dänische Gemeinde die Kirche
unter sich teilen mussten, führte zu manchen Schwierigkeiten, nicht zuletzt weil die
dänische Gemeinde für ihren Gottesdienst die »gute« Zeit von 10 bis 12 Uhr vormit
tags beschlagnahmte.
1749 – im Jahr des dreihundertjährigen Bestehens der Oldenburgischen Monarchie
in Dänemark – bat jedoch eine Gruppe von 41 angesehenen Mitglieder der deutschen
Gemeinde den König um die Zulassung der Errichtung einer eigenen Kirche auf
Christianshavn; sie wurden in ihrem Vorhaben von dem späteren ersten Pfarrer der
neuen Kirche, J. Lorck, eifrig unterstützt. Unter den Initiatoren waren teils einfluss
reiche Personen aus dem Ausland, die zur Lösung bestimmter Aufgaben im Bereich

DIE CHRISTIANS KIRCHE: DEUTSCHES RESÜMEE

283

der Industrie und des Handels herangezogen worden waren, teils Künstler und Hand
werker, die in Verbindung mit den grossen Bauprojekten, darunter auch dem königlichen
Schloss Christiansborg, nach Kopenhagen geholt worden waren.
König Friedrich V. (1746-66) genehmigte zwei Lotterien, die ergänzt durch Kol
lekte und private Spenden den Bau finanzieren sollten. Ausserdem stellte er das Grund
stück in der Strandgade, wo das 1747 stillgelegte Salzwerk gestanden hatte, zur Ver
fügung. Der König bewies immer wieder sein besonderes Interesse und Wohlwollen
am Projekt. So legte er 1755 persönlich den Grundstein nieder, und 1761 spendete
er für den Turmbau 50.000 Reichstaler.
Eine Baudirektion wurde ernannt, die sich aus dem Grosshändler J. Wewer, dem
Hafenbaumeister J. H. Dumreicher, dem Brauer P. Casse und dem Hofbaumeister N.
Eigtved zusammensetzte. Dieser machte zwei Entwürfe für die Kirche, und der Kö
nig entschied sich – dem Anraten der Kanzlei entgegen – für den kostspieligeren Ent
wurf. Eigtved, der als der führende Architekt der damaligen Zeit angesehen wurde,
war in den Jahren 1723-33 in Berlin, Warschau und Dresden ausgebildet worden.
U.a. während seiner Tätigkeit als »Ingenieur-Conducteur« für die Architekten Carl
Friedrich Pöppelman und Jean de Bodt gewann er Einblick in den von Frankreich
beeinflussten sächsisch-polnischen Baustil, der seine späteren Bauwerke prägen sollte.
Die beiden kurz vor seinem Tod im Jahre 1754 entworfenen Projekte für die Chri
stianshavner Kirche sind nach dem vorwiegend in Deutschland für protestantische
Gotteshäuser so oft benutzten »Theatergrundriss« gestaltet, und obwohl die Kirche
nicht in allen Einzelheiten nach seinem Entwurf gebaut wurde, stellt sie jedoch das
beste dänische Beispiel dieses Kirchentypus dar. Nur der nicht verwendete Entwurf
(Fig. 4-5) sowie die dem approbierten Entwurf begleitende Baubeschreibung blieben
erhalten. Auf Grund dieser Unterlagen sowie anhand eines Kirchenplanes (Fig. 39)
und eines Modells (Fig. 28-32), das auf Veranlassung der Baudirektion einige Monate
nach dem Tod Eigtveds ausgefertigt wurde, ist es möglich, das abhandengekommene
Projekt zu rekonstruieren und die seitens der Bauleitung – d.h. in erster Linie von
J. H. Dumreicher – unternommenen Änderungen festzustellen. Diese Tatsachen schei
nen dafür zu sprechen, dass der als Fig. 40 gezeigte Plan eine Kopie von dem origina
len Entwurf Eigtveds ist. Die Zeichnung, die im Landesamt für Kunst- und Denk
malpflege in Dresden aufbewahrt ist, dürfte von Eigtved persönlich seinen ehemaligen
Kollegen in Dresden geschickt worden sein.
Unser Wissen über die eigentliche Baugeschichte der Christians Kirche haben wir
hauptsächlich
von
den
aussergewöhnlich
reichhaltigen
und
vollständig
erhaltenen
Rechnungsunterlagen (vgl. Fig. 109). Wie oben angeführt, ist J. H. Dumreicher (geb.
in
Kempten,
Bayern)
vermutlich
als
der
verantwortliche
Baumeister
anzusehen,
während die tägliche Leitung 1754-60 drei abwechselnden Kirchenbauinspektoren ob
lag: M. Wanckmüller (geb. in Kempten?), J. Wimmer und M. Fischer (geb. in Bay
reuth). Der Turm wurde erst 1766-70 unter Aufsicht des Hofbaumeisters G. D. An
thon (geb. in Strassbourg) nachträglich erstellt. Danach sind keine Änderungen mehr
vorgenommen. – Der spätere königliche Bauinspektor J. C. Conradi (geb. in SachsenGotha) wurde mit der Rohbauarbeit beauftragt, während die Steinmetz- und Bild
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hauerarbeit sowohl im Inneren als an der Fassade von Gesellen des Hofbildhauers
S. C. Stanley (geb. in Kopenhagen) und des Hofsteinmetzes J. Fortling (geb. in Bay
reuth) ausgeführt wurde. Künstlerisch anspruchsvollere Arbeiten wie z.B. die Kar
tusche über dem Hauptportal sowie wesentliche Details im Inneren wurden von Stan
ley persönlich ausgeführt, und nach seinem Tode 1761 übernahm sein Sohn C. F.
Stanley (geb. in Westminster) die Verantwortung für die Bildhauerarbeiten. A. Pfützner und G. Vollmeister (geb. in Lichtenhagen bei Königsberg) wurden für die Zimmer
arbeit herangezogen, und N. Bubach und J. Kaare führten die Tischlerarbeiten aus.
Der Italiener, C. L. Fossati, machte die »Quadraturarbeit«, während L. B. Bagsværd
der vorgezogene Schmied war. Für das Anstreichen des Innenraumes war B. Salinus
verantwortlich.
Die Zeichnungen Eigtveds sahen theaterähnliche Gottesdiensträume vor, und so
wurde der Kirchenbau auch realisiert, eine Baumgestaltung, die heute als ungewöhn
lich empfunden wird. Dadurch ist die Kirche jedoch ein vorzügliches Beispiel von den
evangelisch-lutherischen Bestrebungen, sich auch in der architektonischen Baumgestalt
ung von den katholischen Kirchen zu distanzieren. Die Kombination von Altar-Kanzel-Orgel spiegelt so die liturgische Idee des rationalistischen Protestantismus ab: Das
»natürliche Licht« der Vernunft fiel auf die Gemeinde durch das Wort des Pfarrers,
der sich deswegen im Zentrum – auf dem Platz der Altartafel – befinden musste, wo
ihn jedermann sehen und hören konnte.
Die ursprüngliche Ausstattung des Kirchenraumes (vgl. S. 143-188) ist erhalten,
und die Einrichtung sowie die Farbenkonzeption ist seit der Einweihung 1759 unver
ändert geblieben. Der Kanzelaltar (Fig. 42-45) ist teils aus poliertem norwegischem
Marmor, teils aus marmoriertem Föhrenholz hergestellt. Ausser den bereits genannten
Handwerkern wirkte hier der Bildhauer P. F. Lund mit. Über der Kanzel ist die von
H. J. Müller gelieferte Orgelfassade angebracht, während das Orgelwerk zuletzt 1974-75
erneuert worden ist. Mehrere der auf den Altar zu setzenden Leuchter sind neueren
Datums, da solche ursprünglich nicht im deutschen Gottesdienst verwendet wurden.
Unter den kleineren Gegenständen sei das Altarsilber (Fig. 46-49, 52-53) von S. Thor
steinsson besonders hervorgehoben. Derselbe Meister hat auch das Taufbecken (Fig.
50) gestaltet. Die Taufkanne (Fig. 51) wurde 1718 von M. C. Kirchhof ausgeführt und
1772 von J. und S. A. Lorck gespendet. Erwähnung finden soll auch ein kleines Kru
zifix aus Elfenbein (Fig. 54), das wahrscheinlich von dem ersten Patron, dem Staats
minister J. L. Holstein, der Kirche geschenkt wurde.
Der Taufstein aus poliertem norwegischem Marmor wurde von zwei Gesellen der
Stanley-Fortlingischen Werkstatt zugehauen. Die drei Glocken wurden erst bei der
Turmeinweihung 1770 von M. G. Troschell geliefert, aus welchem Jahr sich auch die
Uhr von H. A. Mathisen datiert. Die aussergewöhnlich grosse Zahl von Gegenstände
zum Kollektgebrauch (Fig. 57, 69-71) stammt nicht nur aus der Entstehungszeit,
sondern auch aus der Zeit von 1832-39, als der bekannte Pastor N. F. S. Grundtvig
in der Kirche predigte, ehe er sein eigenes Pfarramt in Vartov bekam. – Die Kirche
hat einen einmaligen Bestand an freistehenden Stühlen (Fig. 62-64), die aus der Zeit
von etwa 1700 und bis 1950 stammen. Es sind zum Teil private Stühle, die ursprüng-

DIE CHRISTIANS KIRCHE: DEUTSCHES RESÜMEE

285

lich von den Logenbesitzern mitgebracht wurden und später in den Besitz der Kirche
übergegangen sind. Die Königsloge (Fig. 24, 67-68) hat ihre ursprüngliche Einrichtung
bewahrt genau wie die übringen 58 Logen, insoweit als die Kirche ihre Ausstattung
bezahlt hat.
Die Instandhaltung der Kirche sollte teils durch Einnahmen aus dem Logenverleih
(vgl. Fig. 10), teils durch Verkauf von Grabplätzen bestritten werden. Zu diesem
Zweck wurde unter der Kirche und von gleicher Grösse wie diese eine Grabkrypta
eingerichtet, die in 46 Einzelkapellen aufgeteilt wurde (S. 189-258). Jede Kapelle
konnte als Familiengrab gekauft und mit schmiedeeisernen Gittern versehen werden,
wodurch sie von den umliegenden Kapellen abgetrennt wurde. Diese Bestattungsart
gewann schnell hohes Ansehen in den besseren Kreisen, und heute noch finden hier
Beisetzungen statt. Die Popularität lässt sich daran erkennen, dass die Liste der hier
Bestatteten viele bedeutende Bepräsentanten des deutsch-sprachigen Amtsadel und
der Kopenhagener Bourgeoisie des ausgehenden 18. Jahrhunderts aufweist. Besonders
vielfältig sind bekannte Namen aus der wirtschaftlich blühenden Periode, der soge
nannten »ilorissanten Handelsepoche«, von 1750-1807 vertreten, wie z.B. Wewer, Ise
lin, Fenger, Zinn und Appleby (Fig. 84 85). Es kommen aber auch Mitglieder aus
Familien mit Beziehung zu den höchsten Posten in der absolutistischen Verwaltung
vor: von Plessen, Lerche, Stemann, Moltke und Bernstorff. Auch angesehene Künstler
wie z.B. der am Bau betägtigte Bildhauer Stanley und die beiden Maler J. S. Wahl
und V. Erichsen sowie der Kupfersticher J. M. Preisler haben hier ihre letzte Buhe
stätte gefunden. Zuletzt verdienen auch einzelne Persönlichkeiten aus den Geistes
wissenschaften genannt zu werden: Der Pfarrer der Kirche, J. Lorck, und der Hof
historiker P. F. Suhm (Fig. 88 89). – Unmittelbar im Anschluss an die Kirche wur
den ausserdem auf der Nord- und der Westseite zwei Armenfriedhöfe angelegt, wäh
rend für eine Grablegung auf der Südseite eine Gebühr zu entrichten war. Seit 1853
finden aus Gesundheitsrücksichten auf diesen Friedhöfen keine Beerdigungen mehr
statt. Anstelle wird ein Assistenzfriedhof benutzt.
Die Kirche wurde 1835 (von Ingenieur-Kapitän Lunding), 1900-01 (von Architek
ten F. Koch) und 1945-46 (von Architekten P. H. Mørck) restauriert, das letzte Mal
nach einem englischen Bombenangriff 1943 auf die umliegene Schiffbaugesellschaft
und Maschinenfabrik Burmeister & Wain.
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Fig. 1. Christiansborg slot set fra S. Nicolai tårn. HL fot. 1982. — Christiansborg Castle seen from St. Nicolaj.

CHRISTIANSBORG SLOTSKIRKE
OG KIRKERNE PÅ KØBENHAVNS SLOT

INDLEDNING
NOTER S. 12
Oversigt. Gennem mere end 800 år har Slotsholmen
været bebygget, først med et borganlæg for Roskil
debisperne, siden hen fra 1300’rne med et slot, der i
de følgende århundreder som sæde for kongen og
rigets administration skulle få en stadig voksende
betydning. Omtrent lige så længe har her eksisteret
et kapel eller en kirke som ramme om bispe- og
kongehoffets religiøse liv. Den nuværende kuppelkronede slotskirke, opført i 1800’rnes første årtier af
C. F. Hansen, er imidlertid kun den sidste af en lang
række af kirkebygninger, der har afløst hinanden
gennem tiden, – hvad enten de sammen med slottet
er blevet nedrevet med vold, brændt eller blot for

sætlig er jævnet med jorden for at give plads for et
nyt og mere storslået anlæg. Ved at følge slotskirker
ne i deres forskellige skikkelser fra det ældste kapel
på Absalons borg frem til den nuværende slotskirke
har man en enestående lejlighed til at se de skiftende
epokers liturgiske behov, politiske ambitioner og
kunstneriske idealer genspejlet i fyrstens egen kirke.
I redaktionen af Christiansborg slotskirke og de
tidligere kirker på Københavns slot vil gennemgan
gen af de enkelte slotskirker forløbe i kronologisk
rækkefølge, således at der indledes med kapellet på
Absalons borg 1167-1369 (s. 19-21). Dernæst følger
Københavns slotskirke I 1369-1721 (s. 22-66), herunder
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Det reformerte kapel 1667-99 og Kirken i Lambert van
Havens projekterede residensslot på Slotsholmen o. 168087; herefter Københavns slotskirke II 1722-30 (s. 6798) og Christiansborg slotskirke I 1731-94 (s. 99-176)
og værket afsluttes med den nuværende Chri
stiansborg slotskirke II (s. 177-280). I forbindelse med

omtalen af de enkelte kirkers inventar vil genstande,
der vides anskaffet til det pågældende kirkerum, blive
behandlet herunder, også selv om disse stykker måt
te være genanvendt i de efterfølgende slotskirker.
Som en hovedregel beskrives inventargenstande, der
senere er overflyttet til andre kirker, kun summarisk
og for en mere detaljeret behandling henvises til de
allerede udkomne eller planlagte beskrivelser i
»Danmarks Kirker«.
Slotskirkens menighed. Lige fra den ældste tid har
slotskirken som privatkapel for bispen og senere
kongen i første række skullet betjene slottets beboe
re. Som præster fungerede før reformationen de
skiftende hofkapellaner, men det lader sig ikke sik
kert afgøre, om der har været knyttet en fast præst til
kapellet i København, eller man blot har benyttet de
forskellige gejstlige, der som en del af hofhushold
ningen fulgte med på herskabernes skiftende op
holdssteder.1
I en kort periode efter reformationen var kirken
ude af funktion i forbindelse med Christian III.s sto
re ombygning af slottet. I den tid lod kongen prædi
ke for sig og dronningen i Vor Frue kirke. »Oc naar
det var lystigt Vejrlig reed Hans Mayst. oc Dronnin
gen med sine Jomfruer til Kircke paa Gangere«, som
Jens Wolf beretter i sin Encomion Regni Daniæ.2
Slotsherren og den øvrige hofstab benyttede dog
S. Nicolaj kirke.
Fra Christian III.s tid ved man med sikkerhed, at
der har været knyttet en fast præst til slotskirken,
afvekslende med de kongelige hofprædikanter, som
prædikede, når kongen var til stede.3 1630 befalede
Christian IV yderligere, at nogle af universitetets
professorer skulle gøre tjeneste i slotskirken om ons
dagen.4 Prædikensproget afhang til dels af de skif
tende præster. Alle slotskirkens præster var danske,
bortset fra to tyske slotspræster, der var knyttet til
kirken i 1700’rne parallelt med de danske.5 Derimod
var hofprædikanternes nationalitet under Christian
III udelukkende tysk, ligesom der på ny fra Frederik
III.s tid fast var knyttet en tysk og i enkelte perioder
også en fransk kapellan til hoffet.6 Praksis var, at der
prædikedes afvekslende på dansk og tysk.7
Vi har kun få præcise efterretninger om det kirke
lige liv i slotskapellet, men antagelig er normale
handlinger som dåb, vielse og fra 1736 konfirmation
inden for den faste menighed foretaget her. Fra
1600’rnes slutning fremgår det, at flere jøder blev
døbt i kirken under de kongelige herskabers bevå
genhed, ligesom også dåb af mohrer (negre) fandt

sted.8 Da slotskirken ikke havde egen kirkegård,
skete her ingen egentlige begravelser, idet menighe
dens afdøde overførtes til andre københavnske kir
ker, men bisættelseshandlinger synes dog i visse til
fælde at være foregået i slotskirken.9 Som et særligt
træk ved kirkens ceremoniel noteres det i 1786,
hvordan man her har afskaffet den i øvrigt alminde
lige praksis med anvendelse af messeklæder, alterlys,
fastsatte sange og besværgelser af djævlen ved
dåben.10
I løbet af 1700’rne og 1800’rnes første årtier var
slotskirkens menighed hjemløs tre gange i forbindel
se med kapellets ombygning eller nyopførelse, i pe
rioderne 1722-25, 1731-40 og 1794-1826. Ved disse
lejligheder var de kirkelige handlinger overført til
andre københavnske kirker.11
Som slotskirke for det nyopførte andet Chri
stiansborg var kirken endnu i 1800’rne primært hoffets kirke. Til slotskirkens »sogn«, der hørte under
den kongelige confessionarius, ikke under Sjællands
biskop, medregnedes også funktionærer ved Det
kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, Rosenborg og
Kunstmuseet, samt Det kongelige Teaters kunst
nere. En afgørende ændring i kirkens status måtte
derfor indtræde, da det besluttedes, at det tredje
Christiansborg ikke længere skulle fungere som
kongebolig. I forbindelse med pastor Carl Ingvard
Linnemanns tilbagetræden som slotspræst 1926
valgte man derfor at ophæve kirken som slotskirke
og lukke den for offentlige gudstjenester. Kirken
stod dog ikke ubrugt. Kongen havde fremdeles re
serveret sig kirkens afbenyttelse til forefaldende kir
kelige handlinger inden for kongehuset. 1927 be
gyndte desuden en række meget besøgte månedlige
gudstjenester, ligesom også Rigsdagen fra dette år
holdt regelmæssige gudstjenester, en tradition, der
videreføres endnu i dag i forbindelse med Folketin
gets åbning i oktober.
1930 oprandt imidlertid en ny æra for Chri
stiansborg slotskirke, idet der på initiativ af kirkemi
nister N. P. Dahl efter kongelig resolution af 16. juni
oprettedes et særligt slotssogn med tilliggender fra
Christians sogn, Helligånds sogn og Vor Frue sogn
og med den gamle slotskirke som sognekirke.12 Kir
ken, der tidligere havde hørt under Vor Frue provst
blev nu henført under Holmens provst. Den ny sog
nekirkes liv blev dog kun af kort varighed, og allere
de 1965 valgte man efter kongelig resolution af
18. marts at nedlægge kirken på ny.13 Siden da er
slotskirken i lighed med tiden 1926-30 blevet lejlig
hedsvis benyttet til ceremonier inden for kongehuset
(senest 1972 ved Frederik IX.s castrum doloris), ved
Folketingets gudstjeneste og som vikarkirke for an
dre københavnske menigheder (senest 1981-82 ved
Trinitatis kirkes restaurering).
En ny funktion har slotskirken dog fået siden 1966
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Fig. 2. Dronning Loui
ses castrum doloris 1752
i Christiansborg slots
kirke (s. 10). Farvelagt
tegning af Johan Jacob
Bruun. Rosenborg. —
The lying in state of Que
en Louise in 1752 in the
Chapel of Christiansborg
Castle.

som øvelsesrum og koncertlokale for Det kongelige
danske Musikkonservatorium.
Kirkelige handlinger inden for kongefamilien. I kraft af
sin status som kirke på et af rigets vigtigste konge
slotte, ja, siden enevælden det mest betydningsfulde
gennem sin placering i residensstaden, har slotskir
ken i tidernes løb været ramme om flere prominente
begivenheder inden for kongehuset. Mens dåbsceremoniellet for de kongebørn, der fødtes på slottet i
København almindeligvis synes at være foregået i
privatgemakkerne,14 har alle kronprinsernes eller
tronarvingernes konfirmationer fra prins Christian
(VII) til prins Christian (X) fundet sted i Chri
stiansborg slotskirke.15 Først med prins Frederik
(IX).s konfirmation i Fredensborg slotskirke 1915
brydes denne tradition. Kongelige bryllupper er kun
lejlighedsvis foregået her, således Christian VII.s
formæling med prinsesse Caroline Mathilde 1766,

samme år som prinsesse Sophie Magdalene viedes til
kronprins Gustav (III) af Sverige i slotskirken.16 1828
fandt brylluppet mellem prins Frederik (VII) og Fre
derik VI.s datter Vilhelmine sted i den nyopførte
slotskirke under udfoldelse af et storslået ceremo
niel.17 Senere i århundredet kan nævnes bryllupperne
mellem prinsesse Thyra og hertug Ernst August af
Cumberland 1878 og mellem prinsesse Ingeborg og
prins Carl af Sverige 1897.18
Helt isoleret i slotskirkens historie står salvingen
1767 af Christian VII og Caroline Mathilde. Som en
hovedregel foregik alle kongelige salvinger siden enevælden i Frederiksborg slotskirke, og før den tid
var Frue Kirke i København den foretrukne kroningskirke.19 I slotskirken på Christiansborg var alle
stole på gulvet i dagens anledning blevet ryddet væk,
og et baldakinprydet podium rejst i kirkens østende
lige over for altret (fig. 3-4). Under baldakinen, der
øverst var smykket med sværdbærende engle om-
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Fig. 3. Slotskirken. Længdesnit og plan af dameetage med angivelse af G. D. Anthons indretning ved Chri
stian VII.s salving 1767 (s. 9). RA. — Castle Chapel. Longitudinal section and plan of the Ladies Floor with
G. D. Anthons arrangement for the anointing (coronation) of Christian VII in 1767.

kring et kronet topstykke med indskriften »Gloria et
Amore Patriæ«, stod de kongelige troner, bevogtet
af de tre sølvløver fra Rosenborg. Den ansvarlige for
kirkens udsmykning var hofbygmester Georg David
Anthon.20
En ganske særlig rolle har slotskirken spillet i for
bindelse med de kongeliges bisættelser. Lige fra
Christian IV og frem til Frederik IX har en række
danske konger og enkelte dronninger ligget på ca
strum doloris (fig. 2, 5, 91) i kirken før begravelsen i
Roskilde domkirke.21 Navnlig under enevælden ud
viklede den kongelige katafalk sig til en pompøs og
uhyre sammensat opbygning, der ikke blot omfatte
de selve forhøjningen med den kongelige ligkiste,
men også inddrog hele kirkerummet som ramme
om den billedlige forherligelse af monarken.22
Musiklivet. Fra gammel tid har kirkerne på Køben

havns slot og Christiansborg dannet ramme om et
rigt og varieret musikliv. Christian II viste stor in

teresse både for gudstjenestens indhold og form og
lagde i sin ordinans nøje vægt på tilrettelæggelsen af
kirkesangen.23 Foruden instrumentister rådede han, i
al fald fra 1519, over et sangkor på en snes medlem
mer, der først og fremmest gjorde tjeneste i slotska
pellet. Herfra stammer korets betegnelse »kapellet«,
og det er i dette korps af sangere, det senere Kongeli
ge Kapel har sit udspring.24 Kantoriet blev yderlige
re udvidet under Christian III, der ved sit hof i Kø
benhavn efter mønster fra udlandet, også rådede
over et instrumentalensemble og et antal trompe
tere.
Hermed var grunden lagt til den veritable blom
stringstid for hofmusikken under Christian IV.25
1633 indkaldtes den berømte tyske kapelmester og
komponist Heinrich Schütz. Det er formentlig frug
terne af hans arbejde, den franske gesandt Charles
Ogier kunne nyde godt af, da han kort før den ud
valgte prins Christians bryllup,i august 1634 over
værede en gudstjeneste med ledsagelse af orgel, fløj-
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Fig. 4. Slotskirken. Tværsnit mod kongestol med G. D. Anthons opstilling af tronstolene ved Christian VII.s
salving 1767 (s. 9). RA. — Castle Chapel. Cross-section towards the King’s Gallery with G. D. Anthon’s thronearrangement for the coronation of Christian VII in 1761.

te og andre instrumenter.26 Den kræsne gæst var dog
noget forbeholden i sin dom og karakteriserede kun
musikken som »rigtig god«. Ønsket om at sikre mu
sikanterne en så fordelagtig placering som mulig i
slotskirken var sikkert baggrunden for kapelmeste
rens forslag til »udskud« (et pulpitur) o. 1634, et øn
ske, der dog i den foreslåede form blev afvist af kon
gen som for bekosteligt og unødvendigt til den fore
stående begivenhed (jfr. s. 26). Når kantoriet i øvrigt
var forhindret, vikarierede 12 udvalgte elever fra Vor
Frue skole, de såkaldte »Davidsdegne«, f.eks. ved
den udvalgte prins’ begravelse 13 år senere.27 Sangen
måtte dog strækkes ud i halvanden time, førend det
var lykkedes at bære den tunge kiste fra kirkedøren
til sin plads foran altret.
Ikke længe efter indvielsen af slotskirken på det
første Christiansborg opførtes her langfredag 1742 et
passionsoratorium, sat i musik af Christian VI.s hof
kapellan Johann Adolph Scheibe. Hermed synes den
mere end 200-årige tradition for offentlige kirkekon

certer i slotskirken at være etableret. Passionskoncerterne, der i pietismens tid blev en slags erstatning
for de forbudte operaforestillinger, fik en umådelig
stor tilstrømning, hvilket Holberg udtrykkelig note
rede sig som et tidens tegn.28
Med C. F. Hansens radikale ombygning af kirkens
indre efter slotsbranden 1794 blev de akustiske for
hold samtidig afgørende forbedret. Men der var dog
stadig problemer, som komponisten C. E. F. Weyse
påpegede, idet musikken fortabte sig i den bageste
del af orchestret (pulpituret over altret) og han fore
slog derfor en bræddevæg opsat for bedre at koncen
trere lyden.29 Selv fik Weyse, der siden 1819 var hofkomponist, talrige kantater opført i slotskirken.
Kormusikken fik atter en central placering i kirkens
musikliv fra 1800’rnes midte med »Cæciliaforeningens« koncerter, indledt på initiativ af komponisten
Henrik Rung for at genoplive interessen for den
gamle italienske korkunst.30 Men også for større
korværker som Johan Sebastian Bachs Matthæuspas-
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sion frembød slotskirken de bedste muligheder, som
Musikforeningen demonstrerede ved en opførelse
1875 med forskellige kor og dobbeltkor placeret på
pulpiturerne omkring den centrale kuppelhvælving. 31
For musiklivet i slotskirken i vort århundrede har
dirigenten og organisten Mogens Wöldike haft en
central betydning, fra 1922 som stifter og leder af
Palestrinakoret, der holdt flere koncerter i kirken.
Med sin belysning, som endnu bestod af levende lys,
dannede slotskirken en stemningsfuld ramme om
musikken. 1931-59 var Wöldike fast knyttet til slots
kirken som organist, og på hans initiativ indledtes
1932 de kirkemusikaftener, der gennem sit repertoi
re fortrinsvis fra 1500-1700’rne har haft en eneståen
de betydning i dansk musikliv.32 Men også samti
dens musik opførtes naturligvis her, således 1931
Carl Nielsens monumentale orgelværk »Commo
tio«, hvis udformning menes at bære præg af, at
komponisten under tilblivelsen havde lejlighed til at
spille på slotskirkens orgel.33 Som en naturlig konse
kvens af Wöldikes tilhørsforhold til Christiansborg
slotskirke knyttedes også Københavns Drengekor,
der siden starten blev ledet af Wöldike, hertil.34
Til trods for slotskirkens nedlæggelse som sogne
kirke 1965 videreføres koncertlivet fortsat i forbin
delse med Det kongelige danske Musikkonservatori
ums benyttelse af kirken.

NOTER
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1746; OHM I.L.1a (5-7): Diverse Sager vedrørende
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m.m. 1745-1827.
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16
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doloris
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stillet på en forhøjning i
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midte
med
kronregalierne og de tre
sølvløver fra Rosenborg
foran. Erik Gleie fot. —
The lying in state of Frede
rik IX in January 1912 in
the
chapel
of
Chri
stiansborg. The people of
Copenhagen file past the
King’s coffin on a catafal
que in the middle of the
church with the regalia and
the three silver lions from
Rosenborg Castle in front.
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31
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33
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KILDER
I det følgende er anført en detaljeret fortegnelse over arkivalier, tegninger, indberetninger m.m., der
er benyttet ved beskrivelsen af Christiansborg slotskirke og de tidligere kirker på Københavns slot.
Noter til hver enkelt kirke er placeret efter denne.
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ventarium af 16/3 1686). – 2212.145. 1680-1819. In
RIGSARKIVET. Danske Kancelli: B. 46.1481-1571.
struktioner. Hofbetjente, slotsfogeder og -forvalte
Diverse A-D, nr. 1-163. – B. 177. 1534-88. Diverse
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og Kronprinsesse Sophia Magdalenas Formæling
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Regnskaber ældre end 1559. Kammersager: Reg.
108a. 2. 1487, 1493, 1507. Kongernes hofholdningsregnskaber. – 34. 1539-48. Omslagsregnskaber og
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108b. 8. 1634. Regnskab over forsk. udgifter i anled
ning af prins Christian d. 5tes bilager. – 9. 1647.
Regnskab over forsk. udgifter i anledning af prins
Christian d. 5tes død og begravelse. – 10. 1622-28,
1628-35. Regnskab over Sølvkammeret.
Privatarkiver: 818. C. F. Hansen.
LANDSARKIVET
FOR
SJÆLLAND
M.V.
Kgl. Bygningsinspektoratsarkiver. Christiansborg Slotsforvaltning: 1-7. 1846-49, 1852-1906. Journaler for

sager vedr. Christiansborg og tilbygninger. – 8-10.
1851-1922. Journalsager. – 19. 1884-86. Journalsager

vedrørende slottets brand 3. okt. 1884.
Kgl.
Bygningsinspektoratsarkiver.
Bygningsinspekto
rat C: C. 112-19. 1904-60. Christiansborg slot. H. –

C. 122. 1932-42. Christiansborg slot. Slotskirken.
H. – C. 130-36. 1905-60. Christiansborg slot. V. –
C. 137. 1865-1907. Synsprotokoller vedr. Chri
stiansborg slot. – C. 138. 1942-50. Synsprotokol for
Christiansborg slot.
Københavnske kirkebøger: Hof- og slotskirken,
sogn nr. 84: 1. 1686-1754 (1671-1746). Fødte. 16921828-(1695-1838). Viede. (for kongelige). – 13.
1828-61. Døde. – 14. 1861-92. Døde. – 15. 18921925. Fødte. – 16. 1892-1901. Konfirmationer. – 17.
1902-16. Konfirmationer. – 18. 1916-28, 1916-30.
Konfirmationer. – 19. 1892-1927. Viede. – 20. 18921926. Døde.
Københavns Politi 1793-1863: K, nr. 59. 1794-1859.
Udtagne Journalsager. Korrespondance vedr. div.
forhold ved kongehuset og hoffet.
MARCUSSEN & SØNS ARKIV, ÅBENRÅ.
Prisoverslag af 12/7 1825, vedr. orgel.
HOLMENS KIRKE. Holmens provstekontor: 18641933, 1934-65. Synsprotokol for Christiansborg
Slotskirke.
I
KIRKEN. Ordinantz-Protocoll. Kongens Rescripter. Christiansborg SlodtzKirke andgaaende (...)
Samlet af Reinholt Ibsen, HoffCantor.
SLOTSFORVALTNINGENS
ARKIV.
1921-43.
Journalsager (deponeret i kirken). – Regnskab over
Det kongelige Sølvkammer over det i Det kongelige
Sølvkammer værende Staten tilhørende guld- og
sølvtøj m.v. – 1839ff.-1851. Fortegnelse over samt
lige Meubler og Inventarium som forefindes i Chri
stiansborg Slot (...) – 1861. Fortegnelse over Inven
tarier. – 1870-89. MøbelInventarium i Chri
stiansborg Slot og Tilbygninger. – Af- og Tilgangsordrer 29. dec. 1862-26. okt. 1894 (...) – Fortegnelse
over forskellige Inventarier som gik tabt ved Bran
den i oktober 1884.
DET KONGELIGE BIBLIOTEK. Ny kongelig
samling: 394b, fol. E. J. Jessens samlinger til Siellands
Stifts Beskrivelse i Almindelighed, om Antvorskovs, Korsørs, Kallundborgs, Dragsholms, Sæbyegaards, Holbeks og Ringsted Amter; om Kiøbenhavn og de øvrige Kiøbstæder. – 1182, 4°. Efterret
ning om Slotskirken og Hofpræsterne i Kiøbenhavn.
– 1540, 2°. Breve til J. M. Thiele. – 1701, 2°. Breve
fra H. E. Freund. – 3341, 2°. Breve til H. V. Bissen.
Kallske samling: 37, fol. Resenii Descriptio Hafniae.
Desunt nonnulla in fine. Collinske brevsamling: XX
Ilb. Til Jonas Collin sen. Ledreborgske samling: 159,
fol. En kort Relation om Hans Majestæts Min Allernaadigste d.. Herre og Konge Kong Christian den
Siettes Højtidelige Indtog i det nye Kongelige Residens-Slott i Kiøbenhaffn d. 26. Novembr. Saa vel
som ogsaa om SlottKirckens Indvielse Dagen deref-

ARKIVALIER

ter d. 27de November. Anno 1740, forfattet af Tho
mas Clitau, Kiøbenhafn 1740. – 197, fol. Nachrich
ten welche zu einer pragmatischen Beschreibung des
neuen Königlichen Residentz Schloss Baues nöthig
seyn dürften. Addimenta. 257, fol. Breve til Hermann
Ernst Freund fra en Række enkelte Mænd og fra
forskellige Institutioner. Nyere brevsamling D II.
NATIONALMUSEETS 2. AFDELING. Hånd
skrifter, notebøger m.m.: Københavns slot, udgravnin
gerne 1902-21. Renskrift af notater 1970. – Jan
Steenberg: Udkast til beskrivelse af Frederik IV.s
slotskirke. – Harald Langberg: Prædikestole udførte
af Johan Frederik Ehbisch i Aarene 1726-1738, 1940.
– Charles Christensen: Christiansborg slot, 1942. –
Birgitte Bøggild Johannsen: Beskrivelse af bygning
og inventar, 1980-82.
TEGNINGER
RIGSARKIVET. Partikulærkammeret: Ptk. 85. 172526. (Ehbisch, udkast til døbefont til Fredensborg,
samt udkast til prædikestole, planer og opstalter). –
Ptk. 123. 1734-41. (Häusser, projekt 1 og 2). –
Ptk. 127. 1738-45. (1739, bil. 363, Häusser, projekt 3
samt revideret projekt 2. 1740. bil. 1072, cordongesims). – Ptk. 132. 1731-45. (1734, bil. 172, litr. B og
D, fundaments- og kælderplan). – Ptk. 141. 1738.
(Eigtveds grundrids over residensslottet).
Overhofmarskallatets arkiv: I.L. 16a. 1743-77. (Plan
skitse 1779).
Statens civile Bygningsadministration. Tegningssamlingen: Mappe 2. 1803-04. (bl. 1, plan til slottets 1. e-

tage over kælderen med forbindelsesfløj til slotskir
ken; bl. 3, plan over slottets underste mezzanin med
forbindelsesfløj til slotskirken; bl. 8, opstalt af slot
tets nordøstlige fløj med snit af sidefløje med oprin
deligt planlagte slotskapel). – Mappe 22. 1810. (bl. 15, C. F. Hansen, projekt til slotskirken 1810, opstal
ter, planer og snit; bl. 6-8, C. F. Hansen, udaterede
tegninger til slotskirken, opstalt af forsiden samt
tvær- og længdesnit). – Rulle 6. (C. F. Hansen, jonisk kapitæl til kirkens udvendige søjleforhal, uda
teret).
Indenrigsministeriet, Bygnings- og Havesager, Jour
naler: 1866, nr. 224-14 (plan af underetage); 1871,

nr. 209-9 (skitser af Matthæus og Markus); 1873,
nr. 287 (skitse af Johannes); 1885, nr. 496 (etagepla
ner); 1893, nr. 412 (etageplaner); 1932, nr. 389 (teg
ninger af hovedgesimsen).
Kortsamlingen, Krigsministeriets aflevering: 2A. (Eh
bisch, udkast til døbefont, samt planer af Køben
havns slot efter Frederik IV.s ombygning, med angi
velse af slotskirken).
DET
KONGELIGE
BIBLIOTEK.
Håndskriftssamlingen, Ny kongelig samling: NKS Fol. 386c. Teg
ninger af det gamle kongelige Slot i København.
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Pap. 17. og 18. Aarh. – NKS 8., 181. N. Eigtved,
Grundrisse
zum
Königl.
erbaunden
ResidentzSchlosse Christiansburg. 1739. Pap. – NKS 4., 675d.
Grundtegning af enhver etage i Christiansborgs ho
vedbygning, samt to løngangsbygninger, forfærdiget af J. B. Magens. 1784. Pap. 18. Aarh. Billedsamlingen: Tegninger af Københavns slot. G. F. Hetsch:
Tegning af prædikestol og korgitter.
THORVALDSENS
MUSEUM.
Thorvaldsen,
skitse til krucifiks, planlagt udsmykning af alterpo
dium, o. 1820. – Thorvaldsen, udkast til Religionen,
planlagte statue til alterpodium 1820. – Thorvaldsen,
skitser til Kristi Opstandelse, til hovedportalens tre
kantrelief. – Thorvaldsen, skitse til hovedportalens
trekantrelief, gips, 1835. – Thorvaldsen, skitse til
englefrise.
NY CARLSBERG GLYPTOTEK. H. W. Bissen,
foldestudie til engel, blyantstegning 1821-22. –
H. W. Bissen, skitse til Kristi Opstandelse, til ho
vedportalens trekantrelief, gips, efter Thorvaldsens
udkast. – H. W. Bissen, brændtlersskitse af evangeli
sterne Matthæus, Markus og Johannes, 1842. –
H. W. Bissen, skitse til relieffet Kongernes Tilbedel
se, tegning. – H. W. Bissen, skitse til relieffet Laza
rus’ Opvækkelse. – Samme, variant. – H. W. Bissen,
prospekt af slotskirken set fra Ved Stranden, blyants
skitse 1823.
FORSVARETS
BYGNINGSTJENESTE.
Kø
benhavns slot, planer. – Christiansborg I, planer
ca. 1736 af løngang, kirke og kirkebygning. – An
dreas Kirkerup, tegninger 1794 af stillads og vinduer
til det afbrændte Christiansborg I.
KUNSTAKADEMIET. Samlingen af arkitektur
tegninger: C. F. Hansen, skitsebog. – Christiansborg
slot set fra nordøst, laveret tegning til: Samling af
forskjellige offentlige og private bygninger. – Slots
kirkens hovedfacade mod slotspladsen, samt grund
plan, o. 1810. – Skitse til gallerivæggens indre op
bygning. – Opmåling af slotskirkens vestportal v.
Børge Kyllesbach 1940. – Theofilus Hansen, pro
spekter til genopbygning af det afbrændte Chri
stiansborg 1884-87.
BOLIGMINISTERIETS
EJENDOMSDIREKTORAT (deponeret i slotskirken). Planer og tegnin
ger af Christiansborg slotskirke II.
LANDSARKIVET.
Kgl.
Bygningsinspektoratsarkiv. Christiansborg slotsforvaltning: 8-10, Journalsager,
1894 (etageplaner). Inspektorat C: 113-14, 1917 (teg
ninger af Thorvald Jørgensen til ny lanterne); 122,
1932-33 (etageplaner, snit).
KUNSTINDUSTRIMUSEET.
G.
F.
Hetsch,
tegning til døbefont, samt til alterstage.
ROSENBORG. J.J. Bruun, farvelagt tegning af
dronning Louises castrum doloris i Christiansborg
slotskirke 1752.
NATIONALMUSEETS
2.
AFDELING.
Per
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spektiv af Københavns slot efter Frederik IV’s om
bygning. – Spærplan af Christiansborg slotskirke I.
– Heinrich Hansen, tegning af Christiansborg slots
kirke II, interiør med alter. – Charles Christensen og
C. A. Jensen, tegning af de middelalderlige ruiner
under Københavns slot 1924.
DRONNINGENS
HÅNDBIBLIOTEK.
Belig
genhedplan til projekt I (Christiansborg I). –
C. W. Eckersberg, akvarel af Højbro, samt slotskir
kens to østligste fag, set fra Gammel Strand, 1809.
KOBBERSTIKSAMLINGEN. Lambert van Ha
vens projekt til residensslot, ca. 1680-87, kælder
plan, samt facade og portal af kirken i det projektere
de slot. – Le Clerc, idealprospekt af Christiansborg
slot I set fra nordøst, 1747. – Jardin, tegning af Chri
stiansborg slotskirke med Frederik V.s castrum do
loris 1766 til kobberstik af J. G. Bradt 1768. – H. E.
Freund, tegninger til evangelister, fra skitsebog
1821. – C. C. Peters, skitse til evangelisten Johannes
1872. – H. W. Bissen, tegning til relief af Lazarus’
opvækkelse. – J. L. Lund, skitse til harpespillende en
gel. – A. Küchler, skitse af H. W. Bissen. 1821.
SANDERUMGAARDS
GODSARKIV.
Belig
genhedsplan til projekt II (Christiansborg I).
BREGENTVED
GODSARKIV.
Lambert
van
Havens projekt til residensslot, stueplan.
FREDERIKSBORG MUSEET. Stoleplan af hhv.
dame- og mezzaninetage i Christiansborg slotskirke,
ca. 1742.
NATIONALMUSEUM,
STOCKHOLM,
(Tessin-Hårlemannsamlingen): Lambet van Havens pro
jekt til residensslot i København, ca. 1680-87, plan
skitse med kommentarer af Nicomus Tessin d.y.
1687 efter van Havens model.
LITTERATUR
Litteraturen om København og byens kirker i almin
delighed er omtalt i bind 1, s. 220 under Vor Frue

kirke. For litteratur om Københavns slot og Chri
stiansborg, samt de tilhørende slotskirker henvises
til Københavns bibliografi. Litteratur om Køben
havn til 1950, udg. Svend Thomsen, Drude Lange
og Irmelin Nordentoft, I, 1957; 1951-65, udg. Svend
Thomsen, 1967. Desuden Kilder til Københavns
bygningshistorie, udg. Sigurd Jensen, Thomas Riis
og Poul Strømstad m.fl., i HistMeddKbh. 1982,
s. 172-201. Litteratur med særlig omtale af Chri
stiansborg slotskirke og de tidligere kirker på Kø
benhavns slot er meddelt i udvalg i forkortelsesli
sten.
FORKORTELSER
For forkortelser, jfr. den almindelige forkortelsesli
ste i »Danmarks Kirker«, senest i Ribe amt, s. 54-56
og Holbæk amt, s. 53-55.
Gamrath. Helge Gamrath: Københavns slot, i Chri

stiansborg slot, udg. Kristian Hvidt, Svend Elle
høj og Otto Norn, I, 1975, s. 48-166.
HistMeddKbh. Historiske Meddelelser om Køben
havn, If. 1907f.
KbhDipl. Kjøbenhavns Diplomatarium. Samling af
Dokumenter, Breve og andre Kilder til Oplys
ning om Kjøbenhavns ældre Forhold før 1728,
udg. O. Nielsen, I-VIII, 1872-87.
Lund. Hakon Lund: Christian V’s projekter og Det
første Christiansborg, i Christiansborg slot, udg.
Kristian Hvidt, Svend Ellehøj og Otto Norn, I,
1975, s. 167-314.
Lund, II. Hakon Lund: Det andet Christiansborg, i
Christiansborg slot,udg. Kristian Hvidt, Svend
Ellehøj og Otto Norn, II, 1975, s. 1-104.
Nielsen. O. C. Nielsen: Kjøbenhavns Hof- og Slots
kirke historisk-topographisk beskreven, 1932.
Stiesdal. Hans Stiesdal: Absalons borg, i Chri
stiansborg slot, udg. Kristian Hvidt, Sven Ellehøj
og Otto Norn, I, 1975, s. 1-47.

Arkivgennemgangen vedrørende Christiansborg slotskirke og de tidligere kirker på Københavns slot er
foretaget af Poul Grinder-Hansen, Ulla Kjær, Henrik Larsen og Erik Lyckegaard. Redaktionen af orglerne skyldes
Ole Olesen, der også har bidraget med dokumentarisk materiale til indledningens afsnit om musiklivet i
slotskirken. H. D. Schepelern har påtaget sig oversættelsen af de latinske indskrifter på klokkerne fra det ældste
Københavns slot. Jean Olsen har udført de engelske oversættelser af billedtekster og resuméer.

PERSONFORKORTELSER
BBJ = Birgitte Bøggild Johannsen
ElM = Elna Møller
EN = Ebbe Nyborg
HJ = Hugo Johannsen
HL = Henrik Larsen
JJF = Jens-Jørgen Frimand

KdeFL = Kjeld de Fine Licht
LL = Lennart Larsen
MLJ = Marie-Louise Jørgensen
MN = Marianne Nielsen
NE = Niels Elswing
NJP = Niels Jørgen Poulsen
VM = Vibeke Michelsen

Fig. 6. Oversigt over de middelalderlige ruiner under slotsgården og slotspladsen, indtegnet på en sammensat
plan af Københavns slot efter 1707-opmålingen og efter Frederik IV’s ombygning, jfr. fig. 10 og 41. 1:900.
Ruinfragmentet af kirkefløjen er markeret med K (s. 20,30). Tegning 1924 af Charles Christensen efter
C. A. Jensen, NM2. — Plan of the medieval ruins beneath the inner and outer courtyards of Christiansborg, sketched on
a combined plan of Copenhagen Castle according to the survey og 1707 and to the plan of Frederik IV’s altered and rebuilt
castle, cf figs. 10 and 41. Ruin fragment of the Chapel Wing is marked with K.

KAPELLET PÅ ABSALONS BORG 1167-1369
NOTER S. 21

HISTORISK INDLEDNING
Ifølge Saxos Gesta Danorum grundlagde bi
skop Absalon 1167 en ny borg på Strandhol
men, en lille ø mellem Sjælland og Amager.1
For at sikre borgens tilhørsforhold testamente
rede han den 1182 til Roskilde bispestol til evigt
eje og søgte yderligere gennem en række pave

lige stadfæstelsesbreve at konfirmere sin dona
tion.2 Som værn mod sørøvere var anlægget i
første række strategisk motiveret, men med
byen Havns stadig større økonomiske betyd
ning kom borgen i de følgende to århundreder
til at spille en central rolle i det politiske spil

2*
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enten foran eller lige i nærheden af selve fæst
ningerne (»vel ante seu prope castra ipsa«).4
Samtidig beder han om aflad for dem, der be
søger kapellerne på bestemte tidspunkter, bl.a.
festdagene for kapellernes patroner og dagen
for deres indvielse.5
Da slottet få år efter blev erobret af Hansestæderne, omtaltes blandt plyndringsgodset en
kiste med et skønt silkeornat, der anvendtes
ved kirkens højtider.6
Det lader sig ikke afgøre ud fra det oven
nævnte, om kong Valdemars kapel var en fra
grunden nyopført kirke, eller om der alene var
tale om en nyindstiftelse af et allerede eksiste
rende kapel.7 Den sidste mulighed er dog mest
sandsynlig,
eftersom
den
gamle
bispeborg
næppe kan have manglet et kapel.
Fig. 7. Vievandskar? Romansk sandstensfragment,
fundet i brønd i ruinkompleksets vestlige del (s. 21).
HL fot. 1982. — Stoup? Romanesque sandstone frag
ment, found in a well in the westerly part of the medieval
remains.

mellem kirke og kongemagt. 1343 lykkedes det
Valdemar Atterdag at erhverve den for kronen,
efter at den siden 1329 havde været i hænderne
på
forskellige
udenlandske
panthavere.
Den
blev dog kun på kongelige hænder for en kor
tere periode: 1368 erobredes både borgen og
byen af kongens fjender med hanseaterne i
spidsen, og for at markere triumfen desto tyde
ligere jævnede man det følgende år borgen med
jorden.
Kendskabet til Absalons borg er begrænset,
og endnu mere sparsom er vores viden om bispeborgens kapel. Før Valdemar Atterdags tid
nævnes tilsyneladende kun en slotsklerk (cleri
cus de castro), der 1294 sammen med slotsfo
geden havde nøglen til byseglets opbevarings
sted;3 det er dog langtfra givet, at klerken var
knyttet til et kapel på borgen. Konkret viden
om kapellets eksistens har vi først 1361, hvor
Valdemar Atterdag ansøger pave Innocens VI
om stadfæstelse af en række kapeller, som han
har ladet opføre og indstifte (»edifficari et fundari«) på sine borge Vordingborg, Kalund
borg, Søborg, Gurre, Korsør og København,

BORGEN OG KAPELLET
Hvordan kapellet i givet fald har været anbragt
og udformet vides ikke. Man kan kun fremsæt
te formodninger ud fra kendskabet til det æld
ste anlæg, hvis ruiner delvis blev afdækket gen
nem en række udgravninger i årene 1902-21
under slotsgården og foran østfløjen af det nu
værende
Christiansborg.8
Absalons
borg
var
omgivet af en kridtstensringmur, der har dan
net en uregelmæssig cirkel, at dømme efter de
fremdragne dele af anlæggets øst- og vestlige
dele (fig. 6). Op til muren sluttede sig forskelli
ge bygninger af varierende størrelse og betyd
ning. I vest var et ringmurstårn og tre mur
stenshuse, der antagelig har hørt til borgens
økonomiafdeling, i øst et mere anseligt hus af
munkesten, hvis østmur er bevaret i et ca. 13 m
langt forløb, væltet ind over fundamenterne til
det senere Blåtårn. Det er nærliggende at iden
tificere dette hus med slotsherrens bolig, palatiet. Teknisk viser det slægtskab med den æld
ste hjemlige teglstensarkitektur.
Borgen kan yderligere karakteriseres gen
nem en række arkitekturfragmenter af granit,
sandsten og tegl, der fandtes dels nedstoppet i
en brønd under det nuværende slotstårn, dels
spredt uden for ringmuren i syd og øst. Også
disse stykker lader sig datere til 1100’rnes an

VIEVANDSKAR?

den del med paralleller i Sorø, Ringsted, Vit
skøl
og
Kalundborg
kirker.9
Sammenholdt
med tilstedeværelsen af de fine, delvis polerede
naturstenssøjler (og et enkelt kapitæl) tegner
der sig et billede af et højt kultiveret byggeri.
Det er fristende af knytte fragmenterne sam
men med kapellet, som kan have ligget i selve
palatiet eller tæt derved, som det kendes fra
biskop Eskils cirkulære borgkapel på Søborg.10
Men kun et enkelt led kan med en vis sandsyn
lighed forbindes med kapellet:
Blandt
arkitekturfragmenterne,
nedlagt i den såkaldte holkebrønd fandtes et ca.
25 cm højt stykke, udhugget af Höör-sandsten
(fig. 7). Fragmentet, der tidligere blev identifi
ceret som en søjlebase og placeret omvendt,
består af en cirkulær grundflade med en diame
ter på ca. 16 cm; herfra udspringer en meget
primitiv attisk profil, der foroven afsluttes af et
kvadratisk led med svagt indskrånende sider
mod en halvcirkulær fordybning, udhugget i
stenens overside.11
Vievandskar?

NOTER
1

Saxonis Gesta Danorum, udg. J. Olrik og H. Ræder, I, 1931, s. 458.
2 KbhDipl. I, nr. 1. Om borgens historie 1167-1369,
jfr. Stiesdal, s. 1-47.
3 H. Rørdam: Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Mid
delalderen, 1859-63, s. 268.
4 DiplDan. 3. rk. VI, 1361-63, 1969, nr. 118 og den
pavelige stadfæstelse ActaPont. I, 904, nr. 538.
5 DiplDan. nr. 119. Tre år senere opnår han en for
dobling af afladens omfang for de fire første kapel
ler, der yderligere er blevet suppleret med relikvier.
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Københavns og Korsørs slotskapeller er dog ikke
nævnt, jfr. ActaPont. nr. 580.
6 KbhDipl. VI, 1. Beretning 23. juni 1368.
7 Vor viden om de øvrige kapeller er for sparsom til,
at der kan drages sikre konklusioner, jfr. DK.
Præstø, s. 197ff. (Vordingborg), Frborg, s. 1151 ff.
(Søborg); s. 721 ff. (Gurre). Om Korsør og Kalund
borg, jfr. L. F. la Cour: Korsør, 1926, s. 46 og Vilh.
Lorenzen: Kalundborg Slot i Fra Holbæk Amt,
1924, s. 58. Også Stiesdal, s. 5, tolker Valdemars
supplik som en oprettelse af et nyt alter, måske i
forbindelse med en restaurering af kapellet.
8 Notater fra udgravningerne er 1970 samlet i en
maskinskrevet renskrift (NM2). Jfr. desuden Chri
stian Axel Jensen: Christiansborg, i Ord och Bild,
34, 1924, s. 65-74 og samme: Ruinerne af Absalons
borg og Københavns slot, 1950. Endvidere H. Ramsing: Københavns Historie og Topografi i Middelal
deren, II, 1940, s. 3-14 og Stiesdal.
9 Stiesdal, s. 41.
10 Også i sin anlægsform med bygninger anbragt op
imod ringmuren og en åben borggård i midten kan
Absalons borg sammenlignes med Søborg, jfr.
Stiesdal, s. 42. Derimod er der ingen sikre arkæolo
giske holdepunkter for at rekonstruere borgen, end
sige kapellet, efter gengivelsen på Københavns by
segl fra 1275 som en korsformet centralbygning
kronet af et højt midtertårn, jfr. Ramsing, op. cit.
s. 9f. og fig. 7 og 10 med Charles Christensens re
konstruktion. Denne fantastiske bygning har min
delser om Kalundborg kirke og det langt senere
Gjorslev. Mod denne antagelse, se E. Nystrøm: Hi
storie og Topografi, i HistT. 10. rk., VI, s. 449ff.,
efterfulgt af Ramsings eget forsvar i HistMeddKbh.
III, 452 ff. Muligheden af at identificere seglets cen
tralbygning med borgkapellet antydes af Stiesdal,
s. 43, dog med betoning af, at »det stiliserede i
byvåbnet har større sandsynlighed end det naturali
stiske«.
11 Jfr. Stiesdal, s. 33 og fig. 26. Fragmentet er i dag
udstillet som et vievandskar? i ruinkomplekset under
Christiansborg. Jfr. også notat af Johannes Hertz i
NM2 af 24. jan. 1983.

Fig. 8. Københavns slot og Tøjhuskomplekset set fra Amager (s. 26,31). Detalje af kobberstik, udført efter Jan
van Wijcks forsvundne Københavnsprospekt fra 1611. NM2. — Copenhagen Castle and the Arsenal complex seen
from Amager. Detail of print after Jan van Wijck’s prospect of Copenhagen 1611, now lost.

KØBENHAVNS SLOTSKIRKE I 1369-1721
NOTER S. 58

BYGNINGSHISTORIE
KIRKEN I DET GENREJSTE SLOT 1369-1536

Efter Valdemar Atterdags død 1375 kom Kø
benhavns slot, der omtaltes som ødelagt i bund
og grund, på ny i Roskildebispens besiddelse,
omend kun for en kortere periode.1 Ved en
voldgiftsdom 1417 opnåede Erik af Pommern
at få både slottet og Københavns by i værge, og

selv om der aldrig blev fældet nogen endelig
dom i sagen, forblev slottet nu permanent i
kongehusets eje. Allerede i Erik af Pommerns
Øresundspolitik indgik slottet og byen som
brikker af afgørende økonomisk betydning, og
København – by og slot – skulle i løbet af de

DET MIDDELALDERLIGE KAPEL

følgende
århundreder
yderligere
konsolidere
sig som rigets absolutte centrum såvel politisk
som administrativt.
Det er uvist, hvor hurtigt slottets genrejs
ning er foregået under bisp Niels og hans nær
meste efterfølgere. Den omstændighed, at der
1387 nævnes en høvedsmand på slottet, og at
biskoppen 1398 fra borgmuren overværede en
kamp, tyder på, at slottet i det mindste var
beboeligt.
Da kongehuset overtog slottet, skete der for
mentlig en udbygning og modernisering, men
først fra 1500’rne findes mere detaljerede efter
retninger om de enkelte fløje, og egentlige pla
ner af slottet er ikke bevaret før begyndelsen af
1700’rne. Tilsyneladende har omridset fra Ab
salons ringmur (se s. 20) også i den genrejste
borg i hovedtræk markeret den ydre grænse,
hvortil en række bygninger har sluttet sig.2
Men udenfor har været endnu en ringmur, der i
efterfølgende faser af slottets udvidelse synes at
have fastlagt den ydre periferi.
Om kapellet flyder kilderne uhyre sparsomt
før 1500. I Christoffer af Bayerns hofholdningsregnskaber fra april-september 1447, hvor kon
gen det meste af tiden opholdt sig på Køben
havns slot, nævnes to kapellaner blandt hofper
sonalet.3 1487 omtales desuden en stænkedegn
og en klokker, hvilket tyder på, at der i det
mindste på dette tidspunkt blev holdt regel
mæssige gudstjenester på slottet.4 Under kong
Hans har der åbenbart været byggearbejder i
gang på slottet. 1493 indkøbes jern til vinduer i
»thet ny Huss paa Slottet«, samt bly, kramper
og tilsyneladende også kalk fra Saltholm;5 men
det vides ikke præcis, hvor disse materialer
skulle anvendes. Heller ikke om der er nogen
forbindelse til en klokke med årstallet 1491,
som ifølge Resen (1677) fandtes i et tårn (»quadam in turre«) på slottet og som benyttedes i
forbindelse med de kirkelige handlinger.6
Efter 1500 antager vores viden om kapellet
mere konkret form. En kuriøs reference er Arild Huitfeldts beretning om spøgerier i slots
kirken 1512 som forvarsler om kong Hans’
død.7 Der tales både om en mystisk klapren
med kirkedøren midt om natten og om ufor
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klarlige
aktiviteter
med
alterklæderne,
som
klokkeren om aftenen havde bredt ud på altret,
men som om morgenen blev fundet »sammenvicklede oc anderledis lagte«.
Fra Christian II.s regeringstid findes der
imod flere vidnesbyrd om kapellet, der tyder
på, at det har haft kongens særlige bevågenhed.
1517 opnåedes paveligt løfte om aflad for besø
gende til slotskapellet, svarende til forordnin
gen for byens øvrige kirker.8 Mellem 1520 og
1523 omtaler et brev fra en ukendt svensker til
kongen den store gudstjeneste i kirken til ære
for den ølandske helgen S. Elef (Elof), »Then
helge herre, helge Eleff«, hvis relikvier efter
erobringen af Borgholm slot 1519 var blevet
overført til København, og her besøgtes af
mange.9 Efter alt at dømme gav Christian II.s
interesse for kapellet sig også konkrete udslag i
rummets indretning. 1520-21 opholdt den ne
derlandske bygmester Michiel Heynrick van
Haerlem sig på slottet, der da var genstand for
ombygning. Kongen ønskede at reparere eller
fuldstændig omlave den gamle side af gården
ved køkkenet, bryggerset og bagerset, og mu
ligvis har planerne også omfattet andre af slot
tets fløje.10 Efter et slagsmål med en landsmand
havde mester Michiel imidlertid følt sig nødsa
get til at forlade Danmark i begyndelsen af
1521; men i et forsøg på at stemme sin kongeli
ge velynder mildere sendte han sammen med
to bønskrifter et par projekttegninger til Chri
stian II, utvivlsomt med direkte forbindelse til
det aktuelle byggeri: Et udkast til et ottekantet
spir på det firkantede bagertårn og en aftegning
af et orgelpulpitur i slotskirken.11 Pulpituret
kunne anbringes bagtil ved kapellets gavl under
dronningens pulpitur og dér gå igennem gav
len på sydsiden. Her ville være plads til et orgel
eller et værk på seks fod, der kunne klinge lige
så godt som ét på otte fod og være mere fordel
agtigt placeret end på de bjælker som (allerede)
sad i muren til et orgelværk. Disse var for tæt
på koret og kongens bedestol. Om pulpituret
kom op efter forslaget, vides ikke. I det andet
brev fra mester Michiel omtales en snedker, der
skulle bistå bygmesteren i at udføre stoleværket
(»die ghestoelten«) og kisten, men det fremgår
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ikke, om det drejer sig om inventar til kirken.12
Kronen på værket i kongens formodede mo
dernisering af kapellet har antagelig været op
sætningen af den store femfløjede altertavle,
der 1727 af Frederik IV blev skænket til Viborg
Søndre sogns kirke efter slotskirkens nedriv
ning (jfr. s. 35). Den rigt udsmykkede, udskår
ne, malede og forgyldte tavle, der domineres af
fremstillinger fra Kristi lidelseshistorie, er ud
ført i Antwerpen, antagelig i 1500’rnes første
fjerdedel, og det er fristende at sætte anskaffel
sen i forbindelse med Christian II.s ophold i
denne by, f.eks. under hans rejse i sommeren
1521,13 eller mere generelt se den i lyset af kon
gens nære familieforbindelse til Nederlandene.
Til brug for kirken fandtes endelig, i al fald
før o. 1670, tre klokker i et lille tårn, der dog
blev nedrevet i begyndelsen af Christian V.s
regeringstid.14 Alle klokkerne rummede i deres
indskrifter hentydninger til Christian II, og to
af dem var daterede, henholdsvis 15(1 ?)6 og
1520. Den sidstnævnte klokke bar en anråbelse
til S. Anna, den ærværdige beskytterinde af
dette sted, men dermed er det på ingen måde
givet, at slotskapellet var indviet til Mariæ mo
der, som antydet i den ældre litteratur.15
Kort før kongens fald var slotskirken ramme
om en dramatisk begivenhed, da Poul Helgesen S. Hansdag 1522 påkaldte sig Christian II.s
heftige vrede for en prædiken om Herodes’ og
hans bolerske Herodias’ grusomhed med åben
bare allusioner til kongens privatliv. Fire år se
nere prædikede karmelittermunken på ny of
fentligt på Københavns slot, men var nær al
drig sluppet ud i god behold for den voldsom
me forbitrelse og opstandelse, hans uforbe
holdne kritik af »lutheriet« vakte hos kongens
mænd.16

KIRKEFLØJEN
Kirkens placering og udstrækning i det sen
middelalderlige anlæg lader sig i første række
udlede af en række opmålinger (fig. 10-15), der
udførtes o. 1707, formentlig som optakt til Fre
derik IV.s planlagte ombygning.17 Tegningerne

Fig. 9. Oversigtsplan over Københavns slot efter
1707-opmålingen. A: kirkefløj; B: køkkenfløj/prin
sessefløj; C: bryggers og bagers; D: riddersalsfløj; E:
rådstuefløj; F: Blåtårn; G: portfløj; H: kongefløj; I:
drabantsalsfløj; I1: drabantsal. — General plan of Co
penhagen Castle according to the survey of 1707. A. Cha
pel Wing. B. Kitchen Wing/Princesses’ Wing. C. Brewe
ry and Bakery. D. Great Hall Wing. E. Council Hall
Wing. F. »Blåtårn« (the Blue Tower). G. Gatehouse
Wing. H. King’s Wing. I. Guard Room Wing. I1. Guard
Room.

(i det følgende betegnet 1707-opmålingerne)
viser i hovedtræk slottet i den udformning, det
havde efter den seneste mere gennemgribende
ombygning 1552-58. Ved denne lejlighed blev
kirkefløjen, der lå mellem drabantsalsfløjen i
sydøst og køkkenfløjen i sydvest (fig. 9), for
højet på de eksisterende mure. Disse karakteri
seredes som både gamle, svage og meget for
huggede med vinduer.18 Heraf turde man slut
te, at kirken, i al fald i sin ydre ramme, var
senmiddelalderlig. Dette indtryk bestyrkes af
de spidsbuede ribbehvælv i de to kælderrum
under kirken, gengivet på tværsnittet fra 1707
(fig. 15). Kirkens uregelmæssige plan med
nord- og sydmurens knækkede forløb tyder
desuden på, at man ved opførelsen har måttet
tage hensyn til ældre bygningsdele på stedet. I
forbindelse med udgravningerne af slottet i
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dette århundrede (fig. 6) kunne alene afdækkes
fundamenterne til den nordvestligste del af kir
kefløjens gårdmur,19 men en nærmere datering
af dette fragment er næppe mulig på det eksi
sterende grundlag (jfr. s. 30). Ej heller en re
konstruktion af kirkefløjens forbindelse med de
senmiddelalderlige
fundamentsmure
nord
herfor.20

KIRKEN PÅ KØBENHAVNS SLOT
1536-59
CHRISTIAN III.S OMBYGNING
Hvor Christian II.s byggearbejder på Køben
havns slot kun synes at have været af begrænset
omfang, undergik den kongelige residens un
der Christian III en gennemgribende moderni
sering, der også skulle omfatte slotskirken.21
Enkelte fornyelser var allerede foretaget så
tidligt som 1537,22 men det egentlige nybygge
ri indledtes først efter 1550 på et tidspunkt,
hvor landets politiske og økonomiske situation
var så stabil, at opmærksomheden kunne ven
des fra fæstningerne til mere civile byggeopga
ver. Samtidig med arbejderne på Københavns
slot foregik tilsvarende ombygninger af fyrste
boligen
på
Flensborghus,
Sønderborg,
Kol23
dinghus, Dronningborg og Nyborg slotte.
1552 gik man i København for alvor i gang
med indsamling af materialer, og det følgende
år begyndte selve byggeriet. 24 Leder i tiden fra
1553-55 var kongens bygmester Jacob (Unthartt), indkaldt fra Sachsen eller i det mindste
bekendt med sachsisk arkitektur.25 Første etape
gjaldt kongefløjen, der udvidedes på nye fun
damenter, lagt ud i slotsgraven parallelt med
den gamle mur.26 Udvidelsen synes at være
videreført på ydersiden af den eksisterende dra
bantsalsfløj og afsluttet mod sydvest med
runddelen.27 Selve kongefløjen kronedes af et
usædvanligt, kølbuet tag og smykkedes mod
gården med en mangekantet karnap, prydet
med udskårne, malede og forgyldte månedsbilleder.
Samtidig forberedtes den næste fase, der be
stod i en forhøjning af huset mellem det ny hus

(kongefløjen) og den ny køkkengavl.28 Hermed
sigtes efter alt at dømme til slottets søndre del,
der omfattede drabantsalsfløjen (den indre del),
kirke- og prinsessefløjen. Arbejderne skulle ef
ter planerne begynde det følgende forår, men
forinden måtte bygmesteren og slottets lens
mand Peder Godske undersøge, om muren
overhovedet kunne tåle en forhøjning. Kongen
ønskede oprindelig, at muren på bygningen
mellem det ny hus og køkkenet skulle gøres en
etage højere og krones af et tag med samme
kølbueform som kongefløjen, således at »thet
motte bliffue skickeligen och well ordineret
med capellet och andet paa samme hus«.29 I
tagetagen ville kongen lade indrette nogle fyr
stekamre.30 Efter Jacob Bygmesters og Niels
Murmesters opfattelse var den gamle mur imidlertid kun stærk nok indtil salen (vel dra
bantsalen), men derover alt for forhugget med
vinduer til, at man kunne bygge på den.31 Det
blev derfor vedtaget, at man kun skulle forhøje
muren på det ny hus en til to sten og i stedet
opsætte »et stenderverck (bindingsværk) saa
høg som muren paa thett nye hus (kongeflø
jen)« med én etage i bindingsværksdelen og én i
spæret.30 21. april 1555 kunne Peder Godske
indberette, at arbejdet på slottet gik vel for
sig.32 Samme efterår holdt hoffet sit indtog,33
men byggeriet fortsatte også i de følgende år
før Christian III.s død 1559. Fra 1557 var Her
cules von Oberberg leder.

SLOTSKIRKENS INDRETNING
Om slotskirkens indretning beretter kilderne
kun sparsomt. Fra februar 1556 betaltes Her
mann (Raphaëlis) Orgelmager for et orgel, der
stod færdigt i november samme år.34 I august
havde den ny lensmand Poul Hvidtfeldt endvi
dere fået befaling til at lade udskære nogle
våben på de stole, der var under udarbejdelse til
kapellet, henholdsvis kongens våben på den
ene side og dronningens på den anden »for paa
den øverste Stol«.35 På de andre stole »der
nedenfor« skulle udskæres løvværk og andet,
sådan at det kunne gå fra hånden desto hurtige-

26

KØBENHAVNS SLOTSKIRKE I 1369-1721

re.36 Gennem en øjenvidneskildring, forfattet af
den
fuggerske
agent
Bernhardt
Wusenbencz
1567 ved vi, at kirkerummet langtfra gjorde
noget imponerende indtryk.37 Han nævner al
tret med kærter på og orglet, men hæfter sig
ved, at kirken derudover ingen prydelser havde
i form af billeder eller andet. På »der por
kirchen«, der både kan betegne koret og –hvil
ket er mest sandsynligt her – galleriet,38 var den
kongelige stol, der karakteriseres som »gar
schlecht«.
Som et af landets ældste protestantiske fyr
stekapeller fortjener Christian III.s kirke på
Københavns slot interesse, selv om den ved sit
beskedne udstyr ikke har kunnet måle sig med
hans svogers eller gemalindes senere kapeller
på Hansborg (DK. SJyll. s. 237ff.) og Sønder
borg (DK. SJyll. s. 2129ff.).39 Det middelalder
lige kirkerum er antagelig blevet bevaret i sin
oprindelige højde og udstrækning, omend med
ændret hvælv og vinduer. Til inventaret (s. 35),
der vel har talt den næsten nye Antwerpenertavle, har det væsentligste supplement været
stolene, der kan have omfattet pulpiturer til
kongens og dronningens pladser, foruden sto
lestader opstillet på gulvet. Også orglet har væ
ret bemærkelsesværdigt. Endelig må kirken ha
ve haft en prædikestol, selv om den næppe er
identisk med den, der ses på tværsnittet fra
o. 1707 (fig. 15).

SLOTSKIRKEN UNDER FREDERIK II OG
CHRISTIAN IV 1559-1648
Under Christian III.s søn og efterfølger Frede
rik II blev den omfattende udbygning af Kø
benhavns slot for en tid stillet i bero. Bortset
fra enkelte leverancer af kalk og mursten, vel i
forbindelse med reparationer,40 har interessen i
højere grad været koncentreret om de to nord
sjællandske slotte, Frederiksborg og Kronborg,
hvor der begge steder indrettedes slotskirker.
Først under Christian IV afspejler kilderne på
ny en mere udtalt interesse, både for slotskir
ken og selve den kongelige residens i Køben
havn. Allerede fra 1591 ses regelmæssige ind

køb af byggematerialer til slottet. 1595-96 for
højedes Blåtårn med et nyt pragtspir og fra
o. 1598 arbejdedes syd for slottet med opførel
sen af et nyt Tøjhus og af Proviantgården som
rammer om et storslået havneanlæg (fig. 8).41
Denne omlægning af Slotsholmen, der 1619 f.
videreførtes med Børsen, vidner om kongens
betydelige planer for hovedstaden, både i mili
tær, repræsentativ og merkantil henseende. På
et tidspunkt før deltagelsen i Kejserkrigen
1625-29 skal Christian IV endog have påtænkt
at nedrive slottet og opføre et andet i ny stil,42
men der vides intet mere konkret herom. Og
så i slotskirken arbejdedes der i de første år
af Christian IV.s regeringstid, men at dømme
efter kilderne kun med reparationer af mindre
omfang. Der indsættes nye vinduesruder, en
vindueskarm og en bordplade (»skiffueblad«)
repareres, kirkegulvet forbedres adskillige ste
der, og vindeltrappen ved kirken tækkes med
skifer, ligesom der leveres søm til kirketårnets
spir.43 For inventarets vedkommende synes den
mest omfattende forbedring at gælde orglet,
der 1603 blev nedtaget og repareret af Nicolas
Maass.44 Endnu i de følgende snes år nævnes
slotskirken kun få gange. Udvendig forbedres
1612 spiret over kirkens klokker, mens interiø
ret 1615 kalkes. Få år forinden, 1610, var opsat
tre vinduesrammer og en ny »fyrskiffue« (vel
et fyrrebord), leveret til musikanterne.45 Samti
dig med en grundig reparation af riddersalsfløjen skal kongen 1622 ved en gennemgang have
sat det omløbende pulpitur i forbindelse med
drabantsalen.46
I tiden op til Det store Bilager, den udvalgte
prins Christians bryllup med den kursachsiske
prinsesse Magdalene Sibylle i okt. 1634, skete
talrige forberedelser på slottet. Af kongens
brev fra februar 1634 fremgår det, at kapelme
steren havde ønsket et »udskud«, dvs. et pulpi
tur opsat i koret »thuerd offuer fraa ded andit«.47 Planen blev imidlertid afvist efter den
tegning, kapelmesteren havde udført, dels for
di »Samme structur viil koste En heel hab«,
dels fordi man ikke ville have meget gavn af
den, »Ephterdi dii Solennia alle Skeer paa Sal
len«.48 Efter kongens opfattelse ville det være
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Fig. 10. Københavns slot. Plan af stueetage (første etage). Kirkefløjen ses til venstre. 1:900. Målt 1707.
KglBibl. — Copenhagen Castle. Floor plan. Chapel Wing to the left. Measured 1707. Ground Floor (first storey).
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flere af de ovennævnte pulpiturer.34 1. juli leve
redes 3000 mursten til en mur mellem kirken
og borgestuen,50 der var beliggende i stueeta
gen øst for kirken. Dette kan dreje sig enten
om en reparation af den gamle mur bag altret,
der ved opsætningen af pulpituret til de fyrste
lige personer havde behov for at blive styrket,
eller om indretning af et rum bag kirken, såle
des som det er angivet på stueplaner fra 1707
(fig. 13). Også et positiv blev repareret34 og
endelig opsatte man et spir (»spidtz«) over
kirken, vel på kirkens trappetårn.51
Arbejderne var dog ikke afsluttet hermed.
1636 byggede Johan Lorentz et lille orgel, der
antagelig har været opsat direkte på gulvet eller
på en lille muret forhøjning. 1640 blev endnu et
positiv leveret af Lorentz,34 og der indrettedes
et kammer til musikanternes instrumenter på
pulpituret, et rum, der sidenhen betegnes ka
pellet (jfr. s. 48). Desuden blev prinsens og
frøknernes stole i kirken smykket med adskilli
ge billedskærerarbejder af snedker Bertel Møl
ler og stafferet med grønt.52

SLOTSKIRKEN I TIDEN 1648-1721
Som nævnt havde allerede Christian IV i sin
regerings
velmagtsdage
overvejet
at
nedrive
Københavns slot og erstatte det med et nyt
»alamodisk«.53 Også for hans efterfølgere har
manglerne ved det ældgamle, ombyggede slot
været indlysende og særligt mærkbare, ikke
mindst efter at kongemagtens position ved ene
vældens indførelse var radikalt ændret. Util
fredsheden med den kongelige residens kan
aflæses håndgribeligt gennem den række slotsprojekter, der fremkommer under Frederik III
og Christian V.54 Blandt planerne, der også
omfattede slotsanlæg på andre lokaliteter i byen
(Kastellet,
Sophie
Amalienborgs
jorder),
vil
Lambert van Havens projekt til et residensslot
med tilhørende slotskirke på Slotsholmen blive
særligt
behandlet
i
et
efterfølgende
afsnit
(s. 52f.). Indtil Frederik IV.s tid, hvor en om
fattende modernisering af slottet gennemførtes
(jfr. s. 67f.), har bygningsarbejderne mere ka

rakter af supplementer og reparationer af det
allerede eksisterende. En væsentlig ændring var
dog udflytningen af Kunstkammeret og Det
kongelige Bibliotek, der for sidstnævntes ved
kommende havde haft til huse i to store værel
ser over slotskirken, men nu blev anbragt i den
1665-73 opførte bygning mellem Tøjhuset og
Proviantgården.55
Med hensyn til slotskirken tillader de nu me
re omfangsrige kilder, ikke mindst de udførlige
inventarier fra 1666f. at give et betydeligt mere
detaljeret billede af kirkens udstyr.56
1666
omtales udførligt indretningen både i
kongens, kronprinsens og »De förste Persohners stol« (over altret), og nede i kirken prædi
kestolen, præstestolen og rigsrådernes stole, alt
med midlertidigt sort omhæng, der 1672 ud
skiftedes med rødt.57 Indvendig var kongesto
len beklædt med gyldenlæder. De grønne gar
diner, der var anskaffet under Christian IV,58
blev dog 1672 udskiftet med røde, 1679 med
hvide taftgardiner. På gulvet var et antal stole
stader, men hvor der endnu 1634 befandt sig
kongelige personer på de forreste stole, synes
disse, i al fald fra 1662, at være forbeholdt
kongens øverste embedsmænd og hofstaben,
placeret efter rang med de fornemste nærmest
altret.59 Herudover opregner både inventarier
og øvrige regnskaber et antal kongelige stole
eller stolekamre, der efter møbleringen at døm
me må have været placeret som lukkede stole
på pulpituret, antagelig i niveau med kongesto
len og den fyrstelige stol. Også på gulvet har
været lukkede stole, foruden præste- og skrifte
stolen.
O.
1670-72 synes slotskirken at have været
genstand for reparationer af mere omfattende
karakter, der sammen med opstillingen af Fre
derik III.s castrum doloris i tiden 30. marts til
3. maj 1670 nødvendiggjorde indretningen af
en interimskirke i riddersalen. Om selve repa
rationen i kirken er kilderne uhyre sparsomme.
Men en oplysning 6. aug. 1669 om bestilling af
tre dygtige jernankre til at sætte tværs gennem
kirken i stedet for de tre bjælker, der nu ligger,
til at sammenholde muren indtil videre,60 kun
ne tyde på, at en konsolidering af kirkefløjens
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Fig. 11. Københavns slot. Plan af kongeetage (anden etage). Kirkefløjen øverst til venstre. 1:900. Målt 1707.
KglBibl. — Copenhagen Castle. Floor plan. Chapel Wing to the upper left. Measured 1707. The King’s Floor (second
storey).

mure og loft har været nødvendig, og et stillads
hertil kan have tvunget menigheden til for en
tid at flytte ud. Det er sandsynligvis i forbin
delse med dette arbejde, bygmester Steenwinckel 1672 får udbetalt 400 rdl. til slotskirkens
reparation.61
Interimskirken blev indrettet i riddersalen i
efteråret 1670 og synes at have fungeret endnu i
marts 1672.62 Salen blev monteret med alter,
prædikestol og stole, som hofsnedker Hans
Balche brækkede ned fra kirken og satte op på
ny. Kongestolen var anbragt på et skillerum,
hvis placering ikke nærmere angives, og en
trappe synes at have ført op til den.63 Herudo
ver nævnes stole til prins Jørgen, kammerherre
Krabbe,
overhofmarskal,
køgemester,
hofbe
tjente, fodermarskal, vinskænk og nogle ikke
nærmere specificerede »fruentimmere«.64
I de sidste år af Christian V.s regeringstid
udførtes på ny arbejder i kirken af mere omfat

tende karakter. 1695 udarbejdede bygmester
Steenwinckel en liste over materialer til slots
kirkens pulpitur for i alt 96 rdl., formentlig i
forbindelse med en gennemgribende reparation
eller opsætningen af et helt nyt pulpitur.65
Under Frederik IV skete ingen større foran
dringer af slotskirken, før residensens ombyg
ning i 1720’rne. Væsentligst er de fornyelser af
kirkens tekstiler, der skete ved Reformationsjubilæet 1717, hvor kirken i anledning af 200året for gennembruddet af det »sande Evange
lies Lys« var prydet med »tapetserier og andre
mobilier«.66 Talrige alen karmoisinrødt fløjl og
taft blev i den anledning benyttet til ny alter
dug, knæfaldsbetræk, gardiner og skriftestol,
omhæng om prædikestol, betræk om rigsrådernes stole og nyt omhæng om kongestolen.57
Den sidste begivenhed af større betydning,
som slotskirken blev ramme om, var dronning
Louises castrum doloris i marts 1721.66
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BYGNINGSBESKRIVELSE

Oversigt. Beskrivelsen af kirkefløjen med slotskirken
bygger i første række på grafiske kilder, der på
enkelte punkter lader sig supplere ad arkivalisk vej.
Vigtigst er tegningerne fra 1707 (fig. 10-15), der med
to etageplaner, et tværsnit og en opstalt af gårdfaca
den, giver et temmelig detaljeret og formentlig i
hovedtræk pålideligt billede af tilstanden kort før
slottets nedrivning. Beskrivelsen er disponeret i føl
gende afsnit: Ydre: Kirken og hovedslottet (s. 30),
facader (s. 31). Indre: Kælder (s. 32), kirkesalen
(s. 32), rum ved kirken (s. 32), trapper og kommuni
kationsveje (s. 33). Sammenfatning (s. 33).

YDRE
Kirken og hovedslottet. Københavns slot var
sammenbygget af en række fløje af skiften
de bredde og højde, der tilsammen dannede en
uregelmæssig
femkant
med
hovedindgangen
beliggende mod øst mellem Blåtårn og kon
gefløjen. Kirkefløjen (fig. 9-15, 29) udgjorde
slottets sydvestlige del og var i øst sammen
bygget med drabantsalsfløj en, i vest med køkken- og prinsessefløjen. Planen var et lang
strakt, uregelmæssigt rektangel, der både mod
slotsgården og -graven knækkede et par steder.
Kirken optog tre fag, svarende til to tredjedele
af fløjens længde, og udfyldte omtrent den
fulde bredde, idet en muligvis yngre vægter
gang fulgte kirkerummets sydmur som forbin
delsesgang mellem drabantsalsfløjen og køk
kenet. Samtidig fungerede den som adgangsvej
til kirkens prædikestol og kongestolen i vest.
Slotskirken udfyldte de to nederste stokværk
over en hvælvet kælder. Ovenover var en eta
ge, opført i bindingsværk, indrettet til gemak
ker for medlemmer af hoffet. Under Frederik
III
var to værelser dog forbeholdt kongens
bibliotek,55 mens et antal gemakker 1674-99

var omdannet til et reformert kapel for dron
ning Charlotte Amalie (s. 51). Øverst i kirke
fløjen, umiddelbart under det kølbuede tag, var
indrettet endnu en etage, antagelig til de laveste
grader blandt tjenerstaben. Til kommunikatio

nen mellem kirkefløjens enkelte etager var mod
gårdsiden et femsidet, spirprydet tårn, der for
neden
rummede
hovedindgangen
til
kirken,
foroven indeholdt kirkens klokker. Der har
ikke været direkte koordination mellem kirken
og de tilstødende bygningers etagehøjde, som
det fremgår både af tværsnit, planer og facade
tegninger fra 1707, – en konsekvens af slottets
opbygning med sekundært sammenføjede fløje
af forskellig alder.
Vest for kirken var et to fag langt afsnit, der
dog kun i underste stokværk var direkte for
bundet med kirkerummet gennem en åbning.
Fundamentet af denne dels gårdmur blev frilagt
ved århundredets begyndelse, mens selve slots
kirkens område dækkes af det senere Chri
stiansborgs østfløj.19 Det bevarede murfrag
ment (fig. 31) ses i dag i et 3,25 m langt forløb,
opført af munkesten i en 1,40 m tyk kassemur
med en kerne af mørtel, iblandet brokker. Mu
ren, der antagelig er senmiddelalderlig, er op
ført i munkeskifte og hviler på et kampestensfundament, som strækker sig hen til Absalons
kridtstensringmur.
Mellem
teglstensmuren
og
ringmuren kunne under udgravningerne iagt
tages et gulv af store røde teglsten, lagt på et ca.
30
cm tykt lag af murgrus og ler, iblandet
brokker; herpå var yderligere et fyldlag, hvori
mellem fandtes en gullandsflise og øverst et
gulv af små røde og gule sten, lagt i firkant
mønster. Dette gulv strakte sig hen over ring
muren og må formentlig tolkes som kælder
gulvet i kirkefløjens vestligste del. En nærmere
datering af de enkelte lag kan næppe gives
udfra de eksisterende rester af fragmentet. Det
lader sig heller ikke sikkert afgøre, hvordan
kirkefløjens forbindelse har været til de sen
middelalderlige
fundamentsmure
nord
herfor,
tilsyneladende rester af et rektangulært hus, der
delvis overlapper den gamle ringmur, men i
øvrigt ved sin placering inde i slotsgården bry
der med det senere anlægs plan.67

31

YDRE

Fig. 12. Københavns slot. Facade af drabantsals- og kirkefløj mod slotsgården. 1:300. Målt 1707. KglBibl. —
Copenhagen Castle. Facade of Guard Room – and Chapel Wing overlooking the courtyard.

Facader. Prospektet af kirkefløjen mod går
den fra 1707 (fig. 12) viser antagelig i hoved
træk det udseende, bygningen fik efter den
store ombygning i 1550’ernes midte. Slotskir
ken omfattede de tre østligste fag. Udadtil gav
den alene sin eksistens til kende ved de særlig
store, ca. 3,75 m høje firkantede vinduesåbninger med vandret overligger; i etagen ovenover
var mindre, ca. 1,5 m høje enkle rektangulære
vinduer. Vinduestypen med vandret overlig
ger, der genfindes andre steder på slottet, kan

efter et af de ældste prospekter fra 1611 (fig. 8)
at
dømme,
være
oprindelig.68
Opbygningen
med to stokværk over hinanden afspejler for
mentlig det indre system med pulpituretage. Et
fremspringende vindfang rummer nedgang til
kælderen, der får lys gennem tre små lysåbnin
ger; disse er betegnende nok ikke anbragt akse
fast med kirke vinduerne.
Kirkefløjens sydfacade mod slotsgraven er
kun summarisk kendt. Den lave forbindelses
gang, der var dækket med et halvtag, har skjult
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Fig. 13. Kirken på Københavns slot. Plan af stueetage (første etage). 1:300. Målt 1707, jfr. fig. 10. KglBibl. —
Copenhagen Castle’s Chapel. Plan of the Ground Floor (first storey)- 1707.

kirkens nedre stokværk og kun gennem små,
spredt anbragte åbninger givet et indirekte lys
via indgangen til prædikestolen. Herover har
kirkemuren ligget frit med tre 3,75 m høje vin
duer i øst.69 Deres form kendes ikke. En min
dre åbning i sydmuren ud for vestpulpituret
ved kongestolen har antagelig via en trappe
forbundet
stolen
med
vægtergangen.70
Hele
bygningen har formentlig stået hvidkalket som
de øvrige fløje og i al fald i de seneste år før
nedrivningen haft kobbertag (jfr. s. 70).
INDRE
Under kirken var en kælder, opdelt i
mindre rum med en kraftig langsgående skille
mur og overhvælvet med spidsbuede ribbe
hvælv. Et af rummene mod syd har været
indrettet til begravelse. En lem i kirkegulvet og
en trappe har ført ned til gravhvælvingen.71
Kirkesalen.
Det
uregelmæssige
kirkerum
målte indvendig ca. 8,5 m i bredden, mellem
ca. 15 og 18 m i længden og ca. 10 m i højden.
Kirken var formet som en sal uden markering
af grænsen mellem kor og skib, hverken i gulv
eller loft. Et omløbende pulpitur i niveau med
den øverste vinduesrække dækkede rummets
øst-, nord- og vestvæg. Herunder har yderlige
re, i al fald på nordvæggen, været en pulpitur
Kælder.

etage. Altret stod på et podium i øst, mens
kongestolen sandsynligvis var anbragt overfor
i kirkens vestende. Prædikestolen havde sin
plads på sydvæggen, omtrent i rummets mid
te. Hvor orgel og døbefont har været placeret,
vides ikke med sikkerhed.
Kirkesalen har tilsyneladende dannet en gan
ske enkel, usmykket ramme om inventarstyk
kerne. Om selve gulvbelægningen nævner kil
derne intet konkret, udover lejlighedsvise repa
rationer.72 Oven på de fliser, der antagelig har
ligget her, var anbragt måtter, hvis fornyelse
indgår som en fast post i regnskaberne. Vægge
ne var kalkede, men prydedes, i al fald ved
særlige lejligheder, med ophængte tekstiler.73
Loftet var udformet som et fladrundbuet tøn
dehvælv og overgangen til væggen markeret
med en profileret gesims.74
Farveholdningen
i
kirkerummet
lader
sig
vanskeligt rekonstruere i detaljer, men inventa
ret har sikkert bibragt interiøret den domine
rende kolorit med altertavlens og pulpiturernes
forgyldning og bemaling, suppleret med den
fremherskende røde farve i tekstilerne (alter
klæder, omhæng om prædikestol og pulpitu
rer, gardiner smst.).
Rum ved kirken. I regnskaberne nævnes jævn
ligt kirkekammeret, der øjensynlig benyttedes
som møbeldepot for slottet, ikke for kirken
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Fig. 14. Kirken på Københavns slot. Plan af kongeetage (anden etage). 1:300. Målt 1707, jfr. fig. 11. KglBibl.
— Copenhagen Castle’s Chapel. Plan of the King’s Floor (second storey). 1707.

alene.75 1679 betegnedes dette kammer at
dømme efter indholdet »Mobilie Camerit«, og
beliggenheden angaves at være på kongens
vægtergang, d.e. forbindelsesgangen langs kir
kens sydmur. Den præcise placering fremgår
dog ikke af planerne fra 1707 (fig. 13-14, 29).
Et lille kvadratisk rum bag kirkens østmur er
vist på planen af underste stokværk (fig. 13).
En lille rundbuet dør fører ifølge tværsnittet
(fig. 15) herind, men denne er dog ikke angivet
på planen.76 Det kan måske dreje sig om et
præsteværelse eller et sakristi, selv om disse
ikke er nævnt i regnskaberne.
I kirkens vestmur var en åbning til et stort
rektangulært rum med kamin. Heller ikke det
tes funktion lader sig afgøre med sikkerhed.
Måske har det blot været et forgemak til
kirken.
Trappe og kommunikationsveje. Adgangen til
kirken fra slotsgården foregik via portalen i det
femsidede trappetårn. Herfra førte seks trin op
til en dør i kirkens vestende og atter en række
trin videre til pulpiturets nordvesthjørne. Ad
det lange pulpitur på nordvæggen (også beteg
net kirkegangen (s. 44)) kom man via en åbning
og et par trin i kirkens nordøsthjørne ned til
drabantsalen. Til kongens stol i vest førte dog
en ekstern vej, uset for de øvrige kirkegængere,
ad forbindelsesgangen, der udsprang ved rund

Danmarks Kirker, København

delen og videreførtes syd for kirken til køkken
fløjen. Gangen betegnedes karakteristisk nok
»løngangen«.77
SAMMENFATNING
I forhold til 1500’rnes og 1600’rnes øvrige
slotskapeller i Danmark indtager kirken på Kø
benhavns slot en særlig plads. Om en nybyg
ning fra grunden var her ikke tale. Selve rum
met med den uregelmæssige plan var direkte
overtaget fra det senmiddelalderlige kapel. Det
gælder antagelig også den manglende marke
ring af skellet mellem kor og skib. Langs de tre
vægge i den protestantiske kirkesal var opsat et
system af pulpiturer, der dog ikke var udført
under ét som resultat af en samlet plan, men
var kommet til inden for et længere tidsrum
(s. 43ff.). Pulpiturerne hvilede på knægte, ind
muret i væggen, og havde således karakter af
inventarstykker, sekundært ophængt i den enk
le, enskibede kirke; dog viser dispositionen af
vinduerne imod gården, at det under Christian
III
fornyede rum tog hensyn til et pulpitur
langs
nordre
flankemur.
Pulpiturerne
indgik
ikke i en egentlig arkitektonisk opbygning af
interiøret, således som det kendes fra flere af
Frederik II.s og Christian IV.s slotskirker.78
Det mangelfulde kendskab til alle enkelthe-

3

34

KØBENHAVNS SLOTSKIRKE I 1369-1721

Fig. 15. Københavns slot. Tværsnit af kirkefløjen set mod øst. 1:150. Målt 1707. KglBibl. — Copenhagen
Castle. Cross-section of the Chapel Wing to the east. 1707.

INVENTAR • ALTER

der i indretningen af den københavnske slots
kirke gør det vanskeligt at give en helt præcis
vurdering heraf. Den hyppigt anvendte dispo
sition med kongestolen anbragt over for altret i
rummets længdeakse og prædikestolen placeret
på den ene langside, muligvis først kommet
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til i forbindelse med Christian IV.s ombyg
ning.79 Før den tid havde kongen en anden
plads, måske på et pulpitur i nord på altrets
højre side og med front mod prædikestolen.80
Dronningen sad i Christian III.s kapel på den
anden side af kongen, måske i syd eller vest.

INVENTAR
Oversigt. Det ældste bevarede og samtidig det bety
deligste af slotskirkens inventarstykker er altertav
len, der formentlig blev anskaffet af Christian II.
Prædikestol, pulpiturer, stolestader og orgel hidrør
te, ligesom altersølv og tekstiler, fra det protestanti
ske kapel. Siden Christian III.s nyindretning af slots
kirken 1552-58 synes dog en del at være ændret og
andet føjet til i løbet af 1600’rne. Da Frederik IV. lod
påbegynde nedrivningen af kirkefløjen 1722, blev
adskilligt kasseret; selv prædikestolen blev afhændet.
Den store altertavle skænkedes 1727 til Viborg
Søndre sogns kirke, hvor den endnu er opstillet,
mens et orgelpositiv en årrække fungerede i Fredens
borg slotskirke. Altersølvet, dåbsfadet, forskellige
tekstiler og mindre inventarstykker som pengeblok
og -bøsser forblev for en tid i slotsdegnens forva
ring. Enkelte genstande blandt altersølvet fandt dog
anvendelse både i Frederik IV.s nye kirke og i de
efterfølgende slotskirker på Christiansborg og eksi
sterer endnu i dag, deponeret på Sølvkammeret,
Rosenborg og Nationalmuseet.

På tværsnit og stueplan fra 1707
(fig. 15, 13) er angivet et rektangulært alter
bord, opsat på et podium med to trin. Materia
let fremgår ikke af kilderne.
*
Alterklæde (fig. 16), 1717, af rødt fløjl, un
derforet med lærred og smykket med broderier
i guld og sølv af kronet storkors med de tre
»hovedvåbner« (det danske, norske og sven
ske). I krans af palmegrene og laurbærkviste,
hvorom skriftbånd med versaler: DOMINUS
MIHI
ADIUTOR«.
Herunder
elefantordenens
vedhæng og årstallet 1717.57 Dette fornemme
stykke blev overført til Frederik IV.s nye slots
kirke (jfr. s. 81) og fandt efter at være blevet
omsyet o. 1740 på ny anvendelse i kirken på det
første Christiansborg (s. 151). Året efter den sto
re slotsbrand 1794 overførtes det blandt en
†Alterbord.

række andre reddede genstande fra Ama
lienborg til Rosenborg.81
†Alterklæder. Et alterklæde af rødt fløjl er
omtalt i inventarierne 1624-49.82 Muligvis er
det identisk med det gamle fløjlsalterklæde, der
ganske vist allerede 1640 blev skænket af kon
gen til den ny kirke på Christianshavn (DK.
Kbh.By, 2, s. 476). 1654-66 nævnes alene en
brun gyldenstykkes alterdug, 1654-84 endvi
dere en sort damask alterdug.83 Først 1672 op
træder på ny et rødt alterklæde af slet (glat) fløjl
med lange sølvfrynser, der dog o. 1688 erstat
tedes af et tilsvarende.84
*
Altertavle (fig. 17). Fra 1686 omtaler inven
tarierne en stor træaltertavle »udhuggen i Bille
der og forgyldt«.85 Denne tavle, der tydelig er
vist på tværsnittet fra 1707 (fig. 15)86 blev efter
kongelig resolution 1727 skænket til Viborg
Søndre sogns kirke og i forsommeren det føl
gende år modtaget på stedet, emballeret i to
pakkasser med henholdsvis altertavle og al
terfod.87
Den udskårne skabstavle af eg med forhøjet
midtparti og svungne sidestykker i kølbueslag
har på hver side to malede fløje (pentaptych).88
Den er i dag opstillet på en predella, hvis
forside inddeles af tre pilastre, hvorimellem
panelfelter. Denne er dog næppe identisk med
den helt glatte alterfod, der ses på tegningen
(fig. 15).89
Som nævnt s. 24 er altertavlen udført i Ant
werpen og talrige steder forsynet med det ka
rakteristiske bymærke: Hånden med de udspi
lede fingre.90 Tavlen lader sig stilistisk datere til
første fjerdedel af 1500’rne, måske endnu nær
mere til 1510-15.91 Det har derfor været nærlig
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gende at formode, at den fornemme tavle blev
anskaffet af Christian II og opstillet i det davæ
rende slotskapel, selv om dens placering her
først er sikret arkivalsk godt 150 år senere.
*Altersølv. 1) Kalk, 1533. Fra Antvorskov
kloster ligesom en tilhørende disk (jfr. DK.
Sorø s. 616f.). Kalken og disken er nævnt i det
ældste kendte inventarium 1624 og kan siden
følges blandt slotskirkens altersølv, der 1741
deponeredes på Sølvkammeret og 1835 over
førtes til Rosenborg.92 Herfra kom genstandene
1859 til Nationalmuseet (inv. nr. D. 18172).
2) Kalk (fig. 20), 1696, 22,5 cm høj. Cirkulær
fod i to afsæt med lav standkant, hvorover
hulkehl og godronnering (med skiftevis konka
ve og konvekse led). Overgangen mellem fod
og skaft er markeret med en ring. Knoppen
mellem de indknebne skaftled har attisk slyng
bånd, hvorimellem firbladede blomster i drevet
arbejde på punslet baggrund. Ved overgang til
bæger er indskudt et led.

Fig. 16. Alterklæde 1717 med kongeligt monogram,
detalje. Anvendt i kirkerne på Københavns slot og
Christiansborg I (s. 35). Rosenborg. — Antependium
1717 with royal monogram, used in the Chapel of Copen
hagen Castle and the Chapel of Christiansborg I.

Det glatte bæger hviler i en skål, formet som
buetunger. En profilring danner overgang til
den øvre del, hvorpå er indgraveret Christian
V.s
kronede
monogram
mellem
palmegrene
og krogede kviste med knopper og tulipanlignende bladduske. Ved spidserne af C og 5-tallet
er akantusblade. Under foden indgraveret »Ao
1696 Den 29 May Wigt. 91. lot«. På standkan
ten cirkulært mestermærke for Johan Kohlmann junior (Bøje s. 42). Tilhørende glat disk
(fig. 18), tvm. 21,5 cm. I bunden indgraveret
kongemonogram som kalkens, på fanen cirkel
kors på punslet baggrund. Under fane samme
mestermærke som kalken og indgraveret vægt
angivelse: »W. 20 L. 2 q«; herover oldermandsranke (fig. 19). Både kalk og disk blev 1741
indført i inventariet for Sølvkammeret, hvor de
stadig opbevares.
*Kalkklæder (fig. 22). 1654-66 er omtalt en
»salfett«, der lagdes over den store kalk fra
Antvorskov. Først 1782 optræder på ny et lille
sølvmorstæppe med guldfrynser og et tilsva
rende med guldgalon, begge til at lægge over
altertøjet. To cirkulære servietter, svarende til
denne beskrivelse, er endnu bevaret på Sølv
kammeret, men kunne efter materialet at døm
me muligvis hidrøre fra tiden før 1731.
†Altersølv. 1) Kalk med tilhørende disk, er
nævnt 1624-54, men udgået før 1666.
2)
Kalk af tin er tidligst omtalt 1624, fra 1654
med tilhørende disk. Senest anført 1737.
†Oblatæske, nævnt 1654-1738, af træ.
†Alterkande, omtalt 1624-1785, med lille pibe
og smykket med Danmarks våben. Kanden er
udeladt i det næstfølgende inventarium 1804-08
og kan muligvis være gået tabt under slots
branden 1794. Den kan være identisk med den
sølvkande til brug for altret, der allerede 1602
blev forsynet med en knap af Niels Truidsøn.44
Kirkens altersølv opbevaredes, i al fald fra
1654, i en gammel egekiste. Fra 1672 nævnes en
lille kistebænk ved altret, antagelig identisk
med den gulmalede egekiste med lås, der er
nævnt 1686 og som afhændedes på auktion
1727 57
*Sygesæt. 1) O. 1650-70. Skænket af Frederik
III. Bestående af kalk, disk og flaske med oblat-
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Fig. 17. Altertavle fra Antwerpen. 1500’rnes første fjerdedel. Oprindelig i kirken på Københavns slot, men
1727 skænket til Viborg Søndre sogns kirke. (S. 35). Jens Borød fot. 1982. — Altar-piece from Antwerp. First
quarter of the 16th century in date, originally in Copenhagen Castle’s Chapel but donated in 1727 to Viborg Søndre’s
parish church.

gemme i låget. Kalken (fig. 24) er 12 cm høj på
sekstunget fod med fodplade og knop, på hvis
over- og underside er tungedekoration.93 På
foden Frederik III.s kronede navnetræk. Disk,
(fig. 24) 9,5 cm i tvm., glat med cirkelkors på
punslet baggrund og det kongelige monogram
ligesom kalk. Ingen stempler. Flaske med
oblatgemme i låget (fig. 25), oval, 12 cm høj.
Glat korpus med Frederik III.s monogram,
hvorover der i modsætning til kalk og disk er
en lukket bøjlekrone.94 Under bunden fire
stempler: Mestermærke med JAB for Johan
August (Rettig) Bang (Bøje 670), Københavnsmærke 1784, guardeinmærke for Frederik Fabritius,
månedsmærke
vædderen.
Desuden
indprikket vægtangivelse: »Wog 12 lod«. Tid
ligst nævnt i inventariet 1666, hvor det opbeva
redes i en brun fløjlspose. De fire stempler og
vægtangivelsen på flasken kan stamme fra en
senere reparation eller vurdering. 1835 blev

sættet overført til Rosenborg (inv. nr. Qc. 5213 a-b og 5-202a).92
2-3) 1705. Bestående af to identiske sæt med
kalk, hvori vinbeholder med oblatgemme samt
disk (fig. 26). Desuden †lille lysestage med saks,
anskaffet samtidig med disse. Kalken er 15 cm
høj med fod på bred fodplade og indgraveret
dobbeltrille;
herover
skaft
med
indknebne
skaftled omkring profileret knop. På det glatte
bæger indgraveret Frederik IV.s kronede spejl
monogram.
Under
fodpladen
fire
stempler:
Mestermærke WR 1705 for Wulf B. Jagenreuter
(Bøje Tillæg 3108, dog med 1703), Københavnsmærke 1705, guardeinmærke for Conrad
Ludolph og månedsmærke skytten. Vinbehol
der i bægeret. På undersiden to mestermærker
for Wulf B. Jagenreuter. Øverst oblatgemme
som låg med svagt hvælvet overside, smykket
med koncentriske ringe af dobbelte linjer.
Disk, tvm. 9 cm, med glat fane, hvorpå dob-
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beltrifling. Ingen stempler. Opbevares i samti
dige futteraler betrukket med rødt læder og
prydet med indstemplet guldornamentik. Sygesættene blev erhvervet sammen med futtera
lerne
fra
Normand
»Guldarbeder«
(Andreas
Normand,
kgl.
guldsmed
1700-1727).95
På
Sølvkammeret.
†Alterstager. To store messingstager, smyk
ket med våbenskjolde, nævnt i inventarierne
1624-1739. Stagerne ses på gengivelsen af altret
1707 (fig. 15), men tegningen må antagelig be
nyttes med forbehold, idet stagernes profilerin
ger nøjagtig er indordnet efter alterfodens.
Alterbøger. 1624 omtales en alterbog, biblen,
et passionale og *et gammelt graduale, der for
mentlig er identisk med Det kgl. Biblioteks
eksemplar af Niels Jesperssøns Gradual (fig.
27), anden udgave fra 1606, hvis læderbind
med metalbeslag endnu bærer påskriften »Kiøbenhafens Slodt«.
†Messehagler. 1) 1604 betaltes for reparation
af en gammel messehagel,96 muligvis identisk
med en messehagel af sort fløjl, nævnt 1624-49
eller med 2) en gyldenstykkes messehagel, om
talt 1624-66. 1672-1707 er i inventariet medta
get en violet messehagel med gyldenstykkesgrund, måske den samme som ovennævnte. 3)
En messehagel af rødgyldent fløjl med gult foer
og Danmarks våben broderet på, blev 1640 af
Christian IV bortskænket fra kirkens behold
ning til den ny kirke på Christianshavn (DK.
Kbh.By 2, s. 479). 4) 1654-1707 optræder en
sort damaskmessehagel med sort fløjlskors og
foret med dvælg (groft vævet lærred). 5) En
rød fløjlsmessehagel med brede guldgaloner og
korset aftaget opbevaredes 1666 i kirkekam
meret.
†Alterskranke. Et poleret jernrækværk med 12
messingknopper blev anskaffet 1704 fra mes
singarbejderen Jacob Bahr.57 Udgik 1731.
Fig. 18-20. Alterkalk 1696 og disk, af Johan Kohl
mann junior (s. 36). 18. Disk. 19. Oldermandsranke,
vægtangivelse og mesterstempel fra disk. 20. Alter
kalk. Sølvkammeret. LL fot. 1980. — Altar chalice
1696 and paten by Johan Kohlmann junior. 18. Paten.
19. Rim-mark of the master of guild, weight and master’s
mark from paten. 20. Altar chalice.
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Fig. 21. Jesusbarnet i leg med Johannes Døberen. Detalje af dåbsfad 1698, jfr. fig. 23. Sølvkammeret. LL fot.
1980. — Infant Jesus at play with John the Baptist. Detail of baptismal dish 1698.

Knæfaldet var, i al fald siden 1707, betrukket
med rødt klæde, oprindelig sammensyet af
stof, der havde været anvendt i præsternes stol,
skriftestolen, samt på en dør, men fornyet 1717
i anledning af jubelfesten. 1739 udgået.
*Dåbsfad, (fig. 23) 1698, af sølv, 48,5 cm i

tvm. I bunden Christian V.s kronede mono
gram over årstallet 1698, udført i drevet arbej
de. På fanen inden for profileret kant er indgra
veret fire store og fire små figurfremstillinger,
indrammet af kartoucher med bladslyng. De
fire store scener (fig. 21 a-d) viser Jesusbarnet i

Fig. 22-23. 22. Kalkklæde med guldgalon (s. 36). 1700’rne? 23. Dåbsfad 1698 af Johan Kohlmann junior (s. 40).
Sølvkammeret. LL fot. 1980. — 22. Chalice cloth with gold braid. 1700s? 23. Baptismal dish 1698 by Johan
Kohlmann junior.
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Fig. 24-25. Sygesæt o. 1650-70, skænket af Frederik
III (s. 37). 24. Kalk og disk. 25. Flaske med oblat
gemme i låget. Rosenborg. — Communion set for visi
ting the sick, c. 1650-70, presented by Frederik III. 24.
Chalice and paten. 25. Flask with concealed compartment
in the cover for the sacramental wafer.

leg og samtale med den lille Johannes Døber,
kendelig gennem korsstaven og lammet. Det
idylliske motiv, der højst sandsynligt bygger
på stikforlæg, er henlagt til et åbent landskab
med enkelte træer.97 De fire små billeder gengi
ver alle Jesus og Johannes Døberen nøgne,
bortset fra et løst draperi. Under fanen er fire
stempler og en vægtangivelse: Mestermærket
for Johan Kohlmann junior (Bøje 191), der
også havde udført alterkalk og disk, Københavnsmærke 1698, guardeinmærke for Conrad
Ludolph og månedsmærke vandmanden. Som
vægtangivelse: »Wig 5 pd 7 lod 2 quintin«.
Fadet er tidligst nævnt i inventariet 1712 og har
siden 1740 været deponeret i Sølvkammeret.

DØBEFONTENS TILBEHØR • PRÆDIKESTOL

Inventarierne har ikke registreret nogen døbe
font. Måske har fadet blot stået på en simpel
fod eller bord (jfr. DK. Frborg. s. 1823).
†Dåbsfade og -kander. 1622-24 indleverede
kongen i Sølvkammeret to par vandbækkener
og kander fra slotskirken.98 En lille dåbskande
af kobber på en jerntrefod er indført 1712 og
nævnes endnu 1834-39 i Sølvkammerets inven
tarium. Herefter ses den ikke. 99 Jerntrefoden
udgik allerede mellem 1785 og 1804.
Det store dåbsfad fra 1698 og dåbskanden af
kobber har ikke været benyttet til de kongelige
børn, der siden 1671 døbtes i et særligt gulddåbsfad med tilhørende kande, opbevaret på
Rosenborg. Det vides ikke sikkert, hvad man
før den tid har brugt til de åbenbart ret sjældne
dåbshandlinger
blandt
slotskirkens
menig
100
hed.
†Prædikestol. Kendskabet til stolen bygger i
første række på gengivelserne fra 1707 (fig. 13
og 15). Det fremgår her, at dens grundrids
udgjorde de fem sider af en ottekant, og at
lydhimlen var forsynet med lave ornamentsmykkede top- og hængestykker, mens selve
kurvens form var skjult bag et omhæng (jfr.
nedenfor). Stolen var opsat på kirkens sydside,
omtrent i rummets midte, ud for en åbning til
vægtergangen.
Prædikestolens
anskaffelsestidspunkt
frem
går ikke af de benyttede kilder, og en nærmere
datering alene på grundlag af prospektet er
næppe mulig. 1650 nævnes opsætning af lys i
kirken, bl.a. ved prædikestolen, og 1665 tilmures nogle ridser forneden i stolen.101
Da kirken blev nedrevet i 1720’rne, overfør
tes prædikestolen 1725 til materialgården imel
lem andet kasseret gods, der skulle bortauktioneres. 57
†Prædikestolsomhæng. 1666 nævnt omhæng af
sort slet (glat) fløjl med frynser, 1672 af rødt
slet fløjl, kantet foroven med sølv- og silke
frynser. 1704 udskiftedes det med et nyt af
samme materialer. Også pulten var fløjlsbetrukket. 1717 fik prædikestolen på ny udskiftet
omhænget til et karmoisinrødt fløjlsditto, besat
med brede guldgaloner; hertil en kappe med
lange guldfrynser forneden og smalle ved si-
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Fig. 26. Sygesæt 1705, af Wulf B. Jagenreuter, skæn
ket af Frederik IV (s. 37). Sølvkammeret. LL fot.
1980. — Communion set for visiting the sick, 1705, by
Wulf B. Jagenreuter, presented by Frederik IV.

den, samt et tilsvarende fløjlsbetræk på pulten
og armpuderne. Alt blev kasseret 1731.
†Timeglas, opsat ved prædikestolen, nævnes
fra 1686, men udgår 1731.
†Lysarm, opsat på sydvæg ved prædikesto
len, er angivet på prospektet fra 1707 (fig. 15),
men ikke nævnt i inventariet.
†En knæleskammel, til prædikestolen, anvendt
til at knæle på under Fadervor, anskaffedes
1674.102
†Stole. Slotskirkens stoleindretning lader sig
kun delvis rekonstruere. På gulvet var et antal
stolestader, hvor pladserne nærmest altret var
forbeholdt de fornemste blandt menigheden.
Desuden fandtes enkelte lukkede stole. På kir
kens øst-, nord- og vestvæg var, i højde med
kongeetagen, indrettet et omløbende pulpitur,
der med en åbning i sydvest stod i forbindelse
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med vægtergangen og i nordøst med drabant
salen. På dette pulpitur, hvis østende ses på
1707-prospektet (fig. 15), var kongestolen efter
alt at dømme anbragt mod vest. Endvidere fand
tes i øst en stol for fyrstelige personer, samt
formentlig i nord, stole til medlemmer af den
kongelige familie. Herunder er på prospektet
angivet endnu et pulpitur. Dets nøjagtige ud
strækning eller funktion kendes dog ikke. Hel
ler ikke musikkens placering i kirken lader sig
fastslå med sikkerhed. Det gælder hverken for
musikanterpulpituret med et tilhørende rum,
»kapellet« til instrumenternes opbevaring, eller
for orglet.
†Stolestader. På kirkegulvet har været anbragt
stolestader. I forbindelse med Christian III.s
ombygning udførtes stole med udskåret løv
værk, formentlig på stolegavlene neden for de

Fig. 27.
1606 i
Slodt«.
KglBibl.

Niels Jesperssøns Gradual, anden udgave,
indbinding med påskriften »Kiøbenhafens
Sandsynligvis fra slotskirken (s. 38).
— Niels Jesperssøn’s gradual, second edition,

1606, bound and inscribed »Kiøbenhafens Slodt«. Proba
bly from the Castle Chapel.

kongelige stole.35 Om disse bibeholdtes helt
frem til kirkens nedrivning eller erstattedes
med andre, vides ikke. 1634 omtaler Charles
Ogier stoleplanen, hvor de kongelige efter en
streng rangorden sidder øverst, derefter kansle
ren og rigets marsk, så admiralen, skatmeste
ren og de øvrige rigsråder, anbragt after alder,
fire i hver stol. Der opstod derfor en pinlig
situation, da den kejserlige gesandt en dag kort
før den udvalgte prins’ bryllup havde sat sig i
den forreste stol foran prinserne. Ogier notere
de sig maliciøst i den forbindelse, hvordan der
netop på samme tid blev afsunget en veksel
sang over temaet: »Når du er buden til bryllup,
da sæt dig ikke øverst.«49 1662 kendes på ny en
plan, efter hvilken de fem første stole alene
indrettedes
til
rigsråderne,
formentlig
fordi
kongehusets medlemmer nu havde fået pladser
enten i lukkede stole på gulvet eller på pulpitu
rerne. Endelig opregner en plan fra 1693
(fig. 28) (gentaget 1695) to stolerækker med i
alt 21 stole, 11 i syd og 10 i nord, hvor stands
personer og hoffets funktionærer, alle af mand
køn, var anbragt efter rang. De forreste seks
stole, tre i hver side, var forbeholdt gehejmeråderne.59 Kvindernes pladser er ikke nævnt her.
Antagelig har de da siddet i lukkede stole på
gulvet eller på bænke på pulpiturerne.
Af stolene har særlig rigsrådernes stole mar
keret sig i regnskaberne. 1634 fik »herrestole
ne« seks dækkener af sort plys og sort, slet
fløjl, samt tre fløjlshynder.103 1660 udførtes 11
døre, og 1674 leveredes rygstykker og brædder
for de to ender til de ældste rigsråders stole.102
Stolene var fortsat behængt med klæde, idet to
stole, vel de fornemste, fra 1679 havde rødt
fløjlsomhæng og de fire andre rødt klæde.104
1717 udskiftedes det, og seks (sic) af rådets
stole beklædtes nu med rødt klæde, mens to
behængtes med rødt fløjl fra kongens kirkestol
og prædikestolen. Udgået 1731. I stolene næv
nes fra 1674 seks fodskamler betrukket med
rødt klæde til at knæle på.105 Udgået 1724.
†Præstestol. 1634 omhænges »den stol, præ
sten sidder i før prædiken« med røde damask
gardiner.103 1666 omdrages præstestolen med
sorte taftgardiner og sorte frynser, og 1674
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Fig. 28. Plan over slotskirkens stoleindretning 1693 (s. 42). KglBibl. — Plan of the seating arrangement in the
Chapel 1693.

forsynes den med en fodskammel.102 Endelig
omtaler inventariet 1679-88, at præstestolen,
såvel som skriftestolen, er omhængt med rødt
klæde, »af det som hafvuer sit paa Domb Sahlen (Højesteret) i forrige tider«.106 Herefter er
den ikke nævnt.
†Skriftestolen. Denne omtales først udtrykke
ligt fra 1672, hvor den var omhængt med seks
røde taftgardiner med tilhørende kappe, forsy
net med smalle sølv- og silkefrynser. Indven
dig var som nævnt 1679-88 rødt klæde. 1707
omtales »den ny skriftestol« med fire stykker
røde taftgardiner, kappe og gardiner (fornyet
1717), en lang løs fyrrebænk og en knæleskammel anbragt derved. Alt udgik 1731. Skrifte
stolen kan muligvis identificeres med den op
bygning med gardinforhæng, der ses på kir
kens nordvæg i koret (fig. 15).
†Lukkede stole. Det nøjagtige antal af lukkede
herskabsstole på gulvet lader sig vanskelig fast
slå, endnu mindre deres præcise placering. 1710
nævnes to gardinstænger til dr. Peters’ stol og
én til »hendes høje nådes« stol. Sidstnævnte

udgår først 1731. 1712 er omtalt Madame Eickstedts (Edele Cathrine von Eickstedt, gift med
officeren Valentin von Eickstedt) stol, hvori
var to gardinstænger; disse blev dog efter
regnskab 1712-16 udtaget, tillige med fire
grønne gardiner af rask (tyndt, groftvævet ul
dent stof). 1722 betegnes stolen som etatsrådinde Leths stol. Samme år er anført en rød plys
pude i et vindue til en stol »neden i kirken«.
Endelig opregnes i auktionslisten over kassere
de genstande fra slotskirken 1728-31, to lange
gardinstænger fra »Gross Cancellerindens« stol
(Ida von Holstein, gift med statsministeren Jo
hann Georg von Holstein).
†Pulpiturer. Hovedkilden til vor viden om
placeringen af slotskirkens pulpiturer er 1707opmålingerne (fig. 13-14, 29). Ca. 6 m over
gulvhøjde har løbet pulpiturer på kirkens øst-,
nord- og vestvæg. Hertil kom endnu et pulpi
tur på nordvæggen, anbragt under det øvre ca.
3 m over gulvet. Pulpiturerne, der var ophængt
på knægte, indmuret i væggen, havde varieren
de dybde. Dybest, dvs. ca. 2 m, var det tredelte
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pulpitur i vest med den femsidede karnap. En
skillevæg med døråbning afskildrede det fra det
ca. 1,5 m dybe nordpulpitur. En tilsvarende
adskillelse fandtes mellem dette og det ca. 1,25
m dybe pulpitur i øst over altret. De indbyrdes
uligheder bekræfter indtrykket af, at pulpitu
rernes enkelte afsnit var opsat til forskellig tid.
Eksistensen af den øvre vinduesrække på nord
væggen taler for, at nordpulpituret stammer fra
Christian III.s ombygning. Antagelig har kon
gestolen oprindelig været placeret her. Senere
har der tilsyneladende været siddepladser for
både kongelige og menige medlemmer af hof
staben. Pulpituret har yderligere tjent som for
bindelsesvej mellem drabantsalen og kirkens
vestligste del. I 1600’rne betegnes dette afsnit
ligefrem
»kirkegangen«.107
Ind
mod
kirkens
midtskib synes både dette og de to andre pulpi
turer at have haft glasvinduer, i al fald fra
1642.108
Vestpulpiturets alder er vanskelig af fastslå.
Ganske vist havde allerede Christian II.s dron
ning sin stol her, men udformningen med det
polygonale fremspring er sandsynligvis først
fra 1600’rne, hvor kongestolen var anbragt det
te sted.
Bedst belyst er østpulpituret over altret, der
indrettedes i forbindelse med Det store Bilager
1634 for at skaffe flere siddepladser. Her var
den fyrstelige stol og fra o. 1686 kavalerernes
stol. Tværsnittet fra 1707 (fig. 15) viser tydelig
den syv fag lange facade med brystværn og
ornamentsmykkede topstykker.
Det ca. 2 m dybe pulpitur i nordøst under
nordvæggens galleri er kun vist på tværsnittet
(fig. 15), og det er derfor ikke muligt at slutte
sig til dets udstrækning eller adgangsvejen til
det. Pulpituret springer et stykke frem foran
det ovenliggende og har tilsyneladende ikke
været lukket mod midtskibet. Hverken alder
eller funktion vides med sikkerhed. Måske har
kirkens musikanter haft plads her (s. 48).
Stole for kongen og dronningen. 1) I mester
Michiels brev 1521 til Christian II omtales bjæl
ker, indsat i muren til et orgelværk, der dog
efter bygmesterens mening var for tæt ved
koret og kongens bedestol.11 Som alternativ

foreslås
et
orgelpulpitur
under
dronningens
pulpitur bagtil ved gavlen på sydsiden. Konge
stolen synes således at have været i kirkens
østende, muligvis hævet på et pulpitur som
dronningens stol. Denne må have været på
kortsiden modsat altret i sydvest (her betegnet
vestvæggen).
2) 1556 udførtes stole til kongen og dronnin
gen, begge smykket med våbenskjolde, Chri
stian III.s på den ene side, dronningens på den
anden »for på den øverste stol«.35 Antagelig har
begge været anbragt på et hævet pulpitur over
de løvværkssmykkede stole »der nedenfor«,
som nævnes i samme kilde. 1567 omtaler et
øjenvidne, at kongestolen var på »der borkirche«, der ganske vist kan oversættes med kor,
men også, som det formentlig er tilfældet her,
betegner et pulpitur.38 Kongens plads har for
mentlig været i nord, på altrets højre side og vis
à vis prædikestolen. Denne antagelse bekræftes
af Christian IV.s brev februar 1634, hvor op
sætningen af pulpituret i øst over altret omtales
som et indgreb ved »den gang, som gaar hen til
myn Stoll der offvenpaa«.48 Inventariet 1638
nævner »kongens gamle stol« (i modsætning til
den nyindrettede, jfr. nedenfor). Møblementet
omfattede tre stole, betrukket med rødt laken
(klæde), en bænk, en rød, »uforet« (vel upol
stret) stol, samt fem grønne taftgardiner.
Dronningens stol på den anden side af kon
gens kunne principielt have ligget enten på
samme pulpitur op mod kongens plads eller på
en af de modstående vægge i syd eller vest.
Indretningen kendes ikke.
3) Februar 1634 bestilte kongen en stol på den
side, hvor rigsråderne plejer at stå »Saat man
udaff vechtergangen kan gaa ind udi samme
stoll«.48 Den skulle være lukket med glasvindu
er og ikke være større end til et enkelt menne
ske. Snedkeren fik befaling til straks at gå i
gang med den »Saat den kan opsættes Naar gud
vyll, jeg kommer tilstede«. Da Charles Ogier i
august
1634
overværede
gudstjenesten,
sad
kongen på et højt pulpitur, hvor man ikke
kunne se ham, antagelig på den nysudførte
stol.49 Sandsynligvis har kongestolen ved den
ne lejlighed fået sin blivende plads på vestvæg-
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gen med indgang fra løngangen.109 Den præcise
motivering for flytningen kendes ikke. Anta
gelig hænger den sammen med nyindretningen
af østendens pulpiturer, dels til den fyrstelige
stol anbragt skråt over for den gamle konge
stol, dels til musikanterne, der kan have fået
plads på nordvæggen umiddelbart under kon
gen og derfor uden for dennes synsfelt.
I årene efter 1634 er der kun tale om mindre
reparationer, såvel af stolen, som af dens inven
tar.110 Væsentligst blandt fornyelserne er bema
lingen 1651 af stolen med cinnoberrødt på tre
døre og en stor vindueskarm, samt under gyldenlæderbeklædningen
på
væggen.
Desuden
udsmykning
med
»Graadescher«
(grottesker)
oven omkring, dvs. formentlig over gyldenlæ
deret.111 Først fra 1666, hvor detaljerede inven
tarier er bevaret, kendes flere enkeltheder ved
rørende indretningen.
Kongestolens plan kendes alene fra planerne
over kirkens øvre etage (fig. 14, 29). Pulpituret
ved vestvæggen er gennem skillevægge inddelt
i tre rum. Forskudt fra midtaksen er et ca. 3 m
dybt, 3 m langt femkantet fremspring, der i
nordvest flankeres af et ca. 2,75 m langt rum, i
sydvest af et ca. 1 m langt rum, der med en
åbning er forbundet med løngangen langs syd
muren. Kongestolen er med stor sandsynlighed
identisk med den fremspringende karnap, an
bragt lige over for altret. Om stolen i denne
form svarer til Christian IV.s enmandsstol (jfr.
ovenfor) er dog uvist. Imidlertid findes ingen
oplysninger om eventuelle ombygninger. Det
lille rum i sydvest er formentlig bagkammeret
eller stolekammeret bag kongens stol (jfr. s. 46)
mens det store kan have fungeret som plads for
andre højtstående medlemmer af kongefamili
en, måske dronningen (jfr. s. 46) eller kron
prinsen.
Majestætens stol, hvis ydre i øvrigt ikke
kendes, var omhængt med klæde; 1666 nævnes
et omhæng af sort slet fløjl og damask med
guldfrynser og guldgaloner, måske en afløser
for de ti bredder sølvstykke til at hænge om
kongens stol, nævnt samme år i kirkekamme
ret.57 1672 er omhænget af rødt, slet fløjl med
kappe og dekoreret med sølvfrynser, 1711 af
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Fig. 29. Kirken på Københavns slot. Plan af kongee
tage (anden etage). 1:300. Målt 1707, jfr. fig. 14.
Forsvarets Bygningstjeneste. — Copenhagen Castle’s
Chapel. Plan of the King’s Floor (second storey).

rødt damask, men 1717 på ny af karmoisinrødt
fløjl, nu med lange guldfrynser. Afgået 174547.
Indvendig var de rødmalede vægge beklædt
med gyldenlæder, der 1679 efter en kort perio
de med rødt klædesindtræk erstattedes med
forsølvet læder på blommerant (lyseblå) grund.
1711 nævnes dog igen rødt damaskbetræk,
bl.a. under vinduerne og på pillerne i stolen,
samt på gangen hertil. Udgået 1731. For vin
duerne var 1666 fem grønne damaskgardiner,
samt to grønne af rask. De fem gardiner erstat
tedes 1672 med røde taftgardiner, 1679 med
hvide, udført af samme stof og 1711 fornyet.
Udgået 1731. I vindueskarmen lå, i al fald fra
1679, to små røde fløjlspuder. På gulvet rødt
klæde, udskiftet 1712 og afgået 1731.
Til møblementet hørte 1666 to lænestole,
antagelig identiske med de to lænestole med
rødt fløjlsbetræk, guld- og sølvfrynser, samt
brogede hynder af rask og fløjl, nævnt 1672 og
1679. 1684 er dog kun et betræk til en lænestol
tilbage, samt diverse hynder og puder.112 1707
kasseres en ubrugelig lænestol, 1712 noteres på
ny to lænestole, der kasseres 1722, betrækket
dog først 1731.113 Foruden lænestole nævnes
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1666 en høj stol med flamsk syning og en lav
stol med sort fløjl. Yderligere findes 1679 en
stor skammel med rødt betræk, måske identisk
med en af de to knæleskamler, Hans Balche
leverede 1670.102 1724 udgår en lille lav skam
mel, 1727 en knæleskammel med rødt betræk.
Yderligere er 1679 omtalt to klapper og en
nagelfast skammel, udstoppet med karmoisin
rødt slet fløjl, udgået 1724. Et lille fyrbord med
et lille rødt bordklæde anføres 1666; tilsynela
dende er det identisk med det lille bord med
rødt fløjlstæppe, der 1672 er i stolekammeret,
1684 ses kun det røde borddækken. Udgået
1722. 1666 findes en jernkakkelovn i kongesto
len, vel den, der 1653 blev repareret og bema
let.114 Herefter er alene i inventariet nævnt en
jernkakkelovn i kongens stolekammer, mulig
vis den, som maler Sivert Sivertsen bemalte
1667
»bey des Königs Stuhl«.115 Til stolens
inventar
opregnes
endelig
1666
fire
små
»Stücker med Landschaffer«.
Ved kongestolen nævnes fra 1672 bagkam
meret
eller
stolekammeret,
antagelig
identisk
med det lille rum sydvest for kongestolen,
udfor åbningen til løngangen.116 Rummet fun
gerede øjensynlig både som forgemak til stolen
fra syd og som møbelmagasin.117 Den indven
dige vægbeklædning svarede til kongestolen.5
To hvide taftgardiner dækkede de to vinduer,
der 1707 omtales som engelske blikvinduer
med fransk glas, fornyet 1717. Foruden de
under kongestolen nævnte stole, stolebetræk,
hynder og bord med bordtæppe, er nævnt en
jernkakkelovn.
Dronningens stol nævnes endnu som et selv
stændigt rum 1653, hvor en kakkelovn males
og 1660-62, hvor glasruder opsættes.108 Place
ringen kendes ikke. Den kan have været på
pulpituret i vest eller nord, eventuelt på gulvet.
Fra 1667-99 havde Christian V.s dronning
Charlotte Amalie sit eget reformerte kapel på
slottet (s. 51 f.).
Den fyrstelige stol (»De förste Persohners Stoel«, »Den förste Stoel«),118 over altret blev opsat
efter kongens befaling 1634. Måske var det her,
Charles Ogier i august samme år så kongens
»meget smukke døtre« placeret.49 Af stolens i

alt syv fag synes de fyrstelige personer kun at
have optaget de fire.119 De tre sidste fag kan
have rummet kavalerernes stol, der fra 1686
omtales »nest hoes« den fyrstelige stol (se ne
denfor) .
Udvendig var stolen klædesbeklædt, 1666
med sort fløjl og damask, 1672-79 med rødt
slet flosfløjl, i alt 13 bredder, prydet med lange
sølv- og silkefrynser på kappen og »nedenomkring« med smalle sølvfrynser. 1727 kasseres
det gamle røde klæde, hvormed stolen havde
været betrukket. I vinduerne var 1666 fire røde
taftgardiner og fire armpuder af fløjl, de sidst
nævnte dog 1672-79 erstattet af en lang pude
foran alle fire vinduer.120
Indvendig var 1666-79 et skiftende antal røde
caffas (glat klæde med lådden bagside) stole
med frynser. Fra 1679 nævnes også en fyrre
bænk med rygstykke og tilhørende fodskam
mel, som indtil 1712 udgjorde hele møblemen
tet. 1712 tilkommer dog 12 drejede egestole
med rødt skind, der 1719 erstattes med fire
stole med rødt klædesbetræk nede fra selve
kirken. 1722 er atter kun bænk og skammel,
som kasseres 1725.
Kavalerernes stol, anbragt »nest hoes« den
fyrstelige stol. Nævnt fra 1686. Inventaret sy
nes alene at have bestået af en 4 alen lang bænk
og en fodskammel, der dog allerede udgår før
1688. 1722 kasseres bænken.
Foruden de ovennævnte stole opregner in
ventarier og regnskaber fra det 17. århundrede
et skiftende antal stole eller stolekamre til prinserne
og prinsesserne. Placeringen af disse kan ikke
afgøres med sikkerhed. 1634 sad, i det mindste
ved de gudstjenester, Charles Ogier overvære
de, prinsesserne på pulpituret, mens prinserne
havde deres pladser i stole nede på kirkegulvet
foran de øvrige kirkegængere.121 1641 betaltes
snedker Bertel Møller for »adskilligt billedsnider- og snedkerarbejde« på »Försti. Naade
Prindtsens och Fröickernis Stoel«, og samtidig
blev alt grønmalet i prinsens stol, samt fortil i
frøkenernes stole. Også en dør samme sted
blev grøn.52 1654 blev prinsens stol på ny grøn
malet, både indvendig på paneler, stole, bænke
og døre, mens nogle bænke fik rød farve.122
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1656, 1659 og 1673 afregnes yderligere for
franske glasruder til prinsens stol.108 Forment
lig blev begge stole anbragt på pulpituret og
nyindrettet 1641 f., men de nøjagtige pladser
kendes ikke. Muligvis har kronprinsen (»Hans
Kongl. Høyhed«), hvis stoleinventar først ken
des fra 1666, siddet umiddelbart ved siden af
kongestolen, dvs. i nordvest,123 mens prinses
serne, hvis stol først omtales fra 1684, kan have
siddet på pulpituret i nord. Samme sted kan
have været pladser til prins Jørgen (nævnt
1672-84), prins Christian (1684-88) og prins
Carl (1707 ff.).124
Hans kongelige højheds (kronprinsens) stol. 1666
udvendig beklædt med sort fløjl- og damask
omhæng med sorte silkefrynser. Indvendig fra
1684 beklædt med rødt klæde. For vinduerne
var taftgardiner; 1666 nævnes fem gamle gardi
ner, 1684 syv små gardiner, der dog 1707 og
atter 1714 udskiftes med seks røde gardiner af
forskellig længde. I alle vinduerne var en lang
plysarmpude. Alle tekstiler udgik 1731. Møb
lementet bestod 1666 af fire stole med rødt
caffasbetræk, to træbænke og to flamske bæn
kepuder. 1684 nævnes alene rødt plys til en
lænestol. 1688 tilkom en »taffelstoell« med rødt
læder. 1707 findes en højrygget stol, betrukket
med rødt fløjl, en stol med rødt forgyldt læder,
en klapstol med rødt klæde og en fodskammel;
1722-27 afgår alt inventar.
Prins Jørgens stol. 1672-79 udvendig beklædt
med 18 bredder rødt slet plys med tilhørende
kappe, prydet med sølvfrynser. I vinduerne
fem røde taftgardiner, der dog 1684 er reduce
ret til fire; endvidere en rød fløjlsarmpude i
vinduet, 1684 erstattet af en rød plyspude i
vinduerne.
Indvendig
var
rummet
beklædt
med rødt caffa; 1679 ophængtes et stort lærredsgardin
som
skillevæg.
1672-79
bestod
møblementet af en lænestol med hvidt blom
stret caffa med »noget Guld«, og silkefrynser
omkring, samt en tilhørende hynde. 1679 til
kom to røde caffasstole med silkefrynser og en
nagelfast bænk med rødt klæde. 1684 nævnes
ingen møbler; antagelig stod rummet nu tomt
efter prinsens giftermål i England året forin
den. Stolen kan fra 1707 være blevet genan-
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vendt til prins Carl, men inventarierne giver
ikke mulighed for at afgøre dette med sik
kerhed.
Prins Christians stol. 1684-88 indvendigt be
klædt med rødt klæde og forsynet med syv
røde taftgardiner og en pude i vinduerne. 1686
nævnes også seks gardinstænger. Desuden en
fyrretræsbænk med ryglæn og én uden. En af
disse er vel identisk med en med rødt plys
beklædt bænk fra 1684. Efter 1688 nævnes sto
len ikke længere i inventariet. Også dette rum
kan principielt være genanvendt til prins Carl
fra 1707 (jfr. ovenfor).
Prins Carls stol. 1686-88 synes prins Carl
(f. 1680) at have delt stol med prinsesserne (se
nedenfor). 1707 figurerer prinsens stol dog som
selvstændig. Væggene var som i de øvrige stole
beklædt med rødt, vinduerne forsynet med i alt
otte røde taftsgardiner. Sammesteds var en
lang rød armpude. Alle tekstilerne kasseredes
1731. Møblementet udgjordes af en lænestol,
beklædt med rødt klæde, antagelig identisk
med den »gevundene« valnøddestol, der afgår
1727; betrækket var allerede kasseret 1722. En
fyrrebænk og en lille skammel kasseredes 1724.
Prinsessernes stol. 1686-88 omtalt som »prins
Carls og prinsessernes stol«, fra 1707 som
»Den
kongelige
prinsesses
stol«.
Indvendig
rødt klæde, røde taftgardiner i vinduerne og en
rød plysarmpude i vinduerne.125 1686 nævnes
en gammeldags rød stol, vel identisk med den
lænestol, der er omtalt 1688 og som kasseres
1727; betrækket var allerede afgået 1722. Hertil
kom en bænk, der blev kasseret 1724 sammen
med en klapstol fra 1707.
1684 og 1688 nævnes før omtalen af prinser
nes og prinsessernes stole, et rødt plysomhæng
på 19 bredder af 2,5 alens længde, smykket
med sølvfrynser og en tilhørende kappe og
ophængt omkring »det unge herskabs stole«,
dvs. formentlig foran rækken af fyrstelige stole
på nordpulpituret.126 I en af de ovennævnte
stole har åbenbart stået et lille alter, der dog
ikke er nævnt i inventariet. Således bliver 1676
fire fyrrebrædder »indvendig für die Pfeiler
genagelt auf den kleinen Altar oben bej der
Jungen Herschaft. «102
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I gangen uden for prinsessernes stol nævnes
1686 tre og 1688 to fastnaglede åbne bænke.
Formentlig drejer det sig om siddepladser i
kirkegangen i nord til medlemmer af tjenerstaben.57 1707-24 er dog kun anført en bænk med
rødt betræk i inventariet efter kavalerernes stol.
1686-88 er yderligere blandt rækken af fyr
stelige stole nævnt fruentimmerets stol.127 Eneste
inventar var en lille meget gammel stol, be
trukket med læder. Den kan være identisk med
jomfruernes stol, hvortil der 1653 udførtes et
skillerum, fire døre og to bænke af 4,5 alens
længde, suppleret 1654 med endnu fire bæn
ke.102 Endvidere med De adelige jomfruers stol,
hvor 10 stole 1707 fik udskiftet et rødt klædesbetræk med rødt læder, men det kan heller ikke
udelukkes at de sidstnævnte stole har været på
gulvet (jfr. s. 43).
Musikanternes
pulpitur.
Et
spørgsmål,
der
ikke er ganske afklaret i forbindelse med slots
kirkens indretning, er placeringen af musikan
terne, dvs. sangere og instrumentister, hvis
antal under Christian IV blev markant for
øget.128 1610 udførtes tre vinduesbuer (dvs.
vinduesrammer) og en fyrskive (vel en bord
plade af fyrretræ) til instrumentisternes brug,
hvilket muligvis kunne hentyde til, at der alle
rede på dette tidspunkt eksisterede et pulpi
tur.96 I foråret 1634 forhandlede kapelmesteren
imidlertid med kongen om udførelse af et pul
pitur i koret tværs over for det andet, men et
fremlagt »affriidtz« blev afvist som unyttigt og
for dyrt, til fordel for kongens egen plan: at
bygge et stykke ud tværs over for den plads,
hvor orglet stod i gamle dage.46 Diskussionen
drejer sig sandsynligvis om at skaffe øget plads
til musikken, men præcis hvor kapelmesteren
eller kongen ønskede den anbragt, er ikke gan
ske klart. Formentlig må der i begge tilfælde
være tale om en placering i eller tæt ved koret
på nord- eller sydvæggen.129 1638 omtales mu
sikanternes pulpitur i forbindelse med indret
ningen her af et kammer til instrumenterne,
indvendig beklædt med brædder på de to væg
ge.102 Her på »Kappeteilet« eller kapellet opbe
varedes forskellige instrumenter til det kongeli
ge kapel (jfr. nedenfor). 1648 blev pulpituret

sortmalet i forbindelse med Christian IV.s ligbegængelse, og også i de følgende år omtales
mindre reparationer.130 Fra 1672-1722 er kapel
lets inventar systematisk optegnet. Pulpituret
med kapellet kan være identisk med den ud
bygning, der på tværsnittet fra 1707 (fig. 15) er
vist på nordvæggen under herskabsgalleriet.
Dog er hverken vist skillevægge eller angivet,
hvordan opgangen hertil er foregået. Inventa
riet for kapellet nævner først gardiner 1707.131
Som depot for de kongelige musikanter
rummede kapellet en række genstande, der
ikke direkte brugtes i kirken. Ved indretningen
1638 udførtes tre store kistebænke, der fra 1672
var fyldt med diverse instrumenter og musik
bøger. Desuden nævnes et futteral til violiner
og et for til et positiv. Et positiv hørte fra 1672
til kapellets inventar, samt 1686 et gammelt
ubrugeligt regal (jfr. s. 49). Hertil kom et skif
tende antal bænke og stole.132
†Orgler. 1521 foreslår bygmester Michiel van
Haerlem i sit brev til Christian II (jfr. s. 23), at
der anbringes et orgelpulpitur bagtil ved gavlen
på sydsiden under dronningens pulpitur. Der
ville her være plads til et orgel på seks fod,
hvilket var tilstrækkeligt, da det kunne klinge
som et værk på otte fod. Mester Michiel anfø
rer, at de bjælker, som allerede sad i muren til
at anbringe et orgel på, var placeret for tæt ved
koret og kongens bedestol.11 Det foreligger
ikke oplyst, om slotskirken overhovedet fik or
gel på dette tidspunkt, eller om der opsattes et
pulpitur på en af de førnævnte pladser.
1)
I forbindelse med nyindretningen af slots
kapellet o. 1550 bestiltes et orgel hos den sydfra
kommende
Hermann
Raphaëlis.
Orglet
stod
færdigt sidst på året 1556.133 Detaljer om arbej
det kendes ikke, men i forbindelse med byg
ningen af et orgel til slotskirken i Dresden 1563
henviser Raphaëlis til sit slotsorgel i Køben
havn, idet han lover at bygge Dresden-orglet
større og herligere end dette og med mere
stemmeværk. Dresden-orglet fik en størrelse
på 13 stemmer, alle anbragt i ét og samme
manualværk.134 En kilde taler om »thet werk
och positive, hand giørde paa Kiöppenhaffn
slott«,135 så det er tænkeligt, at orglet har haft
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to manualer (hovedværk og positiv) ligesom
renæssanceorglet i Sønderborg slotskapel, der
muligvis også kan tilskrives Raphaëlis.136
1603 renoveredes og forbedredes orglet af
Nicolaus Maass.137 Orglets oprindelige plads
var sandsynligvis på et sidepulpitur i koret,
formentlig på sydsiden over for kongestolen
(jfr. s. 48). På et tidspunkt før 1634 er det
imidlertid blevet flyttet herfra. I sit brev af
28. febr. dette år refererer kongen således til
orglets placering »i gamle dage«.138 Flytningen
kan have medført en opstilling et andet sted i
kirken eller måske have været ensbetydende
med, at orglet kasseredes, eventuelt overflytte
des til en anden kirke. En række omstændighe
der taler for, at Raphaëlis-orglet fra København
ligefrem kunne være identisk med orglet i Søn
derborg
slotskapel,
der
nystafferedes
1626
(DK. SJyll. s. 2154f.). Noget bevis herfor fin
des dog ikke.139
2) Bygget 1636 af Johan Lorentz. Prisen, 300
rdl.,140 svarede til et nyt orgel med ca. seks
stemmer, og det betegnes da også i regnskaber
ne som et lidet orgelværk. Det har rimeligvis
været anbragt på et sten- eller flisegulv, efter
som der den 20. marts 1636 leveredes 4000
mursten og fire læster kalk til murermester
Claus Wilche at forbruge til rendestene i vin
kælderen såvel som til slotsherrens køkken og
til det nye orgelværk, som skulle opsættes i
slotskirken.34 Den nøjagtige placering af det
lille orgel lader sig ikke fastslå.
1726 blev et lille orgel eller positiv fra Kø
benhavns slotskirke afgivet til den nyindrettede
kirke på Fredensborg,141 (jfr. DK. Frborg.
s. 847f.). Dets størrelse opgives 1832 til 10
stemmer, og det fremgår, at det er meget kom
pakt bygget og har pedaler.
Transportable †småorgler. Der fandtes adskilli
ge flytbare positiver på de kongelige slotte. De
blev transporteret omkring efter behov, og det
er ikke muligt at fastslå, hvilke af dem der i
kortere eller længere perioder har været i brug i
slotskirken.
1) Et positiv i slotskapellet omtales april
1545.142
2) 1633, som et led i de omfattende forbere

Danmarks Kirker, København

49

delser til den udvalgte prins Christians bryllup,
foretog Johan Lorentz en istandsættelse af et
meget brøstfældigt positiv i slotskirken.143
3) Et positiv leveredes 1640 af Johan Lorentz
for 300 rdl.;34 muligvis var det dette, der 1641
emballeredes i tre futteraler og sendtes til
Glückstadt.102
4) Et positiv med tre stemmer fandtes i kir
ken 1672; året efter forsynedes det med et nyt
halvtag.130 Frem til 1722 nævnes et positiv i
inventarregnskaberne; 1688 er det ubrugeligt,
men 1707 findes atter et brugeligt positiv.
5) Et gammelt ubrugeligt regal (et ganske lille
orgel med tungepiber) nævnes i inventarregn
skaberne 1686 og 1688.
†Pengeblok(ke). 1625 anmodede Christian IV
slotspræsten om at have opsyn med anvendel
sen af de indsamlede penge i slotskirkens pen
geblok til »de gamle forarmede og siugge aff
woris hofftiennere, deris encher och børn«.144
1667 nævnes Børnehuset på Christianshavn og
så som modtager af de penge, der indsamles i
»dend sidste anrettede fattigis tafle«,145 mens en
forordning 1699 yderligere medregner Søeta
tens Kvæsthus og påpeger, at pengene til de
respektive nødlidende blev anbragt i den blok,
som »for hvert Steds fattige der i Kirken er
beskicket«. Der er imidlertid kun registreret en
enkelt blok i regnskaberne, der 1668-69 nævner
den i forbindelse med en reparation af låsen.146
Først fra 1672 figurerer den i inventarierne, be
skrevet snart som en jernbeslået, snart som en
af jern udført stor armblok med tilhørende låse,

opstillet og fastbunden ved et hjørne af altret.
Afgået 1742-44 som de øvrige pengebeholdere.
†Pengeskrin. Et pengeskrin til de fattige sen
geliggende er registreret fra 1707 og et lille
skrin med beslag og to nøgler til Kvæsthusets
penge ses fra 1666.
†Pengetavler. En »lade« af eg til penge, bereg
net for »de Queste« (Kvæsthuset) udførtes 1658
af Hans Balche.102 Kvæsthustavlen er omtalt i
inventarierne fra 1666. En indlagt tavle for de
syge ses fra 1679, mens kirkens tredje tavle, en
oliventræstavle
med
forgyldt
sølvklokke,
nævnt fra 1686, vel var beregnet til Børnehu
set. Tavlerne afgår 1742-44. En lille sølvfor-
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Fig. 30. Klokke til pengetavle s. 50). Sølvkammeret.
LL fot. 1980. — Bell for a collection tray.

gyldt *klokke til en tavle, antagelig ovennævn
te, indgår imidlertid i Sølvkammeret fra 1741
og er endnu bevaret her (fig. 30). Tvm. 3,5 cm.
Foroven øsken med ring til ophæng.
†Klingpunge. 1638 udførte Daniel Handske
mager og Andreas Svertfeger en pung til de
fattiges penge.96 Muligvis er den identisk med
den guldbroderede klingpung med en lille sølv
klokke, der nævnes i inventariet 1654. Fra 1666
beskrives kirkens klingpung som fløjlsbroderet
med muskattræskaft og en lille sølvklokke;
klokken omtales ikke efter 1731 på klingpungen og kan måske være påsat den ny klingpung
i Frederik IV.s kirke (jfr. s. 90). Yderligere om
tales 1672 to sorte klingpunge af klæde, der dog
senest 1690 registreres som anbragt i kapellet
(jfr. s. 48).
†Salmenummertavler. 1686 anføres tre sorte
tavler til at skrive salmenumre på. Udgået
1731.
†Billedtæppe. I inventarregnskaberne for 1707
nævnes under kirken »1 Stöcke Historisch Ta
pet af Daniels, har sadt ved Altret«, 4,5 alen
langt og 5 alen bredt. I den systematiske inven
tarliste fra samme år angives placeringen dog at
være i rådets stole, måske på væggen ved stole

staderne for rigsråderne. Tapetet er ikke nævnt
tidligere i kirken. 1728-31 omtales det som kas
seret og udgået.147 Ved jubelfesten 1717 blev
kirken i øvrigt yderligere smykket med »tapet
serier«.
†Klokker. I trappetårnet ved kirken var op
hængt klokker, ligesom der blandt slottets
funktionærer fandtes en klokker ved slotskir
ken. 148 Mere præcise efterretninger om kirkens
klokker savnes dog.149
Begravelser. Det hvælvede kælderrum under
kirken, i inventariet betegnet »Begravelsen«,
synes lejlighedsvis at have været benyttet til
midlertidige
bisættelser
af
kongefamiliens
medlemmer, før disse blev overført til Roskil
de domkirke.150 For kongerne og enkelte af
dronningerne skete ligbegængelsen dog siden
Christian IV.s tid i form af et prægtigt castrum
doloris i selve kirken (jfr. s. 10). På tværsnittet
fra 1707(fig. 15) ses to kister. Den ene, der er
hensat i en niche i muren, har brede skråsider,
mens den anden, der står på en ligbåre, synes
trapezformet; det flade låg er smykket med et
dødningehoved og andre figurer. At dømme
efter tegningen var sidstnævnte tydelig en vok
senkiste. Det er derfor tvivlsomt om denne og
dens pendant, hvis størrelse vanskeligere kan
anslås, har rummet de to små lig, der 1724 blev
overført fra hvælvingen til Holmens kirke
(DK. Kbh.By, 2, s. 167). Det fremgår ikke,
hvem det drejer sig om.151
I »Begravelsen« henstod fra 1707 en løs itali
ensk trappe med 20 trin og tre høje †lysestager
med blikplader. 1724 solgtes alt på auktion.

DET REFORMERTE KAPEL

DET REFORMERTE KAPEL
1667-99
Da kronprins Christian (V) 1667 ægtede den
hessiske prinsesse Charlotte Amalie, der var
opdraget i en streng calvinistisk tro, blev det i
ægtepagten tilladt prinsessen at dyrke sin religi
on og holde privatandagt med en »fredselsken
de hofprædikant« i et bekvemt, dertil forordnet
værelse for sig og sin hofstab.152 Kun prædiken
og nadverhandlinger måtte foregå her, ikke
dåb eller vielser.
Samme år blev indrettet et lille kapel i et af
slottets gemakker.153 Hvilket er dog ikke gan
ske klart.154 Rummet blev 1671 malet og tapetseret med gul grund under tapeterne, gult løv
på blå bund oven over disse og gule lister og
døre.155 Også to stole blev gule. Herudover
nævnes af inventar frem til 1674 kun i alt 12
lange bænke til tilhørerne og en knæleskammel.102
1674 flyttede det reformerte kapel til etagen
oven over slotskirken i et gemak, der tidligere
havde tilhørt prins Jørgen.156 Placeringen over
kirken genfindes ved det lidt senere reformerte
kapel på Nykøbing slot (DK. Maribo s. 255).
Til kapellet hørte endvidere et værelse ved si
den af dronningestolen og et forgemak.57 Efter
Christian V.s død 25. august 1699 flyttede
dronningen til Charlottenborg, og alle inven
targenstandene
fra
kirken
og
stolekammeret
overførtes til den nyindrettede kirkesal her,
mens kapellet på slottet blev nedlagt.157
Der er ikke bevaret planer af rummet og dets
indretning, og det er uvist om 1707-tværsnittet
af kirkefløjen (fig. 15) viser det da nedlagte ka
pel med det ca. ni alen brede gemak mod slotsgraven, forsynet med en kamin og flankeret af
et smallere, korridorlignende rum. For selve
kapellet
nævner
håndværkerregningerne
et
større antal vinduer, men der er indbyrdes
uoverensstemmelser med hensyn til det nøjag
tige tal.158 Kapellet var indvendig beklædt med
stribet, uldent stof (»kammerhængsel«).159 Lof
tet var ligesom vinduerne malet grønt over en
grå undermaling.102
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Indretningen af den lille kirkesal har i over
ensstemmelse med den reformerte kirkes prin
cipper formentlig været ganske enkel. Regn
skaberne nævner et †bord, hvorved præsten skal
prædike. Bordet kan være identisk med det lille
fyrbord, der omtales i inventarierne.
†Borddækken af rødt fløjl med sirater er nævnt
1679, formentlig som tilbehør til præstens
bord. 1684 omtales dog et borddækken af sort
klæde.
†Stole. Snedkeren Hans Balche udførte 1674
en bænk med ryglæn til dronningens kammer
herre, fornemme residenter og kavalerer, samt
året efter en ni alen lang bænk.102 Inventarierne
opregner imidlertid et større antal stole og
bænke, der tildels kan være overført fra det æl
dre kapel. 1679 var 12 stole med rødt læder, et
antal, der dog 1686 var reduceret til ni og 1690
til syv. Desuden en bænk med rygstykke og
rødt læder, formentlig identisk med den oven
nævnte af Hans Balche; 1686 var yderligere tre
bænke uden ryglæn og 28 gemene fyrrebænke
(20 i 1679, 25 i 1688). Endelig omtales 1690 syv
klapper, lavet af løse bænke.
†Dronningestol. Dronningens stol eller stole
kammer var udformet som et afskilret rum bag
en skillevæg, med vinduer ud mod kirkerum
met.160 Efter alt at dømme var stolen hævet
over
gulvniveau.161
Indvendig
var
væggene
prydet med forgyldt læder på grøn bund, og
den grønne farve var videreført på de fire taft
gardiner,
et
fløjlsforhæng
under
vinduerne
med sølvfrynser, samt en tilsvarende kappe.
Også to stole var grønmalede, beklædt med
grønt fløjl og besat med sølvfrynser. Endelig
var et grønmalet fyrreskærmbræt anbragt foran
skorstenen.
†Præstestol. 20. aug. 1674 anskaffedes ny gar
dinstang til præstestolen, hvis håndfang og
klinke yderligere blev beslået.146
Gemakket næst for dronningens stol var beklædt
med forgyldt læder på rød grund og prydet
med et landskabsmaleri ophængt på skorste
nen, samt et skab til dronningens gevær (sic).
Forgemakket havde ligeledes gyldenlæder på
blå bund og rummede alene et skilderi over
skorstenen, »om Troya«.
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Fig. 31. Lambert van Havens projekterede slot på Slotsholmen. Plan af stueetagen. 1:900. Bregentved godsar
kiv. — Lambert van Haven’s projected castle for the Slotsholm site. Plan of the Ground Floor.

Fig. 32. Lambert van Havens projekterede slot på Slotsholmen. Planskitse med kommentarer af Nicodemus
Tessin d. y. 1687 efter van Havens model (s. 54). Tegning. Nationalmuseum, Stockholm. — Lambert van
Haven’s castle project. Sketch plan with commentary by Nicodemus Tessin the Younger, 1687, after van Haven’s model.

KIRKEN I LAMBERT VAN HAVENS PROJEKTEREDE
RESIDENSSLOT PÅ SLOTSHOLMEN O. 1680-87
Blandt den tidlige enevældes projekter til resi
densslotte i København skal særlig ét fremhæ
ves i denne sammenhæng: Lambert van Havens
forslag til et firfløjet slot med tilhørende stald
bygninger på Slotsholmen.162 Slottets kirke var
anbragt som et centralt element midt i vestflø
jen og markerede med al mulig tydelighed sin
tilstedeværelse gennem de særlige vinduesfor
mer og et vældigt spirprydet tårn.

Arbejdet med slotsprojektet må være be
gyndt kort efter 1680. Allerede 1681 noteredes
det, at kongen lod forfærdige adskillige model
ler og »desseiner« til et nyt slot i København,
og fra maj 1682 til dec. 1687 betaltes bygmester
Hans van Steenwinckel III regelmæssigt for
modellen/modeller,
formentlig
udført
efter
Lambert van Havens forskrifter.163
Under et ophold i residensstaden i forsom-
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meren 1687 så den svenske hofarkitekt Nicodemus Tessin d. y. den omtrent fuldførte model
og tegningerne hertil. Hans skitse af anlægget
(fig. 32) er sammen med en detaljeret kommen
tar en værdifuld kilde til viden om projektet i
den afsluttende fase.164 Hertil kommer en ræk
ke beliggenhedsplaner, enkelte etageplaner, en
facadeopstalt af en fløj og flere detaljetegninger, bl.a. af slotstårnet.165 Ikke længe efter Tes
sins besøg synes arbejdet imidlertid at være
stillet i bero. 1693 valgte kongen i stedet at lade
den svenske hofarkitekt udføre planerne til det
ny residensslot, men nu med henblik på en
placering
på
det
afbrændte
Sophie
Amalienborgs jorder.
Bestemmende for dispositionen i Lambert
van Havens anlæg var de øst-vestgående akser,
der allerede i 1600’rne var etableret på Slotshol
men
med
Tøjhuskomplekset,
Kunstkammerbygningen og Frederiksholmkvarteret vest for
det gamle slot. De tre dominerende gader i den
nye bydel, anlagt under Frederik III, afstak
bredden og midtaksens placering inden for det
rektangel, hvor slottet skulle anlægges. I pro
jekteringens tidlige faser arbejdes med et firfløjet slot af mindre omfang med klart markerede
hjørne- og siderisalitter, anlagt på Slotshol

mens østlige del.166 I den endelige udformning
af hele komplekset, som det kendes gennem
Tessins beliggenhedsplan (fig. 32) optager slot
tet, nu med kun svagt antydede risalitter, rektanglens fulde bredde, mens længden overgår
Tøjhusanlæggets. Omvendt er det oprindelige,
stort anlagte system af længer omkring rideba
nen, blevet væsentligt formindsket.
Kirken med det tilhørende tårn indgik som
et afgørende led til markering af residensslot
tets hovedakse og var, bortset fra en enkelt
plan,167 lagt i vestfløjen over for hovedindgan
gen. Som en syv fag lang blok, der udfyldte
hele fløjens bredde og omfattede tre etager over
kælderstokværket, dannede slotskirken et for
bindelsesled mellem kongens appartementer i
anlæggets søndre halvdel og dronningens i den
nordre.
Kirkens
hovedindgang
var
anbragt
mod
slotsgården i vestfløjens midte. Denne var i
lighed med de øvrige fremhævet i en risalit,
som strakte sig over kirkens fulde længde og
yderligere skød sig et stykke frem i de fem
midterste fag. Op til portalen førte en halvcir
kulær trappe, der oprindelig var planlagt vide
reført langs kirkens facade og yderligere hele
gården rundt som opgang til den buegang, der

Fig. 33. Kirkens facade mod slotsgården i Lambert van Havens projekterede slot på Slotsholmen (s. 55). 1:300.
Tegning. Kobberstiksamlingen. — Courtyard facade of the Chapel in Lambert van Haven’s castle project.
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Fig. 34. Portal til kirken
i Lambert van Havens
projekterede
slot
på
Slotsholmen
(s.
55).
1:100.
Kobberstiksam
lingen. — Door to the
Castle Chapel in Lambert
van Haven’s project.

på alle sider førte ind til stueetagens rum bort
set fra kirken.168 Den rundbuede kirkeportal
(fig. 34) var som slottets andre porte indsat i et
bredt felt, udført i rustika og flankeret af rusticerede
halvsøjler
eller
pilastre.
Rusticerede
murbånd eller pilastre169 indrammede på sam
me måde kirkens vinduer igennem alle etager
(fig. 33). Underetagens særlige karakter af sok
kel blev yderligere understreget gennem vinduesindramningernes
kraftige
bossering.
Den
øvre del af kirken brød imidlertid på afgørende
måde med facadekompositionen fra de øvrige
fløje gennem en række af ca. 9,5 m høje rund
buede vinduer, der omfattede både kongeeta
gen og stokværket herover. Resultatet var – set
med Tessins øjne – »sehr garstig« (meget ræd
selsfuldt), men på ingen måde i modstrid med
praksis
fra
samtidens
kirkebyggeri.170
Vin
duerne kronedes af halvrunde frontoner. Øverst i kirkefløjen, men ikke vist på facadeteg
ningen, var den lave mezzaninetage. Som et
sammenfattende
element
for
kirkens
frem
springende risalit var både mod gården og ride
banen en stor frontispiece ved taggesimsen.
Også her var der dog disharmoni ifølge Tessin,

fordi det store kirketårn, der var tænkt anbragt
på vestsiden, gennembrød den udvendige fron
ton.171 Kirketårnet, hvis underdel gentog ske
maet fra slotsfacaden, smykkedes af et etagedelt spir, afsluttet af en kronet kugle, ligesom
det eksisterende spir på Blåtårn.172
Til belysning af kirkens indre findes planer af
henholdsvis kælder-, stue- og kongeetage (fig.
35-37). Kirkerummet udgjorde en tredjedel af
vestfløjens samlede længde, nemlig ca. 44 m,
og optog den fulde bredde på ca. 20 m. I
højden omfattede den de tre hovedetager, dvs.
ca. 18 m. Kælderen (fig. 37) var opdelt i 21
hvælvfag gennem to rækker af seks piller, hvis
placering i bredden var bestemt efter vindues
pillerne; i længden har derimod et andet princip
været retningsgivende, idet rummet deltes i ca.
5 m brede sidefag og ca. 6 m brede midtfag.
Ca. 3,5 m fra kælderens ene kortside var i
længdeaksen angivet en rampe på 16 trin, hvis
betydning først synes at kunne udledes ved en
sammenligning med stueetagens plan (fig. 36).
I kirkens sydligste del genfindes trappen, om
end optegnet med punkteret linje og forkortet
mod nord. Til trappen knytter sig et kvadra-
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Fig. 35. Kirken i Lam
bert van Havens projek
terede slot på Slotshol
men (s. 57). Kongeeta
gen. Detalje af Tessins
skitse 1687, jfr. fig. 32.
Nationalmuseum,
Stockholm.
—
Castle
Chapel in Lambert van
Haven’s castle project for
Slotsholmen. The King’s
Floor. Detail of Tessin’s
sketch 1687.

Fig. 36. Kirken i Lam
bert van Havens projek
terede slot på Slotshol
men. Plan af stueetagen
(s. 55). 1:600. Detalje af
fig.
31.
Bregentved
godsarkiv. — The Cha
pel in Lambert van Ha
ven’s castle project for
Slotsholmen. Plan of the
Ground Floor.

Fig. 37. Kirken i Lam
bert van Havens projek
terede slot på Slotshol
men. Kælderplan (s. 55).
1:600. Tegning. Kob
berstiksamlingen.
—
The Chapel in Lambert
van Haven’s castle project
for Slotsholmen. Plan of
cellar.

LAMBERT VAN HAVENS KIRKE • INDRE

tisk, ca. 1,8 m bredt felt, der er angivet som
overhvælvet. Hertil slutter sig yderligere to
trapper i øst og vest, tegnet i fuldt optrukket
streg. Hen over den lange rampe er med en
dobbeltlinje afstukket et rektangulært felt, og
inden for dette et mindre, hvis bredde sam
menfalder med rampen, mens dybden er ca.
1,3 m. Hele opbygningen kan næppe tolkes
som andet end kirkens alter med alterbord og
alterskranke, lagt foran et kvadratisk podium,
hvortil en række trin fører.173 Under forhøjnin
gen findes en trappe til kælderen, der måske i
lighed med den eksisterende slotskirke skulle
fungere som gravkrypt. Det usædvanlige ar
rangement bag alterbordet kunne muligvis tol
kes som en forhøjning, hvorunder en hvælvet
nedgang førte til kælderen, mens selve podiet
efter de to trapper at dømme kunne have rum
met en prædikestol.174 I givet fald ville det have
været et tidligt eksempel på et prædikestolsalter
og måske det første af sin art herhjemme.175 På
Tessins skitse af kongeetagen (fig. 35) er oven
over denne opbygning indtegnet et rektangu
lært felt som en trappe. Det er dog vanskeligt at
få dens tilstedeværelse til at harmonere med et
eventuelt prædikestolsalter, hvis den er ført
vinkelret ud fra kirkens bagvæg og frem til
galleriets forside, som det tilsyneladende er
angivet. Måske er det blot en opgang til etagen
ovenover, hvor et orgel kunne tænkes anbragt.
Sammenholdes planerne af stue- og konge
etagen med Tessins kommentarer, fremgår det
klart, at kirken var udstyret med et pillebåret
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galleri, ført omkring rummets vægge. De to
rækker af hver seks piller, der ifølge Tessins
skitse er anbragt ud for hver vinduespille, op
deler kirkesalen i et bredt midtskib og to smalle
sideskibe, men tilsyneladende uden korrespon
dance med kælderens støttesystem. I kongeeta
gen skulle galleriet, som fremhævet af Tessin,
tjene til kommunikation mellem kongens ge
makker i nord og dronningens i syd. Højst
sandsynligt har galleriet været planlagt med
endnu et stokværk, dvs. ialt tre, således at det
også kunne tjene som forbindelsesvej for vest
fløjens tredje etage. Hvor kongestol eller orgel
skulle placeres, er uvist. Aftegnet i stueetagens
nordre halvdel er et ca. 8×13 m stort rektangel,
der antagelig kan tolkes som en blok af stole
stader.176 En række af de punkterede linjer, der
følger rummets ydervægge med en afbrydelse
ud for altret og tværaksen igennem hovedind
gangen, kan måske også tydes som angivelser
af stole.177
I
sin opbygning med omløbende galleri på
formentlig tre stokværk ville Lambert van Ha
vens slotskirke have føjet sig ind i traditionen af
hjemlige fyrstekapeller (jfr. s. 33), men mang
len på præcis viden om galleriets udformning
gør det umuligt at karakterisere dette nærmere.
Det skal dog bemærkes, at det pillebårne galleri
i tre stokværk genfindes i J. C. Ernsts kirke på
Frederik IV.s ombyggede slot (jfr. s. 75f.), og
det kan derfor ikke udelukkes, at det ældre
projekt har givet ideer til udformningen af den
40 år senere opførte slotskirke.
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NOTER
Mål anføres i alen (= 0,627 m), når dimensionerne er
opgivet i de skrevne kilder, mens der benyttes meter
mål, når den omtalte bygning eller genstand er beva
ret eller kendes fra tegninger.
BYGNINGSHISTORIE S. 22-29
1 KbhDipl. I, nr. 78. Fra det 14. århundrede er bor
gen regelmæssig omtalt som Københavns slot eller
Københavns Hus, jfr. KbhDipl. I, nr. 56, 68 og
Ramsing: Københavns Topografi, s. 14. For slottets
historie i tiden 1369-1731 bygger fremstillingen i
første række på Gamrath, s. 48-166.
2 På trods af udgravningerne af Blåtårns ruiner, samt
rester fra riddersalen og bygninger syd herfor, er
rekonstruktionen af slottets genrejsning før Chri
stian III behæftet med stor usikkerhed, jfr. Gamrath,
s. 56 f. og nedenfor, s. 25 f.
3
G. Galster: Christoffer
Parsbergs Hofholdningsrgsk. 1447, i DaMag. 1. rk. VI, 204-20.
4
DaKanc. Reg. 108A, pk. 2: Kongernes hofholdningsrgsk. 1487.
5 Jfr. note 4, 1493.
6
Peder Resen: Descriptio Hafniæ, ms. i KglBibl.
Kallske Saml. 37, fol. Klokkens indskrift lød »Anno
Jesu Chr. MCDXCI«.
7 Danmarks Riges Krønike, 1599 (fot. repr. 1977),
s. 301.
8 Rørdam, Kjøbenhavns Kirker og Klostre, s. 152f.
9 Jfr. Elementa ad fontium editiones, XXIV, udg. af
J. Steen Jensen og C. Lanckoronska, Rom, 1971,
nr. 2. Her tolkes brevet dog fejlagtigt som en henvis
ning til en S. Olavs gudstjeneste. Om S. Elof og
hans kult på Øland, jfr. også Ragnhild Boström i
SvK. (Gärdslösa kyrka, Öland, bd. 177, 1978, s. 10,
note 3).
10
Der nævnes tømrere, snedkere, stenhuggere og
murmestre på slottet, jfr, mester Michiels brev til
kongen 1521, udg. af Otto Norn: Mester Michiels to
Breve til Christian den Anden, 1948, s. 14.
11 Norn, s. 22.
12 Norn, s. 12.
13 Jfr. C. F. Allen: Christiern den Anden 1513-1523,
1867 (De tre nordiske Rigers Historie) s. 101 f.
14 Resen, jfr. note 6. Det omtalte tårn kan ikke være
identisk med kirketårnet, der er medtaget på opmå
lingerne af slottet fra 1707 (jfr. s. 30). R. Mejborg i
Ude og Hjemme, nr. 78, 30. marts 1879, s. 262,
identificerer tårnet med det lille firkantede tårn mod
slotsgraven ved muren mellem drabantsals- og kir
kefløjen og betegner det rent hypotetisk som klok
ketårnet til det af Christian III nedbrudte slotskapel
(sic). På prospekter fra 1600’rne (jfr. note 68) ses her
et firkantet fremspring, der vel snarere må tolkes
som en »hemmelighed«. Klokkernes indskrifter, der

alle var formet som disticha, lød: 1. »Flos Decus
& Stella, confirmat tum pia bella / Filia Burgundis
Danica multa Salus« (Blomst, pryd og stjerne be
kræfter da den smukke, fromme datter for Burgunderne, megen dansk retfærd). 2. »Regnorum Sceptra
Christianus quando tenebat / MD(X?) cum Sex fundimur ecce Deo« (Dengang Christian holdt Rigernes
sceptre, 15(1?)6, se, da støbes vi til Gud). 3. »Anna
Parens Hujus Patrona Loci Veneranda / Mox Tibi
Devotos Protege continuo« (Moder Anna, ærværdi
ge beskytterinde for dette sted, beskyt straks og
fremdeles de dig tilbedende). Denne klokke var ud
ført 1520 under Christian II.
15 Resen, jfr. note 6, refererer, dog uden navns næv
nelse nogle (»nonnulli«), der fremfører denne teori
og yderligere tilføjer, at Absalon havde Anna som
patronesse. Jfr. også E. Pontoppidan: Origines Hafnienses, 1729 (1760), s. 259f.
16
Lektor Poul Helgesens historiske Optegnelsesbog, sædvanlig kaldet Skibykrøniken, udg. af A.
Heise, 1890-91 (nyoptr. 1967), s. 116f.
17
Opmålingerne, der er fordelt mellem KglBibl.
(ms. på Håndskriftsaml., Nykgl. Saml. 386c, fol. og
tegninger på Billedsaml.) og Forsvarets Bygnings
tjenestes arkiv, omfatter: Planer af stueetage, første
etage samt etage under riddersalen, tværsnit af kon
ge-, riddersals-, køkken-, drabantsals- og kirkefløj
samt sukkerbageriet. Endelig opstalter af drabant
salsfløjen og riddersalsfløjen mod slotsgraven, de
samme fløje mod slotsgården; desuden kongefløjen
med Blåtårn og rådstuefløj, vist mod gården. Den
sidstnævnte tegning er som den eneste af de bevare
de dateret 1707.
18 Jfr. F. R. Friis: Samlinger til Dansk Bygnings- og
Kunsthistorie, 1872-78, s. 193.
19 Jfr. note 8 (Absalons Borg), s. 40ff.
20
H. U. Ramsing: Københavns Historie og Topo
grafi i Middelalderen, II, 1940, s. 18 omtaler det
rektangulære hus fra senmiddelalderen, hvis funda
menter ligger inde på slotsgårdens område, jfr.
fig. 6, men hævder uden egentligt bevis, at denne
utvivlsomt bl.a. har rummet slotskapellet.
21 Jfr. Gamrath, s. 80f.
22 Jfr. Astrid Friis: Kansler Johan Friis’ første Aar, i
Scandia, VI, 1933, s.293f.
23 Otto Norn: Christian Ill’s Borge, 1949.
24 Kilder til ombygningen er publiceret af F. R. Friis:
Samlinger til Dansk Bygnings- og Kunsthistorie,
1872-78, s. 181-200. Desuden i Danske Samlinger,
III, 1867-68, s. 69f. og KbhDipl. IV, 537f.
25 Jfr. Norn, op.cit., s. 193 og samme i Weilbach:
KunstLeks. III, 1952, s. 447f.
26 Huset skulle opføres i en »fadzoenn«, så det blev
lige som det stod udi en »buckt« og ikke havde
hjørner ud fra den gamle mur, jfr. Friis, s. 185.
27 Jfr. også Gamrath, s. 81.
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28 Friis, s. 189f. Lensmanden på slottet, Peder God
ske refererede 17. okt. 1554 kongens befaling om at
afbryde spæret over jomfrukammeret (prinsesseflø
jen) og over »Cappelenn« fra det nye hus, som nu er
opsat og indtil den ny køkkengavl. Denne bygning
skulle forhøjes og »anderledes foretages« end tidli
gere.
29 KbhDipl. IV, 555.
30 Jfr. note 29, s. 557.
31 Friis, s. 193.
32 KbhDipl. IV, 558.
33 Gamrath, s. 83.
34 Rtm.rgsk.
35 Friis, s. 199.
36
Det er desuden tankevækkende, at kongen på
samme tid lod bestille en døbefont og i denne forbin
delse kyndelmisse (2. febr.) 1557 modtog tre udkast
gennem tolderen i Helsingør, Sander Leyel, udført
af den samme mester, der udførte kongens faders
gravmæle, dvs. sandsynligvis Cornelis Floris i Ant
werpen, jfr. Chr. Axel Jensen: Om Cornelis Floris’
Arbejder i Danmark, i Tilskueren, maj 1932, s. 368f.
Fonten blev imidlertid afbestilt herfra, da kongen
selv havde mestre, der kunne udføre den, jfr. KancBrevb. 5. febr. 1557. Fonten er blevet identificeret
med den Cornelis Floris tilskrevne døbefont i Søn
derborg slotskirke, jfr. DK. SJyll. s. 2136, der dog
ikke omtaler den ovennævnte afbestilling; ej heller
den bemærkelsesværdige iagttagelse, gjort under
kirkens restaurering 1955-56, af fontehimlen, der er
forsynet med Christian III.s og dronning Dorotheas
våben, er stafferet med en marmormaling, der næp
pe er udført af dronning Dorotheas kapelmaler, jfr.
indberetning i NM2. Byggeriet på Sønderborg var i
begyndelsen af 1557 langtfra så vidt, at det synes
relevant at bestille en døbefont til kirken, der først
indrettedes 1568-70, jfr. Norn, s. 24f. Døbefonten
og den tilhørende himmel kan derfor oprindelig
have haft en anden placering, og det er fristende her
at pege på den københavnske slotskirke, der indret
tedes på dette tidspunkt. Dog etableredes også ka
peller på Nyborg slot og Koldinghus under Chri
stian III, jfr. note 39. Hvad grunden til en eventuel
flytning fra et af disse slotskapeller til Sønderborg
skulle være, er dog vanskeligt at forklare.
37 DaMag. 6.rk., 2, 1916, s. 9.
38 Jacob Grimm: Deutsche Wörterbuch, Leipzig
1860,
II, sp. 243, anfører »Porkirche« = »Borkirche«, dvs. suggestus, ambo ecclesia eller koret. »Die
porkirche (poerkirche, borkirche)« i betydningen
galleri eller pulpitur er anvendt o. 1540 i bygningsrgsk. til kirken i Torgau på Schloss Hartenfels,
jfr. Walter Ohle: Die protestantischen Schlosskapel
len der Renaissance in Deutschland, Leipzig 1936,
s. 8, 13f., 67f.
39 Kongens kapeller på Nyborg slot og Koldinghus
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synes at have været lige så beskedne, jfr. Norn, s. 68,
39, 174. Også på Malmøhus var et kapel i kongeflø
jens stueetage, jfr. s. 87.
40 KancBrevb.
41
Jfr. Charles Christensen: Gamle bygninger på
Slotsholmen, i HistMeddKbh., 4. rk., VI, 355f.
42 Jfr. den franske gesandt Louis Deshayes, baron de
Courmenins beretning fra 1629, citeret af O.
Nielsen: Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse, IV,
1885, s. 191. Det er fristende, som Charles Christen
sen, s. 364, at knytte Tøjhusanlægget, hvis øst-vestgående forbindelsesbygning mærkelig nok aldrig
blev opført, sammen med kongens eventuelle planer
om et nyt residensslot på Slotsholmen, med hoved
aksen ført i nord-sydgående retning gennem hav
nen. I Lambert van Havens projekter til et residens
slot overvejedes godt 50 år senere en lignende sam
menknytning af slottets og Tøjhusanlæggets (nu
suppleret med Bibliotek- og Kunstkammerbygningen) plan, jfr. s. 53 f. Louis Deshayes omtaler i øv
rigt et andet projekt vedrørende opførelsen af et slot
hinsides Holmen ved havet (ved Krabbelykke), jfr.
s. 192.
43 Lensrgsk. 1599-1603.
44 Rtm.rgsk. Af mindre ændringer er en alterkandes
supplering med en knap i 1602, betalingen til Jens
snedker for en stol til kirken 1603, og reparation af
en gammel messehagel, 1604, jfr. Lensrgsk.
45 Jfr. Lensrgsk. Mindre forbedringer er anskaffelsen
af en ny messeskjorte 1613, og et alterbæger 1621.
46 Jfr. C. C. Andersen: Kjøbenhavns Slot, 1902,
s. 21-22, dog uden kildeangivelser. Oplysningen er
forgæves søgt verificeret i Rtm.rgsk., Lensrgsk.,
KancBrevb. og Christian IV.s egenhændige breve.
Ifølge Rtm.rgsk., 8.juni 1622 blev dog en stor dør
for kirken bemalet.
47
Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve,
udg. af C. F. Bricka og J. A. Fridericia, III, 1878-80,
s. 229.
48 Jfr. note 47, s.240f.
49
Charles Ogier: Det Store Bilager i Kjøbenhavn
1634, (Memoirer og Breve, udg. af J. Clausen og
P. F. Rist, XX), 1914, s. 32, 36, 71.
50 Reg. 108b, 49 a-c. Bygningsarbejder for S. Annæ
værk og forskellige bygninger for Københavns slot.
51 Reg. 108b, 8. Rgsk. over forskellige udgifter i an
ledning af prins Christian (V)s Bilager 1634, og
Rtm.rgsk. 28.juni 1634. Her nævnes også et spir
over runddelen mod slotspladsen.
52 Rtm.rgsk.; Rtk. 216.272, regning fra maler Willi
am Hornbolt 23. dec. 1641.
53 Jfr. E. Pontoppidan: Origines Hafnienses, (1729),
1760, s. 267 f. i et referat af den franske gesandt Des
hayes.
54 Jfr. Gamrath, s. 123; Lund, s. 167f.
55 Fr. Schiøtt: Kong Frederik III.s Biblioteks- og
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BYGNINGSBESKRIVELSE S. 30-35

Fig. 38. Ruinfragment af kirkefløjens nordvestmur
(s. 25, 30). HL fot. 1982. — Ruin fragment from the
north western part of the Chapel Wing.

Kunstkammerbygning, i Arkitechten, X, 1907-08,
s. 261.
56 De tidligste inventarier for kirken daterer sig fra
1624, 1629, 1632, 1634, 1638, 1641, 1649 og 1654,
men bortset fra en omtale af kongens gamle stol
1638, findes her kun opregninger af altrets udstyr
(sølvtøj, tekstiler, liturgiske bøger), jfr. Københavns
Lens Kvittanciarumsbilag, 1599-1657.
57 Rtk.Rev.rgsk. Slotsrgsk.
58 Den grønne farve nævnes også 1641 ved prinsens
og frøknernes stole, og 1651 indvendig på ny i prin
sens stol, jfr. Rtk. 216.272.
59 En forordning, udfærdiget 29. nov. 1662, kort ef
ter enevældens indførelse, angiver placeringen på de
fem første stole, med overstatholder, præmiermini
ster grev Christian Rantzau, feltherre Hans Schack
og rigets skatmester Hannibal Sehested i den forreste
stol, jfr. DaMag. V, 1751, s. 32. Mere udførlige er
planerne 1693 og 1695, der omfatter i alt 21 stole,
fordelt i to rækker med henholdsvis nord og syd
med K. F. Gyldenløve på den første stol i syd, gehejmeråder, der er grever, på anden stol øverst i nord
rækken og afsluttende med de laveste hofbetjente
nederst i nordrækken, jfr. OHM, I. O. 3, Ceremonialia, ca. 1670-1746, og KglBibl. Ny kgl. Saml.
1060c, 4° (fig. 28).
60 Sj.Tegn. 1669, fol. 734.
61
E. Marquard: Kongelige Kammerregnskaber,
1918, s. 88.
62 Rtk. 216.279, 26. nov. 1670 snedkerarbejde ved
interimskirkens montering og Rtk. 216,275, 13.
marts 1672 med omtale af nøgler til to kirkestole på
den store sal. I juli 1672 nævnes dog prins Jørgens
stol i kirken.
63 Rtk. 216.275, 12. sept. 1671, 6. jan. s.å.
64 Rtk. 216.275, 4. jan. 1672-13. marts 1672.
65 Rtk. 2215.35, Diverse dokumenter vedr. det kgl.
bygningsvæsen 1680-1823.
66 Sj.Tegn.

67 De spredte udgravningsnotater, jfr. note 8 og 19
lader mange spørgsmål ubesvarede. Heri nævnes, at
der på kirkemurens nordøstside lå rester af et teglstensgulv, hvilket kunne tyde på, at muren (fig. 38)
har hørt til en bygning, der stod inden for ringmu
ren, jfr. s. 41. Det antydes også, at murens ydre be
klædning af store regelmæssige munkesten (ca. 2627 cm lange, 8-9 cm brede og ca. 12-13 cm høje med
meget karakteristiske, ca. 2,5 cm brede fuger med
midtstribe imellem, tillige med selve kernen kunne
være en påmuring af samme art, som ses på den
store teglstensklump, der står nordvest for denne.
Ved en undersøgelse af kassemuren juni 1982 kunne
der konstateres en hulmur på mere end 1 m på langs
af teglstensmuren nærmest ringmuren, hvilket be
kræfter formodningen om en eventuel påmuring.
Det står således som et åbent spørgsmål, om kirke
fløjens senere gårdfacade oprindelig skulle være ind
gået i en ældre bygning på selve slotsgårdens område
i forlængelse af det rektangulære hus, jfr. også nota
ternes omtale af resterne fra et gult kirkegulv under
den mur, der dannede gavle efter 1369 (?), s. 11 og
259.
68 Jfr. det tilstødende afsnit vest for kirken, rundde
lens to øverste stokværk, der er gengivet på van
Wijcks prospekt fra 1611, kongefløjens nedre stok
værk mod gården og drabantsalsfløjens øverste stok
værk med slotsgraven. Dette stokværk, der ikke ses
på gengivelser før 1660, er formentlig senere tilføjel
se til fløjens ydre del. Sml. Gamrath, fig. 72, 78 og
91
med fig. 125 og 135.
69 På planen over 1. etage i KglBibl.s Billedsamling
ses kun de to østligste vinduer, mens planen i For
svarets Bygningstjeneste (fig. 29) også angiver et
vindue vest herfor, omtrent oven over prædike
stolen.
70
Forbindelsesgangen må derfor være forhøjet på
dette sted i forhold til det niveau, der er angivet på
tværsnittet fig. 15.
71
Jfr. Rtk. 216.274, 1652 og Rtk.Rev.rgsk.
Slotsrgsk. 1707.
72 Således 1602, jfr. Lensrgsk. og 1653, jfr. Rtk.
216.274.
73 F.eks. ved Frederik III.s castrum doloris, hvor kir
ken beklædes med Hamburger- og engelsk bay. Rtk.
216.251 og reformationsjubilæet 1717, jfr. s. 29.
74 En parallel til dette hvælv, der også var benyttet i
et lille gemak i kongefløjens næstøverste stokværk,
jfr. C. C. Andersen: Kjøbenhavns Slot, Tavle VII,
findes i Holmens kirke. Hvælvingerne her er ganske
vist først opsat i 1640’rne, men kan have haft ældre
forgængere, DK. Kbh.By, 2, s.42f., 29f.
75 Jfr. inventarrgsk. 1638-1722, Københavns Lens
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Kvittanciarumsbilag
1599-1657
(1638-54);
Rtk.
Rev.rgsk. slotsrgsk. 1666-1722.
76 På planen fra Forsvarets Bygningstjeneste er vist
en åbning mod drabantsalen (fig. 29).
77 Jfr. s. 45 og note 109.
78 Jfr. Kronborg (1577-82, DK. Frborg. s. 562ff.),
Nykøbing (1588-94, DK. Maribo s. 251 ff.), Kol
dinghus (1601-03) og Frederiksborg (1606-17), DK.
Frborg. s. 1673ff.). I de to sidstnævnte slotskapeller
er det klassicerende stengalleri harmonisk sammensmeltet med hvælvets bærende piller. Antagelig har
dog allerede Hansborgs kapel (indviet 1566, DK.
SJyll. s. 237 f.) haft omløbende galleri mellem rum
mets højtbesungne »høje, glatte stensøjler«. En und
tagelse blandt disse kapeller var Skanderborg slots
kirke (opført o. 1572), hvor det enkle, fladloftede
rum i slottets sydende havde pulpiturer ved vest
væggen (kongelogen) og i syd, jfr. Otto Norn:
Skanderborg Slotskirke, i Arkitekten, XLVI, 1944,
s. 105-110.
79 Denne opstilling, der formentlig allerede var be
nyttet i Sønderborg slotskapel i dets tidligste skik
kelse (1568-70, DK. SJyll. s. 2128ff.) findes i Nykø
bing, Koldinghus og på Frederiksborg. I sidstnævn
te kirke er dog endnu en kongestol på gulvet, umid
delbart på højre side af altret. I Kronborg har Frede
rik II måske oprindelig indtaget sin plads under vest
sidens orgelpulpitur modsat altret og adskilt fra
dronningens plads i nord, jfr. Harald Langberg:
Kronborg. Vejledning for slottets gæster, 1979,
s. 24.
80 Denne disposition var benyttet i det af Luther ind
viede kapel på Schloss Hartenfels i Torgau som det
ældste af de sachsiske slotskapeller, der i flere hense
ender blev eksempeldannende for det hjemlige byg
geri, jfr. note 38, s. 4ff. og Hans-Joachim Krause:
Die Schloss-Kapelle der Renaissance in Sachsen,
Berlin 1970, s. 9. Herhjemme fandtes som nævnt i
Skanderborg kirke en kongestol på altrets højre side.
Desuden på Sønderborg (efter 1616, og på Kronborg
(indrettet under Christian IV). Paralleller til de ad
skilte stole for kongen og dronningen fandtes allere
de i Christian II.s kapel på Københavns slot. Endvi
dere som nævnt antagelig på Kronborg, på Gottorp
(før 1610, formentlig placeret henholdsvis på altrets
højre og venstre side, jfr. Jochen Pause: Zur Ausstat
tungsgeschichte der Gottorfer Schlosskapelle i Bei
träge zur Schleswiger Stadtgeschichte, 24, 1979,
s. 89, note 23), Sønderborg (efter 1616) og Frede
riksborg.
81
Jfr. Rtk.rev.rgsk. Amalienborg inv.rgsk. 179496. Alterklædet på Rosenborg har inv.nr. 31 Pakke
3,a. Foruden dette overførtes ved samme lejlighed et
rødt fløjlsalterklæde, et fløjisdækken til altergelænderet, fire fløjlspuder til knæfaldet, fem røde blom
mede caffaspuder med Christian IV.’ navn, et alter
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klæde af netteldug med kniplinger, fem kirketavler,
to pengekasser, et timeglas. Det er ikke klart, til
hvilke af slotskirkerne genstandene har hørt. De
lader sig endnu følge i Rosenborgs inventarproto
koller til 1851, hvor tillige anføres en kobberkande,
vel identisk med den s. 41 omtalte. Herefter er deres
videre skæbne ikke ganske afklaret. Alterklæderne af
fløjl og netteldug var 1860 på Frederiksberg slot,
tillige med de fire fløjlspuder, men fløjlsalterklædet
blev samme år tilbageleveret til Rosenborg, hvor det
dog ikke synes at kunne identificeres. Det samme
gælder de øvrige genstande, bortset fra timeglasset,
der kan være identisk med et af de tre, der opbevares
i Frederik IV.s værelse (inv.nr. 10-137, 25-64 og 25647).
82 25. dec. 1625 afregnede klokkeren og kapeldegnen
for et nyt alterklæde, vel det ovennævnte, jfr.
Lensrgsk.
83 I arkivalierne er lejlighedsvis omtalt forskellige al
terklæder, messehagler, altersølv og andre kirkelige
inventarstykker, der opbevares i Sølvkammeret, så
ledes 1521 et fløjls »Kirck Deken« og et tilsvarende
klæde af gyldenstykke, indleveret af mor Sigbrit, jfr.
DaKanc. B46, nr. B38a. Jfr. også Reg. 108b, nr. 10.
Rgsk. over Sølvkammeret 1622-35. Disse genstande
er dog kun medtaget i det følgende, når proveniensen fra slotskirken udtrykkelig er nævnt.
84 Jfr. Rtk.Rev.rgsk. Slotsrgsk. Det forrige omtales
som aldrig i brug og opbevares hos degnen.
85 I Bernhard Wusenbeucz’s beretning 1567 nævnes
kun »ain altar«, jfr. note 37.
86
Dimensionerne stemmer temmelig nøje overens
med virkeligheden; alterskabets højde og bredde er
2,53 m × 2,435 m, mens tegningen viser ca. 2,35 m
× 2,35 m (3 alen og 18 tommer). Skabets sidepartier
er dog, ligesom det inderste sæt fløje, i deres øvre
kontur tegnet omvendt af det faktiske.
87 Jfr. note 57, 1728-31 og Francis Beckett: Altertav
ler i Danmark fra den senere Middelalder, 1895,
s. 169.
88 En udførlig beskrivelse af altertavlens udformning
og billedprogram vil fremkomme i DK.s udgivelse
af Viborg Søndre sogns kirke.
89 Den oprindelige predella angives også på tegnin
gen at have understøttet de to inderste malede side
fløje, ikke kun selve alterskabet som den nuværende.
Selv om alterfoden som nævnt blev sendt til Viborg,
har man øjensynlig valgt at udføre en ny. Det under
støttes af det faktum, at der blandt de talrige indrids
ede årstal på predellaens bagside ikke findes noget
ældre end 1728. Jfr. også Jens Borøds rapport af
10. maj 1982, NM Farvekonserveringen. Altertavlen
var 1980-82 genstand for en undersøgelse og rens
ning, hvor de afskallede farvelag fæstnedes på ny.
Herunder blev påvist i alt 22 eksempler på Antwer
pens karakteristiske mærke med den udspilede hånd,
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hvoraf i al fald to grupper synes udført med samme
jern. Malerierne blev undersøgt med en I.R. Videcon monitor, der afslørede flere undertegninger og
en række farvebetegnelser (f.eks. YXOY for grøn,
Z for rød, IBIX for hvid og GEL for hvid).
90
Siden Becketts analyse af Viborg-tavlen, op.cit.,
er et rigt materiale til belysning af Antwerpenertavler fra sengotikken og den tidlige renæssance blevet
publiceret, jfr. Johnny Roosval: Retables d’origines
néerlandaise dans les pays nordiqves, i Revue Belge
d’Archéologie et d’Histoire de l’art, III, 1933,
s. 136 f. Samme: Les peintures des retables néerlandais en suède, i Revue Beige, op.cit., IV, 1934,
s. 311-20 og J. de Borchgrave d’Altena: Les retables
brabançons conservés en suède, Bruxelles 1948.
Samme: Notes pour servir a l’étude des retables anversois, i Bulletin des Musées Royaux d’Art et d’Hi
stoire, 4. rk., 29, 1957, s. 2-114; 30, 1958, s. 2-54.
91 Jfr. Roosval, 1933, op.cit., s. 150, der sammen
knytter altertavlerne i Arsunda, Hökhuvud, Frustuna og Västerås med Viborgtavlen og antager, at alle
er udført af samme værksted i Antverpen, hvis leder
betegnes »Viborgmesteren«.
92
Jfr. Rgsk. over det kongelige Sølvkammer fra
1834-39 (Slotsforvaltningens arkiv). I DK. Sorø
s. 616 f. anføres fejlagtigt, at kalken først 1774 kom
til Christiansborg slotskirke.
93 Kalken er af almindelig barokform. Sml. for fod
og skaft f.eks. Sønder Asmindrups (skænket 1638,
DK. Holbæk s. 192), Undløses (skænket samme år,
DK. Holbæk s. 378), Store Tåstrups (1639, DK.
Holbæk s. 330), Tibirkes (1656, DK. Frborg
s. 1326), Græsteds (1676, DK. Frborg s. 1181).
94
Bøjlekronen benyttes af enevældsmonarkerne, i
hvert fald siden 1670, men kendes i billedfremstillin
ger både fra Christian IV.s og Frederik III.s tid, jfr.
Erik Lassen: Dansk sølv, 1964, s. 108. Det er derfor
næppe muligt at benytte anvendelsen af de to for
skellige kronetyper som et eventuelt kriterium for
forskellig datering af sygesættets dele.
95 Jfr. note 57, regn. af 5. jan. 1706.
96 Lensrgsk.
97 Om motivet, jfr. også J. B. Knipping: Iconogra
phy of the Counter Reformation in the Netherlands,
I, Leiden 1974, s. 115ff.
98
Reg. 108b, nr. 10. Rgsk. over Sølvkammeret
1622-35. Disse har muligvis været benyttet til dåbs
handlinger.
99
Regnskab over Det kongelige Sølvkammer for
Aarene 1834 til 1839 incl. og Fortegnelse over det i
Det kongelige Sølvkammer værende staten tilhøren
de guld- og sølvtøj m.v. Herefter antagelig overført
til Rosenborg, hvor en kobberkande optræder i in
ventariet 1851, jfr. note 81. Denne har dog ikke kun
net identificeres.
100
Dåbsprotokoller for slotsmenigheden kendes

først fra 1686, jfr. LA. Kirkebog for hof- og slotskir
ken, I. Dåbsprotokol 1686-1754.
101 Københavns Slots lysregistre og Rtk. 216.275.
102 Rtk. 216.279.
103 Reg. 108b, 8, Rgsk. over forskellige udgifter i an
ledning af prins Christians (V) Bilager 1634.
104 Jfr. note 58. 1666 beklædes to af stolene med fløjl.
1670 erhverves 12,5 alen sort lak til rådernes stole,
jfr. Rtk. 216.251.
105 Rtk. 216.279. Foruden rigsrådernes stole i almin
delighed er 1653 omtalt herremandens stole, der får
fire ny døre, 1660 rentemesterens og pagernes stole,
hvor det mellemliggende rygstykke udskiftes, og
samme år tre stole, som rigsmarskallen har ordineret
til kvindestole, smykket med tre lange og tre små
stykker gitterværk (»gaderværk«). Jfr. Rtk. 216.279.
Formentlig
identisk
med
fruentimmer-stolene,
hvori fire skamler, nævnt i inventariet 1712-24.
106 Jfr. Rtk.Rev.rgsk. Slotsrgsk. I det følgende næv
nes yderligere skriftestolen (den nye eller den gam
le?) omhængt med røde taftgardiner af 10,5 alen taft
med stænger.
107 Betegnelsen »kirkegangen« kendes fra 1654 (be
maling af fire bænke og tre fjæle i vinduerne oven på
kirkegangen, jfr. Rtk. 216.272). 1665 (afbrudt lås fra
kirkegangen til drabantsalen, jfr. Rtk. 216.275),
1666 (udført bænk til slotspigerne på kirkegangen,
jfr. ibidem), 1673 (vinduer, jfr. Rtk. 216.273). Des
uden i inventarrgsk., således 1666 (nøgle til aflåsning
af gangen, når kommunion foregår), 1679 (en bænk
med rygstykke, samt tre i vinduerne.) Når der 15991602 i Lensrgsk. omtales reparation af vinduer i gan
gen i kirken, er det formentlig også denne, der sigtes
til.
108 Jfr. Rtk. 216.273; regninger fra glarmester Hans
Mars vedr. glasruder til kirkegangen (gemene fir
kantede ruder) og til kongens, dronningens, prinser
nes og den fyrstelige stol (franske firkantede ruder).
109 Placeringen var ved vægtergangen, der løb paral
lelt med kirkens sydmur (jfr. s. 33). Samtidig på den
side, hvor rigsråderne stod, dvs. formentlig ved syd
siden, hvis møbleringen med mands- og kvindeside
har svaret til det normale. Indgangen fra vægtergan
gen eller løngangen er angivet på 1707-opmålingerne (fig. 14, 29), og løngangen opgives i al fald utve
tydigt 1661 og 1717 at føre til kongestolen. Jfr. Rtk.
216.227 og SjTegn. Skal man følge stedsangivelsen
bogstaveligt, kunne kongestolen principielt have
været et hvilket som helst sted på sydvæggen, men
mest rimeligt er det at formode en placering i syd
vest (her betegnet vest) svarende til den senere. Her
kunne kongen sidde uset for de øvrige kirkegængere
på gulvet, der ville have ryggen vendt mod maje
stæten.
110 1647 udføres et rør (kakkelovnsrør?) med to døre
for, af snedker Søren Ibsen, jfr. Rtk. 216.279. 1649
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indsættes fem franske firkantede ruder i kgl. Maje
stæts »bedde Cammer«, jfr. Rtk. 216.273. 1651 re
pareres loftet på løngangen for kongens stol, jfr. ibi
dem, 216.227. 1653 repareres en kakkelovn i kon
gens stol, jfr. ibidem, 216.282. 1654 anstryges kon
gens »Bønne Kammer« på vægge og lister med rød
limfarve, desuden males to døre røde og en kakkel
ovn overstryges, jfr. ibidem, 216.272. 1658 og 1660
udflikkes skifertaget på løngangen og over kongens
stol, det sidstnævnte muligvis et tag over et frem
spring i den lavere løngangs sydvestende med op
gangen til kongestolen, jfr. Rtk. 216.275. 1656 og
1658 er desuden lignende reparationer på skifertaget
over kongens kirkekammer, vel identisk med mø
belkammeret på løngangen (jfr. s. 32f.). 1657ff. for
færdiges glasruder i kongestolen, jfr. Rtk. 216.273.
1661 udføres en vindueskarm med ramme på løn
gangen, der går til kongestolen, jfr. Rtk. 216.279.
1667 repareres jernkakkelovnen ved kongens stol,
jfr. Rtk. 216.275. I forbindelse med Frederik III.s
castrum doloris 1670 leveres sort betræk til den kon
gelige stol og forgemak i kirken, jfr. Rtk. 216.251.
111 Rtk. 216.272.
112 Betræk til en lænestolshynde noteres 1684 i stole
kammeret.
113 1712 anføres betræk og hynder under kongesto
len, -stolene, samt en hynde under stolekammeret.
1722 står en lænestol i kongestolen, en i stolekam
meret, mens de kasserede betræk 1731 er anført un
der stolekammeret.
114 Rtk. 216.282 og 272.
115 Rtk. 216.275.
116 Begge betegnelser findes 1672 og 1679, mens be
nævnelsen stolekammer dominerer fra 1684.
117
Rummet er formentlig identisk med det forge
mak, der ligesom den kongelige stol beklædes med
sort i 1670, jfr. Rtk. 216.251.
118 Jfr. note 57, 1666, 1672.
119 Jfr. note 57, 1672: En armpude, der rakte fremfor
de fire vinduer i stolen. Se også 1666: fire fløjlsarmpuder, fire taftgardiner.
120 1690 tilføjes en lang rød fløjlspude, som rækker
frem fra to vinduer, samt yderligere en rød fløjlsarmpude i vinduerne.
121 Jfr. note 49. Den kejserlige gesandt brød netop
denne regel ved en søndag selv at anbringe sig i den
forreste stol, jfr. ibidem.
122 Jfr. note 52. Samme år udførtes en 1 alen lang,
2½ kvarter høj skammel i prinsens stol, der dog
forhøjedes det følgende år, jfr. Rtk. 216.279. Samti
dig udførtes en bænk som frøkenerne står på, og
1662
yderligere to fodskamler til prinsesserne,
ibidem.
123 1666 nævner inventariet kronprinsens stol umid
delbart efter kongestolen og før genstande »neden i
kirken«.
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1684 ff. omtales stolene til kronprinsen, prins Jør
gen, prins Christian, prins Carl og prinsesserne som
stolekamre. 1707 betegnes de dog som stole. Beteg
nelserne har således været brugt i flæng om de sam
me rum.
125 1684 nævnes kun noget rødt klæde under vin
duerne. 1707 tilkom tilsyneladende rødt klæde i hele
stolen, der ligesom de øvrige tekstiler afgik 1731.
1684 var her tre vinduesgardiner og fem gardinstæn
ger, 1707 erstattet af tre lange gardiner af 1,5 alens
længde, tre af 1 alen og 1714 erstattet af fire gardiner
på 1,5 alens længde.
126 Rtk.Rev.rgsk. slotsrgsk. Omhænget er nævnt ef
ter kongestolen, men før kronprinsens stol, som da i
givet fald også kan være blevet smykket med det;
der er også kun nævnt omhæng for denne stol 1666.
Hvis placeringen af denne var i nordvest som antaget
s. 47, måtte omhænget således føres om hjørnet fra
nordpulpituret. Det kan dog ikke udelukkes, at
kronprinsens stol på det tidspunkt har været anbragt
i nord.
127
1686 nævnt efter prinsessernes stol (og gangen
udenfor), 1688 efter kavalerernes stol.
128 Jfr. Angul Hammerich: Musiken ved Christian
den Fjerdes Hof, 1892.
129
Det er ikke klart, om kapelmesteren med »det
andet«, overfor hvilket pulpituret skulle anbringes,
hentyder til det gamle orgelpulpitur, som kongen
nævner. I så fald synes Christian IV i hovedsagen
enig med kapelmesteren om pladsen, men måske ue
nig mht. omfanget og udformningen af pulpituret.
Men udtrykket »det andet« kunne principielt også
referere til et pulpitur med kongestolen, jfr. s. 44f. I
så fald drejer uenigheden sig også om den nøjagtige
plads.
130 Rtk. 216.272. 1649 omtales lys i kapellet i kirken
for instrumentisterne, jfr. Lensrgsk. 1556 udføres en
2,5 alen lang bænk i kapellet, ligesom et futteral til
den store viola da gamba og to egefyldinger til posi
tivet, jfr. Rtk. 216.279. Inventariet 1666 omtaler en
nøgle til kapellets dør, der 1672 bliver ændret, jfr.
Rtk. 216.275. 1673 udføres en dør og et halvt låg til
positivet, jfr. Rtk. 216.279. 1675 udføres et »Unter
schied«, 6 alen langt og 2 alen højt, sammen med en
bænk på kapellet, måske en udbygning af det eksi
sterende pulpitur, jfr. ibidem.
131 Fem korte røde taftgardiner og en lang og en kort
gardinstang, der kasseredes 1731. Når de ikke næv
nes før, er det muligvis et indicium for, at pulpituret
har undergået en forandring.
132 1672 omtales syv små bænke, 1679 otte, 1686 11
lange og korte, 1707 16 lange og korte, der dog ved
kassationen 1724 var reduceret til otte. Desuden
1672 tre gamle stole, 1688 suppleret til fire, 1707
reduceret til en stol uden ryglæn med lammeskind,
der kasseres 1727, ligesom en ruslæders stol. 1712
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anskaffes en lille fodskammel og en lille skammel til
organisten. Begge kasseres 1724.
133 Rtm.rgsk. 1556. Raphaëlis modtog 15. nov. 1556
betaling for det færdige orgel.
134
Ernst Flade: Hermann Raphael Rottenstein-Pock.
Zeitschrift für Musikwissenschaft, 15. årg. hft. 1,
1932, s. 7. Ulrich Dähnert: Historische Orgeln in
Sachsen, Leipzig 1980, s. 82f.
135 Ernst Flade, s. 4.
136
Mads Kjersgaard: Renaissanceorglet i Dronning
Dorotheas Kapel på Sønderborg Slot. 1976.
137
Rtm.rgsk. Ifølge kongens befaling skulle Maass
renovere, forbedre »och paa nye igien opflye« org
let. 1630 foretog Johan Lorentz en mindre reparation
af »Orgelwerkett udi Slodts-Kircken« (formentlig
Raphaëlis-orglet, dersom det stadig har befundet sig
i kirken, ellers en afløser for dette eller et positiv).
138 Jfr. note 48. Årsagen til flytningen kan være tran
ge pladsforhold på pulpituret, hvor sangerne og instrumentisterne formentlig også var placeret. En
flytning til et andet sted i kirken kan være sket i
forbindelse med reparationen 1603, jfr. note 137.
139
Sønderborg-orglets størrelse, opbygning (med
hovedværk
og
positiv)
og
ombygningshistorie
frembyder interessante fællestræk med Raphaëlisorglet i Københavns slotskapel. Dets oprindelige an
læg er skabt med henblik på en fritstående placering,
der ikke har været mulig i Sønderborg-kapellet. Imidlertid findes intet arkivaliemæssigt belæg for, at
Københavns slotskapel skulle have afhændet sit Raphaëlis-orgel, og tilsyneladende fik kapellet på intet
tidspunkt bygget et orgel, der kunne være dette en
værdig afløser. Ved festlighederne i forbindelse med
Det store Bilager kan man have været nødsaget til at
undvære et stort orgel og nøjes med de forhånden
værende positiver. Ogier beretter ganske vist, at der
spilledes orgel i slotskapellet, men han omtaler også
orgelspil i salen, selv om man der kun kan have haft
et positiv til rådighed. Jfr. i øvrigt note 137 samt Ole
Olesen: Kan orglet i Sønderborg slotskapel være
identisk med Raphaëlis-orglet fra Københavns slots
kapel? (manuskript 1982 i NM2).
140
Rtm.rgsk. Niels Friis anfører i Johan Lorentz,
Organist-Bladet 1945, s. 88, en pris på 250 rdl.
141 Jfr. note 84, 1728-31; udgået 27. marts 1732 og
Rtk. 2215.35 1741. Positivet, der repareredes af
L. D. Kastens 1729, var i brug til 1846, men allerede
1844 havde orgelbyggerne Marcussen & Reuter er
klæret, at det ville være meningsløst at bekoste en
reparation af det kassable instrument. 1846 fik Fre
densborg slotskirke nyt orgel; det gamle opmagasi
neredes på slottet, men er senere forsvundet.
142
DaMag. 4. rk. l.bd. s. 92. Kongen sender bud
efter sangere og musikere samt det positiv, som står
i slottets kapel.
143 Rtm.rgsk. I indledningen til J. Clausen og

P. Fr. Rists udgave af Charles Ogier: Det store Bila
ger i Kjøbenhavn 1634, 1914, anføres det, at istand
sættelsen skete under Heinrich Schütz’s ledelse, men
dette kan ikke have været tilfældet, eftersom betalin
gen for det færdige arbejde faldt den 21. aug. 1633 og
Schütz først kom til landet i dec. samme år. Jfr. også
note 137.
144 KbhDipl. V, 526.
145 KbhDipl. VI, 496.
146 Rtk. 216.275.
147 Inventariet for 1673 over tapeter nævner i alt 10
stykker med Daniels historie i forskellige rum, ingen
dog i kirken. 1684 nævnes 12 stykker uden angivelse
af placering. 1707 er foruden kirkens eksemplar op
regnet i alt 16 tapeter med motiv fra Daniels historie.
Det er fristende at knytte det store antal Danielstapeter sammen med efterretningerne om de i alt 20 tape
ter med motiver fra Daniels historie, som Hans
Knieper betaltes for i 1579, leveret i tre omgange i
serier af henholdsvis 12, 6 og 2. Længden på disse
tapeter varierer fra mellem 3-10 alen, mens bredden
ligger fast på 4,5 alen, jfr. F. R. Friis: Samlinger af
dansk Bygnings- og Kunsthistorie, 1872-78, 307 f.
Tapeterne på Københavns slot har derimod skiftende
bredder (mellem 3 og 5 alen) mens længden ligger
fast på 4,5 alen. Denne variation kan måske bygge på
en misvisende angivelse af de pågældende dimensio
ner i kilden fra 1579.
148 Jfr. Lensrgsk. 1612, hvor spiret over klokkerne i
kirken forbedredes. Ibidem, nævnes fra 1604 regel
mæssig en klokker, der varetager kirkens behov; jfr.
også KbhDipl. III, 328 og VI, 461 om stadfæstelse af
rettigheder 1641 og 1667 for klokkeren ved slots
kirken.
149
Det er således uvist, om de af Resen omtalte
klokker, ophængt i et lille tårn, der blev nedrevet i
begyndelsen af Christian V.s regeringstid, senere
kom til kirken, jfr. s. 24 og note 14. 1662 bestilles
hos Frantz Roen, klokkestøber i Glückstad, et klok
kespil på 28 klokker, men dette sangværk til slotstårnet blev aldrig opsat »formedelst Udygtighed«, jfr.
SjTegn. 1662, 23. dec., 1668, 3. dec. og 1669, 16.
jan. Det vides dog ikke, om klokkerne var tiltænkt
slotskirkens tårn.
150 Således flere af Christian IV.s børn, der var døde
på Københavns slot eller midlertidig anbragt her:
1605 Sophie, 1627 Frederik Christian, 1633 Anna
Cathrine, 1634 Ulrik, 1647 den udvalgte prins Chri
stian, jfr. Rtm.rgsk. og Lensrgsk. Senere 1652 her
tug Frederik, 1658 Dorothea Juliana, 1673 Christian
Wilhelm, 1698 Christian, jfr. Lensrgsk., Rtk.
216.275, Nielsen, s. 13 f.
151 I DK anføres, at det måske var to af Frederik IV.s
og Anna Sophies børn. Det vides dog ikke med be
stemthed, hvor mange børn Anna Sophie fødte. Tre
børn, født før 1721, var begravet i Valløby kirke,
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mens tre, født efter at moderen var blevet dronning,
er begravet i Roskilde domkirke, jfr. A. Fabritius:
Anna Sophie. Slægt og personlighed, i Dronning
Anna Sophie, 1951, s. 18-20. Hvem af Anna Sophies
eventuelle børn det da drejer sig om, er uvist.

DET REFORMERTE KAPEL S. 51
152
L. Bobé: Charlotte Amalie, Königin zu Däne
mark, 1940, s. 123.
153 6. aug. 1667 udførte snedker Hans Balche to lan
ge bænke à 6,5 alen til gemakket, hvor der holdes
calvinsk prædiken, jfr. Rtk. 216.279.
154 Ifølge C. C. Andersen: Københavns slot, 1902,
s. 18, lå det før 1679 (sic) i et forgemak på kongeflø
jens anden etage over dronningens gemakker. Kil
den til denne oplysning er ikke nævnt og findes ikke
blandt de her benyttede arkivalier.
155 Rtk. 216.275, sept. 1671 – nov. 1672.
156 26. maj 1674 udføres dørlåse til gemakket, »som
nu dronningens kirke skal være«, jfr. Rtk. 216.275.
Endvidere vindueskarme, udført l.juni »ovenover
kirken i det gemak, hvor der fremtidig skal prædi
kes for dronningen«, jfr. ibidem 216.279, samt ind
sættes vinduer 18. juni i »dronningens den nye Kir
che ofver Kongens Kirche«, jfr. ibidem 216.273. I
inventariet fra 1679 er kapellet omtalt som beliggen
de i prins Jørgens forrige gemak, hvilket ifølge 1672inventariet lå mellem biblioteket og prinsesse Trëmoilles’ gemak. Det er derfor ukorrekt, når
C. C. Andersen, op. cit. s. 17 nævner, at det siden
1679 var anbragt i kongefløjens stueetage mod
gården.
157 Jfr. Rtk.Rev.rgsk. Slotsrgsk. marts 1700. F. Weilbach: Charlottenborg, 1933, s. 31. Inventarets skæb
ne efter dronningens død 1714 står ikke klart. Det er
ikke nævnt i det første udførlige inventarium heref
ter, jfr. Rtk.Rev.rgsk. Slotsrgsk. Charlottenborg
slots inventarium 1735-39.
158
Snedkeren udfører 11 store vindueskarme, hver
med fire rammer, samt to karme, halvt så store,
smeden beslår 12 karme à fire vinduer, glarmesteren
indsætter glas i to dobbelte karme à fire vinduer, fem
+ fire, ligeledes à fire vinduer, samt to enkelte kar
me, maleren maler 16 vinduer, der opsættes 18 gar
dinstænger, men omtales kun 12 gardiner for vin
duerne i inventarierne.
159
1690 var kammerhængslet sammen med gardi
ner, bord- og bænkedække samt tre stole med rødt
læder deponeret hos fyrbøderen, da dronningen bar
sorg over sin moder (†1683), jfr. inv.rgsk. 1690.
160 15. juni 1674 udføres fem vindueskarme i skille
væggen, bag hvilken dronningen vil sidde. Vin
duerne var forsynet med springfjedre, så de kunne
skydes op, jfr. Rtk. 216.279 og 216.275. På dronnin-
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gens befaling 5. juli forhøjedes to af karmene og en
dør ændredes, jfr. Rtk. 216.279.
161 Under stolen var en fyrrebro (»brygge«), beklædt
med grønt klæde 1679, men 1684 midlertidig erstat
tet med sort klæde, 2,5 bredder bredt, 10 alen langt.

LAMBERT VAN HAVENS PROJEKT S. 52-57
162 Om Lambert van Havens projekt, jfr. Ragnar Josephson: Tessin i Danmark, Stockholm 1924, s. 20f.;
Vilh. Lorenzen: Lambert van Haven, 1936, s. 40f.;
Hakon Lund i Danmarks Bygningskunst, udg. Ha
kon Lund og Knud Millech, 1963, s. 236f. og Lund,
s. 169 f I Bregentved godsarkiv er bevaret tegninger
til et residensslot i København. Det fremgår dog
ikke af disse, der muligvis kan tilskrives Hans Steenwinckel III og dateres til tiden efter 1660, hvor an
lægget skulle placeres. Det firfløjede slot, der var
opbygget af omtrent identiske bygninger omkring
en kvadratisk gård, rummede ifølge planen over ho
vedetagen en rektangulær kirkesal med galleri på de
tre sider og mindre, firkantede udbygninger ved den
fjerde side, antagelig koret, flankeret af siderum,
måske til sakristi eller skriftestol. Om projektet, jfr.
Lund, s. 167-169. Også i Nicodemus Tessin d.y.s
projekt til et residensslot på Sophie Amalienborgs
jorder, udført 1693f., var planlagt en slotskirke.
Denne var anbragt som afslutning på den vestvendte
sidefløj som en pendant til teatret og udformet som
en hvælvet sal, hvis vægge prydedes med rækker af
halvsøjler og halve pilastre, hvorover stod forskelli
ge statuer, jfr. Ragnar Josephson, s. 64 f. Slotskirken
er nært beslægtet med kirken på Stockholm slot,
opført 1697 f. ligeledes af Tessin.
163 Jfr. Fr. Schiøtt: Nogle Blade af St. Annæ Kvarters
Historie, i Architekten, IX, 1907, s. 285 og E. Marquard: Kongelige Kammerregnskaber, 1918.
164 Josephson, s. 173-75. Tegningen er på National
museum, Stockholm (Tessin-Hårleman samlingen,
THC 1282).
165
Hovedparten af tegningerne findes på Kobber
stiksamlingen (Td 511a, I stor, 1-25). Hertil kom
mer en plan af stueetagen og en opstalt af sidefacaden
i Bregentved slotsarkiv. Desuden to beliggenheds
planer på NM2 og en beliggenhedsplan, tidligere i
Dronningens Håndbibliotek, jfr. Lorenzen, fig. 36.
166
Jfr. beliggenhedsplaner i Kobberstiksamlingen
(Td 511a, I stor, 1, 3, 4 og 5), NM2 og tidligere i
Dronningens Håndbibliotek.
167 Kobberstiksamlingen (Td 511a, I stor, 2).
168 Planen af stueetagen (Bregentved) viser trappen i
sin fulde udstrækning, men den uheldige omstæn
dighed, at den skjulte kældervinduerne mod gården,
har øjensynlig ført til, at man havde opgivet den til
fordel blot for en sokkel, da Tessin så projektet, jfr.
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Tessins notat, Josephson, s. 173. Heller ikke dette
arrangement var dog videre vellykket efter Tessins
opfattelse, jfr. s. 175. På detaljetegningen af kirkens
portal (fig. 34) ses alene en trappe foran indgangen.
169
At dømme efter facadeopstalten (Bregentved)
indrammedes risaliterne af rusticerede murbånd gen
nem alle etager, mens de lodrette accenter inden for
disse udgjordes af rusticerede pilastre. På tegninger
ne af kirkens facade (fig. 33-34) er dog ikke angivet
kapitæler og baser for underetagens pilastre, således
som det er tilfældet på opstalten af sidefacaden.
170 Josephson, s. 173. Jfr. Vor Frelsers kirke, opført
af Lambert van Haven 1682 ff. og Reformert kirke,
opført 1688-89. Også Frederik IV.s slotskirke, der
opførtes 1722f. (s. 67f.), var udstyret med høje,
slanke vinduer.
171 Jfr. note 173. Det er bemærkelsesværdigt, at tår
net hverken er indtegnet på planen af stueetagen eller
kongeetagen, måske fordi bygmesteren selv har følt
det som et uheldigt appendiks, jfr. Lund, s. 175.
172 Tegninger af tårnet findes på Bregentved og Kob
berstiksamlingen (Td 511a, I stor, 17-22). De sidst
nævnte tegninger er urigtigt blevet knyttet til Lam
bert van Havens tårnprojekt til Vor Frelsers kirke,
DK. Kbh.by, 2, s.528ff. Spirets romerske remini
scenser er blevet fremhævet af Lund, s. 176.
173
Alterbordets og alterskrankens dimensioner og
signatur svarer nøje til de tilsvarende inventarstykker på Lambert van Havens approberede tegning
1682 til Vor Frelsers kirke (NM2).
174 Usikkerheden omkring udformningen af et even

tuelt prædikestolsalter på dette sted har gjort det
vanskeligt at udpege direkte forbilleder eller parallel
ler. Prædikestolen kan have været ophængt på en
skærmvæg, måske udformet som del af en altertavle,
over alterbordet og foran podiet og de to trappeløb.
Eller det kunne være føjet til galleriets forside og
have forbindelse med den lille trappe, der tilsynela
dende er angivet hos Tessin (se nedenfor). Eksemp
ler på de ovennævnte muligheder kendes inden for
det protestantiske kirkebyggeri i Tyskland fra anden
halvdel af 1600’rne, hvor prædikestolsaltret endnu er
på et indledende eksperimenterende stade, jfr. Hartmut Mai: Der evangelische Kanzelaltar, Halle 1969,
s. 90-93. En udformning med en dobbeltrappe som
opgang til en prædikestol anbragt foran en skærm
væg og over et alterbord kendes hos Leonhard Chri
stoph Sturm: Vollständige Anweisung alle Arten
von Kirchen wohl anzugeben, Augsburg 1718, Tab.
XIII A. Jfr. også Tab. XIII B.
175 De tidligste danske prædikestolsaltre synes at væ
re Frederiksberg kirkes (1733, DK. Kbh.by 3, s. 440)
og Vajsenhusets kirkes (1731-34). I Sverige var det
måske Tessins eget i hans kirke i Bo, Värmdö
o. 1700, jfr. Josephson: Tessin, II, 1931, s. 130f.
176 Jfr. signaturen for stolestader, angivet med stiple
de linjer på plan til Vor Frelsers kirke, jfr. note 173.
177 Linjerne nærmest kirkens midte kunne også mar
kere galleriets placering, mens den yderste linje, der
er ført i et ubrudt forløb omkring alle rummets fire
sider og desuden går bag alteropbygningen, vanske
ligere lader sig sætte i forbindelse hermed.

Fig. 39. Københavns slot efter Frederik IV.s ombygning. Fugleperspektiv fra nordøst. Kirkefløjen øverst til
venstre. Farvelagt tegning dateret 1727. NM2. — Copenhagen Castle after alterations and rebuilding by Frederik
IV. Bird’s-eye view from the north-east. Chapel Wing to the upper left. Colour drawing dated 1727.

KØBENHAVNS SLOTSKIRKE II 1722-30
NOTER S. 92

INDLEDNING
Frederik IV.s ombygning af Københavns slot

På trods af Christian V.s ihærdige forberedelser
blev planerne for opførelsen af et helt nyt resi
densslot på Amalienborgs jorder skrinlagt un

der hans søn og efterfølger. Frederik IV valgte i
stedet for at prioritere anlægget på Slotshol
men, der i de to første årtier af hans regering
blev genstand for en omfattende regulering
med opførelsen af løngangen (1701-03) og en
række staldbygninger, samt anlægning af en
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lysthave ved Frederiksholms Kanal (1701 f.);
syd for slotsområdet lod han bygge Staldme
stergården
(1703-06),
Arkivbygningen
(17151
30) og Kancellibygningen (1716-21).
Regule
ringen indpassedes efter akserne i det allerede
eksisterende Tøjhuskompleks og det nye by
kvarter hinsides Frederiksholms Kanal, hvorfor
det var nærliggende at forvente disse hovedlin
jer videreført i selve slottet. Men Frederik IV
bibeholdt i store træk det gamle slots plan og
udstrækning under en vidtgående modernise
ring, hvor fire fløje, heriblandt kirkefløjen, ny
opførtes fra grunden, og de fem øvrige forhø
jedes til fem stokværk. Indvendig søgtes alle
slottets etager harmoniseret efter kongefløjen,
og udvendig spejledes den ny uniformitet i en
sartede
vinduesformer
og
murbehandling
(fig. 39).
Byggeriet gennemførtes i flere etaper og un
der medvirken af en række bygmestre. Allere
de mellem 1710 og 1714 blev riddersals- og
rådstuefløjen med Højesteret ombygget og for
højet, ligesom et teater indrettedes i bagers- og
bryggersfløjen.2
Bygmester
indtil
1713
var
Ernst Brandenburger, herefter J. C. Ernst, beg
ge under generalbygmester Wilh. von Platens
overopsyn til 1716; fra 1716 var Ernst selv øverste leder som generalbygmester. Efter en
pause under de sidste år af Store nordiske Krig
intensiveredes arbejdet på ny fra sommeren
1721 med »Veränderrung« ved den ny dron
ning Anna Sophies gemakker i kongefløjens
kongeetage og det nygifte kronprinsepars »lo
gementer« i etagen ovenover. Også portfløjen
og Blåtårn blev inddraget i beboelsesarealet.3
Ansvarshavende for byggeriet, der i store træk
synes fuldført ved årets udgang, var bygnings
inspektør J. C. Krieger, der samme år var virk
som både ved Fredensborg og Odense slot.4
1722 synes byggearbejderne at træde ind i en
ny fase, der varsler den gennemgribende mo
dernisering 1724-27.5 Den gamle portfløj sløj
fedes, og hovedindgangen med portal og en
foranliggende bro anbragtes i slotstårnet. Samti
dig sluttedes 8.juli akkord med murermesteren
om opførelsen af fundamenter i slotsgraven til
to nye bygninger, kirke- og køkkenfløj.6 Her

med var et afgørende skridt taget henimod for
vandlingen af det gamle uharmoniske konglo
merat af skæve og uregelmæssige bygningsdele
til et mere ensartet anlæg, indordnet efter en
tilnærmelsesvis regulær femkant, hvis nord
østlige spids afskæres af Blåtårn (fig. 40). Leder
af byggeriet fra 1722 var J. C. Ernst, der atte
sterede overslag og regninger, også for de ar
bejder, Krieger havde sat i gang.7 På bygge
pladsen sommeren 1722 færdedes i øvrigt en
person, der kun ti år senere skulle komme til at
lede nedbrydningen af det nyombyggede slot
og opførelsen af et langt mere monumentalt
anlæg, – Elias David Häusser, kaptajn i fortifikationsetaten, der med en deling soldater var
beskæftiget med slotsgravens renovering.8
1724 kom der for alvor skred i byggeriet.
Under Ernst sluttedes 23. marts kontrakter
med murer, tømrer, snedker, smed, glarmester
og maler om de fire fløje, der skulle nyopføres:
kirken,
køkkenet,
drabantsalsfløjen
og
den
gamle portfløj.9 Disse bygninger, der bortset
fra slotskirken var af sekundær betydning, hav
de ud over portfløjen ikke været berørt af de
førnævnte
ombygningsarbejder.
Krieger,
der
siden udgangen af 1721 havde spillet en under
ordnet rolle ved Københavns slot, trådte nu at
ter frem, denne gang som leverandør af tøm
mer efter året forinden at have præsenteret et
lavere tilbud på de samlede materialleverancer,
end Ernst kunne klare.10 Krieger medvirkede i
øvrigt også ved udarbejdelsen af overslag for
maler- og glarmesterarbejde til de fire fløje (jfr.
s. 72).
Næste vigtige etape af byggeriet iværksattes
1725, – forhøjningen med én etage af de øvrige
fem fløje (konge-, rådstue-, riddersals- og tea
terfløjen, samt Blåtårn). Nu var det dog
Krieger,
der
sluttede
håndværkerkontrakterne
som leder af denne omfattende opgave, efter at
han tilsyneladende havde udkonkurreret Ernst
ved at opnå billigere tilbud.11 Ved udgangen af
1727 var opmuringen og forhøjningen af alle ni
fløje i alt væsentligt afsluttet, og de to forskelli
ge murerhold fik udbetalt sidste rate af kon
trakten.12
1728 herskede der endnu stor travlhed med
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interiørernes færdiggørelse, mens arbejdet i de
sidste to år af kongens levetid fortrinsvis havde
karakter af mindre supplementer og reparatio
ner af det allerede udførte.
Selv om den store modernisering af Køben
havns slot foregik inden for en overskuelig år
række, lader det sig ikke med sikkerhed afgøre,
hvorvidt den var resultatet af én sammenhæn
gende plan eller en række forskellige projek
ter.13 Reguleringens hovedlinjer må dog i det
mindste have ligget fast fra 1722, muligvis end
da året før,14 med hovedindgangens flytning og
udstikningen af kirke- og køkkenfløjens funda
menter. Men adskillige enkeltheder vedrørende
det indre synes først afklaret undervejs. Påfal
dende er Højesterets skæbne, hvor man trods
to moderniseringer 1713-14 og 1722-24 allige
vel – formentlig 1726 – besluttede sig for at
flytte institutionen fra rådstuefløjen til køkken
fløjen.15 Af større ændringer er endvidere kir
kefløjens nyindretning 1726, hvor det oprinde
lige pillebårne hvælv fjernes, og de ovenliggende etagers gulve, lofter og skillevægge foran
dres (jfr. s. 71).
Spørgsmålet
om
ophavsmanden/-mændene
til hele bygningens konkrete form kan heller
ikke besvares med sikkerhed ud fra de frem
dragne kilder. For byggeriet 1722ff. (muligvis
1721?) har Ernst efter alt at dømme haft hoved
ansvaret. Det var ham, der 1722 iværksatte de
indledende arbejder med den ny port og funda
menterne, ligesom han gennemførte opførelsen
af de fire fløje i en ydre udformning og højde,
der må have været rettesnor for Krieger, da han
videreførte arbejdet med de fem andre fløje.16
Derimod har Krieger formentlig i vid udstræk
ning kunnet præge udformningen af det indre i
de fløje, han havde overopsyn med.
Materialet af tegninger til belysning af Frede
rik IV.s ombygning er sparsomt i forhold til
situationen omkring Christiansborgs opførelse
o. ti år senere. De approberede tegninger, der
nævnes i murer- og tømrerkontrakterne 1724
for de fire fløje, er ikke bevaret, lige så lidt som
den model, hvorefter murermester Marcantonio Pelli skulle udføre ombygningerne i kirke
fløjen og tømrermester Peter Drejer forarbejde
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Fig. 40. Oversigtsplan over Københavns slot efter
Frederik IV.s ombygning. A: kirkefløj; B1: Højeste
ret; B2: forgemak til Højesteret; B3: kongens forge
mak til Højesteret, alle i køkkenfløj; C: teaterfløj; D:
riddersalsfløj; E: rådstuefløj; F: portfløj med Blåtårn;
G: den gamle portfløj, inddraget i H: kongefløj; I:
drabantsalsfløj; I1: drabantsal. — General plan of Co
penhagen Castle after alterations and rebuilding by Frede
rik IV. A. Chapel Wing. Bp Supreme Court. B2. Ante
chamber to the Supreme Court. B3. King’s Antechamber
to the Supreme Court, all part of the Kitchen Wing. C.
Theatre Wing. D. Great Hall Wing. E. Council Hall
Wing. F. Gatehouse Wing with the Blue Tower. G. Old
Gatehouse Wing, now incorporated in H. King’s Wing.
I. Guard Room Wing. I1 Guard Room.

pulpituret.17 Derimod kendes fire planer af
slottets første (fig. 41), anden, tredje og fjerde
etage.18 Disse er hverken signerede eller datere
de. Eftersom den øverste etage er medtaget for
alle fløje, turde en terminus post quem være
maj 1725, hvor overslag vedrørende forhøjnin
gen forelå, mens en terminus ante quem er eli
mineringen af kirkens hvælvbærende piller. Et
smedeoverslag til denne ombygning forelå alle
rede 21. juni 1726.19 En uhyre detaljeret farve
lagt tegning af slottets ydre, set i fugleperspek
tiv fra vest, er dateret 1727 (fig. 39).20 Herud
over giver et tværsnit af køkkenfløjen med den
italienske trappe vigtige oplysninger om etage
højderne.21
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Fig. 41. Københavns slot efter Frederik IV.s ombygning. Første etage (stueetage). 1:900. Plan o. 1725. RA. —
Copenhagen Castle after alterations and rebuilding by Frederik IV. First storey (Ground Floor). Plan c. 1725.

BYGNINGSHISTORIE
Nedrivningen af det gamle slotskapel og opfø
relsen af dets efterfølger tog sin begyndelse i
sommeren 1722.22 Efter alt at dømme indledte
man med at lægge fundamenterne til de ny kir
ke- og køkkenfløje i slotsgraven udenfor de ek
sisterende bygninger. 3. dec. kunne murerme
ster Lars Erichsen meddele, at han havde opført
langt mere af kirkemuren end fastlagt, men
endnu manglede nedbrydning og ændringer af
de gamle mure samt selve grunden for at have
opfyldt kontrakten.
Muligvis har der på et tidspunkt hersket
uklarhed om det nye byggeris præcise omfang.
Herpå tyder et overslag fra blytækkeren 9. dec.

1723 om fornødne kobberplader, ifald det »allernaadigst bliver resolveret« at taget over dra
bantsalen og kirken skulle blive stående.23
Rigtig fart i arbejdet kom der først i marts
1724, da murermester og entreprenør Pelli
overtog arbejdet under Ernsts ledelse.24 Allere
de ved årets udgang havde kirke- og køkken
fløjen nået taghøjde, og i oktober 1725 kunne
begge bygninger besigtiges som fuldførte.25
Samtidig med Pelli havde også en række an
dre håndværkere sluttet kontrakter om kirkens
opførelse. Tømrer Peter Drejer skulle forsigtigt
nedbryde det gamle tømmerværk, overhvælve
kirken, lægge gulve og lofter i tredje og fjerde

OPFØRELSE OG INDRETNING

etage, samt udføre tagværket. Endelig udfærdi
gede han de piller, der skulle bære hvælvet, og
det betonedes særligt i overslaget, at disse ville
blive tappet ind i underlaget og yderligere be
fæstet solidt »da selbige das gantzen Hauses
Last tragen«.26 Også dette meldtes udført okto
ber 1725.27 Snedker Christian Kutsch lavede
desuden vinduesrammer og døre, der blev be
slået af hofsmeden Daniel Preisler og for de
førstes vedkommende forsynet med glas, samt
bemalet.28 Endelig leverede billedhugger Dide
rik Gercken vinduesrammerne af sten til de ud
vendige facader efter kontrakt af 19. juni
1724,29 og blytækker Guderding betaltes for af
brækning af det gamle kobber på kirkefløjen.30
Også med hensyn til inventaret synes der i
den første byggefase at være gjort visse overve
jelser, hvilket et fragmentarisk bevaret memo
randum vedrørende en altertavle tyder på. Det
te er ledsaget af et lige så fragmentarisk over
slag, dateret 24. jan. 1725 (jfr. s. 82).31
Ved årsskiftet 1725/26 må kirken i hoved
træk have stået færdigbygget i den oprindelig
planlagte form (fig. 42-43): en rektangulær sal,
der strakte sig igennem de to nederste etager og
den indskudte mezzanin og som gennem seks
(oprindelig planlagt otte) træpiller opdeltes i tre
lige brede skibe.32 Pillerne bar kryds- og stjer
nehvælv, ligeledes udført af træ. For udefra
kommende synes den vigtigste adgangsvej at
være via en dør fra slotsgården til et forværelse
øst for kirken og herfra gennem en dør i kir
kens midtakse. De kongelige synes derimod at
have benyttet den lige vej gennem drabantsalen
på 2. etage via en lille åbning i kirkens nordøsthjørne, der må være tænkt ført ind til et
pulpitur i kirkens østende. Dette er dog ikke
angivet på de bevarede planer. Til køkkenflø
jens 2. etage, hvor senere Højesteret skulle pla
ceres, er der heller ikke vist forbindelsesveje.
KIRKENS ÆNDRING OG INDRETNING
1726-28
1726 ændres kirkerummet på afgørende vis. De
seks piller fjernes, og hvælvene nedbrydes som
forberedelse til indretningen af et pulpitur i tre
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etager. Det er fristende at knytte denne planæn
dring sammen med Højesterets flytning til
køkkenfløjen, som synes at have fundet sted
samtidig.33 Via pulpiturets første etage, der
indrettedes med kongelige stole, åbnedes der
nu direkte vej til højesteretssalen og det konge
lige forgemak øst herfor (s. 88). Samtidig kan
ombygningen have været betinget af et ønske
om en mere funktionel udformning af kirke
rummet med udvidet plads for tilhørerne på
galleriet.
Nedrivningsarbejderne
i
kirken
fik
også
konsekvenser for etagerne ovenover. Kirkepil
lerne havde nemlig en betydelig bærende funk
tion, og da de blev fjernet, måtte man indlægge
langt stærkere dragere og jernankre for at klare
vægten af de øverste stokværk.34
Hovedtrækkene i kirkens ny udformning må
formentlig have ligget klart fra juni 1726, hvor
overslaget til smedearbejdet foreligger, og i lø
bet af de næste måneder sluttes de første kon
trakter om inventaret: 21. aug. af Henrik Krock
vedrørende loftsmaleri og altertavle, 12. nov.
af Gercken til altret og 4. dec. af Frederik Eh
bisch om prædikestolen.19 Men det er spørgs
målet, om alle detaljer ved pulpiturets udform
ning og placering var udarbejdet før januar
1727, da murer- og tømmeroverslaget hertil
fremlægges.35 Det er nemlig problematisk at
forene
Ehbischs
prædikestolsforslag,
beregnet
til opstilling mod en bagvæg, med et frem
springende galleri som det, der blev opstillet i
kirken.
19. febr. 1727 foreligger en ny stribe af kon
trakter: Drejer for pulpituret, billedhuggeren
Heinrich Vette for de tilhørende kapitæler,
Kutsch for stole og endelig Pelli for forskelligt
murerarbejde.9
Foruden
opførelse
af
funda
menter til alterbord og galleri, samt lægning af
gulvets fliser omfattede arbejdet gennembrydning af ti vinduer, formentlig i mezzaninetagen
for at bedre belysningen på galleriet.36
Allerede kort tid efter kom der dog vigtige
forandringer og suppleringer til: kongen havde
resolveret, at Ehbisch’ prædikestol nu blev an
bragt »über der thüre vor dem Chore«, altså
som en art lektorieprædikestol på et galleri over
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korskranken.19 Det var desuden besluttet, at
Krocks loft skulle forlænges og gøres større, og
en ny akkord på yderligere 700 rdl. til de oprin
delig aftalte 1500 blev fastlagt 22. marts.37 Det
ekstra stykke blev opsat over koret.
Også pulpituret ændredes i forhold til det
oprindelig approberede. På 1. pulpitur, hvor
kongens og kronprinsens stole var placeret,
inddeltes det brede galleri i et antal mindre lo
ger ved hjælp af skillevægge.38 Endelig udførtes
en række foranstaltninger til forbedring af
kommunikationen mellem kirkens 1. pulpitur
og højesteretssalen (jfr. s. 77f.). Til brug for
dronningen, når hun »will das Höchst Gericht
sehen sitzen, dass sie darauff stehen kan und es
ansehen« blev opsat et galleri i kirken, dog be
regnet til at kunne nedtages, når det ikke var i
funktion.39 Det er antagelig i forbindelse med
dette galleri, der fungerede som tilhørerloge, at
Pelli brød to døre med vinduer gennem brand
muren ind til højesteretssalen, mens Kutsch
udførte to egetræsvindueskarme, der forsyne
des med vinduer.40 Endvidere tapetseredes i
begge »hollerne« i kirken ind til Højesteret og
smeden beslog dørene til de to små apparte
menter »inwendig nach dem Höchtsgericht«.41
I løbet af 1727 udførtes hovedparten af de
arbejder, der var fastlagt i kontrakterne. Sær
ligt intensiveret blev aktiviteten i tiden op til

30. nov., hvor kapellet blev indviet af den kon
gelige konfessionarius Søren Lintrup.42 Festlig
heden faldt på 1. søndag i advent, samme dag
som kronprinsen fyldte år, og en samtidig lej
lighedsdigter
kunne
med
tilfredshed
notere,
hvordan kirkeåret således blev indledt med en
kirkevielse som nytårsgave, og hvordan kon
gens og kronprinsens fødselsdage i to år fulgtes
ad med kirkevielser (året forinden var Fredens
borg slotskirke indviet).43
På dette tidspunkt var pulpituret rejst og be
malet, ligesom stolene på gulvet og prædike
stolen var fuldendt tillige med et jerngalleri på
begge sider.44 I selve kirkerummet var det store
loftsmaleri opsat og stukkaturarbejderne om
kring udført.45 I løbet af 1728 fuldførtes alter og
orgel.46 Desuden skete mindre ændringer i
kongens og kronprinsens stole i forbindelse
med indretning af et lille kabinet i førstnævnte
og opsætning af kakkelovne i begge stole.47
Ved udgangen af 1728 var arbejdet med den
nye slotskirke afsluttet. To år senere, i oktober
1730 døde kongen, og hermed var slottets dage
talte. I september 1731 var kirken på ny skue
plads for håndværkernes aktiviteter, men den
ne gang arbejdedes der på totalt at jævne byg
ningerne med jorden for at give plads for et nyt
og langt prægtigere anlæg.

BYGNINGSBESKRIVELSE
Oversigt. Beskrivelsen af Frederik IV.s slotskirke er
delt i to afsnit om henholdsvis det ydre og det indre,
og den afsluttes med et kapitel af sammenfattende
karakter. Ydre: Kirken og slottet (s. 72), plan, vin
duer og materialer (s. 74). Indre: Rekonstruktion af
interiøret (s. 74), gulvet (s. 75), galleriet (s. 75), trap
per (s. 77), loftet (s. 78), farver (s. 79). Sammenfat
ning: (s. 79).

YDRE
Kirken og slottet. Kirkefløjen udgjorde det sydvestligste hjørne af slotskomplekset. Mod øst
stødte den ene kortside op til den bredere dra

bantsalsfløj, mens den nordre langside, bortset
fra tre fag, var sammenbygget med køkkenflø
jen. Kirken udfyldte slottets to nederste hoved
etager
med
den
mellemliggende
mezzanin.
Underneden strakte sig en kælder med værelser
til slotsbetjentene, mens der ovenover på tredie
etage var gemakker til kongens søster Charlot
te Amalie. Fløjens øverste etage var indrettet
med værelser til pagerne. Adgangen til kir
kens underste stokværk foregik fra slotsgården
gennem en portal i drabantsalsfløjens vestligste
fag, via en vestibule i den gamle borgestue til
en dør, antagelig i kirkens midtakse. En åbning

YDRE
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Fig. 42-43. Kirken på Københavns slot efter Frederik IV.s ombygning. 1-300. 42. Anden etage (kongeetage).
RA. 43. Første etage (stueetage). Detalje af fig. 41. — The Chapel of Copenhagen Castle after alterations by
Frederik IV. 42. Second storey (the King’s Floor). 43. First storey (Ground Floor).
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i kirkens nordvesthjørne til køkkenfløjen kan
have fungeret som præstedør, mens rummet
umiddelbart nord herfor antagelig har tjent
som præsteværelse og sakristi.48
Plan, uinduer og materialer. Kirkefløjens plan
(fig. 42-43) spændte over to kvadrater, idet den
udvendige længde androg henholdsvis 52 og 26
alen. Selve kirken beslaglagde for højdens ved
kommende 18 af ialt 48½ alen.49
Set fra slotsgården (fig. 39) føjede kirkefløjen
sig ganske ind i det for slotskomplekset som
helhed gældende system med rækker af tætstil
lede vinduer, hvis form var tilpasset den re
spektive etages højde og betydning. Tilsynela
dende kendes ingen gengivelser af syd- og vest
siderne mod slotsgraven. Det fremgår dog af
planerne og regnskaberne, at kirken her kundgjorde sin eksistens gennem en særlig vindueskomposition, bestående af 9½ alen høje »Kir
che fenster« af jern, formentlig slanke rundbue
de åbninger, som man kender det i andet samti
digt kirkebyggeri, f.eks. Kastels- og Garni
sonskirken og Fredensborg slotskirke, samt i
øvrigt i kirken i Lambert van Havens projekte
rede residensslot (jfr. s. 52). Imellem disse kir
kevinduer og lysåbningerne til fløjens øvre
profane stokværk var efter alt at dømme ind
skudt mezzaninvinduer, rimeligvis som en ef
tertanke, dikteret af de 1726-27 ændrede planer
for den indre opbygning.36
Kirken havde mod syd syv vinduesfag, mod
vest tre. Af sidstnævnte var det midterste bag
altertavlen kun en udvendig blænding, udført
af hensyn til fagdelingens egalitet. Detaljerne i
de to rækker à tre vinduer mod slotsgården i
nord
fremgår
bedst
af
fugleperspektivet
(fig. 39). Her ses også den i drabantsalsfløjens
vestligste fag indsatte dør med dens ornamen
tale indramning og segmentfronton. Den fun
gerede som ovenfor nævnt som ekstern adgang
til kirken og betegnes også i regnskaberne som
»kirkedør«.50
Øverst kronedes kirkefløjen af et mansard
tag, der mod øst var sammenføjet med dra
bantsalsfløjens tag, mod nordvest mødtes med
køkkenfløjen i en skrå vinkel. Mod nord og
syd var kviste. I sammenstødet mellem kirke

og køkken var en skorsten, muligvis den, der
1728 blev nedtaget, fordi den tyngede for me
get på kirkens lofter.51 Over det østligste fag
var tilsyneladende endnu en skorsten. Kirkens
mure var ligesom de øvrige fløje dækket af en
gullighvid puds, der kontrasterede med sandstensleddenes grå farve.52 Taget var kobber
dækket.
INDRE
Der kendes ingen
beskrivelser eller gengivelser af det interiør, der
i det væsentlige stod færdigt ved indvielsen
30. nov. 1727. Det er dog muligt at danne sig et
temmelig pålideligt billede af hovedtrækkene i
rummets disposition og indretning, omend der
hersker
usikkerhed
på
en
række
punkter.
Grundlaget for en rekonstruktion er planerne af
kirkefløjen (fig. 42, 43) og Ehbisch’s andet prædikestolsforslag (fig. 44), suppleret med oplys
ninger
fra
bygningsregnskaberne,
som
dog
hverken er udtømmende eller i alle detaljer kan
tolkes med sikkerhed. Hertil kommer som et
meget vigtigt element vort kendskab til flere af
de inventarstykker, der efter kapellets nedriv
ning 1731 blev overført til andre københavnske
kirker. Det gælder altertavlen og orglet, der
begge er bevarede og opstillet i henholdsvis
Helligåndskirken (fig. 47) og Reformert kirke
(fig. 54), hvorimod pulpituret, der kom til Vajsenhusets kirke (brændt 1795) nu kun kendes
fra planerne i Thuras Vitruvius (fig. 55) og
samtidige beskrivelser.60
På baggrund af dette materiale tegner der sig
et billede af en kirkesal (fig. 45), hvis vestlige
tredjedel udgjordes af et kor, resten af et skib
med flankerende søjlebåret galleri i to stok
værk, samt foran den østre kortside et orgel
pulpitur.
Korets
brændpunkt
var altertavlen,
som stod foran vestvæggens blændede midter
vinduer flankeret af to skriftestole, hver 7½
alen lange. I koret fandtes endvidere opgangen
til den lektorieprædikestol, der sammen med et
korgitter, opstillet herunder, adskilte de to ho
vedafsnit. Nærmest koret på galleriets første
stokværk var pladser for kongen og kron
Rekonstruktion

af

interiøret.
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Fig. 44. Andet udkast til prædikestol af Frederik Ehbisch, udført 1727. Plan (s. 74f., 84). 1:75. — Second
preliminary drawing of the pulpit made in 1121 by Frederik Ehbisch. Plan.

prinsen, formentlig på højre og venstre side af
altret (fig. 46).
Med altret i vest over for hovedindgangen
og orglet i øst har kirken været orienteret om
vendt i forhold til det gamle slotskapel og det
traditionelle
mønster.53
Indretningens
domine
rende længdeakse, på hvilken også prædikesto
len var anbragt, har haft sit modspil i den tvær
gående akse med de fornemste fyrstelige stole.
Gulvet. Gulvet var belagt med fliser, mulig
vis af Bremersandsten, mens der i koret og på
pladsen foran altret var sorte og hvide mar
morfliser af forskellige dimensioner.54 Arbejdet
her udførtes af Gercken. I koret var to luger,
formentlig med nedgange til kælderen, malet
med sorte og hvide fliser.55
Galleriet. Kirkens indre domineredes af et
søjlebåret galleri i tre stokværk med jonisk or
den forneden, efterfulgt af korintisk og kom-

posit i overensstemmelse med det klassiske
hieraki af søjleordner.56 Galleriets etager blev
båret af et ulige antal støtter, nederst 20 (18 hele
og 2 halve) søjler, herover 18 (16 hele og 2
halve) og øverst atter 18 (16 hele og 2 halve)
søjler.57 De enkelte etager adskiltes af en vand
ret gesims, der i hvert fald for det første stok
værks vedkommende var udformet som en
sparenkop-gesims
under
nedhængende
plat
ter.58 Mellem søjlerne i andet og tredie stok
værk var indsat rækværk med drejede balustre
eller »dokker«. Et visuelt indtryk af opbygnin
gen giver det samtidige galleri i Fredensborg
slotskirke, der ganske vist kun har to stokværk
(DK. Frborg, s. 812-16).
Galleriet løb langs nord- og sydvæggen.
Hvor langt mod vest, det har strakt sig, er usikkert, men Ehbisch’s tegning af prædikesto
len (fig. 44) viser opgangen til stolen ført om-
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Fig. 45. Rekonstruktionsplan af Frederik IV.s slotskirke. Første etage (stueetage). 1:300. A: alter; B: skrifte
stol; C: prædikestol; D: korgitter; E: stole; F: vindfang; T: trappe. Tegning af MN 1982 efter plan (fig. 43). —
Reconstruction plan of Frederik IV’s chapel. First storey (Ground Floor). A. Altar. B. Confessional. C. Pulpit. D.
Choir screen. E. Pews. F. Tambour. T. Staircase.

kring et ca. 5 alen bredt fremspring, der for
mentlig er galleriets afsluttende kortende mod
nordvest ved overgangen mellem kor og skib.
Fremspringet er på rekonstruktionen (fig. 45)
angivet til et sted mellem andet og tredje vin
due fra vest, idet der er taget hensyn til, at
koret skulle have en tilstrækkelig dybde, samt
at prædikestolstrappen og de 7,5 alen lange
skriftestole skulle have plads. De to halvsøjler i
hver af de tre stokværk var måske anbragt ved
galleriets udspring fra ydermurene i syd- og
nordvest. De blev tilføjet på muren i den oprin
delige model »wegen bessere Parade«.59 Ud
strækningen mod øst lader sig heller ikke fast
slå præcist. Thuras afbildning af det genan
vendte galleri i Vajsenhuset er her næppe nogen
hjælp, idet både akseafstand mellem støtterne
og selve antallet af disse synes ændret.60 Der

imod giver de formentlig et pålideligt billede af
det forkrøppede orgelpulpitur i øst, der har væ
ret udspændt i niveau med andet stokværk og
muligvis yderligere har hvilet på det ekstra søj
lepar i underste etage (jfr. s. 90).61
Galleriets bredde lader sig beregne omtrent
lig. På Ehbisch’s tegning er pulpiturfremsprin
get ca. 5 alen, hvilket harmonerer med de 4,5
alen lange stolestader under nederste pulpitur.62
Ifølge Ehbisch bliver mellemrummet mellem
galleriets to langsider ca. 13 alen (og den totale
rumbredde 23 alen) hvilket er ca. 1 alen mere
end grundplanen (fig. 43), en uoverensstem
melse, der ikke umiddelbart lader sig for
klare.63
Hvad højden angår, synes den midterste eta
ge, der rummede de kongelige stole, at have
været ca. 5,5 alen høj, og med kirkerummets
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Fig. 46. Rekonstruktionsplan af Frederik IV.s slotskirke. Anden etage (kongeetage). 1:300. A: alter; B: skrifte
stol; C: prædikestol; G: loftsmaleri; H: galleri; Hk: kongestol; Hkp: kronprinsens stol; I: indgang til forgemak
til Højesteret; J: orgel; T: trappe. Tegning af MN 1982 efter plan (fig. 42). — Reconstruction plan of Frederik IV’s
chapel. Second storey (King’s Floor). A. Altar. B. Confessional. C. Pulpit. G. Ceiling painting. H. Gallery. Hk.
King’s Gallery. Hkp. Crown Prince’s Gallery. I. Entrance to the antechamber of the Supreme Court. J. Organ. T.
Staircase.

samlede højde på 18 alen, kan forskellen mel
lem de enkelte stokværkshøjder ikke have væ
ret stor.64 Muligvis har gulvet i galleriets kon
geetage flugtet med mezzaninetagen, der i al
fald i køkkenfløjen og vel også i drabantsalsfløjen lå 5,5 alen over underetagens gulv.65 Der
imod synes der ikke at have været overens
stemmelse med slottets kongeetage, der lå ti
alen over underetagen.66 Om gesimsen over
galleriets øverste søjlerække har været ført helt
op til loftet og understøttet dette, vides ikke.
Galleriets anden etage var indrettet med lo
ger. På de to langsiders vestende var overfor
hinanden
anbragt
kongens
og
kronprinsens
stole, samt yderligere to fornemme stole, alle
med vinduesruder af fint fransk glas i åbninger
mellem søjlerne.67 Hvorvidt de øvrige stole her
eller i etagen ovenover har haft vinduer mod

midtskibet, fremgår ikke af regnskaberne. Dog
har stolene i andet stokværk i al fald kunnet
afskærmes med gardiner ind mod kirkerum
met, mens der på bagvæggen har været døre
med indsatte vinduer af hvidt glas for at lade
lyset, men ikke nysgerrige blikke, nå ind.68
Trapper. Slotskirkens trappesystem har skul
let tjene et dobbelt formål, dels den interne cir
kulation mellem pulpiturets etager, dels kom
munikationen mellem kirken og de tilgrænsen
de fløje. Vigtigt var her især passagen fra de
kongelige gemakker via galleriets underste eta
ge til Højesteret. Ifølge regnskaber var der
trapper til øverste pulpitur i hjørnerne, dvs. i
syd- og nordøst.69 Forbindelsen til drabantsals
fløjen er formentlig varetaget gennem åbninger
i kirkens østmur. I al fald vides en dør at være
brudt igennem brandmuren, hvor kongen går
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til sin stol.70 Fra Højesterets forgemak var via
en dør i brandmuren ved kronprinsens stol ført
en trappe ned til kirkens mellemste pulpitur,
måske med forbindelse til den trappe i hjørnet
over køkkenet, der blev anlagt fra prinsesse
Charlotte Amalies gemakker oven over kirken
til
kommunikation
med
begge
pulpiturer.71
Desuden fandtes som nævnt s. 72 et galleri,
dvs. en tilhørerloge til dronningen, opsat i en
åbning ind mod højesteretssalen. Hvis dron
ningens galleri har haft forbindelse med kirkens
pulpitur, må opgangen være sket i det nord
vestlige hjørne lige ved kronprinsens stol, mu
ligvis oven over opgangen til prædikestolen.72
Loftet. Hvordan kirkens loft har været udfor
met, vides ikke i detaljer. I loftets midte var
indsat Henrik Krocks dommedagsmaleri, der
oprindelig målte 25×11 alen, men efter kon
gens ønske blev forlænget henover koret.73
Omkring maleriet i dets første skikkelse udfør
te stukkatøren en gesims og udenom igen en
forkrøppet gesims, mens loftet i øvrigt blev
glat gipset. Omkring det forlængede billede i
koret udarbejdedes fire hjørner i stuk med bil
leder og løvværk.47
Krocks loftsmaleri af Dommedag udførtes
1726-27 efter kontrakt af 21. aug. 1726.19 Det
kendes dels fra en beskrivelse 1747, dels gen
nem en tegning af Christiansborg slotskirke
udført af N.-H.Jardin og 1768 stukket af
J. G. Bradt (fig. 91). I den ny slotskirke blev
maleriet opsat 1742 med en tilmalet ramme af
Christian Leinberger. I billedets øverste del var
vist Christus i sin herlighed, omgivet af helge
ner, mens der forneden på den ene side sås »op
standelsen af Gravene, og de fromme Opstandnes Henrykkelse ved Engelene Herren imod
udi Luften«.73 På den anden side var »Helvede
og de Fordømtes Plager, saaog hvorledes en
deel Ugudelige af en Engel med Lynild nedslaaes til Helvede, hvor endeel sammenklynget
hovedkulds nedstyrter; dette er fast det kunstigste paa det hele Stykke, og ere alle Figurer
over Levnets Størelse«.
Jardins tegning, der i Bradts stik blev spejl
vendt, viser maleriets nederste to tredjedele,
idet hovedmotivet med den dømmende Kristus

er skåret væk af billedkanten. Skaren af hellige
omkring
Verdensdommeren
grupperer
sig
i
koncentriske kredse på store skyformationer. I
tegningen er til venstre gengivet en engel, der
med udstrakt højre hånd og en appellerende
gestus vender sig mod en række opstandne sjæ
le med oprakte arme, formentlig de fromme på
Kristi højre side.74 De fortabte på den anden
side blev bortset fra Gerrigheden, der dog næp
pe anes i gengivelsen, skåret bort eller overma
let ved opsætningen i den ny slotskirke. Den
indrammede balustrade, i hjørnerne kronet af
David og Moses, er Christian Leinbergers til
føjelse.
Krocks loftsmaleri var kun et af en lang ræk
ke, som kunstneren udførte til det ombyggede
slot. Med den illusionistiske gennembrydning
af loftsfladen, der foran himmelhvælvet er op
løst i forskellige skyformationer, virtuost ud
ført med kontraster mellem lys og mørke og
befolket med myriader af figurer, spejler det
tydeligt indflydelse fra den romerske barok. En
parallel blandt Krocks egne loftsudsmykninger
er Johannes’ åbenbaring i Frederiksberg slots
kirke (DK. Kbh.By III, 358f.). Dommedagsmotivet har kunstneren gengivet på altertavler
ne i Vemmetofte (DK. Præstø s. 507) og Fre
densborg slotskirke (DK. Frborg, s. 824). End
videre på et 225×105 cm stort billede i tysk
privateje.75 Dette maleri er antagelig identisk
med et af Prehn 1747 omtalt, der befandt sig i
gehejmeråd von Plessens eje.76 Billedet karak
teriseredes som »noget nær samme Invention,
som har været i den gamle Slots-Kirke«, men
var dog »ei saa indrettet, som til et Plafond,
men som til et Cabinet-stykke«. Både med
hensyn til komposition og flere enkeltfigurer er
der tydelige lighedspunkter med altertavlerne i
Vemmetofte og Fredensborg. Derimod er det
vanskeligt udover mere generelle fællestræk at
konstatere en direkte overensstemmelse med
slotskirkens maleri, og der er derfor problema
tisk, om man kan karakterisere det lille, detalje
ret udførte dommedagsbillede som er» (wahr
scheinlich) Entwurf in exakter Ausführung« til
det københavnske.77 At der imidlertid vitterlig,
har eksisteret en model (dvs. et malet udkast)
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til det store loftsmaleri, fremgår utvetydigt af
Krocks kontrakt.78
Farver.
Kirkeinteriørets
farveholdning
har
først og fremmest været bestemt af galleriet og
det øvrige inventar, og der er ikke blevet sparet
på noget for at give et så overdådigt og pragt
strålende helhedsindtryk som muligt. Et ud
gangspunkt for farvevalget har sikkert været
den store altertavle, udført i broget norsk og
hvid italiensk marmor med forgyldning. Prædikestolens himmel og de øvrige arkitektoniske
dele maledes af marmorerer Elias Green som
kulørt marmor, billederne forblev dog hvide
og alle »Zirather« samt skjold og krone forgyldtes.79 Hele galleriet blev også marmorstafferet af maler Holm både på søjler og gesimser;
balustraderne i mellemste stokværk var dog
malet røde, mens kongens og kronprinsens
stole blev fremhævet med forgyldning på orna
menter og fyldingslister.80 Også orglet fik forgylding omkring orgelpiber og på det kongeli
ge navnetræk. Det øvrige var marmoreret. Om
stolestaderne nævnes det udtrykkeligt, at de
skal males »wie auf Fredensburg«, dvs. med
røde lister og rødbrune rammestykker om
kring gule fyldinger med brun stiliseret åreteg
ning.81 Hvis ligheden med den samtidige slots
kirke i Fredensborg også har strakt sig til galle
riets marmorering, der dog her blev udført af
den særlige ekspert, Elias Green,82 har man må
ske også i den københavnske efterfølger kunnet
skelne mellem imitationer af forskellige mar
morarter i rødt, rosa, hvidt, gråt, grønt og
sort.83
Til rummets farvepragt har også lofts- og
altermaleriet bidraget. Endvidere de forskellige
tekstiler, med dominans af rødt ved alter og
prædikestol samt i logernes gardiner. Kun kon
gen og kronprinsen havde hvide gardiner (jfr.
s. 89). Den neutrale baggrund for dette store
opbud af nuancer udgjordes af ydervæggene og
lofterne i pulpiturerne, der var gipset, antagelig
i hvidt, mens trapperne var perlegrå84 og gulvet
som førnævnt beklædt med fliser i hvidt, sort
og gråt.

SAMMENFATNING
Indretningen af Frederik IV.s slotskirke adskil
te sig på væsentlige punkter fra forgængeren på
Københavns slot. I stedet for et rum med ræk
ker af konsolbårne pulpiturer, opsat i flere tem
pi langs tre af kapellets vægge (jfr. s. 44), domi
neredes den ny kirke af et homogent, klassisk
opbygget søjlegalleri af træ, der som en inte
greret del af arkitekturen løb foran rummets to
langsider, i øst sandsynligvis sammenknyttet af
det fremspringende orgelpulpitur. To af kir
kens liturgiske hovedstykker, alter og prædike
stol, var i modsætning til tidligere anbragt i
vestenden,85 idet prædikestolen var fremhævet
på et galleri over korskranken i rummets mid
takse. Ved den klart markerede grænse mellem
kor og skib var formentlig anbragt de to for
nemste fyrstestole til kongen og kronprins
Christian (VI).
Galleriet af træ, der er væsensforskelligt fra
de massive, pillebårne stenpulpiturer, som bl.a.
kendes fra de ældre slotskapeller i Koldinghus
(1601)
og
Frederiksborg
(1606-17,
DK.
Frborg. s. 1673ff.) har flere forbilleder i den
hjemlige arkitektur. Både i slotskirkerne på
Gråsten (o. 1698, DK. SJyll. s. 1918ff.) og Fre
densborg (1725-26, DK. Frborg. s. 797ff.) fin
des omløbende gallerier i to stokværk, der i
Gråsten er båret af korintiske søjler, i Fredens
borg dog gradueret som i København med toskansk (romersk-dorisk) orden forneden, korintisk (»dansk«) foroven.86
Kapellet på Gråsten indtager imidlertid en
særstilling med prædikestol og kongestol, op
stillet vis à vis i rummets tværakse,87 mens de
to, omtrent samtidige, sjællandske slotskirker
indbyrdes er nærmere beslægtet. I Fredensborg
dækker det lette søjlegalleri begge langvægge
og forbindes modsat altret af et orgelpulpitur,
som det formentlig var tilfældet i København.
Galleriet i Fredensborg udspringer ved koret,
som det antagelig også var tilfældet i Køben
havn. I den nordsjællandske slotskirke er dette
dog indsnævret af skriftestolen i nord, hvor
over den oprindelige kongestol var, i syd af et
naturligt indsnit i bygningen. Ved hjørnet af
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dette er prædikestolen anbragt. Der har således
ikke været direkte overensstemmelse med den
københavnske kirke, hvad angår kongens og
prædikantens placering. Slægtskabet mellem de
to kirker, der også har strakt sig til enkeltheder
i inventarets udformning (jfr. s. 81 og 86),
skyldes rimeligvis den fælles bygherre og byg
mester/bygmestre. Men hvor J. C. Krieger i
Fredensborg var ledende arkitekt, assisterede
han i forbindelse med den københavnske slots
kirke kun formelt Ernst ved indgåelse af akkor
der for alter og prædikestol og leverancer af
tømmer.88
Alligevel kan Kriegers udkast til kirken i Fre
densborg meget vel have været bestemmende
for dispositionen af residensslottets kirke.89
Et ca. 20 år ældre eksempel på det tre stok
værk høje galleri, der fandtes i Københavns
slotskirke, er benyttet i Garnisonskirken (170306, DK. Kbh.By, III, 155ff.). Galleriet hviler
her på ottekantede dorisk-toskanske piller i alle
etager og dækker det korsformede rums yder
vægge, alter- og orgelvæggen dog undtaget.
Ønsket om at give plads for en talstærk menig
hed har sikkert i første række motiveret den
tredelte opbygning i Garnisonskirken. I slots
kirken har det formentlig været lige så afgøren
de at opnå korrespondance med de tilstødende
fløjes opdeling i to hovedetager og en mellem
liggende mezzanin. En tilsvarende tre stokværk
høj opbygning, svarende til hovedslottet, gen
findes i de to efterfølgende slotskirker på Chri
stiansborg og var muligvis allerede foregrebet i
Lambert van Havens model (jfr. s. 56).
Det lette søjlegalleri i de tre nævnte slotskir
ker og i Garnisonskirken, der er kendetegnet af
en enkel, klassisk udformning med vandret
bjælkeværk mellem de enkelte stokværk, har
forbilleder i en række hollandske kirker fra
1600’rnes første halvdel.90 Karakteristisk for
disse er desuden den tre stokværk høje opbyg
ning på rummets tre eller fire side og den cen
trale placering af prædikestolen ved den ene
kortside. Men også blandt slotskapeller fra an
den halvdel af 1600’rne og begyndelsen af
1700’rne kendes denne komposition, således i
de thüringske hertugresidenser i Eisenberg

(1679-92,
dog
anlagt
som
tværkirke)
og
91
Saalfeld (1704-14).
Søjlegalleriet er dog langt
fra begrænset til det kirkelige byggeri. Et nær
liggende eksempel er riddersalen på Køben
havns slot, der var under indretning 1715f.
med omløbende galleri i to stokværk, båret af
ikke mindre end 48 søjler.92
Mens slotskirkens gallerisystem har umid
delbare forgængere i dansk arkitektur, må op
stillingen af prædikestolen på et lektorielignende galleri over korskranken formentlig beteg
nes som unik i samtidens hjemlige kirkebygge
ri. Ganske vist er det muligt at henvise til en
ældre tradition, hvor prædikestolen er inkorpo
reret i et pulpitur (»lektorieprædikestol«) mel
lem kor og skib, – en tradition, der havde rød
der i middelalderen og videreførtes i det første
århundrede efter reformationen som alternativ
til den almindeligvis benyttede placering på
skibets sydvæg.93 Men eksemplerne synes næp
pe at række ud over midten af 1600’rne, selv
om opstillingen visse steder bibeholdtes helt op
til vor tid.94
Set fra et æstetisk og især fra et liturgisk
standpunkt
havde
lektorieprædikestolen
klare
fordele ved sin centrale placering i kirkens
midtakse i en ideel visuel og akustisk afstand
fra
menigheden.
Gennem
sammenknytningen
med korskranken medvirkede den til en klarere
rumlig sondring mellem koret, hvor nadver
måltidet var den centrale handling og skibet,
hvor ordets forkyndelse i prædikenen var væ
sentligst. En betydelig ulempe var dog, at præ
dikestolen med det tilhørende galleri uvægerlig
dækkede for udsynet til altret, – et problem,
der i slotskirken delvis søgtes afhjulpet ved at
reducere skulpturudsmykningen på himlen og
dens bærende støtter (jfr. s. 86). Det forekom
mer derfor symptomatisk, at man i 1700’rne
som alternativ til det udbredte prædikestolsal
ter oftere benyttede en forenklet form for cen
tralt placeret prædikestol uden galleri, anbragt
enten ved alterpodiets trin eller, hvis koret var
særligt hævet (f.eks. over en krypt), på forsiden
af forhøjningen med front mod skibet.95 Også i
1800’rne anvendes denne type, således i den an
den slotskirke på Christiansborg (s. 248). En va
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riation over temaet: lektorieprædikestolen, er
dog anvendt af den nordtyske arkitekt og teo
retiker Leonhard Christoph Sturm i indretnin
gen af den korsformede S. Nikolaj (Schelfkirche) i Schwerin. Sturm, der 1712 publicerede
sit forslag, valgte i Schwerin at afskilre koret
ved en dobbelt kolonnade i to stokværk med
opgang til den centralt placerede prædikestol
og oven over denne, en sangertribune.96 Om
dette eksempel, der topografisk lå i den afdøde
dronning Louises hjemland, har givet ideer til
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indretningen af den københavnske kirke, eller
man snarere bevidst ønskede at knytte sig til en
ældre tradition, lader sig ikke afgøre. Sikkert er
det
dog,
at
slotskirkens
lektorieprædikestol
ikke fik efterfølgere i Danmark. Da man 173134 overflyttede kirkens gamle pulpitur til Vajsenhuset, valgte man karakteristisk nok at op
sætte et prædikestolsalter på den ene kortside.60
Og selve stolen genanbragtes i Helligåndskirken ved nordre sideskibs østligste fag.

INVENTAR
Oversigt. Inventaret i den færdigindrettede slotskirke
har haft en ganske homogen karakter, der bedst kan
sammenlignes med den endnu eksisterende slotskir
ke på Fredensborg. Dog blev enkelte inventargen
stande som altersølv, tekstiler og pengeblokke genanvendt fra den gamle kirke. Efter kirkens nedriv
ning blev dette overført til den ny slotskirke på
Christiansborg tillige med døbefonten, der oprinde
lig var udført til kapellet på Fredensborg slot. Flere
af hovedstykkerne blev skænket af Christian VI ril
tre af de københavnske kirker, hvis indre delvis var
raseret efter den store brand 1728. Således kom altret
og prædikestolen til Helligåndskirken, orglet til Re
formert kirke og galleriet til Vajsenhusets kapel, da
slotskirken allerede 1731-32 afmonteredes. Bortset
fra galleriet er disse genstande endnu bevaret, prædi
kestolen dog kun i fragmenter. Det øvrige inventar,
herunder også stolene, kasseredes dog inden for de
næste årtier, efter at enkelte mindre genstande havde
været opbevaret på løngangen eller på Charlottenborg.

†Alterbord, 1727, af eg, der stafferedes som nor
disk marmor i harmoni med altertavlen.97
†Alterklæder. 1726 blev det gamle alterklæde
fra 1717 med Frederik IV.s monogram (fig. 16)
omsyet til det ny alter.98 Klædet afgik 1745-47,
men var dog 1795 blandt de genstande, der ef
ter slotsbranden året forinden overførtes til Ro
senborg.99
*Altertavle (fig. 47), 1726-28 af norsk og itali
ensk marmor. Udført af Diderik Gercken og
Just Wiedewelt.100 Maleri af Henrik Krock.
12. nov. 1726 sluttedes kontrakten mellem
Gercken og Krieger. Muligvis havde sidst
nævnte skaffet en mere fordelagtig akkord end

Danmarks Kirker, København

Ernst, under hvem kirkens opførelse og indret
ning ellers hørte.19 Den arkitektoniske indram
ning udførtes efter en tegning, men for at man
bedre kunne se »wie die Arbeit im Wercke sich
praesentiret«, skulle billedhuggeren for egen
regning fremstille voksmodeller af den figura
tive udsmykning, der udførtes i italiensk mar
mor. Arbejdet blev lovet færdigt medio sep
tember det følgende år, men først i oktober
1728 fandt afregning sted med et afslag på 50
rdl., fordi Krieger ikke mente, at arbejdet var
gennemført med den fornødne flid.101 Efter
1731 overført til Helligåndskirken.102
Kontraktens tekst gør det muligt at give en
præcis beskrivelse af altrets billedprogram. På
postamentet ses i centrum Den hellige Nadvers
indstiftelse; til højre er »das Vertrauen zu Gott«
(Tillid til Gud, Troen) vist som en siddende
kvinde, der holder et kors med højre hånd,
mens venstre arm hviler på en bogpult (alter?),
hvorpå en opslået bog.103 Til venstre »die An
dacht« (Andagt), en knælende kvinde med
himmelvendt blik ved en pult, hvorpå en bog.
Herpå hviler højre hånd, mens den venstre lig
ger på brystet.104 På soklen umiddelbart over
de to relieffer, to stående, friplastiske kvindefi
gurer; til højre »Göttliche Gnade« (Guddom
melig Nåde), vist med opslået bog i højre
hånd, kalk i venstre.105 Til venstre »Göttliche
Gerechtigkeit«
(Guddommelig
Retfærdighed),
en kronet kvinde, holdende en korsstav med
begge hænder.106 Over begges hoveder ses Hel-
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Fig. 47. Altertavle 1726-28 af Didrik Gercken og
Just Wiedewelt med maleri af Henrik Krock. Oprin
delig i kirken på Frederik IV.s ombyggede Køben
havns slot, men fra 1731 opstillet i Helligåndskirken
(s. 81). LL fot. 1957. — Altar-piece 1726-28 by Didrik
Gercken and Just Wiedewelt with painting by Henrik
Krock. Originally in the Chapel of Copenhagen Castle
after Frederik IV’s rebuilding, but as from 1731 in Hellig
åndskirken in Copenhagen.

ligåndsduen. Endelig er på den fremspringende
arkitrav over de to søjler vist to vingede figu
rer, der flankerer Frederik IV.s portrætmedal
jon og kronede monogram: til højre »Verlan
gen nach Gott« (Længsel mod Gud), en vinget

kvinde med højre hånd oprakt, venstre hånd
hvilende på brystet, hvorpå en flamme; ved
venstre side en liggende hjort.107 På venstre side
»die Gottes furcht« (Gudsfrygt), en vinget
kvinde med et overflødighedshorn ved siden,
venstre hånd på brystet.108 Allerøverst Helligåndsduen i en stråleglorie.
I altrets midtfelt var indsat Henrik Krocks
maleri fra 1727 af Kristi himmelfart, udført ef
ter kontrakt af 21. aug. 1726 og afleveret allere
de 22. aug. 1727, et år før beregnet.109 I forbin
delse med opsætningen var både tavlen og det
store loftsmaleri blevet bestrøget med farve på
bagsiden »um selbige besser zu conserviren«.110
†Projekt til altertavle. Fra den første byggefase
foreligger
blandt
regnskaberne
den
nederste
tredjedel af et fem ark stort memorandum og
overslag til en altertavle.31 Det indledende me
morandum er både skrevet og signeret af
Ernst, der også har underskrevet og dateret
overslaget 24. jan. 1725. Selve overslagets tekst
er dog skrevet med en anden hånd.111
Fragmentet omtaler både altertavlens arki
tektoniske dele (baser, kapitæler, søjler, hoved
gesims,
frontoner)
og
billedudsmykningen
(Christus, marmorstatuer, en figur, der holder
en krone, hvorover en glorie). Flere materialer
skulle anvendes, – norsk marmor, marmorstafferet træ og kobber eller messing, som kapitæ
lerne skulle beklædes med. Yderligere skulle en
række
enkeltheder
forgyldes.
Udgangspunkt
for arbejdet var en model, der også gav anvis
ning på stafferingen. Altertavlens mester frem
går ikke direkte, men tavlens opbygning, som
man kan slutte sig til gennem den fragmentari
ske tekst, rummer de samme elementer, om
end ikke præcis identiske, som Diderik Gerckens udførte altertavle. Spørgsmålet er da, om
vi her har et første udkast til tavlen, et forslag,
der er blevet stillet i bero, dels fordi nyændrin
gen af kirkens indre fandt sted, dels måske for
di Krieger kunne skaffe et billigere tilbud (jfr.
ovenfor).
Både
memorandum
og
overslag
nævner dog i forbindelse med metalarbejdet
og
dettes
forgyldning
guldsmed
Kohlmann
(en søn? af guldsmed Johan Kohlmann, 16681701) og (guld)smed Muhle (Johan Heinrich

ALTRETS TILBEHØR • DØBEFONT
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Fig. 48-49. Døbefonte. 48. Udkast 1727 til døbefont i slotskirken af Frederik Ehbisch (s. 84). Ikke approberet
tegning. 49. Udkast til døbefont, oprindelig beregnet til Fredensborg slotskirke, men 1728 opstillet i slotskir
ken i København (s. 83). Tegning af Frederik Ehbisch 1726. RA. — 48. Preliminary drawing 1727 of a baptismal
font for the Castle Chapel by Frederik Ehbisch. Not sanctioned. 49. Preliminary drawing of a baptismal font originally
intended for the Chapel of Fredensborg Castle, but put up in the Chapel of Copenhagen Castle in 1728.

Meel (Muhl), o. 1650-1727). Sidstnævnte hav
de tilsyneladende indgået en særskilt akkord
om arbejdet med gehejmeråd Platen (Wilh. von
Platen), en noget overraskende kendsgerning,
eftersom denne siden sin »forvisning« til Søn
derborg 1716 ikke synes at have taget del i det
kongelige byggeri i hovedstaden.112
†Altersølv. Foruden den ældre beholdning af
altersølv, der efter den ny kirkes indvielse var i
slotsdegnens
forvaring,
nævnes
i
præsternes
kammer en ny, sølvforgyldt alterkande, et bro
deret tafttæppe til at lægge over en kalk og disk,
samt en forgyldt sølvæske til oblater.113 Efter
1741 opbevaredes alt i Sølvkammeret, 1835
blev kanden imidlertid overdraget til Rosen
borg, men synes dog ikke at kunne identifice
res her.114 Oblatæsken nævnes endnu i Sølvkammerinventariet 1834-39, men ses ikke i
dag.
Tafttæppet er muligvis identisk med et af de

to kalkklæder, der endnu findes i Sølvkamme
ret, men disse kan dog også stamme fra den
ældre beholdning.115
†Alterskranke. 1727-28, leveret af hofsmed
Preisler,116 Jernbalustrade, der fortil bestod af
tre felter med løvværk og navne, på hver side
flankeret af yderligere tre felter, hvori en dør
med piller og tilbehør. Sortstafferet, dog med
forgyldning af de ti kongelige initialer og kro
ner på hver side, samt af forskellige ornamen
ter.97 Omkring skranken var knæfaldshynden
nyudstoppet, tilsyneladende med genanvendel
se af det gamle røde fløjlsbetræk, der var til
kommet 1717 (s. 39).117
†Døbefont (fig. 49), 1726, af egetræ, udført af
Frederik Ehbisch, oprindelig til Fredensborg.
Udformet som en karnissvunget kumme med
kant, holdt af tre engle på et trekantet fodstyk
ke med indadsvungne sider, hvilende på tre volutter og et fundament af samme form som
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Fig. 50. Engel fra Frederik Ehbischs prædikestol
1727 (s. 84) i kirken på Frederik IV.s ombyggede
Københavns slot, jfr. fig. 51. NM3. LL fot. 1982. —
Putto from Frederik Ehbisch’s pulpit 1727, in the Chapel
of Copenhagen Castle after Frederik IV’s alterations.

fodstykket. Marmoreret og forgyldt. Af gan
ske samme udformning som døbefonten i Fre
densborg slotskirke (DK. Frborg. s. 830-32),
hvortil den københavnske oprindelig var ud
ført. Placeringen kendes ikke.
Endnu december 1727 synes slotskirken ikke
at have fået nogen døbefont. 19. dec. indleverede
Ehbisch nemlig et overslag, ledsaget af »einem
wohl Inventirten Risse« af en rigtudsmykket
font til 160 rdl. (fig. 48). 118 Den firpasformede
skål var smykket af blomsterfestoner og blev
båret af en engel, stående på skyer og herunder
et firpasformet fodstykke med fire »Kinder En
geln«. På skålen var yderligere et låg, foroven
prydet med en siddende figur, »die Göttliche
Gnade«, der i højre hånd holdt en skål, i ven
stre en opslået bog med indskriften »Gratia Divina«, mens helligåndsduen svævede over ho
vedet. På lågets kant fire knælende engle »wel
che sich die göttliche gnade unterwerffen«.
Desværre fandt kongen ikke behag i denne fan
tasifulde »invention«. I stedet for blev en min
dre og billigere døbefont, der allerede var ud
ført til Fredensborg, overtaget af den køben
havnske slotskirke, mens en anden af nøjagtig
samme form og værdi blev leveret som erstat
ning.119 Efter nedrivningen af kapellet i Køben

havn blev døbefonten genopstillet i Chri
stiansborg slotskirke (jfr. s. 153).
†Korskranke, af fyrretræ, udarbejdet af sned
ker Christopher Quist »effter foer given Ritz«
med pilastre og gesimser.120 I den 4 alen høje
skranke var indsat i alt 36 messingpiller.121
Endvidere en tilhørende dobbeltdør.122 Stafferet ligesom kirkens stole.80
(†)Prædikestol (fig. 44, 51), 1727, eg, af Frede
rik Ehbisch. Slotskirkens prædikestol fortjener
særlig opmærksomhed, dels for sin interessante
tilblivelseshistorie, der kan belyses både gen
nem tegninger og fyldige arkivalier, dels for sin
i samtiden ualmindelige opstilling som lektorieprædikestol over korgitteret i kirkens mid
terakse.123 Efter 1731 overflyttedes den til Hel
ligåndskirken, men blev nedtaget o. 1846 (DK.
Kbh.By. 1, s. 686). Fragmenter er dog endnu
bevaret på NM3 (fig. 50).124
I sin endelige udformning var stolen opsat
oven over korgitterets dobbeltdør på et selv
stændigt jerngalleri, udført af hofsmed Preisler,125 og muligvis båret på fritstående søjler,
som antydet på det andet, ændrede prædikestolsforslag (fig. 51). I opbygningen indgik og
så en stor hovedgesims under stolen, 14 alen
lang på begge sider og 3 alen bred.80 Forment
lig har gesimsen været af træ og dannet et for
bindende led mellem prædikestolsgalleriet og
langsidernes pulpitur. Eftersom korgitteret var
4 alen højt (s. 84), har gesimsen løbet lidt under
pulpiturets gesims ved første stokværk eller
måske endda flugtet hermed. En trappe førte
fra koret op til stolen.
Den fremspringende kurv udgjorde fem si
der af en ottekant og var formet med skiftevis
konvekse og konkave led over det udbugede
underparti. Et skjold med Frederik IV.s krone
de monogram udfyldte midterfeltet og flanke
redes af de fire dyder, til højre Troen med ring
og nøgle og Freden med laurbærkrans og pal
megren, til venstre Godheden med pelikan og
dennes fem unger samt nærmest skjoldet Ret
færdigheden med vægtskål. Under korpus sky
er med tre englebørn og et enkelt englehovede.
Bag stolen var et panel.126 Den ottesidede lyd
himmel synes at have været frithængende. En
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Fig. 51. Andet udkast til
prædikestol
af
Frederik
Ehbisch,
udført
1727.
Opstalt (s. 84, 86). 1:75.
RA. — Second preliminary
drawing of the pulpit made
in 1727 by Frederik Eh
bisch. Elevation.

stråleglorie, udskåret på begge sider, omgav
øverst Gudslammet med sejrsfane på en korsstav og det altseende Gudsøje, mens engle,
hvoraf to særlig var udstyret med palmegren
og kvist som fredstegn, tumlede sig i skyerne
heromkring.
Otte
»rouleaux«
med
festoner
smykkede himlens sider, mens den nederste
gesims var udstyret med to brændende og to
blomstrende vaser, anbragt skiftevis med fire
engle, der holdt passionstegnene. Prædikesto
len var stafferet af Elias Green, idet arkitektu
ren maledes som kulørt marmor, billederne
blev hvide (som italiensk marmor) og alle »zirater«, inclusive skjold og krone på kurvens
forside, forgyldt med ægte guld.127 Endelig op

sattes lysearm og timeglas på stolen.128 Prædike
stolen føjer sig formelt ind i den række af præ
dikestole, Ehbisch udførte i årene 1726-38 til
Fredensborg slotskirke (DK. Frborg. s. 834),
Vor Frue kirke (DK. Kbh.By. 1, s. 140f.),
S. Petri kirke (DK. Kbh.By. 1, s. 318f.), Trini
tatis kirke (DK. Kbh.By. 2, s. 305) og forment
lig også Reformert kirke (DK. Kbh.By. 3,
s. 73ff.).129
Ehbisch’s kontrakt om prædikestolen appro
beredes 4. dec. 1726 efter et overslag, godkendt
af Krieger 29. nov.19 Hverken overslag eller
kontrakt er bevaret. Derimod kendes Ehbisch’s
plan og opstalt til stolen, påført både Kriegers
godkendelse og kongens approbation (fig. 52-

86

KØBENHAVNS SLOTSKIRKE II 1722-30

53). Selve prædikestolen og den tilhørende
himmel viser en udformning, der i hovedtræk
svarer til den endelige, men opstillingen er væ
sentlig anderledes. Et trappeløb i to afsæt, ud
gående fra en portalsmykket opgang fører op
til korpus, hvis tre sider er fritliggende og un
derstøttet af en pille. Stolen må være tænkt an
bragt mod en væg, formentlig nordre langside
med front mod menigheden og adgang for
præsten fra koret i vest, måske gennem den lille
dør i brandmuren mellem kirken og køkken
fløjen (jfr. fig. 43). Imidlertid forekommer
denne opstilling vanskelig at forene med et gal
leri, der ved overgangen til koret springer ca. 5
alen ind i rummet, som det ses af tegningen til
det andet prædikestolsforslag (fig. 44). Konklu
sionen synes derfor at være, at udformningen
af galleriet enten ikke har været gennemtænkt i
alle detaljer i begyndelsen af december, eller at
det i vestenden har været projekteret i en an
den form, der gjorde prædikestolsopstillingen
mulig.
Hvad den konkrete årsag end har været, for
kastedes det første projekt, og en alternativ løs
ning blev fremlagt til approbation. Denne ken
des gennem en plan og opstalt (fig. 44, 51).19
Prædikestolen er opsat i kirkens midte på et
galleri, der i højre side af tegningen løber om et
ca. 5 alen dybt fremspring, vel slotskirkens
egentlige pulpitur. En trappe og en portalindrammet opgang er anbragt ved ydervæggen.
Det ny forslag krævede dog ekstraudgifter på i
alt 156 rdl. udover de oprindeligt aftalte 386,
som det fremgår af en vedlagt specifikation: to
ekstra figurer af Godheden og Troen på kur
vens sider, to stående engle, der bar himlen, et
antal skystykker med englehoveder (på to jern
stænger, der flankerede himlen) og fem vaser
på trappen.
Heller ikke dette forslag blev accepteret i et
og alt. I en erklæring dateret 22. febr. 1727 og
underskrevet af Ehbisch, omend tydeligt skre
vet med Ernsts hånd, redegøres for de nye kor
rektioner.130 Mesteren måtte fjerne englene, der
bar himlen »so nun das freigesicht benehmen«,
endvidere vaserne på begge sider »da selbige
auf den Eissern baluster nicht stehen können«,

samt trappen og portalen foran trappen »wegen
der Symmetrie«. I stedet for skulle en ny, stør
re trappe, prydet med kugler tilføjes i koret.
Trods ændringerne, der har forhindret, at præ
dikestolen dækkede for meget for altret, måtte
billedhuggeren forpligte sig til at fastholde den
oprindelige pris fra første kontrakt og levere
arbejdet i slutningen af juli. Regningen forlå
imidlertid først 14. okt. 1727.
†Stole. Siddepladserne i slotskirken var an
bragt i tre niveauer: på gulvet var stolestader og
et antal lukkede stole, på pulpiturets andet
stokværk ialt 12 loger med kongens og kron
prinsens stole som de mest fremtrædende og på
det øverste stokværk et antal bænke. Pulpitu
ret, hvor de kongelige stole fandtes, var forbe
holdt
menighedens
fornemste
medlemmer,
formentlig med en prioritering af pladserne i
forhold til koret og de kongelige. Om stolepla
nen på gulvet og det øverste pulpitur, hvor an
tagelig medlemmer af hofstabens laveste trin
har siddet, vides intet sikkert.
†Stolestader.
1727-28,
eg,
af
Christian
Kutsch. I to rækker under langsidernes pulpitur
og i en blok midt på kirkegulvet var anbragt
stolestader, hvis gavle foroven smykkedes med
en udskåren muslingeskal efter en approberet
model.131 Denne udformning, der også var an
vendt kort forinden i Fredensborg slotskirke,
skulle blive eksempeldannende for stolestader i
flere københavnske kirker.132 I alt var efter den
oprindelige plan udført 36 stole under pulpitu
ret, 18 på hver side og 15 stole midt i kirken,
men disse suppleredes ifølge snedkerregningen
med fire ekstra under pulpituret og en i kirkens
midte.133 Når antallet af stole i midtergangen
har været mindre end i siderne, kan det skyldes
hensynet til det fremspringende orgelpulpitur i
øst. Stolestaderne var »wie auf Fredensburg gemahlt«, dvs. med gul bundfarve og brun stili
seret ådretegning i fyldinger, rødbrune ramme
stykker, røde profillister og muslingeskallerne
stafferet med blågråt, samt okkerfarvede kon
turkanter.134
Under orglet udførte snedkeren tre (oprinde
lig fire) stole af eg. Prisen var 12 rdl., omtrent
som stolestaderne under pulpituret (11 rdl.) og

STOLE

Fig. 52. Første udkast
1726 til prædikestol af
Frederik Ehbisch. Op
stalt (s. 85). 1:75. RA. —
First preliminary drawing
of a pulpit by Frederik Eh
bisch. 1726. Elevation.

Fig. 53.
1726 til
Frederik
(s. 85).

Første udkast
prædikestol af
Ehbisch. Plan
1-75. RA. —

First preliminary drawing
of a pulpit by Frederik Eh
bisch. 1726. Plan.
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midt på gulvet (14½ rdl.).131 Formentlig har
det drejet sig om stole, opstillet på gulvet under
orgelpulpituret og foran vindfanget ved ind
gangen, enten i form af stolestader eller lukke
de stole.135 Er det sidste tilfældet, kunne det
være her, der »unter der orgel« blev anbragt et
antal blindrammer forsynet med vinduer af
hvidt glas.136
†To skriftestole med indfattede døre, 7,5 alen
lange, var opstillet i koret.62 Til hver stol hørte
en hynde og røde taftgardiner.117
†1.
pulpitur
loger.
I
inventarregnskaberne
nævnes på 1. pulpitur i alt 12 stole eller loger:
kongestolen, kronprinsens stol, endvidere stole
til fyrsterne og markgreverne, »Gross Cantzlerens«, dronningens overhofmesterinde og frø
kener, prinsessernes hofmesterinders og frøke
ner,
grevinderne,
gehejmerådinderne,
gehejmeråderne og til kongens og kronprinsens
kammer- og »Lif betiente«.137 Herudover fin
der vi i bygningsregnskaberne flere henvisnin
ger til arbejde udført ved disse loger, men kun i
få tilfælde med direkte stedsangivelse i forhold
til andre lokaliteter eller omtale af hvem den
pågældende stol tilhørte. En præcis rekon
struktion af logernes placering er derfor næppe
mulig på det eksisterende grundlag, men der
kan dog gives enkelte antydninger.
I
forbindelse med kongestolen anfører sned
keren en dørkarm »in die brandt mauer woe
der König nach seinem Stuhl gehet«.70 Bagved
kongens stol var en gang,138 og det er forment
lig denne, der males perlefarvet (»Wo der Kö
nigs eingang ist nach den Kirchenstuhl ist
Wand perlfarben aufgestrichen. Dieselbe ist 44
alen von beide Seite und 5 alen hoch von die
eine Seite.)80 Om kronprinsens stol hører vi, at
der udføres en dørkarm »auf der Ersten pupeltuur (sic) woe der König nach dem Höchsten
Gericht gehet in die brandt Maur bei der
Cronprincen Stuhl«.70 Endvidere angives kon
gens og kronprinsens loger at ligge over for
hinanden.139 Ved siden af både kongens og
kronprinsens stole opsattes et antal skillevægge
som rammer om loger, såvel kortere tværrum,
som længere rum.140 Særligt omtalt blandt lo
gerne er pladserne til konseillet (ministrene)

dels på kongens side (et tværgående skillerum),
dels på kronprinsens side (en skillevæg langs
gangen, det andet på tværs for enden).141 Yder
ligere var stolen til overhofmarskal og kam
mertjenere, der lå over kirkedøren til rundde
len, afgrænset af et skillerum.64
Sammenholdes disse oplysninger med pla
nerne af kirkerummet, der havde brandmure
mod øst (til drabantsalsfløjen) og nord (til køk
kenfløjen, mod Højesteret og forgemakket til
samme), samt planen til det andet prædikestolsprojekt forekommer det rimeligst at place
re kongens og kronprinsens stole på pulpiturets
to langsider over for hinanden i sydvest og
nordvest ved overgangen til koret. Når male
ren angives at have malet »Auswendig umb der
Königs
Stuhl
(tilsvarende
omkring
kron
prinsens stol) von der Kirches wand an bis an
der 3. Pfeile«, i alt 14,5 alen på ornamenter og
fyldingslister,
modsiger
det
ikke
antagelsen
af, at stolene har udgjort den vestligste del af
pulpituret med en vestvendt væg, vinkelret på
kirkevæggen og en væg mod midtskibet, hvori
vinduerne var indsat, med en udstrækning af to
søjlemellemrum indtil pulpiturets tredje søj
le.142 Efter alt at dømme har stolene haft samme
dimensioner og på denne måde udgjort sym
metrisk anbragte led på tværs af længdeak
sen.143 Nærmest kongens og kronprinsens stole
har været to loger, der udmærkede sig særligt
over for de øvrige øst herfor med vinduesruder
mod midtskibet af fransk glas og indvendig
forgyldning af listerne. Her er det nærliggende
at placere de i rang fornemste personer, hen
holdsvis fyrsterne og markgreverne samt stor
kansleren (Ulrik Adolf Holstein). Hvem de øv
rige stole har tilhørt i rækkefølgen fra vest til
øst på de to langsider i retning mod orgelpulpi
turet, som antagelig har udfyldt hele den østli
ge kortside (jfr. s. 90), kan ikke afgøres med
sikkerhed. 144 Formentlig har de sydøstligste
stole været beregnet til kongens og kron
prinsens tjenerstab. Et langt rum måske vest
herfor var beregnet til »kvinderne«, men hvilke
af de i inventariet opregnede det drejer sig om,
kan ikke aflæses.
†Kongestolen. Opregningen af stole svarer i
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det følgende til inventariets rækkefølge, der
ikke synes at modsvare nogen geografisk place
ring af logerne i kirken.
Både kongens og kronprinsens stole var sær
ligt markeret mod kirkerummet gennem for
gyldning af ornamenter og fyldingslister, lige
som deres vinduer var stafferet med forgyldte
lister og røde kanter. Indvendig var en del af
kongestolen afskilret med en væg til et lille
kabinet med forgyldt læder og en kammerstol.
Endvidere et gardin af blåt klæde, samt en gar
dinstang, formentlig ophængt foran et vind
fang, vel opsat bagtil ud mod gangen med et 50
ruder stort vindue af ganske hvidt preussisk
glas.145
Hvordan væggene har været udformet, er
ikke ganske klart. Snedkeren udførte 50,5 alen2
panel,70 mens maleren stafferede i alt 27 alen2
cinnoberrødt.80 Stolen var indvendig betrukket
med blåt fløjl, som må have dækket det oven
nævnte helt eller delvis. Omkring døre og pa
neler og tilsyneladende også omkring loftet var
forgyldte lister.146 Loftet synes blot at være glat
gipset.45 Foran vinduerne af fint fransk glas var
ophængt tre hvide taftgardiner på to gardin
stænger og opsat to armpuder med blåt fløjl.
Til møbleringen hørte fire spanskrørsstole med
blå fløjlshynder, omkantet med en guldga
lon.147 Til belysningen nævnes to indlagte gueridoner. Rummets eneste billedlige udsmyk
ning synes at have bestået af to malerier i for
gyldte og lakerede rammer, Kristi fødsel og
Korsfæstelsen.148 Varmen blev besørget af en
lille vindovn, opsat 1728 og afgået 1737 lige
som en lille ildskuffe med ildtang.149
†Kronprinsens
stol.
Indretningen
af
kron
prinsens stol har ganske svaret til kongestolen,
bortset fra at det lille kabinet og malerierne
manglede. Snedkeren udførte dog kun 41 alen2
panel hertil. 1745-47 nævnes alt som afgået.150
†Fyrsternes og markgrevernes stol. I modsæt
ning til de kongelige stole var rødt domineren
de i alle øvrige loger. I fyrsternes og markgre
vernes stol var væggene betrukket med rødt
klæde, og to røde taftgardiner på en enkelt gar
dinstang skærmede mod midtskibet. Indvendig
var seks højryggede stole med billedhuggerar

bejde og karmoisinrødt klædesbetræk. 1742-44
nævnes alt som afgået.
†Storkanslerens stol. Møbleringen svarede her
helt til den førnævnte stol og adskilte sig fra
de andre med hensyn til væggenes klædesbe
træk, hvilket gør det rimeligt at antage, at disse
stole har været anbragt umiddelbart ved siden
af de kongelige loger (jfr. s. 88) Også her var
røde taftgardiner og en gardinstang, ligesom
seks højryggede stole med rødt betræk. 174244 var alt udgået.
†Dronningens

overhofmesterindes

og

frøknernes

Fire røde flonelsgardiner,151 hver af to
bredder, var ophængt på en lang gardinstang.
Møbleringen bestod alene af otte højryggede
stole med runde kopstykker og rødt klædesbe
træk samt to bænkehynder med samme be
træk.152 1742-44 var alt udgået.

stol.

†Prinsessernes hofmesterindes og frøknernes stol.

Samme udstyr som ovennævnte. 1737 afgik
stolene, 1742-44 kasseredes gardinerne, der al
lerede 1738 betegnedes som mølædte og be
dærvede.
Antagelig
er
bænkehynderne,
der
dengang var i samme tilstand, også blevet kas
seret.
†Grevindernes stol. I modsætning til de to før
nævnte var her alene to røde flonelsgardiner på
en gardinstang, fire højryggede stole med rødt
betræk og en bænkehynde. Kasseret som oven
for beskrevet.
†Gehejmerådernes stol. Samme udstyr som
ovennævnte.
Ifølge
snedkerregnskabet
udfør
tes 42,5 alen bænke til konseillet på kongens
side, 29,5 alen på kronprinsens side.141 Dette
uforholdsmæssige store længdemål synes kun
at give mening, hvis man opererer med flere
bænke af en samlet længde som de ovennævn
te. Imidlertid er kun omtalt én bænkehynde i
inventaret. Kasseret som ovenfor.
Gehejmerådindernes stol. Samme udstyr som
ovennævnte og kasseret som ovenfor be
skrevet.
Kongens og kronprinsens kammer- og livbetjente.

At dømme efter inventariets opregning af disse
som nr. 10, 11 og 12 har der været i alt tre
stole.153 Hvorvidt det har drejet sig om én stor,
placeret over døren til runddelen og underdelt i
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tre mindre eller tre selvstændige stole er uvist.
Udstyret for alle stolene er anført under et og
har alene bestået i »1 lidet Slaug-Uhr«.
2.
pulpitur. Antallet af pladser er ikke klart på
grund af kildernes skiftende oplysninger. På øverste pulpitur skulle snedkeren oprindelig ha
ve udført 36 stole, hver af 3¼ alens længde,
dvs. 18 stole på hver side, placeret vinkelret på
længderetningen, ligesom gulvets stolestader. I
stedet for blev dog udarbejdet 14 lange stole,
hver på 9 alen, hvoraf to var særligt forhøje
de.62 Altså en opstilling af siddepladser parallelt
med længdeaksen med de bageste hævet over
de foranstående. Maler Holm stafferede imid
lertid 18 stole, i alt ni på hver side, med perle
farve og røde lister.97 Arbejdet med bemalin
gen af stolene »wo das frauenzimer sitz«, sker
udenfor kontrakt, som anført i margen på reg
ningen ud for den første post på ni stole. Over
for dette står smedens oplysning om, at han har
beslået i alt 22 stole på øverste pulpitur154 og
endelig inventariets notat om blot seks bænke
hynder.
†Møbler i præstevœrelse eller sakristi. I præster
nes kammer var af løse inventargenstande seks
højryggede stole med runde kopstykker og
rødt klædebetræk, et gammelt feltbord og en
vindovn med fod og tilbehør. Endvidere opbe
varedes her alterkande og oblatæske samt andre
mindre genstande. Stolen og ovnen med tilbe
hør afgår 1737, feltbordet 1742-44.
†Pengetavler og klingpung. To nye indlagte
tavler samt en ny rød fløjlsbroderet klingpung
med sølvklokke og en forgyldt stang. I præsteværelse. Alt overtages i den ny slotskirke (jfr.
s. 158) og går tabt ved branden 1794.
†Orgel, bygget 1728 af Lambert Daniel Ka
stens, København. 25 stemmer, to manualer og
pedal:
Ifølge kontrakten juni 1727 skulle dispositio
nen være:
Manual:

Oberwerck:

Pedale:

Principal 8 fuss
Principal 4 fuss
Untersatz 16 fuss
Qvintadena 16 fuss
Block Fleüte
Octav 8 fuss
Gedact 8 fuss
8 fuss
Gedact 8 fuss
Octav 4 fuss
Fleute dous 4 fuss Octav 4 fuss
Nassat 3 fuss
Mixtur 4 fach
Spitzfleüte 4 fuss
Rausche Pfeife 2 fach Sesqvialtera 2 fach Posaune 16 fuss

Mixtur 4-5 fach
Tromet 8 fuss
Vox humana 8 fuss

Scharff 3 fach
Krumhorn 8 fuss

Tromet 8 fuss
Tromet 4 fuss

Tremulant. Cymbelstjerne. Tre spærreventiler.155

Ved afleveringen 10. maj 1728 konstateredes
det, at orglet var bygget i overensstemmelse
med kontrakten samt suppleret med en Oktav
2', men facaden viser en opbygning med ho
vedværk, brystværk og pedal, så der er åbenbart
sket ændringer i forhold til den i dag kendte
kontrakt. Dette kan muligvis forklare afvigel
serne i en dispositionsoptegnelse fra perioden
1769-94, hvor »overværket« optræder med en
mindre pladskrævende disposition, velegnet til
et brystværk. Optegnelsen fra 1769-94 kan an
tages at være identisk med den oprindelige dis
position:156
Hovedværk:

Overværk:

Pedal:

Quintatön 16'
Principal 8'
Gedackt 8'
Octav 4'
Spitzflöte 4'
Rauschpfeiffe
Mixtur 4 f
Trompete 8'
Voxhumana 8'

Gedackt 8'
Flöte douce 4'
Nassat 2⅔'
Superoctav 2'
Sifflöte 1'
Sesquialtera 2f
Scharff 3 f
Hautbois 8'

Subbas 16'
Principal 8'
Gedackt 8'
Octav 4'
Mixtur 3 f
Posaun 16'
Trompete 8'
Schalmey 4'

Orglet har efter alt at dømme
været anbragt i kirkens østende på et pulpitur,
udspændt
mellem
de
to
langsiders
galleri
(fig. 46). Pulpituret har formentlig været ud
formet med et fremadsvungent midtparti, som
det ses på Vajsenhusets galleri. Orglets højde på
ca. 10 alen (ca. 6 m) udelukker en opstilling i
niveau med øverste etage på sidevæggenes gal
leri. Pulpituret har derfor sandsynligvis flugtet
med den mellemste etage. Placeringen af orglet
kan her have været tæt ved kirkens østmur,
dog med en smal passage mellem muren og
orglets bagside af hensyn til orglets stemning
og vedligeholdelse. Arealet foran orglet har bå
de kunnet anvendes som tribune for musikan
ter og som forbindelsesvej mellem langsidernes
pulpiturer. To døre, én i hver side med indsatte
vinduer af hensyn til sidelyset, har formentlig
aflukket dette område mod nord og syd.157
†Orgelpulpitur.

ORGELFACADE
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Fig. 54. Orgelfacade 1728 af Lambert Daniel Kastens. Oprindelig i kirken på Københavns slot, men fra 1731 i
Reformert kirke (s. 91). LL fot. 1982. — Organ facade by Lambert Daniel Kastens. 1728. Originally in the Castle
Chapel but as from 1731 in the Reformed Church, Copenhagen.

*Orgelfacade (fig. 54). Orglet blev som nævnt
s. 81 overført til Reformert kirke. Allerede sep
tember 1731, samtidig med de første nedrivningsarbejder i slotskirken, købtes det af kir
kens forstandere og er formentlig umiddelbart
efter overført til sin ny placering.158 Ved nyop
stillingen tilføjedes Christian VI.s og Sophie
Magdalenes monogrammer på de to sidetårne.
Derimod er det yderst tvivlsomt, om der æn

dredes ved den oprindelige facade.159 Eftersom
pibernes
ornamentale
indramning,
der
uden
tvivl er original, både i materiale, teknik og
form er nøje beslægtet med sidevingernes ud
smykning
med
akantusdekoreret
båndslyng,
må det antages, at hele orgelprospektet bibeholdtes uden større forandringer. Dog kan det
ikke
udelukkes,
at
midttårnets
udsmykning
med uret, hvis ornamentik med naturalistisk
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udformede blomster bærer en større lighed
med rammen om de kongelige monogrammer,
er senere indsat.
Facaden er i sin opbygning beslægtet med
Kastens
orgelprospekter
i
Garnisons
kirke
(1724) Århus domkirke (1730) og Trinitatis kir
ke (1731). Ornamentikken er dog af en mere
spinkel karakter med slyngede eller knækkede
bånd, hvorfra udgår akantusløv, og på sidevin
gerne med indsat gitterværk, prydet af en
blomstervase, – alt karakteristiske elementer
for régencestilen, der i Frankrig allerede begyn
der at gøre sig gældende o. 1700.160 I Danmark
synes stilen at have været kendt på et tidligt
tidspunkt.161
Orgelfacaden indgår i dag i et instrument fra
1878, idet dog de originale prospektpiber, der
var udsmykket med guldornamenter,162 er for
svundet. Træværket var oprindelig marmoreret
og forgyldt, men står nu renset for maling.163
†Salmenummertavler. To sorte tavler til at
skrive salmenumre på. I præsternes kammer.
Endnu omtalt 1738, men ikke nævnt herefter.
†Belysning. Ti par messinglysestager, leveret
af N. von Hütten 1728.164 Desuden 50 bliklysepiber. Fandtes i præsteværelset. Efter 1738 ken
des deres placering ikke.
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Ptk. 87, 1722, 47.
Årsagen til dette personskifte er uvis. Måske kan
det have sammenhæng med en for Krieger ubehage
lig sag, hvor han okt. 1722 havde afskediget murer
mester Gottfried Schuster, fordi denne ikke ville væ
re bekendt over for kongen at opføre en mur med
gamle, halve mursten, som Krieger ønskede det,
men foretrak hele, nye, jfr. Ptk. 87, 1722, 29. Der er
en generel tendens hos Krieger til at presse de priser,
der fremlægges i overslaget og her åbenbart også
udover det rimelige.
8 Ptk. 87.
9 Ptk. 86.
10 Ptk. 85, 1721-24. Akkord af 20. april 1724. Ibi
dem, Ernsts overslag af 3. april, Kriegers af
21. marts 1723.
11
Ptk. 85, 1725-26. Kriegers ekstrakt af overslag
16. maj 1725 med uddybende kommentar 17. maj.
12 Ptk. 87, 1727, 70 og 71.
13 Jfr. også Gamrath, s. 152.
14 Ibidem., s. 149 og ovenfor s. 68.
15 Jfr. Langberg, s. 135 ff. Den omstændighed, at to
forskellige hold har arbejdet side om side, gav også
anledning til planændringer, f.eks. mellem højden af
riddersalsfløjen (med teaterfløjen) og køkkenfløjen
på den anden side, jfr. Ptk. 87, 1727 og 1728.
16 Jfr. også Weilbach, s. 498.
17 Jfr. s.71f. og note 38.
18
RA. Kortsaml. 2A, Krigsministeriets afleverin
ger. Planerne nummereret fra 2-6; nr. 1 (kælder) og 3
(nedre mezzanin) mangler.
19 Ptk. 85, 1725-26.
20 NM2.
21 Kgl.Bibl., Ny kgl. Saml., 386c.
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NOTER
Mål angives i alen (= 0,627 m), når dimensionerne er
opgivet i de skrevne kilder, mens der benyttes meter
mål, når den omtalte bygning eller genstand er beva
ret eller alene kendes fra tegninger.
1

Vilh. Lorenzen i Den danske Centraladministra
tion, red. Aage Sachs, 1921, s. 15 ff. Frederik Weilbach: Overlandbygmester Johan Cornelius Kriegers
travle Aar, i HistMeddKbh., 2, II, 1925-26, s. 467510. Gamrath, s. 141-44.
2 Gamrath, s. 145 f. Harald Langberg: Rettens sæde,
i Højesteret 1661-1961, I, 1961, s. 135 f.
3 Ptk. 86, 1721, og Ptk. 87, 1721, 288.
4 Weilbach, op. cit.
5
Nedbrydningen af det store hvælv over porten,
som afregnes med murermester Schirmer allerede
29. nov. 1721, kunne dog tolkes som en forvarsel
om det kommende års arbejde, jfr. Ptk. 87, 1721,
288, og Gamrath, s. 149.

BYGNINGSHISTORIE S. 70-72
22

Ptk. 87, 1722, 47. Lars Erichsens kontrakt af 8. juli
1722.
23 Ptk. 87, 1723, 46. Ernst kvitterer 19. jan. 1722
(sic), vel en fejlskrivning for 1724.
24 Ptk. 87, 1727, 85: overslag af 13. marts og kon
trakt af 24. marts 1724.
25 Ptk. 86, 1724-25.
26 Ptk. 87, 1727, 106.
27 Ptk. 86, 1725. Udbetaling af 5. termin.
28
Ptk. 87, 1728, 44 (Kutsch’ overslag); Ptk. 85,
1721-24. (Preislers, Lorentz Bærgers og Steffen Ottsens samt Frederik Holms overslag).
29 Ptk. 87, 1727, 230.
30 Ptk. 86, 1724. Kontrakt af 22. juli.
31 Ptk. 85, 1725-26.
32 Otte piller nævnes 1722 i Lars Erichsens kontrakt
vedrørende fundamenterne (note 22), 1723 i Ernsts
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og Kriegers overslag til materialeomkostninger (no
te 10) og 1724 i Peter Drejers tømmerkontrakt af
23. marts (note 26) og Kriegers tilbud på tømmer af
20. april, Ptk. 85, 1721-24. Pelli angiver imidlertid
kun seks i sin murerkontrakt fra 24. marts (note 24),
og det faktum, at der vitterlig kun kom dette antal,
bekræftes af de bevarede planer for 1. og 2. etage.
Pillerne karakteriseres som ottekantede i tømmer
kontrakten, men er på planen vist cirkulære over et
kvadratisk fundament (jfr. fig. 42-43).
33 Allerede i marts 1726 blev handlingerne i Højeste
ret henlagt til Frederiksberg slot, vel som udtryk for
at byggearbejderne med indretning af gemakker i
den gamle højesteretssal var begyndt, jfr. Langberg,
note34. 30. sept. 1726 betales Abraham Stoy for gipsning af højesteretssalen over køkkenet, omend selve
kontrakten først sluttes 16. nov., jfr. Ptk. 87, 1726,
104, og Ptk. 85, 1725-26. Som forberedelse til den
kommende trafik mellem kirkens pulpitur og Høje
steret leverer tømreren 14. sept. et overslag på en dør
på 2. etage, der skal brydes gennem muren ind til
kirken, Ptk. 87, 1726, 66.
34 Jfr. Peter Drejer, overslag til kontrakt om tømrer
arbejdet 1. okt. 1726, Ptk. 85, 1725-26. Desuden
J. D. Preislers overslag til smedearbejdet af 21. juni
1726, Ptk. 85, 1725-26.
35 Ptk. 87, 1727, 64, 87.
36 Om mezzaninvinduerne, jfr. også regning fra ma
ler Frederik Holm 9. dec. 1727 efter kontrakt af
25. jan. 1727, Ptk. 87, 1727, 308.
37 Ptk. 86, 1727 og Ptk. 87, 1727, 298.
38 Ptk. 87, 1727, 98, 117; Ptk. 87, 1728, 44, 54.
39 Ptk. 87, 1727, 100.
40 Ptk. 87, 1727, 67, 100. Ptk. 87, 1728, 77.
41 Ptk. 87, 1728, 52; Ptk. 87, 1727, 205.
42 Jfr. Extraordinaire Relationer, 1. dec. 1727. Lin
trup holdt en »kort, dog fyndig« indgangstale over
Joh. 10, 22, efterfulgt af en »siirlig« tale over folkets
Hosiana og Lykønskning til Christum, både over
Guds kirke og det højkongelige hus.
43 H. Buch: Nye-Aars Gave til Det nye Kirkeaar af
Dend Stormægtigste Monarch (Vores) Friderich
dend Fierde (...) I dend Nye opbygte Slots Kirkes
Indvielse, som skeede Første Advents-Søndag 1727,
1727.
44 Ptk. 87, 1728, 43; Ptk. 87, 1727, 322, 167, 197.
45 Ptk. 87, 1727, 264, 276.
46 Ptk. 87, 1728, 63, 84.
47 Ptk. 87, 1728, 54, 58, 62.
BYGNINGSBESKRIVELSE S. 72-81
48

Slotskirkens inventarier nævner præsteværelset el
ler præsternes kammer, der benyttedes til opbeva
ring af dele blandt altersølvet og en række løse in
ventargenstande, jfr. Rtk. Rev. Slotsrgsk. 1728-31.
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1728 foretages reparationer af en revne i muren over
døren til præsternes kammer, og det udtørrede tøm
mer i det »Logement«, hvor præsterne går ind, bli
ver udskiftet, jfr. Ptk. 87, 1728, 26, 28. At præstevæ
relset formentlig er identisk med sakristiet bekræftes
af en snedkerregning på et skab i sakristiet, sandsyn
ligvis identisk med det skab i præsteværelset, som
maleren stafferer, jfr. Ptk. 87, 1728, 44 og 1727, 322.
Beliggenheden op til en mur, jfr. ovenfor, og i umiddelbar nærhed af alter og prædikestol forekom
mer også logisk.
49 For mål, jfr. både murer- og tømreroverslag fra
1724, Ptk. 87, 1727, 70 og 106. Disse mål bekræftes
yderligere ved måling på planerne. Den totale byg
ningshøjde var oprindelig 46½ alen, men øverste
etage blev 1728 forhøjet 2 alen, jfr. Ptk. 87, 1728, 28.
50 Ptk. 85, 1725-26, snedker, maler og smedeover
slag af 23. marts 1724. Det er ikke ganske klart, om
det er denne eller en indvendig dør mellem drabantsalsfløjen og kirken, der 1727 smykkedes med orna
menter, jfr. Ptk. 87, 1727, 69. 1727 forgyldtes endvi
dere de kongelige »cifre« og kronen over kirkedø
ren, jfr. ibidem, 348.
51 Ptk. 87, 1728, 26.
52
Jfr. fugleperspektivet, fig. 39, samt J.J.Bruuns
gouacher ca. 1740 (eksemplarer på Bymuseet, Nati
onalmuseet, Rosenborg og Christiansborg).
53 Placeringen af altret ved vestmuren bekræftes af
eksistensen af det tilmurede parti mellem vinduerne,
som det ses på planerne fra o. 1725 (fig. 42-43). Al
tret var anbragt »an die Wand«, som det fremgår af
mureroverslaget af 12. jan. 1727, jfr. Ptk. 87, 1727,
64. Hovedindgangen var på de samme planer tyde
ligt markeret i øst, og placeringen af en portal mod
slotsgården umiddelbart øst herfor på prospektet fra
1727 (fig. 39) understreger, at adgangen til kirken
formentlig stadig har været fra denne ende, også ef
ter planændringerne. Det er derfor vanskeligt at ac
ceptere Gamraths beskrivelse af kirken, s. 156f. hvor
altret og prædikestolen uden nærmere argumenta
tion anbringes i øst, orglet i vest.
54 Ptk. 86, 1727. Vedr. marmorfliserne til altret næv
ner Gercken 114 fliser, 11 tommer i kvadrat, fire af
18 tommers længde og 10 tommers bredde, samt
seks af samme længde, men kun 6 tommers bredde.
Herimod
nævnes
i
Fischers
materialeregnskab
Ptk. 133-34, 1732, 89 hvide og 94 sorte fliser, alle 10
tommer i kvadrat. I koret nævnes samme sted 332
hvide og 330 sorte fliser, 11 tommer i kvadrat. En
materialregning fra 1727 anfører dog kun 628 fliser
til koret, jfr. Ptk. 86.
55 Det er nærliggende af sætte disse nedgange i for
bindelse med den hvælvede begravelse, hvortil udfø
res en lås til en stor dobbeltdør i koret, jfr. Ptk. 87,
1727, 205.
56 For dette motiv, jfr. E. Forssman: Dorisch, Jo-
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Fig. 55. Vajsenhusets †kirke. Planer af underetage og
første etage med genanvendt galleri fra slotskirken
(s. 74). 1:600. Efter Thurah: Den Danske Vitruvius,
1746. — The Chapel of Frederik IV’s Orphanage. Plans
of the first and second storey with re-used gallery from the
Castle Chapel.

nisch, Korintisch. Studien über den Gebrauch der
Saülenordningen in der Architektur des 16.-18. Jahr
hunderts, Uppsala 1961, specielt s.32f.
57 Ptk. 87, 1727, 161-2.
58 Ptk. 87, 1727, 174.
59 Ptk. 87, 1727, 87.
60
Vajsenhuset overtog 1731 slotskirkens galleri til
den 1734 indviede kirke, jfr. Ptk. 133-34, Fischers
materialregnskaber 1740. I forbindelse med genop
stillingen og opførelsen af selve kirken ansøgte man
om tilladelse til at ændre bredden fra 14 til 19 alen,
for at kirken kunne rumme det indkøbte pulpitur,
jfr. DaKanc. 3. Missionskollegiet og Direktionen for
Vajsenhuset 1714-1859, 24b, 1729-34. Sager Vajsen
huset vedkommende. Derimod nævnes intet kon
kret om ændringer af galleriets længde. I Vajsenhuset
løb det 32 alen lange, ca. 10 alen brede pulpitur om
kring alle fire sider af rummet med indbygget prædi
kestolsalter og orgel i den ene kortside, mens et forkrøppet fremspring, dannet af en halvcirkel flankeret
af to konkave sidepartier optog den anden kortside,
jfr. planer i Thurah: Den Danske Vitruvius, I, 1746,
pl. CIX-CX (fig. 50). Kirken er desuden beskrevet
hos E. Pontoppidan: Den danske Atlas, II, 1764,
s. 114. Galleriet hvilede forneden på to gange seks
støtter med en indbyrdes akseafstand af seks alen,
tydeligvis tilpasset efter vinduesakserne. Foroven, i

mellemste stokværk var angivet to gange otte støt
ter, idet galleriets fire hjørner var markeret særligt i
det højereliggende niveau, ligesom to ekstra piller
flankerede prædikestolen. Pillernes antal, den store
akseafstand mellem støtterne, der ikke uden videre
lader sig overføre til slotskirken, og den specielle
udformning ved prædikestolsaltret med orglet, un
derbygger alt i alt antagelsen om, at pulpituret blev
ændret, i det mindste på langsiderne, efter den ny
kirke. Derimod er det sandsynligt, at den komplice
rede opbygning på den modstående kortside blev
anvendt uændret, og at det var netop bredden af
denne, der motiverede bygningens udvidelse. Alt ta
ler dog for, at slotskirkens pulpitur oprindelig har
været endnu bredere, jfr. ovenfor.
61
Eksistensen af det forkrøppede parti understøttes
af tømmeroverslagets gentagne omtaler af materialer
og særlig arbejdsløn til at udføre »die Verkröpfung
an die Gesims«, jfr. Ptk. 87, 1727, 87.
62 Ptk. 87, 1728, 43-44.
63 I rekonstruktionen (fig. 45-46) er midterrummets
bredde mellem galleriets to langsider fastlagt til 13
alen i overensstemmelse med Ehbisch og med kor
gitterets længde, der opgives til samme mål, jfr.
s. 84. Da kirkerummets dimensioner imidlertid er
fastlagt efter planerne fra ca. 1726, viser rekonstruk
tionen galleriets bredde ca. 1 alen kortere, dvs. 4
alen.
64 Jfr. Ptk. 87, 1727, 98.
65 Jfr. tværsnit af køkkenfløjen, omtalt s. 69.
66
Det bekræftes af tømmeroverslag på en trappe
gennem muren fra forgemakket ved Højesteret (i
kongeetagen) »bis herunter auf das unterste Pulpi
tur«, jfr. Ptk. 87, 1727, 87.
67 Ptk. 87, 1728, 77.
68 Jfr. note 67. Ud mod vinduesåbningerne i yder
muren var opsat et antal skærmende rækværker
(»gallerier«), jfr. Ptk. 87, 1728, 43-44 og ibidem,
1727, 322.
69 Ptk. 87, 1727, 87, 98, 322.
70 Ptk. 87, 1728, 44.
71 Ptk. 87, 1727, 87, 108 og 1728, 44.
72 Måske er det dette arrangement, der sigtes til, når
Frølund 22. okt. 1731 beretter, at galleriet på den lille
trappe fra kirken til Højesteret aftages, Ptk. 125.
73 Jfr. note 37. Omfanget af »dem Zusatz über dem
Chor« kendes ikke præcist. 1747 opgives det samle
de mål for opsætningen i Christiansborg slotskirke
(se nedenfor) til »omtrent nogle og tredive Alen
langt, og 14 til 16 Alen bredt«, jfr. N. Prehn i DaMag, III, 1747, s. 150. Det fremgår imidlertid ikke af
rgsk., om det oprindelige billede blev gjort bredere.
74 Placeringen af de salige på denne side i overens
stemmelse med den ikonografiske tradition og i lig
hed med Krocks andre dommedagsfremstillinger i
Vemmetofte, Fredensborg slotskirke og Sierhagen er
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et vægtigt argument for, at Jardin ved udførelsen af
forlægget ikke har spejlvendt loftsmaleriet.
75
Ellen Redlefsen: Heinrich Krock im Flensburger
Museum Nordelbingen, 30, 1961, s. 139f. og Sigrid
Theimann: Heinrich Krock 1671-1738. Der Hofma
ler in absolutistichen Dänemark, 1980, kat. nr. 61
(s. 150 f.).
76 DaMag., s. 165.
77 Theimann, s. 150.
78 Ptk. 85, Res. 1725-26: »Plafond (...) nach der be
reits allergnädigst approbirten Modell«.
79 Ptk. 87, 1728, 91.
80 Ptk. 87, 1727, 322.
81 Ptk. 87, 1727, 334.
82 I den københavnske slotskirke udførte Green også
døbefontens marmorering. Jfr. vedr. Fredensborg
Jørgen Høj Madsen: Fredensborg slotskirke – under
søgelse og restaurering, Nationalmuseets Arbejds
mark, 1975, s. 60-74.
83 På Fredensborg var bemalingen af galleriets søjler
udført i rød marmor, mens de vandrette led var grå.
84 Ptk. 87, 1727, 264, 322.
85
Leonhard Christoph Sturm, arkitekturteoretiker
og 1711-15 bygningsdirektør i Schwerin, omtaler i:
Vollständige Anweisung alle Arten von Kirchen
wohl anzugeben, Augsburg 1718, s. 27f., hvordan
dogmet om kirkens (og korets) østorientering var en
overtro, som de papistiske (d.e. katolske) arkitekter
endda forlængst havde vendt sig imod.
86 Jfr. note 56. I kirkerum anvendes dog ifølge Forssmann kun sjældent dette motiv, der hvis det ikke er
særligt artikuleret, let får et køligt teoretisk præg. Et
hjemligt eksempel på »superposition« er dog slots
kirken på Frederiksborg.
87 Om kapellet i Gråsten, jfr. også Mette Smed: Grå
sten Slotskirke – et senortodokst rum, i Haderslev
Stiftsbog, 1979, s. 39-69.
88 Jan Steenberg: Fredensborg Slot, I, 1969, s. 73 og
DK. Frborg, s. 804 anfører, uden egentlig belæg, at
J. C. Krieger også var arkitekt for slotskirken i Kø
benhavn.
89 At Fredensborgkapellet i sin disposition går forud
for det københavnske, og ikke omvendt som hævdet
af Steenberg, beviser kronologien: I Fredensborg fo
relå udkast til planen med omløbende galleri, samt
en række sidebygninger til kirken i en form, der gik
forud for de endelige tegninger, der approberedes i
sept. 1724, jfr. Steenberg s. 70. 1725-26 rejstes kir
ken, omend stafferingen først afsluttedes efter ind
vielsen 11. okt. 1726. I København er planændringen
til en pulpiturkirke antagelig først sket i begyndelsen
af 1726, idet det tidligste overslag til forandringen
daterer sig til juni 1726, jfr. s. 71. Murer- og tømrer
overslag til galleriet forelå dog først januar 1727.
90
Jfr. Remonstratensernes kirke, Amsterdam, ind
viet 1630; smst. Mennoniternes tempel, »bij’t Lam«

fra 1639, dog med betonet tværakse og Oude Lu
therske Kerk, opført 1632-33, bl.a. med økonomisk
bistand fra Christian IV. Om disse bygninger, se
P. G. Hamberg: Tempelbygge för protestanter,
Stockholm 1955, s. 125 f.
91 Jfr. Helga Baier-Schröcke: Die Saalfelder Schloss
kapelle, i Festschrift für Johannes Jahn, Leipzig 1958,
s. 247-54. Om galleriet i protestantisk kirkebyggeri
og profanarkitektur fra barokken, jfr. Hans Martin
von Erffa og Hans Gall: Empore, i Reallexikon zur
Deutschen Kunstgeschichte, V, Stuttgart 1967, sp.
302 f.
92 Gamrath, s. 146.
93 Jfr. Chr. Axel Jensen: Danmarks Snedkere og Billedsnidere i Tiden 1536-1660, 1911, s. 3 og Ham
berg, op.cit., s. 151 ff. Desuden Hartmuth Mai: Das
evangelische Kanzelaltar, Halle 1969, s. 22.
94 Lektorieprædikestole er endnu i dag bevaret i Tise
(Hjørring amt) og Ulfborg (Ringkøbing amt), samt
i Kropp kirke i Skåne. Jfr. DK. Holbæk, s. 174 og
note 37 (i forbindelse med prædikestolen i Søstrup,
Merløse herred, der endnu o. 1825 var bevaret i sin
oprindelige form). I det lolland-falsterske område
indberettedes også flere eksempler til hofbygmester
Lauritz Thurah i midten af 1700’rne, jfr. Erik Skov:
Lolland-Falsterske prædikestole, i Lolland-Falsters
Stiftsbog 1979, s. 8.
95 Jfr. Mai, s. 22f. Blandt eksemplerne er den sachsiske arkitekt George Bährs første udkast til Frauen
kirche i Dresden, jfr. også Wilhelm Möllering: Ge
orge Bähr, ein protestantischer Kirchenbaumeister
des Barock, Leipzig 1933, s. 48f. Sturm, s. 33f.,
Tab. A og IX viser den fremskudte prædikestol for
an et stærkt forhøjet kor over en krypt, både i Nie.
Goldmanns version og en variation herover.
96 Jfr. Kunst- und Geschichts-Denkmäler des Grossherzogtums Mecklenburg-Schwerin, II, 1898, s.
579 ff. Sturms forslag publiceredes i Architectonisches Bedencken von protestantischer kleinen Kir
chen Figur und Einrichtung, Hamburg 1712, men
opbygningen, der også kendes fra senere gengivel
ser, blev dog nedrevet 1858.
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97

Ptk. 87, 1727, 347.
Rtk.Rev.rgsk. Slotsrgsk. 1738-39.
99 Jfr. s. 35 og note 81.
100 Just Wiedewelts medvirken fremgår ikke af kon
trakten, men ifølge F. J. Meier: Johannes Wiedewelt,
1877, s. 16, der henviser til Wiedewelts papirer (tidli
gere Universitetsbiblioteket, i dag KglBibl.) er de to
statuer ved siden af søjlerne udført af ham.
101 Ptk. 87, 1728, 63.
102
DK. Kbh.By. 1, s.678f. Søjlerne og figurerne
blev dog en tid tilbageholdt af Christian VI, fordi
98
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han ønskede at benytte dem andetsteds. Nævnt 1732
og 1740, Ptk. 133-34, Fischers materialrgsk.
103
Jfr. Cesare Ripa: Iconologia, Padova 1625,
s. 227f. (»Fiducia in Deum«), Motivet er benyttet
omtrent samtidig i Ehbisch’s altertavle i Trinitatis
kirke, 1731, hvor den stående kvinde med kors og
bog til venstre for korsfæstelsesgruppe netop ifølge
Thurah kaldes »Fiducia in Deum«, jfr. DK.
Kbh.By. 2, s. 300.
104 Ripa: Iconologia (hollandsk oversættelse ved
O. P. Pers) Amsterdam 1644, s. 14, beskriver »Devotie« eller »Aendacht« netop som en knælende
kvinde med himmelvendt blik, omend med en
brændende fakkel eller kærte i højre hånd. Det er
sandsynligvis dette relief, der i DK. Kbh.By. 1,
s. 678 betegnes som »Håb«, mens den ovennævnte
pendant til højre rigtigt identificeres som »Tro«.
105 Jfr. Ripa (hollandsk udg.), s. 156: »Gratia Divina«
eller »Godlijcke Genaede«. Motivet findes også på
altertavlen i Trinitatis kirke som pendant til »Fiducia
in Deum«. Ehbisch har desuden benyttet det i sit
udkast til døbefonten i slotskirken (jfr. s. 84). Figu
ren betegnes i DK. Kbh.By. 1, s. 679 som »Håb«.
106 Korsstaven som attribut svarer ikke til Ripa (hol
landsk udg.), s. 433, der beskriver »Giustitia Divina«
eller »Godlijcke Rechtvaerdigheyt« som en kronet
kvinde, over hvis hoved en due, men med sværd i
højre, vægtskål i venstre, samt under fødderne jord
kuglen. I DK. Kbh.By. 1, s. 679 som »Tro«.
107 Figuren svarer nøje til Ripas »Disiderio verso Iddio« eller »Verlangen tot God«, op. cit. s. 537f., men
betegnes i DK. Kbh.By. 1, s. 679 som en engel, lige
som sin pendant på venstre side.
108
Jfr. Ripas »Pieta« eller »Godvruchtigheyt«,
s. 174 f.
109 Ptk. 87, 1727, 298.
110 Ptk. 87, 1727, 335.
111
Overslagets skrift svarer ikke til Diderik Gerckens hånd, jfr. f.eks. Ptk. 85, 1725-26 og Ptk. 87,
1728, 63, men kan blot skyldes en os ukendt skriver.
Den omstændighed, at Ernsts underskrift befandt
sig på overslagets sidste side under omtalen af ar
bejdsfristen på otte måneder betyder vel, at han op
satte overslag til kontrakt for den pågældende, lige
som i øvrigt Krieger senere udformede overslag og
kontrakt for Gercken.
112 Jfr. Knud Voss: Bygningsadministrationen i Dan
mark under Enevælden, 1966, s. 45.
113 Jfr. note 98, 1728-31.
114
Jfr. Regnskab over det kongelige Sølvkammer
1834-39.
115 Jfr. s. 36.
1,6 Ptk. 87, 1727, 196.
117 Ptk. 39, 1728, 55.
118 Overslag og tegning findes i RA. Kortsamlingen
2A.

119
Kontrakten vedr. døbefonten til Fredensborg
blev sluttet 7. nov. 1726 mellem Ehbisch og Krieger,
jfr. Ptk. 85, 1725-26. På grundlag afen tegning, ved
lagt kontrakten, udførtes arbejdet i løbet af 1727 og
Ehbisch kunne 16. okt. afregne den sidste del af sin
betaling på 66 rdl., ligesom det 18. okt. blev bevid
net, at arbejdet var udført korrekt, jfr. Ptk. 87, 1727,
583. Herefter blev fonten marmoreret og forgyldt af
Elias Green, jfr. regning af 10. jan. 1728, Ptk. 87,
1727, 597. Formentlig på et tidspunkt mellem denne
dato og 1. maj 1728 er fonten kommet til slotskirken
i København, mens Ehbisch udførte en anden til Fre
densborg af samme »Fassung, als die zur Friedens
burger Kirche« (underforstået: den, der oprindelig
var bestemt til Fredensborg kirke), jfr. Ptk. 87, 1728,
237. At det drejer sig om gentagelsen til Fredensborg
og ikke den til København, som anført i DK.
Frborg. s. 832, bekræftes af regningernes påskrift da
teret 31. maj: »Obige Tauffmachine ist auf Königl.
Befehl bestelt und in Stelle das vorige / :welche in
hiesige Schloss Kirche gekomen: / nach Friedens
burg ordoniret worden«. Endvidere notatet i selve
regnskabsprotokollen, vedr. nævnte bilag, anført
under udgifter til Fredensborg: »für die abermahlen
zur hiesigen Kirche verfertigte Tauffe weile die in
1727 unter no. 583 bereits hiezu bezahlte zu der Residentz Kirche employert ...«, jfr. Ptk. 86, 1728. Når
marmorerer Green imidlertid 22. maj afregner for
forgylding og marmorering af en døbefont, »wie die
forrige die zu ... Friedensburg kommen ist«, og det
samme dag attesteres, at »Obige Tauff Machine ist
zu der Königl. Kopenhagener Schloss Kirche ge
kommen«, jfr. Ptk. 87, 1728, 89, kan det dreje sig
om en regnskabsmæssig omskrivning af kendsger
ningerne, idet der ikke med rimelighed kunne fore
ligge to regninger af den Fredensborgske font, jfr.
den forrige af 10. jan. 1728. I realiteten må det dog
have været bemalingen af Ehbisch’s nyudførte font
til Fredensborg, det drejede sig om.
120 Ptk. 87, 1727, 147.
121 Ptk. 87, 1727, 286, leveret af gørtler Jens Jør
gensen.
122 Ptk. 133-34, Fischers materialrgsk.
123
Kendskabet til stolen bygger dels på Ehbisch’s
egne tegninger (fig. 44, 51) og de ledsagende notater,
jfr. Ptk. 86, 1725-26, dels på den endelige regning af
14. okt. 1727, jfr. Ptk. 87, 1727, 167. Dette skal
yderligere sammenholdes med de bevarede frag
menter (jfr. note 124) og Thurahs gengivelse i Den
danske Vitruvius, I, Tab. LXVIII, af stolen, som den
var opstillet i Helligåndskirken.
124
Inv.nr. F213, F213a-r. Ifølge NM’s oplysninger
»vistnok afgivet i 1880’erne«. Jfr. Harald Langberg:
Fr. Ehbisches prædikestole (utrykt afhandling, 1940,
NM2) og Gamrath, s. 157-162.
125 Ptk. 87, 1727, 197.

NOTER

126 Snedker Johan Herman Mesche betaltes 1727 for
et panel bag prædikestolen, jfr. Ptk. 87, 1727, 144.
Regningen lød på »die halbe Cantzel«, muligvis en
bagklædning af træ, indsat bag stolens korpus i jern
galleriet.
127 Jfr. note 79. Endvidere betaltes Urban Fribert
31. jan. 1728 for udstopning af prædikestolens arm
læn med karmoisinrødt »Trille«, jfr. Ptk. 39, 1728,
56, 406.
128 Ptk. 87, 1727, 286.
129 Jfr. også Langberg, op. cit.
130 Note 123. Hvorfor Ernst på dette sted optræder i
prædikestolssagen, vides ikke. Selve arbejdet blev
aftalt med Krieger, der også anviste betalingen. Om
Ernst har spillet en rolle i forbindelse med det uorto
dokse prædikestolsforslag, som antydet af Gamrath,
s. 160 er en mulighed, der dog ikke kan dokumen
teres.
131 Kontrakten af 19. febr. 1727, regning af 30. jan.
1728 med supplement for arbejde uden for kontrakt,
Ptk. 87, 1728, 43, 44.
132 Således bl.a. i Trinitatis kirke, hvor snedkeren
1729 forpligtede sig til at udføre stolene efter den
model »som findes i Deres Majets. Slots Kircke«,
jfr. DK. Kbh.By. 2, s. 307.
133 Bilag nr. 44, op. cit. Maleren anfører dog i sit
regnskab at have malet 18 + 21 under pulpituret og
15 i kirkens midte, jfr. Pkt. 87, 1727, 322. I rekon
struktionen (fig. 45) er valgt at benytte dette antal.
Stolenes længde under pulpituret var 4,5 alen, midt
på gulvet 7 alen.
134 Jfr. Jørgen Høj-Madsen (note 87), s. 60-62, med
afbildning af H. C. Lønborgs farvelagte prospekt af
kirken fra 1728. Stoleværket blev ca. 1775 overmalet
med perlefarve, men har således ikke som anført i
DK. Frborg, s. 822, altid haft denne farve. Jfr. for
denne antagelse også Gamrath, s. 157.
135 Jfr. en tilsvarende placering af en lukket stol foran
vindfanget i Garnisonskirken, DK. Kbh.By. 2, s.
257 f.
136 Snedkerregningen af 30. jan. 1728 nævner i alt 17
blindrammer udført dels over 11 skillerumsdøre på
1. pulpitur, dels ved kongens stol og under orglet,
jfr. Ptk. 87, 1728, 44. Glarmesteropgørelsen omtaler
under orglet dels to vinduer af 50 store ruder, dels
(under orglet »wie auch an beyden ... (ord faldet
ud)«) fire store vinduer af 40 store ruder, samt »da
selbst« (?) ni vinduer af 35 store ruder, for bedre at få
»das Licht des Lowongs(?)«, jfr. Ptk. 87, 1728, 77.
137 Jfr. note 98, 1728-31. Stolene er nummereret fra
1-12, og alle nævnt under »1ste Etage« (2. stokværk
på pulpituret, her dog efter Inventariet betegnet
1. pulpitur), til forskel fra genstande, der befandt sig
på »dend øverste Kircke Etage« og »Neden i Kir
chen«.
138 Tømmeroverslaget af 31. jan. 1727 nævner »die

Danmarks Kirker, København

97

Abtheilung des Ganges, so langs hinter Ihro Mayt.
Stuhl kommt«, jfr. Ptk. 87, 1727, 87.
139 Jfr. Ptk. 87, 1728, 77, glarmesterregning om vin
duer i kongestol, samt logen ved siden af. Desuden
»auff die andere Zeit In Ihre Königl. Hoheiten der
Cron Printzen Stuhl«. Ibidem, 1727, 117, tømmer
regnskab over skillerum på 1. pulpitur til konseillet
»auff die seite da Ihre Kgl. Hoh. der Cronprintzen
sein Stuhl ist (...) und auf die ander Seite da Ihro
Mayt. Stuhl ist«, jfr. 98, tømmerregnskab over skil
lerum.
140 Jfr. note 64: ved kongestol to tværskillerum à 2,5
alens længde, 5,5 alens højde, og en lang væg, 24
alen lang, 3 alen høj »an der Frauen«. Ved kron
prinsens stol tre tværskillerum à 3,5 alens længde,
5.5 alens højde, og et langt rum bag alle stole, 15
alen langt, 5,5 alen højt. Det er formentlig i forbin
delse med logerne ved kongestolen, der udføres 11
døre og vinduesrammer (»Noch über die selbige
döhren über den schillerum bei der Königs Stuhl,
unter der Orgel«) og en arkitrav under vinduerne
»lang den schillerrum«, jfr. Ptk. 87, 1728, 44. Anta
gelig kan disse vinduesrammer knyttes sammen med
regning på vinduer »unter der Orgel« (2 + 4), »da
selbst« (9) og yderligere 2 + 2.
141 Ptk. 87, 1727, 117. At konseillet (eller vel snarere
gehejmeråderne og deres hustruer) optog to loger,
bekræftes yderligere af snedkerregning på bænke:
42.5 alen udført på kongens side, 29,5 alen på kron
prinsens side.
142 Ibidem, 322. Fra den tredje søjle indtil den anden
sides tredje søjle, dvs. hinsides de kongelige stole
maledes beklædningen bag balustraden rød.
143 Både kongens og kronprinsens stol havde tre vin
dueskarme mellem »Colonnaden«, jfr. Ptk. 87,
1728, 43 (kongestolen skulle dog oprindelig have
haft fire). Heri blev på hver side indsat 16 vinduer à
ni ruder, idet der i kongens og kronprinsens stole var
10 vinduesrammer, og i de to stole ved siden af, seks
vinduer, jfr. ibidem, 77. I den oprindelige snedker
kontrakt var i begge stole beregnet 36 alen paneler,
der dog ændredes til henholdsvis 50,5 alen2 hos kon
gen og 41 alen2 hos kronprinsen, jfr. Ptk. 87, 1728,
43. Til bemalingen, såvel indvendig som udvendig,
er anført samme pris for begge loger. Til de to stole
ved siden af de kongelige er anvendt lige så meget til
guld (for 14 rdl. 1 mk. 4 sk.) som i disse, men min
dre for vægfarven, der her er perlefarvet, jfr. ibidem,
1727, 322.
144
Det er bemærkelsesværdigt, men ikke umiddel
bart forklarligt, at der opregnes i alt 11 døre med 17
vinduer til de ti loger (undtaget kongens og kron
prinsens).
145 Ptk. 87, 1728, 54 (skillevæg på 3 alens højde, 3
alens bredde opsat); ibidem, 77 (glarmesterregning).
For inventaret, jfr. her og i det følgende
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Rtk.Rev.rgsk. inv.rgsk. 1728ff. 1742-44 omtales det
lille kabinet som udgået. Urban Fribert nævner 31.
jan. 1728 et grønt gardin, Ptk. 39, 1728, 55.
146 Ptk. 87, 1727, 322, ibidem, 1728, 101.
147 Nævnes 1737 som afgået.
148 Malerierne synes 1745-47 at være afgået med sto
lens øvrige inventar.
149 Ptk. 87, 1728, 58, 62.
150 Allerede 1737 var dog stole, gueridoner og vind
ovn afgået.
151 Inv.rgsk. 1738-39 nævner dog fløjlsgardiner.
152 Det er uvist, om en af disse svarer til de to lange
udstoppede hynder i de to kirkestole næst ved hans
kongelige højheds (kronprinsens) kirkestol, som
nævnes i Urban Friberts regnskab 4. febr. 1728, jfr.
Ptk. 39, 1728, 153.
153 Jfr. note 98, 1738-39: »stole«.
154 Ptk. 87, 1727, 205.
155 Jfr. note 46. Kontrakten approberedes 7. juli
1727. Den er gengivet i Ole Olesen: En nyfunden
Kastens-kontrakt, Orglet 2, 1972, s. 8-12. Jfr. des
uden Ptk. 87, 1727, 179.
156
Citeret efter Niels Friis: Orgelbygning i Dan
mark, 2. udg. 1971, s. 114. Optegnelsen findes i
KglBibl.s eksemplar af Jacob Adlung: Musica Me
chanica Organoedi. Bælgenes placering kendes ikke,
men de kan have været opstillet ved siden af orglet i
samme niveau som dette.
157 Jfr. note 70; to gamle døre tilpasset »auf die Or
gel« og to vinduesrammer indsat; ibidem 77, to store
vinduer over døre »oben auff die Orgel«. Under
orglet var anbragt tre egestole (jfr. s. 86).
158 Jfr. Ptk. 131, 1731-32 solgtes orglet 24. sept. 1731.
1740 nævnes orglet som nedtaget, jfr. Ptk. 133-34,
Fischers materialregnskaber.
159 Det må afvises, som anført i DK. Kbh.By, 3,

s. 87 f, at facaden skal henføres til et senere tidspunkt
(»vistnok et værk fra 1730’rne«) og yderligere, at
vingerne for deres stilistiske kendetegn skal karakte
riseres som »et særligt rendyrket eksempel på regencestil fra tiden omkring 1740«.
160
Om régencen, hvis blomstring falder under re
genttiden (1715-23, Philip af Orléans’ regering for
den unge Ludvig XV), jfr. Fiske Kimball: The Crea
tion of the Rococo, New York (1943) 1964, spec,
s. 112f. Kendskabet til den karakteristiske ornamen
tik spredtes bl.a. gennem stikforlæg af Jean Berain
og Daniel Marot, i Tyskland af Paul Decker, der
indtil sin død 1713 var knyttet til hoffet i Bayreuth,
kronprinsessens hjemland.
161
O.1705-06 ophængtes gobeliner fra Berains
værksted efter mesterens forlæg i den nyopførte løn
gang fra Københavns slot til arkivbygningen, jfr.
Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Magt og dragt, i
En bog om kunst til Else Kai Sass, 1978, s. 233 f. Et
tidligt eksempel på bånd- og løvværksornamentikken er den kobberstukne ramme, tegnet af Claus
Møinichen og stukket af Andreas Reinhard omkring
Frederik IV.s fortale til den suveræne kongelov, ud
kommet 1709, men allerede så tidligt som 1692 ses
reminiscenser i Johan Heinrich Meels lågpokal på
Rosenborg, jfr. Erik Lassen- Dansk Sølv, 1964,
s. 169. Régencen synes dog først fra 1720’rne at have
vundet indpas i stuklofternes udsmykning, jfr. Bre
do L. Grandjean: Nogle senbarokke Stuklofter i
Danmark
1700-1730,
i
Kulturminder,
1945-47,
s. 138 f.
162 Piberne var forgyldt og udschatteret ved labierne
og udsmykket på midten med majestætens navnecif
fer, ligeledes i guld, jfr. Ptk. 87, 1727, 334.
163 Jfr. note 162 og Ptk. 87, 1728, 97.
164 Ptk. 39, 1728, 50.

Fig. 56. Prospekt af Christiansborg slot fra nordøst. Efter Thurah: Den Danske Vitruvius, 1746. — View of
Christiansborg Castle seen from the north-east.

CHRISTIANSBORG SLOTSKIRKE I
1731-94
NOTER S. 162

INDLEDNING
Det første Christiansborg. Kun henved tre år efter

at Frederik IV.s omfattende modernisering af
Københavns slot var fuldført, gav hans søn og
efterfølger befaling til at jævne den århundred
gamle kongelige residens med jorden for at gi
ve plads for et helt nyt anlæg. Ganske vist kun
ne der allerede iagttages revner i murene trods
den netop gennemførte ombygning, og visse
røster havde også ytret tvivl om fundamente
ringens soliditet.1 Men det mest tungtvejende

argument for kongen har sikkert været et ønske
om en mere tidssvarende bolig, der uden det
gamle slots »Irregularité og Ubequemlighed«2
fuldt ud kunne stå mål med udlandets mest
moderne fyrstelige residenser. Det kostbare,
nye slotsanlæg, som skulle rejse sig på Slots
holmen i løbet af de næste årtier, blev navngi
vet efter bygherren selv som et stateligt monu
ment
over
enevoldsmonarkiets
formåen
(fig. 56). Hovedportalens inskription bekendt-
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opførte slot foretages yderligere væsentlige for
andringer, således at det endelige resultat næ
sten fremtræder som et tredje projekt eller i det
mindste som en stærkt revideret udgave af an
det projekt. To gange under planlægningen var
slotkirken tænkt anbragt inden for det firlæn
gede
hovedslots
rammer.
Herefter
udskiltes
den som en særlig enhed inden for systemet af
sidebygninger nord for slotskarréen. Men selv
da kirken havde fået sin blivende plads, skulle
diskussionen
om
dens
indretning
gennemgå
flere faser, før den byggelystne konge var til
freds. Adskillige gange skete planlægningen
både her og ved de øvrige dele af det store
kompleks kun et hanefjed foran selve arbejdet
på byggepladsen.
Byggeriets ledelse. Den praktiske ledelse af
Christiansborgs opførelse i tiden fra 1731 til
december 1741 lå i hænderne på Elias David
Häusser, kongens tidligere lærer i arkitektur,
1731 udnævnt til oberst og fra 1735-41 general
bygmester og brigadér. Det er dog et åbent
spørgsmål, i hvor stort omfang Häusser var
ansvarlig for fastlæggelsen af slottets plan og
ydre udformning i den tidlige projekteringsfase
(se nedenfor). Under byggeriet fik generalbyg
mesteren
en række medarbejdere, først og
Fig. 57. Christiansborg slot. Beliggenhedsplan til
fremmest
billedhuggeren
Louis-Augustin
Le
projekt I, pålimet plan over Slotsholmen, dateret
1730 (s. 101). Dronningens Håndbibliotek. — Chri
Clerc, der 1735 indkaldtes fra Frankrig og til
stiansborg Castle. Site plan to project I, mounted on a
deltes direktionen over billedhugger- og stuk
plan of Slotsholmen dated 1730.
katurarbejderne.4 Desuden de to hofbygmestre
Niels (Nicolai) Eigtved og Lauritz de Thurah.
gjorde triumferende, at slottet var opført »uden
Deres virksomhed gjaldt, som det blev fastlagt
tynge for undersåtterne« (absque subditorum oneved en resolution af 15. aug. 1736, dekoratio
re) – i høj grad en sandhed med modifikatio
nen og den dertil hørende indretning af kon
ner. Det prægtige residensslot skulle dog kun
gens og kronprinsens etager på hovedslottet.5
få en kort levetid. 1794, omkring et halvt år
Som styrende og koordinerende organ mellem
hundrede efter fuldførelsen, blev hovedslottet
kongen på den ene side, generalbygmesteren
raseret ved en voldsom ildebrand, der kun skå
og hans medarbejdere på den anden, nedsattes
nede ydermurene (fig. 111).
1738
Slotsbygningskommissionen, hvis med
Christian VI.s slotsanlæg havde et komplice
lemmer talte Johan Sigismund Schulin, på det
ret tilblivelsesforløb, og slotskirkens historie
tidspunkt assessor i konseillet og oversekretær i
knytter sig nøje hertil. Det vil derfor – inden
Tyske Kancelli, Hans Heinrich Scheel, general
gennemgangen af kirkens bygningshistorie – være nødvendigt løjtnant
med en kort
og omtale
chef afforde for
fortifikationsetaten og Joa
skellige slotsprojekter, hvoraf mindst to afløste
chim Frederik Ramus, professor i matematik.6
hinanden. Fra det andet projekt og frem til det
Til trods for at de implicerede parters kom
petenceområder fra begyndelsen var nøje af
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stukket, opstod der snart flere uoverensstem
melser mellem den aldrende Häusser og hans
yngre, kritiske medhjælpere. Ganske vist var
slottets plan og ydre form i hovedtræk fastlagt
o. 1736, men der var endnu ikke taget afgø
rende stilling til så centrale spørgsmål som ind
retningen af de kongelige repræsentationslokaler (herunder også slotskirken) og privatge
makker. Ejheller til udformningen af de arki
tektoniske led, der markerede hovedadgangen
til slottet fra syd, nemlig broen over Frederiks
holms kanal med dertil hørende portbygning,
og spiret på slotstårnet over den egentlige ind
gangsportal. I debatten herom og i mange an
dre mindre sager desavoueredes Häussers for
slag gang på gang til fordel for hofarkitekternes
og hofbilledhuggerens bidrag. Som udgang på
stridighederne fik Häusser i december 1741 sin
afsked og udnævntes til kommandant i Ny
borg, mens hans departement ved byggeriet
overtoges af Eigtved.7 Denne blev samtidig le
dende
slotsarkitekt
ved
Bygningskommissionens oprettelse 1742.
Projekt I og projekt II. Til belysning af slottets
udformning i den tidligste fase af projekterin
gen foreligger alene to tegninger til et anlæg, i
litteraturen benævnt projekt I: en beliggenheds
plan, pålimet en plan over Slotsholmen, dateret
1730 og en facadeopstalt, i nedre højre hjørne
betegnet »Häusser 1731«. Selv om denne på
skrift næppe er autentisk, er Häussers ophavs
ret til både opstalt og plan ikke blevet draget i
tvivl.8
Planen (fig. 57) har udpræget karakter af en
kompromisløsning og opererer med en delvis
genanvendelse af den eksisterende bebyggelse
på Slotsholmen. I sin disposition af komplek
sets enkeltdele røber den samtidig en afhængig
hed af de godt 50 år ældre planer, som Lambert
van Haven udarbejdede til Christian V.s plan
lagte residensslot.9
Det firlængede hovedslot var anbragt længst
mod øst med hovedindgangen markeret mod
slotspladsen i den brede østfløj. Vest herfor var
tænkt et haveanlæg af omtrent samme dimensi
oner som slotskarréen. Et system af sidebyg
ninger indrammede området, der mod kanalen

Fig.

Christiansborg slot. Beliggenhedsplan til
pålimet plan over Slotsholmen, dateret
1731 (s. 102). Omridset af kirkefløjen er, antagelig
sekundært, indtegnet med en fin streg. Sanderumgårds godsarkiv. — Christiansborg Castle. Plan to pro
ject II, mounted on plan of Slotsholmen dated 1731. A
projekt

58.

II,

fine line, probably secondary, marks in the outline of the
Chapel Wing.

afsluttedes med en ridebane. Mod syd genan
vendtes Frederik IV.s løngang til arkivbygnin
gen, samt den lange ridestald og ridehuset.
Som pendanter hertil var i nord lagt en tilsva
rende løngang, en ruststald og et bold- og re
misehus. Den ny løngang fik yderligere eksi
stensberettigelse ved at forbinde slottet med et
kompleks af bygninger nordligst på Slotshol
men, der dog rummede så blandede funktioner
som stalde, corps de guarde, accisebod, bolig
for
overhofmarskallen,
posthus
og
affaldsPlads. Ved at inddrage dette område, der tidli
gere havde været forbeholdt mere privat bebyg
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gelse,10 var første skridt taget henimod den ge
neralplan, der skulle placere slotskirken her
foran i en række staldbygninger.
Hvor kirken var tænkt anbragt i denne første
fase, fremgår hverken af planen eller af den be
varede facadetegning. Sidstnævnte, der i etage
opdelingen følger Frederik IV.s slot, røber
bl.a. gennem facadens diminutive frontespiece
over den smalle midtrisalit og forkærligheden
for snurrige, dekorative detaljer i vinduesindramningerne,
sin
ophavsmands
usikkerhed
over for den klassiske arkitekturteoris regler.
10.
maj 1732 attesterede Häusser et sæt ko
pier efter tegninger, der åbenbart samme dag
var approberet af kongen.11 Af disse kendes en
beliggenhedsplan, påklæbet en plan af Slotshol
men, dateret ultimo september 1731, samt to
facadetegninger,
henholdsvis
mod
Ridebanen
og Gammel Strand; desuden en tegning af fem
forskellige facadeakser, dog dateret 27. sept.
1733.12 Tegningerne viser slotsanlægget i en
udformning, der er radikalt forskellig fra pro
jekt I, mens det i dispositionen af selve slotskarréen og ridebanen stort set svarer til det opførte
kompleks. Dette ny sæt tegninger er blevet be
tegnet projekt II.13 Afstanden mellem dette pro
jekt og projekt I er så betydelig, både arkitekto
nisk og med hensyn til tegneteknikken, at de
næppe kan være udført af samme person.14 Det
forekommer derfor mest sandsynligt, at projekt
II »blev hentet i udlandet og siden af Häusser
bearbejdet til det endelige, udførte projekt.«15
En samtidig synopsis til en grundig behandling
af slottets bygningshistorie bekræfter da også,
at der vitterlig blev hentet tegninger til det nye
slot udefra, men præciserer desværre ikke
hvorfra.16 At de kom fra Norditalien, som en
ca. 100 år yngre forfatter vil vide,17 lader sig
dog vanskeligt forene med tegningernes egne
udsagn, idet disse både stilistisk og teknisk af
spejler en tydelig forbindelse med frankisk-østrigsk arkitektur.18
I projekt II (fig. 58) er hovedslottet rykket så
meget tilbage på slotspladsen, at østfløjen flug
ter med arkivbygningen, mens et homogent,
regulariseret ridebaneanlæg, afsluttet mod ka
nalen med krummede fløje, udfylder det store

areal vest for slottet. Den øst-vestgående ho
vedakse er ført gennem slottet, hvis bredeste
(og derfor vigtigste) fløj nu er lagt mod Ride
banen. Bygningskomplekset i nord var tilsva
rende harmoniseret. En lang staldbygning slut
tede sig direkte til løngangen i nordøst, samt til
en pendant i nordvest, mens to karréer af ure
gelmæssig form var lagt ud mod Gammel
Strand. I modsætning til den lange stald og ri
debaneanlægget, hvis grundplaner med båse til
hestene omhyggeligt er indtegnet, er de to kar
réers funktion ikke angivet. Ved områdets
nordøstligste del er imidlertid med en fin streg
tegnet omridset af en ca. 59 m lang og ca. 31 m
bred bygning, i placering og omfang ganske
svarende til den senere slotskirke.19 Det er uvist, hvornår dette, der formentlig er sekun
dært i forhold til beliggenhedsplanens fuldtoptrukne streg, er indføjet. Antagelig er det først
sket o. 1735, hvor isoleringen af slotskirken
tidligst vides at være blevet drøftet som en rea
listisk mulighed (se nedenfor).
Opførelsen af slottet efter det reviderede projekt

De approberede tegninger af 10. maj 1732
dannede grundlag for det byggearbejde, der
tog sin begyndelse i oktober samme år med
afstikning af slottets vinkler og linjer, samt
nedramning af de første fundamentspæle. For
inden var det meste af et år gået med nedrivnin
gen af det gamle slot. 21. april 1733 kunne kon
gen lægge grundstenen ved slottets søndre
hjørne, og 9.juli anbragte kronprinsen endnu
en grundsten ved tårnet.20 Samtidig forelå de
første overslag og kontrakter fra kobbertække
ren, murerne, stenhuggerne og tømrerne.21
Det skulle imidlertid vise sig, at talrige en
keltheder i eksteriørets udformning og i indret
ningen af interiøret langtfra var fastlagt med
projekt II. Det afspejles tydeligt gennem arbej
det med den store model af slottet. Hofsnedker
Dietrich Schäffer havde 14. nov. 1732 sluttet
kontrakt om udførelsen af modellen på grund
lag af »die fürgelegten Zeichnungen, Grund
Rissen und Aufzügen Samtlichen Fasaden«.22
Opgaven skulle efter kontrakten være afsluttet
29. sept. det følgende år, men trak i langdrag,
fordi nye væsentlige ændringer kom til.
II.
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Fig. 59. Helhedsplan af Christiansborg slot. Dameetage (s. 104). 1:900. Efter Thurah: Den Danske Vitruvius,
1746. — General plan of Christiansborg Castle. Ladies Floor.
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I en erklæring af 13. nov. 1733 meddelte
Schäffer, at modellen måtte gennemgribende
revideres, eftersom den først approberede teg
ning var blevet udarbejdet i detaljer på en ræk
ke punkter og på visse områder endda direkte
forandret.23 Ændringerne gjaldt dels eksteriø
ret, dels interiøret, hvor riddersalen, kirken og
hovedtrapperne berørtes. Hertil kom januar
februar 1735 forandringer af skillevægge og
trapper, samt af taget, og august forlangtes en
delig en særlig model af den nordre løngang,
hvor slotskirken nu ønskedes anbragt.24
På dette tidspunkt, hvor opmuringen af ho
vedslottet skred godt fremad, var opmærk
somheden øjensynlig blevet vendt mod byg
ningerne nord for slotskarréen. Det oprindelig
projekterede system af stalde ændrede snart ra
dikalt karakter ved placeringen af kirken i
kompleksets
nordøstlige
hjørne,
efterfulgt
af
en vognremise, kronprinsens stald og garder
stalden. Hovedparten af disse ændringer må
have været integreret i de nu forsvundne planer
af slottet, der sammen med en opstalt af faca
den mod slotspladsen forelagdes Christian VI
3. april 1736.25 Hermed var det sidste ord dog
langtfra sagt. Først efter 1736 fik så vigtige led
som slotstårnet og Marmorbroen deres endeli
ge form.26 Andet, såsom riddersalen og konge

trappen, – slottets ene hovedtrappe i sydfløjen
– blev aldrig afsluttet i kongens levetid. Et fyl

digt materiale af tegninger, udført 1738-40 af
Eigtved og Häusser, opsummérer de følgende
års revisioner, mens tavlerne i Thurahs »Den
Danske Vitruvius« fra 1746 gengiver Chri
stiansborg
i
den
opførte
skikkelse
(jfr.
fig. 59).27
Alt imens slottets udformning stadig debat
teredes, begyndte murene at rejse sig på bygge
pladsen. 1734 var man så langt med arbejdet i
kælderetagen, at stilladset kunne sættes op; i
løbet af 1735 opførtes dameetagen og dele af
den nedre mezzanin. Foråret 1736 var der en tid
stilstand i arbejdet på grund af akut pengeman
gel, men september 1736 var kongeetagen
rejst, 1737 kronprinsens etage og endelig,
18. juli 1738, kunne der holdes rejsegilde på ho
vedslottet. Kort forinden var man for alvor gå
et i gang med slottets sidebygninger, begyn
dende med den store nordre løngang i efter
sommeren 1737. Herefter fulgte fra foråret
1738
slotskirken og fra sommeren samme år
ridebaneanlæggets nordre del. November 1740
flyttede de kongelige herskaber ind, men der
skulle endnu gå nogle år, før de omfattende
byggearbejder blev indstillet.20

BYGNINGSHISTORIE
SLOTSKIRKENS PLACERING
I HOVEDSLOTTET
Som nævnt måtte også slotskirkens projekte
ring gennemgå flere faser, før kirken fandt sin
endelige plads, og interiørets udformning defi
nitivt blev fastlagt. I en forestilling 11. marts
1739 nævner Häusser, at kirken, der nu var lagt
uden for slotskarréen, »zu zweyen mahlen nach
einander in dem Residentz Schlosse angelegt
gewesen (ist)«.28
Projekts I.s beliggenhedsplan fortæller intet
om en eventuel kirkes anbringelse.29 Derimod
er det muligt at danne sig et indtryk af slotskir
kens placering og form udfra projekt II og de

tidligste håndværkeroverslag fra tiden 1733-34.
En kilde af afgørende betydning er her en op
måling ved konduktør Pouel Terchelsen af det
udførte murerarbejde pr. 29. okt. 1734.30
Af murerkontrakten fra oktober 1733, der
byggede på de approberede planer fra maj 1732
(projekt II), fremgår, at fløjenes opdeling med
skillemure allerede var fastlagt i detaljer.21 Af
markante rum nævnes foruden de to gennem
kørsler i øst og vest, de to trapper i nord og syd
samt riddersalen (»der grosse Saal«), også slots
kirken, omend kun indirekte gennem en omta
le af de mure, der i fundaments- og kælderplan
stødte op til den.31 Kirkens nøjagtige placering
kan imidlertid udledes af opmålingen fra 1734,
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Fig. 60. Fundamentsplan af hovedslottet 1734 (s. 105). 1:900. Den projekterede slotskirke ses i nordfløjen (til
højre). RA. — Foundationplan of the main castle 1734. The projected chapel is seen in the northern wing (to the right).

hvor de angivne mure lader sig identificere
med stor sandsynlighed.32 Den senere opgørel
se af murerarbejdet i fundamentet og kælderen
viser desuden, at fastlæggelsen af kirkens indre
opbygning gennem bærende mure og piller er
tilkommet som et væsentligt supplement til
den oprindelige kontrakt. Dette bekræftes af

Schäffers overslag fra november 1733
rende modellens revision.23
På opmålingerne af fundament og
(fig. 60-61) er i nordfløjens vestligste
umiddelbart op til fløjens hovedtrappe,
et ni fag (ca. 37 m) langt rum, der
fløjens fulde bredde (ca. 29 m). Udover hoved-

vedrø
kælder
halvdel
angivet
udfylder
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Fig. 61. Kælderplan af den projekterede slotskirke i
hovedslottets nordfløj 1734 (s. 105). 1-600. Detalje af
helhedsplan. RA. — Basement plan of the projected cha
pel in the northern wing of the main castle. Detail of
general plan.

skillemuren33 og nogle sekundære skillemure er
inden for dette areal markeret en kraftig, halv
rund mur mod vest (»Die Grosse Rundung
zum Altar«34) og lidt af en tilsvarende runding
mod øst. Hertil kommer to par rektangulære
piller ret nær ydermurene.35
Sammenholdes planerne med Schäffers notat
og tømreroverslaget,21 tegner der sig et billede
af en kirkesal, hvis indre skulle domineres af et
galleri i tre stokværk, ført omkring rummets
tre sider,36 mens den fjerde i vest udgjordes af
alternichen. Schäffer skulle til modellen udføre
»dem Prospect des Altars und Kantzel und Or
gel-Werck«,23 og det er nærliggende at tolke
dette som en sammenhængende opbygning af
prædikestolsalter og orgel i lighed med den op
førte slotskirkes og i det mindste ét af de forud
gående projekter hertil (jfr. s. 147f.). Med den
indskrevne, langstrakte oval i den rektangulære
ramme er i grundplanen forsøgt et kompromis
mellem et centraliseret rum og en kirkesal med
dominerende længdeakse, – et tema, der skulle
varieres og gentages i de følgende års arbejde
med kirkens udformning.
Efter alt at dømme skulle slotskirken have
omfattet tre etager, d.v.s. dameetage, nedre
mezzanin og kongeetage i karréens nordfløj.
Med sin placering i fløjens fulde bredde har
kirkens galleri samtidig skullet fungere som en
nødvendig
forbindelsesvej
mellem
vestog
østfløjen. Var den blevet opført, ville den i hel-

hedsplanen have udgjort en pendant til den no
get smallere højesteretssal i sydfløjen37 og sam
men med denne og riddersalen i vest have dan
net en trilogi af residensens vigtigste repræsentationsrum.
Så vidt var kirkens projektering antagelig nå
et, da der i løbet af 1735 blev taget skridt til at
udskille slotskirken af selve karréen og isolere
den ved den nordre løngang. Når Häusser imidlertid 1739 nævner, at kirken to gange var
anlagt i hovedslottet, kan der enten hentydes til
et tidligere projekt, som vi ikke har kendskab
til, eller måske snarere til det intermezzo, som
skal behandles mere udførligt nedenfor. Kirken
blev således på et tidspunkt under overvejelser
ne om dens isolering atter befalet integreret i
hovedslottet, men denne kovending i planlæg
ningen skulle dog kun være af kort varighed.

KIRKENS PLACERING UDEN FOR
SLOTSKARRÉEN
FØRSTE PROJEKTER 1735-36

Den afgørende ændring i slotskirkens projekte
ring skete 1735.38 Byggearbejdet på hovedslot
tet skred nu rask fremad, dameetagen var un
der opmuring, og 16. aug. kunne Christian VI
tilfreds meddele Schulin, at Häusser havde lo
vet slottet færdig og under tag inden for de
næste to år.17 Dette er formentlig baggrunden
for, at man nu for alvor vendte opmærksomhe
den mod bygningerne uden for selve karréen,
begyndende med løngangen i anlæggets nord
østlige hjørne.
På kælderplanen fra 1734 var alle slottets fire
løngange endnu markeret som identiske, smal
le forbindelsesgange. Af de bevarede kilder fra
august-november 1735 fremgår imidlertid, at
der var ændret planer med hensyn til den nord
østlige løngang, – planer, der nødvendiggjorde
udførelsen af en særlig model af den gang
»worinnen die Kirche wird angeleget wer
den«.39 Efter henstilling fra Häusser valgte
kongen at lade hofsnedker Schäffer udføre mo
dellen »anitzo propre und zierlich dem Schlos
Model egal«, idet den ikke blot skulle vise y-
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Fig. 62. Løngang og kirke. Projekt 1 1736. Kælderetage (s. 108). 1:600. RA. — Communication Gallery and
Chapel. Project 1 1736. Basement.

dermurene, men også medtage »die Kuppel
nebst Gallerie oder einige andere architectoni
sche Ornamenten (...) wie in denen noch in der
Arbeit habenden Zeichnungen an den sowohl
auswendigen
Fasaden
als
einwendige
regulierung
der
Representation
geschehen
wird
...«.40 Schäffer arbejdede ihærdigt på modellen
fra 30. aug.-27. sept., men måtte herefter brat
holde inde, eftersom det allernådigst havde be
haget kongen at befale, at man skulle standse
arbejdet »weilen die Schlos Kirche aldar im
Schlos angeleget werden solle, wo selbige in
den allergnädigst approbirten Zeichnung em-

fänglich ordiniret sey«.41 Som nævnt ovenfor
blev denne beslutning dog snart ændret, og
23. marts 1736 omtales kirken på ny som belig
gende uden for hovedslottet ved løngangen, så
ledes som dens blivende placering skulle
være. 25
Om slotskirkens udformning i denne indle
dende fase melder korrespondancen vedrøren
de modelbyggeriet kun lidt.39 Sagen komplice
res yderligere, fordi kirken heri bestandig næv
nes som beliggende i løngangen, ikke ved, som
den opførte kirke. Tager man kildernes ord
bogstaveligt, er det imidlertid umuligt at fore
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stille sig det oprindelig ca. 37×29 m store kir
kerum integreret i løngangen, således som den
ne opførtes med en bredde på ca. 12,5 m. Man
må derfor antage, at løngangen enten har haft
en anden form end den endelige, således at
slotskirkens indbygning var mulig, eller – hvil
ket forekommer mere sandsynligt – at beteg
nelsen løngang har omfattet både forbindelses
gangen og en tilstødende (kirke)bygning.42
Løngangen var, som det ses, tænkt forsynet
med kuppel og galleri.40 Af Schaffers regning
fra 6. okt. over det udførte arbejde fremgår, at
der til modellen af løngangen (og kirken) var
udarbejdet gesimser til »den store arkitektur«,
udsmykningen af portalerne, 20 søjler til sam
me og 20 kapitæler til »den store arkitektur«;
endvidere var gulvet i kirken (her udtrykkeligt
nævnt) forhøjet en alen, mens billedhuggeren
havde udført otte figurer, der skulle stå på det
øvre galleri, og 12 figurer over kongeetagens
portaler. Antager man som det rimeligste, at
både kuplen og galleriet med dets figurer er
indgået i kirkerummet og hertil, omend med
større forbehold, føjer »den store arkitektur«
og portalerne med deres søjler, kapitæler og
figurudsmykning, fremstår et billede af et in
teriør, der på væsentlige punkter svarer til det
kirkeprojekt, som approberedes af Christian VI
godt et år senere (se nedenfor).
23. marts meddelte Häusser, at han havde
færdiggjort grundplanerne til slottet, en teg
ning til facaden mod slotspladsen, samt grund
planerne til løngangen »welche an die künfftige
Schlos Capell an zu stehen kommen soll.«25
Først i september approberedes dog et sæt teg
ninger, af hvilke kendes fire etageplaner, der
viser udformningen både af løngangen og kir
kefløjen nord herfor, inclusive den rektangulæ
re forbygning, der forbandt de to dele (fig. 6264).25 Ingen af disse tegninger, der er blevet
betegnet projekt I, er signerede.43 Men med den
rosa, blågrå og gule lavering af mure og bygningsdetaljer inden for en spinkel tuschstreg
svarer de til den teknik, der siden projekt II blev
gængs inden for Häussers tegnestue. Forment
lig er generalbygmesteren ophavsmand til dette
projekt, ligesom han efter alt at dømme var det

til tegningerne af løngang (og kirke) 1735 og til
de senere kirkeprojekter, betegnet projekt 2 og
projekt 3.44 Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt,
at de approberede planer til projekt i bærer et
ufærdigt
præg
uden
konsekvent
gennemar
bejdning af alle detaljer.
Projekt 1 viser kirkefløjen beliggende mellem
løngangen og en vognremise i vest. Hermed
fik slotskirken sin endelige placering som en
monumental accentuering af anlæggets nordøsthjørne, en klar forbedring i forhold til det
system af staldbygninger, der i projekt II stødte
direkte op til løngangen.
Kirkens dimensioner og ydre form svarer i
hovedtræk
til
den
opførte
bygning.45
Det
egentlige kirkerum optager godt tre fjerdedele
af hele fløjen, mens de østligste tre fag udfyldes
af en gang, samt af tre gemakker, der sammen
med løngangens rum supplerer hovedslottets
boligareal. Kirkens østmur er skubbet tilbage i
flugt med løngangskorridorens østmur, således
at forbindelsesvejen fra nordfløjen til slotskir
kens loger i øst får et disharmonisk knæk. Den
ne disposition er formentlig betinget af et øn
ske om at gøre kirken så lang som mulig inden
for de givne rammer.
Kirkens kerne er således en langstrakt sal,
flankeret af sideskibe (med gallerier) og ved
kortsiderne alter vis à vis herskabelige loger.
Selve salens midtfag fremhæves af en pendentivkuppel, hvis buer til dels hviler på søjler i
kolossalstørrelse. Proportionerne er enkle og
tager tilsyneladende udgangspunkt i det kva
dratiske kuppelfag, hvis diameter, svarende til
fire fag, gentages tre gange i rummets længde
fra vestmurens inderside til den vestvendte
skillevæg i forbygningens korridor (fig. 62-64).
I bredden er diameteren anvendt to gange, reg
net fra ydersiden af nord- og sydmuren. Den
halve diameter, svarende til kuppelcirklens ra
dius, har antagelig fastlagt længden af kirkens
vestligste fag ved koret og yderligere bestemt
bredden
af
sidegangene
hinsides
galleriets
vægge.
I sin opbygning skulle kirken, i lighed med
løngangen og forbygningen, omfatte fire eta
ger fra en højtliggende kælder, udsprunget i
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Fig. 63. Løngang og kirke. Projekt 1 1736. Dameetage (s. 108). 1:600. RA. — Communication Gallery and
Chapel. Project 1 1736. Ladies’ Floor.

horisontniveau, til kongeetagen. Galleriet har
strakt sig gennem alle etager med søjler som
indramning af korbuen og foran kuppelfagets
piller. I kirkens midte brydes galleriets forløb
af en nicheformet udvidelse mod nord og syd,
der er udformet med koblede småsøjler i de to
nederste etager og af en sammenhængende ba
lustrade mellem firkantede piller i de øverste
stokværk.46 Mod øst er et tredelt herskabspulpitur med fremadsvungen facade som en pen
dant til korskrankens brudte, konvekse form i
vest. Foruden pulpituret i øst og alterbordet i
vest er på planen af underste etage angivet et

antal stolestader i en dannebrogslignende for
mation, opdelt i blokke gennem en bred gang i
både længde- og tværaksen, samt af en mindre
tværgang mod øst. Det er imidlertid påfalden
de, at stolene er anbragt parallelt med længde
aksen (og således med kortsiderne mod altret),
og det kan næppe tolkes anderledes end et hen
syn til en planlagt, centralt placeret prædike
stol. Denne er dog ikke indtegnet.
Flere spørgsmål vedrørende indretningen af
projekt 1 forbliver uafklarede af mangel på be
skrivelser og detaljerede tegninger af rummets
opstalt. Ikke desto mindre fremtræder dette
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Fig. 64. Løngang og kirke. Projekt 1 1736. Kongeetage (s. 108). 1:600. RA. — Communication Gallery and
Chapel. Project 1 1736. The King’s Floor.

forslag som en spændende variant over temaet:
gallerikirken, med brydningerne mellem cen
tralrummet og langhusplanen, mellem længdeog tværaksen og mellem de konkave og kon
vekse former i interiøret (jfr. s. 146). Alligevel
skulle det ikke finde nåde for bygherrens stren
ge dom, og knap et år efter blev det kasseret.
Beslutningen om slotskirkens isolering var
dog definitiv fra og med projekt 1. Hvilke over
vejelser, der lå bag planændringen, kan man
kun gisne om. Med en placering i nordfløjens
fulde bredde har kirken blokeret for en fri og
uhindret cirkulation mellem øst- og vestfløjen,

og udflytningen må derfor udfra et praktisk
hensyn have været en klar forbedring. Det fri
gjorte areal anvendtes i kongeetagen til en ud
videlse af paradelejligheden med en spisesal, et
galleri og tre sekundære forgemakker. Da disse
rums placering i helhedsplanen ikke just er har
monisk og deres proportioner endnu mindre,
har deres inkorporering næppe været bestem
mende for kirkens flytning.47 For slotsanlægget
som helhed var den ny løsning med kirken som
en monumental betoning af residensens nordøsthjørne dog en klar gevinst i kompositionel
henseende. Den omstændighed, at frilæggelsen

PROJEKT 2
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Fig. 65. Løngang og kirke. Projekt 2 juni 1737. Kælderetage (s. 111). 1:600. RA. — The Communication Gallery
and the Chapel. Project 2 June 1737. Basement.

muliggjorde en større slotskirke,
heller ikke været uden betydning.

har

PROJEKT 2. DEN OPRINDELIGE
DEN REVIDEREDE UDGAVE. 1737-38

sikkert

OG

3. juni 1737 sendte kongen en række tegninger
af Häusser til sin bygningskyndige rådgiver,
grev Schulin. Heriblandt var grundrids og pro
filer af kirken.44 Sandsynligvis drejer det sig om
det ny sæt tegninger, der approberedes 8. juni
1737 (projekt 2).48 Af disse er bevaret fire etage
planer, der som projekt 1 viser løngang, forbyg

ning og kirke under ét; endvidere et længdesnit
af kirke og forbygning, samt et tværsnit af kir
ken, set mod altret (fig. 65-69). Alle tegninger
er forsynet med en approbering, der dog tager
visse forbehold. Af planerne godkendtes alene
kirkens ydermure. På de to opstalter er anført
et ændringsforslag vedrørende arkitraven over
væggenes pilastre. I lighed med projekt 1 er pla
nerne ikke gennemarbejdet i alle detaljer. Endvi
dere rummer tværsnittet visse uoverensstemmel
ser (alternativer?) i forhold til længdesnittet49
Med projekt 2 fastlægges kirkebygningens di
mensioner i den endelige form. Længden er re-
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Fig. 66. Løngang og kirke. Projekt 2 juni 1737. Mezzaninetage (s. 111). 1:600. RA. — The Communication
Gallery and the Chapel. Project 2 June 1737. Mezzanine.

duceret et fag, og langsiderne artikuleres nu
med brede midtrisalitter som pendanter til øst
facadens fremspring. Antallet af åbninger i kir
kens vestmur mod vognremiserne, er øget fra
én til ialt fem. At dømme efter Christian VI.s
brev til Schulin havde man overvejet en særlig
udformning af kirkens vinduer i forhold til ho
vedslottets, men da vinduerne her allerede læn
ge havde været under udarbejdelse, afvistes
tanken som alt for udgiftskrævende.44
Kirkerummets udstrækning er blevet redu
ceret et fag, dvs. ca. 3,75 m i længden, men
østgrænsen flugter ligesom i projekt 1 med løn

gangens langsgående skillevæg. Den indvendi
ge opbygning er derimod radikalt ændret. Gal
leriet er sløjfet, og slotskirken fremtræder nu
som én stor sal, kronet af et spejlhvælv. Salens
afrundede hjørner er bibeholdt som rammer
om altret i vest og kongestolen i øst.
Rummets vægge (fig. 68) artikuleres af en
skærmarkitektur med korintiske pilastre i ko
lossalorden,
der foran kongeetagens vinduer
sammenbindes af rundbuede arkader. Over
gangen mellem vægge og loft markeres med en
skulptursmykket balustrade, der over langsi
dernes tre midterste fag erstattes af en brudt
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Fig. 67. Løngang og kirke. Projekt 2 Juni 1737. Kongeetage (s. 111). 1:600. RA. — The Communication Gallery
and the Chapel. Project 2 June 1737. The King’s Floor.

segmentgavl som ramme om kongens kronede
monogram i et skjold, holdt af vingede figurer.
Tilsvarende segmentgavle, kronet af liggende
figurer,
er
løst
skitseret
på
altervæggen
(fig. 69), mens andre stående skikkelser er an
bragt på balustradernes postamenter i nord og
syd (fig. 68). Endnu en balustrade er angivet i
mezzaninniveau på begge langsider og ved al
tervæggen. Vurderet udfra planen og tvær
snittet (fig. 66, 69) er der for nord- og sydvæg
gens vedkommende imidlertid næppe tale om
en afskærmning af en eventuel løbegang, ud
sparet i murlivet, men alene om et blindgalleri,

Danmarks Kirker, København

der visuelt viderefører balustraden foran de to
små rum ved andet fag fra vest.50
Af rummets inventar er i vest angivet alter
bordet (fig. 69). Herover ses skitseret en ram
me, måske til en altertavle eller en indsat prædi
kestol. Herom er med stiplet linje antydet en
større
opbygning,
antagelig
et
kombineret
prædikestolsalter med orgel som i den opførte
slotskirke. Kongestolen i øst er udformet som
en karnap, der udspringer ved mezzaninetagen,
men alene omfatter rum i kongeetagen bag den
skiftevis konkave og konvekse facade. Stolen
krones øjensynlig af en skulpturudsmykning,

8
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Fig. 68-70. Projekt 2 og det reviderede projekt 2 juni-september 1737. 1:300.
RA. 68. Længdesnit mod syd af slotskirken og forbygningen. (S. 111).
Herunder halveret plan af kælderetage, jfr. fig. 65. 69. Tværsnit af slotskir
ken mod altret (s. 111). 70. Tværsnit af slotskirken mod altret. Det revidere
de projekt 2 (s. 116).

Project 2 and Revised project 2 June-September 1737. 68. Longitudinal section
to the south of the Castle Chapel and the front building. Underneath halved plan
of the basement, cf. fig. 65. 69. Cross-section of the Castle Chapel towards
the altar. 70. Cross-section of the Castle Chapel towards the altar. Revised pro

ject 2.
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der er tænkt videreført på den krumme hvælv
flade. Endelig er gulvets stolestader vist som
fire blokke, adskilt af gange i rummets tværog længdeakse.
Heller ikke dette projekt blev accepteret i ét
og alt. 23. aug. 1737 leverede Häusser otte ny
tegninger, heraf fire etageplaner, et tvær- og et
længdesnit af kirken, samt facadetegninger af
løngang, forbygning og kirke mod øst og
nord.25 At dette sæt (det reviderede projekt 2), der
approberedes 18. sept. samme år, kendes alene
en kopi af tværsnittet (fig. 70).51 Den væsentlig
ste ændring af interiøret synes at have drejet sig
om arkitraven over kolossalordenens kapitæ
ler, idet kongen ønskede, at denne »wo mög
lich gantz bleiben, und nicht mit die bogen
durchschnitten worden«. Ved indgrebet sløjfe
des buerne, og arkitrav og frise førtes ubrudt
igennem. Det er i øvrigt interessant at konsta
tere, hvordan en tilsvarende regulering var fo
retaget på hovedslottets øst- og vestfacader,
hvor arkitraven over risaliternes pilastre på pro
jekt II blev gennemskåret af øverste mezzanins
vinduer, men sidenhen er trukket som en ubrudt linje.52 Forandringen i kirken havde dog
den uheldige konsekvens, at det indfaldende lys
fra kongeetagens vinduer blev betydeligt redu

lens loger. Også mod vest er altervæggen truk
ket et fag frem, og det tidligere krummede for
løb rettet ud. I opstalten gør formindskelsen sig
gældende på tilsvarende måde. Rumhøjden er
beskåret med omtrent en fjerdedel, idet hvæl
vet nu er anbragt under tagzonen (fig. 75).
Væggene er som i projekt 2 artikuleret med korintiske pilastre, men disse omfatter kun de to
nederste etager og er forkortet fra ca. 15 til 9,5
m.
Mellem
vinduespillerne
er
dameetagens
vinduer øjensynlig indsat i rundbuede nicher,
der på altervæggen modsvares af blændarkader
med lavere døråbninger til rummene bag ko
ret. Væggenes pilasterarkitektur krones af en
tredelt gesims, der blænder mezzaninvinduerne
og i kongeetagen afsluttes med en balustrade
som afskærmning af et smalt galleri på alter
væggen. Balustraden er videreført på langsi
derne, men markerer her antagelig kun et
blindgalleri.55 Kongeetagens vinduer ligger i
dette projekt i selve hvælvzonen, men skærer
sig ind i loftets hulkel med stikkapper. Dette
fremgik klart af tværsnittet med hensyn til de
tre vinduer i vestgavlen,56 men kunne for lang
væggenes vedkommende åbenbart ikke direkte
aflæses af tegningerne, som en senere kritik fra
Slotsbygningskommissionen
viser
(jfr.

ceret.

s. 120f.).
Af inventaret var planlagt et prædikestolsal
ter med orgel i vest, men detaljerede tegninger
forelå endnu ikke.57 I øst lå fyrstestolen, der
som en tredelt opbygning med fremspringende
midtparti var ført igennem alle etager. Hvor
dan
sammenstødet
mellem
loftshvælvet
og
kongeetagens stol var tænkt, lader sig ikke ud
lede af de bevarede tegninger. At resultatet dog
under alle omstændigheder var utilfredsstillen
de, viser en række kommentarer fra kommissi
onens medlemmer.58 Ifølge Häusser selv var
det ikke meningen, at hvælvet skulle gå ned
bag kongestolen; væggen eller gavlen bag sto
len skulle derimod gå lige op og bevare den
fulde højde.59 Loftet har således åbenbart været
asymmetrisk og mod øst formet som et tønde
hvælv afsluttet med en lige væg, mens krum
ningen var bibeholdt i vest. Af inventarstykker
er endelig på kælderetagens plan vist fire stole

PROJEKT 3 1738-39
14.jan.
1738
indledte
Slotsbygningskommissi
onen sit arbejde, og på et af de første møder
fremlagdes de otte senest approberede tegnin
ger til debat.53 Det reviderede projekt har uden
tvivl været genstand for hård kritik, for 30.
april godkendtes et nyt projekt (projekt 3), der
fremtræder som en reduceret og forenklet ud
gave af det foregående. Tegningerne hertil ken
des i form dels af de fire etageplaner, dels af
tværsnittet mod altret (fig. 71-75).54
Kirkerummets længde er nu reduceret et fag
og afsluttes mod øst med en lige væg i flugt
med løngangens vestmur (fig. 71-74). Herigen
nem er undgået de tidligere projekters uharmo
niske, knækkede forbindelsesvej til kongesto

SLOTSKIRKENS OPFØRELSE 1738-39
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Fig. 71. Løngang og kirke. Projekt 3 1738. Kælderetage (s. 116). 1:600. KglBibl. — Communication Gallery and
Chapel. Project 3 1738.

stadeblokke, adskilt af gange i længdeaksen og
i tværaksen ud for det midterste fag (fig. 71).

SLOTSKIRKENS OPFØRELSE
1738-39
Med approberingen af projekt 3 april 1738 kom
der for alvor gang i byggearbejdet ved slotskir

ken. Det var nu seks år siden, den gamle kirke
på Københavns slot var blevet nedrevet og de
forskellige
inventarstykker opmagasineret eller
overført til andre af byens kirker.60 I den mel
lemliggende
periode
var
kirkerummet
som
nævnt blevet forberedt i hovedkarréens nord
fløj, men efter beslutningen om kirkens udflyt
ning og udarbejdelsen af de første projekter
1735-36 havde håndværkerne for en tid arbej
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Fig. 72. Løngang og kirke. Projekt 3 1738. Dameetage (s. 116). 1:600. KglBibl. — Communication Gallery and
Chapel. Project 3 1738. Ladies’ Floor.

det med andre opgaver. Først juni 1737 tog
man fat på opførelsen af det ny afsnit i anlæg
gets nordøsthjørne med piloteringen af løngan
gen. December samme år var alle fundamentspæle nedrammet, slyngværket lagt og grun
den udmuret.61
Foråret 1738 kom turen til kirkefløjens fundamentering. Det er dog bemærkelsesværdigt,
at Häusser allerede juli 1737 havde ladet tøm

rerne udarbejde et overslag til kirken ifølge pro
jekt 2. Overslaget blev imidlertid henlagt et års

tid, før det 29. okt. 1738 ophøjedes til kontrakt,
–
en forbløffende kendsgerning, eftersom det
nu var forældet.62 Arbejdet indledtes 1. april
med udførelse af maskinrambukke til nedramning af pæle og slyngværk, og juli kunne tøm
rerne afregne for deres andel i piloteringen.63
Herefter tog murerne fat. Tidspunktet for

SLOTSKIRKENS OPFØRELSE 1738-39
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Fig. 73. Løngang og kirke. Projekt 3 1738. Mezzaninetage (s. 116). 1:600. KglBibl. — The Communication
Gallery and the Chapel. Project 3 1738. Mezzanine.

grundstensnedlæggelsen
er
ikke
registreret,
men ved udgangen af august var man gået i
gang med fundamentsmurene, og 22. sept. var
arbejdet avanceret til dameetagen.64
Først på dette tidspunkt approberedes murerog tømrerkontrakterne, omfattende ikke
alene kirken, men også løngangen og bygnin
gerne vest for kirken.65
6. februar 1739 var murerne nået så vidt, at

tømrerne kunne lægge bjælker og murlægter i
dame- og mezzaninetage, 18. april var alle tag
værkets murremme tilhugget og sammentappet, ligesom alle de »nederste« bjælker tilhug
get og »indkammet« på murlægterne.66 I en
rapport til Slotsbygningskommissioen 17. juni
1739 kunne Häusser endelig meddele, at kirken
var opmuret i fuld højde, og tagværket afbun
det på nær tre hovedspærfag.59 På dette tids
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Fig. 74. Slotskirken. Projekt 3 1738. Kongeetage (s. 116). 1:600. RA. — Castle Chapel. Project 3 1738. The
King’s Floor.

punkt måtte byggearbejdet imidlertid holde in
de, fordi ny ændringsforslag til det approbere
de projekt 3 var tilkommet.

PROJEKTERING AF PRÆDIKESTOLSALTRET
PROJEKT 4. 1739
Alt imens byggeriet på hovedslottet og side
bygningerne skred frem, blev kongens utålmo
dighed efter at få residensen fuldført stadig
større. Januar 1739 pressede han for at få slottet
gjort beboeligt inden årets udgang, og hertil
føjedes et ønske om, at der endnu samme år
skulle holdes gudstjeneste i slotskirken.67 Alter,
prædikestol og herskabsstole måtte derfor laves
halvt færdige, og et midlertidigt positiv opstil
les i stedet for orglet, der først kunne ventes
klart det følgende år. Til gulvbelægning måtte
materiale fra det gamle slot anvendes, eventuelt
suppleret om fornødent, mens malerier og de
øvrige ornamenter kunne udskydes til næste
sommer, når kongefamilien var på landet.
Disse krav fra bygherren stillede Häusser i en
meget vanskelig situation. Der var endnu ikke

udarbejdet tegninger til inventaret, bortset fra
orglet, hvortil orgelbyggeren Lambert Daniel
Kastens kort forinden havde indleveret et pro
jekt.68 Samtidig havde man bedt billedhugge
ren Le Clerc udføre de nødvendige billedskæ
rerarbejder hertil.69 For at vinde tid foreslog
Häusser, at sidstnævnte også gjorde udkast til
skulpturerne på alter og prædikestol, »zumahlen ich ihn dazu am habilesten zu seyn erach
te«.70 15. april 1739 sendte generalbygmesteren
sine egne tegninger, vel af selve prædikestolsaltrets arkitektoniske opbygning, til Le Clerc,
for at han kunne tilføje billedhuggerarbejdet.71
Det synes derfor temmelig forbavsende, at hof
billedhuggeren 20. maj indleverede en tegning,
–
ikke til prædikestolsaltrets skulpturudsmyk
ning, men til hele kirkerummets indretning.72
Le Clerc’s udkast, der hermed udgør projekt
4 til slotskirken, kendes kun indirekte gennem
Slotsbygningskommissionens
redegørelse,
samt Häussers, Eigtveds og Thurahs kommen
tarer. Baggrunden for kasseringen af projekt 3
fremgår af kommissionens følgeskrivelse til det
ny projekt 27. maj.58 Man havde hæftet sig ved,
at hvælvet i Häussers forslag var anbragt så lavt
»dass die Fenstern dadurch völlig bedecket
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Fig. 75. Tværsnit af slotskirken mod altret. Projekt 3 1738 (s. 116). 1:300. RA. — Cross-section of the Castle
Chapel towards the altar. Project 3 1738.

(werden)«, og kirken derfor næsten udelukken
de blev belyst gennem dameetagens vinduer,
»Ew. Königl. Mtt. auch solchergestalt nahe
unter dem Gewölbe als in einem Keller sitzen
würden«. Endvidere fandt man tagkonstrukti
onen for ustabil (fig. 76).
Häusser kunne uden videre tilbagevise kri
tikken af projekt 3’s belysningsforhold med
henvisning til sine tegninger, ligesom han un
derstregede det urimelige i mistilliden til tag
værket.73 Det er derfor nærliggende at opfatte
hele sagen som en bevidst desavouering af ge
neralbygmesteren, – en tildragelse, der i øvrigt
ikke står isoleret netop i foråret 1739.74

fremstår som en »forbedring« af
projekt 3. Hvælvet var (som i projekt 2) lagt op i
tagzonen for at give fuldt lys til kongeetagens
vinduer, mens gulvet var hævet til dameetagen
for at undgå en for stor rumhøjde. At dømme
efter Häussers kommentar rummede projekt 4
desuden et søjlebårent galleri, hvis piller under
støttede tagværket.59 Med dette galleri har Le
Clerc i virkeligheden genoptaget et tema fra de
første projekter til slotskirken. Det er dog
uvist, om han også benyttede elementer fra de
ældre planer og opstalter. Samtidig foregriber
projekt 4 indretningen af kirken, således som
den gennemførtes fra 1740 efter forslag fra
Projekt

4
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Eigtved. Projekt 4 gjorde et absolut positivt
indtryk på kommissionsmedlemmerne og de
to
hofbygmestre,
men
selvsagt
ikke
på
Häusser. De førstnævnte betonede, at kirken
nu havde opnået »völliges Licht und mehrere
Freyheit«,58 mens Eigtved og Thurah hæftede
sig ved interiørets »freyeres Ansehen« og det
faktum, at kongestolen nu var anbragt i »gerin
gerer Höhe« fra alter og prædikestol.59
Häussers kommentar til det ny forslag be
stod først og fremmest i et forsvar for projekt 3,
men hertil føjede han et yderst relevant modar
gument: Arbejdet med tagværkets afbinding
var allerede så langt, at eventuelle ændringer
ville
blive
uhyre
omkostningskrævende.75
Denne kendsgerning gjorde det nu nødvendigt
for kommissionen at finde en kompromisløs
ning mellem projekt 4 og tagkonstruktionen fra
projekt 3. Resultatet blev fremlagt i en tegning
17. juni, hvor loftshvælvet var lagt under tag
zonen, men dets højde halveret.76 Samtidig
sænkedes gulvet fire trin, så rumhøjden kunne
bibeholdes. Hermed fik det samme niveau som
i Häussers foregående projekter. Ophavsmanden/-mændene til dette udkast præciseres ikke i
kommissionsberetningen.
Antagelig
har
alle
implicerede medvirket.
Spørgsmålet om kirkens indretning var imidlertid langtfra afgjort hermed. Ganske vist
blev det reviderede projekt 4 approberet 23. juni,
men en måneds tid efter var der opstået en ny
situation, som nødvendiggjorde en forandring
af projektet. Allerede 1732 var til slotsbyggeriet blevet indkøbt 25 italienske marmorsøjler,
uden at der dog synes at have været konkrete
planer for deres anvendelse.77 Christian VI øn
skede nu at få disse anvendt, og kommissionen
fremførte hertil, at der ikke fandtes noget be
kvemmere sted at placere dem end i kapellet.78
Søjlerne havde dog ikke den fornødne højde til
det reviderede projekt 4. En ny tegning blev der
for udarbejdet og overrakt kongen af byg
ningsinspektør Soherr, formentlig som repræ
sentant for Häusser.79 Her var gulvet atter hæ
vet tre trin til dameetagen, ligesom en trappe
fra gaden til kirken blev øget med et tilsvarende
antal trin. Hvælvet og galleriopbygningen sy

nes ikke ændret. 6. aug. godkendtes de ny
grundrids og profiler.80
I de følgende måneder arbejdedes der støt
videre på kirkebygningens ydre, og 4. nov. var
taget rejst.66 Nu forestod opmuringen af galle
riets pillefundamenter, samt hvælvslagning i
den kælder, der efter den seneste version af projekt 4 var anlagt under kirkegulvet. På dette
tidspunkt var kongens tålmodighed over for
denne skifting af et projekt øjensynlig udtømt.
Efter at kommissionen havde forespurgt Chri
stian VI om, hvem af de implicerede parter, der
egentlig skulle forestå indretningen, blev det
4. nov. vedtaget at lade samtlige bygmestre ud
færdige helt ny tegninger, som kongen kunne
vælge imellem.81 Det andet reviderede projekt 4
var hermed kasseret.

THURAHS OG EIGTVEDS PROJEKTER
TIL SLOTSKIRKEN 1740
Det var nu yderst magtpåliggende for den kon
gelige bygherre at få en hurtig afgørelse i kon
kurrencen, og arkitekterne blev rykket gentag
ne gange i løbet af de næstfølgende måneder.82
Samtidig måtte arbejdet med kirkens kælder
stoppe, indtil den endelige plan for interiøret
forelå.83 10. febr. 1740 indleverede Thurah og
Eigtved hver et sæt tegninger til Slotsbyg
ningskommissionen.84
Häussers
bidrag
mang
lede – ikke uventet. Han havde allerede forin
den erklæret, at han ikke vidste at give anden
tegning end den fra først af udkastede general
plan,85
og
hermed
var
generalbygmesterens
rolle i slotskirkens opførelse omtrent udspillet.
I de følgende par år inden Häussers afgang er
hans bidrag alene begrænset til opsynet med
færdiggørelsen af bygningens ydre.
Hverken Thurahs eller Eigtveds tegninger
fra februar 1740 er bevaret. Thurahs projekt
kendes kun indirekte fra kommissionsprotokollens omtale, mens Eigtveds, der skulle blive
det vindende, i hovedtræk lader sig udlede af
senere planer og opstalter. Det er dog vigtigt at
understrege, at hans udkast fra præsentationen
februar 1740 til slotskirkens fuldførelse 1744

THURAHS OG EIGTVEDS PROJEKTER 1740

Fig. 76. Slotskirken. Spærplan (s.
121). 1:300. NM2. — Castle Cha
pel. Plan of rooftrusses.
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Fig. 77. Løngang og kirke. Eigtveds projekt 1740. Kælderetage (s. 125). 1:600. RA. — The Communication
Gallery and the Chapel. Eigtved’s project 1740. Basement.

undergår en række ændringer, tildels af ganske
radikal karakter.
Det var en i flere henseender bunden opgave,
de to hofbygmestre blev stillet overfor. Kirke
fløjens mure var opført i fuld højde og tagvær
ket rejst. Indvendig har skillemuren mellem
kirken og forbygningen været fastlagt, ligesom
etageniveauet i gemakkerne her var bestemt ef
ter hovedslottet. Kirkens gulvhøjde var efter
det seneste udkast lagt ved dameetagen, hvilket
nødvendiggjorde en trappe op til den ind
gangsdør, som nævnes mod Gammel Strand.86
Hertil kom kravet om at indkorporere de itali
enske marmorsøjler i den indre opbygning.
Som nævnt forelå allerede et projekt, udarbej
det efter disse præmisser, og det er nærliggende
at antage, at de to arkitekter også har ladet sig
vejlede af dette interiør.
Om Thurahs forslag ved vi kun, at det om

fattede en (galleri) opbygning i to etager med
pilastre forneden og koblede søjler foroven, vel
som en særlig markering af kongeetagen. Lof
tet var udsmykket med lutter musikinstrumen
ter, mens altret dekoreredes med »armaturer«.
Helhedsindtrykket var dog alt for broget ef
ter kommissionens mening, omend man frem
hævede Thurahs anvendelse af dobbelte søjler
over for Eigtveds opstalt, hvor kun enkelte søj
ler var benyttet.87
Eigtveds projekt blev valgt som det bedste,
idet hans »Inventiones aus einer, in einer Kir
che billig erforderlichen, simpleren und doch
zierlichen Idée geflossen sey«. Det rummede et
galleri, båret af enkelte søjler, der dog efter de
sagkyndiges dom var anbragt med for stor ind
byrdes afstand »den Regeln der Architectur zuwieder«. I stedet for anbefaledes det, at Eigtved
her anvendte koblede støtter som Thurah. Af
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Fig. 78. Løngang og kirke. Eigtveds projekt 1740. Dameetage (s. 125). 1:600. RA. — The Communication
Gallery and the Chapel. Eigtved’s project 1740. The Ladies’ Floor.

kongens personlige kommentarer fremgår des
uden, at kirkens hovedindgang var lagt i øst
under kongestolen, hvilket dog blev afvist af
den kuldskære monark på grund af risikoen for
trækvind. Over for adgangsvejen fra Gammel
Strand ønskede han endnu en udgang imod
slottet, motiveret – helt profetisk – af et ønske
om en ekstra nødudgang i tilfælde af ildebrand.
Kongestolens indretning var ikke udført i de
taljer,88 heller ikke loftsudsmykningen, hvor
Eigtved havde antydet, at han ville benytte
Henrik Krocks store loftsmaleri fra den gamle
slotskirke.
På grundlag af disse bemærkninger udarbej
dede Eigtved et nyt sæt tegninger, der præsen
teredes 20. april og godkendtes tre dage sene
re.89 Af følgebrevet ses, at det drejede sig om
planer til kælder, dameetage og kongeetage
(nr. 1-3), tværsnit mod øst og vest (nr. 4-5),

længdesnit (nr. 6), samt forslag til en fritrappe
(nr. 7). Tegningen til loftet manglede dog
fremdeles.90 Planerne må efter alt at dømme
have svaret til de grundrids, der er indsat i
Eigtveds lille bog med tegninger, attesteret
25. nov. 1738, men også suppleret med senere
bidrag (fig. 77-79, 81).91 Sammenholdes de
med Thurahs planer i »Den Danske Vitruvius«
fra 1746 (fig. 82, 83-86), er det åbenbart, at in
teriøret på det tidspunkt havde fået den form,
der i hovedtræk skulle blive den endelige. Den
ni fag lange kirkesal, der var givet i Häussers
udformning, var udstyret med et omløbende
galleri, på langsiderne båret af koblede søjler
som ramme om det rektangulære midterrum.
Hjørnerne mod koret var dog afrundede, mens
kortsiden mod øst blev brudt af kongestolens
halvcirkulære fremspring. Altervæggen var i
forhold til projekt 3 skubbet et halvt fag tilbage,
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mens kongestolen mod vest respekterede den
linje, der var fastlagt i generalbygmesterens
forslag (fig. 71 og 78). Selve gudstjenesterum
met var dog blevet reduceret, såvel i bredden,
ved galleriets indbygning, som i højden, hvor
gulvet var hævet til dameetagen. Den væsent
ligste afvigelse fra det opførte interiør gælder
udformningen af galleriet (fig. 78-81). Dette
var på langsiderne oprindelig opbygget med to
stokværk, således at man alene i kongeetagen
og i dameetagen kunne bevæge sig rundt på alle
fire sider. Først 1742 tilføjedes en ekstra galle
rietage i mezzaninen (fig. 82). Set fra midtski
bet dannede galleriets lodrette og vandrette led
en let og åben struktur foran langsidernes vinduesvæg. Herfra strømmede lyset ind i midter
rummet gennem dame- og kongeetagens åb
ninger. Mezzaninvinduerne var derimod blæn
dede med en mur, anbragt helt fremme ved

vægpillernes forside (fig. 79).92 Ved planæn
dringen
1742
ændredes
belysningsforholdene
på afgørende måde, idet en vinduesvæg indsat
tes mellem galleriets bærende led i alle stok
værk.
For inventarets vedkommende viser planer
ne (fig. 77-79, 81) med enkelte variationer prædikestolsaltret, orglet, samt herskabsstolene i
den udformning, der skulle blive den endelig
(jfr. s. 154f.). Oprindelig var der projekteret
faste stolestader i kirken, men efter kommissio
nens forslag ændredes det til løse bænke eller
stole, der kunne sættes midt i rummet, når der
var gudstjeneste og ellers stå under galleriet.89
Adgangen til kirken skete gennem løngan
gen, men Eigtved havde desuden projekteret
en
fritrappe,
formentlig
den
dobbeltløbende
trappe, der er markeret mod Gammel Strand
(fig. 78).93 En påtænkt åbning til kælderen, an-

Fig. 79. Løngang og kirke. Eigtveds projekt 1740. Mezzaninetagen (s. 125). 1:600. RA. — »Løngang«, the
Communication Gallery and the Chapel. Eigtved’s project 1740. Mezzanine.
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Fig. 80. Slotskirken. Rekonstruktion af længdesnit mod nord efter Eigtveds projekt 1740 (s. 126). 1:300.
Tegnet af MN 1982. — Castle Chapel. Reconstruction of longitudinal section to the north after Eigtved’s project 1740.

bragt under den store trappe blev dog afvist, –
det var for usømmeligt at have en offentlig ind
gang under trappen til en kirkebygning.

SLOTSKIRKENS INDRETNING OG
INDVIELSE 1740
Da konkurrencen mellem de tre bygmestre
blev udskrevet, stod kirkebygningen omtrent
færdig i sin ydre skal. Også hovedparten af vin
duesrammerne var udført ved udgangen af
1739, selv om de først det følgende år blev for
synet med glas og beslag.94 Hvad det udvendi
ge stenhuggerarbejde angår, tog man fat herpå
i foråret 1740.
Indvendig måtte Häusser allerede fra novem
ber 1739 begynde arbejdet med den kælder, der
som en konsekvens af kirkegulvets forhøjning
skulle indrettes under dameetagen. For at spare
tid og penge forslog kongen den dog opfyldt
med jord. På denne måde slap man også for at
få en øjensynlig planlagt vinkælder, hvilket
man »unter der Kirche nicht wohl haben
kan«.95 Da Eigtveds projekt var blevet god
kendt februar 1740, besluttede man dog allige

vel at gennemføre en overhvælving af kælde
ren samtidig med opmuringen af galleriets
fundamenter.87
Da planerne for interiøret endelig lå fast i
foråret 1740, blev en lang række kontrakter og
akkorder
sluttet
mellem
håndværkerne
og
Eigtved, under hvis departement kirkens ind
retning nu hørte, mens Häusser fremdeles
overvågede
færdiggørelsen
af
eksteriøret.96
Samarbejdet mellem de to afdelinger forløb
dog langtfra gnidningsløst.97
Fra august intensiveredes arbejdet yderligere
som en konsekvens af kongens definitive be
slutning om at flytte ind på slottet og holde
gudstjeneste i kirken samme efterår.98 Gennem
ugentlige rapporter, der efter Christian VI.s
befaling blev udarbejdet i tiden 10. aug.23. nov., fire dage før indvielsen, kan byggear
bejdet følges i detaljer.99 Juli og august rejstes
stilladser inde i kirken, og flere hold håndvær
kere gik nu i gang. Murerne arbejdede på vinduesvæggene og bistod desuden stenhuggerne
med opsætningen af marmorpostamenter, søj
ler og pilastre; tømrerne indrettede galleriet,
mens snedkerne udarbejdede de øvrige arkitek
toniske led af træ. Endelig udførte Le Clerc
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Fig. 81. Løngang og kirke. Eigtveds projekt 1740. Kongeetagen (s. 125). 1:600. RA. — The Communication
Gallery and the Chapel. Eigtved’s project 1740. The King’s Floor.

kapitælerne til søjler og pilastre, samt de deko
rative dele af altervæggens opbygning. Først i
november gik gipser- og kvadraturarbejderne i
gang, vinduespaneler blev opsat og de kostba
re, hvide italienske marmorsøjler rejst. Mellem
21.-23. nov. blev stilladserne nedtaget, men
endnu i elvte time, fra 26. nov. om aftenen til
27. nov. ved middagstid, var to underofficerer
og 23 mand i arbejde.100
26.
nov. 1740 holdt majestæterne omsider
deres indtog i det prægtige, ny residensslot, og
dagen efter, første søndag i advent, kunne kir
ken indvies ved en festgudstjeneste i nærværel
se af de højkongelige herskaber, ministrene og
hofstaben, tillige med så mange af byens pro
minente borgere, der var plads til. Efter en
kantate af den senere kgl. kapelmester J. A.
Scheibe med tekst af Chr. F. Sparkiær, prædi

kede Sjællands biskop Peder Hersleb.101 I en
ekskurs over dagens tekst, Indtoget i Jerusalem
(Matt. 21,1-9) fordybede han sig i temaet: en
Gudvelbehagelig gerning, eksemplificeret –
meget nærliggende –ved kong Salomons byg
gevirksomhed (1. Kong. 9-15). Her kunne na
turligvis drages talrige paralleller til den aktuel
le situation, først og fremmest mellem den
gammeltestamentlige
kongelige
bygherre,
den
nuværende – »vor Nordens Salomon« – og en
delig deres fælles himmelske forbillede. Herun
der blev også fremhævet de tankevækkende
overensstemmelser
mellem
tidspunkterne
for
det
Salomonske
tempels og residensslottets/
slotskirkens påbegyndelse og indvielse.102 Som
et festligt punktum »wurden die canonen bey
dem Te Deum laudamus gelöset«, som Chri
stian VI selv noterede i sin dagbog.103
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FORTSATTE BYGGEARBEJDER OG
ÆNDRINGER 1741

EIGTVEDS PROJEKT REVIDERES
1742

Arbejderne med kirkens udsmykning fortsatte
også efter indvielsen. Endnu manglede så væ
sentlige ting som rummets og inventarets staf
fering,
prædikestolsaltrets
skulpturelle
ud
smykning, loftsmaleriets opsætning og orglets
fuldførelse. Disse opgaver blev dog udskudt en
tid for mere presserende ændringer. Der havde
været problemer med at høre præstens stemme
under gudstjenesten. Samtidig havde stoleind
retningen
vist
sig
utilfredsstillende.
Kongen
var selv fremkommet med ændringsforslag, og
på grundlag af disse udarbejdede Eigtved
31. maj 1741 en tegning med tilhørende be
tænkning.104 Til akustikkens bedring ønskede
Christian VI opsat vinduer i kongeetagens gal
leri. Desuden skulle indrettes lukkede her
skabsstole både på gulvet og galleriet. Endelig
havde hofpræsterne ytret ønske om at få de ek
sisterende bænke på kirkegulvet erstattet med
faste stolestader.105 I sin betænkning angående
de akustiske forhold foreslog Eigtved dog, at
en interimsprædikestol kunne anbringes på en
fremskudt plads i kirken. Det ville være en
langt enklere og mere økonomisk løsning end
at opsætte vinduer, der jo af »symmetriske«
grunde også måtte placeres i underetagen og
hermed nødvendiggøre en ændring af stolene
under galleriet. Kongen bifaldt forslaget i før
ste omgang og lod det iværksætte.106
Oktober 1741 havde den kongelige bygherre
endnu et krav. De to døre i kirkens langsider
mod Gammel Strand og slottets nordfløj skulle
sløjfes, og adgangsvejen til kirken alene foregå
via løngangen. I stedet skulle indsættes vinduer
og på den overflødige tværgang anbringes sto
le, – en løsning, der efter kongens mening ville
give mere lys og plads. Herved kunne den store
dobbelttrappe mod Kanalen også spares.91 Be
slutningen om sidedørenes sløjfning var ganske
vist i modstrid med en tidligere kongelig reso
lution om vigtigheden af nødudgange ved
brand, men det kommenteredes ikke.

Fra foråret 1742 intensiveredes arbejdet i slots
kirken på ny, idet kongen havde befalet, at
byggeriet her skulle ske før alt andet.107
7. marts fremsendte Eigtved fem tegninger, af
hvilke tre viste de forandringer »welche Ew.
Königl. Mtt. (...) mundlich allergnädigst anbe
fohlen haben. «108 Af dette var dog næsten halv
delen allerede udført. Tegningerne, der appro
beredes 10. marts, er ikke bevarede, men må
have vist interiøret i en revideret form i forhold
til det approberede projekt fra april 1740 med
indarbejdning af forandringerne fra 1741 og
den afgørende fornyelse af galleriet, som ud
førtes i løbet af 1742. Ved dette indgreb fik
slotskirkens indre den udformning, der kendes
fra gengivelserne i Thurahs »Den danske Vi
truvius« (fig. 82, 85-89). På begge langsider
blev indskudt en ekstra gallerietage i mezzani
nen, hvis vinduer samtidig åbnedes på ny
(fig. 82). Endvidere opsattes en gennemgående
vinduesvæg mod midtskibet i alle galleriets eta
ger svarende til østvæggens herskabsstol. Også
i vest videreførtes vinduerne på hver side af
orglet. Herigennem forandrede rummet både
karakter og belysning. Den åbne, lysfyldte gal
lerikirke blev nu til en lukket logekirke, kun
med indirekte belysning, filtreret gennem de
nyopsatte vinduer.109 Motiveringen bag galle
riets ombygning har til dels været et ønske om
mere siddeplads, ikke mindst til de standsper
soner, der frekventerede kirken.110 Glasvæggen
mod midterrummet har antagelig skullet bidra
ge til at koncentrere lyden og forbedre akustik
ken, således som det allerede 1741 var foreslået
af kongen. Ved at omfatte alle etager, ikke blot
kongeetagen, som oprindelig befalet, bidrog
gallerivæggen også visuelt til at koncentrere
opmærksomheden
omkring
gudstjenesterum
met og forøge dettes intimitet.
Udfra det senest approberede projekt slutte
des 28. april 1742 i alt 11 håndværkerkontrak
ter.111 Murerne, stenhuggerne, tømrerne, sned-
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kerne og glarmestrene iværksatte de befalede
ændringer af galleriet. Samtidig udførte billed
huggeren Le Clerc de manglende skulpturer på
prædikestolsaltret og orglet og stukkatørerne
udarbejdede en krans af ornamenter omkring
Henrik Krocks store loftsmaleri fra det gamle
slot, der var suppleret af maleren Christian
Leinberger med en grisailleramme. Kronen på
værket var stafferingen og forgyldningen af
hele interiøret, der efterlod arkitekturen og in
ventarstykkerne strålende af guld og marmore
ring i hvidt. Eigtved havde ganske vist fået sit
første udkast til forgyldningen kasseret, fordi
kommissionen fandt det for meget »chargiret«
med guld, men det endelige resultat synes dog
ikke at være blevet væsentligt mindre præg
tigt.112

AFSLUTTENDE ARBEJDER 1743-45 OG
SENERE REPARATIONER TIL 1794
De følgende par år foretoges endnu enkelte
supplementer, både til det ud- og indvendige.
Kirkens eksteriør blev som selve hovedslottet
beklædt med sandsten og afsluttende bemalet
med grå farve.113 Først 1743 synes dog vin
duernes udsmykninger opsat, hvorfor hofsned
ker Schäffer var nødt til at nedtage og siden
genopsætte samtlige vinduesrammer.114
Indvendig
fuldendtes
korets
udsmykning
med opsætning af Leinbergers fire malerier på
altervæggen samt Le Clercs stående figurer og
relief ved prædikestolsaltret.115 Endelig foretog
man visse mindre revisioner af det øvrige in
ventar.116 1744 var interiøret i alt væsentligt af
sluttet, mens det ydre fik den sidste afpudsning
med brolægningen af arealet mellem slotskir
ken, vognremiserne og kanalen 1745.117 Her
med
var
Slotsbygningskommissionens
opgave
ført til ende, og dens medlemmer kunne ned
lægge deres hverv.
I tiden frem til brandåret 1794 skete der kun

mindre reparationer. Vigtigst blandt egentlige
ændringer er kobbertækningen af kirkens øver
ste tagflade, der af økonomiske grunde hidtil
havde været beklædt med blåglaserede hol
landske tegl. Arbejdet skulle udføres 1753 med
anvendelse af kobber bl.a. fra Husum slot, men
synes først gennemført o. 1755.118 Af mindre
arbejder meldte der sig allerede 1749 et behov
for kitning af fugerne på den udvendige facade,
både på kirke, løngang og selve hovedkarréen.
Året efter var der fugtskader i kælderen, hvor
gulvet var helt forrådnet.119 Men alt i alt var der
sammenlignet med selve slottet kun få reparati
oner. Ved brandkatastrofen februar 1794 ud
brændte slotskirkens indre totalt. Men murene
stod tilbage og kom med mindre ændringer til
at indgå i den nuværende slotskirke, jfr. s. 177f.

INTERIMSKIRKEN I RIDDERSALEN 1742
På grund af den hektiske aktivitet i slotskirken
sommeren og efteråret 1742 besluttedes det for
en periode at henlægge gudstjenesten til en sær
lig indrettet interimskirke i riddersalen.120 Den
ne sal, der først fik sin endelige udsmykning
1765-66 af Nicolas-Henri Jardin, benyttedes
lejlighedsvis med midlertidigt opsatte dekorati
oner, f.eks. i forbindelse med kronprinsens
bryllup december 1743.121
Riddersalens dimensioner var nært beslægtet
med slotskirken og omfattede som denne to
hovedetager og en mezzanin.122 Interimskirken
blev udstyret med inventar, dels hentet fra den
gamle kirke, dels fra den ny.123 Planen for ind
retningen kendes dog ikke. Fra den eksisteren
de kirke nedtoges alterbord og -skranke, lige
som prædikestolen blev genopsat ved væggen
med to døre, en trappe og en repos. Til de
kongelige herskaber og den øvrige menighed
kom en række stole, til dels genanvendte. En
delig fik alt en staffering.
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Fig. 82. Slotskirken. Mezzaninetage (s. 129, 134). 1:600. Efter Thurah: Den Danske Vitruvius, 1746. — Castle
Chapel. Mezzanine.
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Fig. 83. Slotskirken set fra Gammel Strand (s. 133). Radering af Johanna Fosie 1745. — Castle Chapel seen from
Gammel Strand.

BYGNINGSBESKRIVELSE
Oversigt. Beskrivelsen af Christian VI.s slotskirke, så
ledes som den stod fuldført 1745, er opdelt i to afsnit
om henholdsvis det ydre og det indre, og den afslut
tes med et sammenfattende kapitel om slotskirkens,
herunder de mange projekters, arkitekturhistoriske
placering.
Ydre: Kirken og hovedslottet (s. 132), materialer
og udvendig murbehandling (s. 134). Indre: Kælder
(s. 134), galleriet (s. 134), gulve og vægge (s. 138),
malerier (s. 138), loft (s. 138), trapper og forbindel
sesveje (s. 140), materialer og farver (s. 140). Sam
menfatning (s. 142).

YDRE
Kirken og hovedslottet. Kirkefløjen var lagt som
en rektangulær bygning (28×59 m) i slotskompleksets
nordøsthjørne
nær
udmundingen
af Højbro (fig. 84). Her udgjorde kirken den

østligste i rækken af sidebygninger, der med
vognremiserne, prinsens stald og garderstalden
forløb som et supplerende anlæg til hovedslot
tet, parallelt med den øst-vestgående hovedak
se. En bred løngang i nordøst og en smallere i
nordvest bandt bygningsrækken sammen med
slotskarréen og udgjorde pendanter til løngan
gene, der i syd knyttede forbindelsen med Kan
celliet,
Tøjhusanlægget
og
Kunstkammerbygningen. Af dette system af sidebygninger på
Slotsholmens nordflanke er både slotskirken og
den store nordre løngang bevaret i deres yder
mure, omend omdannet i større eller mindre
grad i forbindelse med opførelsen af det andet
Christiansborg.
Slotskirken optog kun de vestligste ni af kir
kefløjens i alt 13 fag. Mod øst lå en selvstændig

YDRE

bygningsdel,
forbygningen
eller
mellembyg
ningen, der dels rummede gemakker til dron
ningens
appartement,
dels
videreførte
den
nordre løngangskorridor, som udgik fra slot
tets
nordøsthjørne
ved
kongeetagens
»hvide
gemak«
og
garderoben
foran
dronningens
audiensværelse. Denne korridor udgjorde ho
vedadgangsvejen for kirkesøgende, idet med
lemmer af menigheden, der kom ude fra byen,
benyttede indgangen ved løngangsporten mod
slotspladsen.124 Kun ved særlige lejligheder,
som f.eks. Christian VII.s salving 1767, benyt
tede også de kongelige denne rute.125 Ellers gik
vejen direkte fra slottets kongeetage til fyrste
stolen i kirkens østende.
Kirken var opført på et areal, der i nordvest
hvilede på Skarnholmen, en tidligere affaldsplads, som efterhånden var vokset sammen
med Slotsholmen og siden 1600’rnes anden
halvdel havde rummet bebyggelse af forskellig
art, både privat og offentlig.126 I sin ydre form
var bygningen nøje tilpasset hovedslottets arki
tektoniske system og markerede sig alene over
for de øvrige sidebygninger i kraft af sin højde,
der omfattede fire stokværk, kronet af et man
sardtag (fig. 56, 83). Kirken manglede dog
kronprinsens etage og den øverste mezzanin
for at nå slotskarréens højde. Set fra et ideal om
streng symmetri og balance kunne kirkebyg
ningen mod slotspladsen virke som et dishar
monisk vægtlod, der krævede sin modpol i
sydøst. Dette problem var man allerede på det
rene med i samtiden, og 1743 overvejedes såle
des en forhøjning af arkivbygningen med tilfø
jelse af et mansardtag for at opnå ligevægt.127
Projektet blev ganske vist på papiret, men visu
aliseredes fire år senere i et idealprospekt af Le
Clerc (fig. 92).
Som integreret led i det store slotskompleks
tilkendegav slotskirken ikke på nogen måde sin
funktion i eksteriøret. Facaderne var artikulere
de gennem svagt fremspringende risalitter,128
dog uden pilasterdekoration og de kronende
frontoner, som fandtes på selve slottets øst
(– og vest-) facader. Anlæggets enkelte dele var
sammenbundet af et vandretfuget underparti,
der omfatter dame- og mezzaninetagen, og
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Fig. 84. Oversigtsplan over det første Chri
stiansborg efter Thurah. A: kirkefløj med forbyg
ning; B: store, nordre løngang (»kirkeløngang«); C:
kongens trappe; D: Højesteret; E: riddersal; F: den
gyldne spisesal; G: dronningens store galleri; H, I, J:
sekundære gemakker; K: dronningens trappe; L: lige
stald; M1: ridehus; M2: store stald, hofteater; N:
krumme stald; O: forbygning; P: pavillon med ho
vedindgang; Q: garderstald; R: kronprinsens stald;
S: vognremiserne/vogngården. — General plan of the
first Christiansborg after Thurah: A. Chapel Wing with
the Front Building. B. Great north Communication Gal
lery (»kirkeløngang«). C. King’s Staircase. D. Supreme
Court. E. Great Hall. F. The Golden Dining-Room. G.
Queen’s Great Gallery. H, I, J. Secondary chambers. K.
Queen’s Staircase. L. Straight stables. M1. Manege. M2.
Big stables, Court Theatre. N. Round stables. O. Front
building. P. Pavilion with the main Gateway. Q.
Guard’s stables. R. Crownprince’s stables. S. Coach
house.

kronedes
af
kongeetagens
glatte
murflade.
Grænsen mellem de to hovedafsnit markeredes
på kirken af en profileret bæltegesims, der var
en
forenklet
udgave
af
hovedslottets
(fig. 104).129 Over krongesimsen dannede en
balustrade130 overgangen til mansardtaget, der
havde valm på begge kortsider. Som en mod
vægt til de dominerende vandrette accenter i
facaden var vinduerne bundet sammen i lodret-
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te forløb. Vinduesindramningerne var udført
som forenklede versioner af slotskarréens. Der
imod synes der at have været identitet mellem
løngangens og kirkebygningens rammer.131
Materialer og udvendig murbehandling. For ma
terialeleverancerne til slotskirken gælder det, at
hovedparten indgik i de store ordrer til slottets
byggeplads og kun sjældent lod sig udspecificere. 132
Grunden til slotskirken (og det øvrige slot)
var opfyldt med gamle murbrokker fra det
nedrevne Københavns slot og store marksten
fra slotsgraven. Herpå rejste murene sig, opført
af teglsten, der i første række leveredes af borg
mester Frederik Gorrisen (Görisson) fra Søn
derborg i et millionstort antal. Alene til slots
kirken skulle medgå 3.587.760 stk. Kalk kom
fra Saltholm og Fakse, det sidste leveret af
overlandbygmester Krieger, der på denne må
de fik en lille andel i den ny residens’ opførelse
efter at have været ledende arkitekt sammen
med J. C. Ernst på Frederik IV.s slot. Udven
dig var murene fra sokkel til kransgesims be
klædt med sachsiske sandsten, der via Elben og
Hamborg sejledes til København eller førtes
gennem en nyanlagt kanal ved Oder til Stettin
og herfra omlastedes. Også indramninger om
kring døre og vinduer, samt balustrader og de
korative detaljer var af dette materiale. Sand
stenene var dog, muligvis af konserveringsmæssige hensyn,133 bestrøget med grå oljefarve. Som kommissær for sandstensleverancen
var storkøbmanden, grosserer Michael Fabritius, der sammen med sin kompagnon, Johan
Frederik Wewer også leverede de blåglaserede
hollandske tagsten og de engelske vinduesglas,
som medgik til slotskirken.
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Kælder. Under hele kirkefløjen strakte sig en
hvælvet kælder (fig. 77, 87), opdelt i en række
rum, der tjente som kontorer til slotsforvalt-

ningen og lagerrum. Under selve kirken fand
tes den store vinkælder og et antal mindre rum.
Som skillevægge fungerede de kraftige fundamentmure under altervæg og korskranke. I øst
under kongestolens midtfag var der tilsvarende
mure, ligesom hvælvpillerne under galleriets
fritstående postamenter gav sig til kende. Ned
gange til kælderen fandtes mod vest og nord.134
Galleriet (fig. 87-89). Kirkerummets indret
ning var underlagt den øst-vestgående længde
akse med altret i vest over for kongestolen i
øst. De øvrige hovedinventarstykker, prædike
stol og orgel, var sammenføjet med altret til en
enhed. Et omløbende galleri i tre stokværk af
grænsede et centralrum, omsluttet mod nord
og syd af sidegange, mod vest af præsteværelser og sakristier og i øst af herskabsstolene. På
begge kortsider blev galleriets lige forløb brudt
af konvekse fremspring, i vest af prædikestols
altret, i øst af kongestolen. På begge langsider
og den østlige kortside var galleriet båret af
koblede søjler, men mellem de nedre var ind
skudt et ekstra pulpitur i niveau med mezzanin
etagen. På korvæggen i vest var koblede pila
stre i stedet for søjler, idet det nedre stokværk
fremtrådte som en lukket flade med malerier,
indsat på hver side af prædikestolsaltret.
Galleriets
arkitektoniske
system
fulgte
et
klassisk skema med vekslende orden i nedre og
øvre etage, her romerske (komposite) støtter
forneden, korintiske foroven. I alt var der 48
søjler, to gange 12 i hver etage, et antal, der
utvivlsomt har været bestemt af 12-tallets sym
bolske værdi.135
Forneden hvilede støtterne på fyldingsdekorerede postamenter. En pilasterprydet væg bag
søjlerne lukkede for udsynet til langsidernes ydervæg. Et kraftigt profileret bjælkeværk kro
nede underetagen og dannede samtidig sokkel
for overetagens søjler, som ligeledes stod på
fyldingspostamenter
foran
en
pilastersmykket
bagvæg, her dog med en lysåbning mellem
hvert par. En forkrøppet gesims afsluttede gal
leriet og dannede overgang til loftshvælvet.

Fig. 85-86. Planer af slotskirken. 1-300. Efter Thurah: Den Danske Vitruvius, 1746. 85. Kongeetage. 86.
Dameetage. – Plans of Castle Chapel. 85. The King’s Floor. 86. The Ladies’ Floor.
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Fig. 87-89. Snit af slotskirken. 1:300. Efter Thurah: Den Danske Vitruvius, 1746. 87. Længdesnit mod nord.
88. Tværsnit mod altret. 89. Tværsnit mod kongestolen. — Sections of the Castle Chapel. 87. Longitudinal section
to the north. 88. Cross-section towards the altar. 89. Cross-section towards the King’s Gallery.

Pulpiturerne i mezzanin- og kongeetagen var
mod midtskibet skærmet af en balustrade med
båndværksslyng »en entrelacs« omkring ovale
åbninger.136 De kongelige stole i øst var dog
særligt
fremhævet
med
et
fyldingsdekoreret
brystværn og figursmykket topstykke (fig. 89).
Gennem logevinduer, opsat foran pulpiturerne
i alle etager, fremtrådte galleriet som en lukket
vægflade
mod
midterrummet.
Udskårne
rocailler prydede vinduesrammernes hjørner og
overkant.
Vinduesvæggen, der som nævnt s. 129 først
opsattes 1742, reducerede ganske vist det ind
faldende lys i kirkerummet, men medvirkede
på den anden side til at sløre visse uoverens
stemmelser
mellem
galleriopbygningen
og
vindueshøjden, såvel som etageniveauet i selve

kirkebygningen. I den første udformning af in
teriøret dækkede galleriets bjælkeværk mere
end halvdelen af mezzaninvinduerne (som for
mentlig af samme årsag blev blændede) og om
kring en tredjedel af kongeetagens lysåbninger.
I udformningen af gallerietagernes højde måtte
Eigtved tage hensyn til gulvniveauet i forbyg
ningen (svarende til hovedslottet) og her i før
ste række placere kongestolen i niveau med
kongeetagen. Var vederlaget for den øverste
gallerietages arkitektur blevet lagt i samme
plan, ville denne have været for lav, og det er
således karakteristisk, at Eigtved sænkede bjæl
keværk og gulv ca. 0,6 m (1 alen) på galleriets
andre sider. For at komme fra øst til vest måtte
man derfor gå ned ad fem trin, anbragt i de to
siderum ved kongestolen (fig. 85, 89). For kon-
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gestolens
vedkommende
camouflerede
loge
vinduerne effektivt det faktum, at gulvet lå
omtrent på højde med balustradens overkant. I
mezzaninetagen valgte man at fastlægge galle
riets niveau helt uafhængigt af forbygningen
for at opnå en rimelig højde på dette stokværk.
Derfor måtte man fra forbygningens korridor
gå ca. 1,25 m ned for at komme både til her
skabsstolene og galleriets sidegange (fig. 82,
89). Mindst er niveauforskellen i dameetagen,
hvor koret, herskabsstolen og sidegangene er
hævet knap 1 alen over den etablerede gulvhøj
de i forbygningen, videreført i selve midter
rummet og arealerne bag koret.
Gulu og uægge. Gulvet i hovedrummet inden
for galleriets vægge var beklædt med marmor
fliser af forskellig form og farve, i koret med
større fliser, der dannede mønstre af cirkler,
stjerner og rektangler, i skibet med mindre firog ottekantede fliser. Gulvet i sidegangene og i
rummene bag altret synes at have været af
træ.96
I kirkens endelige udformning udgjorde gal
leriets fire facader mod midtskibet de synlige
vægflader
for
menigheden.
Før
ændringen
1742 var langsidernes ydermure imidlertid også
synlige. Her var der på vinduespillernes forside
koblede pilastre, svarende til galleriets fritstå
ende søjler. Pilastrene blev senere placeret på en
væg bag søjlerne, mens der opsattes paneler på
ydervæggene. De øvrige vægge her var glatgipsede.137 Væggene i herskabsstolene og i or
gelrummet havde en særlig udformning. Om
de førstnævnte, jfr. s. 154f. I rummet omkring
orglet var panelbeklædning i væggens fulde
højde.96
†Malerier (fig. 90, 96) 1742-44. Olie på lær
red, 6 alen 3 tommer høje, 2 alen 13-23 tommer
brede. Udført af Christian Leinberger.138 Indsat
på altervæggens fire panelfelter, to på hver side
af prædikestolsaltret.
Billedernes indhold er ikke angivet, hverken
i kontrakt, regnskaber eller blandt samtidige
beskrivelser. Malerierne er dog vist på Thurahs
snit (fig. 87, 96), omend i summarisk og delvis
beskåret form. Også på Jardins tegning (fig. 91)
anes dele af udsmykningen. Hertil kommer, at

et af billederne, Moses og kobberslangen i ørkenen,
blev gengivet i en spejlvendt kobberstukken
fremstilling, udført 1743 af Leinberger selv
(fig. 90).139 De fire malerier var opsat typolo
gisk med en modstilling af gammeltestamentli
ge (til højre) og nytestamentlige scener (til ven
stre). Som overordnet motiv for hele udsmyk
ningen synes at være belysningen af temaet
»Synd og nåde«.140
På højre side er nærmest altret gengivet Mo
ses og kobberslangen i ørkenen. Moses står på en
forhøjning i billedets midte og peger med højre
hånd på kobberslangen, der bugter sig om en
gren, mens han med venstre støtter lovens tav
ler.141 Ved hans fødder er forskellige offerkar.
Omkring Moses trænges en række figurer.
Særlig fremhævet er et offer for slangerne, en
liggende, døende kvinde i forgrunden, endnu
med det diende barn ved brystet. Ved hendes
side støtter en skægget mand en anden kvin
de.142 I billedets modsatte side knæler en kvinde
i forbøn, mens bevæbnede mænd og ofre for
slangerne ses bag Moses. I billedets baggrund
anes tempelteltet, hvorfra en røgsky stiger op.
Som typologisk parallel til dette billede er på
venstre side af altret formentlig fremstillet
Korsrejsningen, hvor Kristus af sine bødler
fæstnes til det skråtstillede korstræ, mens tre
figurer, antagelig Maria, Johannes og Maria
Magdalene er samlet ved korsets fod.143 Til
venstre i billedet ses yderligere to stående
mænd.
I det yderste billede mod syd skimtes Kristus
med korsfanen, sandsynligvis i en gengivelse af
Opstandelsen.
Som
et
gammeltestamentligt
modstykke kunne i nord være vist Job i elen
digheden, placeret i billedets øvre del under det
udgående træ, der skyder nye skud (Job 14,7-9)
som en allegori på livstræet og dødens overvin
delse.144
Loft.
Over hovedrummet var spændt et
spejlhvælv, sammensat af en rektangulær flade,
indrammet af en kraftig stukdekoreret hulkel.
En gjordbue, der udgik fra korets østligste pilasterpar, delte loftet i to ulige store stykker,
hvoraf den mindste over koret helt smykkedes
af stukkaturer, mens den største over skibet var
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udfyldt af Henrik Krocks vældige dommedagsmaleri, genanvendt fra Frederik IVs slotskirke
(s. 78).
Stukarbejderne var udført 1742 af Carlo En
rico Brenno og Giulio Gujone efter Eigtveds
tegning.111
Korhvælvets
hulkel
smykkedes
i
hjørnerne
af
rocailleornamenter,
hvorimellem
var festoner og stave, der også indrammede
buen over orglet. I det flade loftsfelt over altret
var der tre rosetter, af hvilke den centrale viste
Guds øje omgivet af engle, skyer og stråler.
Korbuen var forsynet med tre store ornamen
ter med »kirketrofæer«, formentlig musikin
strumenter i lighed med kongestolens udsmyk
ning.145 Midtskibets hulkel, der dannede ram
me om loftsmaleriet, havde som koret rocailler
i de fire hjørner, mens siderne inddeltes af ialt
14 konsoller over galleriets bærende led; mel
lem disse var ligeledes festoner og stave. Et
særligt mellemstykke markerede dog langsi
dernes midterste fag med »Cherubins Wolcken
und Strahlen«. Loftshvælvene i de lavere rum
bag koret og i sidegangene var glatgipsede
uden ornamenter. Kun de fire kongelige stole
fik stukkaturer som midtrummet (jfr. s. 154f.).
I det store loftsfelt over skibet opsattes 1742
Krocks
illusionistiske
maleri
af
Dommedag
med fremstillingen af Kristus i sin herlighed
placeret i øst, nærmest kongestolen (fig. 91).
Billedets dimensioner måtte dog ændres for at
passe til det ny areal, og historiemaleren Chri
stian Leinberger udførte derfor en grisaillemalet ramme med figurer og perspektivisk arki
tektur efter egen skitse, der dog var udformet
på grundlag af Eigtveds angivelser.146
Beslutningen om at genanvende Krocks ma
leri hidrørte muligvis fra Eigtved, der ved
fremlæggelsen af sit første projekt 10. febr.
1740 havde bebudet, at han ville levere en teg
ning til gipsloftet, hvori var antydet, hvordan
»det skønne Plafond« fra det gamle kapel kun
ne benyttes.147 Det ser dog ud som om planerne
for denne loftsudsmykning er stillet i bero i
forbindelse med kirkens foreløbige indretning
1740. I al fald betaltes maleren Johann Friedrich
Kriegels enke 10. sept. 1740 for en model til
gipsloftet i kirken, og Brenno udførte samme
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Fig. 90. Moses og kobberslangen i ørkenen (»Moses
Averuncus«), Kobberstik 1743 efter maleri af Chri
stian Leinberger på slotskirkens altervæg (s. 138).
Wien, Albertina. — Moses and the Brazen Serpent in
the desert (»Moses Averuncus«). Engraving 1743 after
painting by Christian Leinberger on the altar wall of the
Castle Chapel.

år kvadraturarbejde på loftet i dets fulde ud
strækning.148 Først i foråret 1742 genoptog
man projektet. 7. marts indsendte Eigtved
blandt sine ændringsforslag en tegning til,
hvordan det gamle loftsmaleri kunne anbringes
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med en indramning. Til selve rammen havde
både Leinberger og den venetianske maler
Hieronimus Miani udført skitser, men Eigtved
mente dog, at sidstnævntes udkast var »(mit)
zu viel perspectivischer Architectur char146
gieret«.
I sin ny form var loftsmaleriet ca. 18 m langt
og 13 m bredt (ca. 29×21 alen), hvilket ifølge
en samtidig beskrivelse betød en øgning i bred
den, men en reduktion af længden.149 Ikke de
sto mindre betegnedes det stadig som »den
største Kunst Malning, som findes her til
Lands.«150 Ved beklipningen var dommedagsfremstillingens nederste del fjernet: en udma
ling af de freistes herlighed i Paradis og de for
dømtes kvaler i Helvede, sidstnævnte med gru
opvækkende enkeltheder. Tilbage blev kun en
fremstilling af Gerrigheden, der af en engel
med lynild nedslås til Helvede.149 Det er derfor
ikke helt i overensstemmelse med kendsger
ningerne, når Erik Pontoppidan hævder, at dis
se dele blev overmalet af forsigtighed, tilrådet
af »de nyeste Kunstdommere i Malerier, hvilke
meene, at frugtsommelige Koner kunde tage
Skade ved at see derpaa«.150
Leinbergers malede ramme var dels udført
på det lærred, som langsiderne blev øget med,
dels for at harmonere hermed og samtidig dæk
ke beskæringerne forneden, på det eksisterende
lærred. Maleriet var udført gråt i gråt »damit
das Haupt Gemählde davon distinguiret wer
de.«112 Rammen viste en balustrade, inddelt af
volutkonsoller, der på langsiderne var prydet
med vaser. I vest var et bredere konvekst frem
spring, kronet af flammevaser. På forsiden af
dette felt og på langsidernes balustrader var der
friser med figurfremstillinger, som imiterede
relieffer. Deres indhold lader sig dog ikke umiddelbart tyde udfra Jardins gengivelse.151 I
de to synlige hjørner blev balustraderne afbrudt
af trapezformede postamenter, der på forsiden
viste ovale felter i en ornamental ramme. Her
på sad, tilsyneladende som led i Leinbergers
udsmykning, kong David med harpen og Mo
ses med lovens tavler. En række mindre figu
rer, der antagelig også var tilføjede, flankerede
de to gammeltestamentlige skikkelser.152

Kommunikations
systemet i kirken skulle dels tjene den interne
cirkulation, dels fungere som adgangsveje fra
de tilstødende bygninger, i øst fra hovedslot
tets øst- og nordfløj via den store nordre løn
gang, i vest fra vognremiserne og den lille
nordre løngang (fig. 84).153 De vigtigste trapper
var anbragt ved tre af kirkens hjørner. I nord
øst tjente en trappe i forbygningens vestibule
både kirkens besøgende og den interne forbin
delse mellem forbygningens etager. I nordvest
førte en trappe fra dameetagen til loftet som vej
for kirkens funktionærer, der her kunne nå
orglet og rummene bag koret. Endelig var der i
sydvest en trappe fra mezzaninetagen til loftet,
hvis vigtigste funktion var adgangen til vogn
remisernes sydfløj.154 Uafhængig af den gav en
dør og en lille trappe i kirkens vestmur adgang
fra remiserne til kirkens dameetage. Foruden
disse trapper fandtes som nævnt en række min
dre til udligning af niveauforskellene mellem
de forskellige etager i kirken og forbygningen,
samt til forbindelsesveje mellem enkelte rum i
kirken.155
Materialer og farver. Kirkens største pryd i
materialemæssig henseende var de 24 søjler af
hvid italiensk marmor i galleriets underetage.
Også pilastrene bag disse var udført af dette
materiale, men hugget af nyt, hvorimod søjler
ne indgik i en leverance på i alt 25 søjler med
tilhørende kapitæler og baser, samt 50 andre
marmorblokke, erhvervet af Jean Henri Huguetan, greve af Gyldensteen, fra en agent i
Livorno og overdraget kongen.77 Arkitektur
fragmenternes proveniens kendes ikke; mulig
vis var der tale om antikke spolier.156
Ved siden af den italienske marmor brugtes
der norsk marmor til postamenter og vægbe
klædning. Stenene kom fra det Lilienskjoldske
marmorbrud ved Bergen og bruddet på Kum
mersø, ejet af baron F. A. Wedel Jarlsberg, men
ligesom det Lilienskjoldske i en årrække forpagtet af kongen.132 Træ var dog det domine
rende materiale i galleriets arkitektur og inven
taret, herunder fyrretræ til selve galleriopbyg
ningen og lindetræ til finere detaljer som kapi
tæler og billedhuggerarbejder.
Trapper

og

forbindelsesveje.
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Fig. 91. Slotskirken med Frederik V.s castrum doloris 1766, udført af Nicolas-Henri Jardin (s. 78, 138).
Tegning af Jardin til det spejlvendte kobberstik af J. G. Bradt 1768. Kobberstiksamlingen. — Castle Chapel with
the lying in state of Frederik V in 1766. Drawing by Nicolas-Henri Jardin as a mirror-image for the engraving by
J . G . Bradt 1768.
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Til vinduerne i herskabsstolene havde man
oprindelig tænkt sig at genanvende spejlruder
fra det gamle slot, men da disse ikke havde de
rette mål, indforskrev man ny spejlglasruder
fra Paris.157 Det var dog kun til kongeetagens
stole, mens man i mezzanin- og dameetage an
vendte »ordinært« glas, dvs. engelsk kronglas.158 Det samme benyttedes i langsidernes og
orgelkorets
logevinduer.
Vinduerne
kunne
skydes op og synes også ved særlige lejligheder
helt eller delvis at kunne aftages.159
Farveholdningen i kirken var i første række
domineret af guld og hvidt. I korets centrum
strålede prædikestolsaltret og orglet af forgyld
ningen, ligesom alle kapitæler og skaftgesimser
i pulpiturfacaderne, samt lister og ornamenter
over vinduerne og på galleriets brystværk. Og
så den store ramme i loftet omkring Krocks
maleri var forgyldt, tillige med alle ornamenter
og lister i hvælvet. Galleriarkitekturen stod
derimod helt i hvidt. Forneden stod de hvide
marmorsøjler og i harmoni med disse var søj
lerne i det øvre stokværk hvidmarmorerede.160
Alle vigtige led i galleriet var stafferet på sam
me måde, og det var gjort så overbevisende, at
helhedsindtrykket har været en opbygning helt
af marmor.161 På flader af mere underordnet
karakter var benyttet perlefarve. Det gjaldt
vindues- og vægpaneler, døre og trapper. Som
kontraster var de grålige og blå nuancer i det
norske marmor på underetagens sokler og po
stamenter, samt de forskelligt farvede fliser i
gulvet. De stærkeste farveaccenter i interiøret
har været koncentreret dels i loftets og alter
væggens malerier, dels i tekstilerne på altret og
i herskabsstole, hvor det karmoisinrøde domi
nerede.
SAMMENFATNING
Slotskirkens bygningshistorie var som beskre
vet både langvarig og kompliceret. Adskillige
projekter afløste hinanden, og flere arkitekter
og eksperter var involveret, før den kongelige
bygherre omsider var tilfreds. Målet var at ska
be en kirke, der på én gang var tilpasset hoved
slottets plan og etageinddeling, var velfunge

rende som prædikenrum og endelig levede op
til Christian VI.s arkitektoniske ambitioner. I
de år, hvor slotskirken stod under opførelse,
var kongen også inddraget i en række andre
kirkelige byggeopgaver, der afspejler hans sto
re byggeiver, såvel som hans stærke optaget
hed af religionens trivsel.162 Residensslottets
kapel har dog været langt den mest krævende
opgave for monarken, hvilket de talrige æn
dringsforslag i sig selv er et talende vidnesbyrd
om. Under tilblivelsesprocessen har man uden
tvivl hyppigt ladet sig vejlede og inspirere af
eksempler fra udlandet, i særlig grad fra Tysk
land, hvortil det danske hof var knyttet med
flere familiemæssige og religiøse bånd.163
En række hovedfaktorer i tilblivelsesproces
sen skal i det følgende omtales nærmere: slots
kirkens placering i helheden og kirkerummets
udformning, herunder planen, galleriets op
bygning og prædikestolsaltret. Selv om sidst
nævnte vil blive behandlet under inventaret,
skal
prædikestolsaltrets
afgørende
betydning
for rummets dispostition dog kommenteres på
dette sted.
I den første fase af planlægningen lå slotskir
ken i hovedkarréens nordfløj (fig. 60). Den var
i fløjens fulde bredde, indkapslet mellem den
centralt anbragte hovedtrappe og mindre ge
makker i nordvesthjørnet. Skråt over for kir
ken var i vestfløjens midte placeret den store
riddersal. En ganske tilsvarende rumfordeling i
et firfløjet anlæg er anvist af arkitekturteoreti
keren Leonhard Christoph Sturm, hvis værker
stod i kongens bibliotek.163 Sturm anbefalede
samtidig, at kapellet skulle ligge i underste
stokværk og gå gennem to til tre stokværk,
ligesom det skulle være anbragt så bekvemt, at
herskaberne med deres følge uset kunne nå de
res stole ad den kortest mulige vej, uden for
mange trapper og uden først at skulle bevæge
sig over slotsgården.164 Disse, i grunden indly
sende, principper er også fulgt i planlægningen
af projekt II, hvor slotskirken optog de tre nederste etager.
I byggeriets anden fase valgte man at trække
slotskirken ud fra hovedkarréen, ikke som en
helt løsrevet enhed, men som et integreret led i
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Fig. 92. Idealprospekt af Christiansborg slot set fra Gammelholm med pendant til slotskirken angivet i syd
(s. 133). Tegning af Le Clerc 1747. Kobberstiksamlingen. — Ideal view of Christiansborg Castle seen from
Gammelholm with counterpart of the Chapel to the south. Drawing by Le Clerc 1747.

anlæggets nordlige bygningsrække, lagt mel
lem boligsuiterne i løngangen og forbygningen
på den ene side, vognremiserne og staldbyg
ningerne på den anden side (fig. 59). Udadtil
gav kirkefløjen ikke sin eksistens til kende.
Slotskompleksets
arkitektoniske
uniformitet
havde første prioritet. I dispositionen af bygningsrækkens enkelte led har lokalt betingede
forhold uden tvivl spillet en væsentlig rolle:
Slotsholmens topografi, de aktuelle behov for
ekstra bolig- og staldarealer, samt de allerede
skitserede planer for området i projekt II. Men
selve tanken om at frigøre kapellet fra hoved
slottets beboelses- og øvrige repræsentationsrum var dog langtfra uden paralleller i samti
den. Et for enevoldsmonarken særdeles nærlig
gende forbillede var Solkongens, Ludvig

XIV.s kapel i Versailles (opført 1689-1710 af
Jules Hardouin Mansart). Denne bygning med
det særprægede ydre og de ekstremt høje, gotiserende proportioner lod sig dog ikke uden vi
dere efterligne, og dens udvendige fremtoning
vakte da også kritik i samtiden. »Schade (...) ist
es, dass die aufgethürnte Kirche der Symmetrie
des gantzen Werckes so vielen Tort anthut«,
bemærkede således arkitekten J. F. Penther,
hofbygmester hos Christian VI.s fætter, grev
Stolberg.165 Derimod kan andre eksempler på
den isolerede kapelbygning måske snarere have
været virkningsfulde som forbilleder. Det gæl
der således den württembergske hertugresidens
Ludwigsburg (ombygget og udvidet 1715f. af
Donato Giuseppe Frisoni), hvor slotskomplek
sets enkelte dele af varierende højde og form
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Fig. 93. Løngang og kirke. Projekt 1 1736. Mezzaninetage (s. 108, 145f.). 1:600. RA. — Communication Gallery
and Chapel. Project 1 1736. Mezzanine.

grupperede sig om en firkantet slotsgård, idet
kapellet som en særlig bygning var anbragt lidt
tilbagetrukket herfra, vis à vis et ordenskapel af
samme form.166 I dronning Sophie Magdalenes
hjemland Bayreuth anlagdes slotskirken i Er
langen (residensen opført 1700f. af Antonio
della Porta og Gottfried von Gedeler) på sam
me måde over for et orangeri, idet begge knyt
tedes sammen med corps de logis gennem
krumme forbindelsesfløje.167 I Ansbach, J. S.
Schulins fødested, gennemførte Frisonis nevø,
Leopold Mattia Retti, en ombygning af resi
densslottet, hvor en kirke, planlagt 1736 for
enden af to konvergerende sidefløje, skulle have
udgjort et afsluttende point de vue i det ældre

firfløjede anlæg.168 Også blandt de talrige for
slag til ombygning eller fornyelse af den sachsiske konges residenser i Dresden og Warszawa
ses i 1700’rnes første årtier eksempler på den
selvstændige
kirkebygning,
udskilt
som
et
markant led i kompleksets helhedsplan i lighed
med Ansbach eller indpasset som en mere un
derordnet del blandt slottenes sidebygninger.169
I overvejelserne om kirkerummets udform
ning synes visse betingelser at have været fast
lagt på forhånd: den rektangulære, ydre ram
me, der var givet både for det integrerede kapel
og den isolerede slotskirke; desuden kravet om
indbyggede
forbindelsesveje
til
kommunika
tion med de tilstødende gemakker eller bygnin
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Fig. 94. Løngang og kirke. Projekt 2 juni 1737. Dameetage (s. 111, 145f.). 1:600. RA. — The Communcation
Gallery and the Chapel. Project 2 June 1737. The Ladies’ Floor.

ger. Blandt de kendte projekter er to forskellige
rumtyper repræsenteret: gallerikirken med et
omløbende pulpitur, båret af fritstående støtter
(det integrerede kapel, projekt 1, formentlig pro
jekt 4 og Thurahs projekt, samt Eigtveds opførte
kirke) og vægpillekirken, hvor ydermuren i
den store kirkesal er artikuleret af en foranstillet
arkitektonisk opbygning (projekt 2 og 3). Inden
for den første gruppe udgør galleriets vægge en
indre skal, der i det integrerede kapel og projekt
1 var formet som et rektangel med afrundede
hjørner, en plan, der gentages i projekt 2, idet
figurens langsider her falder sammen med ydermurene. I Eigtveds kirke er afrundingen
kun antydet ved korets hjørner. Tendensen til

Danmarks Kirker, København

at skabe et kompromis mellem centralrummet
og langhusplanen er særlig betonet i projekt 1
med det kvadratiske, kuppeldækkede midtfag.
Den liturgiske indretning i alle de kendte pro
jekter har dog været domineret af længdeaksen
med (prædikestols)altret og orglet lagt i vest
over for fyrstestolen i øst. Alene i projekt 1 er en
tværakse samtidig betonet gennem de nicheagtige udvidelser af galleriet ud for det kuppel
dækkede fag. Samtidig antyder stolestadernes
orientering, at prædikestolen her kan have væ
ret tænkt mere centralt anbragt.
Gallcrikirken var som rumtype uhyre almin
delig blandt renæssancens og barokkens slots
kapeller og blev i København umiddelbart fo-
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regrebet af Frederik IV.s kirke.170 Den gamle
slotskirke savnede dog to væsentlige træk, som
karakteriserede de ny projekter: planens ten
dens til centralisering og modstillingen mellem
(prædikestols)alter
og
fyrstestol
i
rummets
længdeakse. Begge elementer genfindes inden
for det protestantiske kirkebyggeri i Nord- og
Mellemtyskland
(Sachsen,
Braunschweig,
Bayreuth, Ansbach og Culmbach), hvor arki
tekter som George Bähr, Hermann Korb og
Johann David Steingruber bidrog med løsnin
ger på et velfungerende, enkelt og klassisk præ
get prædikenrum, inspireret ikke mindst af
L. C. Sturm.171 Selv om der vanskeligt kan ud
peges præcise paralleller til de københavnske
projekter, er det nærliggende at man herhjem
me har søgt inspiration i disse områder, hvortil
den danske kongefamilie var nært knyttet.172
Centralplanen,
kombineret
med
prædikestols
altret, var i øvrigt benyttet i to samtidige dan
ske gallerikirker, Frederiksberg kirke (1732-34,
DK. Kbh. By, 3, s. 412f.) og Hørsholm slots
kirke (1736-39, DK. Frborg., s. 992f.). Den ot
tekantede kirke på Frederiksberg savnede dog
en særlig herskabsstol, mens denne i Hørsholms ovale kapel var anbragt i tværaksen over
for alteropbygningen. Projekt 1’s (fig. 93) ud
formning med centralkuppel og nicheformet
udvidelse af galleriet i tværaksen er herhjemme
foregrebet i Gråsten slotskirke (o. 1698, DK.
SJyll. s. 1918f.). Her var dog den flade midtkuglehvælving (om en egentlig kuppel er der
ikke tale) ført helt ud til rummets ydervæg
ge, mens kuplen i København skulle hvile på
fire fritstående piller. Fyrstestolen i Gråsten var
endvidere placeret i tværaksen over for prædi
kestolen, mens orglet udfyldte pladsen modsat
altret i rummets længdeakse. Som et direkte
europæisk forbillede for projekt 1’s kompromis
mellem »den barokke romerske Langhustype
med Centralkuppel« og gallerikirken er nævnt
den østrigske arkitekt Johann Fischer von Er
lachs Kollegienkirche i Salzburg (1696-1707).173
Ligheden beror dog alene på mere generelle
træk som anvendelsen af korsskæringens kup
pel, samt planens modspil mellem længde- og
tværakse, i Salzburg markeret med særligt ud

byggede tværarme, der imidlertid savner det
indbyggede søjlebårne galleri, som er karakte
ristisk for det danske projekt.
I projekt 2 og 3 er gallerikirken med dens sam
mensatte plan opgivet til fordel for en monu
mental kirkesal, hvor virkningen i hovedsagen
beror på ydervæggenes arkitektur med pilastre,
sammenbundet af arkader (undtaget dog det re
viderede projekt 2) og kronet af en kraftig hoved
gesims (fig. 94-95). Der synes ikke ar have væ
ret direkte forbindelse mellem øst- og vest
endens øvre etager. Kirkesalen, hvis vægge
inddeles af pilastre eller halvsøjler er langtfra
ualmindelig indenfor barokkens slotskirkearki
tektur. Det var således denne type, Nicodemus
Tessin d.y. valgte til kirkerne på Amalienborg
og Stockholm slot.174 Også Sturm anbefaler
den som eksempel på en »Fürstlichen HoffKirche«, hvor væggen er artikuleret med halv
søjler i kolossalorden.175 Paralleller til projekt 2’s
vægsystem, navnlig til motivet med arkitravens gennembrydning af vinduesfagenes arka
der, er blevet fremhævet blandt den romerske
barokarkitekt
Francesco
Borrominis
værker.176
Men den brudte arkitrav oven over pilastre i
stor orden var også direkte anvendt i slottets
egen hovedfacade, som den fremlagdes i projekt
II, og udgør således et mere nærliggende for
billede.
Galleriets udformning kendes kun i detaljer
fra den opførte slotskirke. Søjler indgik ganske
vist som bærende led i projekt 1 og 4, men opstaltens form kendes ikke, og det er derfor ikke
muligt at afgøre, i hvor høj grad disse har influ
eret på Eigtveds interiør. Eigtveds første pro
jekt var udformet med et galleri, båret af enkel
te søjler i to stokværk, en form, der kendes
blandt en række hjemlige slotskapeller (jfr.
s. 79f.). Mest aktuel var naturligvis slotskir
kens umiddelbare forgænger på Københavns
slot, hvis pulpituropbygning, ganske vist med
støtter i tre etager, direkte overførtes til Vajsen
husets kirke 1731. Christian VI.s kapel på
Hirschholm slot, opført 1736-39 efter Thurahs
tegninger udgør også en nærtstående parallel.
Den færdige slotskirke blev udformet med
koblede søjler i begge gallerietager. Et ældre
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Fig. 95. Løngang og kirke. Projekt 3 1738. Kongeetage (s. 116, 145f.). 1:600. KglBibl. — Communication
Gallery and the Chapel. Project 3 1738. The King’s Floor.

eksempel herpå er kapellet i hertugslottet i Ei
senberg (Thüringen), opført 1679f. af Johann
Moritz Richter d.y.177 Men den direkte inspira
tion til indførelsen af koblede søjler stammer
fra Thurahs slotskirkeprojekt, hvor undereta
gen dog havde piller med foransatte pilastre.178
Eigtveds kirke på Christiansborg kom også
selv til at danne forbillede. Således havde kir
ken på Augustenborg slot (1770-76, DK.
SJyll., s. 2162f.) »indvendig samme Bygning

som Slots Kirken i Kiøbenhavn« ifølge en sam
tidig iagttager, maleren Søren Abildgaard. Ka
rakteristisk nok havde man dog i Augusten
borg valgt at benytte et galleri, kun båret af
enkelte søjler.
Af afgørende betydning for kirkerummets
indretning var sammenknytningen af de tre li
turgiske
hovedstykker,
alter, prædikestol
og
orgel på korvæggen over for kongestolen. An
tagelig var denne opstilling planlagt allerede for
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det integrerede kapel o. 1733, og den gentoges i
projekt 3 for at blive endelig realiseret i Eigtveds

interiør. Initiativet til denne nyskabelse inden
for den hjemlige kirkeindretning kom, for
slotskirkens
vedkommende,
utvivlsomt
fra
kongen selv. Häusser havde således i et brev
over for Christian VI understreget, at han vel
vidste, at »Ihro Königl. Maytt. allergnädigste
Wille anfangs dahin gegangen (ist), dass die
Cantzel über dem Altar und nebst hinter der
Cantzel die Orgel angebracht werden solle.«57
Det kan næppe heller være tilfældigt, at de øv
rige tidlige eksempler på det sammenbyggede
prædikestolsalter herhjemme, med eller uden
orgel, findes i kirker, der opførtes med konge
lig støtte eller med monarken selv som bygher
re: Vajsenhusets kirke (1731-34), Frederiksberg
kirke (1733), Hørsholm slotskapel (1736-39) og
Damsholte kirke på Møn (1741-43).179
Et indledende forsøg på at bringe de to vig
tigste momenter i gudstjenesten – nadversakra
mentet og ordets forkyndelse – nærmere til
hinanden, var allerede o. 1727 foretaget i Frede
rik IV.s københavnske slotskirke, hvor prædi
kestolen var sat midt for korskranken, lige for
an altret (fig. 45). Men denne opstilling synes
ikke at have fået efterfølgere. Ideen til prædike

stolsaltret var dog ikke ny. Den arkitektoniske
sammenbygning af de to dele, eventuelt kronet
af et orgel, udvikledes fra slutningen af
1500’rne inden for det protestantiske kirkebyg
geri i Tyskland, hvor slotskapellerne i øvrigt
spillede en fremtrædende rolle.180 Prædikestols
altret forekommer imidlertid først almindeligt
efter 1700, anbefalet ikke mindst af pietistisk
orienterede kredse, for hvem, med Sturms ord
»Das Allervornehmste, was darinnen (dvs. i de
protestantiske kirker) geschiehet, (...) das Pre
digen (ist), bey deme allezeit eine grosse Menge
des Volcks zusammen kömmt, welche alle den
Prediger nicht nur gerne deutlich hören, son
dern auch sehen wollen.«181 Sturm anbefalede
konsekvent prædikestolsaltret i sine teoretiske
værker, ligesom det anvendtes i Bährs, Korbs
og
Steingrubers
kirker.171
I
Christiansborg
slotskirke er alter og prædikestol indfattet i en
portallignende ramme, det såkaldte portikusprædikestolsalter,180 og eksempler herpå kunne
også formidles gennem arkitekturværker som
Johann
Rudolph
Fäschs
og
Johann
Jacob
Schüblers traktater, der fandtes i kongens
eje.182 Om direkte kopier efter disse var der dog
ikke tale.

INVENTAR
Oversigt. Hovedparten af slotskirkens inventar ud
førtes 1740-44 efter Eigtveds udkast fra 1740-42.
Bortset fra det store loftsmaleri, der allerede er om
talt s. 138f., valgte man alene at genanvende mindre
genstande fra den ældre kirke på Københavns slot,
såsom altersølv, visse tekstiler og en række beholde
re til de indsamlede penge i kirken. Den altødelæggende ildebrand 1794 levnede intet af de større, na
gelfaste inventarstykker, men skånede mindre løsø
re, som opbevaredes under slotsdegnens forvaring
eller var deponeret andetsteds på slottet. På denne
måde kunne ikke mindst de kostbare alterkar, blandt
hvilke der fandtes genstande fra 1500’ og 1600’rne,
bevares for den næstfølgende slotskirke på Chri
stiansborg.

†Prædikestolsalter med orgel (fig. 96) udført 1740-

44 af stenhuggermester Jacob Fortling og mar

morerer Georg Drechsel, snedkermestrene Jo
han von Holten, Johan Petersen og Dietrich
Schäffer, samt billedhugger Le Clerc.183 Midt
punktet i koret udgjordes af alter, prædikestol
og orgel, opbygget som en enhed over en lod
ret akse. Alter og prædikestol var anbragt foran
korvæggens fremskudte midtparti, flankeret af
tilbagetrukne, konkave sidestykker, mens org
let var placeret bag dette parti. Dog fulgte or
gelfacaden, ligesom brystværnet foran denne,
den
fremadsvungne
plan.
En
portallignende
ramme
indfattede
altret
og
prædikestolen.
Over en enkel sokkel rejste sig på fyldingsdekorerede postamenter, to par kanellerede komposite søjler foran pilastre af samme orden.
Søjleparrene flankeredes af to mere end le-
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Fig. 96. Slotskirken. Udsnit af alterprospekt, jfr. fig. 88 (s. 148). — Castle Chapel. Detail of view towards the
altar.

gemsstore figurer, anbragt på lave sokler foran
de konkave sidestykker; til venstre Moses med
lovens tavler ved højre fod og oprakt venstre
arm, til højre en tilsvarende skægget og drape
ret mandsfigur med en slangeomvunden? stav,
måske Aron eller Johannes Døberen.184 Over
søjlerne var en forkrøppet gesims, hvorpå hvi
lede to knælende engle i adorantstilling, vendt
mod Guds øje, der som topstykke på prædikestolshimlen var omkranset af skyer og stråle
bundter.
Alterbordet var anbragt som en rektangulær
blok mellem de komposite søjlers sokler, men
dets udsmykning lader sig ikke direkte aflæse af
Thurahs gengivelse. Over bordet var på et

fremadsvungent murparti indsat et relief af
Nadveren,
udført
af
hofbilledhuggeren
Le
Clerc. Ornamenter indfattede relieffet i begge
sider.
Prædikestolen med den tilhørende himmel var
anbragt i det rektangulære felt mellem de kob
lede søjler. Både kurv og himmel var formet
som fem sider af en ottekant. Over en under
baldakin med bladsmykkede volutter var kur
vens sider dekoreret med fyldinger, hvorimel
lem konsoller. En kartouche var indsat i mid
ten foran bogpulten og blev gentaget foran den
kraftige vulst ved overgangen til underbaldaki
nen, samt foran hængeknoppen. Bogpulten var
som armlænet betrukket med rødt fløjl og be-
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sat med en guldtresse.185 Adgangen til prædike
stolen foregik gennem en retkantet dør i alter
væggen, tilgængelig via en ligeløbstrappe fra et
lille forrum, der lå foran det største af præsteværelserne mod vest.
Lydhimlen var forneden kantet med en bort
af udskårne, tungede lapper og øverst smykket
af en kronelignende opsats med volutter. Un
der himlen udførte Le Clerc en glorie med Helligåndsduen.
Om orgelfacaden jfr. s. 161.
Materialerne til den sammensatte opbygning
bestod i lighed med galleriet både af sten og
træ. Fodstykket under altret var udført af norsk
marmor, ligesom søjlepostamenterne, der dog
havde fyldinger af en anden marmorsort. Marmorbeklædt var også altrets bagvæg og selve
alterbordet, som fremstod i en sort farve.150
Nadverrelieffet over alterbordet var af hvid ita
liensk marmor. Også de fire fritstående søjler,
der flankerede alter og prædikestol, var tænkt
udført i hvid marmor ifølge Eigtveds første
projekt, men efter kommissionens forslag ænd
ret til »en anden sort marmor, hvilket bekvemt
kan ske, da altret er et separat værk«.87 Da den
fornødne norske marmor imidlertid ikke lod
sig fremskaffe inden for den afsatte tidsfrist,
foreslog Eigtved dem udført i træ.93 Herved
blev det, selv om kongen betingede sig, at de
sidenhen skulle erstattes af marmor.186 Dette
synes dog ikke at være sket. På samme måde
blev de to stående figurer, der også oprindelig
var planlagt udført af marmor, i sidste instans
skåret af træ.187
Træ var det dominerende materiale til op
bygningens øvrige dele, heraf fyrretræ til de
større led og lindetræ til finere detaljer som bil
ledhuggerarbejder og kapitæler.188 Ved staffe
ringen forgyldtes alle fremtrædende led, som
søjler, pilastre, de stående figurer, den store ge
sims med de knælende figurer, samt alt andet
billedhuggerarbejde på alter og prædikestol.
Også orglets brystværn og orgelfacaden. Som
en kontrast hvidmarmoreredes de store fyldin
ger på siden af altret, prædikestolen og frisen på
den store gesims, mens søjlernes og pilastrenes
kannelurer grundedes med hvid oliefarve.189

Tanken om at lade slotskirken udstyre med
et prædikestolsalter, hvorover orglet var place
ret, hidrørte efter alt at dømme fra Christian VI
selv.51 Formentlig var det allerede planlagt at
forsyne den projekterede slotskirke i hoved
slottet med en sådan opbygning (se s. 106), og
ideen fremføres under alle omstændigheder i
forbindelse med projekt 3.190 Eigtveds første ud
kast fra februar 1740 har antagelig også omfat
tet et forslag til udformningen af de tre liturgi
ske hovedstykker. I al fald var der i det omar
bejdede projekt fra april 1740 både planer og
opstalt af alter, prædikestol og orgel, hvor ho
vedtrækkene i den opbygning, der skulle blive
den endelige, sandsynligvis har været fastlagt.90
Dog foretages inden for de næste år en række
ændringer og suppleringer, således som det
formentlig har været opsummeret i de omar
bejdede tegninger marts 1742108
Det væsentligste stenhugger- og snedkerar
bejde blev udført allerede 1740.191 Af billed
huggerarbejderne manglede dog endnu de stør
re figurative dele, de stående og knælende figu
rer, samt relieffet over alterbordet.192 Mens de
førstnævnte var planlagt allerede 1740, synes de
knælende figurer og nadverrelieffet først at væ
re kommet til i forbindelse med planændringen
1742.
Det
konkave
murfremspring,
hvorpå
nadverrelieffet blev anbragt, ses således først
hos Thurah 1746 (fig. 59, 86), men ikke på pla
nerne fra 1740-41 (fig. 78).
For at bedre akustikken ønskede kongen
1741, at der foruden »der jetzo stehenden Canzel annoch eine Neben-Canzel (...) gesetzet
(wird)«.104
Interimsprædikestolen
skulle
an
bringes midt i kirken, men den nøjagtige plads
er ikke helt klar. Herfra synes den imidlertid
flyttet til højre side af koret »gerade vor die
kleine Gang«, formentlig foran udgangen til
det
lille
trapperum
mod
Gammel
Strand
(fig. 86).193 Da dekorationsarbejderne i kirken
intensiveredes
1742,
overførtes
prædikestolen
sammen med alterbordet til interimskirken i
riddersalen.
Eigtveds reviderede projekt fra marts 1742
har som antydet, tilsyneladende også omfattet
en delvis ombygning af altrets bagvæg. Samti
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Fig. 97. Alterkalk og disk 1742 af Ole Flores Wilcken. Skænket af Christian VI (s. 151 f.). Rosenborg. —
Chalice and paten by Ole Flores Wilcken. 1742. Presented by Christian VI.

dig blev alterpodiet først på dette tidspunkt be
lagt med marmorfliser og alterbordet beklædt
med marmor.194 Endvidere opsattes en alter
skranke og et korgitter. Også prædikestolshimlen synes omarbejdet og udstyret med »en
krone« af ornamenter.109 Le Clercs billedhug
gerarbejder føjedes til det allerede udførte i lø
bet af de næste par år, idet der først afregnedes
endelig for Nadverrelieffet 1745.115 Stafferin
gen af hele værket skete inden udgangen af
1742.
†Alterklæder. Som alterdug genanvendtes det
gamle fløjlsaltertæppe fra kirken på Køben
havns slot (fig. 16), idet dog galionerne blev
afskåret og nyt, rødt kattunlærred påsyet.195

1742 synes det ændret på ny og forstørret, vel i
forbindelse
med
alterbordets
forandring.195
1745-47 nævnes det gamle alterklæde som afgå
et, og inventarregnskaberne er herefter tavse
med hensyn til altrets beklædning.
Altersølv. Den gamle beholdning af altersølv
fra Frederik IVs kirke var 1740-41 indført i
Sølvkammerets
inventarium.
1742
tilføjedes
det kostbare sæt, bestående af alterkalk, disk,
oblatæske og vinkande, alt skænket til den ny
slotskirke af Christian VI.196 De følgende års
indførsler i Sølvkammerets registre under kir
kesager synes dog ikke med sikkerhed at kunne
henregnes til slotskirkens beholdning og er
derfor ikke medtaget i det følgende.197
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*Alterkalk (fig. 97), 1742, 27 cm høj, med

Fig. 98-99. Altersølv 1742, af Ole Flores Wilcken,
jfr. fig. 97. Skænket af Christian VI (s. 151 f.). 98.
Oblatæske. 99. Alterkande. Rosenborg. LL fot.
1980. — Altar silver by Ole Flores Wilcken. 1742. Pre
sented by Christian VI. 98. Wafer-box. 99. Wine jug.

sekstunget fod. På foden er indgraveret: »A°
1742«. Mellem indknebne skaftled er en seksdelt knop med midtprofil og graverede rocailler. Glat bæger med rigsvåben graveret på den
ene side, det kronede kongelige monogram på
den anden. Under bunden fire stempler: me
stermærke (Bøje 349) for Ole Flores Wilcken,
Københavnsmærke
1742,
guardeinmærke
for
Peter Nicolai von Haven og månedsmærke ty
ren. Under standkant graveret vægtangivelse:
»W 4 mk 8 1. 3 qt.«
Kalken har ligesom den tilhørende alterkan
de paralleller blandt Ole Flores Wilckens egne
værker, således i Frue kirke (1736, DK.
Kbh. By, 1, s. 138) og Vallø slotskirke (1742,
DK. Præstø, s. 319). En nært beslægtet kalk
findes desuden i kirken i De gamles by (1742,
vistnok tidligere Almindelig hospital). Alter
kalken blev sammen med de andre dele af sæt
tet 1835 overført til Rosenborg (inv.nr. 12-323,
12-321, 12-320 og 12-325).
*Disk (fig. 97), 1742, 20,5 cm i tvm. Glat
med graveret rigsvåben som kalkens og cirkel
kors på fane. Under bunden to mestermærker
for Ole Flores Wilcken (Bøje 349), samt vægt
angivelse: »W 1 mk 8 1 1 qt.«
*Oblatæske (fig. 98), 1742, 7 cm høj, 11 cm i
tvm., cylinderformet. På det flade låg graveret
rigsvåben. Under bunden fire stempler som
kalk, samt årstallet 1742 og vægtangivelse: »1
mk 9 lod ½ qt«.
*Alterkande (fig. 99), 1742, 33,5 cm høj. Pæreformet korpus med graveret rigsvåben og
kongeligt monogram som kalk. På fod ligele
des graveret: »A° 1742«. Under bunden fire
stempler: mestermærke (O) FW (jfr. Bøje,
s. 65f.) for Ole Flores Wilcken, Københavns
mærke 1742, guardeinmærke for Peter Nicolai
von Haven og månedsmærke fiskene.
Altersølvet fra Christian VI opbevaredes i en
sort læderbetrukket †kasse med et †fad og et
sølvmorstæppe med guldfrynser (jfr. s. 36).
Det ældre altertøj fra den gamle slotskirke op
bevaredes i en sort klædesbetrukket kiste, for
synet med jernbeslag. 1809 bestemtes det, at
altersættet fra 1742 alene skulle anvendes til
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Fig. 100. Indretning af
slotskirkens kor i for
bindelse med dåb af en
jødinde og hendes tre
døtre 1779 (s. 153). RA.
— Plan of the arrangement
in the Chancel of the Cast
le Chapel for baptism of a
Jewess and her three
daughters in 1779.

kongelig kommunion, mens det øvrige var til
offentlig brug.197
†Alterskranke. 1743, udført af hofsmedene Jo
hann Gottlieb Schwartz og Joseph Johann
Mentzel. Skranken, hvis retkantede form med
»Sprengwerck«
(sprinkelværk)
er
antydet
af
Thurah (fig. 96), var af jern og prydet med otte
messingknopper af gørtler Paul Hinrich Röschke.198 Forgyldt af malermester Milan.158
Ved †knæfaldet genanvendtes rødt stof til be
træk fra det gamle slot.199 1769 er nævnt en lang
lærredsbetrukken skammel til de kongelige al
tergæster, samt to mindre skamler. Foran altret
lå et karmoisinrødet fløjlstæppe med guldtresse
og
-frynser,
»hvorpå
de
kongelige
kunne
knæle«.200
†Døbefont. Før slotskirkens indretning havde
Christian VI på en forespørgsel fra Eigtved
fastslået, at en døbefont ikke var fornøden i
kirken.86 Ved de kongelige børns dåb anvendtes
som nævnt s. 41 et særligt dåbskar med tilbe
hør, opbevaret på Rosenborg. Imidlertid ved
tog man december 1740 at genanvende den
gamle døbefont til dåb af ikke-kongelige og
opstille denne uden for kordøren.201 Fontens

placering i koret til venstre for altret er registre
ret i forbindelse med en række af de dåbshand
linger for jøder og mohrer, som fandt sted i
slotskirken under de kongelige herskabers be
vågenhed (fig. 100).202 Fonten betegnes 1794
som udgået.203 Formentlig har den været bytte
for slotsbranden. Som dåbsfad har sandsynligvis
været anvendt Christian V.s sølvdåbsfad fra
1698, der opbevaredes blandt kirkens altersølv
(s. 40). Endvidere en dåbskande af kobber fra
1712 (s. 41).
†Korgitter, 1742, af smedejern, udført af
Schwartz og Mentzel.109 At dømme efter Thu
rah (fig. 96) udformet som en række paneler
med rigt udarbejdet netværk af bånd og roset
ter, opsat inden for et rammeværk. Forgyldt.158
†Stole. Slotskirkens indretning med stolesta
der og lukkede stole på gulvet, samt loger i to
etager på det omløbende galleri, skulle tilgode
se hensynet til en talstærk menighed, der samti
dig var placeret efter en fastlagt social rangfølge
(fig. 101-02).105 De fornemste pladser var på
gulvet
og
mezzaningalleriet
nærmest
altret,
hvortil kom de særligt udmærkede loger i øst
under kongestolen.
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Østvæggens pulpitur var fra første færd op
ført i tre stokværk med lukket facade mod ho
vedrummet. Øverst i kongeetagen var konge
stolen i det halvcirkulære fremspring, flankeret
af kronprinsens stol i nord og de to prinsessers i
syd. Herunder var i mezzaninen den fyrstelige
stol, anbragt i midten, med dronningens hof
damer nord herfor og prinsessernes i syd. Nederst var i midten en loge til damer af staden,
mens de to sidestole benyttedes af dronningens
og prinsessernes kammerjomfruer.
Slotskirkens stole blev ligesom pulpituret
udført af snedkermestrene Johan von Holten
og Johan Petersen, mens billedhuggerarbejder
ne skyldtes Le Clerc.204
Møbleringen af kirken, som den kendes fra
Thurahs gengivelser 1746 (fig. 82, 85-86), var
resultatet af en række ændringer, enkelte af
gennemgribende karakter. Uden tvivl har man
først efter kirkens indvielse november 1740
kunnet danne sig et realistisk skøn vedrørende
behovet for siddepladser, deres antal og place
ring. Flere forandringer måtte til, før resultatet
var tilfredsstillende. På gulvet havde man op
rindelig planlagt faste stolestader under galle
riet, hvilket ændredes til flytbare stole, kombi
neret med bænke i midtskibet, der kunne fjer
nes ved særlige lejligheder, f.eks. ved opstillin
gen af et castrum doloris.93 1741 blev det atter
forandret til en kombination af stolestader og
lukkede stole under galleriet, samt stolestader i
midtskibet.104 I forbindelse med opsætningen af
galleriets vinduer drejedes stolestaderne under
galleriet 90°, således at de fik front mod midt
skibet og samtidig suppleredes pladserne med
små klapsæder, indskudt mellem galleriets un
derste støtter. Mest radikal var dog indretnin
gen af det ekstra pulpitur i mezzaninetagens
langsider, hvor stolestader og lukkede stole an
bragtes til gehejmekonseillet og andre stands
personer.
Stolestader. I midterrummet var stolestader i
fire blokke, adskilt af en gang i kirkens længde
akse og en tværgående ud for kirkebygningens
midterste vinduesfag, muligvis som en remi
niscens af den tidligere plan med døre mod
nord og syd på dette sted (jfr. s. 129). Hertil

kom stolestader under galleriet, opstillet i fire
grupper på hver side. Desuden pladser foran
gallerivæggen med fire mindre afdelinger un
derdelt af en skillevæg og opsat i hver side mel
lem galleriets søjlepostamenter (fig. 86-87).
Stolestaderne havde ifølge regnskaberne fyl
dings- og ornamentprydede gavle, men den
præcise udformning kendes kun for de små sto
lestader mod midtskibet, hvis gavle havde et
muslingeskalsprydet
topstykke,
indrammet
af
en kartouche. Alle stole var hvidmalede med
forgyldte lister og udskæringer.158
Skriftestole. 1742 opstilledes to lukkede stole,
beregnet til de kongelige herskabers skrifte
mål.205 Placeringen var »bey dem Altar«, hvil
ket i princippet kan betyde i selve koret, ved
altervæggen. Det kan også – måske mere sand
synligt – hentyde til en anbringelse i et af de
sekundære rum ved altret (jfr. s. 158).
Stolene var indrettet som lukkede kasser
med panelbeklædte sider, vinduer og indlagte
døre, men skulle dog kunne skilles ad uden at
blive beskadiget. Indvendig var fire skamler,
stafferet zinnoberrøde, samt bænke og bogpul
te betrukket med gammelt, rødt fløjl. For vin
duerne var hvide taftgardiner, mens gulvet var
belagt med rødt lak. Både ind- og udvendig var
skriftestolene stafferet med perlefarve.
Lukkede herskabsstole. I forbindelse med kir
kens delvise ommøblering 1741 blev efter kon
gens ønske indrettet to lukkede stole til »Adelijcke« både på gulvet og galleriet.206 Stolene på
gulvet havde ligesom skriftestolene panelbe
klædte sider og vinduer, dels på den ene side
mod kirken, dels på endevæggen foran »gan
gen«. Den nøjagtige placering kendes ikke,
men antagelig har de været opstillet under gal
leriet, måske i fagene nærmest koret eller ud for
kongestolsvæggen i øst. Møbleringen kendes
heller ikke. De to lukkede stole på galleriet var
udført ligesom de førstnævnte, dog kun med ét
fag vinduer i hver. Formentlig har de været
anbragt på kongeetagens galleri (mezzanineta
gens var endnu ikke udført 1741). 1742 blev
alle stole nedtaget i forbindelse med interimskirkens indretning, og de synes ikke genop
sat.123
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Fig. 101. Slotskirken. Stoleplan af dameetage o. 1742 (s. 153). Frederiksborgmuseet. — Castle Chapel. Seating
plan on the Ladies’ Floor c. 1742.
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Kongestolen (fig. 85, 89). Kongestolen marke
rede udvendig sin eksistens gennem en særlig
skulpturudsmykning, hvor to engle holdt kon
gens kronede monogram, mens den forkrøppede gesims på hver side bar musikalske trofæ
er, – harpe, lyre samt forskellige strengeinstru
menter. Alle billedhuggerarbejderne var for
gyldt, bortset fra skjoldene, der var malet med
rød bund.
Adgangen til stolen skete fra forbygningens
korridor gennem en fløjdør, genanvendt fra det
gamle Judicierhus. En tilsvarende, men af lidt
ringere kvalitet åbnede ind til kronprinsens lo
ge, mens de to prinsesser kom ind ad enkelte
døre.96
Indvendig i stolen var på hver side af døren
en flad niche, beregnet dels til en ovn, dels til
et »appartement«, der dog først synes indrettet
o. 1775.207 Væggenes nedre del var panelbeklædt og hvidstafferet, mens det øvre dækkedes af gammelt rødt, blomstret fløjl. For at sik
re den kuldskære konge mod træk var vin
duerne foret med hvidt kastor boy (langluvet,
uldent, løstvævet stof), papir klistredes ganske
tæt på ruderne, og der suppleredes med hvidt
flonel. Hertil kom gardiner af tykt, hvidt, genuesisk taft, der fik et ekstra lag for at beskytte
mod støj.208
Møblementet bestod af to udskårne, for
gyldte lænestole med karmoisinrødt fløjlsbetræk, påsat en »mådelig« bred guldgalon. Disse
blev dog allerede 1745-47 erstattet af to tilsva
rende højryggede stole, hentet fra Eremitagen,
mens de forrige anbragtes i hovedslottet. 176467 flyttedes stolene til et paradeforgemak i kon
gens
appartement,
omend
betrækket
først
1771-75 nævntes som udgået i Møbelkamme
ret. 199 De sidste år af slotskirkens levetid er ikke
registreret stole her.
Til møblementet hørte endvidere to små for
gyldte konsolborde med marmorplader og en
blå, hvid og forgyldt porcelænsovn, der dog
1763 erstattedes af en toetagers jernvindovn.199
Foran denne blev 1777 opsat en »antique blik
Kakkelovns Skierm med drevne Ornamenter
og Zirather«, foroven prydet med en gipsvase,
udført af billedhugger Jens Karlebye efter teg

ning af hofbygmester C. F. Harsdorff og med
bemaling
af
historiemaleren
Johan
Edvard
Mandelberg. En tilsvarende skærm, dog udført
af træ, blev opsat foran det nyindrettede »ap
partement« i den anden side.207
Kronprinsens stol (fig. 85, 87, 89). Indvendig i
kronprinsens stol var i væggen mod kongestolen
to retkantede skabsnicher, flankerende en fladbuet ovnniche. Farveholdningen i interiøret var
som kongestolen. Over mathvide paneler (jfr.
fig. 87) var tapeter af gammelt rødt brokade fra
det nedrevne slot.199 Også kronprinsens stol
havde oprindelig betræk af rødt brokade. Sene
re nævnes to højryggede stole med karmoisin
rødt blomstret fløjl, genanvendt fra en himmel
i
prinsesse
Sophie
Hedvigs
audiensgemak.
Hertil kom to indlagte gueridoner og en lav,
rød, hvid og forgyldt porcelænsovn, der inden
for perioden 1776-80 erstattedes af en treetages
vindovn fra et gemak i løngangen.199
Prinsesse

Louise

og

Charlotte

Amalies

stol

(fig. 85, 89). I syd modsat kronprinsens stol var
de to prinsessers stol, midtdelt af en skillevæg,
således at hver loge omfattede et vinduesfag. I
prinsesse Louises afdeling nærmest kongesto
len var som hos kronprinsen en ovnniche og to
skabsnicher. Væggene her havde betræk af
gammelt rødt damask over de mathvide pane
ler, mens nabostolen havde rødt brokade fra et
gemak på Københavns slot. I begge afdelinger
var to højryggede stole med rødt blomstret
fløjlsbetræk og to indlagte gueridoner. Varmen
kom fra en grøn, hvid og forgyldt porcelæns
ovn hos prinsesse Louise og en tilsvarende blå,
hvid og forgyldt hos prinsesse Charlotte Ama
lie. Hos sidstnævnte opsattes i øvrigt et lydiso
lerende taftgardin ligesom kongestolens.
Prinsessen af Culmbachs og hertugen af Würtembergs stole. Blandt kongeetagens stole nævner
inventarierne endnu to fyrstelige stole, bereg
net til to af dronningens slægtninge, prinsessen
af Culmbach (Christiane Sophie Charlotte af
Brandenburg-Culmbach
(1733-57))
og
hertu
gen af Würtemberg (Carl Christian Erdmann
af
Würtemberg-Oels
(1716-92)).
Placeringen
kendes dog ikke. Antagelig har de været på
galleriets langside i umiddelbar nærhed af de

STOLE

157

Fig. 102. Slotskirken. Stoleplan af mezzaninetage o. 1742 (s. 153). Frederiksborgmuseet. — Castle Chapel.
Seating plan on the Mezzanine c. 1742.

kongelige stole. Begge rum var møbleret i blåt
med hvidt eller gult tilbehør, således blåt,
blomstret plysbetræk på de to højryggede stole
i hver afdeling med henholdsvis hvide silke
snore hos prinsessen og gule hos hertugen.
Endvidere hvide, respektive gule, snore på de
blå, blomstrede plysgardiner foran dørene.199
Foran vinduerne var hvide taftgardiner. Til
møblementet i begge stole hørte også to ind
lagte gueridoner og en lille jernvindovn, der
dog afgår 1764-67.
Den fyrstelige stol (fig. 82, 89). På mezzanine
tagen umiddelbart under kongestolen var den
såkaldte fyrstelige stol, der nåedes via en trappe
fra forbygningens korridor. Væggene var be
klædt med blåt damask over de hvide fyldingspaneler. I de tidligste inventarier nævnes en stol
betrukket med blåt damask, der dog fra 174244 er erstattet af seks højryggede ordinære sto
le, alle med rødt fløjlsbetræk fra Sophie Hed
vigs audienshimmel. En lille jernvindovn har
været anbragt i en af de to nicher, der flankere
de døren.

Hofdamernes stole (fig. 82, 89). Nord og syd
for den fyrstelige stol var loger til dronningens
og prinsessernes hofdamer. Paneler og døre var
også her hvidmalede. Vægbetræk er ikke
nævnt. Møblementet i begge stole bestod af i
alt 12 højryggede ordinære gyldenlædersstole
og to jernvindovne. 1745-47 føjedes yderligere
fire højryggede stole til.
Stole på mezzaninetagens galleri (fig. 82 og
102). På galleriets langsider var fire lukkede
stole samt et antal stolestader. Nærmest altret i
vest var på hver side afskilret en loge til gehejmekonseillet, mens arealet øst herfor var opta
get af otte stolestader, samlet i tre blokke.209
Inventarierne nævner på mezzaninetagen 16
højryggede ordinære stole, vel til konseillets
medlemmer; endvidere 11 bænkehynder og tre
små puder omgjort fra det gamle slot, samt 14
mådeligt lange bænkehynder med rødt ordi
nært klæde. Hertil kom to vindovne, vel bereg
net til gehejmekonseillets loger.199
Stol til damer af staden (fig. 86, 89). I nederste
stokværk benyttedes midterstolen af damer af
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staden. Adgangen skete direkte fra forbygnin
gens korridor. Seks ordinære gyldenlædersstole og en vindovn møblerede logen. 1751-53 til
gik endnu seks stole magen til de forrige.
Kammerjomfruernes stole (fig. 85, 89). Nord og
syd for den førnævnte stol sad dronningens og
prinsessernes kammerjomfruer, der dog måtte
igennem to små forrum for at nå stolene. Sid
depladserne bestod af i alt ni ruslæderstole, der
1745-47 suppleres af endnu fem fra Møbelkam
meret og 1748-50 yderligere tre.199 To jernvindovne besørgede opvarmningen.
†Møbler i præsteværelser og sakristier. I regn
skaber og inventarier anvendes i flæng beteg
nelser som sakristi, præsteværelse, kantorens
værelse, »det mørke møbelkammer«, præstestol og skriftestol om de i alt otte mindre rum i
kirkens vestende bag koret.210 Identifikationen
af de enkelte rum kompliceres yderligere ved,
at betegnelsen præstestol og skriftestol både
kan gælde selve rummet og det i rummet hen
satte møbel, beregnet til skriftemål. Det lille
kvadratiske rum i nord mod Gammel Strand
(fig. 86) betegnes 1742 som den underste kommunionsstol, og muligvis har det tilsvarende
rum mod syd haft samme funktion, ligesom de
to rum umiddelbart ovenover i mezzanineta
gen, der gentagne gange omtales som de øver
ste kommunionsstole.211 I de to underste skrif
testole har antagelig været opstillet de i regn
skaberne omtalte møbler til skriftemål (s. 154).
I
et eller flere af de øvrige rum var formentlig
anbragt en række af de møbler, som var i kan
torens forvaring, heriblandt skabe til altersølv
og andre kirkesager, en lille dragkiste til salmenummertavlernes brikker og diverse borde el
ler pulte.199
†Pengeblokke. I lighed med praksis fra de æl
dre slotskirker indsamledes penge til Alminde
lig hospital, Børne- og Tugthuset, samt Søkvæsthuset. Hofsnedker Schäffer betaltes 1742
for tre ny fattigblokke, der fik beslag af
Schwartz og Mentzel.212 To pengekasser blev
efter branden 1794 reddet til Rosenborg, sam
men med en række andre inventargenstande fra
kirken, men det er uvist om de er identiske
med ovennævnte.

1) (fig. 103), 1748, af kobber.
Bøssen
har
klokkeformet
korpus,
hvælvet
hængslet låg med pengetragt, samt pånittet lå
setøj og bærehank. På forsiden er med kursiv
indgraveret:
»Børnehuusets
Tavle-Bösse
ved
Christiansborg
Slots
Kirke«,
samt
årstallet
1748, alt indfattet i en kartouche. Bøssen opbe
vares i dag i den nuværende slotskirke.
2) 1700’rnes anden halvdel(?), messing, sva
rende til 1), men af mere enkel udformning. I
den nuværende slotskirke.
Inventarierne fra 1769 og 1784 nævner alene
et lille beslået skrin til tavlepenge med tre hæn
gelåse, samt et »lidet beslagen skrin« til at læg
ge de fattiges penge i.
En række af pengetavlerne fra den gamle be
holdning genanvendtes i Christiansborg slots
kirke, således en rødmalet kvæsthustavle, en
gammeldags forgyldt indlagt tavle, samt to
tavler, der 1731 betegnedes som nye. Desuden
en rød fløjlsbroderet klingpung med sølvklok
ke og lakeret stang, endnu i brug 1769 og 1784.
†Orgel, bygget 1742 af Lambert Daniel Ka
stens, København.
Kort før approberingen af projekt 3 leverede
L. D. Kastens et overslag til orglet i to versio
ner, med henholdsvis 48 stemmer til en pris af
6.700 rdl. og 42 stemmer til 4.050 rdl.68 Efter
opfordring fra organist Breitendich indhentede
man også et tilbud fra den berømte Zacharias
Hildebrandt i Leipzig, Gottfried Silbermanns
elev og medarbejder. Hildebrandts forslag, der
menes at være udarbejdet i samarbejde med sel
veste Joh. Seb. Bach,213 lød på et orgel med 47
stemmer til en stipuleret sum af 8.000 rdl., men
omfattede i modsætning til Kastens’ tilbud le
veringen af hele orgelhuset, udsmykket med
løvværk, skjolde og statuer og stafferet med
guld og marmormaling.68 Begge Kastens’ for
slag opererede med den klassiske værkopbyg
ning, hovedværk, rygpositiv, brystværk og pe
dal, hvilket også måtte forekomme hensigts
mæssigt under de givne pladsforhold. Hildebrandt foreslog en mere moderne opbygning i
ét orgelhus, rummende hovedværk, overværk,
brystværk og pedal. Breitendich gik varmt ind
for Hildebrandts forslag, som han foretrak for
Pengebøsser
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Fig. 103a-b. Børnehusets pengebøsse 1748. a. Forside med navn og årstal, b. Bagside (s. 158). Christiansborg
slotskirke. LL fot. 1980. — The Orphanage’s collecting-hox 1748. a. front with name and date, b. back. Christiansborg’s Chapel.

Kastens’ med dets mange blyholdige piber og
med den efter hans smag noget platte fremto
ning, der var uniform med alle andre Kastensorgler og formentlig har lignet facaden i Hol
mens kirke (Kastens 1740). Slotsbygningskom
missionen
skønnede
imidlertid,
at
Hildebrandts facadeforslag var alt for overlæsset og
valgte i stedet at lade Kastens udføre arbejdet,
hvorved pengene også ville blive i landet.69
Kontrakten approberedes 22. april 1739. Af de
to alternativer havde man valgt den reducerede
udgave med 42 stemmer, idet dog rygpositi
vet, muligvis under inspiration af Hildebrandts
forslag, blev forandret til et overværk. Prisen
blev presset ned til 3.300 rdl.68 Kontrakten om
fattede ikke selve koret (dvs. pulpituret), hvor
på orglet skulle hvile, brystværnet samt tøm
rerog
billedhuggerarbejdet,
som
kongen
skulle lade forfærdige. Da projekt 4 var god

kendt, henstillede kommissionen 23. juni til
Häusser, at en ny kontrakt skulle opsættes;71
ifølge Kastens var det dog tilstrækkeligt at
ændre enkelte detaljer, som var udarbejdet i en
ny tegning.214 Kastens havde oprindelig i sin
kontrakt forpligtet sig til færdiggørelse af org
let i løbet af 1¾ år, men de stadige ændringer af
interiøret forhalede arbejdet, der først den
31. august 1743 kunne synes af fire københavn
ske organister med Breitendich i spidsen.215 En
stor del af orglet havde allerede stået færdigt på
værkstedet først på året 1740, men orgelbygge
ren havde dengang ikke modtaget de endelige
mål, så han kunne bygge orgelhuset.216 På dette
tidspunkt var Le Clercs projekter forkastet og
først april 1740 forelå Eigtveds forslag i en me
re gennemarbejdet version, der kunne danne
grundlag for en tilpasning af orglets ydre form.
Tegningerne i Thurahs Danske Vitruvius viser,
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at orgelhusets rumindhold blev reduceret til ca.
halvdelen af det tidligere stipulerede, så det har
formentlig været nødvendigt at flytte bælge
værket til underetagen (bag opgangen til præ
dikestolen) for at få plads til piberne.217 Ved
juletid 1740 var arbejdet så vidt fremskredent,
at der kunne spilles på orglet med flere stem
mer,100 men den endelige færdiggørelse trak
ud. Ifølge Kastens’ opfattelse havde arbejdet
været færdigt før 28. febr. 1742, men ved en
synsforretning havde de sagkyndige påvist for
skellige mangler, der synes udbedret i løbet af
året.218 9. juni bevilgedes hovedparten af den
fjerde og sidste termin (omend den først kom
til udbetaling 21. dec.),219 og resten faldt
20. sept. 1743 efter den endelige afsyning. Af
senere indkomne regninger fremgår det imid
lertid, at der yderligere var suppleret med sned
ker- og tømrerarbejde, at der var foretaget en
bekostelig rensning af orglet for støv og kalk
efter kirkens færdiggørelse året før, og at et par
stemmer var indsat udover kontrakten.220
Kastens’ dispositionsforslag 1738 og Speers
optegnelse 1787, der muligvis viser den dispo
sition, Kastens-orglet i virkeligheden fik, ad
skiller sig fra hinanden på væsentlige punkter:
L. D. Kastens’ kontrakt 1739:68 (42 stemmer)
Manual:

Ober-Positif:

Principal 16 fuss
Quintadena 16 fuss
Weit-Pfeiffe 8 fuss
Octave 4 fuss221
Spitz-Floete 4 fuss
Nassat 3 fuss
Rausch-Pfeiffe 2 fach
Octave 2 fuss
Mixtur 4 5 a 6 fach
Cimbel 3 fach
Dulcian 16 fuss
Vox humana 8 fuss

Octave 8 fuss
Gedact 8 fuss
Salecinal 4 fuss
Octave 4 fuss
Octave 2 fuss
Gemshorn 2 fuss
Sesquialtera 2 fach
Scharff 4 fach
Tromet 8 fuss

Brust:

Pedal:

Principal 8 fuss
Block-Floite 8 fuss
Floite 4 fuss
Octave 2 fuss
Sedecima 1 fuss
Waldt-Floite 2 fuss
Sief-Floite 1½ fuss

Principal 16 fuss
Subbass 16 fuss
Rohrquint 12 fuss
Octave 8 fuss
Octave 4 fuss
Rausch-Pfeiffe 2 fach
Nachthorn2 fuss

Scharff 3 fach
Krumhorn 8 fuss

Mixtur 6 fach
Posaune 16 fuss
Tromet 8 fuss
Tromet 4 fuss
Cornet 2 fuss

Tremulant. Cymbelstjerne. 2 manualkopier. 4 spærreventi
ler. 6 bælge, 5 vindlader. Manualomfang: C-c'" = 49 to
ner. Pedalomfang: C-d' = 27 toner.
Prospektpiber fra Principal 16 fuss i Manual, Principal 8
fuss i Brust og Principal 16 fuss i Pedal.

Chr. F. Speers optegnelse 1787:222 (44 stemmer)
Hovedværk:

Rygpositiv:

Principal 16'
Quintatön 16'
Gedackt 8'
Octave 8'
Octave 4'
Spitzflöte 4'
Quinte 3'
Rauschpfeiffe 2f
Cimbel 3 f
Mixtur 6 f
Dolcian 16'
Trompete 8'

Weite Pfeife 8'
Salicional 8'
Octave 4'
Flöte 4'
Octave 2'
Gemshorn 2'
Decima 1'
Sesquialter 2 f
Scharff 4 f
Vox humana 8'223

Brystværk:

Pedal:

Principal 8'
Blockflöte 8'224
Salicional 4'
Flöte douce 4'
Octave 4'225
Octave 2'
Sifflöte 1½'
Decima 1'
Scharff 3 f
Dolcian 8'

Principal 16'
Subbas 16'
Rohrquint 12'
Octave 8'
Octave 4'
Nachthorn 2'
Rauschpfeiffe 2 f
Mixtur 6 f
Posaune 16'
Trompete 8'
Trompete 4'
Cornet 2'

Cymbelstjerne. Tremulant. 2 kopier. Spærreventiler. 6
bælge, 6 vindlader. Manualomfang: 49 toner. Pibeantal:
2768, alle af tin eller tin/bly-legering.
Klingende prospektpiber fra hovedværkets og pedalets
16'-principaler samt nogle blindpiber.226

I modstrid med almindelig praksis anvender
Speer her betegnelsen rygpositiv om et manu
alværk, der er anbragt i samme hus som de
øvrige
værker.
Orgelhistorikeren
Niels
Friis
har antaget, at orglet virkelig havde det af
Speer omtalte rygpositiv, og at Thurahs teg
ninger viser et ældre, ikke realiseret facadeud
kast,227 men tegningerne svarer nøje til beskri

ORGELFACADE • SALMENUMMERTAVLER • LYS

velserne af det udførte billedhuggerarbejde192
og må anses for fuldt pålidelige. Når Speer om
taler et rygpositiv, skyldes det snarere, at Ka
stens på spillebordets navneskilte kan have bi
beholdt denne værkbetegnelse, selv om værket
ved den endelige udformning fik en anden pla
cering end forudsat i Kastens’ eget facadefors
lag. Et tilsvarende forhold kan have gjort sig
gældende for brystværkets vedkommende.228
1766 var orglet genstand for en større repara
tion i forbindelse med Frederik V.s castrum
doloris, hvor en tømrersvend havde tabt en
hammer ned i værket og sidenhen anrettet stor
ødelæggelse ved at kravle ind efter den.229 1 789
udførtes på ny en istandsættelse under hofsned
ker og orgelbygger Speer.230 Orglet gik tabt
ved slottets brand 1794.
†Orgelfacade (fig. 96), 1740-42, af Eigtved
med billedhuggerarbejder af Le Clerc. Ifølge
kontrakten af april 1739 skulle orglet oprinde
lig udføres efter Kastens’ egen tegning, idet bil
ledhuggerarbejderne
dog
forfærdigedes
sær
skilt for kongens egen regning.68 Tegningen,
der af organist Breitendich skånselsløst var ble
vet karakteriseret som »gahr zu platt, mit allen
deren Orgeln so er hier erbaut, uniform«, videresendtes til billedhugger Le Clerc.69 Da projekt
3 blev forkastet, leverede Kastens en ny teg
ning, der ikke ændrede på orglets dimensioner,
men var udført med »mehr Kunst«.217
Efter arkitektskiftet 1740 udførte Eigtved
selv en tegning af orgelfacaden, der nu skulle
harmonere med det omarbejdede interiør.231 At
dømme efter Thurahs plan (fig. 85) har pibeop
stillingen antagelig været udformet med et
fremadsvungent midtparti, flankeret af smalle
re konkave sidefelter og afsluttet yderst i hver
side af lige partier. Alle piber var indfattet af
rocailleornamentik. Over de tre midterste fag
var figurudsmykninger, et »musikalsk trofæ«
over midttårnet og musicerende engle på de to
sidetårne, til højre med et strygeinstrument, til
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venstre med et blæseinstrument. I de to pane
ler, der flankerede midttårnet var yderligere
musikinstrumenter i guirlander.
Facaden repræsenterede en forenkling i for
hold til barokkens værkopdelte prospekter og
brød på afgørende måde med den tradition,
Kastens og hans læremester Arp Schnitger selv
stod for. I stedet for at afspejle instrumentets
værkopbygning fungerede facaden i første ræk
ke som en kulisse, der var tilpasset den arkitek
toniske helhed.232 En senere parallel til slotskir
kens orgelfacade ses i Christianskirken, hvor
orglet også indgår i alteropbygningen (DK.
Kbh.By, 4, s. 183 f). Det var bygget 1759 af
Kastens’ elev H. J. Müller, og det kan ikke ude
lukkes, at facaden var tegnet af Eigtved.
†Salmenummertavler,
1741-42,
af
Schäffer,
Holten og Petersen med ornamentik af Le
Clerc. Træ med hvid staffering og forgyldning
af billedhuggerarbejderne. Af i alt seks tavler
blev fire opsat i kirkens underetage, mens to
anbragtes i mezzaninetagen. Til salmenumrene
fandtes en lille dragkiste, udført af Schäffer.
Om kirkens †belysning giver kilderne kun
summariske oplysninger. 1740 gives tilladelse
til indkøb af lysearme til de »indelukte« stole,
samt 12 lysestager.201 1741 leveredes i alt syv
lysearme til prædikestol og orgel; hertil kom
1743
endnu en stor messinglysearm på 106
pund
til
prædikestolen,
leveret
af
gørtler
Röschke. 1743 betaltes for yderligere 20 messinglyseplader, samt to blik ditto til stolene på
gulvet.233 Inventarierne fra 1769 og 1784 opreg
ner dog i alt 40 bliklyseplader til stolene.199 Ved
særlige lejligheder har kirkens belysning sik
kert været ekstra omfattende. F.eks. strålede
kirken af lys ved Christian VII.s bryllup 1766,
hvor ikke mindre end 40 lysekroner, hver med
seks arme, var opsat både i kongeetagen og
nede i kirken. På galleriets søjler var yderligere
påskruet talrige store hvide lys »i Slangegang«. 234
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NOTER
Mål angives i alen (= 0,627 m), når dimensionerne er
opgivet i de skrevne kilder, mens der benyttes meter
mål, når den omtalte bygning eller genstand er beva
ret eller alene kendes fra tegninger.
1 Andreas Hojer: König Friedrich des Vierten glorwürdigstes Leben, II, Tønder 1829, s. 189, under
streger, at navnlig fundamenterne under den nyan
lagte slotskirke var i en elendig stand og kun kunne
have holdt i få år.
2 Lauritz de Thurah: Hafnia Hodierna, 1740, s. 42.
3 Niels G. Bartholdy i Christiansborg slot, I, s. 322f.
4 Jfr. Kongehusets arkiv, Christian VI.s udkast til
breve, brev af 18. sept. 1736 til grev Schulin.
5
Jfr. Christian Elling: Christiansborg-Interiører,
1944, s. 9 f.
6 Om kommissionen, jfr. note 5, s. 15f.
7 Jfr. Ptk. 127, 1741, 1966 vedrørende afskedigelsen
og meddelelsen om fordelingen af Häussers arbejde,
oprindelig mellem begge hofbygmestre, men kort
efter dog ændret til alene at gælde Eigtved, jfr.
Ptk. 127, 1742, 1985.
8
Beliggenhedsplanen findes i Dronningens Hånd
bibliotek, opstalten i KglBibl., Frederik V.s Atlas,
bd. 36, pl. 51. Jfr. Christian Elling: E. D. Häussers
Christiansborg og Wiener Barokken, i ÅrbOldkHist. 1941, s. 1-21 f. og Lund, s. 182f.
9 Jfr. s. 56.
10 Fra aug. 1731 begynder kongens omfattende op
køb af de private ejendomme i Strand kvarter, jfr.
H. U. Ramsing: Københavns Ejendomme 13771728, II, s. 74-80. En enkelt, matr. 104 B, var dog
blevet tilskødet Frederik IV så tidligt som 4. juli
1730, et varsel om, at de store planer for residens
slottet allerede overvejedes inden kongens død eller
måske blot motiveret af en eventuel udvidelse af den
tilstødende stald for livgarden?
11 At tegningerne var approberet samme dag, som
Häusser attesterede kopierne, fremgår af murero
verslaget 8. aug. 1733, jfr. Ptk. 132, 1733, 13.
12
Beliggenhedsplanen
findes
i
Sanderumgårds
Godsarkiv, de øvrige tegninger i Dronningens
Håndbibliotek. Planen er publiceret af H. P. Rohde i
Berlingske Weekendavis 3. dec. 1971, mens de øvri
ge er udførligt behandlet af Hans Reuther: Ein Ent
wurf des fränkisch-österreichischen Barocks für
Schloss Christiansborg in Kopenhagen, i Berliner
Museen, N.F. XXI,2,1971, s. 80-88. Desuden Lund,
s. 196f.
13
Elling: Häussers Christiansborg, s. 5f, Lund,
s. 184f.
14 Elling: Häussers Christiansborg, s. 5f. tolker sna

rere forskellene som udtryk for en kunstnerisk ud
vikling hos Häusser.
15 Lund, s. 196.
16 Jfr. E. J. Jessen-Schardebøll: Beschreibung des von
(...) Christian VI. erbaute neuen Königlichen Resi
dens Schlosses Copenhagen, KglBibl, Ny kgl.
Saml., 394b,2°. Det andet afsnit i denne beretning
skulle efter en omtale af den kongelige beslutning
om nedrivning af det gamle og opbygningen af det
nye slot, behandle »von welchen Orten und Bau
meistern die Risse zum neuen Schloss eingezogen
worden«. Forfatteren, der senere blev generalkirkeinspektør, har tydeligvis lagt stor vægt på at indhen
te så nøjagtige oplysninger som muligt. 28. dec.
1740 forfattede han således, mens han endnu var se
kretær i Danske Kancelli, en forespørgsel til J. L. von
Holstein om tilladelse til at få adgang til de nødven
dige kilder i Kancelliets, Rentekammerets og Parti
kulærkammerets arkiver. Desuden ønskede han di
rekte oplysninger fra de implicerede bygmestre,
samt viden om, »von welchen frembden und einhei
mischen Baumeistern Risse zum Neuen Königliche
Residentz Schlosse eingezogen worden«, jfr. Nach
richten welche zu einer pragmatischen Beschreibung
des Neuen Königlichen Residentz Schloss Baues
nöthig seyn dürften, KglBibl., Ledreborg, 197, fol.
Beklageligvis afviste Christian VI dette ellers så for
træffelige initiativ af frygt for, at man gennem ind
sigten i Partikulærkammerets regnskaber skulle erfa
re, hvor meget slottet havde kostet ham »welches
wir nicht gerne sehen, das es jedermann erfähret«,
jfr. kongens brev til J. L. Holstein, 3. jan. 1741, udg.
Holger Rørdam i Historiske Samlinger og Studier,
III, 1897, s. 60.
17 Jfr. Jens Møller i Mnemosyne, III, 1832, s. 109.
Kongen vides dog i efteråret 1731 at have søgt i
udlandet efter en arkitekt, jfr. Knud Voss: Bygnings
administrationen
i
Danmark
under
Enevælden,
1966, s. 65 og samme: Arkitekten Nicolai Eigtved,
1971, s. 58.
18 Jfr. Reuther, note 13 og Lund, s. 196, der særlig
fremhæver forbindelsen til frankisk barokarkitektur
og kredsen omkring Balthasar Neumann, mens til
knytningen til Wienerbarokken er betonet af Elling:
Häussers Christiansborg, s. 9f.
19 Jfr. Rohde, note 12.
20
Om bygningshistorien, jfr. Ptk. 125, Frølunds
journaler 1731-37, Carl Bruun: Kjøbenhavn, II,
1890, s. 668f. og Lund, s. 216f.
21
Kontrakter med kobbertækker Paul Badstüber af
24. maj 1732, jfr. Ptk. 132. Desuden med stenhugger
Cornelius Weiss af 28. juli 1733, jfr. Ptk. 132, 1733,
og murermestrene Abraham Stoy og Rider Folmer
af 7. okt. 1733, efter overslag af 3. aug., jfr. Ptk. 132,
1733, udgiftsordrer, 13. Murermestrene havde alle
rede 22. aug. 1732 indleveret et særskilt overslag om
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bygningsmaterialer,
jfr.
ibidem.
Kontrakten
fra
tømrermestrene Johan Boye Junge, Jacob Ivers og
Frantz Joseph Zuber forelå først 28. marts 1735, efter
overslag fra 28. okt. 1734, jfr. Ptk. 132, 1735, 137.
22 Ptk. 132, 1732, 380.
23 Ptk. 132, 1733, udgiftsordre litr. B.
24 Ptk. 132, 1735, 319, 321, 296.
25 Ptk. 123, 1734-38.
26 Lund, s. 234f. og Voss: Eigtved, s. 125f.
27 Eigtveds planer af hele slottet foreligger i to ind
bundne bøger, dateret henholdsvis 1738 og 1739,
men omfatter også senere tilføjelser (Ptk. 141 og
KglBibl., Ny kgl. Saml. 181,8°). Hertil kommer et
fornemt udført sæt præsentationstegninger, oprin
delig beregnet som gave til den preussiske konge og
tegnet af Häusser og hans medarbejdere mellem 27.
juni 1739 og marts 1740 (NM2), jfr. Voss: Eigtved,
s. 127f. Tegningerne viser dog kun hovedslottet og
ridebanen.
BYGNINGSHISTORIE S. 104-31
28

Ptk. 127, 1739, 363. Om slotskirkens bygningshistorie, jfr. Elling: Die Baugeschichte der Schlosskir
che von Christiansborg, i Artes, VI, 1938, s. 91-137
(genoptrykt i en på enkelte punkter revideret udgave
og uden noter som Christiansborg Slotskirke, i Pa
raden, I, 1958, s. 75-100). Desuden: Voss: Eigtved,
s. 143f. og Lund, s. 292f.
29
Beliggenhedsplanen viser alene, at østfløjen ved
placeringen af hovedindgangen og sin store bredde i
forhold til de andre fløje var den vigtigste, men her
udover røbes der intet om slottets indre. I den beva
rede facadetegning, der at dømme efter den udarbej
dede skulpturudsmykning viser hovedfacaden mod
slotspladsen, er ikke medtaget noget slotstårn, hvil
ket tidligere var krævet som et uomgængeligt led i
Lambert van Havens slotsprojekt (jfr. s. 53) og des
uden skulle indgå som et betydningsfuldt element i
det opførte Christiansborg. Muligheden foreligger
da, at tårnet kunne være tænkt anbragt ved den
modstående vestfløj og her havde markeret slotskir
ken, således som det var tilfældet i Lambert van Ha
vens projekt. Men vor viden om dette første projekt
er dog for spinkel til, at denne antagelse i øvrigt
lader sig verificere.
30 Pkt. 132, 1734, 172, litra A-D.
31
I fundamentsplanen angives en mur, betegnet
»D«, »in den hinter Flügel bey der Kirchen«. Læng
den angives til 23 alen, tykkelsen 3¾ alen og højden
5¾ alen. I kælderen er muren »D« på samme måde
karakteriseret som beliggende »in hinter Flügel an
der Kirchen«. Længden er 23,5 alen, tykkelsen 3 alen
og højden 9 alen. Under »F« omtales samme sted en
mur »in den Norderflügel unter der Kirchen«, tillige
med fire andre murstykker i de to gennemkørsler.

Kun det samlede mål er angivet her.
I opmålingerne, litra B og D ses muren »D« som
en øst-vestgående skillemur, der udspringer fra ydermuren i slottets nordvesthjørne og strækker sig
til den tværgående mur »E«. Målene på den opførte
mur i fundamentet er angivet som 23 alen 7 tommers
længde, 3 alen 18 tommers tykkelse og 5 alen 7 tom
mers højde, i kælderen 23 alen 12 tommer, 3 alen og
7 alen 7 tommer for henholdsvis længde, tykkelse og
højde. Variationen i forhold til overslaget af tykkelse
og højde gælder generelt for alle opførte murstykker. Muren under kirken betegnet »F« i overslaget
lader sig ikke umiddelbart parallellisere med mur
stykker i den opførte bygning. De fire øvrige mure
er på opmålingen anført under »H«.
33 Det er værd at bemærke, at hovedskillemuren i
den lange nordfløj i modsætning til sydfløjen er an
bragt i bygningens midte, bortset fra nordfløjens
vestligste del hinsides kirken. Denne opbygning, der
også bibeholdtes efter planændringen ved kirkens
udflytning, har formentlig i væsentlig grad været
motiveret af et ønske om en ligelig understøttelse af
kirkerummet i fløjens fulde bredde.
34 Jfr. Ptk. 132, 1744, 281, med en oversigt over det
udførte arbejde, der ved kirkens udflytning måtte
nedbrydes.
35
I opmålingen er i fundamentsplan anført: »Die
beyden Rundungen in der Kirche (...)«, »die Grose
Rundung«, »Die 2 Winkeln an selbigen Rundung«,
»4 pfeilern worauf die Kircke Mauern zu ruhhen
kompt«, »Die beyden Eckpfeilern in der Kircke«. I
kælderplan dog forenklet til »Die einwendige Kirckmauern mit sämtliche Rundungen«.
36 Jfr. note 23 for Schäffers notat: Soll auch nach der
neuen Abzeichnung die gantze Kirche mit Ihren 4
Wenden und Stühle, sambt dem Prospect des Altars
und Kantzel und Orgelwerck so wie sich in Natura
presentiren wirdt, in dem Modele auff das beste und
schönste vorgestelt werden«. I den reviderede model
var langt det største beløb, 800 rdl. af i alt 2230 afsat
til udførelsen af kirkens indretning som slottets for
nemste rum.
37 Det er ikke klart, præcis hvornår Højesterets pla
cering er blevet fastlagt. Dog må det være sket senest
1736, hvor interiørarbejderne for alvor begynder,
jfr. Lund, s. 220f.
38 Det præcise tidspunkt lader sig ikke fastslå med
sikkerhed. Antagelig er afgørelsen truffet efter 28.
marts, hvor kongen approberede tømrerkontrakten
med omtalen af kirkens indretning i hovedslottet,
jfr. note 20. I al fald sker det før 16. aug., hvor
Häusser i en forestilling til kongen behandler spørgs
målet om forberedelsen til løngangens opførelse og
herunder nævner kirken. Forestillingen er ikke beva
ret, men dens indhold kan udledes af kongens svar af
24. aug., jfr. Ptk. 132, 1735, 296.
32
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Jfr. note 38. Desuden Ptk. 132, 1735, 1, 323 og
324.
40 Ptk. 132, 1735, 1; forestilling af 23. aug. med reso
lution af 7. sept. Kongen opgav her sin tidligere re
solution af 24. aug. vedrørende en enklere og billige
re model og fulgte Häussers opfordring til at lade
udføre den mere udarbejdede version til i alt 1230
rdl., mere end halvdelen af prisen for den oprindeli
ge model af hele slotskarréen. Efter kongens ønske
skulle dog opsættes en kontrakt, der imidlertid ikke
synes bevaret.
41 Ptk. 132, 1735, 323. I sin regning for udført arbej
de af 6. okt. 1735 havde Schäffer dog tilføjet, at han,
hvis kongen i fremtiden skulle ønske »die Löwen
Gange ins Modell zu stellen lassen«, ville give en
dekort på 60 rdl. i forhold til den trufne akkord,
eftersom der allerede forelå færdigudført arbejde i
form af figurer, kapitæler og piller. Det synes dog
ikke at være blevet aktuelt.
42 jfr. også Lund, s. 292 for denne sidste antagelse.
Det kan være denne praksis, der er anvendt i forbin
delse med tegningerne til projekt 1, som ganske vist
viser både løngang, forbygning og kirke, men kun
nævner løngangen i den påskrevne approbation. Det
kan dog ikke udelukkes, at det på denne måde be
vidst markeredes, at tegningerne kun approberedes
for løngangens vedkommende. På tegningerne til
slotskirkens projekt 2 (jfr. s. 111) er vist de samme tre
bygningsdele, men approbationen nævner her kun
kirken. Det er i den forbindelse bemærkelsesvær
digt, at betegnelsen løngang som overbegreb for
hele bygningsrækken ikke synes anvendt efter 1735,
jfr. Ptk. 123, resolution af 23. marts 1736, Ptk. 124,
forestilling af 8. marts 1737, Ptk. 83, 29. Marts 1737;
Ptk. 123, resolutioner af 15. juni, 23. aug. og 10.
sept. 1737. Alle kildesteder skelner her klart mellem
kirke (+ forbygning) og løngang.
43 For betegnelsen projekt 1 jfr. Lund, s. 292 og note
324. Alle tegningerne er forsynet med en senere gennemklippet approbation. Foruden disse kendes fra
denne fase af projekteringen fire etageplaner af løn
gang, forbygning og kirke, dog uden approbation
eller andre samtidige påskrifter (Forsvarets Byg
ningstjeneste).
44
I forbindelse med spørgsmålet om modellen af
løngangen (og kirken) nævner Häusser, at tegnin
gerne hertil er under udarbejdelse, hvilket forment
lig må betyde, at de næppe er kommet udefra, men
udførtes af generalbygmesteren selv. Om det efter
følgende projekt 2 til kirken betegner kongen de til
hørende tegninger som »desseins af Brigadeer
Häuser«, jfr. note 17, s. CXVI, brev af 3. juni 1737.
Det er dog påfaldende, at ingen af disse første pro
jekter er signerede, mens Häussers signatur findes på
to af tegningerne til projekt 3, jfr. s. 116 og Lund,
s. 292.

45

Kirkebygningen er i projekt 1 en anelse større i
forhold til den opførte, såvel i bredde som i højde. I
længden omfattede den 14 fag mod de opførte 13
fag. Selve kirkerummet var ca. 45 m (72 alen) langt
(den indre skal ca. 43 m (69 alen) lang) mod det op
førte rums 38 m (61 alen).
46 Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er indteg
net balustrader foran galleriet i afsnittene øst og vest
for midtfaget (fig. 64, 93). Der er heller ikke gjort
rede for eventuelle forbindelsesveje mellem kirken
og remisebygningen, der var placeret umiddelbart
vest herfor.
47 Om spisesalen og galleriet, hvortil planer til ind
retning først synes at have foreligget i foråret 1737
(galleriet) og juli 1738 (spisesalen), jfr. Frederik
Weilbach: Dronningens Galleri paa Christiansborg, i
Fra Arkiv og Museum, 2, II, 1927, s. 15-30. Des
uden Elling: Christiansborg-Interiører, s. 62f. og
Lund, s. 280f. I praksis har planændringerne næppe
voldt de store problemer i byggearbejdet, idet kir
ken endnu kun manifesterede sig som en gennemgå
ende rumskakt. Om kirkens »aptering« til gemak
ket, jfr. Ptk. 132, 1741, 519 (tømrerregning) og
Ptk. 132, 1744, 281 (regning vedrørende nedbryd
ning af fundamentsmure).
48 Jfr. Ptk. 123, 1734-38. Af en forestilling fra
Häusser, skrevet 23. aug. 1737 efter kasseringen af
projekt 2 og vedlagt tegningerne til det reviderede
projekt 2, fremgår, at det første sæt oprindelig omfat
tede 10 tegninger, heraf fire vedrørende løngangen
og seks vedrørende slotskirken og forbygningen øst
herfor. Antagelig er det disse seks, der er bevaret
med gennemklippet approbation i lighed med projekt
1 og indlagt i lægget »Cassierte und andre Sachen«.
For betegnelsen projekt 2, jfr. Lund, s. 292 og note
324.
49
På længdesnittet flugter kirkegulvets niveau med
kældervinduernes nedre karm og ligger ca. 0,6 m (1
alen) over jordsmonnet, mens det på tværsnittet
flugter med jordsmonnet. Kolossalordenens pilastre
med baser er tilsvarende 0,6 m (1 alen) højere på
tværsnittet. Blændingsudsmykningen mellem de to
vestligste par kolossalpilastre er suppleret med end
nu et led på tværsnittet i forhold til længdesnittet.
Længdesnittets åbning i altervæggen (til et orgelpul
pitur?) findes ikke på tværsnittet, hvis rektangulære
ramme eller åbning over alterbordet ikke ses på
længdesnittet. Endelig ligger tværsnittets mezzanin
vinduer ca. 0,6 m (1 alen) lavere, ca. 11 m (17,5 alen)
over jordsmonnet i forhold til længdesnittet. Det er i
øvrigt værd at bemærke, at tværsnittet til det revide
rede projekt 2 (fig. 70) harmonerer med længdesnittet
på de nævnte punkter.
50
Elling: Christiansborg Slotskirke, s. 80 hævder
ganske vist, at »Et rundtløbende Emporegalleri er
udsparet i Murtykkelsen i Niveau med Mezzani-
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nen.« Løbegangen er imidlertid ikke angivet på mez
zaninetagens plan (fig. 66). Ejheller er der på tvær
snittet (fig. 69) vist åbninger i vinduespillerne til den
nødvendige forbindelse mellem langvæggene og
kortsiden.
51 Ptk. 127, 1739, 363, bilag »sub Signo C«. Ifølge
tegningens påskrift viser den en profil af kirken,
approberet 18. dec. (sic) 1737. Men dette er sandsyn
ligvis en fejlskrivning, idet Häusser i det ledsagende
brev korrekt omtaler dem som en kopi af den appro
berede tegning fra 18. sept. 1737.
52 Jfr. projekt II.s facade mod ridebanen med tegnin
gerne af øst- og vestfacaderne fra 1739-40 (Dronnin
gens Håndbibliotek, NM2). Antagelig har ændrin
gen været inkorporeret i de reviderede tegninger fra
april 1736, jfr. Lund, s. 200f.
53 Ptk. 126, 28. jan. 1738.
54 For betegnelsen projekt 3, jfr. Lund, s. 292 og note
234. De fire grundplaner er indsat i N. Eigtved:
Grundrisse
zum
Königl.
Erbauenden
Residentzschloss Christiansburg, 1739, fol. 12r-15r,
KglBibl., Ny kgl. Saml., 181, 8°. Endvidere forelig
ger en plan af kongeetagen og et tværsnit mod altret,
begge med Häussers signatur, som bilag til Ptk. 127,
1739, 363.
55 I lighed med projekt 2, jfr. s. 113 og note 50, frem
går løbegangens eksistens på langvæggene ikke af
planerne. Jfr. dog Elling, s. 84f.
56 Tværsnittet viser en forenklet gengivelse af vest
muren, hvor vinduet i det sydvestlige hjørne er ude
ladt, ligesom skillevæggene til de to mindre rum,
der ifølge planen af kongeetagen flankerede orgel
rummet. Derimod er på planerne udeladt det retkantede fremspring på altervæggen. Selv om det lave
hvælv i forhold til tidligere har givet en mere trykket
virkning i rummet, har helhedsindtrykket af lys
mængden ikke været væsentlig anderledes i forhold
til projekt 2, hvor lysåbningernes samlede højde var
ca. 12 alen mod de nuværende ca. 11 alen. Dette var
endda en forøgelse i forhold til det reviderede projekt 2,
hvor lysåbningernes samlede højde var ca. 10 alen,
efter at arkitraven i sin ubrudte form havde beskåret
kongeetagens vinduer med omtrent halvdelen. Der
for er det formentlig overdrevent, som Elling: Slots
kirken, s. 85, at betone rummets næsten dæmoniske,
dystre stemning og omtale denne som »tenebrosostil«.
57 Ptk. 127, 1739, 363.
58 Ptk. 127, 1739, 488.
59 Jfr. Häussers forestilling af 17. juni 1739, Ptk. 127,
1739, 510.
60 Nedrivningen begyndte september 1731 og synes
afsluttet ud på foråret 1732 med kælderhvælvinger
nes nedhugning 28. april, jfr. Ptk. 125, 1731-32 med
slotsforvalter Poul Frølunds beretninger.
61 Jfr. Ptk. 125, 1737.

62

Jfr. Ptk. 132, 1739, udgiftsordrer, lit. T. Häusser
skulle senere få alvorlig påtale, fordi han hermed
benyttede et forældet overslag til kirken, der skulle
opføres efter det approberede udkast af 30. april
1738.
63 Ptk. 131, 1738.
64 At der blev nedlagt en grundsten til kirken, frem
går af E. J. Jessen-Schardebølls notater, jfr. note 16.
Om byggeriet, jfr. Ptk. 122, 1738.
65 Mureroverslag af 18. okt. 1738, ophøjet til kon
trakt 31. dec., jfr. Ptk. 122, 1738 no. 186. For tøm
rerkontrakten, jfr. note 62. Kontrakten med hof
snedker Dietrich Schäffer blev først oprettet 10. juni
1739 og med grovsmedene Peter Stender, Joachim
Lund, Christian Broberg, Niels Sørensen og Micha
el Nitze 17. juni 1739, jfr. Ptk. 122, 1739, no. 95 og
100.
66

Ptk. 131, 1739.
Ptk. 126, 1739, rapport fra 14. jan. og Ptk. 127,
1730, 335 med redegørelse til kommissionen af
23. febr. 1739.
68 Jfr. Ptk. 127, 1739, 285. Approberet kontrakt af
22. april 1739, jfr. Ptk. 122, 1739.
69 Ptk. 126, 1739, 28. jan.
70 Jfr. note 57. Sidst i sin redegørelse fra 11. marts
1739 berørte Häusser i øvrigt en problematisk sag.
Ved en gennemgang af de allerede approberede tøm
rerkontrakter vedrørende arbejdet på de fem side
bygninger, herunder kirken, jfr. note 62, havde
kommissionen ment at kunne konstatere uoverens
stemmelser mellem den angivne materialemængde
og Häussers tegninger, jfr. Ptk. 126, 1738. Til sagens
belysning havde Häusser måttet sende supplerende
tegninger, bl.a. en akkurat og i stort format udført
tegning af kirkens hovedspærfag, muligvis den, der
er bevaret i NM2 (fig. 76). Sagen blev genoptaget
1739, da det blev opklaret, at tømreroverslaget var
udført efter forældede tegninger. Til sin undskyld
ning fremførte Häusser, hvordan kirkens projekte
ring havde været både langvarig og kompliceret.
Desuden var der kun tale om mindre forskelle i
mængden af tømmer til tagværket i projekt 2 og pro
jekt 3. Et nyt overslag af 9. marts 1739 blev dog
vedlagt, jfr. Ptk. 127, 1739, 363.
71 Ptk. 126, 1739.
72 Ptk. 126, 1739. Tegningen approberedes 29. maj,
men blev yderligere bearbejdet og tilbageleveret
3. juni.
73 Jfr. Ptk. 127, 1739, 510. Hovedbjælkerne havde
ingen bærende funktion for selve taget, der var ud
formet som en hængeværkskonstruktion, og bjæl
kerne ville derfor ifølge Häusser snarere have en ten
dens til at krumme opad fremfor at synke, som
kommissionen frygtede.
74 I april kasseredes Häussers udkast til udformnin
gen af sidebygningerne vest for kirken, herunder en
67
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facadeopstalt til vognremisen, til fordel for udkast af
Thurah og Eigtved. Begge udførte også et alterna
tivt sæt tegninger til Marmorbroen og de tilhørende
portbygninger i stedet for Häussers forslag. Endelig
blev generalbygmesterens projekt til slotstårnet kas
seret 20. maj til fordel for et udkast af Eigtved, jfr.
Voss: Eigtved, s. 126f. og Lund, s. 235f.
75
Jfr. note 59. Som illustration til redegørelsen
fremsendte Häusser en række supplerende tegnin
ger, der dog ikke er bevaret, gennem sin bygnings
inspektør Johann Adam Soherr, da han selv var for
hindret i at møde.
76 Ptk. 127, 1739, 538.
77 Ptk.. 132, 1733, 543-47.
78 Ptk. 127, 1739, 609.
79 Ptk. 126, 1739, 29. juli. Jfr. praksis 10. juni, note
75.
80 Ptk. 127, 1739, 609, 631.
81 Kongen betonede dog, at der ikke måtte gå for
lang tid med udarbejdelsen, jfr. Ptk. 127, 1739, 810.
82 Allerede 11. nov. 1739 og igen 5. jan. 1740 rykke
de kongen, jfr. Ptk. 128, 1739 og Ptk. 126, 1740.
83 Häusser forespørger om retningslinjer for arbejdet
10. nov. 1739 og igen 12. jan. 1740, jfr. Ptk. 127,
1739-40, 813 og 914.
84 Jfr. Ptk. 127, 1740, 970, 973, 977.
85 Allerede 12. jan. havde Häusser givet udtryk for,
at han hverken havde eller agtede at udføre ny teg
ninger, jfr. Ptk. 127, 1740, 914. Han nævnede, at han
som befalet havde sendt sine »førhen allernådigst
approberede tegninger« til Thurah og Eigtved, og
spurgte desuden, om arbejdet med kælderen skulle
ske straks eller afvente hofbygmestrenes tegninger (min
fremhævning).
I
kommissionsprotokollen
hedder
det herom, at man »von Ihm (d.e. Häusser) nach
seinen jetzigen Schreiben kein ferneres erwarte«.
86

Det er ikke klart, om døren allerede eksisterede i
Häussers projekt 3. Den er ikke markeret på planen af
underetagen (fig. 71), men eksistensen af en tvær
gang mellem kirkens stolestader kunne dog muligvis
tyde på, at døren var planlagt så tidligt. Under alle
omstændigheder fandtes den på de generalplaner,
Häusser havde sendt hofbygmestrene til orientering
i forbindelse med konkurrencen. Dette fremgår af en
betænkning fra Eigtved 18. nov. 1739, jfr. Ptk. 127,
1739, 831. Han anførte her, at indgangspartiet ikke
var placeret i kirkerummets midte (af hensyn til en
central placering på facaden). Desuden, at dørtrinene
var anbragt i muren på en så uheldig måde, at de dels
var for tæt på søjlerne (dvs. det søjlebårne galleri),
dels i realiteten hindrede, at døren kunne åbnes. Som
alternativ foreslog Eigtved en indvendig dobbelt
trappe i forbygningens midterste gemak mod Slots
pladsen, således at de ovennævnte gener, såvel som
den generende træk fra siden kunne undgås. Des
uden ville adgangen for byens kirkegængere kunne

ske »a plein pieds« med gaden. Kongen afviste dog
planen, jfr. Ptk. 127, 1739, 834.
87 Jfr. Ptk. 127, 1740, 977.
88 Kongen ønskede i sin kommentar af 13. febr., at
der til hofdamerne kom to stole i mezzaninetagens
pulpitur, samt en stol til fyrstelige personer. På gul
vet skulle være stole til kammerjomfruer og damer
af rang fra byen, jfr. note 87.
89 Ptk. 126, 1740.
90 Ptk. 129, 1740, Ptk. 127, 1740, 1101.
91 Jfr. Ptk. 141, Grund Risse Nebst denen benöhtigten Explicationen, so zum Königlichen erbauenden
Residentz Schlosse gehøren, blad 25, 27, 30 og 32.
Som blad 43 er således indsat en tegning af ridebane
anlægget, dateret 17. febr. 1740. Planerne af kirken
må være udført mellem april 1740 (galleriet er vist
med koblede søjler i overensstemmelse med den
ændrede tegning, approberet 23. april 1740) og okto
ber 1741 (dobbelttrappen mod Gammel Strand, vist
på blad 27, sløjfedes efter kongens befaling oktober
1741, jfr. Ptk. 126, 1741, 18. okt. og Ptk. 127, 1741,
1908, 1912).
92 Blændingen udførtes af murerne i tiden mellem
1. aug. og 30. nov. 1740, jfr. Ptk. 131, 1740 og
Ptk. 132, 1740, 1211. Foruden blændingen af mezza
ninetagen, hvor også vinduesbuerne skulle brydes
ned og nicher udføres i stedet, omfattede arbejdet en
tilmuring af de bjælkehuller, der var indhugget til
pulpituret. Hermed må sigtes til forberedelser ved
rørende det planlagte galleri i projekt 4 (jfr. s. 121).
Det kan i øvrigt ikke udelukkes, at en tilmuring af
mezzaninvinduerne var sket tidligere i overensstem
melse med projekt 3, mens dette har været overflø
digt og derfor principielt kunne nedhugges i forbin
delse med projekt 4.
93 Jfr. Ptk. 126, 1740, 20. april og Ptk. 127, 1740,
1101, 1104. Trappen blev sidenhen sløjfet, jfr. note
91 og s. 129.
94 Jfr. kontrakt af 10. juni 1739 med hofsnedker
Schäffer, Ptk. 122, 1739. Glarmesterarbejdet udfør
tes af Steffen Ottsens enke efter kontrakt af 17. febr.
1740, og beslagene påsattes af J. D. Preisler efter
kontrakt af 5. maj 1740, jfr. Ptk. 122, 1740.
95 Jfr. Ptk. 127, 1739, 834. Vinkælderen blev dog en
realitet få år senere. I øvrigt har det ikke været ual
mindeligt at henlægge denne funktion til det rum
melige areal under en kirke, jfr. f.eks. Frederiksborg
slotskirke, DK. Frborg. s. 1696.
96 Kontrakter med Le Clerc om kapitæler til den ind
vendige arkitektur (30. marts) og med Georg Adam
Drechsel og Jacob Fortling om marmorarbejdet
(17. juni), samt gulvets marmorfliser (2. aug.); tilret
ningen af de italienske søjler påtog Drechsel sig alene
(kontrakt af 24. aug.). Desuden kontrakter med Jo
han Boye Junge, Jacob Ivers og Frantz Joseph Zuber
om pulpituret (24. aug.), Johan von Holten og Johan
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Petersen om snedkerarbejdet (14. sept.), jfr. Ptk.
122, 1740. Se desuden note 94.
97 For at få de nødvendige materialer og få gennem
ført arbejdet inden for de planlagte terminer måtte
Eigtved en række gange blande sig i generalbygme
sterens dispositioner, jfr. Ptk. 126, 1740 og Ptk. 127,
1740, 1101, 1178, 1332, 1346.
98 Ptk. 128, 1740, 5. maj.
99 Jfr. Ptk. 127, 1740.
100 Ptk. 131, 1740.
101 Thomas Clitau: En kort Relation om (...) Kong
Christian den Siettes Høytidelige Indtog i det nye
Kongelige Residentz-Slott (...) Saa vel som ogsa om
Slotts Kirckens Indvielse (...), 1740 (KglBibl. Ledreborg 159, fol.). Chr. F. Sparkiær: Cantata ved den
nye Slots-Kirkes Solenne Indvielse, 1740. Peder
Hersleb: Een Prædiken holdet ved det Kongelige Residentz-Slots Christiansborgs nye Kirkes Indvielse i
Kiøbenhavn (...), 1742.
102 Både templet og slottet var påbegyndt i fyrstens
fjerde regeringsår i samme måned, begge færdige til
indvielse i det 11. år i nov., og selve indvielsesfesten
holdt første dag i den måned, hvor det ny kirkeår,
både det jødiske og det kristne, tog sin begyndelse.
103 Kong Christian den Sjetes Dagbog fra 1740, udg.
af J. H. Bang, i DaSaml. II, 5, 1876-77, s. 267.
104 Ptk. 126, 1741 og Ptk. 127, 1741, 1736.
105
OHM I.O.41, Efterretninger fra Sal. Camer
Fourrier Kier angaaende Stoelenes Indeeling i Chri
stiansborg Slots Kirke, 1741.
106 Ptk. 127, 1741, 1740. Approberede overslag fra
snedkere, glarmestre og klejnsmede 16. aug., jfr.
Ptk. 122, 1741.
107 Ptk. 129, 1741. I alt var afsat 31.218 rdl. til det
indvendige, et nedslag på ca. 3000 rdl. i forhold til
den oprindelig fastlagte sum som konsekvens af en
besparing på den indvendige forgyldning i herskabs
stolene, jfr. Ptk. 127, 1742, 2042.
108 Ifølge Ptk. 127, 1742, 2027-28 omfattede tegnin
gerne nr. 1, 3 og 4 de befalede ændringer, mens nr. 5
viste loftet med Krocks maleri. Yderligere tilkom en
sjette tegning af gipsloftet fremsendt 17. marts til
Partikulærkammeret, jfr. Ptk. 128, 1742 og Ptk. 127,
1742, 2029. Endelig udførte Eigtved en syvende teg
ning efter kommissionens ønske med en illustration
af kirkens forgyldning, jfr. Ptk. 126, 1742, 21.
marts.
109 I tidsrummet fra 30. marts til 30. juni brød mu
rerne »die mit Mauersteine verblendet gewesene
Mezzaninfenstern« op på ny, indmurede bjælkeho
vederne (til den ny mezzaninetage), samt flyttede
marmorpostamenter og »lisener« (dvs. pilastre) på
begge sidevægge (fra ydervæggen til en placering
bag de fritstående søjler), jfr. Ptk. 132, 1742, 724 og
Ptk. 122, 1742. Søjlepostamenterne måtte derfor gø
res bredere, og for denne forandring »an denen Po
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stamenten der neben Seiten unter der Popultur (sic)«
indgik Fording og Drechsel kontrakt 28. april 1742.
Fra samme dato er kontrakt for snedkermestrene Jo
han von Holten og Johan Petersen om bl.a. opsæt
ning af paneler på vinduespillerne, hvor pilastre og
kapitæler havde siddet, udførelsen af den ny mezza
ninetages brystværn med sirlige gesimser og balu
strade som i de kongelige herskabstole, samt forar
bejdningen af vindueskarme og -rammer til logevinduerne. Endvidere for glarmesterfirmaet Steffen
Ottsens enke og Hans Jacob Petersen om de nødven
dige
ruder,
for
klejnsmedene
Johan
Gottlieb
Schwartz og Joseph Johan Mentzel for beslagene til
disse og for malermester Gabriel Ferdinand Milan
vedrørende stafferingen, jfr. Ptk. 122, 1742. Det er
påfaldende, at dette for slotskirken så væsentlige ind
greb hverken er beskrevet hos Elling; Chri
stiansborg Slotskirke, der s. 90 hævder, at Eigtveds
projekt var fuldt færdigt med omarbejdningen april
maj 1740, og at det var dette projekt, der findes
gengivet hos Thurah 1746. Endvidere s. 96, at slots
kirkens indre arkitektur, bortset fra den egentlige
udsmykning, var fuldendt ved overgangen til 1742.
Ejheller hos Voss: Eigtved, s. 148f eller Lund, s. 94f.
110 I en bevaret stoleplan, der afspejler situationen
efter 1742-ændringen (fig. 102), sidder gehejmekonseillet, riddere af elefanten og dannebrog, samt for
skellige høje embedsmænd på det ny mezzaningalle
ri, mens de endnu 1741 sad på gulvet, jfr. note 105.
111 Jfr. note 109 og Ptk. 122, 1742 for kontrakterne
med blytækkerne Peter Petersen Nygaard, Philip Jo
nas, Asmus Petersen og Lars Aagaard, med hofma
ler Johan Jørgen Lassen vedrørende den udvendige
bemaling, med Christian Leinberger om loftsmaleriets omarbejdning, med stukkatørerne Carlo Enrico
Brenno og Giulio Guione, samt med billedhugger
Le Clerc.
112 Jfr. Ptk. 126, 1742 og Ptk. 129. Besparelsen synes
i første række at gælde udeladelsen af forgyldning på
herskabsstolenes lofter, jfr. Ptk. 127, 1742, 2042.
113 Jfr. Ptk. 122, 1742 og Ptk. 131-132, 1742-44.
114 Ptk. 131, 1743.
115 Ptk. 131, 1743-44. Le Clerc fik dog først den sid
ste rate udbetalt 1745, endda beskåret fra 150 rdl. til
90 rdl., jfr. Ptk. 131, 1745.
116 Orglet, der var blevet fyldt med støv og snavs i
forbindelse med arbejdet 1742, gennemgik en rens
ning, og en række billedhuggerarbejder rettedes til.
Endelig skete mindre revisioner af herskabsstolenes
møblering, jfr. s. 154f.
117 Ptk. 131, 1745.
118
Rtk. 2242.8-16. Kongelige resolutioner og re
skripter, 1751-55. Overslag fra murer og blikkensla
ger forelå 10. marts 1755. Kobbertækningen havde
allerede været på tale 1738, men var blevet opgivet
som for bekosteligt, jfr. Ptk. 122 og 123, 1738.
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Ptk. 2242.8-16, 21. juli 1749 og 29. april 1750.
Endnu 2. april var kongen i slotskirken, men den
følgende søndag kommunicerede dronningen of
fentlig i interimskirken, jfr. Kong Christian den Sjetes Dagbøger fra Aarene 1741-44, udg. P. Brock, i
DaSaml. II, 4, 1874-76, s.281f. 12. maj 1743 var
slotskirken under alle omstændigheder i brug på ny
ved dåben af dronningens mohr, jfr. OHM, I.L. 16,
Sager vedrørende Jøders og Mohrers Dåb i Slotskir
ken 1743-77.
121 Jfr. Lund, s. 297f.
122 Riddersalens indvendige mål var ca. 63×30 alen
mod slotskirkens ca. 64×40 alen.
123 Ptk. 122, 1742 og Ptk. 132, 1742, 665 med reg
ning fra snedkerne af 30. juli, og 734 med regning fra
tømrerne af 25. aug.
120

BYGNINGSBESKRIVELSE S. 132-48
124
Løngangskorridorens karakter af adgangsvej til
kirken afspejledes også i dens maleriske udsmykning
med billeder af Leinberger og Hieronimus Miani,
forestillende gammel- og nytestamentlige motiver,
jfr. N. Jonge: Københavns Beskrivelse, 1783, s.
536f.
125
OHM.I.N. 25. Deres Kongel. Majestæters Kong
Christian den Syvendes (...) Kronnings og Salvingsceremoniel, 1767. For kirkens præsteskab var dog en
særlig dør i kirkens vestende ved vognremiserne.
126
Jfr. H. U. Ramsing: Københavns Ejendomme
1377-1728, II, 1943, s. 72f.
127 Ptk. 127, 1743, 3027, 3030. Ptk. 129, brev af
6. marts 1743.
128 Det er påfaldende, hvordan risaliten mod syd er
vist på Eigtveds kopier af planerne til projekt 3
(fig. 71-73, 95), men mangler på Häussers egen teg
ning af kongeetagen til dette projekt (fig. 74), samt
på Thurahs gengivelser (fig. 59, 82, 85-6). Imidlertid
ses den atter på C. F. Hansens approberede planer til
slotskirkens ombygning 1810 (fig. 118-19).
129 Jfr. Ptk. 127, 1740. 1072.
130
På Thurahs gengivelse (fig. 56) er balustraden
prydet med vaser som hovedslottet og løngangene.
Denne detalje synes dog ikke medtaget på andre pro
spekter.
131 Der er dog ikke overensstemmelse imellem sam
tidige prospekter, hvad angår udformningen af kon
geetagens vinduer. Kun Johanna Fosies radering
(fig. 83) og Johan Jacob Bruuns tegning (1755, Fre
deriksborg) viser et blændingsfelt over vinduet i lig
hed med løngangen, mens andre som Thurah (1746,
fig. 56), Le Clerc (1746-47, fig. 92), Jes Bundsen
(1793, tegning, Kunsthalle, Hamburg), Eckersberg
(1809, akvarel, fig. 211) undlader at vise denne detalje.
132
Om materialer, jfr. Ptk. 122, samt bygnings
regnskaber med bilag Ptk. 131-2. Desuden Bruun:
Kjøbenhavn, II, s. 668f.

133

Jfr. Lund, s. 234.
På J. Boye Magens kælderplan fra 1784
(KglBibl., Ny kgl. Saml. 765d, 4°) svarer udform
ningen og placeringen af fundamenterne til Häussers
projekt 3. Kælderplanen, indlagt i Rtk. 423.38, Overbygningsdirektionen, Indkomne Sager, 1779, 158,
(fig. 105) svarer dog med få variationer til Eigtveds.
Både på Boye Magens’ plan og den sidstnævnte er
kældernedgange vist i midterste fag mod vest. På
tegningen fra 1779 ses desuden en kældernedgang i
nordfacaden, placeret i fjerde fag mod vest, en åb
ning, der også er aftegnet på Thurahs længdesnit
(fig. 87). 1779-planen medtager dog ikke den åb
ning, der tilsyneladende har eksisteret som en pen
dant i fjerde fag fra øst, at dømme efter Johanna
Fosies gengivelse 1745 og Bruuns tegning 1755.
135 Jfr. Lexikon der christliche Ikonographie, udg.
E. Kirschbaum, Freiburg im Breisgau, 1972,
sp. 582-3.
136 Dette motiv, der anvendes talrige gange på Chri
stiansborg og herefter indgår som et hyppigt an
vendt ornament i samtidens arkitektur, synes hidført
til Danmark af Le Clerc, jfr. Lund, s. 232.
137 Jfr. Ptk. 132, 1741, 310, regning fra Brenno af
8. dec. 1740.
138 Allerede 1742 var indgået akkord om »tableaux«
ved altret, jfr. Ptk. 126, 1742, men de 1600 rdl., der
var afsat til formålet, blev dog anvendt til andet for
mål, jfr. Ptk. 128, 27. marts 1742. Først det følgende
år opsattes og betaltes de to første, jfr. Ptk. 122,
1743. De andre synes kort efter at have været færdi
ge, jfr. Ptk. 122, 10. sept. 1743, men betaltes først
19. juni 1744, jfr. Ptk. 131, 1744.
139 Et signeret og dateret kobberstik, benævnt »Mo
ses Averuncus« findes i Albertina, Wien, jfr. Chri
stian Kazner: Ein Kupferstich von Christian Lein
berger (1706-1770), i Erlanger Bausteine zur fränki
schen Heimatforschung, 15, 1968, s. 12-16. Motivet
fandtes også gengivet i en radering af Leinberger,
udført samme år. Raderingen bar ydermere en dedi
kation til Christian VI, jfr. G. K. Nagler: Die Mono
grammisten, II, München, 1860, s. 117, men synes
ikke at være kendt i dag, jfr. Kazner, s. 12f., der
betegner kobberstikket som »bis heute (...) das ein
zige wieder zum Vorschein gekommene Exemplar
einer in Kopenhagen entstandenen Arbeit ...«
140 Om motivet »Synd og nåde«, jfr. Sigrid Christie:
Synd og Naade, i Den iconographiske Post, 1, 1973,
s. 18-23 og Gertrud Schiller: Ikonographie der
christlichen Kunst, II, Gütersloh 1968, s. 174, hvor
temaet, der udvikles efter reformationen, er vist i
fremstillinger, der kombinerer scenerne fra det gam
le og ny testamente i ét billede, samlet omkring gen
givelsen af den korsfæstede Kristus eller livstræet
med udgåede kviste i den ene side, friske skud i den
anden. Et eksempel, der tidsmæssigt ligger nærmere
134
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Fig. 104. Tegning af cordongesims til hovedslottet (A) og slotskirken (B) af Häusser 1740 (s. 133). RA. —
Drawing of string-course for the Castle (A) and the Chapel (B) by Häusser 1740.

Leinbergers udsmykning er Jacob de Wits fremstil
ling af den gamle og den nye pagt (o. 1730), jfr. John
B. Knipping: Iconography of the Counter Reforma
tion in the Netherlands, I, Leiden 1974, s. 183. Her
er til højre for livstræet vist den korsfæstede Kristus
og Opstandelsen (hvorimellem Nadveren) og til
venstre sandsynligvis Job, der trøstes af en engel i sin
elendighed, samt Moses og kobberslangen (bag ved
indsamlingen af manna som en type på Nadveren).
141 Moses er på Thurahs gengivelse vist med horn,
hos Leinberger derimod med en flig af kappen truk
ket over hovedet.
142 Denne figur er hos Thurah, åbenbart som en mis
forståelse, vist med en stor krukke i hænderne, idet
han er sat i forbindelse med de gengivne offerkar ved
Moses’ fødder.
143 Gengivelsen af Kristi legeme, tilsyneladende med
betoning af dets afsjælede tilstand, understreget ved
den kraftesløse venstre arm, der holdes af en bifigur,
kunne pege imod en fremstilling af Korsnedtagelsen,
men det skråtstillede kors synes dog at udelukke
denne mulighed.
144 Denne fremstilling er nævnt som forbillede for
Opstandelsen, jfr. R Wilhelm: Auferstehung Chri
sti, i Lexikon der christlichen Ikonographie, I,
sp. 218, og fandtes tilsyneladende i Jacob de Wits
billede, jfr. note 140.

145

Ornamenterne ses ikke på Thurahs gengivelse
(fig. 87) og er tilsyneladende stærkt forenklet på Jardins tegning (fig. 91). På kongestolen betegnes mu
sikinstrumenterne netop »Trofées« af Le Clerc, jfr.
Ptk. 122, 1742.
146
Jfr. Leinbergers kontrakt af 28. april 1742,
Ptk. 122, 1742 og Eigtveds kommentar, Ptk. 127,
1742, 2027.
147 Jfr. Ptk. 127, 1740, 977. I sit følgebrev til projek
tet havde Eigtved dog bebudet, at loftstegningen vil
le følge, hvis forslaget blev approberet, jfr. 973.
Dommedagsbilledet, der siden sept. 1731 havde væ
ret deponeret på Charlottenborg, havde også været
sat i forbindelse med Højesterets udsmykning.
22. okt. 1738 forhandlede Slotsbygningskommissio
nen således med Krock om en genopsætning i den ny
højesteretssal, jfr. Ptk. 126, 1738, 18. nov. Kort efter
var maleren imidlertid afgået ved døden, og planer
ne synes hermed skrinlagt. I al fald arbejdede den
venetianske maler Hieronimus Miani fra juli 1739
med skitser til Højesterets loft, jfr. Christian Elling:
Hendrik Krocks Efterfølgere, i HistMeddKbh., III,
1, 1934-35, s. 384.
148 Ptk. 131, 1740 og Ptk. 132, 1740, 810. I regningen
fra enken af 9. sept. 1740 er dog fejlagtigt anført en
skitse eller model til gipsloftet i kongens Konseilgemak, selv om Eigtved i sin påtegning af regningen
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udtrykkelig nævner, at modellen skulle anvendes i
slotskirken.
149 Jfr. N. Prehn i DaMag, III, 1747, s. 150, hvor bil
ledets oprindelige mål angives til nogle og tredive
alen i længden og 14-16 alen i bredden.
150
Erik Pontoppidan: Den danske Atlas, II, 1764,
s. 105.
151 På kortsidens fremspring ses en liggende nøgen
(?) figur, mens langsiderne viser friser af stående,
gående og knælende figurer, både nøgne og iklædt
klassicerende, lange gevandter.
152 Det er ikke klart, om den påklædte figur til ven
stre for David tilhører det sekundært påmalede eller
indgår i fremstillingen af nøgne sjæle.
153 Ifølge Nicolaj Christian Norup, en nevø af bygningsskriver Christian Thomassen Norup, kunne
man tilbagelægge en strækning på ikke mindre end
650 alen (ca. 400 m) fra Kancellibygningen via slot
tets østfløj til kirken og videre til vognremiserne og
garderstalden, jfr. Seks Øjenvidner til Slotsbranden
1794, udg. C. Dumreicher, 1952, s. 77.
154
Endnu 1740 var trappen i mezzaninetagen an
bragt i et lukket rum (fig. 79). Først 1742 blev en
gennembrydning af skillevæggen mod øst aktuel
med indretningen af denne etages pulpitur.
155 I nordvest førte en trappe, lagt i tredje vinduesfag
fra den såkaldte nedre kommunionstol i dameetagen
til en tilsvarende stol ovenover. I syd var en lignende
trappe. Prædikestolen nåedes ad en trappe fra det
smalle, rektangulære rum bag altervæggen, mens
vejen til orgelværket gik via en trappe fra kongeeta
gens galleri. Denne trappe er dog kun angivet på
planen fra 1740-41 (fig. 79). Det er ikke umiddelbart
klart, hvad der 1741 sigtes til med projektering af en
orgeltrappe, som Eigtved efter kongens ordre udfør
te tegning til, jfr. Ptk. 124, 1741, 5. juni, Ptk. 128,
1741, 28. juni, Ptk. 128, 1741, 5. juli.
156 Jfr. Bruun: Kjøbenhavn, s. 707 og Elling: Chri
stiansborg Slotskirke, s. 96.
157 Ptk. 127, 1740, 1029.
158 Jfr. Ptk. 132, 1741, 589.
159 Jfr. Ptk. 132, 1743, 350. Ved kronprins Frederiks
konfirmation 1784 blev det øverste af et vinduesfag i
mezzaninetagen borttaget, for at der kunne indrettes
en ekstra kongestol her, ligesom vinduerne i konge
etagens galleri fra kongestolen til omgangen ved
orglet helt blev fjernet, jfr. OHM I.L. 10. Sager ved
rørende konfirmationer i kongehuset 1742-1826. På
Jardins gengivelse 1766 (fig. 91) er overhovedet ikke
vist vinduer i langsidernes pulpiturer. På en tegning
til indretningen ved Christian VII.s kroning 1767
(fig. 4) er de nedre vinduespartier aftaget i herskabs
stolene, der flankerede det centrale fag i østvæggen.
160
Det er ikke korrekt, når Elling: Christiansborg
Slotskirke, s. 94 og Lund, s. 296 hævder, at der for
neden var søjler af norsk marmor og foroven af hvid

Fig. 105. Kælderplan af slotskirken 1779. Detalje af
plan, udarbejdet i forbindelse med forslag om instal
lering af trykpumpe til slottets brandsikring (s. 168).
1:600. RA. — Castle Chapel. Plan of Basement. Detail
of general plan, worked out in connection with a proposal
for the installation of an air compressor as a precaution
against fire in the Castle.

italiensk marmor. At der vitterligt kom hvidmarmorerede træsøjler foroven, mens de ægte marmor
støtter anbragtes i underetagen fremgår utvetydigt af
arbejdsrapporterne fra 1740, jfr. Ptk. 127, 1740,
1376, 1478 og 1558; endvidere af overslag og regnin
ger fra tømrerne, snedkerne og maleren, jfr.
Ptk. 122, 1740, 1742, samt Ptk. 132, 1741, 377 og
1743, 59. Alene målangivelserne i Drechsels akkord
vedrørende marmorsøjlernes tilretning (6 alen 1
tomme) udelukker, at de kunne være anbragt ander
ledes. Der er ikke, som anført af Elling, s. 94, omtalt
søjler af norsk marmor i Fortlings og Drechsels kon
trakt af 17. juni 1740, jfr. Ptk. 122, 1740. Det frem
går endelig utvetydigt af samtidige beskrivelser, at
de 24 hvide marmorsøjler, der hvilede på postamen
ter af norsk marmor, bar det øverste galleri, jfr.

NOTER

Thurah: Den danske Vitruvius, I, 1746, s. 42; sam
me: Hafnia Hodierna, 1748, s. 63; Pontoppidan: Den
danske Atlas, II, 1764, s. 104; E. C. Hauber: Be
schreibung von Kopenhagen, s. 42; Nicolai Jonge:
Københavns Beskrivelse, 1783, s. 537.
161 Jfr. Thurah: Hafnia Hodierna, s. 63: »Man seer ey
andet end Marmor«.
162 Kongen støttede bl.a. genopførelsen af Vajsenhusets kirke (1731-34), jfr. Chr. Ottsen: Det kgl. Vaisenhus gennem To Hundrede Aar, 1927, s. 53f. Des
uden Frederiksberg Kirke (1732-34), jfr. DK.
Kbh.by, 3, s. 414f; den projekterede centralkirke i
Gothersgade til minde om reformationen (1736), jfr.
Voss: Eigtved, s. 98 f. og Hørsholm slotskirke (173639), jfr. DK, Frborg., s. 998f., samt Damsholte kir
ke på Møn (1741-43), jfr. DK. Præstø, s. 1001 f. Om
kirkebyggeri og kirkekunst under pietismen, jfr.
Mette Smed: Dansk kirkekunst i barok og rokoko
set i relation til samtidens teori, utrykt specialeaf
handling, Århus 1979, s. 70f.
163
Om kongeparrets familieforbindelser og religiøse
forhold, jfr. især Edvard Holm: Danmarks-Norges
Historie, I, 1730-1746, 1894. En nær tilknytning
havde han til fætteren, grev Christian Ernst af Stolberg-Wernigerode, med hvem han udvekslede arki
tekturtegninger, jfr. H. L. Møller: Kong Christian
VI og grev Kristian Ernst af Stolberg-Wernigerode,
1889, s. 62f., og Christian Elling: Danske Bygnings
tegninger fra Baroktiden i det fyrsteligt Stolbergske
Bibliotek i Wernigerode, i Architekten, XXX, 1928,
s. 257-64. Kongens bibliotek vidner om hans gode
orientering inden for samtidens tyske arkitekturteo
ri, jfr. Voss: Eigtved, s. 446. Også kongens arkitek
ter har naturligvis bidraget med personlig viden og
erfaring, fra rejser og uddannelsesophold, således
Hausser, jfr. H. Lund i Dansk Biografisk Leksikon,
3. udg. 6, 1980, s. 653f.; Le Clerc, jfr. V. ThorlaciusUssing, sst. 8, 1981, s. 649f.; Eigtved, jfr. Voss:
Eigtved, s. 19f. og Thurah, jfr. Fr. Weilbach: Archi
tekten Lauritz Thura, 1924, s. 6f.
164
L. C. Sturm: Vollständige Anweisung Grosser
Herren Palläste (...) anzugeben, Augsburg 1718,
s. 37, Tab. XIV, s. 18. Om Sturms indflydelse på
planlægningen af Christiansborg, jfr. også Lund,
s. 206 f.
165 J. F. Penther: Vierter Theil ausführlichen Anlei
tung zur Bürgerlichen Baukunst, Augsburg 1748,
s. 16.
166 Frisonis arbejder ved anlægget blev publiceret i et
kobberstikværk 1724. Om Ludwigsburg, jfr. Ri
chard Schmidt: Schloss Ludwigsburg, München
1954.
167 Slottet i Erlangen publiceredes både i enkeltbladsstik og større illustrationsværker, jfr. Fürstliche Ba
rock in Franken. Kulturelles Leben des Barockzeital
ters in den Markgrafentümern Ansbach und Bay
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reuth, udstillingskatalog, Erlangen 1968, s. 42f. Om
slottet i øvrigt, jfr. August Gebessler: Stadt und
Landkreis Erlangen, München 1962 (Bayrische
Kunstdenkmale, 14), s. 30f.
168 Om slotsanlægget; jfr. Baron Ludwig Döry: Do
nato Giuseppe Frisoni und Leopold Mattia Retti, II, i
Arte Lombarda, 14, 1969, s. 76f.
169
Om projektering af det katolske slotskapel i
Dresden, 1705f., jfr. Hermann Heckmann: Matt
häus Daniel Pöppelmann, Leben und Werk, München-Berlin, 1972, s. 44f., 247f. Gerhard Franz: Za
charias Longuelune und die Baukunst des 18. Jahr
hunderts in Dresden, Berlin 1953, s. 22f. Eberhard
Hempel: Gaetano Chiaveri, Dresden 1955, s. 30f.
Desuden om slotsprojekterne generelt; jfr. Jean Lou
is Sponsel: Der Zwinger, die Hoffeste und die
Schlossbaupläne zu Dresden, Dresden 1924, s. 156f.
Om projekterne til det kongelige slot i Warszawa,
jfr. Walter Hentschel: Die sächsische Baukunst des
18.Jahrhunderts in Polen, Berlin 1967, s. 111f.,
spec. s. 144 f. med en omtale af Carl Friedrich Pöppelmanns projekt (projekt VII) fra o. 1734, hvor
slotskirken slutter sig til corps de logis’ ene hjørne
gennem et lavt forbindelsesgalleri.
170 Jfr. s. 79f.
171 Variationer over temaet gallerikirken med centra
liseret plan (langstrakt oval eller polygon, indskrevet
i rektangel, eller lagt i bygning, hvis ydermure gen
tager den ovennævnte figur) og prædikestolsaltret
anbragt over for fyrstestolen, findes blandt George
Bährs kirker i Sachsen, jfr. Wilhelm Möllering: Ge
orge Bähr, ein protestantischer Kirchenbaumeister
des Barock, Leipzig 1933, s. 36f. I Braunschweig,
hvor Hermann Korb var virksom i 1700’rnes første
årtier, og i umiddelbar berøring med Sturm 171929, kan nævnes slotskapellerne i Salzdahlum (1694),
Hundisburg (1694-1702), et yndet opholdssted for
dronning Sophie Magdalene, Christian VI.s gemal
inde, samt Blankenburg (1705-19), jfr. Udo von Alvensleben: Die braunschweigischen Schlösser der
Barockzeit und ihr Baumeister Hermann Korb, Ber
lin 1937, 23f., 35f. og 55. I Bayreuth, Ansbach og
Culmbach fandt i 1700’rnes første del et rigt kirke
byggeri sted på initiativ af de protestantiske mark
grever. Disse »Markgrafenkirchen« er kendetegnet
ved en klar, enkel klassicerende udformning, med
dominans af prædikestolsaltre over for herskabsstole
og udnyttelse af rummet gennem indbyggede galle
rier, jfr. Eugen Maria Hausladen: Der Markgräfliche
Baumeister Joh. David Steingruber und der evange
lischen Kirchenbau, Ansbach 1930, s. 33f. og Hein
rich Thiel: Studien zur Entwicklungsgeschichte der
Markgrafenkirchen, Die Plassenburg, 9, Culmbach
1955. Sturms foretrukne plan til en protestantisk kir
ke var afledt af centralformen, med indbygget galle
ri, samt med modstilling af prædikestolsalter og fyr-
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stestol, jfr. hans to teoretiske værker om kirkebyg
geri fra 1712 og 1718, omtalt s. 95, note 85 og 96.
172 Slotskapellet
i Versailles er af Elling: Chri
stiansborg Slotskirke, s. 84, 91 f. og af Lund, s. 294,
fremhævet som forbillede for kirken på Chri
stiansborg slot. Der synes dog kun at være enkelte
lighedspunkter (omløbende galleri, modstilling af
kongestol og alter), – træk, der optræder almindeligt
inden for slotskirkearkitekruren. Der er dog også
betydelige forskelle, både i rummets vældige højde
og i selve galleriarkitekturen, der er opbygget af sten
med tunge pillebårne arkader forneden og enkeltsøj
ler foroven. Jfr. også Voss: Eigtved, s. 153. Blandt
slotskapeller med et nærmere eller fjernere slægt
skabsforhold til Versailles fremhæver Elling, s. 92
især kapellet i Tiefenau (Sachsen), som Eigtved med
»overvejende Sandsynlighed« kan have kendt af
selvsyn. Det forekommer dog urimeligt at sammen
holde dette kapel, opført 1716-17 med omløbende
trægalleri, båret af spinkle, forneden tilspidsede pil
ler og med prædikestolsalter over for fyrstestol, med
Versailles. Det føjer sig ind i traditionen af sachsiske
slotskapeller med særlig tilknytning til George Bährs
arkitektur, jfr. note 171. Ligheden med Hofridesko
len i Wien, påpeget af Elling s. 94 gælder alene søjle
rækken i galleriets øvre stokværk, men dette element
var naturligvis langtfra unikt i samtiden.
173 Jfr. Elling: Christiansborg Slotskirke, s. 78 og
Lund, s. 292.
174 Jfr. Ragnar Josephson: Tessin i Danmark, Stock
holm 1924, s. 65f. Jfr. desuden Tessins udkast til
slotskapellet i Ulricsdal, jfr. Ingrid Rosell i SvK.
vol. 167, 1976, s. 32f. 35.
175
Jfr. Sturm: Vollständige Anweisung, Tab. IX,
s. 33f.
176 Elling: Christiansborg Slotskirke, s. 80f. anfører
oratoriet i Collegio di Propaganda Fide, Rom, som
nært belægtet med Häussers interiør med hensyn til
den rumlige udformning og vægarkitekturen med
kolossalpilastre. Motivet med den brudte arkitrav ud
for blændbuer over kolossalpilastrene er ifølge El
ling, s. 82 så nøje overensstemmende med Borromi
ni’s cortile til Convento dei Filippini, Rom, at
Häusser »ganske givet maa have haft Borrominis
Projekt for Øje, da han udarbejdede sine Tegnin
ger.« For sammenhængen med Borromini, jfr. også
Lund, s. 293. Forbindelsen med slotsprojektets faca
dearkitektur er som anført nedenfor, mere direkte.
177 Jfr. s. 80 og note 91.
178 Motivet med et pillebårent galleri (og med arka
der i underetagen), kronet af et øvre stokværk med
dobbeltsøjler
optræder
blandt
Maximilian
von
Welschs og Germain Boffrands forslag til den ovale
slotskirke i Würzburg 1723-26, jfr. R. Pfister og
R. Sedlmaier: Die Fürstbischoffliche Residenz zu
Würzburg, 1923, I, s. 21f., men det er uvist, om

disse direkte kan have påvirket Thurah. Voss: Eigt
ved, s. 146 og 151, nævner, at slotsbygningskommissionens særlige forkærlighed for dobbeltsøjler
kan skyldes Ramus, der netop havde udført arbejder
på Frederiksborg slot. Slotskirkens galleri var her
smykket med dobbeltsøjler. Det kan dog indvendes,
at dobbeltsøjlerne kun fandtes i hvertandet fag og
kun som foransatte led ved galleriets egentlig bæren
de stenpiller (DK. Frborg., s. 1706f.). Voss nævner
dog s. 151, at Eigtved også selv flere gange tidligere
havde arbejdet med dette motiv.
179
Endnu et tidligt eksempel på prædikestolsaltret
findes i Christian VI.s statsminister, Johan Ludvig
Holsteins kapel på Ledreborg (1747, DK. Kbh.Amt,
s. 821).
180 Jfr. Hartmut Mai: Der evangelische Kanzelaltar,
spec. s. 132f.
181 Sturm, jfr. note 175, s. 26f.
182 Jfr. note 163. Et beslægtet, men ikke identisk
portikusalter findes i Fäschs Anderer Versuch seiner
Architect ..., Nürnberg 1722-29, Taf. 39.
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183

Jfr. note 96 og 111.
Den slangeomvundne stav kunne således hentyde
til forvandlingen af Arons stav til en slange, jfr. 2
Mos. 7, 10-12, en fremstilling, der i middelalderen
blev udlagt som et typologisk forbillede for Kristi
kors og de kristne præsters sejr over jøderne, jfr.
H. Dienst i Lexicon der christliche Ikonographie, 1,
sp. 2-4. Motivet var almindeligt i barokken, jfr. A.
Pigler: Barockthemen, I, Budapest 1956, s. 95f, men
Aron synes dog normalt at være afbildet i ypperste
præsteligt gevandt med mitra. Sammenstillingen af
Moses og Aron ved alter eller prædikestolsalter ken
des herhjemme f.eks. fra altertavlen i Fredensborg
slotskirke (1726, DK. Frborg, s. 823f.) hvor Aron
dog er iklædt traditionel jødisk præstedragt og for
synet med et røgelsekar. Jfr. også Hartmut Mai: Der
evangelische Kanzelaltar, s. 112.
Dersom korsstavens slange hos Thurah var en
fejlagtig gengivelse af et skriftbånd, ville fremstillin
gen harmonere langt bedre med den traditionelle af
bildning af Johannes Døberen, jfr. E. Weis i Lexicon
der christlichen Ikonographie, 7, særligt sp. 168.
Modstillingen af Moses og Johannes Døberen hører
til de hyppigst anvendte motiver på prædikestolsaltre i 1700’rnes første halvdel som en henvisning til
loven og evangeliet, det gamle og det ny testamente,
jfr. Mai s. 112f. Det er dog påfaldende, at Moses her
står foran altervæggens nytestamentlige billeder, Jo
hannes Døberen foran de gammeltestamentlige.
185
Rtk. rev. rgsk. slotsrgsk. Christiansborg, reg
ning fra hoftapetserer Zöllner 8. febr. 1743. Samme
steds er nævnt et stort, rundt, karmoisinrødt fløjls184
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tæppe med guldfrynser, måske det tæppe, der an
vendtes ved de kongeliges kommunion, jfr. s. 153
og note 200.
186 Jfr. Ptk. 128, 1740, 8. juni.
187 Jfr. Ptk. 127, 1740, 1574 og Ptk. 122, 1742, Le
Clercs kontrakt af 28. april 1742.
188
Vedrørende snedkermaterialer til den samlede
indretning i kirken, jfr. Ptk. 122, 1740 og Ptk. 132,
1741, 294. Om lindetræ til kapitæler og billedhug
gerarbejder, jfr. Ptk. 131, 1740.
189 Jfr. note 109 og Ptk. 132, 1743, 59 med Milans
regning.
190 Det er dog mest sandsynligt, at projekt 1 med den
tværstillede placering af kirkestolene i forhold til al
tervæggen, har haft en adskillelse mellem alter og
prædikestol, jfr. s. 109 og fig. 62. I projekt 2 er en
monumental opbygning løst skitseret på altervæg
gen, men uden detaljer, der afgør prædikestolens
plads, jfr. s. 113 og fig. 69.
191 Jfr. note 96 og 100. 10. nov. afregnede stenhug
gerne for postamentet og beklædningen af altervæg
gen, mens snedkerne afregnede 16. dec. for de tre
første terminer.
192 Jfr. Ptk. 132, 1742, udgiftsordrer, litr. L, med en
specifikation, signeret af Eigtved og dateret 28. dec.
1740
vedrørende
udsmykningsarbejderne.
Denne
specifikation var som oplæg til en kontrakt allerede
7. dec. tilsendt kommissionen, men approbationen
af den blev stillet i bero, da kontrakten nøjere skulle
gennemses, jfr. Ptk. 126, 1740, 7. dec. og 21. dec.
Først 28. april 1742 ophøjedes den til kontrakt, om
end med en række supplementer, jfr. Pkt. 122, 1742.
193 Jfr. Ptk. 132, 1742, 523 med snedkerregning af
2. marts 1742.
194 Jfr. Ptk. 131, 1741-42; Ptk. 122, 1743.
195 Jfr. note 109. Ændringen af alterbordet synes og
så at fremgå af møbelregnskaberne, idet dugen til
»det ny alter« helt ændredes 1742, jfr. s. 151.
196 Ptk. 38-39, 1742, regning af 10. aug. 1742 fra
Christopher Fabritius.
197
Slotskirkens altersølv rummedes som nedenfor
omtalt i to kasser i kantorens forvaring, en større
læderbetrukken og en mindre stofbeklædt. Disse
blev efter branden i en periode opbevaret på Rosen
borg, jfr. OHM I.F.1 (4), Inv.rgsk. for Chri
stiansborg slotskirke 1769-1829. Beholdningen talte
da alene Christian VI.s altersølv samt genstande fra
de to foregående slotskirker. De genstande, der der
for 1768 og 1800 er indført i Sølvkammerinventariet, nemlig en kalk og disk, en oblatæske, en sølv
tallerken, endnu en oblatæske, tre store messinglyse
stager, en sølvvinkande, en tallerken, endnu en sølv
kande, en kalk, et beskadiget krucifiks af træ med
sølvbeslag (fra Husum) og to sølvalterstager (ligele
des fra Husum), kan derfor ikke med sikkerhed hen
regnes til slotskirken, jfr. OHM, I.F.29. Det kgl.
Sølvkammerinventarium 1782-1833.
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Ptk. 122, 1743.
Rtk. rev. rgsk. Slotsrgsk. Christiansborg. Arbej
det udførtes af Urban Fribert.
200 Jfr. Rtk. rev. rgsk. Slotsrgsk. 1744. Det er anta
gelig identisk med det fløjisdække til at hænge over
altrets gelænderværk ved kommunionen, som over
førtes til Rosenborg efter branden 1794, men synes
ikke bevaret.
201
Slotskirken, Ordinantz-Protocoll fra Christians
borg Slotskirke, s. 12.
202 Jfr. OHM. I.L. 16. Sager vedrørende Jøders og
Mohrers Daab i Slotskirken 1743-77.
203
OHM. I.F.1(4). Inv. rgsk. for Christiansborg
Slotskirke 1769-1829.
204 Jfr. note 106 og 109 for kontrakterne af 16. aug.
1740 og 28. april 1742.
205 Stolene var udført af snedkerne Holten og Peter
sen, jfr. Ptk. 132, 1742, regning af 30. marts;
Schwartz og Mentzel lavede beslag, Ottsen og Pe
tersen opsatte ruder, mens Milan stafferede, jfr.
Ptk. 122, 1742 og Ptk. 131, 1742.
206 Jfr. Ptk. 127, 1741, 1783 og note 104, 106.
207 Jfr. Rtk. rev. rgsk. slotsrgsk. 1776-80, vedrøren
de skærm, opsat foran det nyindrettede »apparte
ment«.
208
Jfr. Rtk. rev. rgsk. slotsrgsk. 1743 (8. febr.,
6. sept., 10. nov.); 1742 (29. okt.); 1740 (2. dec.).
209 På planen fra o. 1742 var stolestaderne i sydøst
samlet i én stor blok uden tværgang ud for den nær
meste blok mod vest. For kontrakterne vedrørende
stolene, jfr. note 109.
210 De to omtrent kvadratiske rum bag altret beteg
nedes således 1741 som sakristier, ligesom det mel
lemliggende tværrektangulære rum, jfr. Ptk. 132,
1741, 310. En plan fra 1779 angiver dog, at den lille
dør til det nordligste af de tre værelser førte til kan
torens kammer (fig. 100). Samme kilde nævner, at
døren syd for altret fører til det mørke møbelkam
mer, hvilket formentlig betegner det vinduesløse,
sydlige sakristi. På Eigtveds approberede plan af
april 1740 over dameetagen (nr. 2) var med litra D
betegnet »dunckle Camer kirchen geräthe einzuset
zen«, jfr. note 90. Betegnelsen præstestole er benyt
tet i snedkerkontrakten af 14. sept. 1740 for syv af
rummene bag koret, jfr. note 96.
211 Jfr. note 201-202 samt OHM. I.L. 10. Sager ved
rørende konfirmationer i kongehuset 1740-1826.
212 Ptk. 131, 1742, Ptk. 132, 1743, 350.
213
Ulrich Dähnert: Der Orgel- und Instrumenten
bauer Zacharias Hildebrandt, Leipzig 1960, s. 81 f.
214 Jfr. Ptk. 127, 1739, 581, 11. juli.
215 Jfr. Ptk. 127, 1742, 2015.
216 Ptk. 132, 1740, udgiftsordrer litr. B3.
217 I skrivelse af 11. juli 1739, jfr. note 214, konstate
rer Kastens, at orglets mål efter de ny tegninger (det
reviderede projekt 4) uændret var: højde 13½ alen,
bredde 14 alen, dybde 7 alen.
199
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Fig. 106. Plan over slotskirkens indretning ved Christian VII.s og Caroline Mathildes bryllup 8. nov. 1766
(s. 161). Det kongelige brudepar var sammen med den nærmeste familie anbragt i koret på en forhøjning, der
strakte sig til kirkerummets midte. På galleriet sad medlemmer af hofstaben, en række embedsmænd og
udvalgte borgere efter en streng rangforordning. På pulpituret i øst sad bl.a. damer af de første klasser, som
ikke »var klæd at komme i Kircken«. RA. — Plan of the Castle Chapel with arrangement of seats at the wedding of
Christian VII and Caroline Mathilda on November 8th 1766. The royal bridal pair was placed in the chancel together
with their nearest relations upon a raised platform extending to the middle of the chapel. In the gallery were members of the
Royal household, a number of officials and selected citizens according to a strict precedence. In the pulpit to the east were,
among others, ladies of the first two social classes, not »dressed for attending church«.

218

Jfr. Ptk. 126, 127 og 128, 1742.
Jfr. Ptk. 122 og 131, 1742.
220 Jfr. Ptk. 131, 1743-44.
221 Den ejendommelige overspringelse af 8 fods lejet
i hovedværkets principalkor forekom også i andre af
L. D. Kastens’ instrumenter.
222
Citeret efter Niels Friis: Orgelbygning i Dan
mark, 2. udg. 1971, s. 127.
219

223

Vox humana kan have været indbygget i en lille
trinbetjent svellekasse af samme type, som Kastens
havde installeret i Garnisonskirken 1724, jfr. Friis:
Orgelbygning, s. 111.
224
Ifølge Friis: Orgelbygning, var stemmen en
Blockflöte 4', men samme forfatter anfører også i
Christiansborg-Orglet og dets Forgængere i 400
Aar, Kolding 1956 (særtryk af Dansk Kirkemusiker
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Tidende 1956-57), den i kontrakten nævnte Block
flöte 8'.
225 Denne stemme omfattes ikke af Kastens’ disposi
tionsforslag 1738, men det fremgår af Kastens’ an
søgning 11. marts 1740 vedrørende udbetaling afan
den termin, jfr. note 100, at han har fremstillet pi
berne til tre 4 fods oktavstemmer til manualværker
ne. Ansøgningen nævner også, at piberne til pedalets
Gedact 8' er færdige, men en sådan stemme fore
kommer hverken i Kastens’ kontrakt 1739 eller i
Speers optegnelse 1787.
226
Rtk. 244.122. Bygningskontoret 1782-1826,
Journalsager 1790.
227
Friis: Christiansborg-Orglet, s. 12. Samme: Or
gelbygning i Danmark, s. 128.
228
Sammenlign Københavns slotskirkes Kastens-orgel 1728, hvor brystværket muligvis benævntes
overværk, jfr. s. 90.

229

Rtk. 2242.8-16, juli-aug. 1766. Arbejdet udførtes
af orgelbygger Hartwig Müller.
230 Rtk. 244.22, 1. april, 5. dec., 31. dec. 1789.
231 Jfr. Ptk. 129, 1740, hvori er omtalt et tværsnit af
kirken mod vest med alter, prædikestol og orgel,
fremlagt af Eigtved 13. april. Desuden Ptk. 127,
1742, 2015, hvori var vedlagt en tegning af Eigtved
til orglet (bilag litr. B). Som bilag litr. A var oprin
delig ved samme redegørelse vedlagt en tegning af
orglet, hvorefter kontrakten var blevet indgået, dvs.
antagelig Kastens’ egen tegning.
232 Også Schnitger måtte i forbindelse med orglet til
Charlottenburg i Berlin indordne sig arkitekten Eosander von Göthes lidet »orgelmæssige« facadeud
formning. jfr. Mads Kjersgaard og Ole Olesen: Et
genopstået Kastens-orgel, i Orglet, 2, 1979, s.6f.
233 Ptk. 131, 1741-42, Ptk. 122, 1743.
234 Jfr. OHM. I.N.24. (fig. 106).

Fig. 107. Christiansborg slot set fra nordøst (s. 178). Laveret tegning, udført som forlæg til C. F. Hansens
Samling af forskjellige offentlige og private Bygninger. Kunstakademiet. — Christiansborg Castle seen from the
north-east. Wash-drawing executed for C. F. Hansen’s »Collection of different public and private buildings«.
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INDLEDNING
Det andet Christiansborg. 26.-27. febr. 1794 blev
Christian VI.s prægtige slotskompleks ramt af
en omfattende ildebrand, der raserede både ho
vedslottets og slotskirkens indre og kun levne
de ydermurene (fig. 111).1 Tanken om at genop
føre slottet meldte sig umiddelbart efter ulyk
ken, og en stor indsamling gik i gang blandt
kongens loyale undersåtter. Alligevel skulle der
gå mere end 30 år, før residensen var genrejst
på de gamle mure, omend i totalt ændret skik
kelse. Når byggeriet kom til at trække så meget
i langdrag, skyldes det flere forhold. Først og
fremmest, at tiden prægedes af politisk og øko

Danmarks Kirker, København

nomisk uro. Hertil kom, at behovet for en bo
lig til kongefamilien ikke var akut, efter den
allerede i foråret 1794 var blevet velinstalleret i
Amalienborgpalæerne.2 Selv efter færdiggørel
sen af de vigtigste gemakker i det ny Chri
stiansborg vedblev Frederik VI og Christian
VIII at benytte Amalienborg, der efter Frederik
VII skulle blive permanent kongelig residens,
mens slottet på Slotsholmen i første række fik
repræsentativ funktion. Genopførelsen af Chri
stiansborg har mere karakter af et prestigepro
jekt, der skulle kaste glans over monarken og
fædrelandet.3 Det blev således indskærpet byg-
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Fig. 108. Portræt af C. F. Hansen. Oliemaleri af F.
C. Gröger 1820 (s. 178, 268). Christiansborg slots
kirke. LL fot. 1980. — Portrait of C. F. Hansen. Oil
painting by F. C. Gröger, 1820. Christiansborg Chapel.

geriets ledelse, at man i størst muligt omfang
anvendte indenlandske materialer og »i vore
Stater forfærdigede eller fabriquerede Varer,«4
ligesom landets egne malere og billedhuggere
fik en fortrinsstilling ved slottets udsmykning.
Emnevalget fik her i vid udstrækning et natio
nalt tilsnit.
Det andet Christiansborg skulle dog ikke få
en væsentlig længere levetid end sin forgænger.
90 år efter den forrige slotsbrand, 1884, blev
hovedslottet på ny flammernes bytte. Men
slotskirken reddedes og står hermed som det
betydeligste levn af det nyklassicistiske resi
densslot (fig. 107).
Byggeriets ledelse. Det faldt i den aldrende
hofbygmester C. F. Harsdorffs lod at udarbejde
de første forslag til ruinens genopbygning. Ef
ter hans død 1799 kom imidlertid nye, friskere
kræfter til. 1800 fik den 44-årige landbygme
ster fra Holsten, Christian Frederik Hansen
(fig. 108) overdraget hvervet som leder af slots-

byggeriet. I lighed med praksis fra det første
Christiansborg blev desuden 1803 nedsat en
kommission, der skulle bestyre slottets opfø
relse og nyindretning.5 I denne kommission,
der først ophævedes efter C. F. Hansens død
1845, var samlet økonomisk og bygningsfaglig
ekspertise
fra
centraladministrationen,
hoffet
og Københavns bystyre. Men i modsætning til
tidligere fik også den ledende bygmester,
C. F. Hansen fast plads i dette styrende organ,
og i de ikke altfor hyppige kommissionsmøder
skulle han få en dominerende position.
De tidligste planer for slottet 1794-99. Umid
delbart efter brandkatastrofen synes der at have
været en klar vilje til at genrejse kongeslottet,
og allerede 4. april 1794 forelå de første tegnin
ger og overslag til stilladser på slottets hovedog sidebygninger, samt til istandsættelse af vin
duerne »som de før Branden var«.6 Projektet
var udarbejdet af Andreas Kirkerup på foran
ledning af general Wilh. von Huth, kron
prinsens rådgiver i byggesager. Planerne synes
dog ikke at være blevet realiseret.
Godt et år senere blev København ramt af en
ny, endnu mere ødelæggende brand, der gan
ske vist skånede Slotsholmen, men ødelagde
store dele af den indre by. Ved denne lejlighed
blev flere offentlige institutioner hjemløse, og
tanken meldte sig da at samle alle disse i en af
slottets fløje tillige med Højesteret.7 Hofbyg
mester Harsdorff frarådede imidlertid projek
tet, der var fremsat af Danske Kancelli, fordi
han tog det for givet, at slottet på et tidspunkt
skulle genopføres som kongebolig.8 Som alter
nativ foreslog han, at man kunne anbringe de
pågældende institutioner i kirkebygningen, der
i så fald måtte adskilles helt fra hovedslottet.
Harsdorffs projekt blev dog afvist. I en resolu
tion af 9. sept. 1795 fastholdt man den tidligere
plan, der skulle gennemføres »som om Chri
stiansborg Slot ikke til Kongebolig blev at op
føre«.9 Til rækken af institutioner, der skulle
huses på slottet, føjedes Kunstakademiet, og
sidst, men ikke mindst, understregedes det, at
der ved planernes udarbejdelse ikke måtte »ha
ves Hensyn til Slots Kirkebygningen, der til
andet Brug er bestemt«. Muligvis sigtes der her
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til visse overvejelser om at indrette slotskirken
til den hjemløse menighed fra S. Nicolai kirke,
– tanker, der i al fald fremførtes af Magistraten
august 1796.10
I de følgende par år synes planerne for slot
tets indretning som råd- og domhus at have
stået ved magt, og Harsdorff udarbejdede en
række tegninger hertil.11 Kort før århundred
skiftet ændredes situationen imidlertid. Hars
dorff var afgået ved døden maj 1799. Samtidig
havde tanken om at opføre et særligt råd- og
domhus på en egnet plads i byen vundet stadig
større gehør, og december 1799 nedsattes en
kommission, der skulle overveje sagen.12 Her
med måtte ideen om at genopføre Chri
stiansborg alene som kongelig residens på ny få
aktualitet.
C. F. Hansens projekter til Christiansborgs gen
opbygning 1800-1803. 6. sept. 1800 modtog
Rentekammeret et projekt til genopførelsen af
slottet som kongebolig.13 Forslaget var udar
bejdet af hofbygmestrene Peter Meyn og Boye
Magens, samt af landbygmester C. F. Hansen,
indkaldt fra Altona for at deltage i planlægnin
gen af det ny råd- og domhus’ opførelse. Ved
samme lejlighed var de tre bygmestre blevet
opfordret
til
at
overveje,
hvordan
Chri
stiansborgs ruiner bedst kunne bevares og
overdækkes med tage. Det fremkomne udkast
gik imidlertid langt videre. Den gamle hovedfløj i vest med slotstårnet og riddersalen fore
sloges nedrevet, mens de tre øvrige fløje skulle
bibeholdes i oprindelig højde. De store løngan
ge i nord og syd reduceredes med en etage, og
kirken planlagdes delvist nedrevet, idet forbyg
ningen kunne indrettes til »et lidet net Capell«
for kongefamilien og hoffets betjente (jfr.
s. 184).
Til trods for indvendinger fra general von
Huth, der lod Andreas Kirkerup udarbejde et
alternativt forslag, som i større omfang bevare
de slottet i den oprindelige udformning, appro
beredes det første projekt 22. okt. Om slotskir
ken fastslog den kongelige resolution lakonisk,
at kirkebygningen skulle nedrives. C. F. Han
sen fik overdraget hvervet at udarbejde de for
nødne tegninger.14
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Foråret 1803 forelå de gennemarbejdede pla
ner, der 17. maj præsenteredes i den nystiftede
Slotsbygningskommission.15
På
dette
tids
punkt havde de allerede modtaget kongens
godkendelse, omend der mundtligt var tilføjet
en række ændringsforslag. Blandt disse, der
den følgende dag nedfældedes på papiret af
kommissionens
leder,
statsministeren,
grev
C. D. Reventlow,16 angår de to slotskirken (jfr.
s. 186).
Af det approberede projekt fra 1803 kendes
fire opstalter, samt planer af dameetage, nedre
mezzanin og kongeetage (fig. 109-10).17 Planer
ne er dog alle forsynet med dækblade til alter
native løsninger vedrørende sydfløjen og (for
de to førstes vedkommende) til østfløjen og
nordre løngang. Det er desuden værd at be
mærke, at approberingen er skrevet hen over
de påklæbede dækblade som en godkendelse af
disse, kronologisk vel sekundære forslag.
Udgangspunktet for projektet var forslaget
fra 1800, dog med den modifikation, at store
nordre løngang og prins Jørgens gård var med
taget på planerne. Et grundlæggende princip
for slottets genopbygning var bibeholdelsen af
den ydre skal, idet dog vestfløjen erstattedes af
en kolonnade. Udvendig respekteredes i ho
vedsagen det gamle slots vinduesplacering og
risalitter, mens de oprindelig sandstensbeklædte facader pudsedes, og udsmykningen om
skabtes radikalt for at harmonere med en ny
tids stilideal (fig. 107). Indvendig bevaredes hovedskillemurene i de tre øvrige fløje. En række
forhold gjorde det imdlertid nødvendigt at
ændre den indre disposition på afgørende
punkter. Det gælder hovedindgangens og rid
dersalens eliminering i vestfløjen og de ændre
de boligbehov for kongefamilien. Efter beslut
ningen om at nedrive kirkebygningen gælder
det også for slotskirkens placering.
Hovedportalen til slottet blev nu lagt i øst
fløjen mod slotspladsen, idet kongetrappen, –
slottets ene store trappeanlæg, placeredes umiddelbart syd herfor, mens dronningetrappen
bibeholdt sin plads fra det første Chri
stiansborg i nordfløjen. De kongelige apparte
menter koncentreredes i øst- og nordfløjen,

12*
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Fig. 109. Plan 1803 af hovedslottets og nordre løngangs nedre mezzaninetage (s. 179). 1:900. Tegningen er
gengivet uden det påklæbede dækblad. RA. — Plan, 1803, of the lower Mezzanine in the Castle and the north

Communication Gallery. First version.
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Fig. 110. Plan 1803 af hovedslottets og nordre løngangs dameetage (s. 179). 1:900. Tegningen er gengivet uden
det påklæbede dækblad. RA. — Plan, 1803, of the Ladies Floor in the Castle and in the north Communication

Gallery. First version.
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mens sydfløjen kom til at huse de mest betyd
ningsfulde
repræsentationsgemakker:
riddersa
len, lagt i kongeetagen og Højesteret, anbragt
som tidligere i sydvesthjørnet, omend nu i dameetagen.
Umiddelbart øst herfor placeredes slotska
pellet (fig. 109-10) inden for det areal, der tidli
gere havde været optaget af kongetrappen.
Denne løsning ses dog kun på planernes første
version og er udeladt på de påklæbede, appro
berede dækblade (jfr. s. 184f.). Inkorporerin
gen af kirken i slottets sydfløj (og beslutningen
om at sløjfe den gamle kirkebygning) fik også
konsekvenser for området nord for hovedslot

tet. Den nordre løngang, der ikke længere
skulle fungere som forbindelsesfløj til kirken,
blev nu indrettet med et centralrum, der skød
sig frem i en halvcirkel imod et haveanlæg, pla
ceret i prins Jørgens gård (fig. 110). Indvendig
var angivet en krans af otte søjler, men vel at
mærke kun i nedre mezzanins plan. Disse har
antagelig skullet bære et loftshvælv i form af en
lav kuppel, der dog ikke er markeret på tegnin
gen af slottets facade mod øst. Udvendig mod
haven var rotunden prydet af en søjlebåren ba
lustrade eller balkon. Dette usædvanlige ind
slag i det gamle slotskompleks har formentlig
været tænkt som en udsigtspavillon og en mo

Fig. 111. Prospekt af Christiansborgs brand 26.-27. febr. 1794 med slotskirken i forgrunden (s. 177, 183).
Farvelagt kobberstik af G. L. Lahde. — The fire at Christiansborg Castle 26-21 February 1794, with the Chapel in

the foreground. Colour print by G. L. Lahde.

SLOTSKIRKENS BRAND

numental entré til det diminutive engelske ha
veanlæg, der som modpol havde et cirkulært
havetempel.18
Slottets opførelse. De approberede tegninger
dannede udgangspunkt for byggeriet, der snart
efter tog sin begyndelse.19 Arbejdet indledtes
med vestfløjens nedrivning og klargøring af de
udvendige facader. Hvad det indre angår, fore
tog C. F. Hansen flere ændringer af rummenes
placering og bestemmelse inden for de næste
år. Vigtigst i denne sammenhæng var beslut
ningen om at bevare den gamle kirkebygning,
hvormed det planlagte kapel i sydfløjen bort
faldt, tillige med det lille haveanlæg og den
projekterede rotunde i nordre løngang.
Et stadig tilbagevendende problem i disse år
var knaphed på materialer, forårsaget af forsy
ningsvanskeligheder
under
Napoleonskrigene
og den stramme økonomi, kulminerende med
Statsbankerotten 1813. C. F. Hansen søgte dog
bestandig at få det bedst mulige ud af de van
skelige konjunkturer. Ofte benyttedes genan
vendte bygningsmaterialer, og ikke alene fra
slottet selv. Bly fik man f.eks. fra det 1808 af
brændte Koldinghus, kobber bl.a. fra Frue Kir
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kes ruin, en tømmerleverance fra et strandet
vrag etc.20 I sin nidkærhed gik overbygningsdirektøren endog så vidt, at han fremmede det
beklagelige forslag om nedbrydning af Hørs
holm slot, hvorfra man kunne skaffe sig mur
sten, tømmer, tegl, kobber og bly, ligesom han
plæderede for omdannelsen af Frederikskirken,
hvis genopførelse han selv skulle have ledet, til
et »marmorbrud«, bl.a. til brug for slots
kirken.21
1822 var det udvendige arbejde i det store og
hele
afsluttet,
bortset
fra
den
planlagte
skulpturudsmykning,
hvortil
Bertel
Thorvald
sen fik tildelt hovedfacadens nichefigurer, me
daljoner og trekantrelief. Til det indre udarbej
dede C. F. Hansen, fra 1816 bistået af
G. F. Hetsch, en lang række tegninger til de
vigtigste
gemakker.22
Prins
Frederik
(VII).s
formæling med prinsesse Vilhelmine 1828 i
slotskirken, der var blevet indviet to år forin
den, markerede den officielle kongelige ind
flytning på slottet.23 Der skulle dog gå adskilli
ge år, før bygningsarbejderne på Christians
borg hørte inde.

BYGNINGSHISTORIE
SLOTSKIRKENS BRAND 1794
Den voldsomme slotsbrand, der udbrød ved
tretiden om eftermiddagen 26. febr. 1794, nåe
de omkring midnat til slotskirken (fig. 111).1
En frisk sydøstvind fik hurtigt flammerne til at
tage fat, og ved ettiden om natten faldt taget
sammen med et stort bulder. Galleriopbygnin
gen, der for hovedpartens vedkommende be
stod af træ, blev et let bytte for ilden, og selv de
italienske marmorsøjler, kirkens pryd, skal væ
re blevet forvandlet til kalk.24 Ved firetiden om
morgenen var alt udbrændt. Poeten og lægen
Rasmus Frankenau har i en elegi, inspireret at
stemningsindtryk fra brandtomten natten efter

katastrofen, tolket sine følelser ved synet af rui
nen – og her ikke mindst af kirken:
»Der, hvor under blanke Marmorbuer
Kongers Konges Lovsang vældig lød,
Der, hvor svøbt i Glands af Guldets Luer,
Krucks (sic) forvovne Pensel Skræk indgiød;
Der en Taare sig af Øiet stjæler,
Naar for hine grædske Kapitæler
Konstens varme Elsker frygtsom seer
Aaben Himmel, Kul og smuldret Leer. «25
Af slotskirkens inventar synes kun mindre løs
øre at have undgået ødelæggelse. Forskellige
kirketavler, pengeskrin, et timeglas og en dåbskande blev sammen med en række alterklæder
afleveret til de kongelige palæer på Ama-
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lienborg, hvorfra de sidenhen kom til Rosen
borg.26 Ved eftersøgning i kirkebygningens ru
in dukkede også enkelte genstande op, men det
meste synes at hidrøre fra magasinrummene i
kælderen.27

PLANERNE FOR SLOTSKIRKEN
1794-1800
Som allerede antydet ovenfor var slotskirkens
skæbne endnu uafklaret i de første år efter bran
den. Kirkens fortsatte eksistens som hofkirke
var naturligvis nøje forbundet med overvejel
serne om at genopføre Christiansborg som
kongebolig. Da kongefamilien var blevet ind
kvarteret i Frederiksstaden nær den ufuldførte
Frederikskirke, rejste der sig – i al fald i den
offentlige debat – et spørgsmål, om ikke slots
kirkens genrejsning skulle opgives, og ressour
cerne i stedet anvendes til fuldførelsen af den
planlagte
kuppelkirke
ved
Amalienborgpalæerne.28
En alternativ løsning til bevaring af bygnin
gen som kirke var som nævnt at overdrage den
til S. Nicolai kirkes menighed.10 Endelig frem
kom Harsdorff 1795 med planer om at indrette
kirken til råd- og domhus,8 men disse tanker
afvistes. Det står dog fast, at der, i det mindste
til januar 1799, var en positiv stemning blandt
de planlæggende myndigheder for at bevare
slotskirken,29 selv om det ikke er klart, hvilke
konkrete ideer man i øvrigt havde for kirken,
»der til andet Brug er bestemt«.9
Mens de forskellige muligheder debattere
des, stod ruinerne af slottet og slotskirken ikke
ubenyttet hen. I vognremiserne bag kirken ind
rettedes 1795 en kaserne til det ridende artilleri
og en malersal for teatret.30 Ved selve kirken
(fig. 211) var et lager af bygningsmateriel, og
bygningsforvalter Norup synes endnu i en pe
riode at have benyttet sine gamle kontorer i
kirkebygningens kælderetage.31
Tanken om en nedrivning af kirkebygningen
blev imidlertid bragt på bane i projektet af sep
tember 1800.13 Her foreslog de tre bygmestre,
at »den i lige bredde med Kirken fremspringen
de Pavillon (d.v.s. forbygningen) beholdt sin

nuværende højde i lige dybde med Løngangs
Bygningen, der i saa fald (...) vilde beholde
Størrelse nok, for deri at kunde anlægge et lidet
net Capell (...); derimod blev den heele Byg
ning, hvori Kirken forhen haver lagt at nedbry
de eller til anden Bestemmelse at benytte«. Til
syneladende skulle forbygningen, der også tid
ligere i forbindelse med det første Chri
stiansborgs opførelse betegnedes som en selv
stændig bygning, huse slotsmenigheden, mens
selve kirken, d.v.s. de ni vestligste fag af fløjen
kunne nedrives eller anvendes til andet. I den
kongelige godkendelse af hele projektet hed det
om dette spørgsmål alene, at »det afbrændte
Christiansborg Slots Kirkebygning skal ned
brydes.«14 Når man undlod at kommentere
planerne for det lille kapel, må det antagelig
opfattes som en afvisning af forslaget.

SLOTSKIRKEN

I

PROJEKTET

FRA

1803

1803 forelagde C. F. Hansen det gennemarbej
dede slotsprojekt, der oprindelig forudsatte, at
kirken ikke skulle bevares ved nordre løngang.
Det er således karakteristisk, at planen over dameetagen i den første udgave uden dækblad vi
ser løngangen afsluttet mod nord med en luk
ket mur, mens kirkens sydmur er erstattet af en
punkteret linje, vel som markering af et stakit
mellem det lille haveanlæg i prins Jørgens gård
og den nu åbne plads på kirketomten (fig. 110).
De øvrige sidebygninger (vognremiserne, den
lille nordre løngang og den lige stald), der ikke
direkte berørtes af Hansens projekt, er derimod
angivet med en fuldt optrukket streg og en
bred lavering.
Da projektet således ikke omfattede en gen
rejsning af slotskirken på den hidtidige plads,
er det naturligt at vende sig mod selve hoved
slottet. Her fanges opmærksomheden af et ca.
14,5 m langt og 10,5 m bredt rum, som opta
ger den gamle kongetrappes plads i sydfløjen,
for så vidt angår dameetagen og nedre mezza
nin (fig. 113-14). Rummet, der mod vest støder
op til højesteretssalen, ses også på det approbe
rede tværsnit (fig. 112). Indretningen af dette
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Fig. 112-114. Den projekterede slotskirke 1803. RA. 112. Længdesnit mod øst (s. 184f.). 1:150. Detalje af
tværsnit af hovedslottet. 113. Plan af dameetage (s. 184 f.). 1-300. Detalje af hovedslottets sydfløj, jfr. fig. 110.
114. Plan af mezzaninetage (s. 184 f.). 1:300. Detalje af hovedslottets sydfløj, jfr. fig. 109. — The proposed Castle

Chapel, 1803. 112. Longitudinal section to the east. Detail from cross-section of the Castle. 113. Plan of the Ladies’
Floor. Detail of the south wing of the Castle, cf. fig. 110. 114. Plan of the Mezzanine. Detail of the south wing of the
Castle, cf. fig. 109.

rum, der ved siden af Højesteret og riddersalen
er det mest detaljerede interiør på planerne, gør
en identifikation som slotskapel mest sand
synlig.32
Detaljerne er stærkt præget af et antikiseren
de ideal, som nok afviger fra traditionel kirke
stil, men ikke slører rummets grundlæggende
disposition, der helt er i pagt med fyrstekapellets norm: modstillingen af korparti og her
skabstol. Koret er vist som et podium med

halvcirkulært midtparti, flankeret af søjler med
vaser
(kandelabre?).
Balustrader
indrammer
midtpartiets nedre del og en fremskudt bue
herover, antagelig som markering af alter
skranken foran det halvrunde alterbord, båret
afben med løvefødder, og af prædikestolen. Et
lignende balustradehegnet podium er angivet
ved den modsatte væg, formentlig en forhøj
ning til kongens stol. På det søjlebårne pulpitur
ovenover er indtegnet en rektangulær opbyg-
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ning med fremskudte sidepartier, vel identisk
med orglet. Adgangen til kongestol og orgel
kunne foregå via en smal korridor bag den
gamle kongetrappe (jfr. fig. 109-10). Det lille
kapel, der dækkedes af et fladt loft, var smyk
ket med nicheskulpturer og en relieffrise – til
syneladende en klassicerende version af Kon
gernes tilbedelse.
Forud for dette projekt synes C. F. Hansen at
have udført et antal skitser. I en lille, blåt ind
bundet skitsebog, der efter alt at dømme har
været i arkitektens eje, findes forskellige udkast
til et rum, der i proportioner og antal vinduer
nøje svarer til kapellet, omend suppleret med
de to flankerende fag mod slotsgården. Flere er
langt mere fantasifulde end det projekterede
(fig. 208).33
Som Hansens projekt blev forelagt i denne
første udformning, vandt det ikke bifald hos
kongen. Herpå tyder de påklæbede, approbere
de dækblade, hvor kongetrappen og slotskapel
let inden for denne er erstattet af et antal min
dre rum.34 De kongelige kommentarer er anta
gelig ved denne lejlighed blevet nedfældet i et
memorandum af grev Reventlow.16 Det hed
her under pkt. 2: »En Deel af den ved Slotskir
ken værende Pavillon skal blive staaende og
indrettes til Slotskirke af saadan Størrelse, at
den ved forefaldende Høytideligheder kan være
tilstrækkelig«. Endvidere i pkt. 3: »At den
Plads, der bliver tilovers af den øvrige Deel af
forrige Slots-Kirkebygning, skal anvendes til
Have.«35 Hermed var man tilbage ved de tre
bygmestres forslag fra 1800. Da kirkefløjens
forbygning nu atter tænktes bevaret, måtte
nordre løngang samtidig få sin oprindelige sta
tus tilbage som forbindelsesgang mellem kir
ken og slottet. Det kunne være en af årsagerne
til rotundens sløjfning i planernes anden versi
on og genetableringen af den tidligere korridor
foran en række mindre gemakker.

PROJEKTET TIL SLOTSKIRKEN 1810
Der skulle gå flere år, før C. F. Hansen på ny
vendte sig mod slotskirken. Hovedslottets gen
opbygning kom i første række. 18. nov. 1810

Fig. 115. Slotskirken 1810. Hovedfacade mod slots
pladsen (s. 188 f). 1:600. RA. — Castle Chapel, 1810.
Main facade towards the courtyard.

fremlagde han imidlertid syv tegninger til kir
ken, der ledsaget af en forestilling fra kommis
sionen overraktes Frederik VI og fik dennes
approbation 15. jan. 1811 (fig. 115-19)36 Som
projektet foreligger, er det åbenbart, at den
kongelige beslutning fra 1803 er blevet afgø
rende ændret. Hvor der før kun var tale om at
bibeholde en del af kirkebygningen, anførtes
det nu i kommissionens redegørelse, at den ny
kirke atter skulle indrettes »paa det Sted, hvor
den forrige Kirke har været opført, og de staa
ende Rudera saavit (sic) muligt hertil benyt
tes.« Altså en bevaring i fuldt omfang af den
gamle kirkefløj.
Tegningerne fra 1810 er bortset fra tværsnit
mod alter og kongestol endnu bevarede og vi
ser slotskirken i en udformning, der i hoved
træk svarer til den opførte bygning, omend en
række enkeltheder endnu ikke havde fundet de
res endelige form. I lighed med hovedslottet
var C. F. Hansen ved projekteringen bundet af
ydermurene
og
fundamenterne,
ligesom
han
udnyttede en række af de indvendige skillemure (fig. 132).37 En afgørende forandring i for
hold til tidligere var, at bygningen nu alene
skulle benyttes som kirke og ikke længere rum-
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Fig.

116-17. Slotskirken 1810. 116. Facade mod Gammel Strand (s. 188). 1:600. 117. Længdesnit
(s. 188f.). 1:600. RA. — Castle Chapel, 1810. 116. Facade towards Gammel Strand. 117. Longitudinal section to the

me beboelse og andre sekundære funktioner.
Det var således muligt at lade kirken markere
sig som et selvstændigt element i anlæggets
nordøsthjørne og gennem eksteriørets udform
ning med en kuppel over de tre midterste fag
og
en
skulptursmykket
søjleportikus
mod
slotspladsen signalere bygningens særlige sta
tus. Dette er også udtrykkeligt understreget i

mod

syd

den
ledsagende
kommentar:
»Compositionen
af Facaderne give tilkjende, at denne Bygning
er Slots Kapellet«. For kuplens vedkommende
henvistes særligt til Rom, der endnu prangedes
af over 100 større og mindre kupler på byens
kirker. »Med en saadan Dohm (...) ønsker
Konstneren
Hovedstaden
prydet,
saa
meget
mere da Slots Kirkens beliggenhed fra Kjøb-
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Fig. 118. Slotskirken 1810. Plan af underetage (s. 188f.). 1:600. RA. — Castle Chapel, 1810. Plan of Ground
Floor.

magergade,
Amagertorv
og
flere
forskellige
Gader er saa skjøn, at den gandske indbyde til
denne fattede Idee ...«.36
For at fremhæve kuplen mest muligt var kir
kens ydre præget af stor enkelthed. Mod slots
pladsen, hvor hovedindgangen placeredes, var
alle vinduesåbninger og den tidligere midtrisalit elimineret (fig. 115). Indgangen flankeredes
af rundbuede, figursmykkede nicher og var
indrammet af en søjleportikus. Nordfacadens
opstalt (fig. 116) viste et nyt vinduessystem.
Den tidligere facade (fig. 83) med ensartede
rækker af vinduer, kun brudt af den syv fag
lange midtrisalit, var nu opdelt i tre bredere
partier, hver på tre vinduesfag, adskilt af to
smalle risalitter, alene med vinduer i dameetagen. Vinduernes antal og placering var således
forandret på en række punkter. Kældervindu
erne var helt sløjfet, idet kommissionen havde
besluttet at opfylde kælderetagen med jord, da
»De under den forrige Kirke befindende Kjelder Gevelvter ere saa slette, at de dagligen truer
med at styrte sammen«.16 Dameetagens og
mezzaninens vinduer var anbragt lavere i for

hold til tidligere som følge af en sænkning i
gulvniveauet (jfr. s. 217). Hertil kom, at vin
duerne i de to risalitter reduceredes fra oprinde
lig to til et i dameetagen og helt blev udeladt i
de to øvre etager (i kongeetagen dog erstattet
med en reliefmedaljon). Ny var endelig den
store lunette i facadens midte, der i kongeeta
gen erstattede tre mindre åbninger.
Som betoning af de vandrette linjer var bæl
tegesimsen mellem mezzanin- og kongeetage
bibeholdt. Endvidere tænktes muren forhøjet
ca. 1,2 m i forhold til den gamle kirke og af
sluttet af en gesims, hvis rigt profilerede kronliste havde fremspringende volutkonsoller. En
lav attika skjulte de skrå tagflader, som vel føl
tes generende for kirkens strenge opbygning af
kubiske, cylindriske og kugleformede ele38
menter.
For det indres vedkommende var en række
funktionelle træk i overensstemmelse med for
gængeren: en gallerikirke med omløbende pul
pitur, lagt som en skal om det centrale midt
rum, og med alter og prædikestol i vest, kon
gestol i øst (fig. 117-19). Den konkrete ud
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Fig.

119.

Slotskirken

1810.

Plan

af

mezzaninen

(1.

pulpitur)

(s.

188f.).

1:600.

RA.

—

Castle

Chapel,

1810.

Plan

of the Mezzanine (1st gallery).

formning
var
dog
radikalt
forskellig.
For
rummet større anselighed. Også mezzanineta
gen blev sænket i forhold til den tidligere kirke
C. F. Hansen havde den brændte kirke med sin
og til hovedslottet. Navnlig her var niveaufor
»lige platfond (...) mere Udseende af en decoskellen mærkbar for adgangsvejen fra slottet
reret Sal end en Kirke« og manglede på grund
via nordre løngangsmezzanin, der efter konge
af sin overflødige pragt med forgyldning og
etagens sløjfning tjente som forbindelsesgang
marmor »den Simplicitet, der giver Værdig
til kongestolen, nu placeret i denne etage. Ma
hed«.36 Med udgangspunkt i det tre fag lange
kvadratiske midtfag, der overhvælvedes af en
jestæterne måtte finde sig i en entré, der var
mere kroget end nogensinde før (jfr. s. 223f.),
pendentivkuppel, havde arkitekten opbygget et
symmetrisk kirkerum med betoning af længde
- ned ad trapper og rundt om hjørner. Konge
stolen var anbragt på mezzaninetagens galleri
aksen. I vest udvidedes det centrale rum med
umiddelbart over en lille vestibule, mens orglet
en lille retkantet alterniche, i øst af et større
tværrektangulært
indgangsfag,
hvorover
kon
endnu ikke synes at have faet sin endelige plads
gestolen og orglet befandt sig. De to poler – alter og kongestolpå
– udmærkedes
store kongestolen. Ifølge kom
2. pulpituraf toover
søjler. Hinsides disse rum var ved begge kortsi
missionen ville den store bue i vest over altret
være »tjenlig til Orchester for Musik Chor,
der en forhal og to trapper, samt mindre rum af
sekundær funktion.
saavel instrumental som vocal«. Samme sted
Det centrale rum indrammedes af gallerier,
eller i den modsatte bue over kongestolen kun
ne orglet anbringes »i Baggrunden, hvorfra
der udnyttede pillefundamenterne fra den gam
dets lyd udbredtes i Kirken uden distinguerenle kirke (fig. 118, 132). Ved udformningen af
interiøret havde Hansen dog som nævnt sløjfet
de at komme til Syne«.36
kælderetagen, hvilket muliggjorde en sænk
Hvad angår kirkens udsmykning rummer de
ning af kirkens gulv med henblik på at give
approberede tegninger fra 1810-11 også visse
oplysninger. I modsætning til det gamle kapel
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ønskede arkitekten at lade slotskirken smykke
med skulpturer, både ud- og indvendig i form
af statuer eller relieffer, anbragt i vægnicher el
ler placeret som medaljoner og friser over døre
eller vinduer.

ANDRE
O.

PROJEKTTEGNINGER
1810-O. 1825

Som det fremgår af bygningshistorien for det
omhandlede tidsrum (s. 193) kom der først
gang i kirkebyggeriet nogle år efter projektets
godkendelse. 1820 var den nye kirke dog under
tag, og 1826 kunne den indvies. Denne lang
trukne tilblivelsesproces har tilladt arkitekten at
nyvurdere og viderebearbejde planerne, lige
som økonomiske og andre ydre faktorer kan
være medansvarlige for, at den opførte byg
ning på flere punkter afviger fra den kirke,
kongen godkendte 1811. Forholdet illustreres i
øvrigt af de approberede grundplaner (fig. 11819), hvor de faktiske afvigelser i den opførte
bygning er skitseret, antagelig som forarbejde
til reviderede planer.
Hvornår C. F. Hansen påbegyndte udarbej
delsen af det kirkeprojekt, som fremlagdes
1810, vides ikke. Der er imidlertid bevaret to
(tre) udaterede tegninger – en plan af dameetagen og to opstalter af facaden mod slotspladsen
–
som illustrerer forstadier til det approberede
projekt. Planen39 (fig. 121) svarer i hovedtræk
til den godkendte, men kirkerummet er længe
re, idet altervæggen og korskranken er placeret
ud for anden og tredie vinduespille fra vest, i
lighed med den afbrændte slotskirke (fig.85,
132). En væsentlig afvigelse ses desuden i arki
tekturen
omkring
kuppelrummet,
idet
lang
væggenes system med pilastersmykkede piller
er videreført på østvæggen (i stedet for søjler)
foran indgangen og kongestolen. Fire store søj
ler er endvidere opstillet i kuppelfagets hjørner
som en særlig udmærkelse af rummets centrum
i arkitektonisk forstand. Andre, mindre væ
sentlige variationer ses i udformningen af de
sekundære rum omkring selve kirkerummet.
Den laverede tegning af facaden (fig. 120) er
endnu mere i overensstemmelse med den ap-

proberede.40 Det skrå tag bag attikaen og ni
chestatuerne er dog ikke indtegnet, ligesom
man ved en granskning af detaljerne kan påvise
mindre
forskelle
(trekantrelieffet,
kordongesimsens ornamentik og trappens bredde). – En
pennetegning af facaden uden indtegning af
gavlrelief kan betragtes som fortegning eller
kopi af den 1810 approberede.41
Som nævnt stod kirken 10 år senere under
tag, og dens to vigtigste facader (mod slots
pladsen og Højbro) er afbildet på to tegninger
(fig. 122-23), af hvilke den første netop bærer
påskriften »Anno 1820«.42 De viser, at man
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Fig. 120-21. Slotskirken
o. 1810. 120. Hovedfa
cade mod slotspladsen
(s. 190). 1:600. 121. Plan
af underetage (s. 190).
1:600. Kunstakademiet.
— Castle Chapel c. 1810.
120. Main facade. 121.
Ground Floor.

havde opgivet attikaen og herudover gennem
ført eller planlagt en række andre ændringer,
fortrinsvis for vinduernes vedkommende. Ved
en sammenligning med tegningen fra 1810 ses,
at hovedfacaden (fig. 120, 122) er omredigeret,
specielt hvad angår skulptur og dekoration om
kring portikus og portal. Det gælder trekantre
lieffet, muren bag portikus, som nu er rusticeret, sprosseværket i lysningen over portalen,
lunettens
bredde,
nichestatuetternes
udseende
og
endelig
kordongesimsens
ornamentik.
Nordfacadens ændringer angår vinduerne: åb
ningerne til mezzaninen (og kongeetagens re
Fig. 122-23. Slotskirken
o. 1820. 122. Hovedfa
cade mod slotspladsen
1820 (s. 190f.). 1:600.
123. Facade mod Gam
mel Strand o. 1820
(s. 190f.). 1:600. Bymu
seet. — Castle Chapel,
1820. 122. Main facade.
123. Facade towards Gam
mel Strand.

liefmedaljoner) er opgivet, og de øvrige vin
duer har nu alle faet arkitektonisk indramning.
De to tegninger skyldes næppe Hansen selv,
og har i det væsentlige karakter af en registre
ring af byggeriets aktuelle stade. Beslutningen
om at revidere det godkendte projekt må der
for være truffet på et tidligere tidspunkt, et for
hold, som bekræftes af flere udaterede tegnin
ger. Det drejer sig dels om et skitseblad, som
viser alternative løsninger af den indvendige
opbygning, dels om fire blade med hovedfaca
de, langsnit samt tværsnit mod alter og konge
stol.
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124.

Slotskirken.

Skitse

til

gallerivæggens

indre

opbygning

(s.

191).

1:600.

Kunstakademiet.

—

Castle

Chapel. Sketch drawing of the inner structure of the gallery wall.

Skitsetegningen (fig. 124) er i tusch med en
kelte tilføjelser i blyant.43 En kassettedekora
tion
omkring
bueåbningerne
i
kongeetagens
galleri knytter skitsen til det ældre projekt,
mens en prydbort på det østvendte tværsnit er
nærmere beslægtet med den udsmykning, der
skulle blive den endelige.44 Mere tankevækken
de er dog de to længdesnit. På det ene er søjlen
(søjleparret) i øst flyttet tilbage fra væggen for
an det lille indgangsrum og kongestolen til åb
ningen ud mod forhallen. Hvilke konsekvenser
denne ændring ville få for den lille vestibule og
kongestolen, er ikke angivet.45 I vest har søjlens
(søjleparrets) pendant ved altret bibeholdt sin
oprindelige plads, men bag søjlen er skitseret et
ca. 3,5 m dybt rum, muligvis et første udkast
eller et alternativ til alternichen. Endnu en afvi

gelse fra de øvrige projekttegninger og den op
førte kirke er de retkantede åbninger mellem
midtfagets kolossalpilastre. Buer er dog samti
dig antydet med en tynd blyantsstreg. I det an
det længdesnit, der er lagt vinkelret på de øvri
ge tegninger, ses kun to fag af midtrummet.
Her er imidlertid til højre vist et alternativ til
galleriopbygningen med en ekstra etage skudt
ind mellem dame- og mezzaninetagen. I den
tredelte opbygning er højden af de enkelte eta
ger tilsvarende reduceret, hvilket også er af
spejlet i faget til venstre, hvor alternativer til
vindues- og døråbningen ind mod midtrum
met er angivet.
De laverede tegninger (fig. 125-7, 183) er
formentlig dele af et helt sæt, hvormed
C. F. Hansen har præsenteret sine ændrings
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forslag.46 At dømme efter den omhu, der er
lagt i deres udførelse er det fristende at identifi
cere tre af dem med de tegninger af samme
motiver,
arkitekten
fremlagde
på
Salonen
1815, arrangeret i forbindelse med kongepar
rets kroning. Det udstillede blad »Facade af
Slotskirken imod Kanalen« mangler i så fald.
Under
alle
omstændigheder
må
tegningerne
dog være udført før 1819, hvor den gengivne
alterniche tidligst nævnes i forbindelse med be
stillingen af altrets Kristusfigur (jfr. s. 250f.).47
En sammenligning mellem længdesnittet fra
1810 og det reviderede (fig. 117 og 126) godt
gør, at ændringerne i det indre primært hænger
sammen
med
den
skulpturelle
udsmykning.
Således er der foruden alterstatuen i den nu in
troducerede
alterniche,
tegnet
skulpturer
på
kuplens pendentiver, i vægnicher i indgangsfaget, kongestolen og den ovale vestibule bag
vestportalen. Til gengæld udgår forhallens re
liefmedaljoner og figurfremstillingerne i flan
kemurenes ædikulaer. Også den arkitektoniske
ornamentik
er
revideret
(kuppelkassetternes
antal, udsmykningen på forsiden af de bærende
buer), og endelig ses, at hjørnetrappernes repos
mod den nu rusticerede forhal er forandret.
I årene omkring kirkens indvielse publicere
de C. F. Hansen som et led i det store planche
værk om egne arkitekturværker, en række kob
berstik, der viser slotskirkens planer, ydre og
indre opbygning samt detaljer og perspektiver
(fig. 136-145, 185).48 Hvor disse kobberstik kan
sammenlignes med de bevarede tegninger til
det reviderede projekt (fig. 125-27), er der stor
overensstemmelse, bortset fra de tilfælde, hvor
man i kobberstikkene har indarbejdet en række
af de ændringer, som gennemførtes i tiden mel
lem færdiggørelsen af det reviderede projekt og
kirkens indvielse. Dette gælder således Bissens
englerelieffer i pendentiverne og kortsidernes
medaljoner
samt
Thorvaldsens
puttifrise
på
tamburen. Endelig ses den opførte vestportal
(fig. 141), som på det reviderede projekt var
tegnet i en enklere form. På den anden side er
det karakteristisk, at det store ud- og indvendi
ge skulpturprogram (jfr. s. 224) er fastholdt, li
gesom forhallens udformning med hjørnetrap

Danmarks Kirker, København

pernes søjlebårne repos’er ikke er opgivet, uag
tet at den opførte forhal fik en enklere arkitek
tonisk dragt. I særlig grad repræsenterer den
»Perspektiviske Anskuelse« af kirkens interiør
(fig. 185) arkitektens egen vision. Udblikket
gennem de to kolossalsøjler indrammer på ma
jestætisk vis det store kuppelrum, men er fak
tisk en fiktion, idet kongestolen elimineres. Alt
inventar, der bortset fra altret kunne virke di
straherende på helhedsindtrykket, er på samme
måde udeladt. Ydermere har Hansen tilføjet et
udarbejdet flisegulv, der med et mønster af
koncentriske cirkler bidrager til at samle op
mærksomheden om kuppelrummet. Til sam
menligning tjener her en, ganske vist noget
yngre, blyantstegning af interiøret, vist fra om
trent samme synsvinkel, men gengivet i »be
folket« tilstand under en gudstjeneste (fig. 129).
KIRKENS

OPFØRELSE

1813-26

Selv om projektet til kirken forelå udarbejdet i
hovedtræk ved årsskiftet 1810-11, skulle der al
ligevel gå endnu nogle år, før byggearbejderne
for alvor kom i gang.49 Hovedslottet havde

Fig. 125.
slotspladsen

Slotskirken o. 1815-19.
(s. 192f.). 1:600. RA.

Hovedfacade mod
— Castle Chapel

c. 1819. Main facade.

13

Fig. 126. Slotskirken o. 1815-19. Længdesnit mod syd (s. 192f.). 1:300. RA. — Castle Chapel c. 1815-19. Longitudinal section to the south.
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Fig. 127. Slotskirken o. 1815-19. Tværsnit mod kongestolen og altret (s. 192f.). 1:300. RA. — Castle Chapel c. 1815-19. Cross-section towards the
King’s Gallery and the altar.
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Fig. 128. Prospekt af slotskirken fra Ved Stranden. Blyantsskitse
tek. — View of the Castle Chapel from Ved Stranden. Pencil sketch by H. W. Bissen 1823.

fortsat første prioritet, og allerede ved frem
læggelsen af tegningerne fra 1810 erkendte
kommissionen, at »Tidernes Besværlighed og
Mangel paa adskillige hertil nødvendige Byg
ningsmaterialer ey ville tillade at fremme denne
Kirkes Istandsættelse efter Ønske.«16 Men som
en nødplan foreslog man dog at sikre bygnin
gens »rudera« mod videre forfald og hertil be
nytte stilladset fra østfløjens hovedportal, så
snart denne var færdig. Et relevant argument
for at iværksætte arbejdet med det samme, var
også, at facaden mod slotspladsen nu nærmede
sig sin fuldendelse, og kirken ville derfor i sin
nuværende forfatning »vanzire det hele og være
aldeles upassende i sin Tid, naar Slottet af de
kongelige Herskaber blev beboet.«36 Hvad det
indre angik, anbefaledes det derimod, at man
ventede til bedre tider.
Før 1813 skete der imidlertid intet ved kir
ken. 22. nov. meddelte kommissionen, at der
måtte beregnes yderligere 10.000 rbd. til arbej
dets begyndelse, da murene nu var så forfaldne,
at det kunne blive betænkeligt at benytte dem i
den ny bygning.49 Da den næste arbejdsrapport
forelå tre år efter, kunne man dog triumferende

af

H.

W.

Bissen

1823.

Ny

Carlsberg

Glypto

indberette, »at det trods Tidsomstændigheder
ne i Aaret 1813 og 14 formedelst Krigen« og
den derpå fulgte ugunstige tid, alligevel »ved
idel Anstrengelse« var lykkedes at gennemføre
det 1813 planlagte arbejde, herunder rejsningen
af et stillads ved kirken og påbegyndelsen af
murearbejdet. Ydermere kunne man flytte et
stillads fra slottets nordfløj over til kirken.
Inden for den næste treårsperiode, der er om
talt i rapporten af 10. febr. 1819, skred arbejdet
på kirkens ydre kun langsomt videre. Stillad
serne på syd- og vestfløjen var nu rejst og vin
duerne på disse facader forandret. I øst og nord
var stenhuggerarbejdet på vinduerne ligeledes
påbegyndt. De gamle mure, hvis oprindelige
sandstensbeklædning
var
hugget
bort,
blev
yderligere forhøjet 3 alen. Taget var afbundet,
rejst til højde med kuplen og yderligere tækket
med kobber. Indvendig var tømrerne begyndt
at lægge bjælker ind mellem etagerne, mens
murerne havde rejst de fire buer, som kuplen
skulle hvile på. Herefter kom der mere fart i
byggeriet. 1820 rejstes kuplen, der samme år
forskalledes indvendigt og kobbertækkedes ud
vendigt. Hermed var slotskirken helt under
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tag, og en velfortjent dusør blev udbetalt til
håndværkerne.50 Udvendig var facaderne ble
vet pudset og den manglende cordongesims,
samt vinduesforsiringer og arbejde ved soklen
udført på syd og østfløjen. Portalens fire sandstenssøjler og det tilhørende stenhuggerarbejde
meldtes ligeledes udført. 1821-22 koncentrere
de man sig udvendig om isætning af vinduer,
færdiggørelse af stenhuggerarbejdet og hoved
trappen, mens man indvendig opmurede søjler
og lisener, trak gesimserne ovenover, samt på
begyndte afpudsningen af væggene og deres
ornamenter.
Størstedelen
af
stukkaturarbejder
ne i hvælvingerne var allerede fuldført marts
1822.
Om byggeriets forløb de næste par år er op
lysningerne mere sparsomme. Sidste udførlige
rapport foreligger 17. juni 1823, hvor gesimsen
i og over kongestolen var trukket, ligesom lof
terne sammesteds blev pudsede. Planlagt var
nu hvidtningen af kuplen og de bærende buer,
samt afpudsning af væggene indtil det slebne
gipsmarmor. Yderligere indsætning af vinduer
og opmuring af skillemure. Af den omfattende
skulpturudsmykning,
der
var
planlagt
(jfr.
s. 224f.) og indledtes med bestillingen af altrets
Kristusfigur hos Thorvaldsen, kunne de første
arbejder opsættes i disse år: Thorvaldsens puttifrise i kuppeltamburen, Bissens engle i pendentiverne, hans fire relieffer med motiver fra Ny
Testamente i nordre og søndre sidegang, samt
de fire medaljonrelieffer over kortsidernes ni
cher. Vedrørende de store evangelistfigurer til
disse nicher var der allerede truffet visse dispo
sitioner, og Herman Ernst Freund, der på dette
tidspunkt opholdt sig i Rom, havde påbegyndt
udførelsen af evangelisten Lukas. Denne blev
dog først opsat 1841 (s. 232f.).
De vanskelige tider satte fortsat præg på
byggeplanerne.
1825
foreslog
kommissionen,
at man indskrænkede arbejdet i kirken og de
kongelige gemakker til fordel for fuldførelsen
af Højesteret, men kongen afviste tanken.
Slotskirken var nu så langt fremskreden, at
man ventede den færdig det følgende forår.49
Januar 1826 udbetaltes en ekstrabevilling på
3000 rbd. til møbler og diverse prydelser, og

Fig. 129. Slotskirken. Perspektivisk tegning af inter
iør, udført o. 1850 af Heinrich Hansen (s. 193).
NM2. — Castle Chapel. Perspectival drawing of the

interior by Heinrich Hansen, c. 1850.

arbejdet med indretningen intensiveredes yder
ligere. 20. april fik kommandanten på Rosen
borg endog befaling til at indsætte militære be
tjente, der skulle hindre adgangen til kirken af
hensyn til det uforstyrrede arbejde.51

INDVIELSEN

1826

Pinsedag 14. maj 1826 blev slotskirken indviet,
endnu to år før kongefamilien officielt flyttede
ind i det ombyggede slot. Dagen var langtfra
tilfældig valgt. På denne dato fejredes landet
over tusindårsfesten for kristendommens ind
førelse.
Biskop Frederik Münter holdt indvielsesprædikenen i kirken.52 Med udgangspunkt i da
gens tekst om Helligåndens udgydelse og ud
bredelsen af Guds ånd blandt folkeslagene talte
han om den aktuelle fest for kristendommens
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sejr i Norden, hvor talrige kirker gennem år
hundreder var blevet rejst, ikke mindst ved
Dannerkongernes indsats. »Saaledes har og vor
ædle og dyrebare Konge prydet sin Kongeborg
med dette herlige Tempel, hvilket nu med kon
gelig pragt er opreist af dets Aske.« Slotskirken
var således ligesom kongeborgens »Førstegrø
de«, hvor Danmarks konge skulle forene sig i
fælles bøn med sit folk, »som Fader for sine
Børn (med) alle Sielens Tanker og Følelser hen
vendte til den fælles store Fader.«

SLOTSKIRKEN

I

TIDEN

1826-1884

Arbejdet med kirkens indretning fortsatte end
nu efter indvielsen. Et væsentligt supplement
var orglet, der fuldførtes 1829. Selve bygnin
gen betragtedes dog i hovedtræk som færdig
gjort. I al fald udbetaltes juli 1826 særlige grati
aler til håndværkerne i den anledning.53 Den
skulpturelle udsmykning af slotskirken var dog
langtfra afsluttet efter det program, der var an
givet i C. F. Hansens projekttegninger (jfr.
s. 186f.). Portalens fronton, der skulle smykkes
med et relief af Opstandelsen, udført af Thor
valdsen, blev 1835 foreløbig malet, mens man
ventede på originalen.54 Med Thorvaldsens død
1844 afsluttedes sagen dog i realiteten, og sene
re forsøg på at rejse spørgsmålet om portalre
lieffet og figurerne i de to nicher ved indgangs
døren forblev resultatløse (jfr. s. 228).
Indvendig skulle opstillingen af de fire evan
gelistfigurer
ligeledes
volde
hovedbrud.
Freund havde 1825 hjemsendt statuen af evan
gelisten Lukas, men på grund af forskellige
misforståelser blev figuren hensat, og fire mid
lertidige figurer, udført af maleren J. F. Lund
udfyldte nicherne fra 1826. Først 1841 kom Lu
kas på plads, et år efter Freunds død, mens de
tre øvrige nicher fik de endelige statuer 187275, udført af Theobald Stein, Carl Christian
Peters og Harald Conradsen.
Allerede i løbet af de første årtier efter kir
kens opførelse afsløredes en række svage punk
ter i bygningskonstruktionen, der med regel
mæssige mellemrum havde behov for reparati
oner. 1835 blev renden ved kuplen efterset og

lanternen kittet, mens tag og render reparere
des med lodning 1840.55 Samtidig nyhuggedes
baser til to af portalens søjler. Indvendig pudse
des væggene i sidegangen, efter at betydelige
dele af deres beklædning var blevet fortæret af
salpeter.56 1871-74 forelå regninger fra murere,
stenhuggere, tømrere og snedkere for en om
fattende udbedring af eksteriøret. Ved denne
lejlighed synes det oprindelige trinpodium for
an hovedportalen udvidet i facadens fulde bred
de.57 På facaderne i nord, øst og syd var hovedog cordongesimserne så medtagne, at det var
nødvendigt at udbedre dem med dækplader.
Senere rapporter vedrørende de samme skader
betegnede
hovedgesimsens
konstruktion
som
meget dristig, idet konsollerne, der bar hele ge
simsen, var forbundet med bjælkeender og des
uden indbyrdes sammenholdt med jernankre.
Om cordongesimsen hed det specielt, at den
havde været udført af gotlandske sandsten, der
imidlertid var stillet på den forkerte led, således
at hele forsiden havde løsnet sig fra selve ker
nen.58
Ved
hovedistandsættelsen
udbedredes
også alle vinduesindramninger, samt soklen og
hovedportalen, mens facaderne forsøgvis pud
sedes med en nyopfundet og påstået mere hold
bar
blanding
af
kalk,
portlandcement
og
strandgrus.

BRANDEN

1884

10 år senere, 3.-4. okt. 1884 ramtes Chri
stiansborg endnu en gang af en ødelæggende
brandkatastrofe, den anden i slottets knap 150årige levetid. Selv om sikringen af bygningerne
var blevet forbedret med brandmure, branddø
re og brandhaner på alle etager siden 1794, af
slørede
ulykkens
omfang
alligevel
skæbne
svangre fælder, ikke mindst i de talrige hulrum
mellem gulve og lofter, samt mellem skille
vægge og ydermure. Næret af en syd-sydøstgående vind bredte ilden sig i løbet af få timer
fra sydfløjen til øst- og nordfløjen, og ved
halvnitiden om aftenen stod hele hovedslottet i
lys lue.59 Vinden bar stadig hen mod slotskir
ken, og ilden fik flere gange fat i taget, der på et
tidspunkt
ifølge
forfatteren
Herman
Bangs

BRANDEN 1884

199

Fig. 130. Prospekt af slotskirken fra Højbro. Laveret kobberstik af H. G. F. Holm 1837. NM2. — View of the
Castle Chapel from Højbro. Print by H. G. F. Holm 1837.

øjenvidneskildring var dækket af gnister som af
et fosforlag.60 Men takket være en ihærdig ind
sats fra slukningsmandskabet, der oversprøjte
de bygningens mure med vand og dækkede
tagfladerne med våde tæpper og presenninger,
lykkedes det at redde kirken. En sprængning af
kirkeløngangsporten satte yderligere en effek
tiv bremse for ildens fremfærd, og da vinden
ved tolvtiden lagde sig, var faren for kirkens
vedkommende drevet over.
Selv om kirkebygningen således forblev in
takt, var de indvendige ødelæggelser alligevel
meget
omfattende.
Under
redningsaktionen
havde soldater med økser hugget løs på det
brændbare træværk, mens en lang række in
ventargenstande var blevet båret uden for byg
ningen. Det hele lignede en ruin ifølge avisrap
porterne med stole, bænke og gallerier hugget
sønder og sammen. Kun gelænderet foran vin
duerne var bevaret. Selv pillerne var mere eller
mindre beskadiget.59

I modsætning til selve hovedslottet var slots
kirken forsikret for 400.000 kr., og de anslåede
skader på 10.298 kr. blev af Københavns
Brandforsikring erstattet med knap 5000 kr.61
Der skulle ikke gå mange dage, før konkrete
planer for kirkens reparation forelå. Slotsfor
valter Th. Zeltner lovede endda optimistisk, at
nederste etage ville være så vidt, at der kunne
holdes gudstjeneste allerede 9. nov., altså godt
en måned efter ulykken. Af de i alt 20 håndvær
kerregninger, der på et samlet beløb af knap
11.000 kr. indsendtes til Indenrigsministeriet
30. dec. 1884, kan brandskaderne aflæses i de
taljer.62 Størst var udgifterne til snedkerarbejde
(vinduesrammer, døre, gelændere til galleriet
og stole). Til forebyggelse af ulykkestilfælde
ved eventuelle senere brande fremkom 1885 et,
særdeles relevant, forslag til installering af ud
adgående yderdøre i kirken i stedet for de
daværende indadgående.63
Til egentlige tab af større værdi synes man
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Fig. 131. Facade af Christiansborg slot og slotskirken efter Theofilus Hansens omarbejdede projekt fra
begyndelsen af 1885 (s. 201). Kunstakademiet. — Facade of Christiansborg Castle and the Castle Chapel according to

Theofilus Hansens amended project from the beginning of 1885.

kun at kunne henregne en række kirkesager,
der havde været opbevaret på øverste mezzanin
og her var smeltet sammen til en sølvbarre.64
Til gengæld skænkede Christian IX et kosteligt
sæt altersølv (fig. 188-89), bestående af kalk,
disk, oblatæske, samt kande, alterstager og
krucifiks.
SLOTSKIRKEN OG
DET TREDJE CHRISTIANSBORG
Som den vigtigste bevarede del af C. F. Han
sens nyklassicistiske slotsanlæg er slotskirken i
sin
bygningshistorie
ikke
direkte
forbundet
med opførelsen af det tredje Christiansborg.
Alligevel var kirken ved sin blotte eksistens
med det enkle, pudsede eksteriør, søjleforhal
len og den lave kuppel, en væsentlig faktor,
som man nødvendigvis måtte tage hensyn til
ved projekteringen af det ny slot.
Forberedelserne til Christiansborgs genopfø
relse blev uhyre langvarige og ressourcekræ
vende. Først 1906 valgtes det endelige projekt,
tegnet af Thorvald Jørgensen. Forinden var tal
rige andre forslag blevet fremlagt, idet stort set
alle mere betydelige danske arkitekter gennem
en snes år var involveret.65 Det største problem
for planlæggerne var at opnå den rette place
ring af Rigsdagen, hvis tilstedeværelse i eller

ved slottet var lige så afgørende i Folkestyrets
Danmark som kongens repræsentative behov.
Som det formuleredes i indbydelsen til skitse
konkurrencen 1903 måtte man i øvrigt iagtta
ge, at bygningerne dannede et arkitektonisk
hele med ridebaneanlægget, ligesom der skulle
anvises muligheder for »en smuk indbyrdes
Forbindelse med saadanne af de øvrige uden
om Slottet liggende Bygninger, som ifølge de
res Architektoniske eller historiske Betydning
maa antages at ville blive bevarede ved en even
tuel senere gennemført Omordning af Slots
holmens Bebyggelse«.66 Et dilemma for arki
tekterne var således spørgsmålet, i hvor stort
omfang de skulle respektere det nyklassicistiske
stilideal, der for en menneskealder siden var
fastlagt af C. F. Hansen og endnu manifestere
de sig monumentalt i slotskirken. For arkitek
ten Martin Nyrop, der deltog i konkurrencen
1903 var der dog ingen tvivl. Ifølge ham »kan
man fordre, at en nutidsopgave ikke skal løses
ved kopiering i en hundred år gammel henfaren
stil (som passede for sin tid og dengang kom
fra hjertet) og altså heller ikke i rokoko, gothik
o.s.v.«67 De talrige projekter viser imidlertid
vidt forskellige løsninger på dette problem. Et
yderpunkt var den totale omformning af slotskomplekset,

kirken

inklusive,

efter

arkitektens
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egne visioner, således som Theophilus Han
sens forslag fra 1884-87 er udtryk for.68 I det
tidlige klassicistisk prægede projekt (fig. 131) er
slotskirkens
mure
blevet
kvaderfuget,
øvre
stokværks vinduer indrammet af pilastre, samt
en række dekorative detaljer føjet til, mens ar
kitekten i det seneste udkast lod alle slottets
ydermure beklæde med rødbrune terracottafliser, og føjede høje byzantinskinspirerede kobberdækkede kupler med spir til det klassicistisk
udformede hovedslot. Også slotskirkens kup
pel har faet spir for at passe ind i helheden. En
anden mulighed var at forsøge at skabe harmo
ni mellem hovedslottets ydre og slotskirken
uden at forstyrre og ændre dennes arkitektoni
ske egenart. En pietetsfuld løsning efter disse
principper blev fremlagt af Albert Jensen 1897 i
et projekt, der gentog facadekompositionen fra
C. F. Hansens eget slot.69 Et par år før var Soci
aldemokratiet
fremkommet
med
en
radikal
plan til Slotsholmens ombygning, hvor al be
byggelse
(slotskirken
inklusive)
bortset
fra
Thorvaldsens museum blev ryddet for at skabe
plads for 12 store karréer med offentlige insti
tutioner og privat boligbyggeri.70 Et originalt
og mere realistisk bidrag var Andreas Clemmensens to forslag fra 1904, hvor kirken helt er
isoleret fra hovedkarréen, der er udformet med
et moderat nybarokt præg.71 I vinderprojektet
af Thorvald Jørgensen sejrede nybarokken lige
ledes, men i en langt mere udsmykket udgave,
rig på ornamentale detaljer, som sammen med
ydermurenes granitbeklædning har bidraget til
at skabe en markant arkitektonisk afstand mel
lem kirken og dens nærmeste nabo (fig. 1).

BYGNINGSARBEJDER

I

NYERE

TID

Inden for de seneste knap 100 år af slotskirkens
levetid har bygningen gentagne gange været
underkastet istandsættelser af større eller min
dre omfang. Efter branden 1884 gennemførtes
en
hovedreparation,
der
afsluttedes
1893.72
Herunder
istandsattes
kobbertaget,
både
på
kuplen og de skrå tagflader, mens det indre
hvidtedes og nymaledes. Også kirkens gamle
varmeanlæg blev udskiftet.73 1 897 var der på ny
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behov for at fæstne og istandsætte hovedgesim
sen, efter en af konsollerne var faldet ned. Flere
andre viste sig ved en påfølgende undersøgelse
at være sprængt af rusten fra de jernankre, med
hvilke de var fastgjort.74 1905 fik kirken indlagt
vand, og 1915-16 tilsluttedes varmesystemet
selve slottets kedelanlæg.75
I årene 1917-22 var der atter behov for store
istandsættelser.
Arbejdet
indledtes
med
ud
skiftning af kuplens lanterne, der erstattedes
med en af Thorvald Jørgensen tegnet konstruk
tion, hvor den oprindelige spidse afslutning var
stumpt afskåret.76 Taget viste sig samtidig at
være i en meget dårlig forfatning, og regnvan
det var trængt ind flere steder, værst tilsynela
dende i kirkens nordvestre hjørne.77 Efter hen
stilling fra Finansudvalget indskrænkede repa
rationen sig dog til det forsvarligt set mindst
mulige, og selve kuplen blev således ikke om
dækket, som oprindelig planlagt.78
I en skrivelse af 20. juli 1918 havde Thorvald
Jørgensen samtidig berettet om sandstensleddenes elendige tilstand, og det blev indstillet, at
man foretog en hovedistandsættelse med delvis
fornyelse af vindues- og dørindfatninger samt
en reparation af hovedgesimsen.79 Ved nærme
re undersøgelse af hovedportalen fandt man
desuden store ødelæggelser af frontonen på
grund af nedsivende regnvand fra taget, hvis
kobberbelægning afsluttedes ca. 1 alen fra ge
simsens forkant, og en større istandsættelse var
påkrævet.80 Arbejdet forsinkedes dog noget på
grund af vanskeligheder med importen af det
anvendte Obernkirchen-sandsten fra det krigs
hærgede Tyskland. Ved portalen, hvis trappe
anlæg delvis omlagdes, fornyedes endvidere
1922 de to smedejernsstandere.81
1928-29 fik slotskirken indlagt elektrisk lys,
efter at man siden dens opførelse havde måttet
klare sig med levende lys, hvilket dog i sig selv
langtfra var uden stemning.82 1929-30 var tag
rummet
genstand
for
fornyede
reparationer,
idet man havde konstateret kraftige husbukke
angreb i spær, dragere og stolpetømmer, både i
kuppeltagværket og i de to flankerende rum.83
1931 måtte Thorvald Jørgensen på ny konstate
re, at hoved- og cordongesimsen, samt en ræk-
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ke vinduesindfatninger havde behov for istand
sættelse.84 Det gjaldt samtidig tagets fodrender.
Sikringen
af
hovedgesimsen
gennemførtes
bl.a. ved indsætning af ny konsoller, støbt af
jernbeton. Cordongesimsen, hvis forside blot
ca. 60 år tidligere var udført i puds på sand
stenen, fornyedes med et à la greque led af Cottasandsten. Også indvendig skete væsentlige
ændringer i kirken, der kort forinden var blevet
genåbnet som sognekirke. 1932 flyttedes døbe
fonten fra sin gamle plads i nordre sidegang til
koret.85 Lys- og varmeanlægget udvidedes og
ændredes, idet der installeredes et centralvar
meanlæg.
Samtidig
indrettedes
brudeværelse
og WC i to rum under østendens trapper.86 Få
år efter, 1938-39 gennemførte man en brand
sikring af kirkens tagetage.87 Også de indvendi
ge led måtte fæstnes. 1949 konstateredes, at ad
skillige af hvælvrosetterne over koret var helt
løse eller kun hang fast til baggrunden med ru
stent ståltråd. Samtlige 156 rosetter i korhvæl
vingen og over orglet blev derfor nedtaget,

renset og underkastet reparation.88
Den udvendige hovedtrappe, hvis trin af
Nexøsandsten blev delvis fornyet 1942-43, re
pareredes 1950-52 på ny under Thomas Havning.89 I forbindelse med indretningen af en
række lokaler i slotskirken 1966 til brug for
Musikkonservatoriet,
foretoges
visse
reparati
oner, ligesom en række lydisolerede døre op
sattes.89
1980 er påbegyndt en omfattende restaure
ring af slotskirken under arkitekt Vilhelm
Wohlerts opsyn. De første faser af arbejdet, der
endnu ikke er afsluttet, har omfattet en udskift
ning af taglanternen med en version, svarende
til C. F. Hansens oprindelige, en reparation af
tagets østlige valm samt af kuplens beklæd
ning, og en istandsættelse af gesimserne mod
slotspladsen og Prins Jørgens gård, herunder en
omfattende fornyelse af taggesimsernes kon
soller. Endelig er hovedtrappens sandstensfliser
under reparation, ligesom de sekundære plat
forme ved trappens sider vil blive sløjfet.90
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Christiansborg Castle’s Chapels I and II. Cf. figs. 85 and 133. 133. Plan of the Ground Floor (Ladies’ Floor).

Fig. 132-33. Slotskirken. Planer. 132. Sammenligning af underetagens (dameetagens) planer for Christiansborg slotskirke I og II, jfr. fig. 85
og 133 (s. 186, 189). 1:300. Tegning afMN 1982. 133. Plan af underetage (dameetage) (s. 217 f.) 1:300. Tegning afMN 1982 efter opmålinger
1933-34 i Det kgl. Bygningsinspektorats arkiv. — Castle Chapel. Plans. 132. Comparison between the plans of the Ground Floor (Ladies’ Floor) in
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Fig. 134-35. Slotskirken. Planer. 134. Plan af mezzaninetage (1. pulpitur) (s.217f.). 1:300. Tegning af MN 1982 efter opmålinger 1933-34 i
Det kgl. Bygningsinspektorats arkiv. 135. Plan af kongeetage (2. pulpitur) (s. 217f.). 1:300. Tegning af MN 1982 efter opmålinger 1933-34 i Det
kgl. Bygningsinspektorats arkiv. — Castle Chapel. Plans. 134. Plan of the Mezzanine (1st gallery). 135. Plan of the King’s Floor (2nd gallery).
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Fig. 136-37. Slotskirken o. 1825. Efter C. F. Hansen: Samling af forskjellige offentlige og private Bygninger. 136. Længdesnit mod syd
(s. 217 f.). 1:300. 137. Plan af underetage (dameetage) (s. 217 f.). 1:300. — Castle Chapel c. 1825. 136. Longitudinal section to the south. 137. Plan of the
Ground Floor (Ladies’ Floor).

Fig. 138-41. Slotskirken o. 1825. Efter C. F. Hansen: Samling af forskjellige offentlige og private Bygninger. 138. Tværsnit mod kongestol
(s. 218). 1:300. 139. Tværsnit mod alter (s. 218). 1:300. 140. Hovedfacade mod slotspladsen (s. 215). 1:300. 141. Facade mod vest (s. 216). 1:300.
— Castle Chapel c. 1825. 138. Cross-section towards the King’s Gallery. 139. Cross-section towards the altar. 140. Main facade. 141. Facade to the west.

142. Outside cornice and capitcel. 143. Inside crown cornice. 144. Exterior main door. 145. Interior main door.

Fig. 142-45. Slotskirken o. 1825. Efter C. F. Hansen: Samling af forskjellige offentlige og private Bygninger. 142. Udvendig gesims og kapitæl
(s. 215). 143. Indvendig hovedgesims (s. 218). 144. Udvendig hoveddør (s. 263). 145. Indvendig hoveddør (s. 263). — Castle Chapel c. 1825.
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Fig. 146. Slotskirken set fra Højbro. HJ fot. 1981. — Castle Chapel seen from Højbro.

BYGNINGSBESKRIVELSE
Oversigt. Beskrivelsen af den nuværende slotskirke
omfatter tre afsnit om henholdsvis det ydre, det in
dre og den skulpturelle udsmykning. Hertil kommer
et kapitel af sammenfattende karakter. Ydre: Kirken
og slottet (s. 214), facader (s. 215), døre og vinduer
(s. 216), tag og kuppel (s. 216), materialer (s. 216).
Indre: Plan (s. 217), midtrummet (s. 218), gulv og
loft (s. 218), materialer, farver og ornamentik
(s. 220), forhal og rum i underetagens øst- og vest
ende (s. 221), rum på 1. og 2. pulpitur (s. 223), tag
værk (s. 223), kommunikation (s. 224), opvarmning
(s. 224). Slotskirkens skulpturelle udsmykning (s. 224).
Sammenfatning (s. 244).

YDRE
Kirken og slottet. I det ombyggede slotskompleks indtog kirken samme plads som tidligere,

men omgivelserne var væsentligt ændrede, li
gesom kirkens ydre nu i modsætning til tidlige
re klart tilkendegav bygningens særlige status.
I sydøst stod kirken i forbindelse med den store
nordre løngang, der ved nedrivningen af kon
geetagen var blevet lavere, og herved trådte
slotskirken yderligere frem. I nordvest var hele
rækken af bygninger i forlængelse af kirken en
ten nedrevet eller ombygget efter branden
1794. Den gamle vognremise, der tidligere
stødte umiddelbart op til kirkefløjen, blev af
C. F. Hansen reduceret med to fag i øst for at
give kirken en friere beliggenhed.91 En mur
med rundbuet portal (fig. 182) lukkede passa
gen mellem kirken og den ombyggede konge

YDRE

lige vogngård. 1839-48 erstattedes bygningen
af Thorvaldsens Museum.
Slotskirkens ydre var i flere henseender til
passet hovedslottet (fig. 182). Det gjaldt de
pudsede facader, der modsvarede slottets siderisalitter,
omend
uden
disses
hjørnekvadre.
Kirkens rusticerede indgangsparti virkede der
imod som en parallel til murbehandlingen på
løngangen og de tilbagetrukne dele af slottets
facader.
Slotskirkens
vinduesformer
gentog
hovedslottets som en understregning af byg
ningens betydning. I det afbrændte slotskompleks var kirken derimod knyttet sammen med
nordre løngang gennem af identiske vinduer
(jfr. s. 134). Slotskirkens søjleportal fremtrådte
endvidere som en mindre, men til gengæld frit
stående variant af midtrisalittens tempelfront
på hovedslottet. Endelig fremhævede kirkens
store »Dohm« bygningen over for det øvrige
kompleks.
Facader. Det var som nævnt C. F. Hansens
ønske, at »Compositionen af Facaderne« skulle
tilkendegive slotskirkens særlige funktion.36 På
samme måde kan man sige, at facadekomposi
tionen
genspejler
kirkerummets
dimensioner
og opbygning.92 Dette gælder særlig for nord
facaden (fig. 146), hvor de to siderisalitter
korresponderer med henholdsvis korfaget og
indgangsfaget før selve kuppelrummet, mens
det let tilbagetrukne midtparti svarer til ud
strækningen af det indre kuppelrum. I øst og
vest modsvarer de flankerende facadepartier
begge forhaller, trapperum og i vest, en række
sekundære rum, idet fagene nærmest risalitterne rummer alternichen i vest og kongestolen i
øst. Kuppelfagets store bue har sit modspil i
facadens lunette, mens interiørets kraftige ge
sims mellem mezzanin og kongeetage kan parallelliseres
med
eksteriørets
mæandersmykkede cordongesims. Ydermuren afsluttes foroven
af en hovedgesims med arkitrav, glat frise og
fremspringende, konsolbåren taggesims.
Den sydlige langside er enklere end nordfa
caden og følger mere trofast systemet fra den
gamle slotskirke uden risalitter, idet løngangen
ville bryde en tilsvarende symmetrisk facade
komposition. På samme facade afslører vin
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duerne
uoverensstemmelsen
mellem
etagehøj
derne i kirken på den ene side og løngang/ho
vedslot på den anden. Mod slotspladsen har
kirken dog bibeholdt et enkelt mezzaninvindue
(fig. 147) som en indrømmelse til den fælles
harmoni.
De to kortsiders facader er ligeledes indbyr
des forskellige. Den mesterligt komponerede
østfacade understreger med sin nøgne, lukkede
murflade
virkningsfuldt
indgangspartiets
tem
pelfront (fig. 146). Opgangen til hovedporta
len, der er hævet på et podium i facadens bred
de, sker via trappeløb i nord, syd og øst.57 I
hjørnerne mellem disse er anbragt to lygtestan
dere. Den søjlebårne portal hviler på en forhøj
ning af trinpodiet, der i bredde svarer til det
refendfugede murparti omkring døren. De fire
kraftige søjler med markeret entasis hviler på
attiske baser og bærer joniske kapitæler, smyk
ket med palmetbånd under æggestaven og med
en
palmet
på
forsiden
mellem
volutterne
(fig. 142, 146). Over bjælkeværket er trekantfrontonen, hvis midtfelt står glatpudset uden

Fig. 147. Forbindelsen mellem slotskirken og nordre
løngang (s. 215). HJ fot. 1982. — The Castle Chapel
and the north Communication Gallery.
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den
oprindelig
planlagte
udsmykning
(jfr.
s. 225). Hoveddøren er indsat i et svagt frem
springende, vandret fuget murparti og flanke
res af to rundbuede nicher, hvortil figurer lige
ledes var planlagt (jfr. s. 226). Over døren er et
lunetteformet vindue, der belyser kongelogens
forværelse.
Vestfacaden (fig. 141, 148) har bibeholdt vin
duer i tre etager, omend deres antal er reduceret
i forhold til tidligere. En lille portal med doriske pilastre, kronet af en trekantfronton, ind
rammer indgangsdøren og det halvcirkulære
vindue ovenover. I kongeetagens midterste fag
er åbningen til kirkens klokke.
Døre og vinduer. Af slotskirkens døre er sær
lig hovedindgangen mod øst fremhævet i stør
relse og udstyr (fig. 144). En profileret ramme
liste krones af en vandret, konsolbåren fordakning over et glat felt, hvor en indskrift har væ
ret planlagt. Om dørfløjen, jfr. s. 263. Den
vestvendte indgang er alene indrammet af en
profileret liste (fig. 148). I forbindelse med

Fig. 148. Vestportal (s. 216). 1:100. Målt
Børge Kyllesbach. Kunstakademiet. — West door.
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Thorvald Jørgensens genopbygning af hoved
slottet
blev
en
supplerende
forbindelsesvej
brudt gennem kirkeløngangen, både nord og
syd for den eksisterende rundbuede portal. Ved
denne lejlighed åbnedes en ekstra dør til kirken
fra den lave passage (fig. 147).93
Vinduesindramningerne svarer til de af Han
sen på hovedslottet anvendte og er tilsvarende
varieret efter de enkelte stokværk. Dameetagens vinduer har således vandret, konsolbåren
fordakning over en overligger med tre frem
springende kilesten, mens kongeetagens åbnin
ger har en enkel profileret ramme og vandret
fordakning. Mezzaninvinduerne i vest og syd
øst er rammeløse.
Tag og kuppel. Bygningen dækkes af et lavt,
afvalmet sadeltag. I kirkens midte brydes taget
af en bred murcylinder, kronet af en konsolbå
ren gesims (fig. 149). Over en aftrappet fod rej
ser den lave kuppel sig. Kuplen er konstrueret
som en dobbeltskal, hvis indvendige del udgør
en fuld halvkugle, mens den ydre skal kun dan
ner det øverste led af større halvkugle, konstru
eret med centrum i niveau med taggesimsen.
Der er således en væsentlig forskel mellem de
to kuplers krumningsradius, og den ydre skal
fremkalder derfor optisk forventning om et
større kuppelrum end det faktiske.94 Lysåbnin
gen i kuplens top afdækkes nu af en ganske lav,
kegleformet lanterne. Beklædningen af tagfla
der og kuppel er af kobber. En fodrende til
afløbsvand er udsparret, dels i det lave tag ca.
1,2 m fra yderkanten, dels ved kuplens ud
spring.
Materialer. Kernen i den nuværende slotskir
ke udgøres af murene fra kirken i det første
Christiansborg.
Den
tidligere
sandstensbeklædning blev borthugget og murene dækkedes alene med lys, gullig kalkpuds.95 Som det
fremgår af ældre farvelagte prospekter fremhæ
vedes visse dele af bygningen med en rødlig
farve, således det refendfugede indgangsparti
mod Slotspladsen i harmoni med trappepodiet
og hovedslottet.96
Sandsten er benyttet til soklerne og dekorati
ve led ved vinduer, døre og gesimser, omend
med senere reparationer i cement. Også hoved-
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Fig. 149. Slotskirken,
set fra S. Nicolai kirke
(s. 216). HLfot. 1982.

— Castle Chapel seen
from S. Nicolai.

portalens podium er udført af rødlig Nexøsandsten, mens søjlerne og frontonen er af en
lysere grålig sandsten, den blødere Cottasandsten.97 Marmor indgår i plinterne under hoved
portalens søjler, samt ved trinpodiets for
kanter.
INDRE
Plan. I modsætning til sin forgænger udfylder
den nuværende slotskirke hele den rektangulæ
re bygning. Kirken omfatter tre etager: under
etage (dameetage), mezzanin og kongeetage,
idet den oprindelige kælderetage er sløjfet, dels
ved opfyldning af de laveste partier, dels ved
sænkning af kirkens gulvniveau fra ca. 3,5 m
over jordsmon til ca. 1 m.98
C. F. Hansens kirke tilhører i princippet

samme bygningstype som den gamle slotskirke
med et midtrum, hvor længdeaksen er betonet,
omgivet af gallerier på alle sider (fig. 133-35).
Det kvadratiske, tre fag lange kuppelrum ud
gør centrum i bygningen. Hertil slutter sig i øst
og vest to ét fag lange rum, der i vest udgør
koret, i øst danner indgang til kuppelfaget. Al
ternichen i vest og indgangsrummet i øst,
hvorover kongestolen og orgler er placeret,
markerer polerne i gudstjenesterummet, der i
nord og syd udvides med galleriets eller pulpi
turets sidegange.
Planen kan med centrum i kuppelfaget opfat
tes som et indskrevet græsk kors, der dog har
smallere sidearme i nord og syd end i øst og
vest. Det græske kors giver sig dog ikke til
kende i opstalten, hvor galleriets arkitektur af
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skærmer gangene i nord og syd, og herved un
derstreger
den
dominerende
liturgiske
akse
med alter og prædikestol i vest over for konge
stol og orgel i øst.
Planen af underetagen (fig. 133) afsluttes
mod øst og vest med et antal rum af mere se
kundær funktion. I de tre østligste fag er den
store forhal og to trapperum, hvortil slutter sig
to mindre rum, det sydligste i dag omdannet til
indgangsparti fra løngangen. Mod vest ind
rammes en mindre, oval forhal af to gange tre
siderum, hvoraf rummet umiddelbart syd for
forhallen opfyldes af en trappe. Hertil slutter
sig yderligere tre rum mod øst. De to øvre
etagers planer viser rum af samme dimensioner
(fig. 134-35).
Midtrummet (fig. 150, 205). Til trods for den
markerede
liturgiske
længdeakse
spiller
det
centrale kuppelrum en altafgørende rolle for in
teriørets
virkning.
Midtrummet
er
opbygget
omkring den store pendentivkuppel, der spæn
der over hele bredden og hviler på fire tønde
hvælv, tilsyneladende båret af fire kraftige pil
ler. I virkeligheden hviler den lette kuppelkon
struktion på fire mindre kvadratiske piller,
markeret bag hjørnernes større murflader, der i
sig selv kun danner afgrænsende skillevægge
imod mindre rum i sidegangene." De fire tøn
dehvælv bidrager, i det mindste i zonen over
hovedgesimsen, til at fremkalde et indtryk af et
perfekt centralrum, men også her er virkningen
kun
tilsyneladende.
De
lavere,
glatpudsede
tøndehvælv i nord og syd er underordnet de
højere, kassetteprydede hvælv i hovedrummet.
Ved at benytte den samme kraftige akantusranke som indramning af sidepartiernes store bue
åbninger synes arkitekten ikke desto mindre
optisk at have forsøgt at understrege indtryk
ket af centralitet. Set i stærk perspektivisk for
kortning ville akantusfrisen i øst og vest, place
ret på de fjernere endeflader, synes at ligge i
samme plan som tværaksens buer, anbragt umiddelbart op til kuppelfaget.100
I zonen under hovedgesimsen indrammes
det rektangulære midtrum af galleriets vægge,
hvor C. F. Hansen ligesom i eksteriøret har ar
bejdet med en modsætning mellem lukkede

murflader med kun enkelte markante åbninger
eller udsparringer i væggen og åbne, gennem
brudte vægpartier. Kor- og indgangsvæggen er
i hovedtræk identiske med en bred, søjleindrammet åbning, der flankeres af lukkede væg
flader, prydet foroven af reliefmedaljoner, for
neden af skulptursmykkede nicher (fig. 150,
205). I vest udvides rummet dog med den halv
runde alterniche, indrammet af de to korintiske
søjler, mens der i øst er udblik til indgangsvestibulens og kongelogens lige afsluttede rum
afsnit. I nord og syd er de adskillende skærm
vægge mod sidegangene på samme måde op
bygget med et mere åbent midtparti, flankere
de af lukkede sideflader. De tre midterste fag
indrammes af korintiske kolossalpilastre som
pendanter til kortsidernes søjler. I lighed med
østsiden deles åbningerne mellem pilastrene af
balustrader, som afskærmning af mezzanineta
gens pulpitur, der åbner sig ud imod midtrum
met med firkantede lysninger over undereta
gens rundbuede åbninger. På de flankerende si
devægge er tilsvarende åbninger til mezzani
nens pulpitur og underetagen, men her dog
sammenkomponeret med en særlig fremskudt
balustradekronet ædikula. Som samlende ele
menter i midtrummet og modvægt mod de
lodrette accenter er gesimsernes vandrette lin
jer, forneden den palmetsmykkede bort under
pulpiturets balustrader og foroven den kraftige
hovedgesims med treleddet arkitrav, glat frise
og kronliste med tandsnit (fig. 143).
I midtrummets fornemt afbalancerede vek
selvirkning
af
kontrasterende,
arkitektoniske
elementer: de åbne og lukkede flader, de lod
rette og vandrette linjer, tendenserne til betonet
centralitet og markering af længderetningen,
indtager belysningen også en afgørende rolle.
Lyset er først og fremmest koncentreret om
kuppelrummets øvre zone, der belyses direkte
fra kuplens lanterne og indirekte fra langsider
nes lunetter, mens et mere gradueret sidelys
oplyser det øvrige rum, filtreret gennem galle
riets arkader fra dameetagens vinduer. Mezza
ninens og kongestolens pulpiturer, der kun
modtager lys fra midtrummet, henligger der
imod i halvmørke.

INDRE

Fig. 150. Indre set mod altret (s. 218). LL fot. 1981. — Interior towards the altar.
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Fig. 151. Korintisk kapitæl ved altret (s. 220). LL
fot. 1981. — Corinthian capital by the altar.

Gulv og loft. Midtrummets gulv består af
marmorfliser, i koret af ottekantede lyse fliser,
hvorimellem mindre kvadratiske mørke fliser; i
skibet ensartede lyse, kvadratiske fliser, mod
sideskib og kor indrammet af smallere grå.
Kirkens midtfag overhvælves af en halvkugleformet kuppel, hvis flade brydes af firkantede
kassetter i seks vandrette ringe af aftagende
størrelse mod den øvre lysåbning (fig. 152).
Overgangen fra det kvadratiske fag til den cir

kulære kuppel formidles af pendentiver, hvor
over hæver sig en tambur med kraftig konsolbåret gesims. Over de to flankerende partier i
øst og vest er halvrunde tøndehvælv, smykket
med
ottekantede
rosetteprydede
kassetter,
hvorimellem
mindre
rhombeformede
felter.
Alternichens hvælv er udsmykket med diagonaltstillede kassetter (fig. 150).
Materialer, farver og ornamentik. Marmor ind
tager indvendig en beskeden rolle. Hvidlig
norsk marmor er anvendt som sokkelsten og
ved korskrankens trin, samt som fliser i grå og
lyse nuancer. Oprindelig havde C. F. Hansen
tænkt at lade søjler og pilastre i stor orden,
foruden alter og prædikestol forfærdige i in
denlandske
marmorarter;
men
den
knappe
økonomi har uden tvivl tvunget ham til at lade
disse dele udføre i andre materialer.36 Søjler og
pilastrene er således udført alene med en be
klædning
af
gulligt,
flammet
marmorpuds,
svarende til midtrummets vægflader. Baserne
udførtes dog af sandsten og kapitælerne af gips
i stedet for bronze, som først planlagt. Ram
men om indgangsdøren i øst er af en brunrød
sten. Gesimser og ornamenter i kuppel og
hvælv er på samme måde af gips, der står helt i
hvidt, uden den forgyldning, som først var på
tænkt. I sidegange og sekundære rum er vægge
og lofter pudsede eller malede med hvid, gul
eller grøn limfarve. Gulvbelægningen i de vig
tigste rum består af ølandsfliser (vestibule og
trapperum i vest), i øvrigt af teglfliser eller
brædder, idet en række gulve dog dækkes af
nyere linoleumsbelægning.
Farveholdningen er næsten asketisk streng i
sin enkelhed. De vigtigste kontraster udgøres
af væggenes og de bærende leds gullige, blank
polerede flader og de mathvide toner i hvælve
ne, kapitælerne og den dekorative skulptur.
Alene de røde farver i inventarets tekstiler bry
der interiørets kølige helhedspræg.
Som kontrast til de nøgterne, glatpolerede
murflader er talrige steder benyttet klassicerende ornamentfriser og dekorative led, udført i
stuk med næsten filigranagtig finhed og præci
sion (fig. 151). Bueåbningerne omkring kup
pelfaget er indrammet af en kraftig akantusfri-
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Fig. 152. Kuppel (s. 220). LL fot. 1981. — Dome.

se, hvis oprullede blade afsluttes med en roset,
mens tøndehvælvene indrammes af fletbånd.
Ved hvælvenes grater er rullestave med taglagt
egeløv.
Bæltegesimsen
under
mezzaninetagen
har palmetbånd.101
Forhal og rum i underetagens øst- og vestende.
Kirkens hovedindgang er lagt mod øst i det
midterste af den tidligere forbygnings gemak
ker. Fra den store, rektangulære forhal er der
adgang til midtrummet via en lille tværrektan

gulær vestibule med nicheformede kortsider.
Nord og syd for forhallen giver to trapperum
adgang til 1. og 2. pulpitur. Forhallen er dog
særligt markeret i forhold til siderummene i
kraft af vægbehandlingen med kvaderfugning
over en lav marmorsokkel, øverst kronet af en
kraftig, udkragende gesims (fig. 153). Også
dørenes indramninger adskiller sig fra de andre
rum med retkantede fremspring, flankeret af
doriske pilastre om de store hoveddøre i øst og
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Fig. 153. Forhal mod
slotspladsen (s. 221). NE
fot. 1982. — Vestibule to
wards the Castle Square.

vest. De lavere åbninger er indrammet af doriske pilastre med en vandret overligger, hvor
over et halvrundt vindue med indsatte sprosser
i skælmønster. Disse døre adskiller sig væsent
ligt
fra
de
oprindeligt
projekterede
(jfr.
s. 186f.). Foran den store dør i øst er sekundært
opsat et vindfang.102
De to trapperum i nord og syd er identiske
med fireløbstrapper til kongeetagen (fig. 154). I
modsætning til oprindelig
projekteret
starter
trappeløbet ved døråbningerne ind til sidegan
gene. Under trapperne er i nyere tid indrettet
mindre rum, i nord et venterum (»Brudeværel
se«) foran en glasvæg, i syd et WC-rum.84
Rummenes vægge er hvidmalede over en lav,
gråmalet sokkel. Belysningen sker gennem et
vindue i sydøst og to, lavere placerede vinduer
i nordøst.
Til trapperummene føjer sig i nord og syd to
mindre tværrektangulære rum, af hvilke det
sydlige sekundært er indrettet til indgangsrum
fra løngangen. Herfra er adgangen til kirkens

sidegange. De to østligste fag fungerer som en
art vestibuler, mens de to vestligste oprindelig
var sakristi (mod syd) og dåbskapel (mod
nord).
I kirkebygningens tre vestligste fag bag koret
er indrettet i alt ti rum af forskellig form og
funktion som en omarbejdning af det oprinde
lige projekt (jfr. s. 186). Centrum danner den
ovale forhal mod Thorvaldsens Museum. Ind
gangen hertil sker gennem vestportalen, mens
der fra forhallen er adgang til et mindre trappe
rum i syd, til et præsteværelse i nord, samt til et
tværrektangulært rum umiddelbart bag alterni
chen i øst. Den ovale forhal har hvidpudsede
vægge over en lav gråmalet sokkel, mens alle
døråbninger markeres med profilerede ram
mer. Loftet er fladt. I trapperummet mod syd
fører en fireløbstrappe op til kirkens loft. To
mindre rum i sydvest er indrettet som varmerum og WC med vask, mens et tværrektangu
lært rum med grønmalede vægge øst herfor i
dag benyttes som øvelokale af Musikkonserva

223

INDRE

toriet. Oprindelig har det antagelig været sakri
sti. I østmuren er indbygget et pengeskab. En
oprindelig døråbning til det førnævnte vaske
rum er i dag blændet.
Symmetrisk om en øst-vestgående længde
akse er i nord indrettet fire tilsvarende rum, der
har været benyttet som præsteværelse og skrif
testol (jfr. s. 260). I dag er der indrettet øvelses
lokaler for Konservatoriet i de to vestligste
rum, mens det tværrektangulære rum øst her
for endnu i dag benyttes som præsteværelse.
En oprindelig åbning mellem præsteværelset
og et mindre rum vest herfor er blændet. Det
nordvestligste rum har hvidmalede vægge, de
øvrige gule.
Rum på 1. og 2. pulpitur. Rummene i 1.-2.
pulpitur
(mezzaninetagen
og
kongeetagen)
gentager planen fra den underliggende etage
(fig. 133-35). Over forhallen i øst er på 1. pulpi
tur forværelse til kongelogen (fig. 155) med
pompejanskrøde vægge over et højt, hvidmalet
underpanel. Mod øst og vest er en stor halv
rund bue i et vandret fuget felt, hvori er lunet
ten mod slotspladsen og døren til kongelogen.
Døre i buernes nord- og sydside åbner mod
indbyggede magasinrum. I nord og syd fører
døre ud til trapperummene. Åbningerne er
kronet af dørstykker med gipsrelieffer af par
vendte griffe.
Fra trapperummene i nord og syd er gennemgangsrum med indbyggede skabe på yder
væg og ovnnicher mod kirken. Pulpiturerne i
nord og syd er opdelt i tre afdelinger med tvær
stillede skillemure. Væggene er her stafferet
med lys limfarve. Loftet i det brede pulpitur
rum i midten er fladt, på de to flankerende side
rum dog tøndehvælvet.
De ti rum i vest gentager planen fra de un
derliggende, bortset fra rummet over den ovale
forhal, hvor alene rundingen mod ydermuren
er bevaret. Rummene fungerer i dag som depo
ter for slotsforvaltningen i lighed med hoved
parten af tilsvarende på etagen ovenover. Alle
rede ved bygningens opførelse synes disse for
kirkens funktion overflødige rum at have tjent
samme formål.103 En række af rummene mod
tager indirekte belysning fra lysskakte, udspa-

Fig.
154.
Trapperum
i
slotskirkens
(s. 222). LL fot. 1981. — Staircase in

nordøsthjørne
the

north-east

corner of the Castle Chapel.

ret
i
muren
under
kongeetagens
vinduer
(fig. 134).
Det store næsten kvadratiske rum over kon
gelogens forværelse indeholdt oprindeligt or
gelværket, men har i al fald i nyere tid fungeret
som konfirmandværelse.104 Desuden som øvel
seslokale for Københavns Drengekor. På øst
væggen en lem med udgang til hulrum i porta
lens gavl. Over kongelogen er orgelpulpituret
(jfr. s. 264). Fra trapperummene i nord og syd
fører rum ind til kongeetagens pulpitur, der er
indrettet med forhøjninger af træ til musikken.
Loftet her er fladt i modsætning til de to flanke
rende rum med tøndehvælv. I vest er på konge
etagen et antal depot- og arkivrum. På pulpitu
ret over alternichen er opbygget forhøjninger
til musikken. Øst herfor er mod Thorvaldsens
Museum et rum til kirkens klokker.
Tagværk. Valmtaget over langhuset er et
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Fig. 155. Forværelse til Kongestolen (s. 223). Fot. 1974. — Antechamber to the King’s Gallery

hængeværk af fyr. I tagrummets midte er en
muret krans, der bærer kuplens ydre skal. Den
indvendige kuppelskal er opbygget af træ og
mod kirken stukbeklædt. Mellem de to skaller
er et hulrum. Tagværket har især i nyere tid
været genstand for flere reparationer.87
Kommunikation. Forbindelsen mellem de en
kelte etager i kirken sker via trapperne i nord
øst og sydøst, der giver adgang til pulpiturer
ne. Hertil kommer den lille trappe i sydvest,
der er ført helt op til tagrummet. Til kongesto
len er der endvidere adgang via løngangen fra
hovedslottet. Endelig er der fra varmerummet i
kirkens sydvesthjørne via en underjordisk gang
tværs under prins Jørgens gård forbindelse til
slottets nordfløj.
Opvarmning. Kirken var oprindelig opvar
met med kakkelovne. Oprindelige ovne er
endnu bevaret i kongelogen og i de to forrum

til samme etages pulpiturer. 1866 indstalleredes
et dampvarmeapparat i kirkens sydvesthjørne,
der udskiftedes 1894 og i dette århundrede er
tilsluttet Slotsholmens kedelanlæg.

SLOTSKIRKENS
SKULPTURELLE
UDSMYKNING
Det fremgår af C. F. Hansens projekttegninger,
at man havde planlagt af udsmykke slotskirken
både udvendig og indvendig med billedhugger
arbejder i form af friskulpturer og relieffer,
indpasset efter de givne arkitektoniske ram
mer. Tilsvarende dispositioner var truffet både
for hovedslottet og de to andre store projekter,
der var i arbejde disse år, Råd- og Domhuset
og Frue kirke. Det var i bedste overensstem
melse med den kongelige resolution af maj
1803, hvor det understregedes, at der skulle
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»tages Hensyn til, at denne (dvs. Slotsbygningskommissionen) ikke alene nu, men ogsaa
i Fremtiden kan give Malere og Billedhuggere
Lejlighed til at pryde det (slottet) med deres
Konstværker. «4
Der foreligger ingen skriftlige vidnesbyrd
om udsmykningen af slotskirken før 1819,
hvor Bertel Thorvaldsen fik overdraget udfø
relsen af en Kristusfigur til kirkens alterniche.
Imidlertid har allerede projekttegningerne fra
1810, samt skitsen af facaden fra o. 1810
(fig.
115-20)
indtegnede
skulpturdekorationer.
Af tegningerne fra o. 1815-19 (fig. 125-27), i
hovedtræk gentaget i C. F. Hansens plancher
o. 1825 (fig. 136, 138-40, 185), fremgår det, at
planerne for udsmykningen var udarbejdet i
detaljer og omfattede et frontonrelief og to ni
chefigurer til hovedportalen, 12 nichefigurer
indvendig foruden alternichens figur og et antal
relieffer
i
kuppelpendentiver
og
-tamburen,
over kortsidernes nicher samt dørstykker både
i midtrummet og sidegangene. Hertil kom fire
store kandelabre til rummet over den ovale ve
stibule (fig. 126, 136). At dømme efter de iden
tificerbare figurer havde udsmykningens pro
gram en overvejende abstrakt, symbolsk ka
rakter med den personificerede »Religion« i al
ternichen, suppleret af kristne dyder, »Humilitas« og »Aequitas« (Ydmyghed og Lighed) i
nicher på altrets højre og venstre side. Lovens
tavler og biblen var ovenover. På indgangsvæggen i øst var mod syd »Puritas« (Renhed),
hvorover en oljelampe og mod nord »Innocentia« (Uskyld), over hvis hoved sås en kalk med
oblat (fig. 127, 138-39). En draperet kvindefi
gur med overflødighedshorn var placeret i en af
kongestolens vægnicher, mens vestibulens ni
che umiddelbart herunder viste en tilsvarende
draperet kvindefigur med en stav- eller tavlelignende genstand ved siden. Endnu to drape
rede figurer var gengivet i nicher i den ovale
forhal mod vest. Hertil kom relieffer af engle
med palmegrene i pendentiverne, samt et antal
dørstykker med kandelabre, hvorimellem op
hængte festoner og rosetter eller englehoveder.
Eksteriørets
udsmykning
undergik
ligeledes
ændringer under projekteringen. På tegningen

Danmarks Kirker, København

Fig.

156.

Slotskirken

o.

1810.

Hovedfacadens

tre

kantgavl. Detalje af fig. 120 (s. 225). Kunstakade
miet. — Castle Chapel c. 1810. Main facade with pedi

ment. Detail of fig. 120.

Fig.
157.
Slotskirken 1810. Hovedfacadens trekant
gavl (s. 225). Udsnit af fig. 115. RA. — Castle Cha

pel, 1810. Pediment on the main facade. Detail of
fig. 115.

Fig. 158. Slotskirken o. 1815-19. Hovedfacadens tre
kantgavl (s. 226). Udsnit af fig. 125. RA. — Castle

Chapel c. 1815-19. Pediment on the main facade. Detail
of fig. 125.

fra o. 1810 ses alene frontonen prydet med en
figurrig komposition med et antal stående skik
kelser (fig. 156). Den approberede tegning fra
1810 (fig. 157) viser en mere detaljeret fremstil
ling med en tronende togaklædt mand med
spyd, der bekranses af en vinget kvindefigur og
til venstre hyldes af tre stående kvinder, mens
en knælende figur til højre blæser i trompet.
Yderst til venstre ses en opsats, hvorfra der sti
ger røg, vel en offerskål eller et røgelsesfad.
Scenen, der har et klart antikiserende præg, la
der sig ikke umiddelbart indpasse i en kristen
motivverden. I nicherne gevandtklædte figurer
med nøgne fødder, antagelig kvinder, uden
særlige attributter. På nordfacaden (fig. 116)
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Fig. 159. Trekantrelief til hovedportalen. Kristi Opstandelse. Skitse af Bertel Thorvaldsen 1835 (s. 226).
Gipsafstøbning. Thorvaldsens Museum. — Pediment relief over the main door. The Resurrection of Christ. Plaster

cast after proposal by Bertel Thorvaldsen 1835.

var to medaljoner, mod øst tre figurer, en stå
ende mandsperson, foran hvilken der knæler to
andre, alle iført tætsiddende dragter (eller nøg
ne?) og lange kapper; mod vest siddende kvin
de med nøgen overkrop og mindre, vinget fi
gur på skødet. Også i den østvendte forhal var
indtegnet reliefmedaljoner med knælende figu
rer (fig. 117).
I facadetegningen fra o. 1815-19 optræder
tidligst
den
frontonkomposition,
der
skulle
gentages både i tegningen fra 1820 og Hansens
egne plancher fra o. 1825 (fig. 158, 122, 140): en
muskuløs, skægget mandsfigur iført hoftelangt
draperi, der lader overkroppens venstre side og
begge arme udækkede, antagelig Johannes Dø
beren.105 I venstre hånd holder han korsstaven,
mens den højre er udstrakt (velsignende?) mod
en knælende kvinde og to børn. På venstre side
ses en tilsvarende gruppe, en knælende lang
skægget mand og en kvinde med et barn.
I nicherne omkring portaler er statuer, mod

Fig. 160. Skitse til hovedportalens trekantrelief. Kri
sti
Opstandelse.
Blyantstegning
af
Bertel
Thorvald
sen 1832 i brev til billedhuggeren Adamo Tadolini
(s. 227). Thorvaldsens Museum. — Proposal for the

relief. The Resurrection of Christ. Pencil drawing by
Bertel Thorvaldsen 1832 in a letter to the sculptor Adamo
Tadolini.

syd en skægget figur, iklædt fodlang dragt,
mens højre hånd er hævet, mod nord en tilsva
rende mandsfigur. Hovedet er drejet mod ven
stre og støttes let af venstre hånd og arm, der
støttes af den højre. Figurerne fremstiller mu
ligvis profeter eller personifikationer af kristne
dyder i lighed med interiørets udsmykninger,
men illustrationen giver ikke mulighed for en
nærmere identifikation. Heller ikke skriftbån
det på portalens frise giver nogen antydninger.
Af disse planlagte skulpturer skulle kun en
brøkdel komme til udførelse, selv om tre af
samtidens
betydeligste
billedhuggere,
Thor
valdsen, Freund og Bissen blev knyttet til ar
bejdet. Den knappe økonomi bærer utvivlsomt
en del af skylden, men der hviler også et tungt
ansvar på skuldrene af Slotsbygningskommissionens medlemmer og her navnlig på overbygningsdirektøren selv, der langt fra fremme
de sagen.
Den udvendige udsmykning. Ingen af de pro
jekterede skulpturer til slotskirkens ydre blev
fuldført. Bevaret er alene to modellerede skit
ser til portalrelieffet i lille målestok, der kan
give et indtryk af den planlagte dekoration.
*
Kristi Opstandelse (fig. 159), 1835. Skitse til
hovedportalens
frontalrelief,
gipsafstøbning,
40X189,5 cm, efter originalmodel af Bertel
Thorvaldsen.106 Relieffet viser en symmetrisk
opbygget komposition omkring den opstandne
Kristus, der med udbredte arme bevæger sig ud
gennem gravens firkantede døråbning, flanke
ret af to knælende engle. På begge sider af gra
ven er vist de vogtende soldater, siddende eller
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Fig. 161. Trekantrelief til hovedportalen. Kristi Opstandelse. Skitse af H. W. Bissen efter Thorvaldsens udkast
(s. 227). Gips. Ny Carlsberg Glyptotek. — Pediment relief over the main door. The Resurrection of Christ. Proposal
by H. W. Bissen after Thorvaldsen’s model.

liggende i dyb søvn. Nærmest Kristus er dog i
relieffets venstre side to soldater i aktivitet, den
ene i færd med at drage sit sværd, den anden
flygtende bort i rædsel. Ved gravens højre side
ses desuden de tre kvinder.
Udførelsen af hovedportalens fronton var på
et tidligt tidspunkt under slotskirkens opbyg
ning blevet overdraget Thorvaldsen. Der synes
dog ikke at have foreligget nogen officiel be
stilling fra Slotsbygningskommissionen.107 Re
lieffet nævnes tidligst i et brev fra arkitekten
Peder Malling til billedhuggeren 1822, hvor
denne opfordres til at sende »en Composition,
hvadenten i Tegning eller Modellering«, såle
des at Bissen kunne poussere den på stedet til
Thorvaldsens tilfredshed.108 Malling, der åben
bart her formidlede en meddelelse fra C. F.
Hansen, nævnede imidlertid ikke relieffets mo
tiv. Det kan derfor ikke udelukkes, at man i
første omgang har forhandlet om en fremstil
ling af Johannes Døberen, således som det er
afspejlet på C. F. Hansens tegninger fra
o. 1815-20. Arbejdet med relieffet lå dog stille i
flere år. Først fra 1832 kendes skitser (fig. 160),
til frontonens komposition, løst henkastet på et
brev
fra
billedhuggeren
Adamo
Tadolini.109
Relieffets opbygning ses her allerede fastlagt i
hovedtræk. En mere udarbejdet skitse er ned
fældet på en lap papir, der dog også rummer
udkast til værker fra andre perioder.110
Ifølge
Thorvaldsens
levnedsskildrer,
Just
Matthias Thiele var kunstneren september 1835
i færd med at modellere skitsen, både til slots
kirkens fronton og til Råd- og Domhusets por

talrelief, forestillende Salomons dom. Begge
relieffer kunne således udføres i stor målestok
af yngre kunstnere efter Thorvaldsens opsyn.
De to arbejder skulle dog forblive ufuldførte.
Ganske vist genoptog Thorvaldsen spørgsmå
let ved sin hjemkomst 1839 og tilbød selv at
påbegynde arbejdet med udførelsen af frontonen i fuld størrelse, hvilket kommissionen na
turligvis bifaldt, men C. F. Hansen bemærkede
dog, at det ikke var kommet til noget bestemt
eller afgørende forslag.111 Relieffet planlagdes
udført i terracotta, og virkeliggørelsen heraf
synes at ligge inden for det muliges grænser, da
det et par år senere lykkedes guldsmeden
J. B. Dalhoff med held at brænde større billed
huggerarbejder i ler. 15. febr. 1843 opfordres
billedhuggeren til snarest at sende den nødven
dige model til Dalhoff, tillige med modellen til
selve slottets fronton.112 Men hvor den sidst
nævnte skulle blive fuldført og opsat, omend
først 1847, skete der intet videre med slotskir
kens relief før Thorvaldsens død 24. marts
1844. Godt halvandet år efter, december 1845
kunne kommissionen lakonisk fastslå, at basre
lieffet med opstandelsen stadig kun fandtes i
skitse.113
Sagen var dog ikke helt skrinlagt. Vidnes
byrd herom er et *gipsrelieft 44×178 cm, af
H. W. Bissen (fig. 161).114 Relieffet er ikke da
teret, men blev formentlig udført o. 1849-50,
samtidig med at kunstneren arbejdede på en
forenklet version af frontonrelieffet til Råd- og
Domhuset.115 Bissen har på samme måde isole
ret de vigtigste figurer i fremstillingen af Op-
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standeisen, den centrale Kristusskikkelse med
de to engle, samt yderst to soldater, den højre
vist sovende svarende til Thorvaldsens relief,
den venstre gengivet halvt knælende, halvt lig
gende, idet han i rædsel tildækker øjnene med
venstre hånd. Denne skikkelse synes at være en
selvstændig tilføjelse af Bissen og har intet di
rekte forbillede i Thorvaldsens skitse. Alle fi
gurerne er udført i højt relief, foran en neutral
baggrund.
Heller ikke dette initiativ skulle krones med
held. Først 1873 rejstes spørgsmålet på ny i for
bindelse med en indstilling fra Kunstakademiet
om slotskirkens ydre udsmykning. Indenrigs
ministeriet søgte da også Finansministeriet om
en bevilling på 5000 rdl. i fem år, dels til gavl
kompositionen, dels til de to nichefigurer, der
endnu aldrig var blevet udført (jfr. nedenfor).
Fra Kunstakademiets side pressede især Frede
rik Meldahl og Julius Lange, der understrege
de, hvordan »de monumentale Opgaver var et
Livsspørgsmaal for
Billedhuggerkunstens fort
satte Udvikling, og en Tilsidesættelse heraf vil
le faa sørgelige og skæbnesvangre Følger for
Danmarks Kunst i Almindelighed«.116 Sagen
faldt imidlertid i Rigsdagen, og et nyt forsøg på
at genoptage den 1875 skulle forblive lige så
resultatløst.117
Som nævnt omfattede den planlagte ud
smykning af hovedfacaden også to statuer til por
talens nicher. Disse figurer er omtalt i C. F. Han
sens brev af 26. jan. 1821 til prins Christian
(VIII) Frederik i forbindelse med bestillingen af
skulpturer til slotskirken hos den unge Herman
Ernst Freund (jfr. s. 228). Freund synes dog
ikke at have gjort noget ved denne del af den
store opgave, hvis omfang sidenhen skulle bli
ve væsentligt reduceret. Herefter synes der ikke
at have været konkrete planer for facadens ni
chefigurer før den ovenfor omtalte indstilling
fra Kunstakademiet 1873.
Den indvendige skulpturudsmykning. Slotskir
kens
billedhuggerarbejder
omfatter
de
fire
evangelister, opstillet i nicher på alter- og ind
gangs væggen. Herover fire medaljoner med
engle. I kuppeltamburen er en frise af guirlandebærende engle, mens fire store engle udfyl

der pendentiverne. Endelig ses fire relieffer
med motiver fra Kristi liv i nordre og søndre
sidegang. Hertil kommer relieffer af mere or
namental karakter over indgangsdørene fra de
fire siderum, der mod nordøst, nordvest, syd
øst og sydvest flankerer midtrummet.
De fire evangelister. Bestillingen af de fire
evangelistfigurer til midtrummets nicher skete
allerede 1821. Ikke desto mindre skulle der
hengå mere end 50 år, før alle fire statuer var
opstillet, udført af forskellige billedhuggere, og
ikke som oprindelig planlagt af én og samme
kunstner. Inden for det langvarige tidsrum
mellem færdiggørelsen af den første evangelist,
Lukas (1822-23), dens opstilling 1841 og tilbli
velsen af de tre øvrige figurer 1871-74, var
midlertidige statuer indsat i nicherne. Hertil
kommer, at H. W. Bissen o. 1841 udarbejdede
skitser til evangelisterne Markus, Mattæus og
Johannes. Disse skulle dog aldrig blive ud
nyttet.
Udførelsen af de fire evangelister blev 1821
overdraget Herman Ernst Freund. Bestillin
gen havde en uofficiel karakter, idet den ikke
gik
gennem
Slotsbygningskommissionen,
men
formuleredes af C. F. Hansen i brevet af 26. jan.
1821 til prins Christian Frederik, der også var
Kunstakademiets præses. Kopier af dette brev,
der desuden behandlede bestillinger til Thor
valdsen, sendtes 2. marts til denne og 3. marts
til Freund.118 Den lidt specielle fremgangsmåde
forklares af et ønske om »ei at tabe Tid til at det
kunne meldes ham (d.e. Freund, der på dette
tidspunkt opholdt sig i Rom) fra Commissio
nen«. Brevet skulle senere få betydelig værdi
for Freund som den eneste skriftlige dokumen
tation på den store bestilling til Christiansborg,
der ikke alene omfattede evangelisterne, men
også to figurer til kirkens portal, samt statuer
til kongens og dronningens trapper. Dette ar
bejde blev tilbudt den unge billedhugger som
er art kompensation, fordi udførelsen af apost
lene til Frue kirke, som Freund mente at have
fået overladt, nu var tildelt Thorvaldsen.119 For
evangelistfigurerne
rummede
Hansens
medde
lelse yderligere en vigtig oplysning, nemlig
målene på nicherne (1 alen 18 tommer i bred-
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Fig. 162. Interiør fra slotskirken. Oliemaleri af H. D. Martens o. 1830 (s. 236). Bymuseet. — Interior of the
Castle Chapel. Oil painting by H. D. Martens c. 1830.

den, 4 alen 18 tommer i højden). Opstillingen
af Lukasfiguren skulle sidenhen forhales i åre
vis, fordi slotskirkens arkitekt påstod, at figu
ren var for stor til nichen (jfr. nedenfor).
I et brev til Collin 26. maj 1821 gav Freund,
der siden 1818 havde været i Rom som Akade

miets stipendiat, udtryk for sin glæde over be
stillingen og den forlængelse af stipendiet, som
fulgte med. Men han føjede samtidig til: »Dog
ønsker jeg inderligen, at man ville overdrage
mig ikke alene Evangelisterne, men ogsaa det
øvrige Arbejde, som kommer til denne lille
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Fig. 163. Skitser til evangelister. Blyantstegning af
H. E. Freund i skitsebog o. 1821 (s. 230). Kobber
stiksamlingen. — Proposals for the evangelists. Sketch
book drawing in pencil by H. E. Freund c. 1821.

Kirke, for at kunne faa Lejlighed til at sige og
udtale det, som jeg saa gjærne vilde have sagt
og gjort til Frue Kirke ...«.120 Det er ikke gan
ske klart, om han hermed sigter til de opgaver,
der allerede var overladt Thorvaldsen (alterpo
diets statue, trekantfrontonen og tamburfrisen)
eller snarere tænker på de resterende nichefigu
rer, der var angivet på C. F. Hansens tegninger,
samt reliefferne over evangelisterne, i kuppelpendentiverne og i sidegangene, som Bissen
skulle få overdraget.
Freund begyndte imidlertid på en af figurer
ne til kongetrappen, Merkur, for at »arbejde et
Aarstid på græske Gjenstande«, førend han tog
fat på evangelisterne.120 I forsommeren 1822
gik han for alvor i gang med modelleringen,
men han synes at være påbegyndt med en mær
kelig – profetisk skulle det senere vise sig –

forudanelse om, at der ville opstå problemer.121
Om efteråret udarbejdedes Lukas i fuld størrel
se, og sommeren 1823 var figuren færdig. Til
de tre øvrige evangelister udførte han også skit
ser, hvoraf dog alene kendes en række blyants
udkast (fig. 163).122 Endnu i november 1822
kalkulerede Freund med at kunne afsende alle
fire evangelister inden for det næste halvandet
år,123 men kort efter synes arbejdet at være gået
i stå. En væsentlig årsag hertil var sikkert de
uafklarede økonomiske forhold omkring be
stillingen til Christiansborg.124 I et fortvivlet
forsøg på at få en løsning tilbød han februar
1824 Slotsbygningskommissionen via Collin at
få overladt Merkur og Lukas vederlagsfrit,
samt den påbegyndte Ragnarokfrise, blot for
fragtomkostningerne.125
Herigennem
håbede
han samtidig at kunne få en mulighed for at
forlænge sit Romerophold. I et yderst køligt
svar juni 1824 ytrede kommissionen imidlertid
kun et ønske om at få Lukas tilstillet ved første
passende lejlighed med en angivelse af prisen.
Om en betaling kunne der »ikke være tale om
for nærværende,« thi da man »hverken har set
Tegning eller Model af den føromtalte Figur,
kan man ej heller bedømme dens Værd«.126 Lej
ligheden bød sig det følgende forår, da en brig
sendtes til Livorno for at hjemtage værker af
Thorvaldsen. Freund besørgede selv det prakti
ske arbejde omkring hjemsendelsen, men valg
te at blive endnu en tid i Italien, skønt presset – ikke mindst a
løfte om professortitel og atelier, hvor han ville
få mulighed for bl.a. at udarbejde de tre andre
evangeliststatuer.127
1825 kom Lukas omsider til København,
men ikke længe efter figurens ankomst fældede
C. F. Hansen sin nådeløse dom over den og lod
den deponere i slottets kælder, fordi den efter
hans mening var for stor til kirkens niche.128 I
forbindelse med forårsudstillingen på Charlottenborg 1826 blev den draget frem aflyset for
en kort tid, men herefter synes den atter bortgemt i slottets magasiner indtil 1841, idet den
efter kunstnerens død juni 1840 overførtes til
hans atelier.129 Selv søgte Freund i efteråret
1825 at nå til klarhed over tingenes rette sam
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menhæng. Enten måtte nichens mål have været
fejlagtigt angivet, hvilket næppe kunne være
muligt, eftersom det var opgivet af bygmeste
ren selv via prins Christian Frederiks sekretær
Adler, eller også måtte Hansen have forandret
sin mening om den ellers gængse grundsæt
ning, som Thorvaldsen selv hyldede, at ni
chens centrum skulle falde midt i figurens ho
ved, i øjnenes linje.130 Freund nævner dog en
alternativ regel, fremført af Hetsch, efter hvil
ken hovedet skulle stå under centrum af ni
chen. Udfra denne ville imidlertid ikke blot
Lukas være for stor, men også Thorvaldsens
apostle til Frue kirke. Hele spørgsmålet om ni
chefigurernes rette størrelse skulle senere vise
sig at få afgørende konsekvenser i forbindelse
med Frue kirkes udsmykning (DK. Kbh.By, 1,
s. 196f.). Selv erkendte Freund bittert, omend
med et anstrøg af galgenhumor: »siden jeg ikke
er Thorvaldsen, saa vil det være bedst, man
brænder Øjenvand af dem (dvs. Lukas og Mer
kur) for at se desto klarere en anden Gang, og
ikke spilde en ung Konstners Kræfter saa
unyttigen.«130 Selv om han valgte at resignere,
var det dog stadig magtpåliggende for ham at
få nichens sande mål, og efter gentagne opfor
dringer kunne J. M. Thiele 3. aug. 1826 medde
le, at højdemålet var kontrolleret af ham selv
med Hetsch som konsulent. Det udgjorde 4
alen 15 tommer, – ikke som opgivet af Hansen
4 alen 18 tommer!120
I de følgende år før sin død 1840 synes
Freund helt at have opgivet bestillingen til
slotskirken. En ulykkelig og for hans venner
uforklarlig afgørelse. Bissen skrev således end
nu 23. juni 1833 til Freund: »Jeg kan ikke begri
be, hvorfor du ikke alt for længe siden har kun
de taget fat paa og fuldende dem (dvs. evange
listerne). Jeg har spurgt Thiele ofte herom uden
at faa noget gotgjørende Svar ...«.120 Nogen
opmuntring
fra
Slotsbygningskommissionen
har Freund tilsyneladende ikke modtaget. Et
forsøg på at opstille Lukas ved Frue kirkes por
tal skulle også forblive resultatløst.131 Imidler
tid ønskede man ikke, at nicherne skulle være
helt tomme ved kirkens indvielse, og novem
ber 1825 besluttedes det at lade dem udfylde

Fig. 164. Evangelisten Lukas af H. E. Freund 182223 (s. 230f.). Gips. I niche syd for hovedindgangen.
LL fot. 1981. — St. Luke, the evangelist, by H. E.
Freund, 1822-23. Plaster. In a niche south of the main
door.

med midlertidige figurer, »om muligt
Evangelister«.15 Det følgende år fik maleren
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J. L. Lund betaling for at udføre tegninger til de
fire evangelister, drapere dem og korrigere de
res udarbejdelse.132
Efter Freunds død rejste der sig blandt hans
venner et stærkt ønske om at lade to af hans
værker til Christiansborg slot, Ragnarokfrisen
og Lukas, fuldføre. 18. juli 1840 henvendte Jo
nas Collin sig således til kommissionen med et
tilbud fra Bissen om at udføre en ny Lukasfigur
i passende Størrelse. Kommissionen var i første
omgang helt afvisende. Man vidste ingen an
vendelse for en sådan figur uanset størrelsen
»hvorfor den hidtil i Slottet opbevarede Figur
kunde erholdes udleveret, naar forlangtes.«133
Sagen blev imidlertid genoptaget året efter ved
N. L. Høyens mellemkomst og en direkte ind
griben fra prins Christian Frederik, nu Chri
stian VIII.134 Efter et kongeligt reskript af
11. juni 1841 indvilgede kommissionen i at ud
betale enkefru Freund 400 rbd., når Lukas var
blevet ommodelleret under Bissens ledelse.135
Men man hævdede stadig, at kommissionen
»ingensinde« havde bestilt figuren hos Freund,
og udførelsen af en ny evangelist var kun moti
veret af et ønske om at få erstattet de interimis
tiske figurer.
Stor var imidlertid Bissens forbløffelse – og
ikke mindre hans harme –, da han i forbindelse
med forberedelserne til arbejdet kort efter kun
ne konstatere, at statuen faktisk ikke på nogen
måde var for stor. Centrum af nichens øverste
cirkel stod kun 1,5-2 tommer under øjnene på
statuen. »... det er alt hvad den efter Hansens
Regel, som dog vel er noget vilkaarlig, er for
stor«, skrev han til Høyen umiddelbart efter
opdagelsen.136 Han agtede nu at restaurere figu
ren og dernæst sætte »den til Trods for — (d.e.
C. F. Hansen) jeg vil tie, paa sin Plads!«
En voldsom harme rejste sig nu uundgåeligt
mod Hansen, men den 85-årige arkitekt fast
holdt hårdnakket, at Freund aldrig havde mod
taget nogen bestilling og således ikke kunne
have kendt målene på nichen. Disse »findes
ikke at være givet.«137 Alt var glemt om det 20
år ældre brev.
1841 kom Lukas omsider på plads. Ved op
stillingen viste det sig kun nødvendigt af af

hugge et stykke af oksens vinge. Kommissio
nen, der ville have det sidste ord i sagen, fast
holdt dog, at der stadig var et »Misforhold«
mellem niche og figur.138
Spørgsmålet om fuldførelsen af de tre øvrige
evangelister fik nu fornyet aktualitet. Ifølge
Victor Freund, billedhuggerens søn og levnedsskildrer, skal C. F. Hansen have tilbudt
Bissen bestillingen, men dette »afvistes natur
ligvis på tilbørlig Maade«.139 At Bissen ikke
desto mindre har interesseret sig konkret for
sagen, herom vidner fem små brændtlersskitser
til evangelisterne Johannes, Markus og Mattæus, af hvilke én bærer dateringen 29. sept. 1842
(fig. 165a-c).140 Det summariske kendskab til
Freunds egne skitser gør det umuligt at aflæse, i
hvor stort omfang Bissens skitser afspejler hans
ældre kollegas. Johannes (fig. 165 b) er vist med
skulderlangt hår. Hovedet er løftet og blikket
vendt mod himlen; venstre hånd holder et
skriftbånd, mens den højre øjensynlig har skul
let fatte om et skriveredskab. Ørnen er ved
venstre side. Markus (fig. 165 c) blev udført i
tre forskellige versioner med kraftigt halvlangt
hår og skæg, i færd med at læse et skriftbånd,
som på to af skitserne holdes diagonalt hen
over brystet fra venstre skulder til højre hofte,
på den tredje er placeret modsat. Figurens vægt
hviler på højre ben, mens venstre er fremstrakt
og med det yderste af foden overlapper fod
stykket. Løven ligger ved højre side. Mattæus
(fig. 165 a) har som en pendant til Freunds Lu
kas venstre ben hævet på en diagonalt stillet
blok. Den langskæggede evangelist er i færd
med at skrive i en bog, der støttes på hovedet af
den ledsagende engel.
Nicherne kom dog ikke til at stå tomme i
tiden før opstillingen af de endelige evangeli
ster, idet tre midlertidige »Maskefigurer« af
gips udfyldte pladsen fra o. 1841.141
Allerede 1849 var der imidlertid planer om at
lade billedhuggeren Andreas Kolberg udføre
den endelige udgave af fire (sic, læs: tre) evan
gelister i Christen Christensens atelier, men sa
gen synes snart efter skrinlagt.142
Først 20 år efter rejste Kunstakademiet
spørgsmålet på ny, ikke mindst under indtryk
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Fig. 165a-c. Brændtlersskitser til de tre evangelister af H. W. Bissen o. 1842 (s. 232). a. Mattæus. b. Johannes,
c. Markus. Ny Carlsberg Glyptotek. — Proposals in terracotta for the three evangelists by Herman Wilhelm Bissen

c. 1842. a. St. Matthew, b. St.John, c. St. Mark.

af »især de yngre Billedhuggeres dårlige Be
skæftigelsesmuligheder.«141
Efter
Akademiets
indstilling valgtes 1870 Theobald Stein, der øn
skede at udføre Mattæus, 1871 Harald Conradsen, der foretrak Markus og 1872 Christian
Carl Peters, som udarbejdede Johannes. 1875
var alle figurer opstillet.
Evangelisten Lukas (fig. 164), 1822-23, gips,
269 cm høj, af H. E. Freund. Figuren står en
face med drejning mod venstre. Vægten hviler
på venstre ben, mens det højre er bøjet og pla
ceret på en firkantet plint, anbragt diagonalt i
forhold til soklen. En foliant hviler på højre
overben, fastholdt af venstre hånd, mens højre
arm ligger henover denne. Højre hånd fatter
om et skriveinstrument, der er delvis afknæk
ket. Håndleddet bærer desuden spor af at være
sekundært påsat, ligesom fingrene synes be
huggede. Det vældige hoved har lokket, øre

langt hår, der er midtdelt ligesom det korte
skæg. Lukas er iklædt en fodlang dragt med
vide ærmer og en kappe, der dækker venstre
skulder. Et folderigt bukseben, opbundet un
der knæet, dækker højre ben under den optruk
ne kjortel. Fødderne er nøgne. Ved venstre fod
er den liggende okse, hvis højre forben over
lapper soklen. Den ene vinge blev behugget
ved opstillingen, men dette er næppe synligt. I
den sydlige niche på indgangsvæggen.
Der er ikke bevaret modellerede forarbejder
til figuren, men blandt Freunds skitsebøger fra
o. 1818-22 findes forskellige summarisk tegne
de udkast, ikke blot til Lukas, men også til de
tre øvrige evangelister, der oprindelig bestiltes
hos Freund (se ovenfor).122 Af disse (fig. 163)
fremgår det, at navnlig Lukas’ kontrastfyldte
stillingsmotiv med strakt venstre ben, og bøjet,
hævet højre ben, anbragt skråt i forhold til sok-
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Fig. 166. Skitse til evangelisten Johannes, udført af
C. C. Peters 1872 (s. 236). Kobberstiksamlingen. —

Sketch proposal for St. John, the evangelist, executed by
C. C. Peters, 1872.

len, har optaget kunstneren. Under arbejdet
var det uundgåeligt, at Freund modtog inspira
tion fra sin læremester Thorvaldsen, i hvis ate
lier han udførte sine figurer. I et brev til Jonas
Collin 3. april 1822 nævner han således, hvor
dan han ikke ville påbegynde arbejdet til slots
kirken, før mesteren var vendt hjem og havde
ytret sin mening om sagen. »Denne Kundskab
vilde jeg først være i Besiddelse af førend jeg
vilde for alvor læge (sic) Haand paa Værket og
begynde paa Evangelisterne ...«.143 Der er såle
des et tydeligt slægtskab med Thorvaldsens
apostle til Frue kirke og især, hvad stillingen
angår, til Mattæus, der var i arbejde samtidig
med Lukas (DK. Kbh.By. 1, fig. 133, s. 193f.).

Freund lader dog som nævnt plinten under høj
re fod overlappe fodstykkets forkant og frem
kalder hermed en udadrettet, dynamisk bevæ
gelse, der danner kontrast til figurens i øvrigt
dominerende frontalitet.144
Evangelisten Mattæus (fig. 167a), 1871-72,
gips, 263 cm høj, af Theobald Stein. Evangeli
sten er gengivet en face og kun det hævede
højre ben bryder frontaliteten. Højre hånd, der
hviler på det hævede knæ, fatter om en griffel,
mens venstre hånd holder en tavle. Det lokkede
halvlange hår og skæg er delt af en midterskil
ning. Over en kortærmet, fodlang kjortel med
firkantet udskæring bærer Mattæus en kappe,
der dækker venstre skulder og arm, mens en
flig er ført hen over højre ben. Det sindrigt
arrangerede foldekast i klædedragten er minuti
øst gennemarbejdet. Under kjortelen ses de
nøgne fødder; den hævede højre fod har dog en
unaturlig, stærkt udaddrejet placering. Foden
hviler på en groft bearbejdet blok, der svagt
overlapper soklens forkant og desuden danner
podium for den ledsagende engels bøjede ven
stre ben. Denne står med korslagte arme over
brystet og er vist nøgen bortset fra et klæde,
løst draperet henover kroppen. I niche syd for
altret.
En kalke efter en skitse, som Stein 1871 ind
leverede til Indenrigsministeriet, viser forskel
lige afvigelser fra den færdige figur, både med
hensyn til overkroppens drejning, klædedrag
ten og englens udformning.145 Stillingsmotivet
i den udførte evangelist er tydeligvis søgt har
moniseret med Lukas, ligesom Thorvaldsens
Mattæus fra Frue kirke har været af betydning.
Evangelisten Markus (fig. 167 c), 1871-74,
gips, 262 cm høj, af Harald Conradsen. Over
kroppen og venstre ben er vist en face, mens
hovedet og det bøjede højre ben er drejet udad i
en skridtbevægelse, der modsvarer Lukas’ pla
cering i nichen overfor. I højre hånd holder
evangelisten en griffel, mens den venstre fatter
om skrivetavlen. Markus har kort, tilbagestrø
get hår og skæg; desuden kraftige buskede øjenbryn. Fodlang draperet klædning med op
smøget ærme, der lader den kraftige højre un
derarm komme til syne. Herover en kappe, der
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Fig. 167a-c. Evangelister i endevæggenes nicher. a. Mattæus af Th. Stein 1871-72. Ved altrets højre side
(s. 234). b. Johannes af C. C. Peters 1872-73. Ved altrets venstre side (s. 235). c. Markus af H. Conradsen 1871—
74. Nord for hovedindgangen (s. 234f.). Gips. LL fot. 1981. — Evangelists in niches on the end walls, a.

St. Matthew by Th. Stein 1871-72. To the south of the altar. b. St. John by C. C. Peters 1872-73. To the north of the
altar. c. St. Mark by H. Conradsen 1871-74. To the north of the main door. Plaster.

med sine fa, tunge folder virkningsfuldt kon
trasterer underkjortelens tyndere, mere folderi
ge stof. På fødderne sandaler. Evangelistsym
bolet, den vingede løve, kommer til syne ved
højre side med sit vældige hoved, mens krop
pen beskriver en halvcirkel bag Markus og med
halen omslutter en flig af evangelistens kappe. I
niche nord for hovedindgangen.
August 1871 blev Conradsen valgt til at ud
føre den tredje evangelist, Markus efter eget
ønske. En skitse fremlagt oktober samme år
viser i hovedtræk overensstemmelse med den
færdige figur. Først november 1874 meldtes
Markus støbt i gips, og marts det følgende år
blev den opstillet.146

Evangelisten Johannes (fig. 167b), 1872-73,
gips, 264 cm høj, af Christian Carl Peters. Fi
gurens vægt hviler på det frontalvendte venstre
ben. Derimod er det let bøjede højre ben, højre
overkrop og hovedet svagt drejet mod venstre.
Højre hånd fatter om en bogrulle, mens venstre
er udstrakt. Johannes’ fysiognomi følger tradi
tionen
med
ungdommelig,
skægløs
fremto
ning. Håret er halvlangt og lokket, blikket opadvendt. Skråt hen over den fodlange dragt er
draperet en kappe. Ved venstre side den noget
skematisk fremstillede ørn med kraftig fjerbeklædning på benene. I niche nord for altret.
Peters fik sin bestilling som den sidste i ræk
ken oktober 1872 og indleverede juleaftensdag
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Fig. 168. Medaljon med siddende engel, der holder
skrifttavle. Udført af H. W. Bissen 1823-24 (s. 236).
Ved altrets venstre side. LL fot. 1981. — Medallion
with seated angel holding an inscribed tablet. Executed by
H. W. Bissen, 1823-24. On the left side of the altar.

samme år en skitse.147 Antagelig er denne iden
tisk med en tegning, dateret 4. dec. 1872
(fig. 166).148 Johannes er vist med korslagte ar
me og hele kroppen drejet mod højre. En sene
re skitse, indleveret til ministeriet viser også
afvigelser fra den udførte figur. 1873 var Johan
nes opstillet.149
tDe fire evangelister, 1826, udført efter teg
ning af maleren J. L. Lund.132 I forbindelse med
kirkens indvielse gav J. L. Lund udkast til de
fire evangelister, som han også draperede og
korrigerede udførelsen af. Disse figurer, der er
gengivet på H. D. C. Martens prospekt af slots
kirkens indre fra o. 1830 (fig. 162), var ifølge
S. Sterms beskrivelse fra 1841 udformet som
kolossalstatuer og placeret med Johannes og
Mattæus på altervæggen, Lukas og Markus ved
indgangen.150 Efter opstillingen af Freunds Lu
kas 1841 synes de første figurer erstattet af mid
lertidige »Maskefigurer«, der blev overflødige
ved fuldførelsen af de tre andre evangelister i

1870’erne.142 Det er antagelig disse †tre evangeli
ster udført i gips, der endnu 1942 var deponeret
i slotskirken, og som anes på ældre gengivelser
af kirken, således i Illustreret Tidende 1860 og
fig. 129.151 O. 1943 synes de overført til Søkvæsthuset, men har ikke kunnet efterspores
her.152 Hvem mesteren er, vides heller ikke sik
kert.
Ældre
Københavnsbeskrivelser
nævner
både medaljøren Christen Christensen, elev af
Freund, og maleren Niels Simonsen.153
Fire medaljoner med engle, der holder skriftbånd,
-rulle og -tavler (fig. 150, 168, 205), 1823-24,
gips, ca. 106 cm i diameter, af Herman Wil
helm Bissen.154 I medaljonerne over evangelist
nicherne er indsat relieffer af siddende eller
knælende engle med skriftbånd, -tavle eller
skriftrulle. Alle er iklædt ærmeløse, knælange
kjortler. Over Lukas er en knælende engel,
med vandret placeret skriftbånd. Over Mat
thæus knælende engel med skrifttavle. Over
Markus engel med lodret anbragt skriftrulle,
vist siddende på en blok. Endelig over Johan
nes engel med skrifttavle, på diagonalt placeret
blok (fig. 168).
Ingen af Bissens bestillinger til slotskirken,
omfattende også pendentivreliefferne og de fire
relieffer i nordre og søndre sidegang, ses regi
streret
blandt
Slotsbygningskommissionens
papirer, men det fremgår af regnskaberne, at
han modtog betaling for sine arbejder i perio
den maj 1822 til december 1823.155 Skitser til de
fire engle, dog vist stående, findes på bagsiden
af et brev, dateret 15. marts 1823 fra blomster
maler J. L. Jensen.156 Reliefferne var udstillet på
Charlottenborg i foråret 1824.
Fire pendentivrelieffer med engle, der holder krist
ne symboler (fig. 150, 170, 205), 1821-22, gips af
Herman Wilhelm Bissen.157 På kuplens pendentiver i let forsænket felt, som indrammes af
perlestav, er indsat relieffer af fire svævende
engle, der med udbredte vinger harmonisk ud
fylder den trekantede flade. Alle har skulder
langt lokket hår og er iført ærmeløse, fodlange
og folderige kjortler, hvis tynde stof tydelig
lader ane kroppens former. Englene er udstyret
med attributter, som har klar sammenhæng
med de kirkelige handlinger ved altret i vest og
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orglet i øst. I pendentiv mod sydvest holder
englen korsstav og kalk i lighed med »Troens«
personifikation, i nordvest bog og palmegren. I
nordøst ses som attribut en harpe og i sydøst en
basun, begge med henvisning til den himmel
ske lovsang.
Arbejdet med reliefferne må være påbegyndt
allerede 1821, hvor Albert Küchler i en tegning
har vist den unge Bissen under arbejdet på en af
englene (fig. 169).158 Inden 1822 var alle fuld
ført. Blandt Bissens skitser findes adskillige ud
kast til englene, heriblandt en række minutiøst
udførte draperistudier (fig. 171).159 Imidlertid
ses også blandt maleren J. L. Lunds arbejder en
tegning (fig. 172) af en harpespillende engel,
Fig.
170.
Harpespillende
engel
i
kuppelpendentiv,
udført af H. W. Bissen 1821-22 (s. 236f.). LL fot.
1981. — Angel playing the harp. On a pendentive below

the dome, executed by H. W. Bissen 1821-22.

Fig. 169. Bissen i færd med at modellere en af engle
ne
til
slotskirkens
pendentiver. Tegning af Albert
Küchler 1821 (s. 237). Kobberstiksamlingen. — The

sculptor H. W. Bissen modelling one of the angels for the
pendentives of the Castle Chapel.

der bortset fra mindre detaljer er ganske iden
tisk med det udførte relief.160 Tegningen er i
nedre venstre hjørne betegnet: »J. L. Lund. zur
Schlosskirche / ausgeführt von Bissen.« Det er
derfor nærliggende at formode, at Lund, der
var Bissens lærer og efter alt at dømme den,
som opmuntrede ham til at vælge billedhug
gerkarrieren i stedet for den allerede påbegynd
te maleruddannelse, har haft en direkte andel i
reliefferne, i det mindste i den foreliggende
fremstilling.161 Indirekte anes Lunds påvirk
ning i selve figurtypen med de yndefulde skik
kelser og det »lidt vage, sødmefuldt elegiske
præg«, mens de langstrakte proportioner og
det lille hovede snarere er en arv fra den Abildgaardske tradition.162
Englefrise i kuppeltambur (fig. 150, 152, 209),
1820, gips, af Bertel Thorvaldsen. Relieffrise,
sammensat af sekvenser, bestående af tre nøgne
englebørn, der imellem sig bærer blomsterran
ker. De tre figurer gentages hele vejen rundt
om tamburen.
Thorvaldsen modellerede ifølge J. M. Thiele
det lille basrelief »en Dag i en ledig Time« un
der sit Københavnsophold.163 To skitser, udført
i henholdsvis pen og blyant (fig. 173) findes på
Thorvaldsens Museum.164 Motivet blev an-
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vendt flere gange af kunstneren, både i religiøse
og profane udsmykninger. Sin inspiration til
de tre guirlandebærende engle kan Thorvaldsen
have fundet såvel i antikken, som i renæssan
cen.165 Også i samtiden anvendtes englefrisen,
således i Harsdorffs Frederik V.s kapel i Roskil
de domkirke, der netop i disse år var under
færdiggørelse af C. F. Hansen (DK. Kbh. Amt,
III, s. 1527f.).
Fire relieffer med scener fra Kristi liv (fig. 174,
176, 179-80), 1822-23, gips, 97 cm høje, 204
cm brede, af Herman Wilhelm Bissen.167 ReFig. 171-72. Studier af kuppelpendentivernes engle.
171.
Foldestudie.
Blyantsstudie
af
H.
W.
Bissen
1821-22 (s. 237). Ny Carlsberg Glyptotek. 172. Skit
se til harpespillende engel (s. 237). Blyantstegning,
signeret afj. L. Lund. Kobberstiksamlingen. — Stu

dies of angels on the pendentives below the dome. 171.
Drapery study. Pencil drawing by H. W. Bissen 1821-22.
172. Pencil drawing of an angel playing the harp, signed
by J. L. Lund.
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Fig. 173. Skitse til englefrise. Tegning af Bertel Thorvaldsen (s. 237). Thorvaldsens Museum. — Sketch pro
posal for the putti frieze. Drawing by Bertel Thorvaldsen.

liefferne udførtes over en toårig periode, inden
Bissen rejste til Rom som Kunstakademiets sti
pendiat december 1823. De to første påbegynd
tes 1822 og opsattes det følgende år efter først
at have været udstillet på Charlottenborg. Der
efter fulgte de to sidste, der kom på plads 1824
efter dette års forårsudstilling. Alle vakte stor
opmærksomhed,
ligesom
englemedaljonerne
168
der udstilledes samme år.
Kristus, der velsigner de små børn (fig. 174),
1822-23. Kompositionens centrum er Kristus,
der bærer et barn på armen, mens han velsigner
en gruppe kvinder, som knælende leder deres
børn til Frelseren. Til venstre bag Kristus tre
apostle, af hvilke Johannes og Peter er fuldt
synlige. Yderst til høje Johannes Døberen klædt
i kamelhårsdragt. Han bøjer sig frem og kysser
et barn på moders arm, samtidig med at han
trykker kvindens ene hånd. Den ikonografisk
usædvanlige
og
ikke-bibelske
sammenstilling
af Johannes og Kristus, der velsigner børnene
(Matt. 19, 13-15, Mark. 10, 13-16, Luk. 18, 1517), illustrerer Johannes’ ord om, at hans dåb
kun varsler Kristi dåb (Matt. 3, 11, Mark. 1, 78, Luk. 3, 16, Johs. 1, 24-28). Både hovedmotiv
og bimotiv hentyder således til barnedåb, og
relieffet er meget passende ophængt over den
nordvestlige indgangsdør fra sidegangen til det
tidligere dåbskapel.
Der kendes en række skitser til relieffet

(fig. 175).169 Hovedlinjerne i kompositionen er
allerede fastlagt i disse, men der er flere variati
oner i udformningen af de enkelte figurer, lige
som gruppen med Johannes Døberen synes en
senere tilkommet ide, – en videreudvikling af
det oprindelige motiv.
Kristus, der opvækker Lazarus fra de døde
(fig. 176) 1822-23. Relieffets opbygning svarer
til det foregående, idet en løst sammenføjet,
figurrig midtergruppe er flankeret af mindre
sidegrupper med bifigurer. I relieffets midte ses
dramaets ene hovedperson, den opvågnende
Lazarus, iklædt ligklæde og siddende i en rek
tangulær grav, hvorfra en muskuløs rygvendt
figur har fjernet overliggeren. Foran Lazarus
står Kristus med hævet højre hånd i en bydende
gestus. Bag Lazarus Martha og Maria, den før
ste, der er nær ved at segne, støttes af en skæg
get mandsfigur, vel en af apostlene, den anden
knæler ved graven med oprakte hænder i et
udtryk af forbløffelse ved underet. Bag Kristus
tre apostle, Johannes, antagelig Peter, samt en
tredje person, der med sit korte lokkede hår og
skæg ikke umiddelbart lader sig identificere. Apostlenes afdæmpede minespil og bevægelser
kontrasteres af gruppen til venstre for Kristus,
hvor en kvinde og tre mænd med stor tydelig
hed giver udtryk for deres forundring. Miljøet
omkring figurerne er kun antydet med enkelte
staffageelementer, et par klippeblokke i re-
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Fig. 174-75. Kristus velsigner de små børn. 174. Gipsrelief af H. W. Bissen 1822-23 i nordre sidegang (s. 239).
LL fot. 1981. 175. Skitsetegning af H. W. Bissen (s. 239). Ny Carlsberg Glyptotek. — Christ blessing the
children.
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Fig. 176-78. Lazarus’ opvækkelse. 176. Gipsrelief af H. W. Bissen 1822-23 i søndre sidegang (s. 239). LL fot.
1981. 177. Skitse til Lazarus’ opvækkelse. Blyantstegning af H. W. Bissen (s. 230). Ny Carlsberg Glyptotek.
178. Skitse til eller omarbejdet version af Lazarus’ opvækkelse. Blyantstegning af H. W. Bissen (s. 242).
Kobberstiksamlingen. — The Raising of Lazarus. 176. Plaster relief by H. W. Bissen, 1822-23, in the south sideaisle. 177. Proposal for the Raising of Lazarus. Drawing by H. W. Bissen. 178. Proposal for or revised version of the
Raising of Lazarus.

Danmarks Kirker, København
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Fig. 179. Jesus som tolvårig i templet. Gipsrelief af H. W. Bissen 1823 i søndre sidegang (s. 242). LL fot. 1981.
— The Presentation in the Temple. Plaster relief by H. W. Bissen, 1823, in the south side-aisle.

lieffets højre side. Placeret i søndre sidegang
over døren ved indgangen.
Der kendes flere skitser til relieffet.170 Ingen
af disse er daterede, men synes at angive en
udvikling fra en mere koncentreret, statisk ver
sion, hvor bevægelsen er samlet i de tre figurer
bag Lazarus til en mere figurrig, dramatisk,
svarende til det færdige relief (fig. 177-78).
Jesus som tolvårig i templet (fig. 179), 1823. Re
lieffet er klart opdelt i to halvdele med den stå
ende Jesus som bindeled mellem højre sides be
vægede figurpar, Maria og Josef, og venstre
sides til dels sluttede gruppe af siddende og stå
ende skriftkloge. Jesus har skulderlangt, lokket
hår, knælang kjortel og nøgne fødder. Højre
hånd er hævet i en afbrudt talegestus. En søjle
på en diagonaltstillet sokkel bag Jesus gentager
dennes lodrette linje. I søndre sidegang over
døren nærmest koret.
Hovedtræk af relieffets opbygning ses i en
skitse i Ny Carlsberg Glyptotek.171
Kongernes tilbedelse (fig. 180), 1823. Relieffet
er opbygget i tre dele, der bindes sammen gen
nem figurernes bevægelse. I venstre side Josef,
stående bag den tronende Maria med det nøgne
Jesusbarn, hvis fremstrakte højre fod kysses af
den knælende langskæggede konge. Bag ham

de to andre konger; den ene frembærer sin vaselignende gave i en kasse, den anden med kro
net turban og tydeligt negroide træk holder en
skål med låg. Følget afsluttes til højre af tre
stående mænd, hvoraf den forreste frembærer
endnu en gave. I nordre sidegang over døren
nærmest indgangen.
En skitse til relieffet (fig. 181) viser flere varia
tioner i de enkelte figurers udformning, mens
selve kompositionen svarer til det fuldførte re
lief (fig. 180).
Udsmykningens program. Som tidligere nævnt
foregår der en generel motivændring i slotskir
kens
billedudsmykning
fra
projekteringsfasen
til figurernes udførelse. Ændringen sker fra et
program af mere abstrakt symbolsk karakter til
en mere traditionel og fortællende kristen bil—
ledverden. I hvor stort omfang denne forskyd
ning skyldes bygherren, arkitekten, eventuelle
teologiske rådgivere eller de implicerede kunst
nere lader sig ikke sikkert fastslå.173
For eksteriørets vedkommende skete som
nævnt en ændring af frontonrelieffets motiv fra
Johannes Døberen til Kristi opstandelse. Om
årsagen til denne forandring kan man kun gis
ne. Muligvis er det andet motiv blevet valgt,
efter at det november 1819 var fastlagt, at
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Fig. 180. Kongernes tilbedelse. Gipsrelief af H. W. Bissen 1823 i nordre sidegang (s. 242). LL fot. 1981. — The
Adoration of the Magi. Plaster relief by H. W. Bissen, 1823, in the north side-aisle.

Thorvaldsen skulle udføre »Johannes Døberen,
som prædiker for forsamlet folk i ørkenen«, til
Frue kirke (DK. Kbh.By, 1, s. 214f.). Den op
standne Kristus over hovedindgangen ville væ
re en logisk pendant til den planlagte Kristus på
altret, vist i forklaret skikkelse, og kunne må
ske yderligere hentyde til kirkens traditionelle
funktion som ramme om kongernes castrum
doloris.174

For
interiørets
vedkommende
forekommer
valget af de fire evangelister naturligt motiveret
af interiørets opbygning som en triumfportlignende indramning omkring altret med to ni
cher og medaljoner, genspejlet i den tilsvarende
kortside ved indgangen. Gennem placeringen i
midterrummets
hjørner
understreges
samtidig
evangelisternes status som kirkens hjørnepiller.
Deres rækkefølge svarer dog ikke til den i bibe-

Fig. 181. Skitse til relieffet Kongernes tilbedelse. Tegning af H. W. Bissen (s. 242). Ny Carlsberg Glyptotek. —
Proposal for the relief of the Adoration of the Magi. Drawing by H. W. Bissen.
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Fig. 182. Slotskirken set fra Højbro (s. 214). Efter C. F. Hansen: Samling af forskjellige offentlige og private
Bygninger ... — Castle Chapel seen from Højbro. After C. F. Hansen.

len fastlagte (Mattæus, Markus, Lukas, Jo
hannes). Logisk knyttet til evangelisterne er de
skriftbånd, -rulle og -tavlebærende engle oven
over. Pendentivernes engle hentyder som om
talt med deres attributter til altret og orglet.
Også sidegangenes relieffer knytter sig efter alt
at dømme indholdsmæssigt til den lokalitet,
hvor de er placerede. Kristus og Johannes Dø
beren, der velsigner de små børn, er naturligt
anbragt over indgangen til det oprindelige
dåbskapel, mens Kristus som lærer menings
fuldt er forbundet med sakristiet umiddelbart
bagved. Kongernes tilbedelse findes over ud
gangen til et trapperum, der fører op til konge
logen, men kunne med lige så stor ret være
anbragt i den modsatte side. Lazarus’ opvæk
kelse i kirkens sydøsthjørne, nærmest løngan
gen, lader sig vanskeligere forklare. Måske vil
le man også her gennem motivvalget hentyde
til den kongelige bisættelsesceremoni i kirken.

SAMMENFATNING
Slotskirken er den eneste fuldt bevarede del af
C. F. Hansens residensslot, — et monument,
som repræsenterede et hovedværk, både i hans
egen arkitektur og inden for 1800’rnes hjemlige
bygningskunst
i
almindelighed.
For
Hansen
selv stod Christiansborgs genopførelse måske
endda som kronen på hans hidtidige værk. Det
var karakteristisk nok med planerne til slottet,
arkitekten 1812 valgte at lade sig afbilde på
C. G. A. Böhndels officielle portræt (Kunstaka
demiet). Det andet Christiansborg projektere
des og opførtes i det væsentlige sideløbende
med de to andre store offentlige opgaver,
C. F. Hansen havde påtaget sig i hovedstaden –
Råd- og Domhuset og Frue kirke. De tre byg
ningskomplekser har følgelig mange fællestræk
og viser den modne arkitekt på højden af hans
formåen. Både i forbindelse med slotskirken og
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Frue kirke var der ganske vist tale om bundne
opgaver, hvor eksisterende mure i videst mu
ligt omfang skulle genanvendes. Men det er
yderligere vidnesbyrd om C. F. Hansens for
mat, at han på denne baggrund skabte værker,
der virker helt originale og formet af hans per
sonlige stil, samtidig med, at det er lykkedes
ham at tilfredsstille et ikke unaturligt ønske hos
bygherren om at begrænse udgifterne.175
Den gamle kirkefløj på Christiansborg var
en rektangulær bygning, der betonede slotsanlæggets hjørne mod Højbro og Amagertorv.
Den afbrændte slotskirke havde her optaget
størstedelen af bygningen, men ikke det hele,
idet forbygningen med gemakker til dronnin
gens appartement udfyldte den østligste tredje
del. Kirken var en gallerikirke med den for
slotskapellerne karakteristiske polaritet mellem
alter og kongestol ved kortsiderne samt en eta
gedeling, der i det væsentlige gentog hoved
slottets og den forbindende løngangs system.
C. F. Hansen bibeholdt den gamle bygnings
ydre mure, samt i et vist omfang de indre skil
levægge (jfr. fig. 132). Desuden den liturgiske
akse og galleriopbygningen, idet han ændrede
på etageniveauerne og helt sløjfede kældereta
gen. En afgørende ændring var, at kirken nu
fik lov til at beslaglægge hele fløjen. I overens
stemmelse
hermed
blev
eksteriøret
udstyret
med tempelfront og en kuppel, hvis formål var
at udtrykke bygningens religiøse bestemmelse
og øge de arkitektoniske kvaliteter i dette urbanistisk
set
særlig
betydningsfulde
hjørne
(fig. 182). Med arkitektens egne ord signalere
de bygningen netop sin status som kapel gen
nem »Compositionen af Facaderne«, og dens
»Dohm« med et indfaldende lys fra oven skulle
pryde hovedstaden i lighed med de kupler,
»der af de Gamle saa ofte heldigen bleve an
bragte og hvoraf det nærværende Rom endnu
pranger med over 100 større og mindre paa
dens
Kirker.«
Indvendig
forlenede
kuppel
hvælvet og den enkle arkitektoniske ramme
kirkerummet med »den Simplicitet, der giver
Værdighed«, i modsætning til den afbrændte
slotskirke med »den lige Platfond og sin over
flødige Pragt« svarende til en »decoreret Sal«.
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Disse
kommentarer
til
den
projekterede
slotskirke med fremhævelsen af Roms kupler,
»de Gamle« og »simpelheden, der giver vær
dighed« er som en programerklæring af arki
tektens klassicistiske idealer, præget af samti
dens begejstrede dyrkelse af den græske og ro
merske oldtid.176 Og de falder helt i tråd med
hans uddannelsesmæssige baggrund som elev
af C. F. Harsdorff, der netop selv i sine betragt
ninger over kirkebygningskunsten havde frem
hævet romernes og grækernes gamle templer,
som i særlig grad afspejlede træk, kendetegnen
de for kirkens sande karakter – det hemmelig
hedsfulde præg, den simple, ædle storhed og
ro.177 På en studierejse i Italien 1783-84 havde
C. F. Hansen haft lejlighed til at stifte direkte
bekendtskab
med
antikkens
bygningsværker,
tillige med klassicistisk orienterede renæssance
arkitekter som Palladio og Vignola. En række
opmålinger, der fra gammel tid tilskrives Han
sen, vidner om disse interesser: detaljer af Pan
theon, ruinerne på Palatin, samt bygninger af
Vignola som Villa di Papa Giulio og antagelig
S. Andrea in Via Flaminia.178
For nyklassicismens arkitekter var især Pan-

Fig. 183. Slotskirken o. 1815-19. Jonisk kapitæl til
hovedfacadens porticus (s. 193, 248). RA. — Castle
Chapel c. 1815-19. Ionic capital for the portico on the
main facade.
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theon blevet et paradigme i kraft af sin fuld
komne geometriske form og proportioner, af
eksteriørets betoning af de usmykkede, lukke
de murflader og interiørets udsøgte detaljer og
dekorationsformer.
Pantheonidealet
gennem
syrer den nyklassicistiske arkitektur, såvel den
verdslige som den religiøse, og talrige versio
ner af klassicerende rotunder parafraserede det
romerske forbillede.179 Også for Harsdorff var
Pantheon et højdepunkt af storhed og skøn
hed,177 og hans optagethed af denne bygning
afspejler sig i flere værker, kulminerende med
projektet til Frederikskirken.180
Meget taler for, at Pantheon på samme måde
kom til at spille en væsentlig rolle for
C. F. Hansens udformning af den kongelige
kirke på Christiansborg. Det har næppe heller
været uden betydning, at den romerske rotun
de var en sakral bygning, grundlagt af en øv
righedsperson.181 Hansens udgangspunkt var imidlertid en rektangulær bygning, og idealet
måtte derfor realiseres på anden vis. Slotskir
ken blev således udstyret med to af Pantheons
vigtigste kendetegn. Dels den søjlebårne tem
pelfront,
som
indrammer
en
nicheflankeret
portal og rejser sig foran en vinduesløs murfla
de med vandret inddeling i analogi med Pan
theons forbygning. Dels kuplen, hvis indre er
halvkugleformet
med
koncentriske
kredse
af
kassetter omkring den cirkulære lysåbning (oculus), mens den ydre afdækning er fladere,
med aftrappet fod og en kraftig konsolgesims
over
murcylinderen.
Sidstnævnte
sidder
på
grund af den ydre afdæknings større diameter,
væsentlig højere end den indre fod.
Forsøget på at skabe et kompromis mellem
Pantheon-elementerne – søjleforhallen og kup
len – og på den anden side en kubisk bygning,
var
langtfra
enestående.
Allerede
1500’rnes
klassicister havde beskæftiget sig med dette
problem,
således
Palladio
(Villa
Rotonda
(1550-51), Kapellet i Maser (1579-80)) og Vig
nola (S. Andrea in Via Flaminia (1550-53), S.
Anna dei Palafrenieri (1572)). Også i Hansens
samtid findes eksempler, ikke mindst blandt de
franske Akademiprojekter, som han kendte, og
hos vennen P.J. Krahe.182 En samtidig italiensk

version af opgaven var Pietro Nobiles S. Anto
nio i Trieste (1825-49, tidligste projekter fra
1808).183 Direkte afhængig af C. F. Hansens
slotskirke er Jørgen Hansen Kochs prisbeløn
nede elevprojekt til et militærhospital med en
centralt placeret kirkebygning.184 Selv havde
Hansen allerede i årene inden arbejdet med
slotskirken kombineret de nævnte elementer i
forbindelse med J. H. Baurs landvilla i Nien
stedten (1804-06).185 Hertil kommer hans aka
demiske projekt til en rotunde, indskrevet i en
kubisk blok over et kvadratisk grundrids.186
Blandt de omtalte Pantheon-influerede byg
ninger har især Vignolas lille romerske kirke,
S. Andrea in Via Flaminia været nævnt som en
væsentlig
inspirationskilde
for
slotskirken.187
Hansen var fuldt ud fortrolig med denne byg
ning, som han antagelig havde målt op.188 Ud
over de generelle lighedspunkter kan særlig fa
cadeprospektet med den hævede kuppel på
tamburen havde været idégivende. Søjleforhal
len er dog hos Vignola reduceret til en flad,
pilasterprydet tempelfront, og for planen og
interiøret er der ingen direkte fællestræk.
S. Andreas kuppelrum er ovalt, selve kuplen
uden kassetter og oculus.
I udformningen af slotskirkens indre har
C. F. Hansen taget udgangspunkt i en anden,
meget velkendt løsning: Kuplen hæver sig over
et kvadratisk fag, hvorfra sfæriske kapper —
pendentiver – formidler overgangen til den cir
kulære kuppelfod. Fire tøndehvælvede fag slut
ter sig til denne kerne og giver planen karakter
af et »græsk kors«. Dog er tværaksens arme
kortere og udskilte bag en skærmvæg af hensyn
til den dominerende længdeakse. Selve det
grundlæggende skema er velkendt i europæisk
kirkebyggeri siden renæssancen.189 Hansen har
yderligere været fortrolig med det fra sin lærers
gravkapel for Frederik V i Roskilde domkirke
(DK. Kbh.Amt, s. 1527f.), et monument, han i
øvrigt sidenhen skulle fuldende. Skemaet er
desuden anvendt i et akademisk kirkeprojekt,
som tidligere har været tilskrevet Harsdorff,
men nu tillægges C. F. Hansen.190 Under alle
omstændigheder har gravkapellet og kirkepro
jektet mange fællestræk ud over det nævnte
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Fig. 184. Kuppel, opta
get mens lanternen var
fjernet under restaure
ring 1981. JJF fot. 1981.

— Dome photographed af
ter the removal of the lan
tern during the restoration
of 1981.

skema: afskærmning af sidearme med søjler,
pilasterarkitektur i stor orden, tøndehvælvenes
kassettering,
halvcirkelformede
vinduer,
me
daljonrelieffer og nichefigurer. Der kan næppe
være tvivl om, at C. F. Hansen har trukket på
disse erfaringer ved udformningen af slotskir
kens indre, ikke mindst med hensyn til detaljerne. 191
Hvad enkelthederne angår, var antikkens ar
kitektur dog stadig en fælles inspirationskilde,
og det er næppe tilfældigt, at flere detaljer i
slotskirkens indre direkte kan afledes fra Pan
theon. For det ydre gælder det kuppeltamburens kraftige konsolgesims og portalen, såvel
indramningen som selve dørens ovenlysvindue
med det skælformede sprosseværk. I det indre
er det foruden den kassetterede kuppel, de kanellerede pilastre i stor orden og langsidernes
søjleindrammede åbninger (svarende til Pant
heons søjleædiculae). Endvidere den gentagne

anvendelse af fyldingsrelieffer med guirlander,
ophængt i kandelabre. Vigtigst er dog motivet
med de to store søjler, der flankerer indgangs
døren og alternichen, – et motiv, som benytte
des både i Harsdorffs tegninger til gravkapellet
i Roskilde, i det C. F. Hansen tilskrevne kirkeproiekt og i flere andre værker af de to arki
tekter.192
Flere andre detaljer – såvel ude som inde – i
kapitæler, gesimser og kassetter, har forment
lig antikke forbilleder, uden at de dog synes at
imitere direkte. Fra Maxentius’ basilika i Rom,
også betegnet »Fredens tempel«, kan Hansen
have lånt modellen til tøndehvælvenes kassetter
og den kraftige akantusranke på hvælvenes for
side.193
Alternichens
diagonaltstillede
kassetter
er lånt fra templet for Venus og Rom, men
benyttedes i øvrigt af Piranesi i hans rekon
struktion af Pantheons alterniche.194 Den korintiske kapitæl, der anvendes i det indre
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(fig. 151), er nært beslægtet med Pantheons ka
pitæler, som C. F. Hansen formentlig selv målte
op.195 Søjleforhallens joniske kapitæl (fig. 183)
med palmetbånd og indskudte palmetter ved
volutterne har paralleller både i græsk og ro
mersk arkitektur.196 Endelig skal det nævnes, at
hele den planlagte figurative udsmykning med
nichestatuerne
og
medaljonog
svikkelre
liefferne er »romerske« i deres fremtoning,
kendt fra triumfbuerne og de antikvariske re
konstruktioner af bl.a. Pantheon.
Også den renæssancearkitektur, som C. F.
Hansen var fortrolig med, og hvis betydning
for bygningens grundlæggende struktur er om
talt, kan have øvet indflydelse i såvel kirkens
som
hovedslottets
detaljer.197
En
enkelthed
som de kraftige slutsten, der i underetagens
vinduer både i kirken og slottet bryder igen
nem fordakningen, har paralleller inden for
Vignolas (Villa di Papa Giulio (1550-55)) og
Palladios arkitektur (Palazzo Thiene, Vicenza
(o. 1545-50)).
Hvad den liturgiske indretning af slotskirken
angår, var C. F. Hansen tildels bundet af det
givne mønster med alter og prædikestol, an
bragt over for kongestolen på kirkens to kortsi
der. Orglet blev først i en senere fase placeret
over kongelogen. I sin kommentar til det ap
proberede projekt 1810-11 nævner arkitekten
dog også muligheden af, at orglet kunne stå
over altret, en komposition, der i givet fald
ville have svaret til indretningen i det afbrændte
kapel. Døbefont og skriftestol fik plads i de to
rum, der mod nord og syd flankerede koret.
Indretningen af prædikestolen i korskranken
foran altret fortjener særlig opmærksomhed.
Det var en løsning, Hansen benyttede i en ræk
ke af sine kirker, parallelt med det sammen
byggede prædikestolsalter. Allerede i det pro
jekterede kapel i hovedslottets sydfløj (fig. 10910) var prædikestolen placeret ved en skranke
foran vinduesvæggen, omend her tilsyneladen
de bag det halvcirkulære alterbord. Samtidig
hermed er prædikestolene i kapellet i Arresthu
set (1803f.), Frue kirke (1810f.) og Hørsholm
(i alle tre projekter, 1817f.). Det er imidlertid
karakteristisk, at opstillingen i de to sidstnævn

te kirker måtte vige for en mere traditionel op
sætning ved kirkens ene langside. I Frue kirke
flyttedes prædikestolen allerede 1827 af akusti
ske hensyn (DK. Kbh.By, 1, s. 157, 168, 187),
mens det i Hørsholm først skete 1905, og da,
fordi »stolen skyggede for altret« (DK. Frborg,
s. 987).
Liturgisk og æstetisk har der kunnet argu
menteres både for og imod den centralt place
rede prædikestol ved overgangen mellem kor
og skib. Til fordelene hørte den harmoniske
opstilling i kirkerummets midtakse i en frem
skudt position, hvor menigheden havde gode
muligheder for at se og høre prædikanten. Men
løsningen var naturligvis i første række veleg
net i mindre kirkerum, hvor afstanden mellem
korskranken og skibets fjerneste stole ikke var
for stor. Karakteristisk nok synes denne, noget
problematiske
prædikestolsopstilling
ikke
at
198
have været meget anvendt i 1700’rne.
I det
hjemlige kan der vel peges på prædikestolen i
Frederik
IV.s
københavnske
slotskapel
(s.
84f.), men den kan Hansen næppe have kendt.
Den nærmeste inspiration til den særlige
prædikestolsindretning har C. F. Hansen for
mentlig fundet hos sin læremester C. F. Harsdorff. I sin model til Frederikskirken 1797, der
fremtræder som en storslået omtolkning af
Pantheon, har Harsdorff netop frigjort prædi
kestolen fra altret og placeret den centralt ved
det halvcirkulære trinpodium, der bærer fire
korintiske søjler (og herover et pulpitur til mu
sikken) som ramme om altret.199 Denne selv
stændige udarbejdning af alterpartiet fandt også
genklang hos yngre arkitekter i 1800’rnes første
årtier. Men det er også værd at bemærke, at
den genfindes hos den tyske arkitekt Karl
Friedrich Schinkel, der netop benyttede den i
en række kirkeprojekter fra de samme år.200
Schinkels udkast er dog yngre end de danske
eksempler og væsensforskellige gennem deres
placering ved foden af et markant, forhøjet
korparti, og for de tidligste forslags vedkom
mende, ved deres nygotiske udformning.
Det er dog karakteristisk, at prædikestolen
tillige med det øvrige inventar er helt fjernet i
arkitektens
egen
publikation
om
Chri-
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Fig. 185. Slotskirken o. 1825. Perspektivisk interiør mod altret, set gennem hovedindgangens dobbeltsøjler
(s. 193, 250). Kongestolen er udeladt. Efter C. F. Hansen: Samling af forskjellige offentlige og private
Bygninger ... — Castle Chapel c. 1825. Perspectival view of the interior towards the altar, seen between the two

columns of the main entrance. The King’s Gallery has been left out. After C. F. Hansen.

stiansborg slotskirke (fig. 136, 139, 185).
C. F. Hansens stikværk, rigt både på helheds

billeder og detaljer, viser tydeligt hans stræben
efter at skabe nutidig bygningskunst i pagt med
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de klassiske forbilleder, der var blevet beskre
vet og gengivet på tilsvarende måde i den an
tikvariske
litteratur.
Særligt
talende
for
C. F. Hansens forsøg på at udforme slotskirken
som et moderne Pantheon er det perspektiviske
billede af interiøret, set mod altret (fig. 185).
Alt, i denne sammenhæng distraherende inven

tar, som var kendetegnende for det kristne kir
kerum, var udeladt. Tilbage er det nøgne kup
pelrum, set mod altrets kultbillede gennem
indgangspartiets to dobbeltsøjler – et prospekt,
der for den indforståede betragter har sagt mere
end mange ord om arkitektens ideal.201

INVENTAR
Oversigt. Slotskirkens indre har et ganske homogent
præg, idet langt den overvejende del af inventaret
stammer fra opførelsestiden og udførtes i et samar
bejde mellem C. F. Hansen og G. F. Hetsch.22 Enkel
te inventarstykker fra den gamle beholdning blev
dog genanvendt. Det gælder dele af altersølvet, der
1826 suppleredes med ny alterkande og -stager, samt
1886-87 med et sæt, bestående af kalk, disk, oblatæ
ske, kande og stager, alt skænket af Christian IX.
Bortset fra de yngre stager er kirkesølvet i dag depo
neret i Sølvkammeret.202 Fra den gamle slotskirke
stammer desuden en, måske endda to pengebøsser
(s. 158). 1884-85 var inventaret genstand for en om
fattende restaurering efter slotsbranden (jfr. s. 199).
Den nyere tid har sat sit præg på kirken gennem
installering af elektricitet, der nødvendiggjorde en
ændring
af
kandelabrene.
Slotskirkens
anvendelse
som koncertlokale afspejler sig desuden i det system
af mikrofoner med tilhørende ledninger, der er ud
spændt under kuplen. Fra gammel tid har kirken
været anvendt som magasin for slotsforvaltningen
og rummer endnu talrige deponerede møbler i de
sekundære arealer på 1. og 2. pulpitur. Heriblandt
findes også rekvisitter til de kongelige castra doloris,
senest anvendt ved Frederik IX.s bisættelse. Til de
ponerede møbler i selve kirkerummet hører et antal
løse stole, der sammen med andre mindre genstan
de, er Statsinventariekommissionens ejendom.

Altret (fig. 150) er opbygget på et tre trin højt
podium, flankeret af to kolossalsøjler og an
bragt med vestvæggens halvrunde niche som
baggrund. Alterbordet er en enkel rammekon
struktion af træ, helt dækket af alterklæde og
dug.
Alterklæder. 1) 1900’rne?, af rødt fløjl og
smykket med kors af guldborter, samt guld
frynser.203

*
Alterklæder. 1) af rødt fløjl med Christian
VIII.s kronede monogram og årstallet 1845 i en
krans, udført i guldbroderi og kantet med
guldfrynser.15
Opbevares
på
Porcelænskammeret. 2) Af rødt fløjl med guldkors, svarende til
kirkens nuværende. Måske identisk med det,
som hoftapetserer P. Holm betaltes for 1885.62
På Porcelænskammeret. †Alterklæder. Af kar
moisinrødt fløjl med Frederik VI.s kronede
monogram, årstallet 1826 og krans, udført i
guldbroderi. Forneden guldfrynser. 1845 er
stattet med ovennævnte. 2) Af sort fløjl med
sølvkors og galloner, nævnt 1931 på 1. pulpi
tur, men ses ikke i dag.204
Kors (fig. 150), o. 1825, af træ. Trepaslignende afslutninger af korsenderne og englehoveder
i de fire hjørner mellem armene. Forgyldt. Op
stillet på muret blok, beklædt med blågrå mar
morfliser og anbragt bag alterbordets forside.
På blokkens forside, der ses over alterbordet, er
med bronzeversaler påsat følgende indskrift:
»I.COR.XI.XXVI. SAA OFTE SOM I ÆDE
DETTE
BRØD
OG
DRIKKE
DENNE
KALK
FORKYNDER
(I)
HERRENS
DØD
INDTIL HAN KOMMER.« I blokkens bagsi
de er o. 1861 indmuret et jernskab.205
Korset blev opsat efter beslutning fra Slotsbygningskommissionen
november
1825.15
Her
nævnes det udtrykkeligt, at det kun var midler
tidigt. Der var på det tidspunkt andre planer
for altrets udsmykning.
Ved et møde i kommissionen 24. nov. 1819
havde
den
netop
hjemvendte
Thorvaldsen
meddelt, at han ville udføre en Kristusfigur i
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Fig. 186. Udkast til Religionen af Bertel Thorvaldsen 1820 (s. 251). Planlagt statue til alterpodium. Tegninger.
Thorvaldsens Museum. — Proposal for Religion by Bertel Thorvaldsen, 1820. Statue planned for the altar podium.

Drawings.

marmor til nichen bag altret i den nye slotskir
ke.206 Figuren skulle opstilles i stedet for en
planlagt altertavle, om hvilken der tilsynela
dende ikke er bevaret andre konkrete oplysnin
ger. 27. dec. 1819 kunne bestillingen officielt
bekræftes.51 Emnevalget har antagelig været
Thorvaldsens eget.206 Selv havde C. F. Hansen i
sine projekttegninger fra o. 1815-19 (fig. 12627) vist en siddende kvindefigur, »Religionens«
personifikation på alterpodiet, og endnu
o. 1825-27 gentog han denne fremstilling i de
publicerede blade (fig. 136, 139, 185). En række
omstændigheder skulle imidlertid bevirke, at
statuen aldrig blev opsat på den bestemte plads.
Januar
1820
henvendte
Kommissionen
til
Frue Kirkes genopbygning sig til Slotsbygningskommissionen med en forespørgsel, om
der også i Frue kirke måtte opstilles en Kristusfigur i stedet for en malet altertavle, og det
besluttende råd for Christiansborg, i hvilket jo
også befandt sig C. F. Hansen – Frue kirkes ar
kitekt – gav beredvilligt sin tilladelse, »da en
Kristusfigur af Thorvalden enten med nogen
Forandring eller endog aldeles den Samme ud

mærket kan ses mere end eet Sted og vil være
passende baade i Frue Kirke og i Slotskir
ken.«207 22. april fik forslaget den kongelige
approbation.208 Efter alt at dømme var det fra
begyndelsen meningen, at Frue kirke skulle ha
ve en gipsversion af figuren, svarende til gips
statuer
af
apostlene,
mens
marmorudgaven,
som allerede fastlagt, var bestemt til Slotskir
ken (DK. Kbh.By, 1, s. 195f.). Thorvaldsens
biograf, J. M. Thiele, nævner imidlertid, at bil
ledhuggeren, der foretrak af få Kristus i mar
mor opsat i landets hovedkirke, Københavns
domkirke, i tiden inden sin afrejse overvejede
at udføre et andet passende arbejde til slotska
pellet.209 På bagsiden af et brev fra Jens Baggesen, dateret 29. okt. 1819 skitserede han således
et krucifiks, mens han på en billet fra Frederike
Brun tegnede to fremstillinger af »Religionen«
(fig. 186), netop det motiv, C. F. Hansen selv
havde angivet. Thorvaldsens draperede kvin
defigur med korset og bogen er dog vist ståen
de og gående, henholdsvis en face og i profil,
ikke siddende som hos Hansen.210
Disse overvejelser om alternative løsninger
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synes dog kun at have været midlertidige.
25. maj 1820 bekræftede Thorvaldsen i et brev
Slotsbygningskommissionens
bestilling
fra
27. dec. 1819,113 og dagen efter henvendte
kommissionen sig til de deputerede for finan
serne for at få økonomisk dækning til Thor
valdsens rejseudgifter og arbejdets begyndelse.
Prisen på Kristus til slotskirkens alter var dog
endnu ikke kendt. Det må derfor anses for gi
vet, at Thorvaldsen og kommissionen i al fald
fra dette tidspunkt mente, at bestillingen til
slotskirken fortsat stod ved magt.
August 1820 indledte Thorvaldsen rejsen til
Rom, hvor han efter at have udført forskellige
udkast påbegyndte modelleringen juli 1821, og
januar 1822 var modellen fuldført i original
størrelse med bistand af Pietro Tenerani.211
Kunstneren kunne med tilfredshed i et brev til
hertugen af Augustenborg 13. feb. 1822 med
dele, hvordan »den colossale Christusstatue,
som vil blive udført i Marmor for Slotskirken i
Kjøbenhavn (...) have haft den Lykke at behage
alle herværende Kunstkiendere«.212 1825 be
gyndte man i København atter at rykke for de
lovede arbejder, heriblandt »af Gipsafstøbnin
ger Christusstatuen og Freunds Evangelist Lu
cas, begge med Hensyn til Slotskirkens Deco
ration«.213 52 kister blev da også afsendt samme
år fra Livorno, men Kristus var ikke blandt de
ting, der ankom til København september
1825.
7.juni
1826
meddelte
Slotsbygningskommissionen, at man stadig ventede »Chri
stus-Figuren til Alteret i Slotskirken«.214 Også i
Frue kirke, der af kongen var befalet færdig om
et år, var man bekymret, og C. F. Hansen
sendte 24. nov. 1826 en forespørgsel efter de
lovede værker. Samtidig gav han udtryk for sin
ønskedrøm, nemlig ved indvielsen at se kirken
i »sin fulde Glands af Marmor«, dvs. med
Christus og de 12 apostle udført i dette materi
ale.215 Frue kirke måtte dog i første omgang
nøjes med gipsafstøbningerne af Kristus og de
12 apostle, der kom til København maj 1828. I
mellemtiden var modellen af Kristus blevet
sendt til Carrara for at blive hugget i marmor.
Af C. F. Hansens private og Kirkekommissio
nens officielle breve til Thorvaldsen fra 1827f.

fremgår imidlertid, at man nu anså det for gi
vet, at marmor-Kristus kom til Frue kirke –
ikke til Slotskirken, som oprindelig bestemt.216
Også Thorvaldsen synes at have delt denne op
fattelse.217 Først november 1832 var han dog så
vidt, at han lovede Kristusfiguren »til Frue Kir
ke« hjemsendt det følgende forår.218 September
1833 ankom figuren omsider til København,
hvor den blev transporteret til Frue kirke. Den
endelige opstilling og færdiggørelse skulle dog
øjensynlig afvente Thorvaldsens ankomst, som
efter hans eget udsagn var nært forestående.219
Der gik imidlertid endnu en række år, før
Thorvaldsen september 1838 vendte hjem til
København, og Kristusfiguren af marmor pin
sedag 1839 kunne ombyttes med den midlerti
dige gipsfigur.220
Den afgørende overføring af bestillingen på
marmor-Kristus fra slotskirken til Frue kirke er
således sket inden for de 18 år, hvor Thorvald
sen opholdt sig i Italien, tilsyneladende allerede
o. 1827 (jfr. ovenfor). En officiel erklæring fo
relå dog først 17. nov. 1838.221 Selv om beslut
ningen ganske har været efter Thorvaldsens
hjerte, måtte han endnu 1834 tilstå: »ikke heller
er det mig klart, hvorledes dette Arbeide (dvs.
marmorfiguren) kommer til Frue Kirke, da det
oprindelig var bestemt for Slotskirken.«219 Det
blev således Frue kirke, der kom til at udrede
den endelige betaling på 16.000 rbd. for mar
morstatuen efter allerede 1827 at have erlagt
300 specier for gipsafstøbningen af Kristus.222
Disse penge skulle dog godtgøres af Slotsbygningskommissionen.223
Uanset statuens senere placering er det klart,
at Thorvaldsens Kristus oprindelig blev udført
både med henblik på en opstilling i slotskirken
og i Frue kirke. I Frue kirke indsattes Kristus i
den ca. 15 m brede alterniche i et søjlebårent
tabernakel, en reminiscens fra den planlagte al
tertavles portallignende ramme (DK. Kbh.By,
1, s. 185f.). Figuren står på et lavt marmorpostament med indskriften »Kommer til mig
Matth.XI.28« i messingbogstaver; på fodstyk
ket herunder står yderligere »See jeg er med
eder alle dage indtil verdens ende Mat. XXVIII.
20.« Begge indskrifter er dog sekundære i
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Fig. 187. Fotografisk rekonstruktion af alterudsmykningen med Thorvaldsens Kristusstatue, oprindelig ud
ført i marmor til slotskirken, men 1839 opstillet i Frue kirke (s. 254). LL fot. 1980 og HL fot 1982. —
Photographic reconstruction of the altar decoration with Thorvaldsen’s Christ, originally made in marble for the Castle
Chapel, but placed in Frue Kirke in 1839.
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Fig. 188-89. Altersølv af Anton Michelsen, skænket af Christian IX (s. 254f.). 188. Kalk 1886. 189. Kande
1886-89. Sølvkammeret. LL fot. 1981. — Altar silver by Anton Michelsen, presented by Christian IX. 188. Chalice.

189. Wine jug 1886-89.

forhold til figuren, til hvilken der oprindelig
var knyttet et skriftsted fra Johs. 20, 21 med
Kristi ord efter opstandelsen: »Jesus sagde da
igen til dem: »Fred være med eder! Ligesom
Faderen har udsendt mig, saaledes sender jeg
ogsaa jer. «.224 En skitse af Kristusfiguren, vist
indsat i den valgte portalindramning, vidner
om, at Thorvaldsen også har gjort sig konkrete
tanker om figurens opstilling.225 Det vides
ikke, om billedhuggeren på samme måde gjor
de sig overvejelser om statuens placering i
slotskirken, men det må anses for det mest
sandsynlige. Placeringen af Kristus i den i for
hold til Frue kirke væsentlig smallere alterniche
og tilsyneladende tænkt uden indramning fore
kommer
både
harmonisk
og
sammenlignet
med domkirken, måske endda mere vellykket
(fig. 187). Den fotografiske rekonstruktion vi

ser, hvordan Kristusfiguren både i kraft af sin
størrelse og frie placering naturligt dominerer
over de flankerende evangelister i deres snævre
nicher, en opstilling, der mere svarer til arki
tektens egne visioner end den realiserede ind
retning i Frue kirke. Det kan næppe heller være
tilfældigt, at figurens højde, målt fra det eksi
sterende marmorpostament netop svarer til un
derkanten af den palmetprydede båndgesims,
der deler væggen.226 Indskriften på soklen af
det »midlertidige« forgyldte kors, bør da også
knyttes
sammen
med
Kristusfremstillingen,
der således både viser hen til skriftstedets omta
le af nadverelementerne, brødet og vinen – Kri
sti legeme og blod – og til Frelserens gen
komst.227
Altersølv. Kort efter slotsbranden skænkede
Christian IX et fornemt sæt altersølv til slots

ALTERSØLV

kirken, bestående af kalk, disk, oblatæske, al
terkande og -stager, samt krucifiks.228 De en
kelte genstande er for ornamentikkens ved
kommende tilpasset hinanden og bærer alle
Christian IX.s monogram. Alle har mester
mærke for Anton Michelsen og guardeinmærke for Simon Groth. Hertil kommer Københavnsmærke og særlige stempler med årstalle
ne 1886, 1887 og 1889.229 Til kalk, disk og
oblatæske hører agatrød, lakeret kasse.
*Kalk (fig. 188), 1886, 28,5 cm høj. Seksdelt
tunget fod med kraftig profileret kant, hvor
over perlestav. Foden har nedhængende perle
snore hvorimellem fligede bladduske i drevet
arbejde på punslet baggrund. På et af fodens led
påskruet våbenskjold med Christian IX.s kro
nede monogram på baggrund af taglagte skæl.
Perlestav ved overgang til knoppen, der prydes
af tre englehoveder. Herover halv godronneret
knop. Bægerets nedre del er over et godronne
ret parti smykket med akantusblade og -stængler, mens den øvre del er glat. Stempler under
fod og på bægerets glatte led.
*Disk, 1886, 19,5 cm i tvm. Seksdelt tunget
form, hvorimellem mindre led med firbladet
blomst over perlesnor med bladduske. På de
brede led er kors indrammet af bladkrans. På et
af fanens led pånittet skjold med Christian IX.s
kronede monogram. Stempler under bund.
* Oblatæske, 1886-87, 8,5 cm høj med fod,
15,5 cm i tvm. forneden. Den cylinderformede
æske er indsat i et løst fodstykke, der med sin
seksdelte tungede form og ornamentik følger
kalken. På et af de brede tungede led det kro
nede kongelige monogram i våbenskjold som
kalk og disk. Selve æsken har glatte sider og
hvælvet låg med slyngbånd, hvorimellem ro
setter, samt øverst kors i drevet arbejde på riflet
baggrund. Stempler under bund, under fod
stykke og låg.
* Alterkande (fig. 189), 1886-89, 39 cm høj.
Seksdelt tunget fod med Christian IX.s krone
de monogram i skjold, svarende til kalk og
oblatæske. Det kugleformede korpus er forne
den prydet med fligede blade og kviste på
punslet baggrund. På korpus’ øvre, glatte lod
rette del er en buefrise med trekløverformet
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Fig. 190. Alterkande 1826 af Hans Holm efter teg
ning af C. F. Hansen (s. 256). Sølvkammeret. LL fot.
1981. — Wine jug, 1826, by Hans Holm after a drawing
by C . F . Hansen.

nedre afslutning. Herover bladbort. Kort næb
tud, omsluttet af akantuslignende blade. Låget
hertil er støbt i ét med kandens låg, der er hvæl
vet i to afsæt med rosetprydede fletbånd forne
den og herover en opretstående, kronelignende
bladkrans som ramme om den halvkuglefor
mede midtdel, der prydes af et friplastisk kors
på en fod. Kanden er forsynet med stempler
talrige steder: På indadsvungen side af fod og
under bund, under næb og på låget herover,
under hank og under låg.
Alterstager, 1886-89, 70 cm høje. På trefod
med kugleknopper, prydet med Christian IX.s
kronede monogram i våbenskjold. Foroven balusterformede. Pånær monogrammet er stager
ne nøje kopier efter Frederik Fabritius’ altersta
ger
fra
1726
i
Fredensborg
slotskirke
(DK. Frborg, s. 828f.). Adskillige stempler på
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Fig. 191-92. Alterstage (s. 257). 191. Fortegning af G. F. Hetsch. Kunstindustrimuseet. 192. Alterstage 1826 af
Nicolaj Christensen. Sølvkammeret. LL fot. 1980. — Altar candlestick. 191. Model drawing by G. F. Hetsch. 192.

Altar candlestick, 1826, by Nicolaj Christensen.

fodstykke, skafternes øvre glatte led, indven
dig i lysskål, på føddernes midtfelter, på fødder
over kugler og på selve kugleføddernes nedre
glatte dele.
* Alterkrucifiks, 1886, sølv, på fodstykke af
poleret sort træ, 128 cm højt. Fodstykket bærer
Christian IX.s kronede monogram i støbt ar
bejde. Bortset fra dette er krucifikset en nøje
kopi efter alterkrucifikset 1726 i Fredensborg
slotskirke (DK. Frborg, s. 829f.). På korstræets
nedre del over dødningehovede, på bagsiden af
vandret korsarm, samt bag skriftbånd med INRI, fire stempler.
* Oblatæske, 1926, 11 cm høj, 11 cm i tvm.
Cylinderformet, glat med kors på låg. Under

bund og i låg to stempler: Københavnsmærke
1926 og guardeinmærke for Christian F. Heise.
*
Alterkander. 1) (Fig. 190), 1826, 35 cm høj,
udført efter tegning af C. F. Hansen.230 Ud
formningen af fod og ornamentik er kopieret
efter Christian V.s kalk (fig. 20), der anvendtes
sammen med kanden. Cirkulær fod i to afsæt
med
»godronnering«.
Overgang
mellem
fod
og skaft markeret med en ring; herover knop
med slyngbånd, hvori firbladet blomst. Æg
formet korpus, forneden prydet med buetun
ger. På glat, øvre del Frederik VI.s kronede
monogram med palmegrene og blomsterkvi
ste. Ved overgang til hals »godronnering« som
ved fod. Glat låg, fastgjort til hank med engle-
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hoved,
hvorunder
palmet.
Svungen
akantusprydet hank, forneden afsluttet med palmet.
Under fod og hank fire stempler: mestermærke
HH (Bøje 838) for Hans Holm, Københavnsmærke
1826,
guardeinmærke
for
Christian
Næboe
og
månedsmærke
vædderen.
2)
1900’rne, 31 cm høj, sølvplet. Ægformet kor
pus med dobbeltrillet kors i strålekrans. Fire
stempler
under
bund:
ATLA,
ENERET,
skjold med hammer DE, to tårne.
* Sygesæt, 1900’rne?, bestående af kalk, 13
cm høj, med vinbeholder i glas, oblatæske, 3
cm høj, 5,9 cm i tvm., samt disk, 5,5 cm i
tværmål. Tre stempler under kalkens bund:
sammenskrevet WMF, 1/0, E. Nævnt 1932.203
†Alterske. 1932 nævnt sølvaltervinske.203 Ses
ikke.
* Alterstager (fig. 192), 1826, 104,5 cm høje,
udført efter tegning (fig. 191) af
G. F. Hetsch.231 Trekantede fodstykker med
indadsvungne sider, hvilende på løvefødder,
hvorimellem
palmetter
forneden,
englehoveder foroven. Bladsmykket fod med rillet skaft
ring og balusterformet glat skaft i bæger af
fligede blade. Bladkapitæl, hvorover halv godronneret knop, hulkehl og perlestav under
lysskål med spids. Under fod og på standkant
fire stempler: mestermærke NC i ramme (Bø
je, s. 108) for Nicolaj Christensen, Københavnsmærke
1826,
guardeinmærke
for
Christian
Næboe og månedsmærke vædderen. På stand
kant desuden indgraveret vægtangivelse: 601 1,
1 qt. På lysskålens kant indgraveret Frederik
VI.s kronede monogram. Til stagerne er en
egetræslakeret kasse med bronzerede beslag.
*Messehagler. 1) 1826, af fløjl, med guldgalo
ner og -kors. Opbevaret på Porcelænskammeret. 2) Yngre, (1868?), svarende til nr. 1, depo
neret i Slotsforvaltningen.232 3) Før 1932, af
blåt silke med grønt kors og applikeret og bro
deret fremstilling af Kristus på jordkuglen.203 I
Slotsforvaltningen. 4) Før 1932, af mørkegrønt
fløjl med brede gullighvide silkeborter, brode
ret med guldtråd og perler.203 Omtalt som
»prinsesse
Helenes
messehagel«
(muligvis
skænket af prinsesse Helena (1888-1902)). I
Slotsforvaltningen.

Danmarks Kirker, København

Fig. 193. Bronzebaluster ved alterskranke (s.
Christiansborg slotskirke. LL fot. 1980. —

257

257).
Bronze

altar rail. Christiansborg Chapel.

Alterskranke, 1826. Halvcirkulært mahogni
gelænder, båret af 10 spinkle forgyldte bronzebalustre (fig. 193). Over hver af disse seksbladet bronzeroset. En hylde til særkalke på ræk
værkets inderside blev opsat 1932. Knæfaldet
havde oprindelig røde, klædesbetrukne puder,
men blev 1904 forsynet med en fast stoppet
kant, betrukket med rødt fløjl.
Døbefont (fig. 194), af mørkerød, poleret porfyr med bronzeornamenter, tvm. 65 cm, ud
ført efter tegning af G. F. Hetsch. Fonten er
hugget i tre stykker. Over en retkantet plint
smykkes skaftet forneden med et attisk slyng
bånd, foroven med palmetfrise. Den lave kum
me er indsnøret af et bredt prydbånd med eng-
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lehoveder og palmetter. En tuschtegning af
fonten (fig. 195) er i nedre højre hjørne beteg
net: »Componeret og tegnet af G. Hetsch« og i
øvre
venstre
hjørne:
»1831«.233
Døbefonten
stod til 1932 i et dåbskapel, indrettet i et rum i
nordre sideskib ud for koret. Herefter flyttedes
den til koret og placeredes ved korskrankens
sydlige del.234 Som dåbsfad har været benyttet
Christian V.s fad fra 1698 (fig. 23).
*Dåbskande, 1931, 29 cm høj. Ægformet
korpus, kors på låg. Under bund: KCN, Københavnsmærke
1931,
guardeinmærke
for
Christian F. Heise. I Sølvkammeret.
†Dåbskande, af tin, med Frederik VI.s mono
gram. Nævnt som tilkommet 1830, men figu
rerer ikke efter 1861.235

Korskranke, efter tegning af G. F. Hetsch? På
overgangen mellem kor og skib er opsat otte
piller af lys, grålig marmor. I det midterste fag
er prædikestolen indsat, mens de øvrige ind
rammer i alt seks smedejernsgitre, prydede
med forgyldte ornamenter (fig. 198). Hvert fag
er inddelt i otte kvadratiske felter med diago
nalt krydsende stave og fire rektangulære med
palmetindrammede rosetter. De to gitre, der
flankerer prædikestolen, har form af låger til at
åbne. En tegning af G. F. Hetsch (fig. 196) viser
prædikestolen og korgitteret med ornamentik i
to forskellige versioner. Det udførte svarer til
forslaget i venstre side.
Prædikestol (fig. 197), antagelig efter tegning
af C. F. Hansen. Stolen er formet som en halv

Fig. 194-95. Døbefont (s. 257). 194. Døbefont 1826 af mørkerød porfyr med bronzeornamenter. LL fot. 1980.
195. Fortegning af G. F. Hetsch. Kunstindustrimuseet. — Baptismal font. 194. Baptismal font, 1826, of dark red

porphyry with bronze ornament. 195. Model drawing by G. F. Hetsch.
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Fig. 196. Plan og opstalt af G. F. Hetsch til prædikestol og korskranke (s. 259). KglBibl. — Plan and elevation by
G. F. Hetsch for the pulpit and choir screen.

cylinder, der bagtil slutter sig til en rektangulær
opbygning. Et bredt prydbånd med englehoveder, hvorimellem palmetter løber omkring
stolens øvre del, mens en smal bladbort pryder
den nedre kant. Midt på forsiden korslagte pal
megrene i tornekrans. Hjørner og døråbningen
i
det rektangulære bagparti er markeret med
lisener, hvori blomsterstængler, der udspringer
fra
oprullede
akantusblade.
Under
kurven
hængeknop. Stolen er marmorstafferet i gullige
og grå nuancer, harmonerende med korskran
ken, prydbånd og ornamenter forgyldte. Ind
vendig rødmalet. Håndliste og bogpult er pol
strede med rødt fløjl, besat med en guldfrynse.
Opstillet i korskrankens midterste fag på et
rektangulært marmorfundament.
En tegning af Hetsch (fig. 196) viser prædi
kestolen i den endelige udformning og place
ring, men med en afvigende udsmykning. An
tagelig har prædikestolens ydre form været
fastlagt på forhånd af C. F. Hansen, der benyt
tede tilsvarende cylinderformede udgaver i an
dre af sine kirkeinteriører, mens Hetsch deref

ter har tilføjet et, ikke benyttet, forslag til ud
smykningen.236 Den centrale placering på over
gangen mellem kor og skib har også paralleller
blandt Hansens øvrige kirker (jfr. s. 248).
Stole. Slotskirken er indrettet med siddeplad
ser i to niveauer, på gulvet og 1. pulpitur. På
gulvet er i midtrummet et antal stolestader,
hvoraf tre sekundært er indrettet til herskabs
stole og aflukkede med døre. Hertil kommer et
antal løse stole og bænke både i midtrummet
og sidegangene. En tskriftestol var antagelig
placeret i et rum i søndre sidegang, modsat det
tidligere dåbskapel. På 1. pulpitur er kongesto
len anbragt på samme plads som i den gamle
slotskirke, dvs. på den østlige kortside. Et for
værelse fører ind hertil. I nord og syd er på
1. pulpiturer afskærmet et antal loger, der er
møblerede
med
ensartede
bøgetræsstole.
2.
pulpitur rummer først og fremmest pladser til
musikken, men bliver også ved særlige lejlig
heder udnyttet af menigheden.
Stolestader (fig. 199), antagelig efter tegning
af Hetsch,237 bestående af faste bænke med pa-
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nellerede rygge og gavle. Ved hver gavl er ud
savede, svungne armlæn med palmetornament
og volutter, der udspringer fra løvefod. Hvidmalede og forgyldte. Sæderne er betrukket
med rødt klæde. De i alt 34 stole er opstillet i
fire blokke, delt på langs af midtergangen og på
tværs af en gang udfor skibets østligste fag. De
tre forreste af den nordre rækkes stole blev
senere
indrettet
til
lukkede
herskabsstole
(s. 260). Stolestaderne fik en gennemgribende
istandsættelse efter branden 1884, hvor de i for
bindelse
med
redningsarbejdet
havde
været
genstand for en ublid medfart.61
†Skriftestole. To af slotskirkens rum har været
benyttet til skriftemål og indeholdt stole, be
regnet hertil, nemlig »den store skriftestol« i
kirkens
nordvesthjørne
ved
vestibulen
mod
Thorvaldsens Museum og »den lille skrifte
stol« i søndre sidegang modsat dåbskapellet i
nord.238 Sidstnævnte fungerede efter alt at
dømme som skriftestol allerede 1826 og inde
holdt en bøgetræslænestol med hestehårsbe
træk, placeret på en forhøjning.239 Endvidere
en rund kakkelovn, et lille mahognibord med
skuffer, 16 løse bøgetræsstole med rørsæder,
samt pengeblokken. Et tilsvarende møblement
fandtes her 1841 og 1851. Derefter anbragtes
skriftestolen med forhøjning i det tidligere
»Præstens 2. Værelse«, nu omdøbt til »den sto
re skriftestol«. 1873 erstattedes armstolen med
en
egetræsstol
med
brunt
klædesbetræk.240
Nævnt 1931, men ses ikke længere.203 I den
herefter betegnede »lille skriftestol« var nu kun
et antal løse stole. Rummet benyttes i dag af
Musikkonservatoriet.
Lukkede herskabsstole (fig. 150). I nordre sto
lerække er de tre forreste stole nærmest koret
særligt indrettede til herskabsstole. Den første i
rækken,
betegnet
»dronningestolen«,
antagelig
efter 1868, er højere end de øvrige og indram
met af vægge med fyldingspilastre, hvorimel
lem panelfelter.241 I begge gavle samt midt i
forreste langside er døre. Armlisten betrukket
med rødt fløjl. Indvendig står otte hvidmalede
stole med forgyldning og rødt brokadesbetræk, muligvis fra 1800’rnes anden fjerdedel
(fig. 200).242 »Hofdamestolen«, antagelig efter

1868, er som den næste i rækken sammenbyg
get med dronningestolen, men er lavere og ale
ne smykket med paneler. Indvendig ni birketræsstole med rødt klædesbetræk, antagelig fra
1800’rnes anden fjerdedel.243 Den sidste af de
lukkede stole, »kavallerernes stol«, er ombyg
get af en af de eksisterende stolestader, der ind
vendig er beklædt med rødt fløjl og i begge
kortsider lukket med metalgitter. Antagelig er
denne identisk med den oprindelige dronningestol, der efter kongelig befaling indrettedes
1840.15 De øvrige to synes tilkommet efter
1868.244 Staffering som de øvrige stolestader.
Løse bænke og stole. Til gulvets stoleværk hø
rer 12 bænke af fyrretræ, formentlig identiske
med de 1851 omtalte 12 bænke med skindbe
træk. Hvidmalede med rødt klædesbetræk. Sy
nes oprindelig at have haft klapsæder.62 I nord
re og søndre sidegang.
I kirken findes et større antal løse stole, pla
ceret både i gudstjenesterummet, samt i de se
kundære rum mod vest og øst. Som genstande,
fra 1867 ejet af Statsinventariekommissionen,
har stolene efter behov kunnet flyttes rundt til
andre af slottets gemakker, ligesom bestanden
er blevet betydeligt udvidet i nyere tid, dels ved
nyanskaffelser, dels ved opmagasinering af
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Fig. 197. Prædikestol
(s. 258). Christiansborg
slotskirke. LL fot. 1980.

— Pulpit. Christiansborg
Chapel.

Fig. 198. Detalje af korskranke (s. 258). Chri
stiansborg slotskirke.
LL fot. 1980. — Detail of

the choir screen. Chri
stiansborg Chapel.

Fig. 199. Stolegavle
(s. 259). Christiansborg
slotskirke. LL fot. 1980.

— Bench-ends. Chri
stiansborg Chapel.

261

262

CHRISTIANSBORG SLOTSKIRKE II

Fig. 200-202. Stole, formentlig senempire, fra 1800’rnes anden fjerdedel. 200. Hvidmalet og forgyldt stol,
opstillet
i
»Dronningens
stol«
(s.
260).
201.
Mahognibejdset
birketræsstol
(s.
262).
202.
Mahognibejdset
bøgetræsstol (s. 262). LL fot. 1980. — Chairs, presumably late Empire, from the second quarter of the nineteenth

century. 200. Chair, painted white and gilded. In the Queen’s Gallery. 201. Chair of birch wood, stained as mahogany.
202. Chair of beech wood, stained as mahogany.

møbler fra Statsforvaltningen. Af den oprinde
lige beholdning kunne stamme et antal mahognibejsede birketræsstole (fig. 201), senempire,
1800’rnes anden fjerdedel med snoede ben og
svejet ryg med midtroset og rødt klædesbe
træk.245 Endvidere en række mahognibejsede
bøgetræsstole (fig. 202), antagelig af samme
dato, med snoede ben, svungen ryg med glat
eller profileret midtsprosse og flettet rørsæ
de.246 Endelig et antal bøgetræsstole med glat
ryg eller ryg med lodrette stivere, samt rør
eller træsæde.247
Møbler i præsteværelse. Allerede fra 1826 om
tales det tværrektangulære rum i nordvest bag
altret som præsteværelse, og denne funktion er
endnu bibeholdt.239 Også det lille, rektangulæ
re rum bagved har antagelig haft samme an
vendelse. Af den oprindelige møblering her sy
nes alene bevaret et ovalt spejl, i dag ophængt i
vestibulen mod Thorvaldsens Museum, samt
et firkantet spejl i mahogniramme, tidligere i
»den store skriftestol«. Præsteværelsets nuvæ
rende møblement med mahognisofa, betrukket
med rødt klæde og mahognibord med skuffe,
begge dele antagelig fra 1800’rnes anden fjerde

del, hører ikke til det oprindelige udstyr. Ej
heller en rødpolstret egetræsstol med arm
læn.235
Kongestolen, (fig. 203), er anbragt i øst på
1. pulpitur, umiddelbart over hovedindgangen.
Mod kirkerummet er den ikke markeret, og
det balusterprydede rækværk, der tredeles af
indgangspartiets to store korintiske søjler, sva
rer helt til nord- og sydsidens gallerier. Stolens
indre domineres af rødt og guld. På væggene
hænger røde silkedraperier med guldfrynser og
-borter, mens balustraden mod kirken er be
trukket med rødt fløjl. Kortsidernes kakkelovnsnicher er beklædt med gullig stukmarmor
som kirkerummet. Oprindelige er antagelig de
to palmet- og rosetprydede kakkelovne, der
står her. Møbleringen i dag består af tre for
gyldte, palmetsmykkede stole med rødt fløjlsbetræk, samt en skammel med tilsvarende be
træk, alle antagelig fra 1800’rnes anden fjerde
del.243 Endvidere står her 22 hvidmalede og
forgyldte
stole
med
rødt
brokadesbetræk.249
Det oprindelige møblement bestod dog af to
forgyldte lænestole med rødt fløjlsbetræk, der
1885-89 overflyttedes til Amalienborg ligesom
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to af i alt tre forgyldte stole med rødt atlaskbe
træk.235
Gulvet var, i det mindste 1840, belagt med
Brüsseltæpper, der dog gik til under slots
branden 1884.235 I dag ses et grønt, mønstret
velourtæppe.
Lysekronen (fig. 203) er udformet som en kæ
deophængt skål besat med palmetter, planteog dyreornamenter. Fra skålen udgår lysarme.
Skålen er af metal med malakitgrøn staffering
og påsatte bronzeornamenter. En tegning af en
lysekrone meget lig denne, udførtes 1825 på
Kunstakademiet, hvor den godkendtes af
G. F. Hetsch.250
Forværelset til kongestolen (fig. 155). Øst for
kongestolen er forværelset eller det kongelige
aftrædelsesgemak (jfr. s. 223). Af rummets op
rindelige udstyr, der talte to kakkelovne med
gipsvaser og et grønstribet gulvtæppe, er intet
bevaret, bortset fra lysekronen, der i materiale
og udformning svarer til kongestolens, dog
med sort skål, besat med relieffer af væddeløbskørere på biga. I dag opbevares her møbler fra
hovedslottet.
1. pulpitur. På første pulpiturs nordre og
søndre langsider er ved lave, buede panelvægge
med døre afskildret et antal loger; udfor hvert
midtfag en bred underdelt i tre mindre, flanke
ret af to smallere loger. I de i alt to gange fem
loger er opstillet ensartede bøgetræsstole fra
1800’rne, med buet ryg og træsæde.
Pengeblok (fig. 204). Leveret 1826 af hofsned
ker Nybølle. Højde over gulv 123 cm. Lem
med tre svære jernbånd og hængelåse på forsi
den. Hvidmalet. Oprindelig i skriftestolen. I
dag i vestibule mod Thorvaldsens Museum.
Pengebøsser. l)-2) 1800’rne (?). Cylindriske,
omend med svagt indadskrånende sider. Højde
20 cm, bundens diameter 19 cm. Overfald med
nye hængelåse, sortmalet af blik med påskrif
ten: »Indsamlingen« i hvidmalede versaler på
fod. Bøsserne kan være identiske med to af de
1851 omtalte »tre Blikpengekasser«. I så fald
må en †bøsse været gået tabt før 1932.251 I
»Brudeværelset« under trappe i nordøst. 3)-5)
1900’rne. Messing. Cirkulære med diameter på
20 cm, pengeskakt i overside, hængelås forne

den. På forsiden græsk kors i lavt relief. To i
»Brudeværelset« under trappe i nordøst, en i
omgang bag alter.
†Pengetavle, nævnt i inventariet 1851. + Seks
»kollekter«, vel †kollektfade, omtalt 1932 som
deponerede.
Dørfløje (fig. 144-45). Hovedparten af kir
kens døre er oprindelige, omend de er repareret
på senere tidspunkter.62 Betydeligst er de to par
dobbeltdøre mod Slotspladsen og selve kirken.
Den udvendige dør (fig. 144) har ovenlysvin
due med skælformet sprosseværk. Dørfløjene
har hver fire kvadratiske fyldinger og metal
knopper. Den indvendige dør (fig. 145) er med
et højdemål på ca. 4,5 m blevet betegnet som
en af landets højeste døre.252 Hver fløj har fem
kvadratiske paneler. Samtidige bronzegreb på
denne, samt på flere af kirkens øvrige døre.
Vestdøren
mod
Thorvaldsens
Museum
(fig. 141, 148) har på de to fløje kvadratiske
fyldinger over og under større højrektangulære
ditto. Fyldingerne adskilles indbyrdes af en

Fig. 203. Kongestolen (s. 262).
fot. 1974. — The King’s Gallery.

Hans

Christensen
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dackt von Metall
9. Rauschflöte 2 u. 1⅓ Fuss von Metall
10. Sifflöte 1 Fuss von Zinn
11. Trompete 8 Fuss von Zinn
Zweites Clavier (øverste manual):
12. Principal 8 Fuss von Zinn
13. Octave 4 Fuss von Zinn
14. Superoctave 2 Fuss von Zinn
15. Bordun 16 Fusston von Föhrenholz
16. Rohrflöte 8 Fusston von Metall
17. Rohrflöte 4 Fusston von Metall
18. Quinte 2⅔ Fuss von Metall
19. Terz 13/5 Fuss von Metall
20. Dulcian 8 Fuss von Zinn
Oberwerk254 (i svellekasse, nederste manual):
21. Viola di Gamba 8 Fuss von Zinn
22. Gedackt 8 Fusston von Holz
23. Fugara 4 Fuss von Zinn
24. Flöte 4 Fusston, gedackt von Metall
25. Waldflöte 2 Fuss von Metall
26. Fagott u. Clarinette 8 Fuss von Zinn
(Udover kontrakten tilføjedes i Oberwerk en
Cornet V fra c').255
Fig.
204.
Pengeblok
1826
af
(s. 263). Christiansborg slotskirke.

hofsnedker
Nybølle
LL fot. 1980. —

Alms post, 1826, by the Court cabinetmaker, Nybølle.
Christiansborg Chapel.

kannelurelignende frise. Over døren halvcirku
lært vindue med stråleformet sprosseværk.
Orgel, bygget 1829 af Marcussen & Reuter,
Vr. Sottrup, senere omdannet flere gange. 39
stemmer, tre manualer og pedal. Den oprinde
lige disposition lød ifølge orgelbyggernes over
slag:253
Hauptwerk (mellemste manual):
1. Principal 8 Fuss von Zinn
2. Octave 4 Fuss von Zinn
3. Superoctave 2 Fuss von Zinn
4. Quintatön 16 Fuss von Metall
5. Quintatön 8 Fusston von Metall
6. Spitzflöte 4 Fuss von Metall
7. Quinte 5½ Fusston, gedackt von Metall
8. Sesquialtera 2⅔ u. 13/5 Fuss, im Basse ge

Pedal:
27. Untersatz 32 Fusston, gedackt von Föhren
holz
28. Principal 16 Fuss von Zinn
29. Subbass 16 Fusston, gedackt von Föhren
holz
30. Octave 8 Fuss von Zinn
31. Quintatön 8 Fusston von Metall
32. Quinte 10⅔ Fusston, gedackt von Metall
33. Octave 4 Fuss von Zinn
34. Nachthorn 2 Fuss von Metall
35. Posaune 16 Fuss von Zinn
36. Fagott 16 Fuss von Metall
37. Trompete 8 Fuss von Zinn
Hertil kom en forberedt stemme i
værket.256
Kopier:
Zweites
Clavier-Hauptwerk,
werk-Hauptwerk. 4 spærreventiler. 8
bælge.
Tonehøjde: kammertone.257

hoved
Oberkasse
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Overværket var muligvis det første svelle
værk, der byggedes i Danmark. 1885 ønskede
organist
Emil
Hartmann
svelleanordningen
moderniseret, så den virkelig dæmpede under
værket(!) og med større nemhed kunne skydes
op og ned.258
Afleveringsforretningen fand sted 17. aug.
1829, hvor instrumentet blev synet af organi
sterne C. E. F. Weyse, H. O. C. Zinck og J. P.
E.
Hartmann,
instrumentmageren
Andreas
Marschall samt professor H. C. Ørsted. I godkendelseserklæringen
fremhæves
især
værkets
hensigtsmæssige
og
avancerede
konstruktion
og de fortrinlige materialer. Til adskillige af
metalpiberne, der ifølge kontrakten blot skulle
være af tin/bly-legering, havde orgelbyggeren
på egen bekostning anvendt rent tin – hvilket
dog et århundrede senere skulle vise sig at være
en ulempe, da en del af tinpiberne blev angre
bet af tinpest.255
Ved slotsbranden 1884 blev orglet beskadi
get,259 og året efter repareres det af Knud Ol
sen, København, der samtidig foretog et par
ændringer ved dispositionen: i overværket ud
skiftedes Cornet V med en svag Principal 8'
(fra c'), og i pedalet indsattes en Cello 8' i ste
det for Quintatön 8'.258 Ved en senere lejlighed
ændredes pedalets Quinte 10⅔' til en Gedakt
8'.260
Efter Mogens Wöldike 1931 var tiltrådt som
kirkens organist, blev instrumentet ved en om
disponering
bragt
i
bedre
overensstemmelse
med Orgelbevægelsens af Nordtysk højbarok
inspirerede klangidealer. Ændringerne blev fo
retaget af Marcussen & Søn 1935 og 1941 og
medførte bl.a., at hvert af de fire manualværker
fik udbygget det høje toneleje med en mixturstemme (i overværket kaldet Scharff og i peda
let Rauschquint). Nogle piber, der var angrebet
af tinpest, blev samtidig udskiftet. Dispositio
nen var herefter:261
Hovedværk:
Quintatön 16'
Principal 8'
Quintatön 8'
Quint 5⅓'
Oktav 4'

Overværk:263
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Rørfløjte 4'
Quint 2⅔'

Spidsfløjte 4'

Superoktav 2'

Superoktav 2'

Tertz 13/5

Sesquialter II

Scharff IV-VI262

Rauschfløjte II

Dulcian 8'

Siffløjte 1'
Mixtur III-V262
Trompet 8'
Svelleværk:264

Pedal:

Gedakt 8'

Principal 16'

Principal 4'

Subbas 16'

Fløjte 4'

Quint 10⅔'

Waldfløjte 2'

Oktav 8'

Quint 1⅓'

Gedakt 8'

Mixtur II-IV

Superoktav 4'

Fagot & Clarinet 8'

Nachthorn 2'

Tremulant

Rauschquint IV

Svelle

Fagot 16'
Trompet 8'
Zink 4'

I alt 39 stemmer.
Kopler:

Overværk-Hovedværk,

Svelleværk-Hovedværk.

Manualomfang: C-f ", pedalomfang: C-d'.

1955 foretog Marcussen & Søn en gennemgri
bende restaurering af orglets mekaniske dele.
Man gik radikalt til værks, byggede et helt nyt
spillebord,
fornyede
trakturmekanikken
og
etablerede kopler fra hvert enkelt manualværk
til pedalet. Samtidig blev facaden rykket ca. 40
cm tilbage, og manualværkerne omplaceredes,
så hovedværket og brystværket (det hidtidige
svelleværk) kunne klinge friere ud i kirkerum
met. Bælgværk og vindkanaler var allerede ble
vet fornyet 1935 og 1941. Dispositionen bibeholdtes, men intonationen blev gennemarbej
det, og tonehøjden ændredes.265 Det originale
spillebord befinder sig nu i Det danske Orgel
selskabs magasin i Roskilde.
Siden 1966 har Det kongelige danske Musik
konservatorium benyttet kirken til undervis
ningsformål; i denne forbindelse har man af
hensyn til det repertoire, der spilles på orglet,
fundet det ønskeligt at foretage forskellige ind
greb, der yderligere har ændret klangbilledet i
forhold til det oprindelige. Disse forandringer
er foretaget etapevis af P.-G. Andersens orgel
byggeri, Bagsværd, i perioden 1975-80 og har
resulteret i følgende disposition:
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Hovedværk:

Svelleværk:

(Mellemste manual)
Gedakt 16'266
Principal 8' (A)
Gedakt 8' (B)
Quintatøn 8' (A)
Oktav 4' (A)
Spidsfløjte 4' (A)
Oktav 2' (B)
Quint 1⅓' (A)
Sivfløjte 1' (B)
Sesquialtera II (B)
Mixtur III-V
Trompet 8' (A)

(Øverste manual)
Principal 8' (A)
Rørfløjte 8' (A)
Oktav 4' (A)
Rørfløjte 4' (A)
Quint 2⅔' (A)
Oktav 2' (A)
Terz l5/5' (A)
Scharf IV
Dulcian 8' (A)
Tremulant
Svelle

Brystværk:

Pedal:

(Nederste manual)
Gedakt 8' (A)
Principal 4'
Fløjte 4' (A)
Waldfløjte 2'
Quint 1⅓'
Mixtur II-IV
Skalmeje 8' (A)
Tremulant
Svelle

Principal 16' (A)
Subbas 16'(A)
Quint 10⅔' (A)
Oktav 8' (A)
Gedakt 8' (A)
Oktav 4' (A)
It. fløjte 4'
Mixtur IV
Basun 16' (B)
Trompet 8' (A)
Trompet 4'

I alt 39 stemmer.267
(A): pibematerialet er fra 1829268
(B): en del af pibematerialet er fra 1829
Kopler:
Svelleværk-Hovedværk,
Brystværk-Hovedværk,
Hovedværk-Pedal,
Svelleværk-Pedal,
Brystværk-Pedal.
Manualomfang: C-f'", pedalomfang: C-d' (klaviaturet går
til f', men de tre sidste taster fungerer kun ved tilkobling af
manualerne).

Til brug ved konservatorieundervisningen er
følgende
instrumenter
opstillet
i
kirkebyg
ningen:
1) Orgel, bygget 1881 af A. H. Busch & Søn
ner til Det kongelige danske Musikkonservato
rium i Vester Voldgade, hvorfra det 1906 flytte
des til konservatoriets nye bygning på Vestre
Boulevard (nu H. C. Andersens Boulevard
36).269 Ombygget o. 1950-60 af Marcussen &
Søn, Åbenrå, og af Poul-Gerhard Andersen,
Bagsværd, i forbindelse med flytningen til
slotskirken 1966. Otte stemmer, to manualer,
pedal. Mekaniske sløjfevindlader.
2) Orgel, bygget 1963 af I. Starup & Søn,

København. Ni stemmer, to manualer og pe
dal. Svelledøre tilbygget 1976.
3)
Orgel, bygget 1968 af Th. Frobenius &
Sønner, Kgs. Lyngby. Transportabelt instru
ment med fire stemmer, ét manual og anhangspedal.
*Orgler 1) Bygget o. 1930 af Marcussen &
Søn til brug ved Palestrina-Korets koncerter.
Pneumatisk aktion. Bælgen skulle trædes af
den spillende. Instrumentet var et udtryk for
tidens usikre eksperimenter og var ikke egnet
til sit formål. Bl.a. rummede det en mixturstemme, der var særdeles følsom over for ure
gelmæssigheder
i
bælgtrædningen.
Ombytte
des o. 1935 med *orgel nr. 2), der var sendt fra
Grønland til reparation i København og står
muligvis stadig i en grønlandsk kirke.270
2)
Bygget 1854 af Jens Gregersen, Køben
havn, til en kirke på Grønland. Anskaffet til
Slotskirken o. 1935270 Ét manual med fire stem
mer: Gedackt 8', Fugara 8', Principal 4', Octav
2'.271 Anvendtes i forbindelse med Københavns
Drengekors virksomhed ved gudstjenester og
koncerter. Siden 1962 i Tømmerup kirke, Hol
bæk amt.267
†Orgel. 1826-29 anvendtes et kabinetsorgel,
udlånt af købmand Blankensteiner & Søn,272
senere købt for 800 rbd. rede sølv.273 Dette hus
orgel, der var af engelsk oprindelse, nævnes i
orgelbygger P. U. F. Demants (1802-68) ung
domserindringer som et eksempel på orgelbyg
ningskunst i særklasse.274 Kom senere til Von
sild kirke, Vejle amt.
Orgelfacade (jfr. fig. 205). Som anført i Marcussens og Reuters kontrakt af 23. sept. 1826
skulle den forreste beklædning og ydre dekora
tion af orglet besørges af C. F. Hansen selv.255
Der kendes dog ingen tegninger til facaden,
hverken af Hansen selv eller af hans nære med
arbejder, G. F. Hetsch, der leverede udkast til
den beslægtede orgelfacade i Frue kirke.275
Opbygningen er formet som en neutral
skærmvæg, i to stokværk med indsatte gitterlå
ger mellem pilastre forneden, fyldingslisener
foroven. Piberne camoufleres helt af lågerne,
bag hvilke der har været opsat stof, antagelig
oprindelig rødt klæde, sidenhen gråt shirting.62

ORGELFACADE

Fig. 205. Indre set mod kongestol og orgel (s. 264). LL fot. 1981. — Interior towards the King’s Gallery and organ.
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Fig.
206.
Salmenummertavle
(s.
268).
Chri
stiansborg slotskirke. LL fot. 1980. — Psalm and
hymn board. Christiansborg Chapel.

Hvidmalet med forgylding af ornamentlister.
Slotskirkens orgel repræsenterer det ældste
danske eksempel på en pibeløs facade, hvor den
egentlige struktur er skjult bag en skærm, der
mere harmonerer med interiørets klassicistiske
helhedspræg. Komponisten C. E. F. Weyse har
spøgefuldt, omend i forbindelse med Frue kir
kes ombyggede facade, karakteriseret denne

type gitterfacade som et stort flueskab.276
Salmenummertavler (fig. 206). I alt otte tavler,
nævnt allerede 1826.239 Top- og hængestykke af
svungen form med midtpalmet, hvorfra udgår
oprullede bånd og plantestængler. Hvidmalede
med forgyldte lister og ornamentik. To af tav
lerne er opstillede på fod ved skibets vestligste
piller, fire hænger på nord- og sydvæggen,
mens to er deponerede på 1. pulpitur. Malet
fyrretræskasse med løse brikker i skab bag
alter.
Malerier 1) Portræt af C. F. Hansen (fig. 108),
1820, olie på lærred, udført af Friedrich Carl
Gröger, 63×52,5 cm.277 Signeret i nedre højre
hjørne. Brystbillede uden hænder. Slotskirkens
arkitekt er vist en face mod højre på ensartet
grå baggrund. Det kortklippede, tilbagestrøgne hår er ligesom bakkenbarterne gråligt, næ
sten hvidt, øjnene blågrå og rettet direkte mod
beskueren. Mørkeblå frakke, hvid opknappet
vest, hvorunder en hvid skjorte med høje flip
per og plisseret forstykke samt et halsbind. På
venstre bryst bærer C. F. Hansen ridderkorset
foran
dannebrogsmændenes
hæderstegn.
Ifølge
påskrift på bagsiden af maleriet skænket af
C. F. Hetsch. I præsteværelset. 2) Kong Salo
mons dom, 1894, olie på lærred, udført af
August Schiøtt, 108×132 cm. Fremstillingen er
henlagt til en kvaderbygget sal med udkig til
det fri gennem en arkade i venstre side. I bille
dets højre forgrund troner Salomon, iklædt orange
kjortel
med
guldbroderet,
purpurrødt
slag og stav i venstre hånd. Højre hånd er ud
strakt afværgende mod bødlen, der med løftet
sværd er rede til at tvedele barnet. Dets moder
knæler over for tronen med højre hånd ud
strakt appellerende mod kongen. Det døde
barn ligger ved højre side. Bag hende står den
anden moder, iført rosa dragt. Belysningen er
dæmpet, og farveholdningen tilsvarende ned
stemt. Dramaet er i første række søgt illustreret
gennem figurernes talende minespil og bevæ
gelser. Maleriet blev 1895 skænket til kirken af
August Schiøtts arvinger.278 Ophængt i den
store skriftestol.
Krucifiks, yngre, Kristusfigur af gips på træ
kors. Brun staffering. I præsteværelse.

BELYSNING • KLOKKE

Belysning. Først 1828, to år efter kirkens ind
vielse blev kirkens belysning indrettet.279 Ski
bet oplystes af kandelabre med påsatte blus og
»Arganske« lamper. I vestibulen mod slots
pladsen var yderligere fire piedestaler, hver
med otte blus. Først 1929 blev installeret elek
tricitet.
Kandelabre (fig. 207), af træ, udført af sned
ker Thielemann og stafferet af maler Fædderholt. Af oprindelig 12 store og to små kandela
bre er i dag bevaret seks store og to små. De
store står på kasseformede fodstykker med indadskrånende sider, smykket med cirkulære ro
setter. Det balusterformede skaft er forneden
omsluttet af et bæger af blade, hvorimellem
skyder sig små fembladede blomster. Foroven
afsluttes med et prydbånd og et forenklet blad
kapitæl med oprullede, knoplignende spidser.
Herpå den flade lyseskål med i alt 19 lysearme,
efter 1929 forsynet med elektrisk lys. De to
mindre kandelabre står på lave rektangulære
fodstykker og har tilsvarende skafter, dog
midtdelt af et prydbælte og hvilende på høje
klokkeformede baser. Øverst ring og blad
krans. 13 lysearme på den flade lyseskål. Hvidmalede med forgyldning.
Med
det
balusterformede
skaft,
smykket
med blade og blomster, er kandelabrene nært
beslægtet med et eksempel, gengivet blandt
Hetschs:
»Fortegninger
til
Haandværkere«.230
Men C. F. Hansen benyttede også tilsvarende
typer i hovedslottets interiører280 og i Frue kir
ke, udført af K. P. Dalhoff (DK. Kbh.By, 1,
s. 186f.). De store kandelabre er placeret i ski
bet, tre på hver side, udfor stolestadernes ende
gavle i nord og syd. De mindre står på alterpo
diets nedre trin og flankerer altret.
To små kandelabre (fig. 150), af træ med
guldbronzering.
Trekantede
fodstykker
med
konkave sider danner fundamenter for kandelabrenes tre ben, hvorimellem er palmetter og
plantestængler. Det bladsmykkede og kanellerede skaft bærer bladkapitæl med syv lysearme,
i dag monteret med elektrisk lys. På korskran
kens yderste piller i nord og syd.
Fire store †piedestaler, 1828, af træ, malede og
forgyldte. Forsynede med otte blus. Oprinde
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Fig. 207. Kandelabre ved nordre stolerække (s. 269).
Christiansborg slotskirke. LL fot. 1980. — Pew can
delabra, north. Christiansborg Chapel.

lig
opstillede
i
vestibulen.
Endnu
nævnt
1851.235
20 †lysekroner, 1828, af blik, hver med 18 lys.
Beregnet til at blive behængt med slebne glas
perler. Nævnt 1851 på pulpituret (her: 2. pul
pitur) .
300 »arganske« †lamper, 1828. Olielamper,
udført efter Aimé Argands principper. Op
hængt både i kirken og i korridorerne. Ikke
nævnt 1851.
Klokke, 1739, tvm. 95 cm. Om halsen ind
skrift med 3 cm høje reliefversaler mellem ram
melister: »Soli deo gloria anno 1739 Hafniae
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me fecit Iohan Barthold Holtzmann.« Over og
under indskriften bort med båndakantus.
Klokken hidrører fra Hørsholm slot, hvorfra
den 1823 blev kørt til Christiansborg.281 Op
hængt i slyngebom, repareret 1957 af Thubalca, Vejle.282 Klokken er stationær under ring
ningen, hvor kun knebelen bevæges.
Klokkestol, første halvdel af 1800’rne, med
yngre forhøjning. Eg med støbejernsbånd.

NOTER
Mål angives i alen (= 0,627 m), når dimensionerne er
opgivet i de skrevne kilder, mens der benyttes meter
mål, når den omtalte bygning eller genstand er beva
ret eller alene kendes fra tegninger.
1

Om branden, jfr. Seks Øjenvidner til Slotsbranden
1794, udg. Carl Dumreicher, 1952. Beskrivelse over
Residence-Slottet
Christiansborg
(...)
samt
over
den
Onsdagen den 26. Febr. 1794 opkomne ulykkelige
Ildebrand ..., 1794. Fortsættelse af Beskrivelsen (...),
1794. C. Bruun: Kjøbenhavn, III, 1901, s. 665 f. Kjø
benhavns
Brandforsikring
1731-1911,
1913,
s.
18896. A. G. Hassø: Københavns Brandvæsens Histo
rie, 1931, s. 191-95.
2
Jfr. Tove Clemmensen og Mogens B. Mackeprang:
Christian
IX.s
palæ
på
Amalienborg
1750-1906,
1956, s. 56 f.
3 Jfr. også Klaus Kjølsen i Christiansborg, II, 111 f.
4 Jfr. Rtk. 424.1. Kongelig resolution af 4. maj 1803.
5
Om kommissionen, jfr. note 4 og Frederik Weilbach: C. F. Hansens Christiansborg, i Fra Arkiv og
Museum, 2. rk. II, 1935, s. 89f.
6
Jfr. notat til forslaget i Forsvarets Bygningstjene
ste, Historisk Tegningsarkiv, 1-11-9. Et eksemplar af
tegningerne befinder sig også i RA (Statens civile
Bygningsadministration. Tegningssamlingen).
7 Rtk. 244.10, 1796, nr. 270, litr. j.
8
Jfr. note 7, nr. 270, litr. g. Jfr. også Frederik
Schiøtt:
Kjøbenhavnske
Nybygninger
ved
næstsid
ste
Aarhundredskifte,
i
Architecten,
V,
Tillægshæfte, 1903, s. XXf.
9 Jfr. note 7, nr. 270, litr. e.
10
Jfr. Schiøtt: Kjøbenhavnske Nybygninger, s. XI,
XXII.
11
Harsdorffs projekt kendes ikke. Muligvis er det
brændt sammen med slottet 1884, jfr. Lund, II, s. 2.
Det er dog tænkeligt, at visse træk herfra er afspejlet
i det alternative projekt, som Kirkerup på foranled
ning
af
general
von
Huth
udarbejdede
november
1800. Om projektet, jfr. Schiøtt, s. XXIIf. og Weilbach: Architecten C. F. Harsdorff, 1928, s. 280f.

12
Jfr.
Schiøtt:
Kjøbenhavnske
Nybygninger,
s. XXVI f.
13
Rtk. 424.122. Papirer vedrørende Christiansborg
Slots genopførelse, 1794, 1800. En vedlagt grund
plan viser alene hovedslottet med den foreslåede ko
lonnade i detaljer, mens det øvrige anlæg kun er
summarisk angivet. Jfr. også Schiøtt, s. XXXI.
14
Weilbach: Harsdorff, s. 250, note til s. 258.
Schiøtt: Kjøbenhavnske Nybygninger, s. XXIf.
15 Rtk. 424.8.
16 Rtk. 424.1, forestilling udarbejdet 18. maj 1803.
17
RA Statens civile Bygningsadministration. Teg
ningssamlingen, mappe 2, bl. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10.
Hertil kommer en række supplerende tegninger af
dameetagen (bl. 2) og kongeetagen (bl. 5, betegnet
(udkast) nr. 2 og forsynet med tre dækblade og bl. 6,
approberet og dateret 1804).
18 I lighed med de øvrige rum er rotunden på dameetagens plan (bl. 1 (fig. 110)) betegnet med et bogstav,
her »y«. Den tilhørende nøgle til denne fortegnelse
synes dog ikke at være bevaret. Som det vil fremgå
nedenfor, er det ikke rimeligt at identificere rotun
den med det planlagte slotskapel, jfr. herfor dog
Claus M. Smidt i Kirkens Huse (Danmarks arkitek
tur, 6, udg. Hakon Lund), 1981, s. 159 og note 53.
En nært beslægtet pavillon, dog uden den indre søj
lekrans, var anbragt mod haven i landstedet Perdöl i
Slesvig-Holsten, opført 1798-1800.
19
Om bygningshistorien, jfr. Weilbach: C. F. Han
sens Christiansborg, s. 100 f. og Lund, II, 22f. En
detaljeret redegørelse for slottets og herunder slots
kirkens bygningshistorie vanskeliggøres dog på af
gørende måde ved, at Slotsbygningskommissionens
udførlige bygnings- og materialeregnskaber kun er
bevaret i et begrænset omfang på RA. Af de i alt 41
protokoller og pakker med regnskaber og bilag, der
afleveredes december 1845 til Rentekammeret, er
kun spredte årgange bevaret (1803-4, 1824, 1835,
1837-45). Om afleveringen, jfr. Rtk. 11.36. Afleveringsdesignationer
for
Diverse
Rentekammerkonto
rer
samt
Diverse
Kommissioner
og
Direktioner
1749-1848 (1849), nr. 20.
20
Jfr. Rtk. 424.10-14, 15. maj 1810 (vedrørende
bly); 15. sept. og 4. nov. 1808 (kobber); 25. jan. 1812
(tømmer).
21Jfr. Weilbach: C. F. Hansens Christiansborg,
s. 109f. Rtk. 424.17-20, 18. nov. 1820.
22
Om samarbejdet mellem Hansen og hans sviger
søn Hetsch, jfr. Lund, II, 88f.
23 Kjølsen i Christiansborg, II, 115f.

BYGNINGSHISTORIE S. 183-213
24

Beskrivelse over Residence-Slottet, jfr. note 1,
s. 15. Ifølge den københavnske embedsmand Jacob
Gude: En kjøbenhavnske Embedsmand Jacob Gudes

NOTER

Optegnelser 1754-1810 (Memoirer og Breve, udg.
J. Clausen, P. F. Rist, XXVII, 1918) s. 123, kunne og
burde slotskirken efter de sagkyndiges mening have
været reddet. Gude specificerer dog ikke hvordan.
25
Christiansborgs Ruiner. Natten efter Branden, i
For Sandhed, I, 1798, s. 15f.
26
Rtk.
rev.
rgsk.
Amalienborg,
inventariergsk.
1794-96. Om disse genstande, hvoraf kun et fåtal
synes bevaret i dag, jfr. s. 35 og note 84. Også kir
kens altersølv, der opbevaredes i to kasser, kom i
forvaring på Rosenborg.
27
LA. Kbh. Politi. Udtagne Journalsager. Korres
pondance vedrørende diverse forhold ved kongehu
set og hoffet 1794-1859. Fortegnelse over de ved
Christiansborg Slots Brand reddede sager 1794. Af
kirkeligt inventar synes kun at have været en kirke
tavle og muligvis nogle sammensmeltede tinlyse
stager.
28
Anonym: Har ikke Kongen og Kongehuset for
tjent den Hengivenhed, Landet paa nærværende Tid
viser for Samme? Og var det ikke rigtigt at lade
Slotskirken uopbygget og istedet derfor tænke paa
Friderichs-Kirke i nye Friederichsstad? 1794.
29
Da Finanskollegiet januar 1799 debatterede finan
sieringen af Frederikskirken, foreslog man en byg
gesum, oprindelig beregnet til slotskirken, anvendt
til dette formål, jfr. Schiøtt: Kjøbenhavnske Nybyg
ninger, s. XX.
30 Rtk. 244.9, 1795, 231 og Rtk. 2411.39, 1795, 115.
31 Rtk. 244.23, 1794-97 og Rtk. 424.8, 12. febr. 1817.
32 Jfr. herfor også Knud Millech i Statens civile Bygningsadministration, udg. Rigsarkivet, 1976, s. 68.
Rummets betegnelse»m« på bl. 1 lader sig ikke iden
tificere, jfr. note 18.
33 Den lille, blå skitsebog, der findes på Kunstakade
miet (C. F. Hansen, S. 1), hidrører fra G. F. Hetsch’s
bo, men stammer efter alt at dømme oprindelig fra
Harsdorff, der sidenhen har overladt den til sin elev,
C. F. Hansen. Om skitsebogen, jfr. Hakon Lund:
Skizzenbücher und Zeichnungen aus der Zeit der
Studienreise C. F. Hansen nach Rom, s. 4. Manu
skript, venligst udlånt af H. Lund, til artikel i værk
under trykning, med bidrag fra symposium holdt
1982 i anledning af C. F. Hansen-udstillingen i Sles
vig (jfr. note 92). Lund er også selv tilbøjelig til at
henføre skitsebogens indhold »zu den Planungen für
Schloss Christiansborg«, jfr. s. 6, antagelig for en
rækkes vedkommende til det planlagte slotskapel
(jfr. mundtlig meddelelse 26. jan. 1983: Blandt skit
sebogens blade synes i al fald tegningerne på s. 2 r, 7
v, 8 r, 8 v, 9 r, 9 v, 19 v og 20 r, at gengive kapellet.
Mest detaljerede og præcise er de to planer på s. 2 r
(fig. 208), hvis proportioner (6 cm i længden, 4,5 cm
i bredden af rummet i kongetrappen) modsvarer det
projekterede kapel (fig. 113-14). De samme enkle
proportioner mellem længde og bredde – 4:3 – gen-
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Fig. 208. Planer af C. F. Hansen, formentlig til det
projekterede slotskapel i sydfløjen 1803 (s. 186, 271).
1:300. Kunstakademiet. — Plans by C. F. Hansen,

presumably for the projected Castle Chapel in the south
wing 1803.
findes i øvrigt på de øvrige nævnte tegninger, om
end med få afvigelser i de præcise mål. Tegningerne
viser en række variationer over temaet, det rektan
gulære kapel med modstilling af kor og herskabsstol
på kortsiderne. Bortset fra planen på s. 8 v, inddra-
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ger tegningerne dog også de to flankerende siderum
til en T-formet enhed. Løsningerne spænder fra nære
paralleller til det fremlagte, jfr. fig. 113, til mere fan
tasifulde eksperimenter med indskrivning af cirkel
buer/ovaler i den firkantede skal, markeret som frit
stående søjlestillinger, enkelte muligvis beregnet til
at bære en kuppel (s. 7 v, 8 r) eller som halvrunde
indramninger af koret (s. 7 v, 8 v, 19 v og 20 r), vs.
skibet (s. 8 r). Denne sidste plantype leder uvæger
ligt tankerne hen på Hansens projekt nr. 1 (1816-17)
til Hørsholm kirke (DK. Frborg. s. 980f.). Den sær
lige udformning af koret som et forhøjet podium
foran
nordvæggens
vinduesrække,
med
fremsprin
gende halvrund prædikestol ses s. 2r (fig. 208) og 8 r.
I mere summarisk torm er den halvrunde prædike
stol, således som denne del antagelig må tolkes, an
givet s. 8 v og 9 r. To blokke af stolestader er yderli
gere indtegnet på s. 2 r (fig. 208).
34 Jfr. note 17, bl. 2, hvor rummene på den projekte
rede slotskirkes placering er betegnet bl.a. »Justitiarius« og »Hofskriverens Stue«.
35
Dog skulle friholdes et areal af prins Jørgens gård
op mod staldene til passage med ekvipager fra remi
serne og de øvrige sidebygninger, jfr. note 16.
36 Jfr. Rtk. 424.8, 1810 og Rtk. 424.1-3, 1810, 74.
De approberede tegninger, der er nummererede fra
1-5, er på RA, Statens civile Bygningsadministration, Tegningssamlingen, mappe 22, bl. 1-5. En snitlinje på grundplanen (fig. 118), betegnet CD og EF,
markerer, at sættet har omfattet to tværsnit mod
henholdsvis kongestol og alter. Disse er dog ikke
bevaret. Målestok i fod på de eksisterende tegninger.
37
En sammenlægning af Thurahs plan af dameetagen (fig. 85) og en plan af den opførte kirkes under
etage (fig. 118, 132) synes at godtgøre, at C. F. Han
sen i hovedtræk respekterede vinduernes placering
(omend ikke deres højde, jfr. s. 215f.), ligesom pille
fundamenterne fra den gamle slotskirke indgik i gal
leriets støtter. Forhallen og de to trapperum i øst
synes også udformet på grundlag af de ældre gemak
ker i forbygningen; i et tidligt udkast til undereta
gens plan (fig. 121) udnyttes også placeringen af det
gamle alter og korskranken.
38
Det skrå tag er karakteristisk nok udeladt på en
antagelig
tidligere
laveret
tegning
af
østfacaden
(fig. 120), jfr. s. 190.
39 Kunstakademiet, K.S. 72a. Målestok i fod.
40 Kunstakademiet, K.S. 72c. Målestok i fod.
41 Kunstakademiet, K.S. 72d. Målestok i fod.
42
Bymuseet, inv. nr. 1972:16A-B. Tegningerne har
målestok i alen.
43 Kunstakademiet, K.S. 72b. Målestok i fod.
44
Afvigende fra de øvrige tegninger og den opførte
kirke er, at galleriåbningen i kongeetagen på tvær
snittet med den indtegnede kongestol er mindre end
den underliggende åbning i dame- og mezzanineta

ge. På altervæggen er på det andet tværsnit angivet
placeringen
af
vederlaget
til
åbningens
kassetterede
indramning på den nord-sydgående mur ved kup
pelrummet og ikke på selve altervæggen, som det
opførtes.
45
En blyantskreven notits ud for søjlen lader sig
vanskeligt tyde.
46
RA,
Statens
civile
Bygningsadministration, Teg
ningssamlingen, mappe 22, blad 6-9 (Forside mod
slotsplads, Tværsnit mod indgang og alter, Læng
desnit og Ionisk kapitæl). Alle med målestok i alen.
47
På Salonen udstilledes som nr. 11-14: Facaden af
Slotskirken imod Pladsen: Facade af Slotskirken imod Kanalen, samt i to tegninger Trende Profiler af
Slotskirkens
indvendige
Decoration,
vel
identisk
med eller svarende til de ovennævnte tværsnit mod
alter og indgang, tegnet på et blad, og længdesnittet.
Jfr. Fortegnelse over de Kunstarbeider som findes
udstillede i den af det kongelige Academie for de
skiønne Kunster (...) aabnede Salon. 1815. Det kan
dog ikke udelukkes, at de udstillede tegninger er
identiske med de approberede blade fra 1810-11
(fig. 115-19).
48

Samlinger
af
forskjellige
offentlige
og
private
Bygninger,
pl.
XXVI-XXXIV.
Plancherne
til
vær
ket udsendtes i ialt 14 hefter inden for tidsrummet
1825-0. 40 og genudgaves 1847 samlet af Hetsch. De
enkelte hefter bærer dog intet årstal. Plancherne til
slotskirken hører til tidligst publicerede efter Rådog Domhuset, som rummedes i de første fire hefter.
1825 udstilledes værkets gengivelse af slotskirkens
indre på Charlottenborg og 1827 vistes yderligere
fire blade til hefte 5 (Slotskirkens for- og bagfacade,
samt plan, længdesnit, tværsnit og kirken, set i per
spektiv). Også Hetsch udstillede 1825 en fremstilling
af slotskirkens indre, set fra galleriet. Denne tegning
kan være identisk med »Udsigt fra Orgelet i Slots
kirken af Hetsch med sepia«, der er anført som
nr. 542 i »Fortegnelse over endeel Effecter (...) tilhø
rende Boet efter afgangne (...) Chr. Fr. Hansen,
1846«. Som nr. 539 er yderligere nævnt en sepiateg
ning af slotskirkens indre, dog uden angivelse af op
havsmand.
49
Hovedkilden til belysning af arbejdets gang er de
rapporter, der med et, to eller tre års mellemrum
udarbejdedes
af
kommissionen
over
det
udførte
byggeri og planerne for de(t) kommende års arbejde,
jfr. Rtk. 424. 1-3. På grund af mangelen på udførlige
bygningsregnskaber, jfr. note 19, er det ikke muligt
at angive, hvornår overslag og kontrakter fra de re
spektive håndværkere foreligger.
50 Jfr. Rtk. 424.63-65, resolution af 24. okt. 1820.
51 Rtk. 424.10-14.
52
Tale ved Indvielsen af Christiansborg Slotskirke
Jubeldagen den 14de Maj 1826.
53 Rtk. 424.63-65.

273

NOTER

54

Rtk. rev. rgsk. slotsrgsk. Christiansborg slot, reg
ning fra maler Andreas Fædderholt.
55
Rtk. rev. rgsk., regning fra kobbersmed N. O.
Kemp 1835 og 1840.
56
Rtk. rev. rgsk. regning fra murermester G.
Groosh (Groos) 20. nov. 1840.
57
Indenrigsministeriet,
Bygningsog
havesager,
Journalsager,
Christiansborg,
1871,
nr.
218-18,
1872, nr. 208-8, 224-24, 1874, nr. 491. Jfr. også LA.
Kgl.
Bygningsinspektorats
arkiv,
8-10,
Journalsa
ger, 1874. Forandringen er under alle omstændighe
der sket før 1884, jfr. ældre fotografier af slotsplad
sen før branden, bl.a. af Budtz-Müller og Fritz Bentzen i KglBibl. Den udvendige hovedtrappe reparere
des påny o. 1920, 1942-43 og 1950-52, jfr. s. 202 og
note 79-80, 89.
58 Jfr. brev af 8. dec. 1931 fra Thorvald Jørgensen til
Indenrigsministeriet, Bygnings- og havesager, 1931,
nr. 388.
59
Om branden, jfr. A. G. Hassø: Kristiansborgs
Brand i Oktobernatten 1884, 1934. Vilhelm Birke
dal: Kristiansborg-Slottets Brand, mer end en Begi
venhed, 1884. Christiansborg Slots Brand d. 3. oct.
1884,
Avisudklip,
samlet
af
Høegh-Guldberg,
KglBibl.
60
For Herman Bangs Indlæg i Dagstelegrafen, jfr.
Hassø, s. 48 f.
61 Jfr. note 57, 1884, nr. 500.
62 Jfr. note 57, 1884, nr. 482.
63 Jfr. note 57, 1884, nr. 496.
64
LA,
Kgl.
Bygningsinspektorats
arkiv,
Chri
stiansborg, Journaler, 1886, 4. jan.
65
Om projekteringen af det tredje Christiansborg,
jfr. især Kristian Hvidt og Knud Millech i Chri
stiansborg, II, 187 f. En række af projekterne er pub
licerede i Architecten, VI, 1904, s. I-CXIV og VII,
1905, s. I-LXVII.
66 Jfr. Architecten, VII, 1905, s. I.
67
Citeret efter Knud Millech og Kay Fisker: Danske
Arkitekturstrømninger 1850-1950, 1951, s. 209.
68
Jfr. Christiansborg, II, 216f. Et omfattende teg
ningsmateriale hertil er på Kunstakademiet.
69 Christiansborg, II, 236f.
70 Christiansborg, II, 237f.
71 Christiansborg, II, 249f.
72
Jfr. Indenrigsministeriet, Bygnings- og havesager,
Journalsager, 1893, nr. 406. Samtidig med istandsæt
telserne udførte i øvrigt forstander Th. Køhl fra Od
der det Foucault’ske pendulforsøg til påvisning af
jordens rotation, i kirken, jfr. note 64, 1-7, 1892,
nr. 119 og 1893, nr. 126, 141.
73 Jfr. note 72, 1893, nr. 412.
74 Jfr. note 72, 1897, nr. 409.
75 Jfr. note 72, 1905, nr. 415 og 1916, nr. 442.
76
Jfr. LA, Kgl. Bygningsinspektorats arkiv, C 1134, 1916-17 med Thorvald Jørgensens tegninger af

Danmarks Kirker, København

lanternen i den afvigende form.
Jfr. note 76, brev af 10. juli og 20. aug. 1920.
78 Jfr. note 72, 1922, nr. 388.
79 Jfr. note 76, 1918-20, og note 72, 1922, nr. 388.
80
Jfr. note 72, 1920, nr. 396 og 1921, nr. 442, samt
note 76, 1920-21.
81
Jfr. note 76, 1920-22, med regning fra klejnsme
den for de to nye smedejernsstandere.
82 Jfr. note 72, 1927, nr. 365 og 1929, nr. 387.
83 Jfr. note 76, C 115-19, 1929-30.
84
Jfr. note 76, C 122, 1932-33 og note 76, 1932, nr.
388-89 med tegninger.
85 Jfr. note 72, 1932, nr. 369.
86 Jfr. note 72, 1933, nr. 375.
87 Jfr. note 76, C 122, 1938-39.
88 Jfr. note 83, 1949.
89 Jfr. note 83, 1966.
90
Venligst meddelt af arkitekt Simon Christiansen,
Vilhelm Wohlerts tegnestue.
77

BYGNINGSBESKRIVELSE S. 214-50
91

Fr. Weilbach: Den kongelige Vogngaard ved Chri
stiansborg i HistMeddKbh., 2. rk., V, 1932, s. 30418.
92
Jfr.
også
Paul
Zubek:
Die
Kirchenbauten
C. F. Hansens in Schleswig-Holstein, i C. F. Hansen
1756-1845 und seine Bauten in Schleswig-Holstein,
udg. Gerhard Wietek, Neumünster 1982, s. 50f.
93
Om
løngangens
ombygning,
jfr.
Indenrigsmini
steriet,
Bygningsog
Havesager,
kopibøger
191416, samt Journaler med registre 1914-16.
94 Se herom også Lund, II, 33.
95
Jfr. rapport af 15. dec. 1980 fra undersøgelse ved
Jørgen
Høj
Madsen,
Farvekonserveringen,
Brede.
NM2.
96Jfr. ældre, farvelagte prospekter, således f.eks.
H. G. F. Holms prospekt fra Højbro 1837 (fig. 130).
97
Jfr.
Indenrigsministeriet,
Bygningsog
Havesa
ger, Journalsager, 1920, nr. 396. Ved restaureringen
foresloges
det
at
anvende
det
stærkere
Obernkirchen-sandsten.
Cotta-sandsten
er
ligeledes anvendt
i
hovedgesimsen,
mens
gotlandske
sandsten
blev
an
vendt til cordongesimsen på bygningens tre sider,
dog sekundært visse steder repareret med puds. Bremersandsten er også benyttet ved reparationer af kir
kens vinduer og døre, jfr. note 79.
98
Jfr. også muligt snit, udført 21. maj 1979 af Vil
helm Wohlerts tegnestue ved en sammenligning af
tegninger til Häussers og C. F. Hansens slotskirke, i
forbindelse med en prøvegravning i kirkens nord
vestlige del. Venligst overladt DK. i kopi af arkitekt
Simon Christiansen.
99 Jfr. herfor også Lund, II, 96.
100
At C. F. Hansen synes at have gjort sig overvejel
ser i denne retning, herpå tyder de bevarede længde-
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og tværsnit fra o. 1815 og o. 1825 (fig. 126, 136),
hvor tøndehvælvet i øst og vest ikke er angivet. I
virkeligheden er det dog ikke muligt at etablere en så
stor distance, at hvælvet optisk kan elimineres.
101
De ornamentale led i gips er formentlig udført af
en eller flere af de italienske ornamentbilledhuggere,
der vides at have arbejdet ved slottet, således Vin
cenzo Romanelli, Agostino Taddei, Bernardo Brilli
og gipserer Antonietti, jfr. Weilbach: C. F. Hansens
Christiansborg, s. 99f. En elev af Romanelli, Chri
stian Thielemann, skal særligt have arbejdet i slots
kirken, jfr. Weilbach: KunstLeks., III, 1952, s.364f.
Mangelen
på
detaljerede
bygningsregnskaber
gør
det imidlertid vanskeligt at præcisere håndværkernes
indsats nærmere, jfr. note 49.
102
Vindfanget er medtaget på planen af undereta
gen, udarbejdet i forbindelse med istandsættelsen
1932-33, jfr. note 84, og hidrører sandsynligvis fra
dette tidspunkt.
103
Jfr. slotskirkens inventarier 1826 og 1851, OHM
I.F.1 (og 4) og OHM F. Diverse inventarier 17881864.
104
Jfr. Charles Christensen: Christiansborg, 1942,
s.
12.
Maskinskrevet
manuskript.
Eksemplarer
i
Slotskirken og NM2.
105
Figuren er nært beslægtet med Thorvaldsens
fremstilling af Johannes Døberen, der prædiker i ør
kenen, på frontonen til Frue kirke (DK. Kbh. By, 1,
fig. 123, s. 214f.). Imidlertid er højre hånd her tyde
ligt løftet i talegestus, mens håndbevægelsen på
slotskirkens figur snarere synes at angive en velsig
nelse. Bipersonerne på Frue kirkes fronton er tyde
ligt lyttende, mens de i slotskirken med foldede
hænder i højere grad udtrykker tilbedelse.
106 Thorvaldsens Museum, inv.nr. A 561.
107
Jfr. Rtk. 424.35, brev af 2. febr. 1839, hvor
C. F. Hansen bemærker, at der aldrig var blevet ud
arbejdet noget bestemt forslag til frontonen. Om re
lieffet, jfr. Just Matthias Thiele: Thorvaldsens Bio
grafi, III, 1854, s. 165, 474, 548; IV, 1856, s. 63-65,
213, 216-20.
108
Thiele, III, s. 165. Bestillingen hos Thorvaldsen
er antagelig aftalt i forbindelse med kunstnerens op
hold i København 1819-20.
109
Thorvaldsens Museum, inv.nr. B3408, brev af
16. aug. 1832. På brevets højre side ses et udsnit af
midtergruppen, desuden to af soldaterne. I modsæt
ning til det udførte relief er gravens ramme her angi
vet som rundbuet.
110
Thorvaldsens Museum, inv. nr. A128. Over Op
standelsen ses en skitse af Alexander og Diogenes,
hvortil Thorvaldsen allerede gav udkast o. 1813, jfr.
Dyveke Helsted i Thorvaldsen. Drawings and Bozzetti, Exhibition Catalogue, Heim Gallery, London
1973, cat. nr. 36. Til venstre er skitseret apostlen An
dreas, vel et forarbejde til den anden udgave af figu

ren, modelleret i Rom 1842 (DK. Kbh. By, 1,
s. 217). Til højre er et udkast, formentlig til Hymen i
relieffet Amor og Hymen, udført 1840, jfr. Thiele,
IV, s. 112. En præcis datering af skitsen til Opstan
delsen er næppe mulig, idet Thorvaldsen ofte genan
vendte ældre skitseblade, ligesom han arbejdede med
samme motiv i forskellige faser af sin virksomhed.
At dømme efter de to sidstnævnte figurers sene date
ring
kunne
Thorvaldsen
have
genoptaget
arbejdet
med Opstandelsen efter sin hjemkomst 1839.
111
Rtk. 424.17-20, 28. jan. 1839; Rtk. 424.35, 2.
febr. 1839; Rtk. 424.8, 22. febr. 1839.
112 Rtk. 424.35, 5. febr. 1843.
113 Rtk. 424.10-14.
114 Ny Carlsberg Glyptotek, inv. nr. 213.
115
Jfr. Haavard Rostrup: H. W. Bissen, I—II, 1941,
nr. 341. Vedrørende Råd- og Domhusets fronton,
jfr. I, s. 287f.
116
Indenrigsministeriet,
Bygningsog
Havesager,
Journalsager, Christiansborg, 1874, nr. 503.
117 Jfr. note 116, 1875, nr. 502.
118
Kongehusets arkiv, Christian VIII, Breve fra for
skellige (C. F. Hansen). Brevet meddelt i uddrag til
Thorvaldsen
2.
marts
1821
(Thorvaldsens
Museum,
mp. 7, nr. 14) og til Freund 3. marts (KglBibl.
Add. 257, fol.).
119
Om den formodede bestilling af apostlene hos
Freund,
jfr.
Victor
Freund:
Billedhuggeren
Herman
Ernst
Freund
og
Slotsbygnings-Commissionen,
DaSaml. 2, V, 1876-77, s. 200f. Desuden DK. Kbh. By,
1, s. 202f. Af C. F. Hansens ovennævnte brev frem
går det, at opgaverne på slottet skulle udgøre en art
erstatning for apostlene. Det lå Thorvaldsen stærkt
på sinde, at Freund fik denne kompensation, jfr.
DK. Kbh. By, 1, s. 203, og Hansen skriver således:
»Naar blot Freund staar i Veien, da skal denne hans
Følsomhed for sin Elev let blive hævet.« Videre un
derstreges det, at Thorvaldsen skal have opsyn med
Freunds arbejde og bestemme, hvad denne skal be
gynde på.
120 KglBibl, Add. 257, fol.
121
Brev til broderen Frederik 1. maj 1822, KglBibl.
Ny kgl. Saml. 1701, 2°.
122
Kobberstiksamlingen
(deponeret
fra
Kunstakade
miets Bibliotek), skitsebog inv. nr. c 38h, s. 4 recto,
88 verso (fig. 163), 89 recto. Skitserne på s. 88 verso
er tegnet hen over rammen til provst Estrups minde
sten i S. Morten, som Freund udførte 1821. Om
skitserne
til
evangelisterne,
jfr.
også
Th.
Opper
mann: Hermann Ernst Freund, 1916, s. 68f.
123
Brev til Jonas Collin 23. nov. 1822, KglBibl.
Add. 257, fol.
124
Allerede 3. april 1822 havde Freund via Jonas
Collin anmodet om 400 speciedaler til evangelister
nes udførelse, men intet modtaget, jfr. KglBibl. Ny
kgl. Saml. 1701, 2°.
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125
Jfr.
Freund:
Billedhuggeren
Hermann
Ernst
Freund, s. 218f. og Rtk. 424.17-20 med Collins refe
rat til Slotsbygningskommissionen af brevet.
126 Rtk. 424.10-14, brev af 5. juni 1824 til Collin.
127 Brev af 26. febr. 1825, KglBibl. Add. 257, fol.
128 Prins Christian Frederiks sekretær J. G. Adler så
25. okt. figuren, der på det tidspunkt ikke var sat
sammen, KglBibl. Add. 257, fol.
129
Jfr.
Freund:
Billedhuggeren
Herman
Ernst
Freund, s. 249.
130
Brev til J. M. Thiele, 20. nov. 1825, KglBibl. Ny
kgl. Saml. 1540, 2°.
131
Jfr. C. F. Hansen i Dagen, 21. aug. 1841 og
J. M. Thiele: Thorvaldsens Biografi, III, s. 314.
132 Jfr. Rtk. 424.79-83.
133 Rtk. 424.8, 24. nov. 1840.
134
Høyen til Collin 29. maj og 2. juni 1841, KglBibl.
Collinske Brevsamling, XXIIb.
135 Rtk. 424.1-3, 29. juli 1841.
136 Udateret brev, KglBibl. Nyere Brevsaml. DII.
137
Rtk. 424.1-3, 30. aug. 1841. Den kategoriske af
visning af bestillingen er dog modificeret i et få dage
tidligere
reskript:
»...
ingen
directe
Bestilling
paa
Evangelisten (findes at være givet) hos Freund.« Jfr.
Rtk. 424.17-20, 13. aug. 1841. Se desuden Dagen,
13. og 21. aug. 1841.
138 Rtk. 424.8, 16. dec. 1841.
139
Freund: Billedhuggeren Hermann Ernst Freund,
s. 255f.
140
Ny Carlsberg Glyptotek, inv. nr. 207-211 (kat.
nr. 194-198), jfr. Rostrup: Bissen, I, s. 197f. og II,
nr. 249-253. Statuetten af Johannes (fig. 165 b), inv.
nr. 211 bærer dateringen 29. sept. 1842. Også Mar
kus (inv. nr. 209) er dateret 29. sept.
141
Indenrigsministeriet,
Bygningsog
Havesager,
Journaler, 1869, nr. 232-22.
142
LA.
Kgl.
Bygningsinspektoratsarkiv,
Journaler
1-7, 24. febr. 1849. Kolberg udstillede dog samme år
på
Charlottenborg
en
skitse
til
evangelisten
Mattæus.
143 KglBibl. Ny kgl. Saml. 1701, 2°.
144
Oppermann: Freund, s. 70f. og Victor Freund:
Hermann Ernst Freunds Levned, 1883, s. 101 f.
fremhæver
også
Michelangelos
betydning
og
her
især Moses fra pave Julius II.s gravmæle, hvor især
draperibehandlingen
og
højre
bens
beklædning
sy
nes at have påvirket fremstillingen af Lukas.
145 Indenrigsministeriet, Bygnings- og Havesager,
1871,
nr. 209-9. Først 1872 er figuren på plads, jfr.
ibidem, 1872, nr. 211.
146
Jfr. note 145, desuden 1874, nr. 506 og 1875,
nr. 490.
147 Indenrigsministeriet, Bygnings- og havesager,
1872, nr. 211.
148 Kobberstiksamlingen, inv. nr. 3247.
149 Jfr. note 145, 1873, nr. 287.
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150
Bymuseet, inv. nr. 1939:89, (fig. 162). S. Sterm:
Statistisk-Topographisk Beskrivelse over Hoved- og
Residentsstaden Kjøbenhavn, I, 1841, s. 483.
151
Jfr. Charles Christensen: Christiansborg, 1942,
s. 11. På afbildningen, fig. 129, ses Johannes dog
mod syd, Mattæus mod nord. Spejlvendingen kan
have været bevidst, hvis tegningen var tænkt udnyt
tet som stikforlæg.
152
Overførslen til Søkvæsthuset er venligst meddelt
gennem slotsbetjent Arne Jørgensen.
153
C. Richard: Promenades dans Copenhague et aux
Environs, Paris-Le Havre 1847, s. 30 og C. Rothe:
Udsigt over Kjøbenhavns Kirkers Historie, 1854,
s. 4. Skulpturerne karakteriseres her: »endnu ikke i
ordentlige Gipsafstøbninger, men kun som foreløbi
ge Modeller.«
154 Rostrup: Bissen, I, s. 34-36, II, nr. 29.
155
Rtk. 424.55-60. Regnskab for den ny Kongebo
ligs opførelse 1822-23.
156 KglBibl. Ny kgl. Saml. 3341, 4°.
157
Rostrup: Bissen, I, s. 31f., II, nr. 24. Figurerne
betegnes her som serafer, omend de kun er vist som
almindelige engle med to vinger, ikke med de seks
vinger, undertiden besat med øjne og det brændende
hjerte som attribut, den sædvanlige gengivelse af se
rafer, jfr. Karl-August Wieth i Reallexikon zur
Deutschen
Kunstgeschichte,
V,
Stuttgart
1967,
sp. 591. Også i samtiden betegnes de engle, jfr.
J. L. Lunds brev til Rauch 1822, citeret hos Rostrup,
I, s. 31 og i Dagen, 3. april 1829. Malling omtaler
dem dog 1822 som »genier«, jfr. note 109, mens
betegnelsen »serafer« først synes anvendt i Dansk
Folkekalender for 1842, s. 30f.
158 Kobberstiksamlingen, Td. 641.62, bl. 82.
159
Ny Carlsberg Glyptotek, skitsebog II, ca. 181923 (inv. nr. 2003), s. 30, 44; skitsebog II, ca. 1819-24
(inv. nr. 1991), s. 20, 22; skitsebog IV, 1821-22
(1820-22) (inv. nr. 1977), s. 101, 107, 109, 140, 150,
154, 158, 160; skitsebog V, 1821 (inv. nr. 1976), s. 1.
Jfr. også H. Rostrup: Der Bildhauer H. W. Bissen als
Zeichner, i From the Collections of the Ny Carls
berg Glyptotek, III, 1942, s. 317-400.
160 Kobberstiksamlingen, Td. 568, bl. 35.
161 Jfr. også Rostrup, s. 32f. og Lund, II, 98.
162 Rostrup, s. 35.
163
Thiele: Thorvaldsens Biografi, III, 1854, s. 52,
165, 458, 490.
164
Thorvaldsens Museum, tegninger, inv. nr. A9

221-222.
165
Motivet anvendtes i kirkens kor over indgangs
dørene til de to sakristier (DK. Kbh. By, 1, s. 218),
samt på højaltret i Novarras domkirke ifølge Thiele,
s. 490. Endvidere på sokkel under statuetten af de tre
gratier på Rosenborg, samt som fortløbende bånd
under kuplen i spisesalen i grosserer Hans Puggaards
villa Skovgaard i Ordrup.
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Fig. 209. Englefrise i kuppeltambur. Udsnit. Udført af Bertel Thorvaldsen 1819-20 (s. 237). LL fot. 1981. —
Putti frieze in the tambour. Detail. Executed by Bertel Thorvaldsen, 1819-20.
166 Om motivet og dets forhistorie, jfr. Jørgen
B.
Hartmann: Antike Motive bei Thorvaldsen, Tü
bingen 1979, s. 183f.
167 Rostrup: Bissen, I, s. 34-36, II, nr. 25-29.
168
Jfr. anmeldelser i Dagen, 19. april 1823 og 13.
april 1824.
169 Ny Carlsberg Glyptotek, skitsebog III, ca. 181923 (inv. nr. 1991), s. 79; skitsebog VII, 1822 (inv.
nr. 1978), s. 40, 45-46; enkeltblade inv. nr. 1106 og
2132 (fig. 175).
170
Ny
Carlsberg Glyptotek, skitsebog
VII,
1822
(inv. nr. 1978), s. 56; skitsebog VIII, 1823 (1823-24)
(inv. nr. 1980), s. 78; skitseblad inv. nr. 1114
(fig.
177),
samt
Kobberstiksamlingen,
Td.
610,
bl. 15 (fig. 178).
171 Ny Carlsberg Glyptotek, inv. nr. 2132.
172 Ny Carlsberg Glyptotek, inv. nr. 2131 (fig. 181).
173
Rostrup: Bissen, I, s. 34f. hævder, at Bissen selv
havde valgt emnerne til sine relieffer.
174
Det er bemærkelsesværdigt, at C. F. Harsdorffs
model til Frederikskirken, der er formet som arki
tektens personlige version af Pantheon, også bærer
Opstandelsen som portalrelief, jfr. N. L. Høyen:
C. F. Harsdorff's Værker, udgivne af Selskabet for
Nordisk Kunst, 1871.
175
At der dog også var grænser, når resultatet skulle
blive
kunstnerisk
forsvarligt,
herom
vidner
C. F. Hansens betænkning af 21. jan. 1808 vedrøren
de Frue kirkes genopførelse: »da Efterslægten ikke
kunne agte paa Besparelsesgrunde, men alene vilde
bedømme Bygningen, som den stod for Øjnene, saa
syntes der ikke at burde sees paa nogen meere Be
kostning, naar et saa vigtigt Arbejde kunde blive
bedre udført«, jfr. DK. Kbh.By, 1, s. 152f.
176
Om C. F. Hansen, jfr. generelt C. M. Smidt og
Carl Petersen: Arkitekten C. F. Hansen, i Tidsskrift
for Industri 1911, s. 19f.; Jørn Rubow i Rom og
Danmark
gennem
Tiderne,
udg.
Louis
Bobé,
I,

1935, s. 213-22; samme: C. F. Hansens Arkitektur,
1936; Werner Jakstein: Landesbaumeister Christian
Friedrich Hansen (Studien zur Schleswig-Holsteini
schen Kunstgeschichte, Bd. 2), Neumünster 1937;
Harald Langberg: Omkring C. F. Hansen (Medde
lelser fra Foreningen til gamle Bygningers Bevaring,
6. rk. 3), 1950; Hakon Lund i Dansk Biografisk Lek
sikon, 3. udg. ved Sv. Cedergreen Bech, 5, 1980
s. 567-69; C. F. Hansen 1756-1845 und seine Bauten
in Schleswig-Holstein, udg. Gerhard Wietek, (Kunst
in Schleswig-Holstein, bd. 23), Neumünster 1982.
177
Om Harsdorffs betragtninger over kirkebyg
ningskunsten,
jfr.
Frederik
Weilbach:
Architekten
C. F. Harsdorff, 1928, s. 18 f.
178
Opmålingerne af S. Andrea in via Flaminia har
tidligere været tilskrevet Harsdorff, jfr. Weilbach:
C. F. Harsdorff, s. 17f., men er med større rimelig
hed blevet henført til C. F. Hansen, jfr. Lund II, 31.
179
Jfr. Carrol L. V. Meeks: Pantheon Paradigm, i
Journal of the Society of Architectural Historians,
19, Philadelphia 1960, s. 135-44.
180 Jfr. Weilbach: C. F. Harsdorff, s. 249f.
181
Om Pantheons bestemmelse, jfr. Kjeld de Fine
Licht: The Rotunda in Rome (Jutland Archaeologi
cal Society Publications VIII), 1966, s. 191f.
182 Jfr. de Lannoys forslag til et museum 1779 med
fire identiske sidepavilloner, udformet efter dette
skema, gengivet i Helen Rosenau: The Engravings
of the Grands Prix of the French Academy of Archi
tecture, in Journal of the Society of Architectural
Historians of Great Britain, 3, 1960, s. 52-53; endvi
dere L.-A. Trouards projekt til et kollegium 1780
med et centralt placeret kapel, jfr. ibidem, s. 54-55:
Crucy’s badeanlæg 1774, jfr. ibidem, s. 92-93; Trou
ards landsted 1779, jfr. ibidem, s. 160. C. F. Hansen
ejede selv et eksemplar af de publicerede akademi
projekter Collection des prix, que la cidevant Acade
mie d’Architecture proposoit et couronnoit tous les
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ans, Paris 1787-ca. 96, jfr. Foretegnelse over endeel
Effecter, (jfr. note 48). Desuden Marie-Joseph Peyres Petite eglise ou Rotonde, i Oeuvres d’architecture, Paris 1765, pl. 11-12, s. 17. J. N. L. Durand: Pré
cis des Legons d’architecture, II, Paris 1805, pl. 10.
Om Peter Joseph Krahe, med hvem C. F. Hansen
sluttede et nært venskab under Romeropholdet, jfr.
Reinhold
Dorn:
Peter
Joseph
Krahe.
Leben
und
Werk, I, Braunschweig, 1969, spec. s. 63f. Blandt
Kunstakademiets
samlinger
af
arkitekturtegninger
findes en række skitser fra o. 1800 af kubiske bygnin
ger med søjleportaler, og kronede af Pantheonlignende kupler på lave tamburer, jfr. A 1777, 1784,
1821, 1822, 1823 og 1824. Tegningerne hidrører fra
overretssagfører
Stephan
Hetsch,
et
barnebarn
af
G. F. Hetsch, C. F. Hansens svigersøn. En tilskriv
ning til C. F. Hansen er derfor nærliggende.
183
Jfr. Maria Walcher: L’architettura a Trieste dal la
fine del Settecento agli inizi del Novecento, Trieste
1967, s. 22f.
184 Kunstakademiet, inv.nr. K. S. 897 a-f.
185
Jakstein: C. F. Hansen, s. 44f., nævner også sam
menhængen
mellem
landvillaens
og
slotskirkens
facade.
186 Kunstakademiet, inv.nr. A 11975 a-b.
187Jfr.
Rubow
i
Rom
og
Danmark,
s.218f.
og
C. F. Hansens Arkitektur, s. 25f. Langberg: Om
kring C. F. Hansen, s. 29; Lund II, 31, og i Dansk
Biografisk Leksikon, s. 568.
188
Jfr. note 178. S. Andrea var et uhyre yndet studie
objekt i samtiden, jfr. Piranèse et les Français 17401790. Académie de France a Rome, Dijon, Paris,
1976, s. 226, Anna-Greta Wahlberg: Svenska konstnärers väg
till
antiken 1755-93, Stockholm 1977,
s. 126f.
189

Il

I de talrige romerske kirker, som følger Vignolas
Gesù

(1569f.)

tøndehvælvede

var

der

korsarme

og

kuppeldækket

piller«. Skemaet har aner, der går tilbage
bertis S. Andrea i Mantova (1470f.),
ningen

af

fundet

her.

antikkens

de

tværgående

Her

har

termearkitektur

korsarme

forbillederne
og

korsskæring,

gennembrudte

i

har

Hansen

kunnet

nyere,

»hjørne

til L. B. Al
men afskærm
ikke

hentes

herfra

i

afledte

værker.
190
Kunstakademiet,
inv.nr.
skrivningen, jfr. Lund, II, 31.

A

1744

a-b.

Om

til

191
Det er karakteristisk, at C. F. Hansen i de tidlige
projekttegninger
gentager
flere
af
detaljerne
herfra,
således
kassetteringen
omkring
sidernes
lunetter,
gjordbuernes
prydborter
med
skællagte
egeblade,
tøndehvælvenes
mere
langstrakte,
ottekantede
kas
setter;
guirlanden
med
festoner
mellem
englehoveder, der i tegningerne fra o. 1815-19 (fig. 125-27)
smykker
kuppelfoden,
er
nært
beslægtede
med
Harsdorffs tegninger til Frederik V.s kapel 1777.
192 Om to-søjle-motivet, jfr. Christian Elling: Om

Harsdorffs Kunst, i Arkitekten, Månedshefte 1940,
s. 136f. og Villads Villadsen: Omkring et søjlemo
tiv, i En bog om kunst til Else Kai Sass, 1978, s. 257-

66.
193
Detaljer fra »Temple de la Paix« publiceredes
bl.a. af Antoine Desgodetz: Les edifices antiques de
Rome, Paris, 1682, s. 105 f.
194
Jfr. F. Piranesi: Raccolta de’tempj antichi, II,
1790, pl. 12.
195 Kunstakademiet, inv.nr. A 11230-32 a-e.
196
Beslægtede, men ikke identiske kapitæler fandtes
på Athene Polias’ tempel og Erechteion i Athen,
publicerede bl.a. i J. N. L. Durand: Receuil et Parallèle des édifices de tout genre, anciens et modernes,
Paris 1800-01, pl. 67, som C. F. Hansen ejede, jfr.
note 48, og Le Roy: Les ruines de plus Beaux Monu
ments de la Grece, II, Paris 1758, pl. XVIf. Et ek
sempel, både med palmetter ved volutter og palmetbånd under perlestav fandtes i Rom ifølge Sebastiano
Serlio: Tutte l’opere d’architettura, IV, Venezia 1619
(1537), s. 160. Jfr. også Kjeld de Fine Licht: Et par
C. F. Hansen detaljer, i Arkitekten, 1962, s. 298.
197
Om sammenhængen med Vincenzo Scamozzi’s
Palazzo Verlato i Villaverla, jfr. Rubow: C. F. Han
sens Arkitektur, s. 22 og Langberg: Omkring
C. F. Hansen, s. 26f. Facadens system med tempel
gavl over rusticeret sokkel er dog så almindeligt fo
rekommende, at der ikke behøver at være tale om en
direkte efterligning, jfr. også Lund II, 20f.
198
Jfr. eksempler, nævnt i Hartmut Mai: Der evan
gelische Kanzelaltar, Halle 1969, s. 22f.
199
Harsdorffs tegninger og model til Frederikskirken findes på Kunstakademiet. Opmålinger af mo
dellen er publiceret i Høyens værk om arkitekten,
jfr. note 174. Det er bemærkelsesværdigt, at prædi
kestolen på opmålinger synes tøndeformet, mens
den på træmodellen er formet som en enkel, tresidet
struktur. En beskrivelse af Frederikskirken (Mar
morkirken) og projekterne hertil vil følge i hefte 27
af København By.
200
Jfr. J. C. Løsers guldmedaljeopgave til en lands
bykirke fra 1805 (Kunstakademiet, K.S. 291 a-d) og
Jørgen Hansen Kochs kirke i militærhospitalet fra
1816 (jfr. note 184). Jfr. Schinkels udkast til fornyel
se af Klosterkirche, Berlin (1813), til genopførelsen
af Petrikirche, Berlin (1814), Mariekirken i Küstrin
(1815-17), ombygning af Berlins domkirke (1816f.)
og udkast til kirken på Gendarmenmarkt (1818), jfr.
Mai, s. 23. Desuden Paul Ortwin Rave: Berlin, I,
Bauten für die Kunst, Kirchen, Denkmalpflege (Karl
Friedrich
Schinkel.
Werk.
Hrsg.
Akademie
des
Bauwesens), Berlin 1941, s. 177f., 202f., 232f. og
345f. Jfr. også Eva Börsch-Supan: Zur stilistischen
Entwicklung in Schinckels Kirchenbau, i Zeitschrift
des
deutschen
Vereins
für
Kunstwissenschaft,
XXXV, 1981, s. 5-17. Arkitekten Louis Catel frem-
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lagde samtidig med Schinkel et projekt til Petrikirche, ligeledes med adskilt prædikestolsalter, omend i
klassicerende udformning, jfr. L. Catel: Grundzüge
einer Theorie der Bauart protestantischer Kirchen,
Berlin 1815.
201
Prospektet af Pantheons kuppelrum, set gennem
to søjler, var yndet blandt samtidige kunstnere, jfr.
således G. B. Piranesis stik i Le antichità romane, I,
Rom 1766 og G. P. Pannini: Pantheons indre (Sta
tens museum for Kunst). Karakteristisk nok har og
så Schinkel valgt denne synsvinkel (og hermed un
derstreget de samme associationer) i publiceringen af
museet i Lustgarten, Berlin 1823-30, jfr. Sammlung
Architectonischer Entwürfe, 1831, Tafel 44.

INVENTAR S. 250-70
202

I tiden mellem den gamle slotskirkes brand 1794
og indvielsen af den ny 1826 tilkom en række kirke
sager i Sølvkammeret (to sølvalterstager, et krucifiks
af træ med sølvbeslag (1800, fra Husum kirke),
oblatæske, 1806-17 (kopi af Christian VI.s oblatæske
(s. 152), en kalk og disk med Christian V.s mono
gram, samt kalkklæde (1821-24, fra Koldinghus).
Disse kan dog ikke med sikkerhed henføres til slots
kirkens beholdning.
203
En liste over bygningsinventarier i slotskirken
1931-32 nævner på altret et alterklæde af rødt fløjl
med besætninger som det omtalte, samt på 1. pulpi
tur i depot Christian VIII.s alterklæde, endnu et rødt
klæde som ovennævnte, samt et sort alterklæde. Jfr.
Christiansborg
slotsforvaltning,
Journalsager
192343, og inventarium, indlagt i synsprotokol 1933-65.
204
Jfr. note 203. En kasse, deponeret på 2. pulpitur,
skulle ifølge påskrift have indeholdt et fløjlsalterklæde med sølvkors (det omtalte?) og et med guldkors
(et af de ovennævnte), begge dele manglede ved ef
tersynjanuar 1982.
205
Efter et indbrud 1861, hvor en af alterstagerne
midlertidigt blev fjernet, indrettedes et skab med
jerndør og dirkefri lås, jfr. LA., Kgl. Bygningsinspektoratsarkiv, 8-10, Journaler.
206
Jfr. note 51 og Thiele: Thorvaldsens Biografi, III,
1851, s. 37f.
207 Jfr. Rtk. 424.10-14, 12. febr. 1820.
208 Jfr. Thiele, III, 53.
209 Jfr. Thiele, III, 52f.
210
Thorvaldsens Museum, Brevarkiv, mappe 6,
1819, nr. 48 og A9, 219. Om »Religionen«, jfr. også
Jørgen B. Hartmann: Appunti su alcune opere minoni di Canova e Thorvaldsen, i Arte Neoclassica,
1964, s. 169.
211 Jfr. Thiele, III, 127, 129f.
212 Jfr. Thiele, III, 132.
213 Brev fra prins Christian Frederik til Thorvaldsen
26. febr. 1825, jfr. Thiele, III, 251.

Jfr. Thiele, III, 290.
Jfr. Thiele, III, 291.
216 Jfr. Thiele, III, 311, 312, 333.
217
Jfr. brev af 5. febr. 1829 til Ove Malling vedrø
rende de to bestilte kandelabre til Frue kirke, som
Thorvaldsen
troede
skulle
»staae
ved
Christusfigu
ren i Marmor,« Thiele, III, 359.
218 Jfr. Rtk. 424.17-20.
219 Jfr. Thiele, III, 528, brev af 28. aug. 1834 til Jonas
Collin.
220
Statuen blev under ledelse af Freund transporteret
fra slæbestedet ved Frederiksholm Kanal, hvor den
åbenbart har været opmaganiseret en tid, til Frue
kirke, jfr. Thiele, IV, 66. Gipsfiguren er sandsynlig
vis identisk med den, der i dag er deponeret på
Thorvaldsens Museum, inv.nr. A 82.
221 Thiele, IV, 42.
222
Jfr. Thiele, III, 302, og Rtk. 424.17-20, 3. jan.
214

215

1839.
Rtk. 424.8, 18. juli 1839.
Jfr.
Warnstedt: Thorvaldsens Arbeiten für
die
Frauen Kirche in Kopenhagen. Erster Briefe, 1820,
s. 13.
225 Thorvaldsens Museum, inv.nr. A 230, o. 1821.
226
Soklens mål viser også, at den var tilpasset efter
den forventede figur, nemlig 119,7 cm bred og 149,7
cm
dyb,
mens
Kristusfigurens
egen
sokkel
målte
106,5 cm i bredden, 114 cm i dybden. Soklen i Frue
kirke er 120,5 cm bred og 114 cm dyb, altså omtrent
samme dimensioner som Kristus, mens der var mere
»luft« omkring statuen i den projekterede opstilling i
slotskirken.
227
Indskriften blev sandsynligvis påsat i forbindelse
med korsets opsætning o. 1825, på et tidspunkt,
hvor
Slotsbygningskommissionen
endnu
antog
det
for givet, at Kristusfiguren kom i slotskirken. I det
mindste ses den på Martens interiør fra o. 1830
(fig. 162). Det er dog uvist, om dette skriftsted har
været fastlagt så tidligt, at det har kunnet præge
Thorvaldsens fremstilling.
228
Altersølvet er indført som tilgået i Sølvkamme
rets
inventarieprotokol
1887-88,
jfr.
Fortegnelse
over det i det kongelige Sølvkammer værende Staten
tilhørende
Guldog
Sølvtøj,
Slotsforvaltningen.
Jfr.
desuden
LA,
Kgl.
Bygningsinspektoratsarkiv,
1-7,
Journaler, nr. 54, 94-95 (1887-1888).
229
En del af altersølvet udstilledes af Anton Michelsens firma ved Den store nordiske Kunst- og Indu
striudstilling
i
København
1888, jfr. note 228.
Stemplerne fra 1889 kunne have sammenhæng med
en forsølving efter den begivenhed.
230
OHM. I.O. 38-39, forestilling af 13. marts 1826.
Til materiale foreslog man anvendt sølvet fra den
gamle
alterkande,
muligvis
Frederik
IV.s
kande
(s. 83), der var »for lille og upassende af form«. For
slaget blev dog ikke taget til følge. En beslægtet kan
223

224
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de

er

gengivet

i

G.

F.

Hetsch:

Fortegninger

for

Haandværkere, 1839-43.
231
Kunstindustrimuseet, Hetschs tegninger, F nr. 11
og 12.
232
Både 1868 og 1892 anskaffedes nye messehagler,
jfr.
Indenrigsministeriet,
Bygningsog
Havesager,
Journaler, 1868, nr. 164 og 1892, nr. 125. Det er dog
uvist, hvilke af disse, der er identiske med den beva
rede.
233
Kunstindustrimuseet, Hetschs tegninger, G nr. 4.
Tegningen kan være udført til Hetschs værk »For
tegninger«, jfr. note 230.
234
Indenrigsministeriet,
Bygningsog
Havesager,
Journaler, 1932, nr. 369.
235
Jfr. slotskirkens inv. 1851, OHM. I.F. 1, 4a.: Di
verse
inventariefortegnelser
1788-1864,
og
1861,
Christiansborg
slotsforvaltning,
Fortegnelse
over
inventarier (protokol 3). Kanden ses ikke i det føl
gende
inv.,
nedskrevet
ca.
1870-1889,
Christians
borg slotsforvaltning (protokol 4).
236
Jfr. prædikestolene i Arresthusets Kapel (180315), Frue kirke (1827, DK. Kbh.By, 1, s. 187), Hørs
holm slotskirke (1823, DK. Frborg, s. 987), Vonsild
(1824-25),
Husum
(1828-33),
Neumünster
(1828—
34).
237
Jfr. »Fortegninger«, note 230. De gengivne stole
gavle
har
dog
også
valmuekapsler.
Desuden
er
slyngtrådene i højere grad sammenbundet.
238
Betegnelsen »den store skriftestol« og »den lille
skriftestol« optræder i inventariet ca. 1870-1889, jfr.
note 235, og benyttes endnu 1931,jfr. note 203.
239 Jfr. inv. 1826, OHM. I.F. 1 (og 4).
240
Indenrigsministeriet,
Bygningsog
Havesager,
Journaler, 1872, nr. 355 og 1873, nr. 285-87.
241
For
betegnelserne
»dronningestol«,
»hofdame
stol« og »kavallerstol«, jfr. note 62.
242
Stolene er mærkede med Statsinventariekommissionens numre C554 ogC924, og hidrører ikke fra
kirkens oprindelige inventar.
243
Stolene er mærkede med Statsinventariekommissionens numre: C2248, C2281, C2315 og C2348 og
stammer antagelig
fra den gamle beholdning, jfr.
inventariet
1870-1889
og
de
tidligere
fortegnelser
1851 og 1826, jfr. note 235, 239.
244
Jfr.
Indenrigsministeriet,
Bygningsog
Havesa
ger, Journaler, 1868.
245
Eksempler,
mærket
Statsinventariekommissionens numre 2248, 2253 og 2315, fandtes således ved
en stikprøve i slotskirken efteråret 1981. Jfr. for disse
numre inventariet o. 1870-1889, og videre tilbage
1851 (note 235) og 1826 (note 239). For typen, jfr.
Christian
Waagepetersen:
Danske
Møbler
før
1848,
1980, nr. 178f., 185.
246
Eksempler,
mærket
Statsinventariekommissionens numre 2252, 2275 og 2324, fandtes ved stikprø
ve i slotskirken efteråret 1981. Jfr. for disse numre
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inventariet o. 1870-89, samt inventarierne 1851 og
1826. For typen, jfr. Waagepetersen: Danske Møb
ler, nr. 181.
247
Eksempler,
mærket
Statsinventariekommissionens numre 2318, fandtes ved stikprøve i slotskirken
efteråret 1981, jfr. for disse numre inventariet
o. 1870-89, samt inventarierne 1851 og 1826.
248
Lænestolene og skammelen er mærkede C635 og
C636.
249
De hvidmalede stole bærer mærket C924, jfr. no
te 242.
250 Jfr. Lund, II, s. 99, fig. 108.
251
Jfr. synsprotokol 1932, hvor der kun nævnes 2
lakerede metalkirkebøsser.
252 Jfr. Charles Christensen: Christiansborg, s. 7.
253
Marcussen & Reuter: Prisoverslag af 12. juli 1825;
bilag
til
kontrakten
med
slotsbygningskommissionen 23. sept. 1826. Marcussen & Søns arkiv, Åbenrå.
254
Betegnelsen »Oberwerk« er misvisende, efter
som værket var placeret lavere end de to andre ma
nualværker, i en niche i orgelpulpiturets bagvæg.
Denne afsides placering er af eftertiden blevet be
tragtet som en fejl, men var fra orgelbyggernes side
et bevidst kunstnerisk virkemiddel, der tjente til at
skabe perspektiv og kontrast i den klanglige opbyg
ning. Adgangen til »Oberwerk« skete bagfra, gen
nem den højtsiddende dobbeltdør i korprøvesalen.
255 Rtk. 424.22-34, 1831, C916.
256
Andreas Reuter, den ene af orglets bygmestre,
fortrød senere (o. 1840) nogle enkeltheder i hoved
værkets disposition: i stedet for Quintatön 16' burde
der have været en Principal 16', og så længe der
fandtes en Quintatön 16' var Quinte 5⅓' overflødig,
hvorimod en vid Quinte 2⅔' savnedes; hvis en sådan
stemme fandtes, kunne Sesquialtera II med fordel
erstattes af en Terz l3/5'. I stedet for Quintatön 8'
ville Reuter foreslå en Gedackt 8' eller Spitzflöte 8',
og en god Mixtur ville have været at foretrække for
Rauschflöte og Sifflöte. (Ifølge Niels Friis: Christiansborg-Orglet og dets Forgængere i 400 Aar,
Kolding
1956.
Særtryk
af
Dansk
Kirkemusiker
Tidende 1956-57, s. 17).
257
Rtk. 424.22-34; 1825-26, 647; 1828-30, 822. Mar
cussen & Reuter byggede orgler i såvel kortone (høj
stemning) som kammertone (dyb stemning).
258
Emil Hartmann: Erklæring af 15. marts 1885.
Ved kirken.
259 Jfr. note 61, nr. 512.
260
Udskiftningen fremgår af dispositionen i Orga
nist- og Kantorembederne, 1. udg., 1906. Da den
ikke nævnes i I. Starups fortegnelse over reparatio
ner og ombygninger, er denne antagelig foretaget af
Knud Olsen, inden dennes virksomhed 1. juli 1898
overtoges af Immanuel Starup. Sidstnævnte forestod
1922 en reparation af de udtørrede vindlader.
261 Dispositionen efter Niels Friis: Christiansborg-
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Orglet ... s. 22. Oplysninger om tremulant og kop
ier ifølge Organist- og Kantorembederne, 4. udg.
1944.
262
Ifølge Organist- og Kantorembederne 4. udg.,
1944, havde hovedværkets Mixtur 4-5 kor og o ver
værkets Scharff 3-4 kor.
263
Dette værk havde i den oprindelige disposition
betegnelsen »Zweites Clavier«.
264
Dette værk havde i den oprindelige disposition
betegnelsen »Oberwerk«.
265 Kgl. Bygningsinspektorats arkiv, Journaler 11519, 17. april 1952. Vindladerne bibeholdtes, men
blev delvis fornyet og omdannet. Hovedværket og
overværket byttede plads, således at hovedværket
kom til at stå forrest, og det tidligere svelleværk i
murnichen flyttedes frem til facaden, hvor det fik
status som brystværk uden svelle. Tonehøjden er nu
a' = 441 hz v/20°C.
266
Indsat 1980 i stedet for Marcussen & Reuters
Quintatön 16 Fuss, der overdroges til Det danske
Orgelselskabs magasiner.
267
Yderligere oplysninger om orglet findes i Or
gelreg.
268
Herudover findes i hovedværket en afblændet pi
berække:
2'-koret
fra
Marcussen
&
Reuters
Rauschflöte.
269
Sigurd Berg: Det kongelige danske Musikkon
servatorium. 1959, s. 59.
270 Meddelelse fra Mogens Wöldike.
271
Jens Gregersen byggede flere orgler af denne
størrelse til brug i grønlandske kirker. De leveredes
som
samlesæt
med
omhyggelig
nummerering
af
hver enkelt pibe, således at de kunne monteres uden
sagkyndig bistand, jfr. Orglet 2, 1972 s. 20f.
272
Københavnsk kunst-, galanteri- og korthandler
med butik St. Købmagergade 68.
273
Rtk. 424. 1-3. Ifølge res. af 12. august 1826 skulle
orglet benyttes i slotskirken, indtil det ny var fuld
kommen færdigt, og herefter skænkes til Vonsild

kirke. Sognepræsten i Vonsild, Søren Salling, var
ven af såvel Jürgen Marcussen som C. F. Hansen,
der 1824-25 byggede den ny kirke i Vonsild, og det
menes, at det afgørende møde mellem arkitekt og
orgelbygger
vedr.
leverancen
af
slotskirkens
orgel
fandt
sted
i
Vonsild
præstegård.
(Friis:
Christiansborg-Orglet
...
s.
15.
Samme:
Marcussen
&
Søn 1806-1956, Åbenrå 1956, s. 17). S. A. Olsen an
fører i Vonsild Kirke, Kolding 1974, s. 9, at orglet
fra slotskirken var en gave til Vonsild kirke fra kon
gen, samt at det allerede var til stede ved kirkeind
vielsen 5. dec. 1824, hvilket dog ikke kan have været
tilfældet, jfr. ovenstående.
274
P. U. F. Demants ungdomserindringer, udg. Ole
Olesen i Orglet 1, 1971 s. 25.
275
Jfr. Niels Friis: Vor Frue Kirkes Orgel, 1965,
s. 33.
276
Jfr. brev af 15. nov. 1835 til domprovst Hans
Hertz, i C. E. F. Weyses Breve, I, udg. Sv. Lunn og
Erik Reitzel-Nielsen, I, 1964, s. 105.
277
Jfr. P. Vignau-Wilberg: Der Maler Friedrich Carl
Gröger, Neumünster 1971, kat. nr. 249.
278
LA.,
Slotsforvaltningens
Journaler,
1-7,
1895,
nr. 216.
279 Rtk. Rev. rgsk. Møbelrgsk. 1828-29.
280 Jfr. Lund, II, 58 f.
281
Jfr. Rtk. Rev. rgsk. Hørsholm slotskirkes bygningsrgsk.,
23.
sept.
1823.
En
mindre,
samtidig
klokke af Holtzmann er endnu i kirketårnet i Hørs
holm (DK. Frborg., s. 990). Beslægtede klokker af
Holtzmann
findes
i
Stenløse
(1739,
DK.
Frborg.,
s. 2399ff.) og Enderslev (DK. Præstø, s. 1747).
Klokken i Stenløse, der er betegnet »L« for Lovise
(Christian VI.s datter) kom i øvrigt til kirken fra
Christiansborg
slot,
hvor
Holtzmann
udførte
fire
(foruden den defekte, der 1741 kom til Stenløse)
klokker, beregnet til slotstårnet.
282
Jfr. LA. Kgl. Bygningsinspektorats arkiv, jour
naler, 115-19.

Fig. 210. Christiansborg slotskirke, set fra Ved Stranden. LL fot. 1982. — Christiansborg Chapel seen from Ved
Stranden.

THE CHAPEL OF CHRISTIANSBORG
AND ITS PREDECESSORS IN COPENHAGEN CASTLE
Introduction. The present Chapel of Christians
borg, built in the first decades of the nineteenth
century, is the last of a series of chapels or
churches which have succeeded each other,

through the course of time, within the walls of
the medieval Copenhagen Castle and Chri
stiansborg
on
Slotsholmen.
As
a
private
Chapel, first for the bishops of Roskilde, and
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later for the king, it was primarily intended as a
place of worship for those living at the Castle
and for the royal household. No priest appears
to have been a permanent incumbent until after
the Reformation, prior to this the Chapel was
served by successive chaplains to the court.
The latter continued to preach there in the
post-Reformation period, but they alternated
with the incumbent priests who were mostly of
Danish nationality. All forms of church service
with the exception of funeral services seem to
have taken place in the Chapel. In 1926, how
ever, it ceased to be a Chapel Royal, and in
1930 it received the status of a parish church,
serving a newly formed castle parish. This pa
rish was dissolved in 1965, and since then the
church has provided a temporary place of wor
ship for other Copenhagen congregations. It is
used, too, for rehearsals and concerts by the
Royal Danish Academy of Music. In addition,
a service is held here annually upon the opening
of
Folketinget,
the
Danish
parliament,
in
October.
As part of one of the most prominent castles
in the kingdom – since the absolute monarchy
the most important by virtue of its position in

the royal capital – the Castle Chapel has served
as the setting of many ceremonial occasions
connected with the sovereigns of Denmark.
For example, in the period between 1765 and
1887 all heirs apparent to the throne were con
firmed here. Moreover, the lying in state of
kings has taken place here on a number of occa
sions (and of queens consort occasionally),
prior to the royal funerals in Roskilde Cathe
dral (figs. 2, 5, 91). The only coronation held in
the Chapel was that of King Christian VII and
his consort, Queen Caroline Mathilda in 1767
(figs. 3-4).
The
successive
Chapels
of
Copenhagen
Castle and Christiansborg have a long history
as the scene of richly varied musical activity,
not least during the reigns of Christian IV and
Christian VI. The latter monarch established
the over two hundred year-old tradition of
public concerts of church music in the Chapel.
From the mid-1800s choral music occupied a
major place in the musical life centred on this
church. The trend continued in the present cen
tury, largely due to Mogens Wöldike, conduc
tor and organist, leader of the Palestrina Choir
and the Copenhagen Boys’ Choir.

THE CHAPEL OF BISHOP ABSALON’S CASTLE
1167-1369
In 1167, according to Saxo Grammaticus,
Bishop Absalon built a new castle on Strand
holmen, an islet between Zealand and Amager.
In 1368 the armies of the Hanseatic League con
quered both the Castle and the town of
Copenhagen which had grown up around it.
The Castle was levelled to the ground the fol
lowing year, and extremely little is known about it or the chapel, which it is unlikely to
have been without. The earliest firm evidence
of the Chapel dates from 1361 when Valdemar
Atterdag
sought papal affirmation for the
Chapel in Copenhagen, at the time either new
ly built or newly founded. Among the consider
ably amount of booty seized by the invaders in

1369 were costly silken pontificals from the
Chapel.
Part of Absalon’s Castle was excavated in the
first decades of the present century. Among the
remains there was to the east a brick wall from
what must have been a large building, probab
ly the Palatium of the Lord of the Castle; this
may either have contained the Chapel, or have
stood in close proximity to it, as in the case of
Bishop Eskil’s castle at Søborg. No conclusive
evidence has been found, although among
fragments of masonry from the Castle there is a
piece of sandstone which can be reasonably
identified as a stoup, presumably from the
Chapel (fig. 7).
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THE FIRST CHAPEL AT COPENHAGEN CASTLE
1369-1721

ARCHITECTURAL HISTORY
The Castle of Copenhagen appears to have
been built again at the close of the fourteenth
century. The accounts of the royal household
1447 mention chaplains, and in 1487 an officia
ting clerk and a bell-ringer are listed. This
would seem to indicate that regular church ser
vices were held at the Castle – which had been
taken over by the king in 1417. The Chapel is
not known in greater detail until the reign of
Christian II (1513-1523), when the Castle and
possibly the Chapel underwent alterations. The
five-leaved, richly carved, painted and gilded
altar-piece from Antwerp, executed in the first
decades of the sixteenth century, may have
been acquired for the Chapel at this period. In
1727 the altar-piece was presented to Viborg
Søndre’s parish church in Jutland after the re
building of the Castle Chapel by Frederik IV
(fig. 17).
Between 1552 and 1558 the Castle was radi
cally modernised by Christian III. On this oc
casion, the Chapel Wing was heightened by the
addition of a half-timbered storey to the exist
ing walls, and given a new, keel-arched roof.
However, the outward size and position of the
Chapel seem to have remained unchanged. The
sixteenth-century Castle and Chapel can be de
duced from a series of surveys carried out
c. 1707 (figs. 10-15, 29). The Chapel Wing
made up the south-west end of the Castle. The
Chapel occupied the first two storeys over the
cellar, two-thirds of the wing’s length, and
more or less the full width of the wing. The
Lutheran Chapel was furnished with new
pews, and galleries for the king and queen em
bellished with coats of arms. There was also a
new organ, and presumably a pulpit but hardly
identical to that shown in the cross-section of
1707 (fig. 15).

Only minor changes were made to the
Chapel during the reigns which followed. The
most important of these were alterations to the
galleries for the wedding of the heir apparent in
1634. After this occasion the king’s gallery ap
pears to have been on the west wall opposite
the altar to the east, while a gallery for other
royal persons was made above the altar. In the
reign of Christian IV the number of musicians
attached to the court increased significantly,
and a gallery was added in the chancel possibly
opposite the former organ-loft. The organ had
been removed from the latter at an earlier date.
It is unclear whether the organ was set up else
where in the Chapel, scrapped, or moved to
another church, perhaps to the Chapel at Søn
derborg Castle, where an organ repainted in
1626 is recorded, evidently made by Hermann
Raphäélis, the same organ-builder who built
the Copenhagen organ. In 1636 a smaller organ
by Johann Lorentz was set up in the Chapel, at
the same time as its stair turret received a new
spire.
From 1666 onwards extant inventory re
cords yield detailed information about the fur
niture and fittings of the Chapel. Apart from
the large pieces already mentioned, there are
records of altar hangings, including the an
tependium acquired in 1717 in connection with
the jubilee commemorating the Reformation; it
is still preserved (fig. 16).
FITTINGS
The inventories relating to the Chapel of
Copenhagen Castle also enable several items of
altar plate to be identified: a chalice 1533, origi
nally from Antvorskov Abbey, a Communion
set for sick-visiting donated by Frederik III, a
chalice and paten donated by Christian V in
1696, as well as a baptismal dish from 1698
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(figs. 18-21, 23-25). Finally, two identical
Communion sets for sick-visiting presented by
Frederick IV in 1705 (fig. 26). The seating ar
rangement in the Chapel can only be partly
reconstructed. On the floor of the nave were
chairs for persons of rank and court officials,
whereas members of the royal family, notably
after c. 1634, were seated in the galleries to the
north, east and west. The king’s gallery was
presumably to the west, and partitioned into
three rooms (fig. 29). Access to it was by a co
vered walk along the south wall of the Chapel.
The royal princes and princesses presumably
sat in the gallery on the north wall, while other
royal persons were seated in the gallery above
the altar on the east wall. A vaulted cellar be
neath the Chapel appears to have been used as a
crypt in which members of the royal family
were temporarily laid to rest before their burial
in Roskilde Cathedral. From the time of Chri
stian IV onwards, the dead king and (but rare
ly) the queen consort lay in state on a catafalque
in the Chapel.

THE REFORMED CHAPEL 1667-1699
A Reformed Chapel was made for Christian
V’s consort, Queen Charlotte Amalie, in the
period 1667-99. Originally in a small chamber,
it was moved to the floor above the Chapel in
1674. It seems to have been austerely furnished

in compliance with
the Reformed Church.

the

Calvinist

principles

of

THE CHAPEL IN LAMBERT VAN
HAVEN’S CASTLE PROJECT FOR
SLOTSHOLMEN C. 1680-1687
Several projects for a new royal residence in
Copenhagen are known from the second half
of the seventeenth century. The most promi
nent among these is Lambert van Haven’s
proposal for a four-winged castle with adjoin
ing stables on Slotsholmen. It was modelled by
Hans van Steenwinckel III between c. 1680-87.
On the basis of surviving plans and drawings,
as well as an eye-witness description from 1687
by Nicodemus Tessin, the Younger, architect
to the Swedish court, the main outlines of
Lambert
van
Haven’s
project
are
known
(figs. 31-37). The Chapel, centrally situated in
the west wing opposite the Castle’s main gate
way, was given extra prominence through its
large tower topped by a spire. The Chapel oc
cupied three storeys above a vaulted cellar be
neath the wing, and its status was revealed by a
number of tall, round-arched windows. The
interior had a gallery supported by columns
around all four walls; on the short wall to the
south the gallery was connected to a composite
rectangular structure, perhaps a pulpit and altar
(figs. 35-36).

THE SECOND CHAPEL AT COPENHAGEN CASTLE
1722-1730

ARCHITECTURAL HISTORY
In the reign of Frederik IV the entire Slotsholm
site was regulated, and this included extensive
changes to the fabric of the old Castle. Four
wings, including that with the Chapel, were

entirely rebuilt, while the height of the five re
maining wings was increased to five storeys.
Efforts were made in the interior to bring each
of the Castle’s floors into harmony with the
King’s Wing. To uphold the strived for confor
mity, the exterior of the Castle complex was
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harmonised by means of series of matching
windows (figs. 39-43).
The rebuilding of and alterations to the Cast
le were undertaken in several stages, but par
ticularly intensively between 1722-28. J. C.
Krieger, inspector of works, completed in 1721
certain alterations to the King’s Floor for the
king and the new queen consort, Anna Sophie.
After this, in 1722, building activities entered
into a decisive phase when the foundations of
the Chapel and Kitchen Wings were laid.
J. C. Ernst was the superintendent of works re
sponsible for the building of the four new
wings accommodating the church, kitchens,
guard room and gatehouse. However, Krieger
collaborated in the preparation of costing esti
mates and the supply of materials. He was also
responsible for making the remaining five
wings higher and modernising them inside.
The old Chapel Wing was demolished and
the new one begun during the summer of 1722,
and building operations were already com
pleted by October 1725. The interior of the
Chapel was not fitted or furnished for another
two years. And in 1726 the architecture of its
interior was altered by the removal of the
vaulted ceiling and six supporting pillars. A
three-tiered
gallery
corresponding
to
three
storeys was added instead, partly to give the
congregation more room, and partly to act as
the royal family’s means of access to the Sup
reme Court (incorporated at this time in the
Kitchen Wing north-west of the Chapel). In
1727-28 the Chapel was furnished with an altar-piece, a pulpit, font and pews. In addition,
the ceiling – now flat – was enriched by a stuc
co cornice framing a great ceiling painting that
depicted the Last Judgement.

ARCHITECTURAL DESCRIPTION
The Chapel Wing was at the south-west corner
of the Castle complex. A regular rectangle in
plan, whose length was precisely double its
breadth. The Chapel occupied the first three
storeys over the cellar (figs. 42-43, 45-46). To
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wards the moat the status of the Chapel was
emphasised by tall, narrow windows, »Kirchen
fenster«, probably round-arched. The windows
in the facade overlooking the courtyard harmo
nised with those of the other wings. A door in
the most westerly bay of the Guard Room
Wing also served as the entrance to the Chapel
from the courtyard.
No detailed description or pictorial represen
tation has survived of the interior at the time it
was virtually completed, when the Chapel was
consecrated on 30th November 1727. Yet due
to building accounts, supplemented by plans of
the Chapel (from c. 1726 before the alteration),
a fairly reliable impression of the interior can be
gained (figs. 45-46). In addition, a number of
furniture and fittings are known, some still
preserved, others through drawings. On the
basis of this evidence it is possible to attempt a
reconstruction of the Chapel inside. It may be
surmised that the chancel filled one-third of the
interior at the west end, and the nave occupied
the remaining space with a gallery, carried by
columns, along the two longitudinal walls,
linked on the east transverse wall with an or
gan-loft (fig. 46). The focal point of the chancel
was the altar-piece at the west end flanked by
two confessionals. At the entry to the chancel
and above the chancel screen, a rood-loft with
pulpit served to divide the chancel from the
nave. The king’s pew and the crown prince’s
pew were arranged in the first tier of the gallery
closest to the chancel, presumably to the right
and left of the altar.
The gallery’s three tiers were borne by col
umns of various orders, from below and up
wards viz. Ionic, Corinthian and Composite
respectively. In the first and second tiers there
were balustrades with turned balusters, which
seem to correspond very closely with those in
the contemporary Chapel at Fredensborg Cast
le. The organ-loft on the east wall probably
had a broken cornice, to judge from its appear
ance after being transferred together with the
gallery to the Chapel of Frederik IV’s Orphan
age in 1731 after the king’s death in 1730
(fig. 55). The rectangular ceiling space framed
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by the upper tier of the gallery was filled by
Henrik Krock’s great illusionistic painting of
the Last Judgement, executed in 1726-27. The
painting was re-used in the new Christiansborg
Chapel I but cut and partly over-painted
(fig. 91).
With the exception of the altar-piece, all fur
niture and fittings in the Chapel, including the
tiered gallery, were of wood, and painted in
imitation of marble, most likely in many
shades of colour much as at Fredensborg. The
ornamental details were picked out by gilding.
Exposed wall surfaces as well as the ceilings of
the organ-loft and galleries were white, the
stairs pale grey. The floor was laid with black,
grey and white marble slabs. In type the inter
ior of the Chapel at this period was closely re
lated to the Chapel at Fredensborg, the archi
tect of which was J. C. Krieger. The interior
here was completed in 1725-26, but the plans
for it seem to have been agreed upon in 1724. It
would be feasible to suppose, therefore, that
these plans had a decisive bearing on the altera
tion made to the Chapel in Copenhagen Castle.
The Chapel of Gråsten Castle (c. 1698) in South
Jutland had a tiered gallery on columns along
its walls, and so did the Garrison Chapel (170306)
in
Copenhagen.
Furthermore,
numbered
among the earlier examples are some Dutch
churches from the first half of the seventeenth
century, as well as a couple of castle chapels in
Germany from the close of the seventeenth and
beginning of the eighteenth centuries (Eisen
berg and Saalfeld in Thüringen).
The distinctive position of the pulpit, raised
on a gallery over the chancel screen, has no
parallel
among
contemporary
Danish,
ec
clesiastical architecture, although an earlier tra
dition of a rood-loft with a pulpit has its roots
in the Late Middle Ages, and there are indeed
examples of this kind in the century following
the
Reformation.
The
arrangement
in
the
Chapel of Copenhagen Castle should sooner be
considered a companion-piece to the pulpitaltar which became widespread in Germany
during the late seventeenth century. In both
types the preacher faced the congregation

squarely, so to speak, but the rood-loft con
struction could have the disadvantage that the
pulpit blocked the view to the altar. The pulpit
in the Castle Chapel was not copied elsewhere
in Denmark, it may well have been inspired by
the
prominent,
architectural
theoretician
in
North Germany, namely Leonhard Christoph
Sturm’s proposal for the same kind of pulpit in
S. Nikolaj’s Church in Schwerin published in
1712.

FITTINGS
Once completed, the interior of the Chapel
presented an homogeneous appearance which
was best compared with its contemporary, the
Chapel at Fredensborg Castle, the interior of
which is still intact. Several craftsmen who had
worked on the latter were also employed for
the Castle Chapel in Copenhagen.
After Christian VI demolished the Chapel,
large items among the fittings were transferred
to other churches in Copenhagen. For exam
ple, the altar-piece executed in 1726-28 by Di
derik Gercken and Just Wiedewelt with a paint
ing by Henrik Krock, arrived at the Church of
the Holy Ghost where it has remained to this
day (fig. 47). The allegorical figures depicted
are easily identifiable through details in the
sculptors’ contract. The pulpit made in 1727 by
Frederik Ehbisch was likewise given to this
church, but it was later taken down, and today
only fragmentarily preserved (figs. 44, 50-51).
It is interesting to note that before designing
the pulpitum, Ehbisch submitted a proposal for
a traditionally placed pulpit along one lon
gitudinal wall (figs. 52-53). Ehbisch is also the
master responsible for the baptismal font, cre
ated originally for the Chapel at Fredensborg in
1726, but moved to the Chapel in Copenhagen
in 1728 (fig. 49). In this case, too, another
proposal for the font was submitted in 1727 but
not adopted (fig. 48). After the removal of the
font from Fredensborg an identical font was
commissioned to replace the one moved to
Copenhagen. The font in Copenhagen was re
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used in Christiansborg’s new Chapel, and it
presumably went up in flames in the fire of
1794.
Apart from the seating arrangements in the
gallery tiers, there were a number of pews
made by Christian Kutsch, in 1727-28, with
bench-ends
decorated
with
carved
scallop
shells, similar to those in Fredensborg Chapel,
as well as in a number of later bench-ends in
some
Copenhagen
churches.
The
paintwork
was likewise »wie auf Fredensburg«. On the first
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floor, or tier, of the gallery were the king’s pew
and the crown prince’s pew, both enclosed,
and with glass-paned fronts; the two neigh
bouring pews also had glass windows like this.
There were, in addition, eight compartments
for persons of high rank and special court offi
cials. The organ was built in 1728 by Lambert
Daniel Kastens, but after only three years it
was moved to the Reformed Church. Its organ-case in a slightly altered form is still to be
seen there (fig. 54).

THE FIRST CHAPEL AT CHRISTIANSBORG CASTLE
1731-1794

ARCHITECTURAL HISTORY
Only a few years after Frederick IV’s extensive
modernisation the entire Castle was pulled
down by Christian VI, in order to launch upon
a far bigger project that was to be more in
keeping with the times. And in the course of
the ensuing decades the magnificent Chri
stiansborg was built: a stately monument to the
accomplishment
of
the
absolute
monarchy.
But its lifetime was short, a disastrous fire
swept through the Castle in 1794 which left
only the outside walls standing.
The story of the origins of Christian VI’s
Castle is a complicated one. The plans of the
Castle were changed several times during the
building process, and the Chapel was under
standably affected. Elias David Häusser was
the architect in charge of works from 1731 until
December 1741. As from 1735 he was assisted
by the French sculptor, Louis-Augustin Le
Clerc, and from 1736 by the architects Lauritz
de Thurah and Niels Eigtved. The latter be
came the chief architect of the project as from
1742. A board of specially elected officials sat
on the Castle Works Commission set up in
1738, to function as the co-ordinating organ
between the sovereign and his architects.

Häusser was presumably the progenitor of
the first project (project I) for the new Castle
(fig. 57). The design gives the impression of
being a compromise in which part of the exist
ing buildings on Slotsholmen would be incor
porated. In May 1732 the plans and drawings
were sanctioned of what was a far more in
tegral and architecturally convincing project
(project II) (fig. 58). At this date, too, Häusser
attested a series of copies of the original draw
ings, yet they are unlikely to have been his
work, because both stylistically and technically
they reflect a connection with Franconian-Austrian architecture. On the preserved site plan
the complex with the riding-ground lying west
of the main Castle, is shown in outline, where
as the area to the north of the Castle where the
Chapel was ultimately to be built, is not yet
fully drawn in.
By and large the Castle was built in the timespan between the laying of the foundation
stone in 1733 and the death of the king in 1746.
The royal family in fact moved into the Castle
already in 1740. Numerous details were altered
during the building process, and the completed
Castle complex published in Thurah’s »Den
Danske Vitruvius« (figs. 56, 59) in 1746, repre
sents a revised version of project II.
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The plans for the Chapel likewise passed
through several phases. The location of the
Chapel is not shown in project I. Plans of the
Castle’s foundations and cellars from 1734
(figs. 60-61) reveal, however, that the Chapel
in project II was originally intended for the
north wing, west of the through-going main
staircase of the Castle. This is confirmed by
written sources, which record that the Chapel
was to have a gallery in three tiers (including
the one level with the King’s Floor) along all
four walls, and presumably, too, a combina
tion of altar, pulpit and organ along one trans
verse wall facing the King’s Gallery or Pew on
the opposite wall.
In 1735 plans for the position of the Chapel
were changed. The court cabinet-maker, Dietrich Schäffer was asked to make a model of the
great north Communication Gallery, »worinnen
die Kirche wird angeleget werden.« The model
was to be enriched by the addition of a dome,
gallery, and »architectonische ornamenten«, in the
form of cornices and capitals for »the great ar
chitecture«, as well as a number of statues.
These elements were presumably to be part of
the Chapel interior, although the Chapel could
hardly be envisaged in the narrow Communi
cation Gallery itself, but sooner connected with
it, as was the Chapel when built. Not until
September 1736 were the plans of the Chapel in
its new position approved (project 1, figs. 62-64,
93). In the meantime, orders to cease work on
the model were given in September 1735 – the
sovereign seems for a time to have abandoned
plans for a separate Chapel, wishing instead to
have it in the main building of the Castle once
more. This decision was soon changed again,
and as from 23rd March 1736 the Chapel is
once more recorded as being situated outside
the main building and (now clearly described)
by the Communication Gallery.
Existing drawings belonging to project 1 are
simply a series of floor plans (figs. 62-64, 93),
and although unsigned they are probably by
Häusser, like the two successive proposals for
the Chapel (projects 2 and 3). The dimensions
and exterior of the Chapel correspond in the

main to the architecture of the completed
building. On the other hand, the interior is
very different; it has a domed central bay, a
gallery supported by columns follows the outer
walls of the rectangular building, and the gal
lery is enlarged on the transverse and longitudi
nal axes by rounded niches. The arrangement is
dominated by the longitudinal axis, the altar
opposite the projecting pew for the king at the
transverse walls. The position of the pews pa
rallel to the longitudinal axis, with bench-ends
towards the altar, indicates that the pulpit was
to be given a projecting, central position.
However, details of the elevation are not
known.
On the 8th June 1737, a new set of plans and
drawings (project 2) was approved for the
Chapel. Of these the floor plans as well as a
cross-section and a longitudinal section are
known (figs. 65-69, 94). The interior of the
Chapel now has the appearance of a large hall
with pilasters in the colossal order along its
longitudinal
walls.
A
gallery
arrangement
seems to have been intended solely for the altar
wall to the west, and the King’s Gallery to the
east. The interior is crowned by a coved ceiling
above a cornice embellished with sculpture.
The monarch still wished to alter certain de
tails, first and foremost the architrave above
the capitals of the colossal order, and on the
18th September 1737 a series of new drawings
was approved (the revised project 2, fig. 70).
This version, however, was also abandoned.
On the 30th April 1738, Häusser submitted a
new set of plans and drawings (project 3,
figs. 71-75, 95) which appears to be a reduced
and simplified version of project 2. The height
of the interior has been cut by about a quarter.
The ceiling is now immediately beneath the
roof zone, and the windows of the King’s Floor
are set in groined reveals – a detail that adverse
ly affected the design of the King’s Gallery.
The Chapel was begun in the spring of 1738
with the laying of its foundations underpinned
by piles. The walls of the Chapel had reached
their full height by June 1739, and the roof
structure was prepared with the exception of
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three roof trusses (fig. 76).
Christian VI then began to press for the
completion of the interior. Häusser prepared
drawings for a pulpit-altar which the sculptor,
Le Clerc, was to furnish with sculptures. Lam
bert Daniel Kastens, the organ builder, had al
ready submitted his proposal for the organ. On
the 20th May 1739 Le Clerc sent his contribu
tion, it far exceeded the task he had been set by
being a complete project for the interior (project
4). The ceiling here was set in the roof zone in
order fully to light the King’s Floor, and the
floor level was raised to the level of the Ladies’
Floor, so as to avoid the high proportions of
the interior proposed in project 2. Le Clerc’s
interior seems to have had a gallery supported
by columns. His project, though, had to be
altered because the roof construction was al
ready completed, and this prevented his vault
proposal from being acceptable. Le Clerc’s alt
erations were submitted on the 17th June, but
revised yet again because the Commission sug
gested using a number of white Italian marble
columns in the church. The new drawings
were approved on the 6th August, but only for
a short duration. On the 4th November 1739 it
was decided to start afresh by allowing the im
plicated architects to submit their plans for a
new project, the best of which would be
chosen.
The only contestants in this closed competi
tion were Thurah and Eigtved. Häusser did not
wish to submit a project other than that he had
already prepared. Eigtved’s proposal was cho
sen in February 1740. Thurah’s project in
cluded a gallery structure two storeys high
with double columns and pilasters. The Com
mission considered the proposal »too motley«.
Eigtved’s project for the Chapel was cheaper,
simpler, »und doch (aus) einer zierlichen idée ge
flossen«. A revised version of the project (sub
mitted on 20th April) has survived (figs. 77-79,
81). It corresponds by and large to the com
plete interior (cf. figs. 85-89), although with
the important modification that the gallery was
only level with the King’s Floor, and the lon
gitudinal walls lacked the later gallery level

Danmarks Kirker, København

with the Mezzanine; likewise, the space be
tween the gallery’s supports along the lon
gitudinal walls was originally open (fig. 80) and
not, as later, enclosed by windows, added in
1742 (fig. 87). A proposed double staircase
onto Gammel Strand was omitted the follow
ing year. The seating arrangement was also
changed upon the request of the king and the
officiating clergy.
The Chapel was consecrated on the 27th
November 1740, the day after the royal couple
had taken up residence at Christiansborg. Work
on the Chapel continued for several years. A
temporary pulpit was built in a prominent po
sition in 1741 for acoustic reasons, but taken
down a year later. In 1742 building activities
intensified. The gallery along the longitudinal
walls was fitted with windows, and the extra
tier was added. What had been a light, opengalleried church was now transformed into an
interior lit indirectly by the light which filtered
through the new windows closing off the gal
lery. Finally, the interior and fittings were
painted and decorated. In 1743-44 Christian
Leinberger’s paintings were hung on the altar
wall, and Le Clerc’s sculptures added to the
pulpit-altar.

ARCHITECTURAL DESCRIPTION
The Chapel Wing, a rectangular building at the
north-east corner of the Castle complex, stood
in front of a number of buildings with stables
as well as coach-houses, which together form
ed a supplementary complex to the Castle, pa
rallel with the main axis orientated east-west
(figs. 59, 84). A Communication Gallery con
nected the Chapel Wing with the Castle prop
er. The Chapel occupied only the nine most
westerly bays of the Wing’s total thirteen bays.
Between the Chapel and the Communication
Gallery was an intermediary section of four
bays, which contained apartments for the
queen. The facades of the Chapel Wing were
designed in analogy with the Communication
Gallery and the main Castle, and the Chapel
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was not evident from the outside. Yet from the
ideal of perfect symmetry the Chapel Wing
struck a dissonant note to the facade of the Cas
tle overlooking the square. At the time, a re
medy was contemplated viz. by adding some
kind of companion-piece to the south-east, for
example as in Le Clerc’s ideal view of the Cas
tle (fig. 92).
Beneath the Chapel Wing there was a vaul
ted basement with offices and storerooms. The
Chapel occupied the wing’s three principal
floors, and these were coordinated with the
floor levels of the four front bays with the
queen’s apartments, and the main Castle. The
interior of the Chapel followed the east-west
longitudinal axis, with the altar, pulpit and or
gan to the west opposite the king’s pew or gal
lery to the east. On the longitudinal walls the
gallery framed the central space (figs. 85-89).
The entire gallery was supported by double
bearing members: the longitudinal walls and
the east end with the King’s Gallery by co
lumns, at the altar wall by pilasters on engaged
pillars. The bearing members followed a classi
cal hierarchy with the composite (Roman) or
der below, and the Corinthian order above. In
all there were forty-eight bearing members,
twice times twelve on each floor, in accordance
with general religious symbolism. The facade
of windows fitted to the gallery in 1742 shut
the outer walls from view, and at the same time
concealed
certain
discrepancies
between
the
gallery construction, the height of the outside
windows, and the floor levels at the east and
west ends of the Chapel Wing. The floor was
laid with marble slabs of various shape and co
lour. The longitudinal walls were originally
embellished by double pilasters, but these were
moved in 1742.
Four paintings, executed in 1742-44 by Leinberger, decorated the altar wall (figs. 90, 96).
The paintings were thematically arranged with
scenes from the Old Testament to the right,
and from the New Testament to the left. Clos
est to the altar was the representation of Moses
and the Brazen Serpent (fig. 90). Opposite this,
presumably the Raising of the Cross. To the

extreme left, presumably the Resurrection, and
opposite this possibly Job in misery. The ceil
ing was enriched with stucco ornament by
Carlo Enrico Brenno and Giulio Gujone fram
ing Henrik Krock’s painting of the Last Judge
ment, re-used from the earlier Chapel but with
additions in grisaille by Leinberger (fig. 91).
A system of staircases served partly the inner
means of circulation within the Chapel, and
partly as the means of access between the
Chapel and the adjoining buildings. Various
stairs likewise compensated for the differences
between the floor levels in the Chapel and
those in the front section. The twenty-four col
umns of white Italian marble on the lower tier
of the gallery were the Chapel’s finest adorn
ment from the point of view of materials. Wall
facing and pedestals in the gallery were of
Norwegian marble. Wood was otherwise the
predominant
material, and conspicuous ele
ments of the gallery were painted in imitation
of white marble. The interior was wholly
dominated by white and gold, with richly
gilded capitals, cornices, and ornament, cul
minating with the pulpit-altar and organ-case
which simply shone with gold.
Christian VI was engaged in several other
church projects apart from the Chapel of
Christiansborg Castle, but as the chapel royal
of the residence of state it was presumably the
most demanding and important. The many
amended proposals are eloquent evidence of
this. Examples of great architecture abroad un
doubtedly influenced the project, particularly
examples in Germany – with which the Danish
court had close family and religious bonds. The
position of the first Chapel project in a wing of
the Castle with close proximity to the central
staircase, and obliquely opposite the Great
Hall, has a parallel in the plan of a four-winged
castle by the theoretician, Leonhard Christoph
Sturm. Moreover, the separation of the Chapel
from the main body of the Castle is not with
out parallels. Among contemporary examples
Versailles must be mentioned, but here the ar
chitecture of the chapel is wholly distinctive
and not in accord with the rest of the complex.
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More closely related are Ludwigsburg, seat of
the dukes of Württemberg, the castle at Er
langen (in the queen’s native Bayreuth), and at
Ansbach. In addition, the various proposals for
the rebuilding of the King of Saxony’s resi
dences in Dresden and Warsaw should be men
tioned.
In Christiansborg the galleried interior of the
completed Chapel and of two of the earlier
proposals, have wooden galleries supported by
columns, which correspond to the demolished
Chapel of Copenhagen Castle. However, the
characteristic position in the Chapel of Chri
stiansborg of the pulpit-altar and the king’s
pew opposite each other on the longitudinal
axis, as well as the centralising tendency of the
plan through the rounded transverse short
sides, are all elements of Protestant ecclesiasti
cal architecture in North and Central Germany
(Saxony,
Braunschweig,
Bayreuth,
Ansbach
and Culmbach), by architects such as George
Bähr, Hermann Korb, Johann David Steingruber and L. C. Sturm. Project 1’s special variation
with a central dome and niche-shaped exten
sions on the transverse axis occur in Gråsten
Castle, South Jutland. Johann Fischer von Er
lach’s Kollegienkirche in Salzburg has been
mentioned as a more distantly related example
of
the
compromise
between
the
galleried
church and »the baroque Roman long-house
type with central dome«. In projects 2 and 3 a
simpler form is adopted, viz. a large hall with
longitudinal walls punctuated by pilasters. It is
a type adopted, for example, by Nicodemus
Tessin, the Younger, for proposed chapels at
Amalienborg and the royal palace in Stock
holm. Sturm likewise recommended this ver
sion. The motive of arcades breaking archi
traves is found in Francesco Borromini’s
oeuvre, but the broken architrave also occurs in
project II’s proposal for the principal facade of
Christiansborg Castle.
The conjunction of altar, pulpit and organ at
the chancel wall is the decisive factor of the
interior arrangement, and a solution which
seems to have been planned for the Chapel pro
ject in the north wing of the Castle. To judge

from Häusser’s account concerning the latter, it
was Christian VI's own idea and adopted sub
sequently for a number of churches built either
under royal patronage, or personally commis
sioned by the king (the Chapel of Frederik IV’s
Orphanage,
Frederiksberg
Church,
Hørsholm
Church, Damsholte Church). Undoubtedly in
spired from Germany where the arrangement
is found in churches by Sturm, Bähr, Korb and
Steingruber, as well as in published works by
Johann Rudolph Fäsch and Johan Jacob Schübler.

FITTINGS
A major part of the fittings were executed in
1740-44 after Eigtved’s designs from 1740-42.
Only smaller items such as the font, hangings,
vestments, and the altar plate came from the
earlier Chapel. Some of these survived the fire
of 1794, whereas all the large fittings were lost,
including the pulpit-altar and organ enriched
with Le Clerc’s sculpture, and the organ built
by Lambert Daniel Kastens (fig. 96). The pre
served altar plate comprises the priceless Com
munion set of silver: chalice, paten, wafer box
and wine jug (figs. 97-99). The pews in the
nave had bench-ends decorated at the top with
carved scallop shells. The two upper tiers of the
gallery were fitted with compartments seques
tered from the nave by glass windows. The
king’s pew or gallery was in a prominent posi
tion on the east wall, flanked by enclosed pews
for the crown prince and the princesses
(fig. 89). Beneath was the princely gallery
flanked by compartments for the ladies-inwaiting to the queen and princesses. Below this
there was a special gallery for ladies of the city,
flanked by the queen’s and princesses’ lady’s
maids. Of the Chapel’s alms-boxes in aid of the
general hospital, orphanage, poor-house, and
Søkvæsthus, the seamen’s hospital, all that has
survived is the copper collecting box for the
orphanage (fig. 103a-b). And possibly a brass
collecting-box which, like the former, is in the
present Chapel.
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Fig. 211. Højbro og slotskirkens to østligste fag set fra Gammel Strand (s. 184). Akvarel af C. W. Eckersberg
1809. Dronningens Håndbibliotek. — The bridge Højbro and the two most easterly bays of the Castle Chapel seen
from Gammel Strand. Watercolour by C. W. Eckersberg, 1809.

THE SECOND CHAPEL AT CHRISTIANSBORG CASTLE
CONSECRATED IN 1826
ARCHITECTURAL HISTORY
On the 26th-27th February 1794 Christians
borg Castle was devastated by a fire which
swept through the Castle and Chapel, leaving
only the outer walls standing (fig. 111). In the
Chapel all large fittings had been lost in the fire
and only smaller pieces were saved. Immedi
ately after the disaster the general wish was to
rebuild the Castle, yet more than thirty years
elapsed before the plans were realised. It was a
delay largely due to difficult financial and polit
ical conditions. After the fire of Copenhagen in
1795 several public institutions were without
premises, and the idea at first considered was to

move these to the Castle, together with the
Supreme Court and the Academy of Fine Arts,
as if Christiansborg were no longer to be the
royal residence. C. F. Harsdorff, the chief ar
chitect to the Court, prepared a project (no
longer extant) on these lines. An earlier pro
posal by Harsdorff for establishing the City
Hall and Lawcourt in the Chapel, however,
was rejected. When, in 1799, a scheme for in
corporating a major part of these public institu
tions in a special building away from Slotshol
men, gained favour, the idea of rebuilding the
Castle as the royal residence once more won
support.
A preliminary proposal prepared by Peter
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Meyn, Boye Magens and C. F. Hansen (fig.
108) was submitted in September 1800. In this
the three architects suggested that part of the
Chapel Wing should be demolished, and a
small Chapel arranged instead in the front sec
tion. The royal approbation of this project sim
ply recorded that the burnt-out Chapel was to
be demolished. In 1803 a detailed version of
this proposal for the Castle was made by
C. F. Hansen, who thereafter became superin
tendent of works, under the auspices of a new
ly established Castle Works Commission.
The project of 1803 is known from four ele
vations, as well as from plans of the Ladies’
Floor, the lower Mezzanine and the King’s
Floor (figs. 109-10). Although all the plans are
furnished with an extra leaf giving alternative
solutions for the south and east wings, and the
north Communication Gallery. The point of
departure for the rebuilding of the Castle were
the walls of the burnt-out ruin, with the excep
tion of the west wing with the Great Hall
which was to be demolished; the main gateway
was to be moved to the east facade on the Cast
le square. A colonnade substituted the west
wing, while a garden was suggested for Prince
Jørgen’s Courtyard with access from a circular
building incorporated in the north Communi
cation Gallery. Both the Chapel and the front
building were eliminated, but a little Chapel
was planned in the south wing on the site of the
old royal staircase (figs. 112-14, 208). The
chancel, in the shape of a semi-circular podium
with a pulpit in front of the altar, was situated
at one short end wall opposite the king’s pew,
likewise on a podium. Above this was an or
gan-loft, supported by columns. A number of
drawings for this Chapel are to be found in a
sketch-book, formerly the property of Hars
dorff, but at a later date taken over by his pupil,
C. F. Hansen (fig. 208). This proposal, how
ever, was rejected. The old front section was
then declared suitable as the site of the Chapel.
Part of the wing, formerly containing the
Chapel, was to be demolished and a garden laid
out on the site.
Building operations in the Castle com
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menced soon afterwards, but a shortage of
materials due to the Napoleonic wars coupled
with the country’s financial difficulties delayed
progress.
As for the Chapel, a complete proposal was
not submitted until 1810. It contained the im
portant modification that the entire shell of the
Chapel Wing should provide the basis for the
new Chapel (figs. 115-19). The outside walls
and several partition walls were C. F. Hansen’s
point of departure (fig. 132), and in spite of
these limitations, his project was very original.
The building’s status was emphasised by a por
tico and low tambour carrying a dome. The
interior focused on the central domed bay,
with
surrounding
galleries
ornamented
with
Corinthian pilasters of the giant order. The
King’s Gallery was at the east end, as before,
opposite the altar and the pulpit to the west. A
number of details had not yet been ultimately
clarified. This applied particularly to the longi
tudinal arcaded walls of the nave, and to the
altar end, as well as the rooms to the east and
west of the central space, also to ornament and
figurative detail. A series of drawings, largely
undated, show how the final solution was
reached (figs. 125-27). A plan and a drawing of
the east facade (figs. 120-21), however, pre
ceded the 1810 project which was approved in
1811. In the years up to and after the conse
cration of the Chapel in 1826, C. F. Hansen
published a succession of prints which resem
bled (curiously enough) his earlier architectural
drawings for the project rather than the com
pleted Chapel (figs. 136-45, 185).
The Chapel was built in 1813-26. Very slow
progress had been made in the first few years,
not until 1820 was the exterior more or less
finished. The dome, supported by four arches,
was erected the same year, and c. 1821 the
sculptural enrichment of the Chapel was pro
vided by Bertel Thorvaldsen, H. W. Bissen and
H. E. Freund. Several details of the programme
for these sculptures were never realised, includ
ing the relief on the pediment above the
portico.
In the following decades, repairs were car-
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ried out to the sandstone cornices and archi
traves. Christiansborg was once again ravaged
by a great fire in 1884 but the Chapel was
spared. The damage to its fittings was consid
erable because they were brought out into the
open during rescue operations. The architects
concerned with the third project for Christians
borg Castle had to take the neo-classical Chapel
into consideration, it obviously had to be pre
served. An extreme proposal was the total
transformation of the entire complex, includ
ing the Chapel as drawn up by Theophilus
Hansen in 1884-87 (fig. 131).
The Chapel has undergone a number of re
storations. A major one was carried out after
the fire in 1884; another in 1917-22 when the
lantern above the dome was renewed. In 192833 electricity was laid on, the loft and roof were
repaired, cornices were restored, and the font
was moved. The portico steps underwent ma
jor repairs in 1950-52. Work on the copper
roof, sandstone cornices and portico was re
sumed in 1980, when an extensive restoration
began under Vilhelm Wohlert which is still
underway. The lantern has again been changed
out
and
replaced
by
one
according
to
C. F. Hansen’s original design.

ARCHITECTURAL DESCRIPTION
When the Castle complex was rebuilt after the
1794 fire, the same site was chosen for the
Chapel as before, but its setting had altered.
The Communication Gallery had been low
ered, and the old coach-house west of the
Chapel was reduced by two bays, and in 183948 succeeded by the Thorvaldsen Museum.
The exterior of the Chapel harmonised with
the neo-classical architecture of the Castle,
both in regard to the treatment of facades and
windows (figs. 107,182). However, extra em
phasis was laid on the Chapel through its dome
and the prostyle portico.
The architecture of the Chapel’s facades, par
ticularly the north facade, reflects the dimen
sions and composition of the interior (fig. 146).

The facades of the two short sides differ from
each other: the main front to the east is domi
nated by the portico with Ionic columns, while
the west facade is more simple with a porch
supported by two Doric pilasters (fig. 148).
Above the hipped roof the shallow dome rises
from a stepped base above the wide tambour
(fig. 149).
The interior of the present Chapel fills the
entire rectangular building. The old basement
has been demolished and the floor level low
ered c. 2.5 metres. The domed quadratic nave
is the central element of the interior, which is
abutted by four barrel-vaulted bays. The Greek
cross revealed in the ground-plan is not evident
from the elevation, where the bays to the north
and south conceal the architecture of the gal
lery. Thereby the emphasis is on the dominant
ly liturgical, longitudinal axis with altar and
pulpit opposite the King’s Gallery at the end
walls (figs. 150, 205). A variety of architectural
elements is contrasted in the walls framing the
central nave: openings and blind surfaces, ver
tical and horizontal lines. Daylight is concen
trated in the upper zone of the dome, whereas a
gentle side-light fills the central space. On the
other hand, the Mezzanine Gallery and the
King’s Gallery are in semi-darkness, lit solely
by the indirect light of the interior.
The choice of materials for the Chapel’s in
terior was restricted by a shortage of funds.
Both columns and pilasters were to be of mar
ble, like the altar and pulpit, and the capitals
were to be of bronze. In the end, though, the
architectural elements and wall surfaces had to
be faced with marbled plaster in a yellow
shade. Decorative elements, including capitals
and cornices are thus of gypsum. Only the pav
ing is of marble. Bases are of sandstone. The
colour scheme seems ascetically stringent with a
predominance of yellowish and whitish shades,
with only a minimum of gilding on fittings.
All ornament is executed with almost filigree
like delicacy and precision (fig. 151).
To the east and west of the central nave there
are vestibules, staircases and a number of sec
ondary rooms (figs. 134-35). The secondary
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rooms on the two upper floors are mainly used
as storerooms by the stewardship of Chri
stiansborg. An antechamber leads into the
King’s Gallery at the east end (fig. 155), the
organ is in the gallery above. In a window re
cess
overlooking
the
Thorvaldsen
Museum
hangs the church bell. The roof construction is
of pine; the dome is constructed as two shells,
the inner one is faced with stucco (fig. 152).
The staircases to the north-east (fig. 154) and
south-east give access to the galleries, but the
loft is reached by a staircase in the south-west.
The sculptural enrichment of the Chapel was
never realised to the extent envisaged by the
architect. Nor did the choice of subjects corres
pond with the earlier proposals, the themes of
which were more abstract and allegorical than
the completed, more traditional and narrative
programme. The frieze with putti on the tam
bour (fig. 209) is the only example of Thor
valdsen’s proposals to be executed. His relief of
the Resurrection for the pediment was never
completed in full-scale (figs. 159-60), nor did
the figure for the altar at one time contem
plated, come to anything (see below). H. E.
Freund only executed the statue of St. Luke for
one of the niches in the nave and not, as prop
osed, all four evangelists (figs. 163-64). Due to
a series of misunderstandings and complica
tions the figure of St. Luke was not set in its
niche until after the death of the sculptor. The
other niches received later statues: St. Matthew
by Theobald Stein in 1871-72, St. Mark by
Harald Conradsen 1871-74, and St.John by
Christian Carl Peters 1872-73 (figs. 167a-c).
H. W. Bissen’s contributions to the Chapel
comprise the reliefs on the pendentives depict
ing angels holding the symbols of Christ, and
the evangelist emblems above the statues in the
niches, as well as four reliefs with scenes from
the life of Christ on the over-doors in the side
aisles (figs. 168, 170-72, 174-81).
The Chapel is the most important part of
C. F. Hansen’s neo-classical Christiansborg to
have survived the fire, and it represents one of
the major examples of his oeuvre as architect.
Christiansborg had been built by him at the
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same time as two more of his notable public
buildings, the City Hall-and Lawcourt, and
Frue Church, the cathedral. These buildings
naturally have many features in common.
Moreover, the Chapel with its portico, and
shallow dome on a stepped base, as well as the
stringent architecture of its interior, clearly re
veals that classical building art was his primary
source of inspiration. First and foremost the
Pantheon in Rome which, with the perfect
geometry of its design, the plain, unbroken
wall surfaces, and the consummate detail of its
interior, had become the paradigm of neo-clas
sical architects. Another possible influence in
regard to the Chapel’s combination of dome
raised on a tambour, as well as the cubic di
mensions of the building, may stem from Vig
nolas S. Andrea in Via Flaminia which Hansen
appears to have personally measured and sur
veyed. The division of the interior with the
central domed bay flanked by four barrelvaulted arms in the plan of a Greek cross, is a
well known solution. But C. F. Hansen has
perhaps been particularly influenced by the
sepulchral chapel for Frederik V in Roskilde
Cathedral designed by his teacher, C. F. Hars
dorff, and for which he was not only clerk of
works but which he also completed. The de
tails of the Castle Chapel are closely related to
this monument, and also to an academic church
project earlier thought to be by Harsdorff, but
now attributed to C. F. Hansen. Nevertheless,
the detail reveals that classical architecture is
their common point of departure, not only the
Pantheon but for example the Temple of Venus
and Roma (the coffered apse), and the Basilica
of Maxentius (the coffers of the barrel vaults).
The liturgical arrangement of the Chapel’s in
terior with the King’s Gallery opposite the altar
and pulpit is presumably bound by tradition.
The choice of a centrally situated pulpit by the
chancel screen is characteristic of a number of
Hansen’s churches (Frue Church, the chapel in
the
court-house
detention,
and
Hørsholm
Church). The type is known from the 1700s
although it does not appear to have been as
widespread as the pulpit-altar. Characteristical-
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ly enough it was the form adopted by
C. F. Harsdorff 1797 in the proposal for Frederikskirken (the Marble Church) – the archi
tect’s personal version of the Roman Pantheon.
In Germany the centrally placed pulpit was also
used by Karl Friedrich Schinkel and Louis
Catel, but some years after Hansen’s earliest
example. However, no fittings, not even the
pulpit, are depicted in the prints of the Chapel
published by the architect. The parallel to the
interior of the Pantheon is accentuated in
C. F. Hansen’s view of the Chapel, seen
through the double columns of the portico
(fig. 185).

FITTINGS
Apart from a few small items, the fittings date
exclusively from C. F. Hansen’s time. They
were designed by the architect in collaboration
with his son-in-law, G. F. Hetsch. To the latter

may presumably be attributed the altar candles
ticks, font, probably the chancel screen, pews
and possibly the candelabra (figs. 191-92, 19495, 198-99, 207). The altar is adorned with a
gilded cross. Originally Thorvaldsen’s marble
statue of Christ had been planned for this posi
tion. And a plaster cast of it was intended for
Frue Church, the cathedral (fig. 187). In the
end, however, the marble figure was put up in
the cathedral, apparently according to the
wishes of both Thorvaldsen and C. F. Hansen.
The altar plate was augmented c. 1887 by a
chalice, paten, wafer box, candlesticks and
crucifix,
all
presented
by
Christian
IX
(figs. 188-89). The organ, built in 1829 by Mar
cussen and Reuter, is possibly the first swell
organ to have been made in Denmark. The organ-case, presumably by Hansen, is designed
as a neutral screen, and it is the oldest Danish
example of a pipeless facade (fig. 205). The
bell, cast in 1739 by Johan Barthold Holtz
mann, comes from †Hørsholm Castle.
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Oversigt. Gennemførelsen af reformationen 1536 be
tød et afgørende brud med den danske kirkes mere
end 700-årige forbindelse til Romerkirken. I de føl
gende 300 år var udøvelsen af den katolske religion
underlagt talrige restriktioner, og først med grund
loven af 1849 sikredes katolikkerne fuld trosfrihed.
Overgangen til den lutherske nyordning og afvik
lingen af de katolske institutioner skete ikke brat fra

den ene dag til den anden. Endnu i de næstfølgende
årtier kunne katolicismen finde et fristed inden for
klostrene og domkapitlerne, men uddøde dog også
gradvist her, efterhånden som den sidste generation
af den gamle tros tilhængere faldt bort. Tonen over
for katolikkerne blev imidlertid stadig skarpere. Et
tidligt eksempel var udstedelsen af de 25 Fremmedartikler 1569, der kun gav opholdstilladelse i landet
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til udlændinge, som offentligt bekendte sig til
»thend rette og sande religion«, dvs. den augsburgske konfession.1 Alligevel tolereredes det endnu i
1500’rne, at danskere besøgte katolske læreanstalter i
udlandet. Blandt de mest søgte var de pavelige semi
narer i Braunsberg, Olmütz og Vilna. Kollegiet i
Braunsberg, der var oprettet 1565 og blandt sine lærekræfter fra 1600 talte den fremtrædende norske je
suit Laurentius Nicolai Norvegus (»Kloster-Lasse«),
skulle ikke mindst i kraft af sin fordelagtige geogra
fiske beliggenhed i Preussen for en tid blive den vig
tigste forpost for den katolske mission i Norden.2
Allerede i tiden umiddelbart efter reformationen
havde der været udfoldet forskellige bestræbelser for
en rekatolicering af Danmark. Arbejdet intensivere
des yderligere i 1600’rne, navnlig efter oprettelsen af
propagandakongregationen
(Congregatio
de
propa
ganda fide) i 1622. Endnu o. 1600 kunne missionen
finde et vist grundlag blandt danskere, der under
indtryk af deres katolske uddannelse var konverteret
eller i det mindste sympatiserede med katolikkernes
sag. På et tidspunkt overvejedes det ligefrem at hid
kalde en præst til de »adskillige katolikker, her
iblandt endog professorer ved Universitetet«, der ifølge Laurentius Norvegus’ rapport befandt sig i
landet.3
Situationen
ændredes
dog
fra
begyndelsen
af
1600’rne.
Da
propagandakongregationen
1622-24
gjorde et fremstød for den dansk-norske mission,
synes antallet af katolikker næppe at have oversteget
en halv snes.4 Hovedparten var hofembedsmænd,
købmænd
eller
håndværkere
af
udenlandsk
her
komst. Uden tvivl mærkedes nu følgerne af regerin
gens langt hårdere politik over for katolikkerne.
1604 blev kandidater fra jesuiterskolerne nægtet em
beder, såvel i kirken som i skolerne, og 1613 (1615)
truedes med arveløshed over for enhver, der be
kendte sig til den »papistiske eller rommiske« reli
gion. 5Opholdstilladelse i landet til »slige Papister«
blev i øvrigt pure afvist. Missionsforsøget 1622-24
var således dømt til at mislykkes, og en række af de
implicerede blev underkastet retsforfølgelse, da pla
nerne bragtes for dagens lys. I et brev til Frederik
Günther 24. jan. 1624 priste kongen »Der Almechtiger«, der »wunderbarlich Disse tage der Chatolisken
ahnslag auff disse lender offenbaret (hatt)«.6 Den of
ficielle reaktion på episoden var en vedtagelse af
dødsstraf til »Paffviske Muncke, Jesuviter, presbyteros seculares og andre saadanne Geistlige Personer«,
der opholdt sig i landet, samt retsforfølgelse mod
alle, der husede disse og lod dem udøve deres »Ro
merske Ceremonier oc Superstitiones«.7
Dette har antagelig medvirket til, at den katolske
missionsbevægelse nu ændrede kurs. Allerede 1624
foresloges det, at man i stedet udnyttede de katolske
kongers gesandter, der kunne medføre forklædte,

helst tysktalende præster i deres følge. En forbindel
se lod sig desuden etablere via udenlandske katolske
købmænd.8 I hertugdømmerne grundlagdes netop i
disse år en række byer (Friedrichstadt, Glückstadt,
Altona), hvor fremmede handelsfolk og håndværke
re i løbet af de kommende årtier skulle få indrømmet
religionsfrihed.9 I sine tidligste overvejelser vedrø
rende
Christianshavns
bebyggelse
synes
Christian
IV også at have påtænkt trosfrihed for den koloni af
nederlændere, der skulle have befolket den nye by
del, men planerne skrinlagdes efter alt at dømme og
nævnes i hvert fald ikke senere blandt Chri
stianshavns
privilegier.10
Danmarks
inddragelse
i
Trediveårskrigen 1625-29 gav anledning til fornyet
optimisme i missionskredse,11 men efter at kejserens
katolske tropper havde trukket sig tilbage fra Jyl
land, og freden var sluttet i Lübeck 1629, dalede
håbet på ny.
Den mest farbare vej syntes derfor, som tidligere
foreslået, at gennemføre missionen via de katolske
diplomater, der opholdt sig i landet i kortere eller
længere perioder. For disse og deres husstand eksi
sterede der allerede på dette tidspunkt i praksis reli
gionsfrihed. Således kunne den franske gesandt, der
1634 deltog i festlighederne ved den udvalgte prins
Christians bryllup, flere gange lade messe afholde i
sin bolig på Københavns slot. Også det polske ge
sandtskab deltog i messerne. Den spanske gesandt
havde ligeledes sin egen stab af gejstlige med og har
formentlig på samme måde kunnet afholde private
andagter.12 Handelstraktaten 1641 mellem Danmark
og Spanien kan have åbnet for nye muligheder.13
Samme år kom to franciskanere til landet med den
spanske gesandt, men opholdet blev kun af kort va
righed, ligesom jesuiterpræsten Martin Strickers be
søg i 1645 i følget for den kejserlige udsending.14
Grunden til en egentlig katolsk menighed blev
først lagt efter Trediveårskrigen, da Spaniens ge
sandt, grev Bernardino de Rebolledo slog sig ned i
landet for en længere periode (1648-59).15 Med sig
havde han foruden sin spanske skriftefader, en stab
af jesuitiske missionærer fra den belgisk-flanderske
ordensprovins, og for de næste 150 år skulle den
katolske mission i første række varetages af jesui
ter.16 I Rebolledos bolig, der antagelig lå på Amager
torv eller i Vimmelskaftet og fra 1649 var på Øster
gade (matr. 51/1689), indrettedes et kapel, hvor
messer afholdtes hver søndag med adgang for alle.17
Menigheden talte således ikke blot gesandtens hus
stand, men også herboende katolikker, og både
dåbshandlinger, bryllupper og bisættelser fandt sted
i denne periode, hvilket de ældste indførsler i kirke
bøgerne vidner om.18 Desuden berettes om flere mi
rakuløse helbredelser af besatte i kapellet.19 Under
Rebolledos ophold i Danmark skete dog en stram
ning af religionsfriheden, ikke mindst foranlediget af
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et sammenstød mellem gesandtens folk og præsten
Hans Brochmand. 1655 indskærpede en kongelig
forordning, at rettighederne til anden religionsud
øvelse end den landskirkelige alene gjaldt gesandter
ne og deres tjenerstab og ingen andre, »om de end
skiønt ere aff samme Religion.«20 På samme måde
blev
det
forbudt
gesandtskabspræsterne
at
virke
uden for deres foresattes bolig.
Da Rebolledo 1659 forlod landet, overtog den kej
serlige gesandt baron Johan de Goes både residensen
på Østergade og det tilhørende kapel, »som menig
heden havde vænnet sig til«.21 Husets ejer foretrak
imidlertid at sælge huset til de Goes 1660, og denne
beholdt det indtil 1670, hvor ejendommen konfiske
redes i henhold til en kongelig forordning af 26. jan.
1667 om udlændinges ejendomsret i Danmark.22
Selv rejste de Goes allerede 1662 fra landet, da hans
diplomatiske mission var afsluttet. I sin korte virke
tid havde det dog trøstet de Goes at se omkring 1000
katolikker
frekventere
kapellet.23
Forklaringen
på
det store antal er formentlig det stadig voksende an
tal katolske soldater, der indgik i den danske hær
som lejetropper, og som også fremover satte deres
præg på hovedstaden som rigets største garni
sonsby.24
Johan de Goes havde før sin bortrejse udvirket
tilladelse til, at hans præst, som han havde ladet blive
tilbage, måtte læse messe i hans hus. Pludselig ind
trufne problemer for den danske, lutherske menig
hed i Wien fremkaldte imidlertid 1663 en gengældelsesaktion mod de katolske præster i København, der
for en tid måtte forlade landet.25 Menigheden retab
leredes dog ikke længe efter, men nu hos den franske
gesandt Hugues de Terlon, der i perioden 1656-76
med visse afbrydelser opholdt sig i København som
Frankrigs ambassadør. Terlon følte sig i særlig grad
som katolikkernes skytsherre i Norden.26 1658 hav
de han aktivt medvirket til at sikre katolikkerne tros
frihed i Altona, da byen overgik til den danske kon
ge.27 Terlons væsentligste indsats for katolikkernes
sag i København var opnåelsen af en tilladelse
26. sept. 1671 til at bygge en residens med en »kirche
eller capelle derudj, huor det bemelte ambassadeur
for sig og sine successorer sin religions frj og ubehindret exercits og øfvelse skal tillat og forundt vere,
med behørig kirkegaard derhoss«.28 Når udfaldet af
hans bestræbelser blev så gunstigt, skyldes det ikke
mindst, at der i regeringskredse disse år var en posi
tiv holdning for i handelspolitisk interesse at åbne
rigets grænser for andre konfessioner. I flertalsgrup
pens indstilling, afgivet i Statskollegiet om denne
sag, hed det således: »Fundamentet til benævnte Fri
hed bør være fremmede Religioners Tolerants til
Commerciernes Flor ...«.29 På samme tidspunkt de
batteredes spørgsmålet om en generel religionsfrihed
i Kommercekollegiet, men selv om stemningen her
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ligeledes var positiv, faldt sagen på grund af hård
nakket modstand fra gejstligheden.30 Dog lykkedes
det 1674 at sikre kongelig tilladelse til oprettelse af en
katolsk missionsstation i fæstningsbyen Fredericia.31
Opførelsen af en katolsk kirke i København skulle
imidlertid ikke blive til virkelighed i disse år. Flere
forhold har antagelig spillet ind. Mangelen på den
fornødne
kapital,
det
politiske
modsætningsforhold
til Frankrig efter 1675, og – forbundet hermed – en
fornyet bølge af modvilje fra de danske myndighe
ders side.32
Menigheden holdt til i et gemak i Terlons resi
dens, der for en periode i det mindste vides at have
været i maleren Karel van Manders gård i Østergade
(senere nr. 15), lige over for de Goes’ ejendom. Hof
malerens gård var et søgt herberg for fornemme
udenlandske gæster, men hans families samkvem
med den katolske enklave strakte sig endog så vidt,
at hans hustru sammen med de Goes 1656 var fadder
ved en barnedåb i menigheden.18 Et akut problem
synes dog at have været pladsmangel, som Niels
Stensen (Nicolaus Steno) beretter om. Den interna
tionalt berømte anatom og geolog, der 1667 var kon
verteret, besøgte 1672-74 menigheden under et op
hold i København.33 Katolikkernes antal synes i disse
år stadig voksende, og flere nationaliteter var repræ
senteret i forsamlingen, flest dog af fransk og polsk
afstamning. Den største gruppe var soldater, men
hertil kom foruden gesandterne og deres personale,
en række personer i kongens tjeneste, heriblandt
kongens læger Philip Hacquart og Georg Urstet,
samt stukkatøren Francois de Bray. Endvidere en
kelte købmænd og håndværkere.
Den frihed, som katolikkerne havde opnået under
Terlons ophold, synes dog på ny at skulle stækkes,
da kongen april 1676 lod udstede en forordning om
fremmede religioner, ifølge hvilken alle uden for de
udenlandske ministres husstand straffedes med bø
der for at søge fremmed religionsudøvelse.34 Situati
onen, der vel ikke mindst skyldtes det tilspidsede
politiske forhold til Frankrig og Griffenfelds fald,
bedredes dog snart efter takket være den spanske
gesandt Balthasar de Fuen Mayors indsats.35 1677
kunne gesandtskabspræsten Johannes Sterck berette
om, at det endog tillodes katolikker at holde begra
velser under klokkeringning og med offentligt lig
følge.36
Begravelser
fandt
indtil
begyndelsen
af
1800’rne sted på forskellige af byens kirkegårde.37
Menighedens forhold var dog fremover langt fra
stabile. Niels Stensen, der 1678 skulle få tillagt det
apostolske vikariat over Danmark, erkendte nøg
ternt, hvordan den katolske kirkes tilstand i Dan
mark var afhængig af tre forhold: Hvor meget kon
gen havde brug for sine katolske forbundsfæller,
hvilke tjenester ambassadørerne kunne yde majestæ
ten, og hvor stor gesandtens egen ildhu var.38 Den

306

S. ANSGARS KIRKE

lutheranske gejstligheds klager over krænkelser af de
fastsatte vedtægter for katolikker og omvendelser af
protestanter gav også bestandig anledning til ind
greb i de opnåede rettigheder. Hertil kom, at den
stadige skiften af ambassadører svækkede kontinui
teten i menighedslivet.
Dette må især have været mærkbart i de næstføl
gende årtier, hvor gudstjenesterne vekslede mellem
det spanske, det hannoveranske, det franske og det
kejserlige gesandtskabskapel. I visse perioder holdtes
endog messer i flere af kapellerne på samme tid.39
Trods et forbud 1679 mod at holde offentlige guds
tjenester i det spanske kapel, synes adgangen allige
vel i praksis på visse tidspunkter at have været åben
for alle.40 Antallet af katolikker var ifølge den sven
ske gesandt Anders Leijonkloo 1685 så stort, »att de
egalera nästan till talet en af de största Församlingerna här i staden ...«.41 1690 kunne den østrigske jesui
terpater Martin Gottscheer på en gennemrejse i lan
det konstatere, at den franske gesandtskabspræst
kunne prædike lige så frit og uhindret omdele de
hellige sakramenter til masserne »wie in Mitten der
Stadt Rom«.42 Ingen bekymrede sig ifølge hans be
retning om, hvorvidt døren til dette gudshus gik
indad eller udad, og kapellet var på søn- og festdage
stærkt fyldt, såvel med danske som med fremmede
købmænd, soldater, bådsmænd, håndværkere og an
dre katolske kristne. I disse år, formentlig under
Niels Stensens Københavnerophold 1685, skal i øv
rigt de første firmelser siden reformationen have
fundet sted.43
Henimod slutningen af 1600’rne synes menighe
den dog at være i tilbagegang. Et forbud 1693 mod
at modtage dåbssakramentet hos katolske præster
bærer sikkert et væsentligt ansvar.44 Kun de fattigste
vovede herefter at bringe deres børn til den katolske
gejstlighed.45 Myndighederne har dog været op
mærksom på overtrædelserne og en forordning 1699
påbød rodemestrene at registrere alle døbte børn in
den for den seneste halvandet års tid for at finde
lovbryderne.46
Menigheden holdt på dette tidspunkt til hos den
franske gesandt François Bouton de Chamilly, der i
sin embedsperiode i landet 1699-1702 boede i Cort
Adelers gård i Strandgade (senere nr. 22).47 Herefter
synes man at have anvendt en bedesal hos den kejser
lige gesandt, som antagelig residerede i Købmagergade (matr. 9). Menigheden var da svundet ind til
o.
100 sjæle, overvejende soldater, håndværkere og
købmænd (24 familier).48 Den store pestepidemi
1711 har sikkert også gjort sin virkning. 1720 var
tallet af katolske familier dog fordoblet (til 49),
hvortil kom knap et halvthundrede enkeltpersoner.
1725 talte man ikke mindre end 5000 årlige kommunioner.49 Et nyt indgreb i katolikkernes rettigheder
var påbudet 1720 til Københavns politimester om

kontrol med, at børn af blandede, dvs. katolsk-lutheranske ægteskaber »vorder opfødde og oplærdte i
vor sande evangeliske Religion.«50 Dette påbud gen
toges 1753 og 1766.
I årene indtil 1728 synes katolikkerne først og
fremmest at have besøgt det kejserlige gesandtskabs
kapel.51 Menigheden talte fortsat adskillige soldater,
heriblandt også højere officerer og deres familier.
Medlem var således en hustru til garnisonens kom
mandant, general Gerhard Christian von Stöcken,
Francisca Felicitá de Vekene, der betænkte både ka
pellet i København og Glückstadt med gaver (jfr.
s. 314).52
Københavns brand 1728 berørte også det katolske
kapel og den tilhørende præstebolig.53 Herefter skal
menigheden have søgt tilflugt hos den østrigske ge
sandt grev Burchard Philipp von Fridag (Freytag),
der havde et kapel ved sin residens i Købmagergade.54 Freytag forlod dog allerede i forsommeren
1729 Danmark, og først o. 1737 kan den kejserlige
udsending påvises i den fremtidige gesandtskabsresidens i Købmagergade 50 (s. 315). I den mellemlig
gende periode kan et andet gesandtskabskapel have
stået åbent for de københavnske katolikker, den
franske diplomat, grev de Plélos kapel i Christian
Gyldenløves palæ på Kongens Nytorv.55 Det østrig
ske kapel i Købmagergade forblev til 1764 det egent
lige samlingssted for menigheden, der fik til huse i
en
bagbygning
ved
den
nyopførte
ejendom
(s. 315f.). Det østrigske protektorat over menighe
den blev konfirmeret ved en overenskomst 1746.56
Samme år lagdes grunden til etableringen af et forstanderskab, hvis vigtigste opgave var at bestyre de
legatmidler, der blev overladt kirken. Som en af for
standerskabets
første
medlemmer
var
falkonerme
ster Henrik Verhagen, der samtidig stod som ejer af
Købmagergade 50.57 Gesandten synes dog ikke per
manent at have haft sin bolig i ejendommen, for
1751 stadfæstede Sjællands biskop Peder Hersleb
over for gesandtskabet en tilladelse til, at kapellet
fortsat kunne benyttes, selvom den kejserlige mini
ster ikke personlig residerede her.58 1764 solgtes
ejendommen
imidlertid
til
Vognmagerlauget,
og
menigheden var på ny hjemløs.
Det lykkedes dog hurtigt at skaffe husly, både til
gesandten og menigheden. Påsken 1765 kunne et
grundmuret kapel indvies, opført i haven mod Bred
gade, bag den lejede gesandtskabsresidens i Amaliegade 25 (s. 318f.). Hermed skulle de københavn
ske katolikker omsider få et blivende tilholdssted,
idet kapellet dog 1841-42 blev afløst af den nuværen
de kirke. Opførelsen blev financieret gennem støtte
fra den østrigske kejserinde Maria Theresia, der også
skænkede inventargenstande og ydede bidrag til af
lønning af to præster (s. 319f.). Trods en allerede
gældende bestemmelse, der yderligere stadfæstedes
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1766, om, at præsterne »ingenlunde maa være Jesuit
ter«, tilhørte disse endnu frem til 1700’rnes slutning
denne orden.59
Forordningen af 1766 om katolikkernes stilling i
landet er betegnet som »Slutstenen i Arbejdet for at
værne den gamle lutherske Statskirke i Danmark
mod Angreb fra katolsk Side«.60 En beskeden ind
rømmelse i forhold til tidligere var dog, at menighe
den nu efter bestemmelsen kunne omfatte alle, der
bevisligt var født af to katolske forældre, eller som
katolsk var kommet til landet, – ikke som før ude
lukkende gesandtens husstand. Men myndighederne
hyldede fortsat det princip, at lempelser over for de
københavnske katolikker skulle modsvares af tilsva
rende privilegier til den protestantiske menighed i
Wien. Et forsøg på at erhverve en mere egnet grund
til et nyt kapel blev således bremset 1771. Da Maria
Theresia imidlertid året efter bevilgede en sum til
køb af den eksisterende grund og reparation af det
allerede brøstfældige kapel, gik sagen dog igennem,
omend med vanskeligheder.61 Af afgørende betyd
ning var en tilladelse til, at pladsen og kapellet altid
uforstyrret kunne bruges til katolsk gudstjeneste. Til
gengæld for indrømmelser imod den lutheranske
menighed i Wien skal den københavnske menighed
1772 have fået status af et sogn. Herefter kunne dåb
og vielse administreres offentligt. Desuden fik præ
sterne almindelig jurisdiktion i Danmark-Norge i
lighed med de katolske gejstlige i Altona og Frederi
cia. Derimod var de som fremmede fritaget for at
aflægge embedsed over for kongen, ligesom de hel
ler ikke modtog konfirmerede kaldsbreve.62
Bestræbelserne for at sikre menighedens eksistens
fortsatte det næste tiår, ikke mindst i lyset af kapel
lets accellererende forfald, der stadig gjorde tanken
om opførelsen af et helt nyt kapel på en anden grund
aktuel. Hertil kom, at den østrigske kejser Joseph II
ikke længere ønskede at yde bidrag til de danske
katolikker. Som danske undersåtter burde deres ve
og vel overlades landets konge.53 Et forslag om at
gøre kapellet offentligt, omend det stadig skulle stå
under gesandtskabets beskyttelse, mødte 1786 gan
ske vist velvilje hos biskop Harboes efterfølger, Ni
colai Edinger Balle, – sikkert under indtryk af lu
theranernes forbedrede stilling i Wien. Men sagen
kom ikke videre. En tungtvejende årsag har nok væ
ret, at hverken den østrigske eller den danske rege
ring ønskede at medvirke til finansiering af en ny
bygning.63
Den katolske menighed skal endnu o. 1780 have
talt
4-5000
medlemmer,
hovedparten
soldater.64
Hertil kom en lille koloni af indvandrere fra de
»amerikanske Eilande« (Vestindien), tilhørende den
engelsk roman-katolske kirke, der 1777 opnåede pri
vilegium til eget kapel og skole.65 Endvidere et antal
franske emigranter, der efter revolutionen var søgt
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til udlandet.66 De danske katolikker var frem til 1868
underlagt biskopperne i en række forskellige nordty
ske stifter (Münster, Hildesheim, Paderborn og Os
nabrück). 1780’rne diskuteredes dog muligheden af
at oprette et bispedømme for hele Skandinavien med
sæde i Danmark. Som embedets første indehaver
blev sognepræsten ved
det københavnske kapel,
Bernhard Holtzförster bragt i forslag. Planen mang
lede dog støtte, ikke mindst fra svensk side, idet et
selvstændigt apostolisk vikariat i det mere tolerante
Sverige var blevet oprettet 1783, og forslaget faldt
derfor bort.67 Et forsøg 1841 på at beskikke biskop
Lübke af Osnabrück til apostolisk vikar for Norden
blev ligeledes afslået.68
I
første halvdel af 1800’rne faldt antallet af katolik
ker i hovedstaden drastisk. 1844 er således kun regi
streret 550 medlemmer af menigheden, flest af frem
med herkomst, da børn af blandede ægteskaber blev
opdraget i landets religion.69 Den markante tilbage
gang lader sig forklare, dels i ophøret af hvervningen
af udenlandske soldater ved århundredets begyndel
se, dels i de førnævnte emigranters bortrejse.
Siden midten af 1700’rne rådede menigheden over
en mindre formue, tilvejebragt gennem private do
nationer. Midlerne, der indtil 1799 hovedsagelig an
vendtes til fattighjælp, blev 1813 væsentligt forøget
gennem en arv på henved 100.000 rdl. efter vinhand
ler Christian Peter Bianco. Pengene skulle anvendes
til opførelsen af et nyt, grundmuret kapel, indretnin
gen af en kirkeskole, samt til supplering af præster
nes indkomst.70 I første række indskrænkede man sig
til at reparere det eksisterende kapel, men fra 1830
indledtes en jagt på egnede byggegrunde (s. 322). Da
forstanderskabet 1837 omsider skønnede, at man
havde fundet en passende grund, ansøgtes om byg
getilladelse hos Danske Kancelli. Samtidig fore
spurgtes, om kapellet – foruden den allerede gælden
de benævnelse »Det kejserlige kongelige østerrigske
Gesandskabskapel« – også måtte betegnes »den katholske Menigheds Kirke«. Det var således vigtigt
for de københavnske katolikker at understrege, at
det ny kapel blev deres ejendom, ligesom man ønske
de at fremhæve menighedens danske tilhørsforhold. I
den kongelige resolution af 23. aug. 1837 acceptere
des planerne for nybygningen og det nye kapels
ejendomsforhold, men hvad betegnelsen angik, afvi
ste man ændringer i forhold til den tidligere resolu
tion (af 3. nov. 1774). Samtidig understregede bi
skop Jacob Peter Mynster, at »det opförende Andagtshus tillagdes navn af Capel i stedet for Kirke«
som nævnt i forstanderskabets ansøgning, for at
undgå at den ny bygning i den almindelige bevidst
hed opfattedes som et offentligt gudshus. I sin erklæ
ring anbefalede biskoppen, at kapellet frit kunne op
føres i en passende stil, dog uden tårn og klokker,
»da ogsaa det Udvortes bör vise, at det ikke er Lan
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Fig. 2. Prospekt af Bredgade med S. Ansgars kirke i forgrunden. Farvelagt tegning af H. C. Ley, 1871. Øregaard museum. — View of Bredgade with S. Ansgar’s Church in the foreground. Colour drawing by H. C. Ley, 1871.
dets almindelige Religion, som her öves, hvorved
Bevidstheden vedligeholdes om, at den catholske
Religion har Noget, som er vort Folk Fremmed.«71
Forbudet
mod
klokkeringning
ved
gudstjeneste
kunne hente præcedens i en tilsvarende restriktion
over for den reformerte menighed (DK. Kbh.By,
3, s. 10, 92f.).
Det ny kapel, der alligevel skulle blive placeret på
den eksisterende grund i Bredgade, opførtes 1841-42
af Gustav Frederik Hetsch (s. 341 f.). Bygningen
havde fortsat status af gesandtskabskapel, selv om
den nu var overladt menigheden til fri afbenyttelse.
Derimod vedblev grunden med at tilhøre den østrig
ske stat.72 Da trosfriheden med grundloven af 5. juni
1849 var sikret, ophævedes det mere end 100-årige
østrigske patronats. Det betød samtidig, at menig
heden herefter selv måtte udrede alle udgifter til kir
kens drift, således også til præsternes lønninger, om
end Østrig indtil 1918 stadig ydede et mindre til
skud.73
De ændrede forhold efter 1849 afspejler sig på flere

områder. Fra 1852 blev prædikensproget dansk. Da
forbudet mod klokkeringning var ophævet, indled
tes forskellige overvejelser om et kirketårn, og fra
1860’rne foreligger de tidligste konkrete projekter
(s. 362). Væsentligst var dog, at kapellet fra o. 1860
skiftede navn til »S. Ansgars kirke«.74 Allerede 1855
nævnedes Nordens apostel som menighedens skyts
helgen, men først fem år senere kan kirkens nye
navn med sikkerhed eftervises. 1865 – i tusindåret
for S. Ansgars død – overførtes relikvier af helgenen
til kirken, der samtidig modtog sin egentlige konsekration ved biskoppen af Osnabrück.75 Tre år efter,
1868, oprettedes dog et selvstændigt apostolisk vika
riat for Danmark, omend fortsat under bispedøm
met Osnabrück, og som embedets første indehaver
udnævntes året efter S. Ansgars kirkes sognepræst,
Hermann Grüder. 1892 opnåede den danske katolske
kirke uafhængighed, da den daværende præfekt Jo
hannes von Euch viedes til biskop. 1953 blev bispe
dømmet endelig en fuldt ligeberettiget del af den
katolske verdenskirke.76

INDLEDNING·NOTER
I årene efter religionsfriheden oplevede den katol
ske menighed en stadig vækst i København. 1893
udskiltes endnu et sogn af S. Ansgars kirkes område
ved grundlæggelsen af Rosenkranskirken i Boyesgade på Frederiksberg. Forinden var også en række
mindre kapeller blevet oprettet.77 Det nuværende
S. Ansgars sogn, der udgør et af i alt seks sogne i
Københavns by og Frederiksberg, omfatter den in
dre by samt dele af området nordøst herfor.
Som hovedstadens vigtigste katolske kirke blev
S. Ansgars kirke vikariatets hovedkirke, da præfek
turet oprettedes 1868. Fra 1892 var kirken biskop
pens, og præsteboligen blev bisperesidens, – en sta
tus, den med intervaller bibeholdt frem til 1965.
1941 ophøjedes S. Ansgars kirke endelig officielt til
hoved- og moderkirke i lighed med en domkirke.
25. maj 1973 blev kirken med den tilhørende præ
stebolig fredet i klasse A.77
Begravelser. Som ovenfor nævnt havde den franske
ambassadør allerede 1671 fået tilladelse til at opføre
en kirke eller et kapel med tilhørende kirkegård. Pri
vilegiet blev dog ikke udnyttet, og i stedet for an
vendtes en række af byens eksisterende kirkegårde.37
Denne
praksis
blev
konfirmeret
af
magistraten
1778.78 Da den østrigske stat 1774 erhvervede kapel
lets grund i Bredgade, blev det samtidig forbudt ka
tolikkerne at have begravelser ved bygningen, en
restriktion, der gentoges både 183771 og 1840.72 1805
erhvervede menigheden imidlertid en jordlod på Assistens kirkegård.79 Her findes bl.a. Christian Peter
Biancos familiegravsted. Til denne del føjedes endnu
en afdeling, købt 1863.80 Begravelser ved kirkegår
den opretholdes til 2009. 1887 fik menigheden yder
ligere et areal på Vestre Kirkegård (Katolsk Kirke
gård), hvor et lille kapel af røde mursten opførtes
året efter.81 Afdelinger for katolske begravelser fin
des desuden på Sundby kirkegård (oprettet 1925) og
Bispebjerg.
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73 Johs. Hansen, s. 98.
63/1689, S. Annæ Øster kvarter), jfr. L. Grove: Kjø
74
A. H. (August Hoffmann?): Hvor Naar fik
benhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728,
St. Ansgars Kirke sit Navn?, i Nordisk Ugeblad for
1906, s. 271.
55 Jfr. Mme Louis Hermite: La vie d’un palais danois
katolske Kristne, 66, 1918, s. 62-64. I menighedens
(note 47), s. 99f.
årlige regnskaber, der tryktes siden 1823, er beteg
56 Johs. Hansen, s. 89.
nelsen vistnok nævnt første gang 1860, jfr. Aarsbe57 Johs. Hansen, s. 101 f.
retning over de den katholske Kirke ad St. Ansgari58 RA. Sjællandske Tegneiser nr. 127, 12. marts 1751.
um tilhørende Legater (...)«. Årsberetningerne, der
59
Jfr. Lauritz Fogtmann: Samling af alle gieldende
findes indtil 1856 på KglBibl., har for de senere år
gange forgæves været søgt, dels på KglBibl., dels
Forordninger,
Rescripter,
Resolutioner
og
Colleved embedet og på vikariatets bibliotek, S. Andreas
giebreve (...), 1784, s. 6-10. For en liste over kapel
bibliotek.
lets præster, jfr. Johs. Hansen, s. 25. Om forordnin
75
Jfr.
Skandinavisk
Kirketidende
for
katholske
gen af 1766, se desuden Bjørn Kornerup: Bidrag til
Christne, 3, 1855, sp. 80; sst. 13, 1865, s. 279f.
Oplysning om Katolikernes Retsstilling i Danmark i
76
Om den danske katolske kirke i nyere tid, jfr.
det 18. Aarhundrede, i Teologisk Tidsskrift, 5. Rk.
W.J. Karup: Geschichte der katholischen Kirche in
VII, 1936, s. 186-202.
60 Kornerup (note 59), s. 191.
Danemark, Münster 1863, s. 346f. Desuden Johs.
61 Der krævedes således kaution for den årlige beta
Metzler: Biskop Johannes von Euch, 1910, specielt
s. 52f. og Karl Hammer: Biskop Josef Brems, 1945,
ling af grundskatter, idet erhvervelsen stred mod
specielt s. 142f. om den københavnske menighed.
forordningen af 1667 (note 22). Om grundkøbet, jfr.
Endelig Katolsk håndbog for Danmark, 1983.
Korrespondancesager (note 53) og DaKanc. Sjæl
77
Jfr. Sager vedrørende S. Ansgars kirke i Fred
landske
Tegneiser,
Koncepter
og
Indlæg,
1774,
ningsstyrelsens arkiv.
nr. 772 og 774.
78
62 Jfr. også Mourier (note 53), s. 7f. og Adolph Fre
Jfr. KSA, Magistratens resolutionsprotokol, 1778
derik Bergsøe: Den danske Stats Statistik, I, 1844,
(s. 326).
79
Jfr. KSA, Københavns Magistrats Kirkegårde,
s. 494.
63 Jfr. promemoria af biskop Balle, 1. april 1786, i
1800-68. Sager vedr. Assistens kirkegård. Allerede
o. 1802 synes katolikkerne dog at have haft adgang
Magasin for den nyere Danske Kirkehistorie, udg.
Nicolai Edinger Balle, I, 1792, s. 109 f.
til begravelser i den nyoprettede Interimskirkegård,
64 Om menighedens størrelse, jfr. baron von Binder
jfr. August Nielsen: Assistens kirkegård, i Hist
MeddKbh. 3. rk. III, 1938, s. 111 f.
(note 53) og biskop Balle (note 63). Desuden Holz
80 Jfr. Johs. Hansen, s. 101.
apfel (note 9), s. 110.
81
65 Om de vestindiske immigranter, jfr. resolution af
Jfr. Nordisk Ugeblad for katolske Kristne, 52,
19. febr. og 23. okt. 1777, gengivet i Magasin for
1904, s. 753-55. Kapellet blev ombygget 1904 af mu
rermester A. V. Günther efter Emil Jørgensen.
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Fig. 3. Oversigtskort over København efter Christian Gedde 1757 med angivelse af de vigtigste, tidlige
gesandtskabskapellers placering. 1: Kapellet i Østergade 20 (s. 313). 2: Kapellet i Østergade 15 (s. 313). 3:
Kapellet i Strandgade 22 (s. 314). 4: Kapellet på Kongens Nytorv 4 (s. 314). 5: Kapellet i Købmagergade 42
(s. 314). 6: Kapellet i Købmagergade 50 (s. 315). 7: Kapellet i Bredgade 64 (s. 318). Tegning MN 1984. — Map
of Copenhagen after Christian Gedde 1757 with the location of the most important earliest legation chapels. 1: The
Chapel at No. 20 Østergade, 2: The Chapel at No. 15 Østergade, 3: The Chapel at No. 22 Strandgade, 4: The Chapel
at No. 4 Kongens Nytorv, 5: The Chapel at No. 42 Købmagergade, 6: The Chapel at No. 50 Købmagergade, 7: The
Chapel at No. 64 Bredgade.

DE ÆLDSTE GESANDTSKABSKAPELLER
1648-1764
NOTER S. 316

Indledning. Efterretningerne om de ældste gesandtskabskapeller i København er uhyre sparsomme.
Oftest har menigheden haft til huse i interimistiske
kirkesale, midlertidigt indrettet i gesandternes boli
ger. Nedenfor skal gives en kort oversigt over perio
dens vigtigste kapeller, hvorfra enkelte inventar
stykker endnu er bevaret. En fuldstændig fortegnel
se over samtlige kapeller ved de forskellige katolske

gesandtskaber er dog ikke søgt tilvejebragt. Det skal
i den forbindelse fremhæves, at det generelt frembyder problemer at spore de fremmede udsendinges
lejeboliger i dette tidsrum. Gesandterne, der i almin
delighed kun opholdt sig få år i landet, indtog en
særstilling i forhold til lokal- og statsadministratio
nen og unddrager sig derfor ofte tidens gængse regi
streringer af enkeltpersoner.

DET ÆLDSTE GESANDTSKABSKAPEL

Iodocus Kedd: Statera veritatis, dat ist Goudt
Waegh der Wahrhegt, 1646 (fig. 4). Bogen bæ
rer på titelbladet påskriften: »Biblex Baron de
Goessen, Soc: Jesu Miss: Hafniæ. «5

indrettedes antagelig 1648
sending grev Bernardino
nøjagtige adresse kendes
bolig vides at have ligget
IV’s begravelsesprocession
kroningstog, måske på
Vimmelskaftet.1

af den spanske ud
de Rebolledo. Den
ikke, men gesandtens
på ruten for Christian
og Frederik Ill’s
Amagertorv eller i

KAPELLET I ØSTERGADE 20
(MATR. 51/1689, KØBMAGER KVARTER)
Fra 1649 residerede Rebolledo i en af de for
nemme adelsgårde på Østergade. I ejendom
men, som udlejedes af Frederik von Barnewitz,
var indrettet et kapel, der i en årrække skulle
danne ramme om menighedens liv.2 Indtil 1659
var kapellet under Rebolledos beskyttelse, si
denhen under den kejserlige gesandt, der ejede
gården 1660-70 (s. 305). Måske har den franske
udsending Pierre de Villars, som 1683-85 op
holdt sig i byen, også haft sin residens her.3
Ejendommen blev nedrevet 1875, og der sy
nes ikke at eksistere nærmere efterretninger,
hverken om placeringen eller indretningen af
dette »sacellum« (kapel).4 Et enkelt levn fra in
ventarbeholdningen kan dog være en apologe
tisk bog, der endnu findes i S. Ansgars kirke:

KAPELLET I ØSTERGADE 15
(MATR. 9/1689, ØSTER KVARTER)
Huset tilhørte indtil 1671 hofmaleren Karel van
Manders familie, der udlejede dele af den store
gård til fremmede udsendinge.6 Efter 1671 blev
den overtaget af Conrad Bierman von Ehren
schuld, diplomat med udprægede franske sym
patier og i tiden o. 1658-61 sekretær hos Fran
krigs udsending Hugues de Terlon.
Terlon, der med afbrydelser opholdt sig i
Danmark indtil 1676, havde – i det mindste
frem til 1665 – sin residens i van Manders gård
og hermed også et kapel.7 Derimod er hans til
stedeværelse i ejendommen ikke sikret arkivalsk for det følgende tiår. Muligvis kan han
efter hofmalerens død 1670 være flyttet til
Christianshavn, hvor Maria Fern, Karel van
Manders hustru ejede en gård i Strandgade 1620 (matr. 19/1689, Christianshavn).8 Der vides
dog intet bestemt herom.
Terlons kapel er (omend uden angivelse af
adressen) jævnligt omtalt i kilderne, både i kir
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kebøgerne og i Niels Stensens breve fra Køben
havneropholdet 1672-74. Her betegnes kapellet
i ambassadørens »palazzo« snart som »una sa
la«, snart som »una stanza« (et værelse), der
dog virkede lille, når folk stimlede sammen til
messen.9
Efter Terlons afrejse 1676 skal den hannoveranske
ambassadør
Francesco
Floramonti
i
tiden 1677-79 have overtaget såvel residensen
som kapellet, og Niels Stensen var behjælpelig
med at anskaffe inventar hertil. Efter Flora
monti varetog en ny fransk udsending, Foulle
de Martangis, der 1679-83 var i Danmark, ka
pellets drift, bistået økonomisk gennem støtte
fra Propagandakongregationen.10

KAPELLET I STRANDGADE 22
(MATR. 18/1689, CHRISTIANSHAVN)
Cort Adelers familiegård var i en periode
o. 1700 residens for franske diplomater, således
1699-1702 for François de Bouton de Chamilly
og o. 1726-28 for Pierre Blouet de Camilly.11
Måske har de franske gesandter også tidligere
haft deres bolig og kapel her.12

Fig. 4. Iodocus Kedd: Statera veritatis, 1646 (s. 313).
S. Ansgars kirkes museum, LL fot. 1984. — Iodocus
Kedd: Statera Veritatis, 1646.

KAPELLET PÅ KONGENS NYTORV 4
(MATR. 55/1689, SKT. ANNÆ ØSTER
KVARTER)
1729-34
residerede
den
franske
udsending
Louis Robert Hippolyte de Bréhom de Plélo i
det statelige palæ, opført 1683-86 af Niels Juel
og senere udvidet af Christian Gyldenløve (fra
1930 atter fransk ambassade).13 Gesandten vi
des at have indrettet et kapel her, der ikke alene
benyttedes af hans egen husstand, men også
kan have stået åbent for byens lille katolske me
nighed, som siden 1728 for en tid var hjemløse.
(jfr. s. 306).

KAPELLET I KØBMAGERGADE 42
(MATR. 9/1689, ROSENBORG KVARTER)
Jørgen Bjelkes gård på hjørnet af Købmagerga
de og Klareboderne var 1682 bolig for det kej
serlige gesandtskab, der muligvis har været eta
bleret her frem til 1728.14 Ved Københavns
brand oktober 1728 skal både kapellet og præ
steboligen være brændt, tillige med den kapi
tal, der anvendtes til underhold af præster og
kapel, bortset fra en fundation fra Münster på
120 rdl.15 Det er uvist om kapellet og præsteresidensen har været selvstændige bygninger i
ejendomskomplekset, eller om der blot har væ
ret tale om rum, indrettet til formålet i ambas
sadørens bolig. Enkelte inventarstykker i den
nuværende kirkes eje undgik dog ødelæggel
serne:
Alterklæde (fig. 5), 1725. Rødt fløjl med re
liefbroderi i guld- og sølvtråd af kalk på sky
formation. På kalken anes spejlmonogram med
bogstaverne P (eller R) og A(?). Herover ses i
strålekrans hostien med IHS, kors og tre nag
ler. Jesumonogrammet blev i denne form an
vendt i jesuitternes ordenssegl.16 Under kalken
med versaler: »Anno : 1725«.
Antependiet
skal
ifølge
traditionen
være
skænket
af
generalinde
von
Stöcken
(jfr.
s. 306), tillige med †puder til messebøger, samt
to messehagler (se nedenfor).17
Messehagel (fig. 6), o. 1725, rødt fløjl med
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Fig. 5-6. 5. Detalje af alterklæde 1725 fra det kejserlige gesandtskabskapel i Købmagergade (s. 314). 6. Messehagel, skænket o. 1725 af generalinde von Stöcken (s. 314f). S. Ansgars kirkes museum. NE. fot. 1975. —
5. Detail of the antependium, 1725, from the Habsburg legation chapel in Købmagergade. 6. Chasuble donated c. 1725 to
the chapel in Købmagergade by Francisca von Stöcken.

guldtresser og reliefbroderi i guld- og sølvtråd,
rød, brun og grøn silke, samt en blanding af
silke og metal. På forsiden Jesumonogrammets
to første bogstaver, omsluttet af strålekrans. På
rygsiden er en gengivelse af den lidende Kristus
på korset. På Golgathahøjen ses Adams krani
um og korslagte ben over en vinranke. Frem
stillingen bygger på et meget anvendt forlæg,
der er benyttet bl.a. i Garnisonskirkens messehagel (o. 1724, DK.Kbh.By, 3, s. 241).
†Messehagel, sort fløjl med sølvtresser. Skæn
ket af fru von Stöcken samtidig med oven
nævnte.
†Sølvlampe, reddet ved branden 1728 og se
nere omdannet til †røgelsekar.17

KAPELLET I KØBMAGERGADE 50
(MATR. 3-4/1689, ROSENBORG
KVARTER)
Efter branden 1728, muligvis først o. 1736-37
lejede den kejserlige gesandt sig ind i hofslagter
Rasmus Holdersens nyopførte gård på Købma
gergade. Gesandten boede i hovedbygningen
mod gaden, mens et kapel var indrettet i en
særskilt bygning mod gården.18 1738 overtog
kongens falkoner, Heinrich Verhagen det store
kompleks, som forblev i familiens eje indtil
1764, hvor det tilskødedes Vognmagerlauget.19
1775-1882 havde Den kongelige Porcelænsfabrik til huse her, og 1885 blev ejendommen
nedrevet.20
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Fig. 7. Kort over matr. 3, Rosenborg kvarter efter Den generale Opmaalingsbog 1755. Kapellets omtrentlige
placering er angivet med »K« (s. 316). 1:650. — Plan of matr. 3 Rosenborg quarter after »Den generale Opmaalings
bog«, 1755. The site of the chapel is indicated with »K«.

En brandtaksation fra 1749 beskriver kapellet
som en grundmuret bygning på en etages høj
de, 26 alen lang og 13 alen dyb (ca. 16,3×8,1
m).21 En af menighedens daværende forstande
re, der 1763 som niårig så kapellet, huskede det
o. 60 år senere som et langt, mørkt lokale med
vinduer kun på den ene halve side. Det var så
mørkt, at man i baggrunden måtte brænde lys
selv ved højlys dag. Det hele var ikke stort
bedre end en stald (og faktisk skulle kapellet
også sidenhen få denne funktion!)22
Verhagens ejendom var sammensat af en
række bygninger af varierende højde og ud
strækning, grupperet omkring to gårde (fig. 7).
Bag det syv fag lange og tre etager høje forhus
mod Købmagergade og – vinkelret herpå – et
20 fag langt sidehus, ses et system af bag- og
sidebygninger. At dømme efter brandtaksatio
nernes beskrivelser af bagbygningerne, der un
dergik visse ændringer efter etableringen af
Porcelænsfabrikken, har kapellet været belig
gende i den bygningsdel, som på fig. 7 er mær
ket »K«. Den nordøst-sydvestgående fløj, der
på det summariske matrikelkort er vist som et
sammenhængende hus, bestod af to dele, østligst kapelbygningen og mod vest et mindre

grundmuret hus (18 alen langt og 11 alen dybt).
Begge ombyggedes efter 1768 til ét hus, 44 alen
langt og 16 (17) alen dybt.23
Inventaret omfattede et lille †alter, smykket
med fire korintiske søjler. Desuden en †prædi
kestol. Ved altret var i øvrigt to †lukkede stole,
måske til medlemmer af gesandtskabet. Hertil
kom en række †bænke ved kapellets sider.21
Disse blev efter 1764 overført til det ny kapel i
Bredgade (s. 334). Hvad angår altersølv og
messeklæder lader intet sig med sikkerhed hen
føre til dette kapels beholdning. Ganske vist
findes i den nuværende kirke enkelte inventar
stykker, ældre end 1764, men de vil i det føl
gende blive beskrevet under den kirke, i hvis
inventarium de tidligst kan påvises (s. 329-31,
407).
NOTER TIL S. 312-16
Vedr. arkivalier, litteratur og forkortelser henvises
til s. 445 f.
1

Jfr. s. 309, note 15.
Jfr. H. U. Ramsing: Københavns ejendomme
1377-1728, VIII, Købmager kvarter, udg. Albert Fabritius, 1962, s. 87. Desuden Før og Nu, 3, 1917,
s. 222 f.

2
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3

Jfr. Gustav Scherz: Niels Stensens København, i
HistMeddKbh. 1962, s. 205.
4 Jfr. de Goes’ omtale 1660 (note 21, s. 310), s. 834.
5 S. Ansgars kirkes museum, mus. nr. B1.
6
Jfr. Louis Bobé: Karel van Manders Gaard alias
Kongens Klub. Östergade 15 gennem Aarhundreder, 1919, s. 33f. Povl Eller: Kongelige portrætmale
re i Danmark 1630-82, 1971, s. 287, 317, 339. Endnu
1670, efter van Manders død modtog man gæster i
huset. Om ejendommen jfr. Ramsing: Københavns
ejendomme 1377-1728, I, Øster kvarter, 1943, s. 24.
7
Om Terlons ophold hos van Mander o. 1665, jfr.
P. W. Becker: Samlinger (note 25, s. 310), II, s. 73.
8 Jfr. Frosell (note 16, s. 309), s. 12. Om gården på
Christianshavn, jfr. også Eller (note 6), s. 338f, 398
og
Ramsing:
Københavns
ejendomme.
Chri
stianshavn (utr. ms. KSA), matr. 16.
9 Jfr. Epistolae (note 26, s. 310), I, s. 267f.
10 Jfr. Epistolae (note 26, s. 310), I, s. 82 og Pieper:
Die
Propaganda-Congregation
(note 35, s. 310),
s. 87.
11 Jfr. note 47, s. 310. Desuden Frosell (note 8), s. 23.
12 Jfr. Frosell (note 16, s. 309), s. 12, 23, 36.
13 Jfr. note 55, s. 311.
14
Om den kejserlige udsendings bopæl i Købmager
gade, Rosenborg kvarter, jfr. RA, Københavnske
rgsk. 1661-1848 (Erslev gr. 4), Københavns skattergsk. 1632-83. Desuden Før og Nu, 3, 1917, s.223
og Frosell, s. 28 f.
15 Jfr. RA. Dept. f. Udenrigske Anliggender 17711848,
Østrig IC7, Korrespondance vedr. det østrig
ske gesandtskab i København, pk. II. Gesandtskabskapellet 1772-1843, erklæring af baron von Binder
20. maj 1785. Om branden desuden Mourier: Den
catholske Kirkes Tilstand (note 53, s. 311), s. 6.
16
Om monogrammet, jfr. John B. Knipping: Icono
graphy of the Counter Reformation in the Nether
lands, I, Nieuwkoop-Leiden 1974, s. 110.
17
Ved embedet. S. Ansgars kirke, No. 27. Inventa
rielister fra ældre tider. Inventarium fra 1777.

Danmarks Kirker, København

18

Om
ejendommen,
jfr.
Ramsing:
Københavns
ejendomme,
1377-1728,
Rosenborg
kvarter,
utr. ms. i KSA. Indkvarteringsmandtallene (KSA)
nævner først 1737-38: »Dend Keyserl. Secreterer«.
Gesandten selv var ikke registreret. Frosell (note 16,
s. 309), s. 39 fremhæver desuden, hvordan kirkebo
gens optegnelser i tiden mellem 1728 og 1736 er me
get ufuldstændige, hvilket kunne tyde på, at kapellet
ikke havde noget fast tilholdssted. Også i den fore
gående periode, fra 1702, hvor det franske gesandtskabskapel er lukket, til 1728, er optegnelserne uhy
re summariske, jfr. Liber Baptizatorum. Matrimoniorum et Defunctorum sub Missionary s S. Jesu in
Regno Daniæ inde ab anno 1656. Ved embedet.
19
Jfr. LA, Københavns tinglæsningsarkivalier. Skø
deprotokol.
13.
jan.
1738
tilskødes
ejendommen
Verhagen fra Jens Jensen, hofslagter, der i en kort
periode synes at have overtaget Holdersens gård.
25. juni 1764 skødede Verhagens arvinger gården til
Vognmagerlauget.
20 Jfr. København Før og Nu, II, s. 319.
21
LA, Københavns Brandforsikringsarkiv, Rosen
borg kvarter, matr. 3. Taksation af 15. febr. 1749.
Hele kapellet med inventar vurderes til 1300 rdl.
22 Endnu et par Ord i Anledning af St. Ansgars Kir
kes Jubilæum, i Nordisk Ugeblad for katolske Krist
ne, 40, 1892, s. 909. Kapellet anvendtes efter 1764
som stald, jfr. nedenfor note 11, s. 338, samt som
pakhus, jfr. vurdering 1768 (note 21).
23
Vurderingen fra 1783 angiver dog endnu bygnin
gens længde som 26 alen, mens senere vurderinger
nævner målet 44 alen (1800, 1829, 1856). Dette mål
bekræftes af plan i KSA, Syns- og brandtaksationer,
Rosenborg kvarter, matr. 3. For fabriksanlæggets
udformning 1783, jfr. desuden plan, rekonstrueret
på grundlag af kort i Stadskonduktørens arkiv og
brandtaksationerne, hos Bredo L. Grandjean: Kon
gelig Dansk Porcelæn 1775-1884, 1962, s. 294 (Bilag
V).

21
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Fig. 8. Prospekt af Fødselsstiftelsens have og bagsiden af Kirurgisk Akademi med udsnit af det østrigske
gesandtskabskapel i højre side (s. 326). Maleri af Wilh. Bendz ca. 1830. Københavns Bymuseum. — View of the
garden of the Lying-in Hospital and rear of the College of Surgeons, with part of the legation chapel to the right.

DET FØRSTE GESANDTSKABSKAPEL
I BREDGADE 1764-1841
NOTER S. 337

BYGNINGSHISTORIE
Da falkonermester Verhagens gård i Købma
gergade 1764 blev solgt, var den katolske me
nighed atter hjemløs. I valget af en ny residens
til den østrigske gesandt faldt opmærksomhe
den på den knap 15 år gamle bydel, Frederiksstaden, der i disse år rejste sig nord for den

ældre bykerne. Planen for området var på dette
tidspunkt forlængst afstukket, og en række
grunde allerede bebygget.1 De prægtige adelspalæer, såvel i Bredgade som omkring Ama
lienborg og Skt. Annæ plads, bidrog i høj grad
til at tegne kvarterets fysiognomi. Med hof

BYGNINGSHISTORIE

bygmester
Lauritz
de
Thurahs
ord
havde
»Denne nye Stad (...) bekommet mange af de
fornemmeste Indvaanere i Kiøbenhavn til Be
boelse (...) saa at mange af Borgere opførte
Huuse nu er bleven fornemme Herskaber til
deel. «2
Dette var netop tilfældet med Thurahs egen
ejendom i Amaliegade 25 (matr. 71FF/1756,
S. Annæ Øster), i hvis baghave kapellet skulle
opføres. Hofbygmesteren, der efter Eigtveds
død havde overtaget fuldførelsen af Frederiks
hospital, erhvervede 1755 gennem magistraten
det lange grundstykke umiddelbart syd for ho
spitalets grund, placeret mellem Amaliegade
og Bredgade (fig. 9). Interessen blandt de pri
vate bygherrer for det nordlige område af Frederiksstaden var noget mindre end for det øvri
ge kvarter, og bebyggelsen foregik i et væsent
ligt langsommere tempo.3 En medvirkende år
sag har antagelig været, at arealet, der lå på den
gamle mønstringsplads nord for Amalienborgs
have, oprindelig var et inddæmmet område og
endnu i 1700’rnes første del meget sumpet og
moradsagtigt.4 Efter 1728 opfyldtes det med
sten og grus fra oprydningen i forbindelse med
den store bybrand, men den fugtige grund ved
blev fremover at være et problem for de nyop
førte huse (jfr. s. 320).5
Thurahs ejendom rejstes 1755-57 med et kort
forhus mod Amaliegade og vinkelret herpå en
lang sidefløj med to mellembygninger.6 Bag
ved lå en stor have, der i forlængelse af sideflø
jens akse strakte sig helt til Bredgade. Her lå
bag en 8 alen høj mur mod gaden et grundmu
ret lysthus, 16 alen langt og 6 alen dybt (fig. 910).7 Thurah boede ikke selv i sit statelige palæ,
men lejede det ud til grev Knuth, antagelig gehejmeråd Eggert Christoph Knuth.8 Efter arki
tektens død 1759 blev både grund og ejendom
ved en auktion 1761 overdraget til fuldmægtig
Jochum Schou, tømmerhandler, senere justits
råd Peter Boertmann og tømrermester Frantz
Joseph Zuber.9 Zubers søn, Christian Joseph
Zuber, var endnu ejer, da huset 1782 overdro
ges dronning Juliane Marie og af hende skæn
kedes til den kongelige Fødselsstiftelse.10
1764 lejede den østrigske gesandt Franz Jo
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seph von Wurmbrand, der i sommeren dette år
var kommet til Danmark, sig ind i ejendom
men.11 29. dec. samme år nedlagdes grundste
nen til det nye kapel, opført på det tidligere
lysthus’ areal og bekostet af kejserinde Maria
Theresia. Kapellet kunne indvies i påsken
1765.12 Mens byggeriet stod på, havde et vogn
skur midlertidigt været anvendt til gudstjene
ste. Selv havde gesandten beboet et hus lige ved
kapellet, vel forbygningen eller en af sidefløje
ne til Thurahs palæ.11 Bygmesteren var, ganske
nærliggende,
grundens
ejer,
hoftømrermester
Zuber, der selv tilhørte den katolske menig
hed.13 Antagelig har Zuber også medvirket ved
opførelsen 1767 af den katolske kirke, S. Knud
i Fredericia,14 ligesom han i øvrigt var virksom
ved
andre
byggeforetagender
i
Frederiksstaden.15
I Haus-, Hof- und Staatsarchiv i Wien er for
nylig fremdraget en grundplan og en opstalt af
kapellet tillige med en plan af haven før kapel
lets opførelse (fig. 10-12).11 Disse indgår i det
østrigske gesandtskabs arkiv som bilag til forhandlingsakterne omkring erhvervelsen af ka
pelgrunden 1773-74 (se nedenfor). Planen blev
ifølge en påskrift overrakt 1773 af »der junge
Zuber«
(bygningsinspektør
Christian
Joseph
Zuber), der netop vides at have været i Wien
september 1773 for at modtage købesummen
på sin moders vegne, enke efter Frantz Joseph
Zuber.13 Opstalten skal ifølge to påskrifter give
et billede af de i 1764 opførte bygninger, såle
des som de endnu var 1773/januar 1774. De to
tegninger af kapelkomplekset, begge forsynet
med franske betegnelser, er antagelig kopier af
de
oprindelige
bygningstegninger,
hidrørende
fra Zuber selv.15 Det skal dog understreges, at
de ikke, hvad målene og vinduernes placering
angår, stemmer overens i alle enkeltheder. Li
geledes er der en række modsætninger mellem
tegningernes udsagn og de samtidige brandtak
sationer (jfr. s. 324f.). Dette rejser en mistanke
om, at tegningerne måske snarere viser det
projekterede kompleks uden de korrektioner,
der er tilkommet efter opførelsen. Heller ikke
haveplanen harmonerer i ét og alt med andre
kilders vidnesbyrd om placeringen og dimensi

21*

320

GESANDTSKABSKAPELLET I BREDGADE 1764-1841

onerne af Thurahs gamle lysthus (s. 325). Den
mere summarisk udførte tegning med tyske
påskrifter kunne derfor muligvis være en se
kundær rekonstruktion af anlægget, udfærdiget
parallelt
med
den
vurdering,
magistratens
synsmænd foretog februar 1773 for at få fast
lagt havens værdi, ni år efter dens nedlæg
gelse.16
Til trods for, at det med Zubers bygning
omsider var lykkedes den katolske menighed at
få et rummeligt, grundmuret kapel, føltes situ
ationen
stadig
uholdbar.
Kapelgrunden
var
fremdeles blot lejet, og fugtproblemerne var
tidligt begyndt at vise sig i det mangelfuldt pi
loterede kompleks.17 For at sikre den katolske
gudstjeneste i København måtte gesandtskabet
enten erhverve grundarealet eller finde en an
den og bedre placering til et nyt kapel. Den
danske konge var dog uvillig til at acceptere
opførelsen af et nyt katolsk kapel, sålænge lu
theranerne i Wien ikke var sikret fuld trosfri
hed.18 1772 skænkede Maria Theresia imidler
tid en pengesum til reparation af det eksisteren
de kapel og til erhvervelse af grunden. Betin
gelsen for købet fra de danske myndigheders
side var et løfte fra gesandtskabet om at stille
kaution for grundskatter. Desuden blev begra
velser ved kapellet forbudt, ligesom det nok en
gang indskærpedes præsterne at overholde lan
dets love vedrørende ægteskab mellem trosfæl
ler. 3. nov. 1774 blev den officielle tilladelse til
grundkøbet givet, og 5. dec. samme år kunne
skødet
protokolleres
(matr.
71
KK/1756,
182/1806, Skt. Annæ Øster kvarter).13
I de nærmeste år herefter betragtedes kapellet
dog fortsat som en midlertidig foranstaltning.
Maria Theresia skal have skænket 44.000 rdl. til
opførelsen af et »fastere og skiønnere Kapel«.19
Også flytning var fremdeles på tale. En hoved
årsag har formentlig været fugtskaderne i byg
ningen, der som nævnt allerede havde vist sig
kort tid efter opførelsen. 1776 rapporterede ge
sandten således, at kapellet til stadighed sank på
den sumpede grund og truede med at ville styr
te sammen.18 En eksplosion 1779 i et nærlig
gende krudttårn fremskyndede yderligere for
faldet.20 Maria Theresias død 1780 bremsede

planerne på ny. Hendes efterfølger på tronen,
Joseph II, ønskede ikke at støtte byggeriet og
henviste til, at de danske undersåtters vel burde
overlades til den danske konge. Dette blev dog
afvist af Danske Kancelli, – vedligeholdelsen
påhvilede fremdeles det østrigske hof.18
En fornyet redningsaktion for menigheden i
det nedstyrtningstruede kapel kom få år efter
fra gesandtskabet, der foreslog, at både grund
og kapel blev overdraget »der Königl. dähnisch-Katholischen
Gemeinde«.
Finansieringen
af en ny kirke skulle ske ved en almindelig kol
lekt i og uden for Danmark, mens den nyop
førte bygning fremdeles beholdt gesandtska
bets navn og beskyttelse.20 Både Danske Kan
celli og Københavns magistrat behandlede den
ne gang sagen med velvilje. Biskop Nicolai Edinger Balle, der 1783 havde efterfulgt sin svi
gerfader biskop Harboe i embedet, anbefalede
byggeriet, idet han fremførte, at »Intet Land
haver større Tolerance, relativistisk betragtet,
at opviise end vores siden Reformationen.«21
En kollekt til kirken blev afvist, fordi »der er
megen Fattigdom og anden Trang i Landet«.
Også fra Københavns Rådstue støttede man
forslaget om oprettelsen af en offentlig kirke,
der under monarkens beskyttelse dog ikke bur
de bære navn af gesandtskabskapel, som det
heller ikke var tilfældet med lutheranernes ka
pel i Wien.22 Som byggegrund til både kirke,
præstebolig og skole nævnede man, foruden
det eksisterende areal, den tilstødende grund, i
Bredgade (litr. 71 LL), der ejedes af dronning
Juliane Marie og »vist ikke er overladt til andet
Brug«. Her kom planerne imidlertid til at kolli
dere med Det kirurgiske Akademis, der allere
de august 1785 havde ansøgt kongen om den
pågældende grund og i skøde af 10. juni 1786
fik den endelig overladt.23 Antagelig har dette,
tillige med usikkerheden omkring finansierin
gen af et eventuelt nyt kapel, atter bragt pro
jektet til standsning.
Herefter måtte menigheden endnu en årræk
ke klare sig med de eksisterende bygninger.
Under
Københavns bombardement 1807 led
kirken nye skader,24 men først 1818-19 iværk
sattes en mere gennemgribende reparation.
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Fig. 9. Udsnit af Christian Geddes kvarterkort, 1757 over S. Annæ Øster kvarter med Lauritz de Thurahs
grund (her 328) mellem Bredgade (foroven) og Amaliegade (nederst) (s. 319). I haveanlæggets point de vue er
lagt et lille lysthus. — Detail of the local map by Christian Gedde, 1757 of S. Annae Øster quarter with Lauritz de
Thurah’s plot (here 328) between Bredgade (at the top) and Amaliegade (at the bottom). The garden has a small gazebo
as the point of perspective.

Menigheden havde ganske vist få år forinden
modtaget en meget stor donation, da vinhand
ler Christian Peter Bianco kort før sin død 1813
havde testamenteret sin formue til opførelsen af
et nyt grundmuret kapel og indretningen af
en kirkeskole.25 I den foreliggende situation
skønnede kirkens forstandere dog, at en hoved
reparation af det eksisterende kapel var mere
påtrængende og realistisk, og planerne for en
nybygning blev indtil videre udskudt. Til istandsættelsen skænkede den østrigske kejser
Franz II ligeledes en stor sum, hvortil kom et
legat fra en anden af menighedens medlemmer,
Cecilie Le Maire.26 Arbejdets praktiske leder
blev
snedkermester
Johannes
Peter
Kretz

(Kretz senior), der også udførte tegninger til
alter, døbefont og prædikestol.27
Reparationen, som påbegyndtes i september
1818 og meldtes afsluttet i oktober 1819, om
fattede
forskellige
udvendige
murerarbejder
ved facaderne og trappen ved hovedindgangen.
Desuden omlægning af taget, fornyelse af loftet
og vinduerne samt nymaling af interiøret, hvis
vægge marmoreredes, mens loftet stafferedes
med oliefarve i mosaik med en roset i midten,
fyldinger, grå friser og hvide lister. Også in
ventaret undergik en renovation.28 Mens kir
kens reparation stod på, henlagdes gudstjene
sten til St. Kongensgade 58, hvor Det dramatisk-litterære Selskab havde til huse.29
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Trods de store istandsættelser skulle der alli
gevel i de følgende år vise sig et fortsat behov
for reparationer. Mest akut var fugtproblemer
ne, der forårsagede svampeangreb og forråd
nelse af træværket, navnlig ved vægpanelerne
og altret.30 1824 var et stykke af gipsloftet ved
indgangen under orglet brækket løs, og et nyt
loft af træ blev hastigt opsat for at forebygge
ulykker.26 Hertil kommer 1833-34 en nødven
dig afstivning af altret med bjælker, åbenbart
fordi dette var ved at synke gennem korgulvet.
Desuden 1835 en fornyet reparation af kirke
taget.31
Det går som en rød tråd gennem kilderne til
gesandtskabskapellets historie, at Zubers byg
ning omtrent fra opførelsestidspunktet har føl
tes utilstrækkelig i flere henseender. Den fugti
ge grund og den mangelfulde pilotering under
kirken gav, som nævnt, bestandig vanskelighe
der. Hertil kom pladsproblemer, både i kirke
salen og i de tilstødende bygninger, der skulle
rumme både boliger til kirketjenere og præster
samt skolelokaler. I diskussionerne fremhæve
des gennem årene to mulige løsninger: opførel
se af et nyt kapel på en anden grund eller en
nybygning på det eksisterende areal, der even
tuelt kunne udvides ved inddragelse af tilstø
dende områder.
O. 1830 gik overvejelserne ind i en ny fase,
forårsaget af kapellets hastigt fremadskridende
forfald. Allerede i august 1829 påpegede kir
kens forstanderskab det ønskelige i at opføre et
nyt kapel på en anden grund, finansieret dels af
menighedens egne penge fra Biancos arv, dels
af tilskud fra den østrigske kejser.24 Inden for
de næste 10 år drøftedes en række forskellige
muligheder mellem de implicerede parter: me
nigheden på den ene side, repræsenteret ved
forstanderne, der bestyrede den til byggeriet
beregnede formue, og den østrigske kejser på
den anden side, hvis samtykke som kapellets
og grundens ejer var nødvendigt. Endelig som
den tredje part i sagen de statslige og lokale
myndigheder, af hvilke Danske Kancelli yder
ligere stod som forvalter af Biancos arv.
September 1830 tog forstanderne det første
skridt. I en skrivelse til gesandtskabet nævne

des muligheden af at sælge kapellets grund for
at skaffe penge til en anden og bedre grund,
eventuelt ved en byttehandel med Frederiks
hospital.32 Man havde allerede på dette tids
punkt en grund i overvejelse, tilhørende hr.
Weber (antagelig tømrermester Carl Weber),
der selv tilbød at lave beregninger og tegning
til et nyt kapel. Arkitekten Gottlieb Bindesbøll
blev kontaktet i samme ærinde.33 Bindesbøll,
som på det tidspunkt endnu var konduktør hos
J. H. Koch, havde besigtiget det eksisterende
kapel og tilrådet, at en ny bygning måtte opfø
res på en forhøjet og forbedret grund, idet man
samtidig kunne trække det længere tilbage mod
den bagvedliggende have og opføre en over
dækket indkørsel ud mod gaden. Det er for
mentlig Bindesbølls tegning med overslag til
en ny kirke, der – tillige med endnu et projekt – debatteredes
1831.34 Det andet projekt var indleveret af arki
tekten Hans Peter Truelsen, som var konduk
tør på C. F. Hansens tegnestue. Det bestod iføl
ge hans egen redegørelse af to forskellige forfa
cader, en endefacade, en sidefacade, to endeprofiler, en længdeprofil, en plan, to forskellige
generalplaner, en tagkonstruktion, samt en for
andret tegning til prædikestolen »ifald denne
ikke anbringes ved Altret«.35 Hverken Bindes
bølls eller Truelsens forslag synes bevaret.36 Da
forstanderskabets planer i løbet af 1831 tog en
ny retning, blev de henlagt, efter at begge arki
tekter havde modtaget deres salærer, Bindes
bølls på 50 rdl. mod Truelsens kun 25 rdl. fordi
hans projekt var »langt simplere«.
Kirkens forstandere søgte nu at gå andre ve
je, idet de indhentede oplysninger om egnede
grunde til salg, ja, endog i et enkelt tilfælde
erhvervede en grund til det påtænkte kapelbyg
geri. I årene 1831-39 var mindst otte forskellige
grunde inde i debatten, hvoraf fire i Bredgade i
kapellets umiddelbare nærhed.37 Den østrigske
gesandt, baron von Langenau havde dog juni
1831 erklæret, at kapellet endnu var i brugbar
stand, og det nuværende tidspunkt uegnet til
byggeri. Han protesterede derfor imod ethvert
»utidigt« grundkøb.
1833
understregede
han
desuden det økonomisk fordelagtige i at bruge

BYGNINGSHISTORIE

323

Fig. 10. Plan af Zubers have med lysthuset, afmærket med »A« (s. 319) ca. 1773. 1:300. Det skal understreges,
at planens dimensioner ikke svarer til fig. 11 og 12. Lysthusets mål stemmer heller ikke overens med brandtak
sationerne. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. —Plan of Zuber’s garden and gazebo (designated »A«), C. 1773.
The dimensions on the plan are not consistent with figs. 11-12. Nor are the measurements of the gazebo consistent with the
assessments for fire insurance.

byggesummen til et nyt kapel på den eksiste
rende grund, idet et grundigt byggeri nok ville
kunne overvinde fugtproblemerne.18 På samme
måde mødte man modstand, både hos Danske
Kancelli og Københavns magistrat.38 1 834 til
spidsedes konflikten, da forstanderne uden ge
sandtskabets og præsternes tilladelse havde er
hvervet sig ejendommen Holmens Kanal 12
(matr. 259). Kancelliet og magistraten kunne
derfor heller ikke godkende købet, og en af
forstanderskabets
medlemmer
måtte
overtage
huset. Sagen gav anledning til en henstilling fra

Langenau, om at nøglen til menighedskassen
blev betroet Københavns magistrat eller en em
bedsmand, hvilket dog ikke skete.39
1837
synes
forstanderskabets
anstrengelser
omsider at skulle krones med held, da der åb
nede sig mulighed for at erhverve en del af
grunden på hjørnet af Dronningens Tværgade
og Bredgade 2 (matr. 278, »Moltkes palæ«).
Denne
gang
bifaldt
Langenau
planen,
og
23. aug. 1837 gav kongen tilladelse til at opføre
et grundmuret kapel på stedet, dog uden tårn
og klokke. De bestemmelser bl.a. om begra-
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velser, der havde haft gyldighed for det gamle
kapel, skulle fortsat stå ved magt. Købet måtte
imidlertid kort efter annuleres, da ejeren allige
vel ikke ville overlade grunden til katolikkerne.
Jagten på en egnet grund fortsatte endnu en tid,
ikke mindst da det gamle kapel nu efter for
standernes mening var så brøstfældigt, at »Det
er forbunden med Fare for Kirkegængernes Liv
og Lemmer at afbenytte det længere, idet det er
at befrygte, at hele Capellet styrter sammen.«
Mulige lokaliteter var en grund nær Nikolaj
plads og magistratens oplagringsplads til bro
sten på S. Annæ plads, hvor et »i smuk Stil
opført Capel uimodsigeligen ved sin Beliggen
hed afgive en særdeles Prydelse for Pladsen og
sammes Omgivelse. «36 Begge forslag blev dog
afvist af magistraten.38
Endelig 1839 vendte man tilbage til en forny
et vurdering af området omkring det eksiste
rende kapel. Ved en undersøgelse af arealet

over for kapellet i Bredgade, tilhørende Frede
riks hospital og nævnt som muligt byggeobjekt
for kapellet, viste det sig, at jordbunden ved
det gamle kapel var langt fastere end hospitalets
grund. Murermester Sebastian Erlewein, der
gennemførte
undersøgelsen,
fremhævede
sam
tidig, at pladsen også, hvad beliggenheden an
gik, var meget fordelagtig og passende. I øv
rigt forsømte han ikke lejligheden til at vedlæg
ge et »Abris« til et kapel, idet man, hvis det
godkendtes, således kunne spare udgifterne til
en bygmester.40 Denne rapport synes at have
gjort det endelige udslag i sagen. 31. okt. 1839
fastslog Langenau, at det rigtigste og mest hen
sigtsmæssige ville være at bygge det ny kapel
på den gamle plads »ganz einfach, aber solid«.32
Heri indvilgede kirkens forstandere. Opførel
sen af den ny kirkebygning og nedrivningen af
dens
faldefærdige
forgænger
kunne
derefter
omsider tage sin begyndelse (s. 355f.).

BYGNINGSBESKRIVELSE

Oversigt.
Redegørelsen
for
bygningsbeskrivelsen
rummer tre afsnit: Grunden (s. 324), Kapellets ydre og
indre (s. 325) og Sidebygninger (s. 326). Kendskabet til
det 1841 nedrevne kapel hviler i første række på teg
ninger af bygningens plan og sydfacade, der her
publiceres for første gang. Disse kan suppleres med
syns- og brandtaksationer fra årene 1771-1819.41 Det
skal dog understreges, at der eksisterer visse uover
ensstemmelser,
såvel
mellem
tegningerne
indbyr
des, som mellem disse og vurderingernes oplysnin
ger. Alligevel er det muligt i hovedtræk at danne sig
et indtryk af kapellets udformning og sidebygnin
gernes placering på grunden.

Grunden. Kapellet lå på et rektangulært grund

stykke (30
m). hvis
mens den
skilt fra

alen 11 tommer× 70 alen, ca. 19×44
ene kortside vendte mod Bredgade,
modsatte med et plankeværk var ad
Zubers (tidligere Thurahs) have, der

fra 1787 indgik i Den kongelige Fødselsstiftel
ses område (fig. 12). Nord for grunden lå Fre
deriks hospital, mens der ved sydskellet oprin
delig var et ubebygget areal, hvor Kirurgisk
Akademis bygning, opført af Peter Meyn, 1786
blev placeret. Kapellets område var afskærmet
med høje mure på begge langsider. Også mod
Bredgade skjulte en godt 8 alen (ca. 5 m) høj
mur bygningens tilstedeværelse mod omverde
nen.42 Adgangen til kapellet skete gennem en
dobbelt port med låge, placeret acentralt i mu
rens søndre halvdel.
Kapellet udfyldte en væsentlig del af arealet,
men levnede dog plads til en række sidebygnin
ger af forskellig funktion (jfr. s. 326). Kapel
bygningen var placeret asymmetrisk på grun
den, nærmest muren mod Frederiks hospital.
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Fig. 11. Sydfacade af gesandtskabskapellet og præstegården o. 1774 (s. 326). 1:300. Haus-, Hof- und Staatsar
chiv, Wien. — South facade of the Habsburg legation chapel and presbytery, c. 1774.

Dette kan have været betinget af det tidligere
lysthus på stedet, der synes at være inkorpore
ret i kapellets vestende.43 Meget tyder på, at
lysthusets placering for enden af det lange
grundstykke var bestemt af en midtakse gen
nem
hovedbygningen
mod
Amaliegade. Her
målte grunden 28 alen 18 tommer, mens bred
den mod Bredgade var 30 alen 11 tommer
(fig. 10). Forskydningen, der for en bygning,
lagt symmetrisk om aksen, ville give en afstandsforskel på ca. 2 alen (godt 1 m) til sider
ne, har dog nok været mere mærkbar på planen
end i virkelighedens haveanlæg.44
Kapellets ydre og indre. Den katolske menig
hed havde til huse i en rektangulær bygning (16
alen 20 tommer×47 alen, ca. 11×30 m), ind
delt i seks fag (fem vinduesfag) (fig. 11-12).45
Kapellet var orienteret øst-vest (sydøst-nordvest) med indgangen placeret i vest, nærmest
Bredgade. En lavere forbygning mellem kapel
let og muren til gaden udgjorde en overdækket
forhal til kirken samt gennemgang til sidegår
den og rummede desuden en trappe til orgel
pulpituret og loftet. Kapelbygningen var op

ført i grundmur på en sokkel af sandsten.46 Mu
rene var, i det mindste fra 1818, gulkalkede,47
mens et valmtag, tækket med røde tegl, over
dækkede kapellet.
Indvendig udgjorde kirken en stor sal (8 alen
6 tommer høj, ca. 5 m), med indføjet orgelpul
pitur i vest over en vestibule og to lukkede
stole. I øst stod altret og prædikestolen, dog
ikke direkte ved ydermuren, men skudt et par
alen frem, således at der var afskåret plads til en
række sekundære rum bag ved sakristi, skrif
testol og en gang. I nordøst var en sidebygning
med gesandtens tribune, åben mod kirken med
et vindue. Gulvet var belagt med røde mur
sten. Væggene var oprindelig hvide og forsynet
med et brystpanel, men blev i forbindelse med
istandsættelsen 1818-19 marmoreret i forskelli
ge kulører. To nicher, antagelig udsparet i ka
pellets vægge, blev på samme måde marmore
ret i en rødlig farve med lisener trukket ved
siderne.
Brystning
og
indfatningen
omkring
vinduerne fik perlefarve. Loftet i kirken var
fladt med omløbende hulkehl og oprindelig
gipset, men blev 1818-19 bræddebeklædt og
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stafferet »i mosaik« med en roset i midten, fyl
dinger, grå friser og hvide lister.42 Selve hulkehlen og gesimsen under loftet blev dekoreret
henholdsvis med blade og »Oxeøjne«. En lav
vestibule i vest, hvorover orglet var placeret,
havde bræddegulv, hvide vægge med brystpa
nel og gipset loft.41
I
sin enkle, arkitektoniske udformning synes
kapellet at kunne parallelliseres med den ganske
vist mindre, men antagelig samtidige katolske
S. Knuds kirke i Fredericia. Bygmesteren var
muligvis også her Zuber.14 Bygningen, der
endnu eksisterer, har dog facaden frit placeret
mod gaden. Indvendig er væggene smykket
med enkle stukornamenter, mens loftet, for
met som et spejlhvælv, er glatgipset og hulkehlen bemalet.
Sidebygninger.
Omkring
kapellet
grupperede
sig en række mindre bygninger, der rummede
forskellige funktioner: skole, bolig for præster
og kirketjener, samt bibliotek (fig. 12).48
En forbygning, opført i én etage af grund
mur i kapellets bredde, udgjorde som før
nævnt forbindelsesled mellem kapellet og de to
sidegårde, samt mellem kapellets enkelte etager
(fig. 11-12).41 Bagved i den nordre sidegård lå
tre andre bygninger. Vestligst et mur- og bin
dingsværkshus på to etager, indrettet med køk
ken forneden og beboelse, senere ét stort rum,
måske til skolen, i øverste etage. Herefter fulg

te en tilbygning, der i modsætning til den øvri
ge bebyggelse havde kælder under. Denne, der
endnu 1771 omtales som under projektering og
1772 alene betegnes som et bindingsværkstrappehus, angives på planen som »Tribune de
l’Envoyé« (gesandtens stol) (fig. 12). Dette
stemmer overens med de senere omtaler i vur
deringerne. Bygningen var i en etage, bredest i
et fag (5 alen 12 tommer) med en gennemgåen
de gang, og smallere (3 alen 22 tommer) i de
øvrige fire fag, der rummede trappe til loftet og
et rum med panellerede og bemalede vægge,
samt to fag vinduer mod kirken til gesandtens
stol.
Nordøst for kirken lå en lav, enetages byg
ning, indrettet til beboelse, mens loftet, hvortil
en kvist gav lys, benyttedes til bibliotek. Her
var, i hvert fald i kapellets tidlige historie, præ
sternes bolig.49 At dømme efter planen og opstalten fra 1773-74 (fig. 11-12) var præsteboli
gens valmtag trukket ind over kapellets øst
hjørne og logehusets trappe, der også fungere
de som adgangsvej til boligens tagetage. Vin
duernes placering lader sig dog ikke bringe i
harmoni med dette. På Wilh. Bendz’ prospekt
fra bagsiden af Kirurgisk Akademi, ca. 1830
(fig. 8), ses præsteboligen tilsyneladende an
bragt uafhængigt af selve kirken. Endelig var
østligst på grunden en haveplads, indhegnet
med et plankeværk.

INVENTAR
Oversigt. Kendskabet til inventaret i kapellets første
år er kun summarisk. Et inventarium fra 1777 giver
ganske vist en liste over kirkesølv og messeklæder,
men kun enkelte af disse genstande synes bevaret.
Det næste bevarede inventarium er fra 1844 og op
regner både den gamle og den nye kirkes beholdning
under
ét.50
Hertil
kommer
brandtaksationernes
yderst kortfattede omtale af de vigtigste inventar
stykker. I forbindelse med den store reparation
1818-19 føjes flere detaljer til vor viden. Ved denne
lejlighed blev alter, døbefont, orgel og dele af prædi
kestolen helt fornyet, mens kirkestolene og de luk

kede herskabspulpiturer underkastedes en gennem
gribende istandsættelse. Endelig blev alt nystafferet.
Hovedstykkerne
marmoreredes,
således
alter,
præ
dikestol, døbefont, dele af gesandternes tribune, de
forreste kirkestole, samt orgelfacaden. En række de
korative
enkeltheder
forgyldtes
og
bronzeredes,
mens større, mere sekundære flader perlemaledes el
ler fik egetræsfarve.42 Den stadig tiltagende fugt i
kapellet nødvendiggjorde i de følgende år reparatio
ner, især af alterpartiet. I forbindelse med kirkens
afmontering og nedrivning i foråret 1841 afhænde
des hovedparten af de større inventargenstande. Så-

INVENTAR

327

Fig. 12. Grundplan af gesandtskabskapellet med tilhørende bygninger o. 1773 (s. 326). 1:300. Kapellets læng
de, der indirekte kendes fra brandtaksationer, er her gjort konform med fig. 11. Det skal dog understreges, at
der herved opstår andre uoverensstemmelser mellem de to tegninger. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. —
Ground-plan of the Habsburg legation chapel with adjacent buildings, c. 1773. The length of the chapel is indirectly
known from assessments for fire insurance. Here it is drawn to conform with fig. 11. This gives rise to inconsistencies
between the two drawings.

ledes solgtes prædikestolen, dele af altret og lysekro
nerne tillige med en lang række byggematerialer.51
Orglet blev dog overført til den katolske menighed i
Kiel (jfr. s. 336), mens højaltret med tabernaklet i
første omgang deponeredes i den nye kirke, hvorfra
det via en række mindre kapeller i 1892 kom til Ro
senkranskirken. Det synes dog ikke længere at eksi
stere. I den nuværende kirkes beholdning af altersølv
findes derimod flere genstande fra tiden før 1841.
Disse er nævnt i det følgende, når de – oftest dog
kun med forbehold – lader sig spore i inventarierne
fra 1777 og 1844. Inventar, ældre end 1764, er også
medtaget nedenfor, når proveniensen fra et tidligere
gesandtskabskapel ikke er sikret.
Den liturgiske disposition i Zubers kapel fulgte
det traditionelle mønster med altret i øst over for
orglet i vest, placeret på et pulpitur over indgangen
(fig. 12). Ved altret var, i hvert fald til 1819, to skrif
testole.41 Ved den ene af disse var desuden døbefon
tens og skriftestolens (sic) plads dog forneden i kir
ken, fonten til højre og stolen til venstre.46 I koret
var mod nordøst en loge til det østrigske gesandt
skab (fig. 12). Prædikestolen var anbragt i sydøst,
umiddelbart i tilknytning til sakristiet. Herfra blev

den dog muligvis 1823 flyttet længere ned i kirken.26
To lukkede stole var ved kirkens indgang i vest.

†Altre. 1) Formentlig opsat 1765. Udført af træ

og smykket med »Licinier« (lisener, her vel
snarere pilastre) af korintisk orden.41 Disse har
antagelig indrammet †altertavle med maleri af
»Gienløseren« på korset.19 På alterbordet stod,
i det mindste efter 1797, et †tabernakel, ligeledes
af træ. I forbindelse med kapellets hovedistand
sættelse 1818-19 erstattedes det gamle alter med
et nyt. 2) Udført 1818-19 af snedker Peter
Kretz junior52 efter tegning af hans far, sned
kermester J. P. Kretz senior.26 Altret omfattede
fire søjler af romersk (komposit) orden med
gesimser,
postamenter
og
billedhuggerarbej
der. Desuden en fordybet kasse med rundbuer
foroven til †alterbilledet. Dette kan have været
genanvendt fra det første alter. De fire søjler
var stafferet som rødlig marmor, idet en række
detaljer bronzeredes. På altret stod seks forhøj-
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Fig. 13. Udsnit af †alterbord og tabernakel 1819 fra
det østrigske gesandtskabskapel i Bredgade. Genanvendt i Rosenkranskirken med ændringer (s. 327f.).
Ældre fot. i NM2. — Detail of †altar and tabernacle,
1819, from the chapel of the Austrian legation in Bredga
de. Re-used in Rosenkranskirken with alterations.

ninger (vel lysskamler), der ligeledes marmore
redes.52 Endvidere et †tabernakel (se nedenfor).
De stadige fugtproblemer i kapellet berørte
også altret, der 1826 og atter 1829 måtte istand
sættes.24 På dette tidspunkt var det rådnet helt
op til altertavlen. Der blev derfor taget skridt
til at lægge et fundament af kampesten og tegl,
og desuden udføre to postamenter af sandsten.
Selve søjlepostamenterne skulle fortsat være af
træ. Det ses dog ikke, om reparationen gen
nemførtes. 1841 blev altret afmonteret og for
en tid deponeret. Sidenhen genanvendtes det
(eller i det mindste dele heraf) i S. Ansgars kir
kes anneks, S. Knuds kapel i Ny Kongensgade

17 (indviet 1867). Derfra kom det til S. Josefs
søstrenes kapel, oprettet 1878 på Bülowsvej og
1885 flyttet til Frederiksberg Allé 15-17.53
O. 1892 fik altret endelig plads i den nyind
viede Rosenkranskirke i Boyesgade på Frede
riksberg. Her erstattedes det dog 1924 af et nyt
alter, og dets senere skæbne synes ikke at være
kendt.54
Ældre fotografier af kirken giver enkelte hol
depunkter for en rekonstruktion af altrets op
rindelige udseende (fig. 13). Alterbordets forsi
de synes stafferet (sekundært?) med kors mel
lem IHS og sammenskrevet MAR. Herpå er et
tabernakeltårn i to etager, foran en bagklæd
ning, inddelt i fire, senere bemalede, panelfelter
og øverst kronet af frise med liggende volutter
og palmetter. Af de fire oprindelige søjler og
altertavlen ses intet spor.
†Tabernakel (fig. 13), udført 1818-19 samtidig
med altret eller genanvendt med ændringer fra
det ældre alter.52 Antagelig identisk med den
ottekantede opbygning, placeret på en, vel se
kundær, underdel med aflåseligt skab, i Rosen
kranskirken. I midten rundbuet niche, flanke
ret af småsøjler. Sammensat profileret overdel,
kronet af bort som bagklædningen, samt af
midtpalmet. Lys staffering med forgyldning.
At dømme efter formen, var det tabernaklet,
omtalt som »et tempel til en kirke«, som
A. C. Schwensen 1819 fik betaling for at for
gylde og marmorere; endvidere hvidlakeredes
søjlerne og to små †figurer.42 Disse, der forestil
lede Maria og Johannes, var dog gået tabt før
opstillingen i Rosenkranskirken 1892.53 Endnu
1844 nævnes tabernaklet i S. Ansgars kirkes in
ventarium.
Strålekrans af sølv fra †gloriole til tabernakel,
skænket
af
pastor
Scheurman
(Schürmann,
præst ved kirken 1777-1801). Sidenhen omdan
net til gloriole, påsat den nye kirkes tabernakel
(s. 397).
†Tabernakelstager. Nævnt 1777, af messing.
Identisk? med de tilsvarende, nævnt 1844.
†Alterklæder. Inventariet fra 1777 nævner i alt
11 alterforhæng i de gængse liturgiske farver,
foruden violblå, askegrå og brun. Forhængene
indgik tillige med et antal †tabernakelforhæng i
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sæt, der også omfattede messehagler. Hoved
parten var skænket af fremtrædende medlem
mer fra menigheden, heriblandt gesandten grev
Wurmbrand
og
bygmesteren,
hoftømrermester
Zuber. Også fra den østrigske kejserinde Maria
Theresia anføres to. Foruden disse omtales
1844 yderligere ni, hvoraf ingen umiddelbart
lader sig identificere med de førnævnte. Af for
hængene skal særligt nævnes kejserindens ga
ver, et violblåt med blomsterbroderi og sølv
tresser, samt et af grønt guldmor med smalle
guldborter. Blandt de ældste var antagelig ge
sandt Wurmbrands af sølvagtigt stof med guld
indvirkning og -tresser. Blandt de nyere, med
regnet 1844, var et antependium af stribet stof i
brogede farver, broderet med billeder af Jom
fru Maria og seks englehoveder. Stoffet var
skænket 1832 af baron von Langenau. Denne
havde også bekostet et forhæng af hvidt silketøj
med rigt guldbroderi og Guds øje i stråler, va
sket og udspændt på ramme 1842 og endnu i
beholdningen 1930.50
Altersølv.
Af
kapellets
altersølv
eksisterer
endnu en række genstande. Andre dele, der
nævnes 1777 og 1844, har derimod ikke kunnet
følges gennem inventarlisterne fra 1905, 1909,
1914 og 1930. Identifikationen vanskeliggøres
generelt ved de ofte summariske angivelser.
†Alterkalke. 1) 1662, men først nævnt 1844.
Sølv. På underdel af fod stod: »R. D. Caspar
Leonis. Canon Senior S. Maur. ... Ao 1662«. 2)
Omtalt 1777, indvendig forgyldt. 3) Som nr. 1.
Indvendig og udvendig forgyldt. 4) Før 1843,
hvor den nyforgyldtes. Af drevet arbejde, ind
vendig forgyldt. Kunne muligvis være identisk
med nr. 1. 5) Nævnt 1844 blandt beholdnin
gens ældre kalke; sølv, fladt arbejde, indvendig
forgyldt. Alle med tilhørende †diske.
†Sygesæt. 1777 omtales to små †fade til at bæ
re »das hochwertige Gut« (sakramentet) til de
syge.
»Kommunikantbæger«,
vel
†sygekalk,
omtalt 1777. Lille.
†Rejseskrin. 1) »Reise-Kapelle«, skænket af
pater Hell (Maximilian Hell, der 1769 var i
Danmark),17 Indeholdt †kalk af forgyldt kobber
med matforgyldte rosetter på skaftets knop og
indgraveret krucifiks på fodens overdel. Tilhø-
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Fig. 14. Messehagel fra 1700’rnes anden halvdel. Ef
ter traditionen broderet og skænket af kejserinde
Maria Theresia (s. 338). S. Ansgars kirkes museum.
NE fot. 1975. — Chasuble from the second half of the
eighteenth century. According to tradition, both embroide
red and donated by Empress Maria Theresa.

rende †disk. Desuden †messingkors med to små
†lysestager, et par †tinkander med †tallerken, et

gammelt †messegevandt, samt en lille †messebog,
alt i en lille †kasse, der 1777 var meget beskadi
get. 2) Skænket af grevinde Blücher-Altona (f.
Ferall, 1802-85), antagelig ved kapellet før
1843,
hvor †kalken, der havde mat løvværk,
nævnes som nyforgyldt. Tilhørende †disk og
†rejsemessehagel, samt †krucifiks med elfenbenskorpus.
Ciborium. 1777 anførtes to ciborier, hen
holdsvis et indvendigt forgyldt, samt et ind
vendigt og til dels udvendigt forgyldt. 1844
nævnes atter to, foruden en nyanskaffelse. De
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to første har antagelig været af ældre dato og
heraf kunne det ene, der 1844 nævnes som 14,5
tommer højt (ca. 37,7 cm), med drejet arbejde
ved foden, drevet i midten og i øvrigt glat,
samt med løst låg, hvorpå krucifiks, være iden
tisk med det nedennævnte. (Fig. 15), 1700’rnes
første halvdel med senere ændringer (?). 35 cm
højt, foden og skaftet af sølv, bæger og låg af et
mere gulligt metal (sølv med forgyldning?);
begge dele adskiller sig også i udformningen
fra underpartiet, der med tunget, profileret fod
og skaft med uregelmæssigt formet, pærelignende og rocailleprydet knop over to mindre,
flade, har et rokokoagtigt stilpræg. Glat bæger
(yngre) med næsten lige sider og låg, udformet
med tre afsæt og foroven kronet af kløverbladskors. 1905-30 er omtalt et stort, sølvforgyldt ciborium i tabernaklet, der kunne være
identisk med dette eller det s. 407 omtalte.
Fig. 15. Ciborium, 1700’rnes første halvdel med se
nere ændringer (?) (s. 329f.). S. Ansgars kirke. NE
fot. 1975. — Ciborium from the first half of the eigh
teenth century with later alterations (?).

†Ciborier. 1) Nævnt 1777. Delvis forgyldt. 2)
Nævnt 1844, mat og fladt arbejde, 11 tommer
(ca. 27 cm) højt, forgyldt indvendig og ved
randen, på fodens midte, samt på lille kors.
Monstranser. 1) (Fig. 16), o. 1739, 53 cm høj.
Den ovale tungede fod, der har dobbelt fod
plade, smykkes forneden af godronnering, af
brudt af fire rosetter. Herover to større og fire
mindre englehoveder. Imellem fodens to dele
er indsat fire store, samt fire × tre små, kulørte
sten. Skaftet er formet i tre dele, nederst med
lodrette tungelignende led, oprullet i enderne
og sammenholdt af ring, foroven med kugle
formet led, der er smykket ligesom fodens nederste parti. Det centrale cirkulære rum til lu
nula og hostien, er indfattet i strålekrans, inden
for hvilken en krans af overflødighedshorn,
vinløv samt -klaser og kornaks, tillige med en
bred
bort,
prydet
med
båndog
blad
ornamenter. Den indre og ydre del er besat
med talrige kulørte sten. Øverst ses Gudfader i
skyformation sammen med engle. Ved hans
venstre hånd, der pegende viser mod hostien,
ses Helligåndsduen. Herover latinsk kors, fra
hvis hjørner stråler udgår, alt ligeledes besat
med stene.
På fodens overside er fire stempler: hjerteformet mestermærke AK over 1723 for Axel
J. Krøyer (Bøje, rev. udg. 1979, 304), Københavnsmærke
1739,
guardeinmærke
for
Peter
Nicolai von Haven og månedsmærke krebsen.
Under bunden indprikket: »A 1759« i skrive
skrift. Monstransen er nævnt 1844, men kan
være identisk med den »Monstrans af sølv, del
vis forgyldt«, der medtages 1777. I princippet
kan den også stamme fra et ældre gesandt
skabskapel.
2) (Fig. 17), o. 1817, af forgyldt kobber, 44
cm høj. Oval fod med fodplade, høj, lodret
kant over bladbort. Overgang til skaft formet
som
omvendt
»blomsterbæger«.
Indknebet
skaftled omkring kugleformet led med støbt
guirlande. Strålekrans omkring hostien, dannet
af fire udstansede plader med forskellig diame
ter, mens overgangen fra skaftet formidles af
kurveformet led med drueklaser og aks. Om
kring hostien krans af røde og hvide sten.
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Fig. 16-17. Monstranser. 16. O. 1739, af forgyldt sølv med mestermærke for Axel J. Krøyer (s. 330f.). 17.
Skænket 1817 af kirkens forstander Johannes G. Blankensteiner. Efter traditionen udført i Augsburg. S. Ans
gars kirke. NE fot. 1975. — Monstrances. 16. C. 1739, gilt silver with the master’s mark of Axel J. Krøyer. 17.
Donated 1817 by Johannes G. Blankensteiner, churchwarden. Said to have been made in Augsburg.

Øverst latinsk kors med stråler udgående fra
hjørnerne mellem armene, ligeledes besat med
stene.
På
fodpladen
rektangulært
stempel,
hvorpå med versaler: Wohak, antagelig mester
mærke for håndværker i Augsburg, hvorfra
monstransen skulle stamme.50 Desuden under
bunden med graveret skriveskrift: »Blanken
steiner dedit Catholicis Hafniensibus 5 April
1817« (Blankensteiner skænkede (denne) til de
københavnske katolikker 5. april 1817). Mon
stransens giver, Johannes G. Blankensteiner,
tilhørte kirkens forstanderskab.
Messekander. 1777 omtales et par sølvmessekander med tallerken, samt et tilsvarende sæt af
tin. 1844 nævnes et par sølvkander til vand og
vin, restaureret 1843 af baron von Langenau.
Sættet er måske identisk med det ovennævnte,
og bakken kan være den, der endnu er bevaret
(se nedenfor). Også sættet af tin, hvoraf der

1844 kun opregnes en kande, kan antagelig
identificeres med et endnu eksisterende.
1)
(Fig. 18), 1747. Oval bakke af sølv,
20,5×14,5 cm. Under bunden fire stempler:
mestermærke for Detleff Pape (Bøje 502) 1747,
Københavnsmærke
174?,
guardeinmærke
for
Christopher Fabritius og månedsmærke fisken.
Flere reparationer. I museet (Mus. nr. M 5),
hvor også en tilhørende †kande (Mus. nr. M 7)
er registreret 1968. Kanden ses dog ikke i dag.
2) (Fig. 19). Nævnt 1777 (?). Tin, 12 cm høj
kande af enkel barokform med graveret V på
låget. Tilhørende bakke, 20×13 cm, glat med
tunget kant. Begge dele fundet på kirkens loft
ten i dag placeret i museet. †Kande til vand,
nævnt 1777.
†Alterstager. 1) 1777 registreres fire par store
messinglysestager, der kan være identisk med
et tilsvarende antal, omtalt 1844.50 Stagerne ny-
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Fig. 18. Sølvbakke, 1747. Tidligere anvendt med
†messekande (s. 331). S. Ansgars kirkes museum.
NE fot. 1975. — Silver tray, 1747. Formerly used with
†ewer for Mass.

forgyldtes i forbindelse med indvielsen af den
ny kirke 1842 og har formentlig været placeret
på højaltret, men blev 1843 overflødige, da den
franske dronning skænkede otte større stager
(s. 410). Det kan være de førstnævnte, som af
Hetsch er indtegnede på udkast til altret
(fig. 36, 38, 67). I så fald har de haft tresidet fod
med volutter og kanelleret skaft, der indsnævres foroven, samt profileret lysskål. 2) Et par
små dobbelte stager af messing, forsølvede og
»lukkede« (?) fra 1777, kan måske identificeres
med to par ældre stager af sølvplet, nævnt
1844, idet der dog tilføjes, at det mindre par
mangler.
†Krucifikser. 1) 1823 skænket til kirken af den
polskfødte soldat Johann Kaslopski.50 Sølvforgyldt, 6 tommer højt (ca. 15 cm) med tilhøren
de futteral. Senest nævnt 1844. 2) Skænket af
kobberhandler
Arent
Ververs
og
restaureret
1843. Korpus af elfenben, på korstræ af eg.
Desuden under Kristus Maria Magdalenefigur,
ligeledes af elfenben. Senest omtalt 1844.
†Røgelsekar. 1) nævnt 1777, af sølv. Med til
hørende †skib og †ske. Måske identisk med kar,
restaureret 1843 på baron von Langenaus or
dre. Det kan også være dette, der o. 1944 blev
fremdraget efter års ophold på kirkens loft og
nyforsølvedes.55 Karret er dog bortkommet
o. 1960. 2) Omtalt 1844 som »gammelt«, mes
sing med tilhørende †skib.

Røgelseskib, (fig. 20) o. 1789, af sølv, 8 cm
højt. Den ovale fod er indknebet under det
glatte bæger, som dækkes af fladt låg. En tred
jedel af dette er loddet til bægerets mundingsrand, mens den øvrige del er oplukkelig. Foden
synes at være trykket op i bægerets bund. Un
der låg fire og under fod andre tilsvarende fire
mesterstempler for Jens Jensen Viol (Bøje 676).
Under låget ved hængslet graveret 1789. Skibet
er antagelig det, der er nævnt 1844 som høren
de til røgelsekarret nr. 1 (se ovenfor). Skeer. 1)
Muligvis samtidig, fandtes endnu 1975 ved ski
bet. I dag anvendes 2) nyere, 14,2 cm lang sølv
ske, på skaftet mærket med pave Pius X.s navn
(1903-14).
Messehagler. Kapellets beholdning af messe
klæder var ganske omfattende. 1777 opregnes i
alt 14 messehagler (fraregnet grevinde von
Stockens fra 1725 (s. 314f.)). Hovedparten af
disse var samhørende med alterklæder (s. 328)
og anvendtes i forskellige sammenhænge, på
festdage, om søndagen, til daglig brug og til
sjælemesser. 1844 omfattede samlingen 15, der
enten var betegnet som gaver, bl.a. fra den øst
rigske gesandt von Langenau, fra grevinde
Bombelles (f. Ida Brun) og den portugisiske
chargé d’affaires Sarmento, eller at dømme ef
ter betegnelsen »alt« tilhørte den gamle behold-

Fig. 19. Messekande af tin med tilhørende bakke,
antagelig identisk med sæt, nævnt i inventariet 1777
(s. 331). S. Ansgars kirkes museum. NE fot. 1975.
— Pewter ewer and matching tray, presumably identical
with the set mentioned in the inventory of 1777.
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ning. Ingen lader sig dog med sikkerhed identi
ficere med de omtalte fra 1777 og bortset fra en
enkelt (se nedenfor) synes ingen at kunne følges
længere end til 1844.
Messehagel (fig. 14), 1700’rnes anden halvdel.
Gråhvidt, sølvindvirket silke med rigt broderi
af blomster, blade og frugter, hvoraf en række
udgår fra overflødighedshorn. På rygstriben,
der indrammes af guldbånd, er buket, sam
mensat af kornaks og vinløv med drueklaser.
Alt udført i guld og mangefarvet silke. Guld
borter ved kant og lyseblåt silkefoer.56 Messe
hagelen skulle ifølge traditionen være skænket
og tilvirket af kejserinde Maria Theresia, men
nævnes som sådan først i inventariet fra 1909.50
At dømme efter farve, stof og broderi kan den
dog ikke være identisk med nogen af de tre
(grønt guldmor, violblå, sort fløjl), der 1777
udtrykkelig betegnes som kejserindens gaver.
Ej heller lader den sig med sikkerhed identifice
re med andre af inventariets messehagler. 1844
omtales to hvide silkemessehagler, en »gam
mel«, guldindvirket (sic) med silkeblomster og
guldborter, samt gråt lærredsfoer (sic), samt én
med røde og grønne blomster, gule silkeborter
(sic) og blåt lærredsfoer (sic). Messehagelen
kunne være identisk med en af disse.
†Alterskranke
med
knæfald
(kommunionsbænk) (fig. 12). Omkring altret var en skranke,
der antagelig fornyedes og i hvert fald stafferedes 1819, således at de opretstående stykker
mahognimaledes, 61 balustre bronzeredes, og
trinnet
omkring
balustraden
maledes
dels
grønt, dels som marmor. Skranken med dreje
de balustre og knæfald udgjorde de fem sider af
en ottekant.57 I lighed med altret var også den
ne talrige gange genstand for fugtangreb. En
plan fra 1829 om at udføre gitterværket om
altret afjern, knæfald og altertrin af sten, vides
dog ikke at være blevet realiseret.24
†Døbefonte. 1) Vel fra opførelsestidspunktet
1764-65. I brandtaksationen fra 1797 omtales
døbepladsen ved den ene skriftestol, der stod
nær altret. Ved fonten nævnes desuden en tilhø
rende(?) †træfigur i legemsstørrelse.41 2) Udført
1818-19 af Peter Kretz junior52 efter tegning af
Kretz senior.26 Fonten var af mahogni og forsy-

Danmarks Kirker, København

Fig. 20. Røgelseskib, o. 1789, udført af Jens Jensen
Viol. Muligvis samtidig tilhørende ske (s. 332).
S. Ansgars kirke. NE fot. 1975. — Container for in
cense in the shape of a ship, c. 1789, by Jens Jensen Viol.
Possibly with matching spoon.

net med dekorerede partier og billedhuggerar
bejder.
Den
stafferedes
med
marmormaling
overalt, idet dog foden var mørk, en forgyldt
sol føjedes til, mens »Korsbehrfutteralet« (him
len?) over fonten marmoreredes med forgyldt
sol og kors, forgyldt tandsnit, en tilsvarende
kant om glasset og to snirkler ved siderne. Når
der i samme malerregning yderligere anføres
en post på marmorering af »Daaben«, samt
forgyldning af konsoller, tandsnit og opmaling
af et ornament, gråt i gråt, kunne det dreje sig
om et †fontegitter, en balustrade omkring dåbspladsen. Det kan være til dette eller til selve
døbefonten, der samtidig føjedes to løvehove
der og en forsænket ramme. På fonten var
yderligere et †billede, antagelig det maleri af
Kristi dåb, som C. F. Christensen betaltes for
5. dec. 1818.42 Fontens plads angives endnu
1819 som 1797, men var ifølge en senere tradi
tion til højre for indgangen.46 Antagelig er det
denne døbefont, der endnu omtales i den ny
kirkes inventarium 1844 og her betegnes som
en gave fra baron von Langenau.50
†Dåbsfad. 1844 nævnt et engelsk dåbsfad af
sølvplet med tilhørende †kande.
Oliebeholder, (fig. 21), skænket 1816 af glas
handler Schubert. Sølv, 10 cm høj, med cirku
lær profileret fod, hvorfra udgår to horn på
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ne med opgang fra sakristiet, men blev 1823
foreslået anbragt længere nede i rummet, så
menigheden bedre kunne høre og forstå prædi

Fig. 21. Beholder til olie og chrisam, skænket 1816
af glashandler Schubart (s. 333f.). S. Ansgars kirke.
NE fot. 1975. — Vessel for oil and chrism donated in
1816 by Glass Merchant Schubart.

hver side af latinsk kors. På den ene graveret
O, på det andet Ch (til chrisam). Dette genta
ges på lågene. På foden graveret G & S med
skriveskrift. Under bunden fire stempler, alle
mestermærker for Francizcus Kozlowsky (Bøje
897 og 898).
†Oliebeholder. Lille, af sølv, nævnt 1777.
†Vievandskar. 1797 og 1819 omtales to
»smaae Vandkummer«, en af messing og en af
marmor ved indgangen. En kumme af mar
mor, vel identisk med den ovennævnte, var i
hvert fald siden 1844 og endnu frem til 1941
anbragt ved indgangen til den nuværende
kirke.50
†Prædikestole. Antagelig fra 1764-65 med se
nere ændringer. Træ med forgyldte »zirater«.41
Udgjorde de syv sider af en ottekant (fig. 12).
1818-19 undergik stolen en gennemgribende istandsættelse, hvorunder en †himmel, smykket
med billedhuggerarbejder blev tilføjet. Prædi
kestolen og himlen blev samtidig marmoreret
og delvis forgyldt, ligesom en sol med bronze
ret kors og indvendig en fremstilling af Hellig
ånden omgivet af blå luft, føjedes til himlens
udsmykning.42 Endvidere et †omhæng, af rødt
fløjl med guldfrynser og kvaster. Prædikesto
len var oprindelig placeret i kirkens sydøsthjør-

kenen.26 Stolen afhændedes 1843.58
†Stolestader. Kapellets stolestader var genanvendt fra kapellet i Købmagergade (s. 316).
Antallet angives til 43 i 1797. Stolene var op
stillet i to blokke langs nord- og sydvæggen
(fig. 12).59 Udformningen af døre og låse var
dog meget forskelligartet, idet stolene udleje
des til menighedens medlemmer, der hver især
havde indrettet dem efter egen smag.60 1818-19
blev staderne nedbrudt og kun 40 genopstillet
med nyt gulv, nye sidevægge, døre, samt en
række bænke. Stolene blev egetræsmalede, idet
dog stolene fra nr. 1-20 (sic) marmoreredes.
1823 inddroges de to øverste stole i venstre side
til repræsentanter fra diplomatiet. 1835 var sto
lene på ny genstand for reparation, og efter
nedbrydningen af kapellet 1841 er de antagelig
blevet afhændet.24
†Skriftestole. Allerede 1772 nævnes skriftesto
le i kapellet, 1797-1819 nærmere specificeret
som to stole, afdelt med panel og placeret på
hver side af altret.50 Over skriftestolene (eller
indgangen hertil) var frontoner. På planen
(fig. 12) er nord for altret angivet et større og et
mindre rum, begge med indgang fra kirken.
Dette kunne være de nævnte skriftestole, der
næppe har været syd for altret, hvor sakristiet
og opgangen til prædikestolen var angivet.
1829 erstattedes den gamle skriftestol med læ
dersæde af en tilsvarende ny.24 Måske var stole
nes antal på dette tidspunkt reduceret til én.
Ifølge en senere tradition fandtes således kun en
enkelt stol til venstre for indgangen.46
†Herskabsstole. Kapellet har været forsynet
med et antal lukkede herskabsstole. Den østrig
ske gesandt havde i nordøst sin særlige loge,
efter alt at dømme hævet over gulvniveau
(s. 326). Hertil kom to lukkede stole i vest un
der orgelpulpituret, én på hver side af indgangsvestibulen (fig. 12). 1797 nævnes yderli
gere tre lukkede stole på gulvet. Deres place
ring kendes dog ikke sikkert. Endelig blev de
to forreste stolestader i nord 1825 inddraget til
gesandten.

STOLE • PENGEBEHOLDERE • ORGEL

De lukkede stole under orglet blev 1819 stafferet med perlefarvet brystpanel, marmorerede
vægge, samt rødligt loft med grålig frise og blå
gesimser. Tre bænke i hvert rum fik egetræs
maling. De lukkede stole på gulvet, der 1820
kaldtes nye, blev malet med ådret egekulør,
mens lofterne fik blå fyldinger, hvori rosetter,
malet gråt i gråt, friser af samme farve og hvide
lister.
Efter indstilling fra forstanderskabet beslut
tede man 1823 at udleje de lukkede stole og
tribunerne.61 Med de sidstnævnte sigtes antage
lig til herskabsstolene ved indgangen. Således
ønskede Christopher Mac Evoy 1829 at leje en
af tribunerne »unter (her vel: nedenfor) dem
Chore zur rechten Seite der Eingangsthüre. «24
Det var dog en betingelse, at kun møblerne
inde i stolen måtte udsmykkes, idet alle øvrige
»Forziringer«
ville
ødelægge
symmetrien
i
kirken.
†Løse bænke og stole. 1797 omtales et ikke
nærmere specificeret antal åbne bænke på gul
vet. Desuden 14 løse bænke og i forhallen tre
løse stole. 1819 er alene forhallens stole, der nu
kaldes
»faste«,
medregnet.50
Hertil
kommer
yderligere ifølge rgsk. to bænke med rygstød
ved altret, to skamler til bøn, to bænke ved
prædikestolen, samt to ved dåben.42
Kiste, 1823. Jernbeslået trækiste med bære
hank og tre jernbånd til hængelåse, efter traditi
onen anskaffet i forbindelse med den såkaldte
»revisionsstrid« i menigheden. Kisten var be
regnet til opbevaring af regnskaber og værdi
papirer og indrettedes således, at de tre låse
skulle åbnes samtidig af henholdsvis gesandtskabspræsten,
regnskabsføreren
og
menighe
dens forstander.62 I S. Ansgars kirkes museum.
†Pengeblok. Omtalt 1827 i forbindelse med
overvejelser om anskaffelse af ny klingpung.24
Lille †sølvklokke til †fattigtavle, nævnt 1777.
†Klingpung. Anskaffet 1819-20. Et forslag til
aflåsning af pungen afvistes 1827, og endnu
1830 havde den ikke fået lås.24 En klingpung
med sorte perler, samt sølvklokke og -ring er
nævnt 1844, men det er uvist, om den er iden
tisk med ovennævnte (jfr. s. 425).50
†Pulpitur. Logen til den østrigske gesandt
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havde en fremtrædende plads ved kirkens
nordøsthjørne i en særskilt bygning, opført ef
ter 1771 (fig. 12).41 Trin i denne bygning førte
op til logen, der har været hævet over gulvni
veau, mens en åbning med vinduer vendte mod
kirkerummet. Ved istandsættelsen 1818-19 fik
logen en arkitektonisk udsmykning med ge
simser og frontespiece, samt postament og fod
stykke. Alt perlemaledes, idet dog ornamenter
og andre fremtrædende led forgyldtes, og
piedestalerne marmoreredes. Over stolen var
bronzemalet løvværk med et hoved i midten.
Under vinduesåbningen var et draperi af pensée (violetbrunt) fløjl med det østrigske våben.
Indvendig var logen, i det mindste efter 1819,
grønstafferet. Væggene fik endvidere »chammoa« (chamois(?), dvs. lysegule) friser. Møble
mentet bestod fra 1819 af seks stole med grønt
klæde, to tilsvarende puder, to skamler og et
fodtæppe.
†Orgler. 1) Kapellet har antagelig fra opførel

sestidspunktet haft et orgel. I hvert fald nævnes
et orgel 1769 af pater Hell, der dog beklagede,
at han ikke havde haft lejlighed til at høre det.17
1772 omtales et positiv, antagelig det samme
instrument, i brandtaksationen.41
2)
Formentlig bygget o. 1775, idet dette års
tal 1804 kunne læses på facaden tillige med en
latinsk indskrift til den stormægtige velgørerindes, dvs. kejserinde Maria Theresias, pris.19
Orglet, der ifølge brandtaksationen 179741 hav
de otte stemmer, var placeret på et pulpitur
over indgangen til kirken, dvs. i vestenden.
Herfra var der så ringe afstand til kirkens loft,
at dette kunne nås med hænderne.46 Hvis stem
meantallet i brandtaksationen 1797 er korrekt,
må to stemmer være blevet tilbygget inden
1813. Om instrumentets beskaffenhed forud
for en reparation og ombygning 1813 (ved Da
niel Wroblewsky, København) haves følgende
oplysninger: Ét manual med 10 stemmer, her
iblandt Principal 8', Gedakt 8', Octav 4', Fløjte
4' og Mixtur III. Gedakt og Fløjte af træ, Prin
cipal og Octav med henholdsvis 17 og 4 træpi
ber i bassen; alle øvrige piber af metal. Sløjfevindlade. Klaviaturomfang: 49 toner. Tonehøj
de: kortone, dvs. høj stemning.63
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Wroblewskys arbejde 1813 bestod bl.a. i at
indsætte nye metalpiber i stedet for træpiberne,
der var ødelagt af fugt, samt at udskifte Mixtur
III, (der betegnedes som »hæslig, utydelig og
skrigende«), med en noget utraditionel Fløjtemixtur I, der repeterede i hver oktav, hvorved
alle c-toner (dog vel næppe c'") fik 2 fods tone
højde. Desuden ombyggedes den gamle bælg,
og en ny tilsattes for at gøre vinden mere egal.64
Efter at orglet således var kommet i bedre
stand, besluttedes det at ansætte en dygtigere
organist; denne, J. S. Tusar, tiltrådte 1. søndag i
advent 1813 og hans forgænger tilbød sig her
efter som bælgtræder.26
Trods den gennemgribende reparation fun
gerede orglet stadig ikke tilfredsstillende, og
allerede 1818, i forbindelse med kirkens hoved
reparation, sluttedes der kontrakt med orgel
bygger Hans Friderich Oppenhagen fra Oden
se om endnu en ombygning. Ifølge kontrakten
skulle Oppenhagen udvide manualet med en
stemme, Flauto traverso af træ, og bygge et
pedalværk med to oktaver og tre stemmer, 16',
8' og 4', alle af træ. Hovedværket skulle forsy
nes med en ny vindlade, bygget så rummelig,
at nogle af de små, umoderne stemmer med
tiden kunne udskiftes med større. Endvidere
skulle orglet vendes 180°, så organisten, der
hidtil havde haft sin plads bag orglet, kom til at
sidde foran dette, med ryggen mod alteret.
Orglet blev stemt i kammertonen, dvs. ca. ½
tone dybere end før, og der leveredes to nye
blæsebælge. Bælgene anbragtes på loftet, og
man ophørte samtidig efter orgelbyggerens an
modning med at anvende kirkeloftet til tøjtør
ring, idet den fugtige luft ellers ville blive ind
suget af bælgene til skade for orglets mange
trædele.65
Mens ombygningen stod på, lejedes et kabinetsorgel, uden tvivl identisk med det engelske
husorgel, der var i brug i Christiansborg slots
kirke 1826-29 og senere kom til Vonsild kirke,
Vejle amt.66
Oppenhagens
ombygning
færdigmeldtes
august 1819, selv om pedalet stadig manglede
en Basun 8' (senere benævnt Fagot), en stem
me, der skulle betales særskilt efter nærmere

underhandling, og altså ikke var omfattet af
kontrakten.67
Ud over kontrakten indsattes 11 tinpiber,
formentlig prospektpiber til den nye »beklæd
ning« med afdelinger, døre, gesimser og billed
huggerarbejde, der leveredes 1819. Spillebor
det fik 16 nye navneplader, hvorpå de enkelte
stemmers navne stod skrevet med guld (inklu
sive fagotten havde orglet 14 stemmer; de to
sidste skilte kan have henvist til spærreventiler
for henholdsvis manual- og pedalværket). De
nye bælge blev først leveret og opsat 1820; en
oplysning 1821 om transport af bælgene til Kø
ge gælder formentlig de gamle, tiloversblevne
bælge, der kan være blevet solgt til den derbo
ende orgelbygger Bergmann.68
Ligesom ved det skandaleombruste orgel
byggeri få år senere i Vor Frue Kirke, Køben
havn, var der store problemer med at få Op
penhagen til at opfylde sine forpligtelser.69 Ef
ter flere frugtesløse forsøg på at få ham til at
fuldføre arbejdet så man sig 1824 nødsaget til at
indklage
ham
for
Forligelseskommissionen,
fordi orglet stadig var mangelfuldt og trængte
til stemning, og fordi et senere forfærdiget fa
gotregister stadig henlå uden at være sat på
vindladen. Først i februar 1826 kunne organist
Tusar erklære alt i orden.70
Ved indretningen af den nuværende kirke
valgte man at anskaffe et helt nyt orgel. Det
gamle skænkedes 1841 til den nyopførte katol
ske kirke i Kiel.71
†Orgelfacade og -pulpitur. Orglet (eller orgel
pulpituret?) var før 1804 smykket med årstallet
1775, en latinsk indskrift samt det østrigske vå
ben.19 1819 leverede snedker Kretz junior en
beklædning til orglet med afdelinger, døre, ge
simser osv.52 Desuden to jalousier på orglet.
Endelig til udsmykning foran orglet en balu
strade, hvorpå det østrigske våben. Maler
H. J. Svannekiærs staffering omfattede – for
uden en ovn foran orglet, prydet sort med
rødt, hvidt og forgyldt skjold, forgyldt scep
ter, krone og klør, samt forgyldt og blåt rigs
æble – to festoner, to store og otte mindre ro
setter, der forgyldtes, samt alt træværket ind
mod kirken, der oliefarvedes og marmorere
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†Salmenummertavler. 1) 1813 bevilgedes fire
tavler efter ønske fra flere af menighedens med
lemmer.42 Leveret af snedker H. N. Leopold og
lakeret, samt forsynet med påskrift. Hertil an
skaffedes ti blikplader, der hvidlakeredes. 2)
1820-21 indkøbtes fire nye tavler, 2 alen×1 alen
3 tommer (ca. 125×65 cm), hver med otte af
delinger og lister. Tavlerne sortmaledes, lister
ne forgyldtes, og kanterne hvidstafferedes. På
skrifter foroven. Sorte indskudsbrædder med
hvide streger. Bliknummerplader, samt kasse
til opbevaring.72
Præstemalerier. 1) (Fig. 22), portræt af pastor
Bernhard Holtzförster (1736-1816), 1814. Pa
stel på papir, 48,5×40,5 cm, signeret og dateret
i nedre højre hjørne af Christian Horneman.
Brystbillede en face mod højre. Sognepræsten
er vist med blå øjne og hvidgråt lokket hår
under den skaldede isse. Blå opknappet frakke,
på hvis venstre revers ses orden i rød- og hvidstribet bånd. Hvidt halsbind. På brunlig bag
grund. Maleriet erhvervet af menighedens for
standere på auktion 1830.73 I præsteværelset. 2)
Gentagelse eller kopi af pastellen, udført i olie
på lærred, 48,5×39,5 cm. Maleriet, der er min
dre gennemarbejdet, er hverken signeret eller
dateret. Pastor Holtzförster er her vist sort
klædt på en mørk brunlig baggrund. Maleriets
anskaffelsestidspunkt er uvis.
†Lysekroner og lampetter. 1772 angives en lyse
krone i kapellet, antagelig den store »Kronenleuchter« af messing, der 1777 nævnes tillige
med to par væglamper og en ampel. 1797 om
tales to små lysekroner og en lampe. Efter om
bygningen 1818-19 var tallet af lysekroner øget
til tre, ophængt i rødmalede kroge, mens
knopper og zirater (på selve kronerne?) for
gyldtes. 1834 afhændedes to gamle messingly
sekroner, vel de gamle, mens de øvrige 1843
solgtes til apoteker Schmidt. 1844 nævnes en
†alterlampe af nysølv, skænket til kapellet af ba
ron von Langenau.30
Standur, på urskiven mærket »Heinrich Drei
er nr. 200« (Heinrich Hansen Dreier, 17441809).74 Det hvidstafferede standur med for

Fig. 22. Pastor Bernhard Holtzförster. Pastel, udført
1814 af Christian Horneman (s. 337). S. Ansgars kir
ke. HL fot. 1984. — Pastor Bernhard Holtzförster. Pa
stel drawing by Christian Horneman in 1814.

gyldning erhvervedes af menigheden 1831 og
var tidligere placeret på trappen til 3. sal i præ
steboligen.50 I dag i sognepræstens bolig smst.
†Ur. 1819 leverede snedker Kretz en kasse,
smykket med billedhuggerarbejde til et ur, an
bragt over døbefonten. Antagelig er det dette
ur, hvis anskaffelsessum (70 rdl.) er anført
1818-19 i rgsk. tillige med udgifter til rengø
ring og lakering af urskiven.
†Katafalk. En kejserkrone med en pude af
malet og forgyldt træ anskaffedes af baron von
Langenau til kejser Frantz I.s katafalk (†1835).
Begge dele nævnes endnu ved kirken 1914.50
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Vedrørende arkivalier, litteratur og forkortelser hen
vises til s. 445 f.
1

Om Frederiksstadens tidlige historie, jfr. John
Erichsen: Frederiksstaden. Grundlæggelsen af en kø
benhavnsk bydel 1749-1760, 1972.
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Lauritz de Thurah: Den danske Vitruvius, III, udg.
Hakon Lund, 1967, s. 46.
3 Jfr. Erichsen (note 1), s. 101 f.
4
Jfr. København fra Bispetid til Borgertid, udg.
Stadsingeniørens Direktorat, 1947, s. 115f.
5
Fugtproblemerne var også mærkbare for nabo
grunden, hvor Frederiks hospital opførtes, jfr. Ha
kon Lund: Frederiks hospital og Frederiks stad, i Fra
Kunstindustrimuseets Virksomhed, 1969, s.31f.
6
Om Thurahs hus, jfr. Frederik Weilbach: Architek
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Christensen: Det tidligere kongelige Fødsels- og Ple
jestiftelses Grund og Bygninger, Amaliegade 25-35,
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9 Weilbach, s. 107f.
10 Charles Christensen (note 6), s. 199.
11 Jfr. redegørelse af 20. april 1772 vedrørende det
københavnske gesandtskabskapel i Haus-, Hof- und
Staatsarchiv,
Wien,
Staatskanzlei,
Verträge
betref
fende Akten, Karton 9. For velvillig bistand i forbin
delse med fremdragelsen af oplysninger og planer fra
Haus-, Hof- und Staatsarchiv takkes herved Adolf
Farendia, chargé d’affaires ved den østrigske ambas
sade i København.
12
For indvielsesdatoen, jfr. indskriften på den gamle
grundsten, der fremdroges ved anlæggelsen af den
nuværende kirke, Johs. Hansen, s. 50. Desuden
s. 18.
13
Om Zuber som kapellets arkitekt, jfr. redegørel
sen af 20. april 1772 (note 11) og skødet af 5. dec.
1774 over grunden, jfr. LA, Hof- og Stadsretten,
Tinglysningskontoret, skødeprotokol.
14
Om kapellet i Fredericia, jfr. Eduard A. Nissen:
Den katolske menighed i Fredericia, Vejle Amts År
bøger 1962, s. 79.
15
Om Zubers byggeaktivitet, specielt i Frederiksstaden, jfr. Erichsen (note 1), s. 54f.
16
KSA, Syns- og brandtaksationer, Sankt Annæ
Øster Kvarter, matr. 143.
17
Pater Maximilian Hell, der 1769 besøgte Køben
havn, karakteriserede det o. fem år gamle kapel som
velbygget, men noget fugtigt, jfr. Helmut Holzap
fel: Pater Maximilian Hell S.J. i Danmark, Würz
burg 1979, s. 10. Hell afviste dog en senere plan fra
legationssekretær B. v. Mercier 1776 om at flytte ka
pellet til et andet sted, bl.a. på grund af fugtskader
ne, som han anså for at være overdrevet i Merciers
fremstilling, jfr. sst. s. 17f.
18
Jfr. RA, Dept, for udenrigske anliggender, Øst
rig, I.C.7, korrespondancesager vedr. det østrigske
gesandtskab i København, pk. II, gesandtskabskapellet 1772-1843.

19
F. L. Mourier: Den catholske Kirkes Tilstand i de
danske Stater, især i Kiøbenhavn, fra Reformationen
indtil vore Dage, i Theologisk Maanedsskrivt for
Fædrelandets Religionslærere, januar 1804, s. 9.
20Jfr.
gesandten
baron
von
Binders
beretning
20. maj 1785 (note 18).
21
Jfr. Magazin for den nyere Danske Kirkehistorie,
I, 1792, s. 109 f.
22 Jfr. note 18, 20. febr. 1786.
23
Jfr. Gordon Norrie: Kirurgisk Akademis Historie
1785-1803, 1923, s. 6.
24 LA, S. Ansgars kirkes arkiv, læg 5. Det gamle ka
pel, murer- og tømrerregninger fra 1809.
25
Om Bianco, jfr. H.: Christian Peter Bianco, i
Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 61, 1913,
s. 546-52.
26
Om finansieringen af istandsættelsen, jfr. LA,
S. Ansgars kirkes arkiv, Embedsbog, 18. okt. 1818
og sst., Kopibøger, 22. nov. 1819. Desuden Johs.
Hansen, s. 21 f.
27 Jfr. Embedsbog (note 26), 18. okt. 1818.
28
Om reparationen, jfr. Embedsbog og Kopibøger
(note 26), samt LA, S. Ansgars kirkes arkiv, regn
skaber 1819-20.
29 Jfr. note 18, 26. sept. 1818.
30 Jfr. note 24 og 26.
31
Jfr. LA. S. Ansgars kirkes arkiv, Forhandlingspunkter ved forstandermøder 1824-35, afskrift ved
Johs. Hansen. Det originale læg ses ikke anført på
listen over kirkens arkivalieaflevering til LA 1970, ej
heller i kirkens eget arkiv.
32 LA, S. Ansgars kirkes arkiv, læg 7. Den ny kirke.
33 Jfr. note 32, brev af 7. sept. 1830 fra forstander
d’Anchamp. De øvrige forstandere opfordredes lige
ledes til at finde egnede arkitekter, blot disse ikke
kendte hinandens navne, således at der ikke skulle
træffes indbyrdes aftaler.
34 Jfr. note 31 og 32.
35 Jfr. note 32, regning fra Truelsen af 26. maj 1831
på 50 rdl.s salær, der dog blev halveret.
36
Hverken Bindesbølls eller Truelsens projekter er
nævnt i Weilbach: KunstLeks. og for Bindesbølls
vedkommende heller ikke i Henrik Bramsen: Arki
tekten Gottlieb Bindesbøll, 1959 eller Fr. Weilbachs
reviderede artikel i DaBiogrLeks. 3. udg. II, 1979,
s. 125 f. Havde det sidstnævnte været bevaret, kunne
det muligvis bidrage til at belyse Bindesbølls interes
sante projekt fra 1833 til en luthersk hovedkirke i
nygotisk stil (Kunstakademiet). De to forslag har
antagelig været udarbejdet med henblik på grunden i
Bredgade eller hr. Webers ejendom, næppe til grun
den i Gothersgade, som Johs. Hansen nævner s. 43f.
Købet af denne synes først at have været diskuteret i
slutningen af 1831, jfr. ansøgning af 6. dec. 1831 til
DaKanc., jfr. LA, S. Ansgars kirkes arkiv, Kopi
bøger.

NOTER
37

Grunden på hjørnet af Bredgade og Akademigade
(matr. 281), ejet af konsul Saabye, jfr. note 32, brev
af 1. juni 1831; grunden Bredgade 43 (matr. 187), jfr.
note 18, brev fra von Langenau af 16. aug. 1833;
hjørnegrunden
Bredgade/Dronningens
Tværgade
(matr. 278, »Moltkes palæ«), jfr. nedenfor. I palæets
tilbygning, opført under Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvig, var i 1775-83 indrettet et kapel for
den franske gesandt Simon de Brosseronde, jfr. Ni
colai Jonge: Københavns Beskrivelse, udg. Selskabet
for Dansk Kulturhistorie, 1945, s. 322; den ubebyg
gede grund Bredgade 65 (matr. 269) over for Frede
riks hospital, jfr. Kopibøger (note 36), 1839.
38 Jfr. note 32. Desuden LA, S. Ansgars kirkes arkiv,
læg 6. Påtænkte byggepladser.
39 Jfr. note 18, 13. dec. 1834. Truslen om at sætte
menighedskassens
forvaltning
under
administration
blev afværget ved at give præsten nøglerne i forva
ring, sst. 5. febr. 1835.
40 Kopibøger (note 36), rapport af 30. maj 1839.
41
KSA, Syns- og brandtaksationer, Skt. Annæ Øster
Kv. matr. 143 (vurderinger 10. sept. 1771 og 10.
febr. 1772). Endvidere LA, Brandforsikringsarkivalier, Skt. Annæ Øster Kv. matr. 182, vurderinger
11. aug. 1797 og 10. april 1819.
42
Om murens højde, jfr. s. 324 og note 7. Muren
var øjensynlig tilpasset efter Frederiks hospitals, jfr.
således i forbindelse med en reparation 1821, LA,
S. Ansgars kirkes arkiv, rgsk. 4. sept. 1821. Desuden
den senere mur med port ved Kirurgisk Akademi,
jfr. også Johs. Hansen, s. 18.
43
Det grundmurede lysthus bredde (16 alen) og ka
pellets mål (16 alen 20 tommer) stemmer påfaldende
overens. På kapelplanen (fig. 12) er det antagelig det
inkorporerede lysthus’ murværk, som er gengivet
med en mørkere farve i vestenden. Lysthusets mål
bekræftes også af Christian Geddes kvarterkort fra
1757 (fig. 9). Derimod er der uoverensstemmelse
med haveplanen (fig. 10), hvor lysthusets dimensio
ner er 14×ca. 5 alen. Heller ikke den symmetriske
placering her synes at være korrekt, jfr. nedenfor.
Begge omstændigheder kunne tyde på, at planen er
en sekundær og friere rekonstruktion af den oprin
delige have, jfr. s. 320.
44
Den, set fra Bredgade, asymmetriske akse i have
anlægget bekræftes af Geddes kort (fig. 9) og en plan
af Fødsels- og Plejestiftelsens bygninger ca. 1803,
Kunstakademiet. Planen af kapellet (fig. 12) viser
desuden, at dettes midte er lagt ca. 14 alen fra nord
skellet og ca. 16 alen fra sydskellet. Alene planen
(fig. 10) viser en symmetrisk opbygning af haveanlægget.
45
Kapellets dimensioner er angivet i brandtaksatio
nerne af 1797 og 1819, jfr. note 41. Længden bekræf
tes af opstalten (fig. 11), mens bredden kan kontrol
leres på planen (fig. 12). Derimod er det påfaldende
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og vanskeligt at forklare, at kapellets længde er ca.
10 alen for kort, knap 37 alen. De tre vurderinger fra
1772, 1797 og 1819 (note 41) angiver, at kapellet er
på seks fag, 1771-taksationen nævner dog syv fag,
mens tegningerne (fig. 11-12) viser fem vinduesfag.
Taksationerne
anvender
antagelig
betegnelsen
fag
som
referende
til
fladen
(rummet)
mellem
to
tagspær.
46
1797-vurderingen
anfører
kampestenssokkel,
hvilket senere er strøget og erstattet af sandstenssokkel. Samtlige vurderinger nævner, at kapellet var
opført af grundmur. Det er derfor påfaldende, når
det i en anonym artikel: Den forhenværende Kirke
bygning i Bredgade, i Nordisk Ugeblad for kathol
ske Kristne, 59, 1906, s. 241 omtales, at bygningen
var af bindingsværk; jfr. også Johs. Hansen, s. 19.
47 Jfr. regning af 24. dec. 1818 i Rgsk. (note 42).
48
Kirkeskolen flyttede 1816 til Chr. P. Biancos ejen
dom i Lille Kongensgade, jfr. Johs. Hansen, s. 96.
Præsterne synes også kun i den første tid at have haft
bolig ved kirken. Baron von Binder omtaler i brev af
20. maj 1785 endnu præsteboligen (note 20), men i
hvert fald fra 1786 er præsterne registreret under an
dre adresser, således Bernhard Holtzförster, jfr. Kjø
benhavns Vejviser.
49
Jfr. note 48. Senere synes kirketjeneren at have
haft bolig her, jfr. Embedsbog (note 26) og Regn
skaber (note 42), samt anonym: Den forhenværende
Kirkebygning (note 46), s. 241.
50
Ved embedet. No. 27. Inventarielister fra ældre
tider.
51
Ved embedet. Hovedbog ved Regnskabet over
Opførelsen af det nye Capel 1841.
52 Jfr. Rgsk. (note 42), regning af 18. aug. 1819.
53
Jfr. Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 33,
1885, s. 206; 54, 1906, s. 241 f.; 64, 1916, s. 600f. Al
trets opstilling i S. Knudskapel er gengivet i Johan
nes Metzler: Biskop Johannes von Euch, 1910, s. 47.
54
Jfr. Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 72,
1924, s. 458-59.
55
RA, Privatarkiver, 6644, Kjeld Geertz-Hansen:
Annales ecclesiae Sancti Ansgarii Havniae 1939-77
(Kopi efter original hos forfatteren). Pastor GeertzHansen takkes herved for at have stillet disse opteg
nelser til disposition for DK.
56
Jfr. Esther Fangel: Tre Messehagler fra det 18.
Aarhundrede, i Haandarbejdets Fremme, 34, 1944,
s. 554f.
57 Jfr. note 24, overslag fra M. A. Heegaard til knæ
fald med tilhørende skitse. Skitsens dimensioner og
udformning svarer til fig. 12.
58 Jfr. note 51, juni 1843.
59
Fig. 12 viser dog kun 32 stolestader, 16 i hver
række.
60
Jfr. Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 40,
1892, s. 910.
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Kopibøger (note 36), brev af 6. juni 1823.
Mus.nr. D 4. Jfr. også Johs. Hansen, s. 94.
63 Jfr. Rgsk. 1813 (note 42) og Embedsbog 1818 (no
te 26), med Oppenhagens kontrakt. Stemmeantallet
oplyses først af orgelbygger Oppenhagen 1818, men
kontrakten med Wroblewsky indeholdt ingen udvi
delse af instrumentet.
64
Rgsk. 1813 (note 42), kontrakt med Daniel Wrob
lewsky 26. juli 1813.
65
Embedsbog 1818 (note 26), kontrakt med Oppen
hagen 16. nov. 1818. Jfr. sst. redegørelse af 8. febr.
1819. Oppenhagen fik tildelt arbejdet på grundlag af
sine troværdige attester og tegninger. Bl.a. havde
han brev på at have stået i lære i otte år hos den
berømte orgelbygger Worm.
66
Rgsk. 1818-19 (note 42). DK. Kbh.By, 5, s. 266.
Købmand
Blankensteiner,
der
udlånte
og
senere
solgte det engelske positiv til Christiansborg slots
kirke, var medlem af den katolske menigheds forstanderskab og aktivt engageret i orgelsagen. Blankensteiners engelske positiv omtales i orgelbygger
P. U. F. Demants ungdomserindringer som et ek
sempel på godt orgelhåndværk – i modsætning til
Oppenhagens
skødesløse
og
ufuldkomne
arbejder,
jfr. P. U. F. Demants ungdomserindringer, udg.
Ole Olesen i Orglet, 1, 1971, s. 25.
62

67
Embedsbog 1819 (note 26), Rgsk. 1819 (note 42).
Jfr. desuden Kopibog 1824 (note 26).
68 Embedsbog 1819, Rgsk. 1819-21.
69
Niels Friis: Domkirken Vor Frue Kirkes Orgel,
Kbh. 1965, s. 23-30.
70
Kopibog 1824 (note 26), Embedsbog 1825-26 (no
te 26).
71
Ved embedet. S. Ansgars kirke, korrespondance,
læg 20. Den katolske kirke i Kiel blev opført 1839,
men afløstes 1890-91 af S. Nikolauskirken i Rat
hausstrasse, jfr. Richard Haupt: Die Bau- und
Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-Holstein, I,
1887, s. 566. Om det københavnske orgel synes intet
overleveret, jfr. meddelelse af 17. april 1984 fra dr.
Wolfgang Teuchert, Landeskonservator ved Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein til Ole
Olesen i DK.s arkiv.
72 Jfr. note 42. En kasse med nummerplader af blik,
hvorpå tyske indskrifter i fraktur, opbevares i kir
kens museum (nr. D 59), men pladerne kan også
stamme fra den nuværende kirke, hvor der endnu
før 1852 prædikedes på tysk (s. 308).
73 Jfr. Johs. Hansen, s. 29.
74
Bodil Tornehave: Bornholmske urmagere, 1983,
spec. s. 95.

Fig. 23. Prospekt af S. Ansgars kirke, set fra sydvest. Litografi 1850 fra »Allgemeine Bauzeitung« (s. 350).
View of S. Ansgar’s Church from the south-west. Lithograph 1850.
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INDLEDNING
Efteråret 1839 traf menighedens forstandere og
den østrigske gesandt, baron von Langenau,
den endelige beslutning om at opføre et nyt

kapel på den gamle bygnings plads i Bredgade
(s. 324). Gesandten antog optimistisk, at byg
geriet allerede kunne begynde det kommende
forår, dersom man i løbet af vinteren havde
fundet egnede lokaler til afholdelse af gudstje-
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neste.1 Der skulle dog komme til at gå endnu
halvandet år, før nedrivningen af det gamle ka
pel og funderingen til det nye kunne indledes.
Forinden måtte en række offentlige myndighe
der, danske såvel som østrigske, give deres
sanktion. Maj 1840 meddelte Langenau kejse
rens tilladelse til opførelsen af det nye kapel,
der blev menighedens ejendom, mens gesandt
skabet fortsat beholdt grunden. Også kirkeparamenterne forblev i gesandtskabets eje. Kapel
let skulle fremdeles have status af gesandtskabskapel, og to præster lønnes af Østrig, mens
vedligeholdelsen af bygningen påhvilede me
nigheden.2
August 1837 var der opnået kongelig resolu
tion om opførelsen af et nyt katolsk kapel (gan
ske vist på en anden grund, jfr. s. 323). Bestem
melserne herfra om kapellets form (uden tårn
og klokker) og funktion (ingen kirkegård) gen
toges i den nye resolution af 18. nov. 1840.3 Da
tilladelsen fra de danske myndigheder forelå,
stadfæstedes 24. febr. 1841 det officielle gave
brev fra den østrigske stat til den danske me
nighed. Det understregedes her, at den byg
ning, der opførtes på grunden »efter de fra alle
Sider approberede Planer og Tegninger« og i
nøje overensstemmelse med afdøde vinhandler
Biancos testamente, altid skulle tjene den katol
ske kultus. Kapellet skulle efter den danske re
gerings ønske benævnes »Kejserligt Kongeligt
Østerrigsk Gesandtskabs Capel« og indeholde
en tribune til gesandtskabet.4 Først en snes år
efter, o. 1860 fik kirken sin nuværende beteg
nelse, S. Ansgars kirke (s. 308).

KIRKENS PROJEKTERING
Allerede inden afgørelsen om det nye kapels
opførelse var truffet, forelå som nævnt s. 324 et
udkast til et kapel med tilhørende bolig til kan
tor og organist. Forslaget var fremsendt til mu
rermester Erlewein, der herved mente, at ud
gifterne til en bygmester kunne spares.5 Projek
tet er ikke bevaret, men rummede – at dømme
efter Erleweins ledsagende kommentar – en
række enkeltheder, der kan have været vejle

dende for den opførte bygning. Hovedfacaden
placeredes mod gaden, dog trukket 8-9 alen til
bage, idet den eksisterende mur foresloges er
stattet med et gitter, så kirken fik friere ind- og
udkørsel, tilligemed et bedre udseende. Kirken
skulle have en rektangulær plan, 22 alen bred,
hvilket omtrent svarer til den opførte bygning
(22 alen 16 tommer) og 34 alen lang (43½ alen).
Det øvrige areal tænktes udlagt til kantorens og
organistens bolig, samt til en have.
Det blev dog ikke murermesteren, men i ste
det den 52-årige professor ved Kunstakade
miet, Gustav Friedrich Hetsch, der fik tildelt
hvervet som arkitekt for det nye kapel. Når
valget netop faldt på Hetsch og f.eks. ikke på
hans yngre kolleger Bindesbøll og Truelsen,
der begge tidligere havde været benyttet som
arkitektoniske
konsulenter
for
menigheden
(s. 322), skyldes det måske, at Hetsch få år for
inden med stort held havde løst en tilsvarende
opgave for en anden af byens religiøse minori
teter, opførelsen af den jødiske synagoge i Kry
stalgade.6 Desuden havde han o. 1825 varetaget
indretningen af en række gemakker i Dehns pa
læ i Bredgade for et af den katolske menigheds
mest
velstående
medlemmer,
plantageejer
7
Christopher Mac Evoy. Det var i øvrigt i den
ne bygning, det katolske interimskapel fik til
huse, mens opførelsen af den nye bygning stod
på (s. 355).
Hvornår aftalen med Hetsch blev indgået,
fremgår ikke, men allerede 17. maj 1840 omtal
tes hans planer til kirken som fuldførte,2 og 10.
juli anmodedes han om at sende overslag over
sit honorar, dels for de udarbejdede tegninger,
dels for overopsynet med byggeriet.1 Kirkens
opførelse påbegyndtes marts 1841, og halvan
det år efter, november 1842, kunne indvielsen
finde sted (jfr. s. 358). Der eksisterer kun et
sparsomt
kildemateriale
vedrørende
projekteringsfasen. Til gengæld er bevaret en række af
Hetschs tegninger, der tillader os at følge æn
dringer i projektet, såvel forud for byggeriets
start, som under selve opførelsen.
Dette materiale omfatter dels en række præ
sentationstegninger, hvoraf de vigtigste er i
kirkens eje og udgør et sæt på fem (oprindelig
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Fig. 24. Hovedfacade
mod
Bredgade.
Ud
kast ca. 1840 (»3«) (s.
344). 1:300. KglBibl.
— Main facade on Bred
gade. Preliminary draw
ing, c. 1840.

seks) blade, signeret og dateret 1840 (fig. 2731). Hertil kommer et antal, oftest udaterede
tegninger, som i flere tilfælde er forsynet med
tilføjelser
og
ændringsforslag,
skitseret
med
blyant. Tegningerne i den sidstnævnte gruppe
stammer hovedsagelig fra arkitektens dødsbo,
hvilket bestyrker indtrykket af deres karakter
af arbejdstegninger.8
I det følgende skal tegningerne fremlægges i
en kronologisk rækkefølge, der i første række
er baseret på tegningernes egne vidnesbyrd,
men også på enkelte punkter lader sig under
bygge af de skrevne kilder. Gennem de forskel
lige udkast følges faserne i udformningen af
bygningen, der især undergår ændringer i for
bindelse med facaden og koret. Desuden rede
gøres for arkitektens planer for den indre ud
formning og dekoration.

DE TIDLIGSTE UDKAST O. 1840
Tre tegninger, henholdsvis på Nationalmuseet
og Det kongelige Bibliotek, repræsenterer det
tidligste stadium i planlægningen før udarbej
delsen af præsentationssættet fra 1840. Ingen af
de tre er daterede. Ældst må være et stort blad,
her betegnet »1« (fig. 25), hvorpå Hetsch har

vist plan, længdesnit mod nord, tværsnit af ko
ret mod øst, af orgelpulpituret mod vest, samt
af facaden.9 Den planlagte kirke fremtræder her
i en skikkelse, hvis hovedtræk – facaden mod
Bredgade, den fladloftede kirkesal med apsisrunding og præstebolig m.m. i østenden af den
langstrakte bygning – svarer til den opførte.
Som antydet afspejler tegningerne tillige, hvor
dan en række dispositioner samt dekorative en
keltheder undervejs bliver ændret.
Grundplanen (fig. 25) viser en rektangulær
bygning, 23×61,5 alen (ca. 14,5×38,5 m), som
ligger let tilbagetrukket fra gaden og samtidig
er anbragt forskudt mod nord på det langstrak
te grundstykke, – en disposition, der antagelig
først og fremmest var dikteret af et æstetisk
begrundet ønske om at anbringe facaden i lige
stor afstand fra naboejendommene.10 Herved
blev passagen langs bygningens nordre flanke
betydelig smallere end i den tilsvarende gård
mod syd. Af hensyn til »den architectoniske
Stiil og Symmetrie« valgte arkitekten at sløre
dette forhold med to identiske skærmvægge
med indgange til gårdene, begge rykket helt
frem til gadelinjen.11 Af disse skærmvægge
måtte den nordre nødvendigvis gribe ind over
nabogrunden, der tilhørte Frederiks hospital.
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Tilføjelser både på planen og opstalten (fig. 25)
viser dog, at Hetsch allerede på dette stadium
arbejdede videre med de indhegnende mur
stykker frem imod en selvstændiggørelse af
disse som små overdækkede sidebygninger.12
Den søndre strakte sig tilbage til kirkens side
indgang, mens den nordre kun var tegnet til
kirkens nordvesthjørne.
Planen angiver i vest en monumental, bred
forhal, flankeret af smallere gange til sidedøre
ne og til to mindre rum i hver side, i sydvest
udfyldt af en trappe til orgelpulpituret. I øst
ligger to smalle tilbygninger langs flankemure
ne. Af disse rummer den søndre et trappeanlæg
til
kommunikationen
mellem
beboelsesafsnittets tre afsnit. Desuden synes der vestligst
på 1. etage i begge tilbygninger indrettet pulpi
turer, hvis forbindelse til kirkerummet udgøres
af en stor rundbuet åbning, svarende til vindueslysningen.
Korets udformning fremgår både af plan,
længde- og tværsnit (fig. 25). Arealet omfatter
ikke alene apsiden, men inddrager et tilsvaren
de halvrundt område i skibet, afgrænset med en
korskranke, der følger buens form og indram
mes af to rektangulære talerstole, amboner, til
oplæsning af evangeliet og epistlen. En svagt
antydet cirkel i korets forreste del kunne angive
døbefontens plads. Hele koret er opbygget som
et podium i tre niveauer. På hver side heraf er
mindre rum med indgang direkte fra skibet,
men et sidealter er samtidig skitseret hen over
den højre døråbning. Bag koret adskiller en
smal gang kirken fra to store rum i østenden,
hvor skolen og præsteboligen var tænkt an
bragt, omfattende i alt tre stokværk. I vest be
mærkes især den indskudte skærmvæg med
glasvinduer mellem orgelpulpiturets to midter
ste, her firkantede, piller (fig. 25).
Facadens opbygning er i hovedtræk fastlagt i
det tidlige udkast. Den øvre zone med de fem

nicher er dog lavere end det endelige resultat og
afsluttes desuden af en vandret prydbort, der
også er trukket hen over de indrammede mur
piller,
mens
indskriftsfeltet
mangler.
Heller
ikke mønstermuringen er endnu fastlagt i alle
detaljer. Mod gaden hegnes kirken af et gitter,
inddelt af massive stenpiller på et højt podium,
en mellemløsning i forhold til den gamle, helt
lukkede mur og det senere spinklere smede
jernsgitter. Som før nævnt var de to sidepartier
oprindelig tænkt blot som hegnsmure mod ga
den, hver forsynet med en døråbning under en
kraftig overligger. Men næste stadium i plan
lægningen er antydet med løst skitserede tage.
En anden udateret tegning (her »2«), som
viser tværsnit mod kor og mod orgel, må være
lidt yngre end den foregående (fig. 26).13 Her
ses følgende ændringer: 1) forhøjelse af kirken. I
kirkesalen fremgår det af den indskudte kronfrise. I sidebygningen, hvis facade her er gengi
vet, afspejles forhøjelsen af vinduerne, der vi
ser, at denne del (og skolebygningen) nu er
tænkt med fire stokværk i stedet for tre. Tvær
snittet mod øst er dog uklart på et punkt. Hvis
tilbygningens facade ligger på samme sted som
på tegning »1«, må snittet være lagt længere
vestpå. Men der består også den mulighed, at
sidebygningen er reduceret til et trappehus ale
ne (en sådan mulighed synes antydet på grund
planen af »1« (fig. 25)), og at logerne derfor
allerede på dette tidspunkt tænktes anbragt i
selve hovedbygningen. For en sådan antagelse
taler: 2) blændingen af triumfvæggens døre med si
dealtre og ændringen af korpartiet, hvor den halv
runde skranke og de to amboner (der endnu
svagt anes) i skitsens endelige form er elimine
ret til fordel for et lige gennemløbende korgit
ter, samt prædikestol og døbefont ved triumf
buens hjørner. Dette forudsætter næsten ind
skydningen af et korfag mellem apsis og kirke
sal, hvori også logerne kunne få deres place-

Fig. 25. Længdesnit, grundplan af underetage, tværsnit mod alter og opstalt af hovedfacade o. 1840 (»1«)
(s. 343). 1:300. Nationalmuseet. — Longitudinal section, ground-floor-plan, cross-section towards the altar and mainfacade c. 1840.
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Fig. 26. Tværsnit mod
orgel og alter. Udkast
ca. 1840 (»2«) (s. 344).
1:300.
KglBibl.
—
Cross-section towards the
organ and altar. Prelimi
nary drawing, c. 1840.

ring. I tværsnittet mod vest (fig. 26) ses ende
lig: 3) elimineringen af glasdørene mellem pulpitu
rets støtter. Skærmvæggen er i stedet for trukket
længere mod vest, hvilket forudsætter en un
derdeling af den store forhal, vist i »1« (fig. 25).
Til »2« knytter sig en facadetegning (her »3«)
(fig. 24). Forhøjelsen fremgår her af en ind
skudt frise med inskription over nicherne.
Mønstermuringen er mere udarbejdet i forhold
til »1« og det spinklere jerngitter skitseret hen
over oprindeligt angivne stenpiller. Fordakningerne over dørene til sidegårdene er fjernet og
mønstermuring, samt skråtage antydet.

PRÆSENTATIONSTEGNINGERNE
FRA 1840
De 1840 daterede tegninger i kirkens eje har
med
deres
gennemarbejdede
udformning
og
brede grå rammekant tydeligt karakter af præ
sentationstegninger, der skulle fremlægges for
de implicerede myndigheder. Det er antagelig
disse, der nævnes som udarbejdede maj og juli
1840, samt januar-februar 1841 omtales som
»de fra alle Sider approberede Planer og Teg
ninger«.14 Sættet bestod oprindelig af seks teg
ninger, nummereret fra I-VI. Heraf mangler

dog i dag Tab.V, der formentlig har gengivet
bygningens facade.
På præsentationstegningerne (her »4«) ses en
række af de ændringer, som anedes eller var
gennemført på de ældre udkast: 1) Sidebygnin
gerne fjernet og trappen, samt logerne lagt ind i
hovedbygningen. For at muliggøre dette er et
kort korfag indskudt mellem kirkesalen og apsiden (fig. 28-31). I dette fag er åbningerne til
logerne anbragt over dørene til sakristi og
skriftestol. 2) Den ændrede liturgiske indretning af
koret, svarende til de ideer, der allerede var skit
seret på »2«. 3) Præste- og skolebygningen har fået
selvstændige facader i forlængelse af kirkens. Disse
er samtidig let fremspringende. 4) Indgangspar
tiet. Her fremlægges to løsninger til udform
ningen af kirkens vestligste fag og sidebygnin
gerne. Den ene mulighed (og vel den tidligste)
anes på planen under et påklæbet dækblad, der
viser den anden løsning (fig. 56, 29). Den første
version er samtidig vejledende for planen af
den øvre etage, længdesnittet, tværsnittet mod
vest, samt tegningen af sydfacaden (fig. 31, 28,
30, 27). Forhallens underdeling, der anedes i
»2«, er nu en kendsgerning, men samtidig er
det midterste fag opdelt i tre afdelinger. Denne
underdeling er opgivet i den anden version
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(fig. 29). Trappen til orglet er endnu som i »1«
placeret mod syd i den første udgave. Men i
modsætning til »1« er der hverken angivet side
indgange mod syd eller nord (fig. 56). Først i
den anden version er sidebygningerne med de
res respektive indgange tegnet ind, den nordre
dog endnu i en foreløbig form, hvor den nord
ligste halvdel kun er skitseret hen over bygnin
gerne på hospitalets grund. Det skal samtidig
bemærkes, at vestfacaden er rykket ca. 1 alen
mod vest. Herved bliver arealet mellem facaden
og gaden smallere. Dette kan være årsagen til,
at det oprindelige gitter med stenpillerne nu er
afløst af det spinklere, som allerede antydet på
»3«. På dækbladet ses endvidere, hvordan or
geltrappen nu er lagt i nord i tilknytning til
sideudgangen, mens et par trin i syd udligner
niveauforskellen
mellem
søndre
sidebygning
og kirken.

I tilknytning til det approberede sæt er anta
gelig en stor, detaljeret og farvelagt tegning af
hovedportalen, ligeledes dateret 1840 (her »5«)
(fig. 39). Her er i plan, snit og opstalt gjort rede
for
facadens
mønstermuring,
sandstensgesim-

sernes udformning og portalens dekorative ud
smykning med akroterier og det centrale Ma
donnarelief.

TEGNINGER FRA O. 1841
To udaterede blade, det ene med vestfacaden,
samt tværsnit mod alter og orgel (her »6 a«),
det andet med sydfacaden, samt længdesnit
mod nord (»6 b«) stammer antagelig fra 1841
(dette årstal ses i facadeindskriften) (fig. 3233).15 Sammenligner man de to sydfacader
(»4«, fig. 27) og (»6b«, fig. 33), ses følgende: 1)
Antallet af vinduesfag i præste- og skolebygningen
er reduceret fra fem til fire. Endvidere er etagead

skillelserne i samme bygning sænket. Herved
kommer den udvendige kordongesims i bedre
harmoni med kirkens inddelinger. 2) Kælder
vinduer er skitseret på præste- og skolebygningen og
trækkanaler på kirken. Kældervinduerne
var allerede angivet på tværsnittene i »1«
(fig. 25), men ikke indtegnet i facaden. 3) Det
mindre

alternative forslag til indretning af vestpartiet er ac-

Fig. 27. Præsentationstegningerne fra 1840 (»4«), Sidefacade mod syd (s. 346). 1:300. S. Ansgars kirkes muse
um. — The presentation folio of 1840 (»4«). Side facade south.

348

S. ANSGARS KIRKE

Fig. 28-29. Præsentationstegningerne fra 1840 (»4«). 1:300. S. Ansgars kirkes museum. 28. Længdesnit mod
nord (s. 346f.). 29. Grundplan med dækblad over det vestligste fag (s. 346f.). — The presentation folio of 1840
(»4«). 28. Longitudinal section to the north. 29. Ground-plan 1840 with loose leaf covering the westernmost bay.
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Fig. 30-31. Præsentationstegningerne fra 1840 (»4«). 1:300. S. Ansgars kirkes museum. 30. Tværsnit mod alter
og orgel (s. 346f.). 31. Plan af første etage (s. 346f.) — The presentation folio of 1840 (»4«), 30. Cross-section
towards altar and organ, 31. Plan of the first floor.
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Portbygningerne er nu forsynet med
sadeltage, en tanke, der allerede var skitseret på
»1« (fig. 25). Søndre portbygning er endvidere
forsynet med en ekstra dør mod forpladsen
(fig. 33). Facaden er nu tæt ved det endelige,
bortset fra detaljer som udformningen af rose
vinduet (her vist som ur), de fem statuer, ind
skriften, hovedtrappen og prydbåndet over si
debygningernes døråbninger. 4) Indretningen af
kirkens vestende, (fig. 32). De tre døre mod for
hallen, der var antydet på dækbladet i »4«
(fig. 29) er nu en realitet. Samtidig bemærkes,
at orglets opbygning er ændret.
Et længdesnit (»7«) i kirkens eje er nært be
slægtet med »6b«, men rummer alligevel visse
afvigelser (fig. 121). Etageadskillelserne i skoleog præstebygningen er tegnet i et niveau, der
afviger fra det opførte, hvorimod »6 b« (fig. 33)
havde både dette og det endelige niveau. En
kraftig fordakning i stedet for et relieffelt over
vestibulens norddør er ligeledes fjernere fra det
realiserede.
cepteret.

TEGNINGER FRA 1842
Fra 1842, året for kirkens indvielse og omtrent
lige fuldendelse, kendes daterede udkast til lof
tets og kronfreisns udformning (»8«) (fig. 40).
Her bemærkes som et nyt træk den halvcirku
lære åbning i apsishvælvet. Denne detalje er
medtaget på en plan af den øvre etage, der med
en tilhørende plan af underetagen er i National
museets eje (»9a og b«) (fig. 57).16 Et par min
dre detaljer adskiller dog planerne fra det op
førte, således antallet af kassetter i korbuen (9 i
stedet for 11), indretningen af skriftestole un
der orgelpulpituret (i stedet for i det her beteg
nede »Depot« ved korets sydside) og placerin

gen af baggårdens retirader (oprindelig med
blyant indtegnet syd for bygningen, men her
efter udvisket og lagt i nordøst som det endeli
ge). Et længdesnit, ligeledes i Nationalmuseet
(»10«) følger detaljerne i det daterede udkast
(fig. 34). Samtidig anes en summarisk gengi
velse af facadens Davidsstatue, der modellere
des inden 30. juni 1842 af Gotthilf Borup, en
terminus post quem for tegningen.17
Et udkast til sidealtrene bærer også daterin
gen 1842 (»11«) (fig. 70). En detaljeret tegning
af alteropbygningen, samt af døbefonten må
ligeledes stamme fra dette år (»12«) (fig. 67).
Ganske vist brændte altret november 1842 og
måtte genopbygges på ny, men døbefonten
blev bevaret (jfr. s. 419).

TEGNINGER FRA 1843f.
Arbejderne i kirken videreførtes 1843, ikke
mindst med reparationer efter den førnævnte
brand. En farvelagt tegning i kirkens eje er da
teret 1843 (»13«) (fig. 38) og viser en udarbejdet
version af korets udsmykning (se nedenfor).
Fra samme år er endvidere tre farvelagte udkast
til orgelhuset, der opsattes 1843-44 (»14«) og til
et tabernakel, beregnet til et sidealter (»15«»16«) (fig. 99, 74, 116) (jfr. s. 426f., 401).
I en artikel i det østrigske arkitekturtidskrift
»Allgemeine
Bauzeitung«
publicerede
Hetsch
1850 en række af sine tegninger: planer af de to
nedre etager, tværsnit mod øst og vest, hoved
facade, samt et perspektivisk billede af Bredga
de med kirkebygningen, set fra sydvest (»17«)
(fig. 35-37, 54, 23).18 Udsmykningen af rum
met og opbygningen af altrets lysskamler, som
også genfindes på arkitekturmaleren Harald

Fig. 32-33. Tegninger fra o. 1841 (»6 a-b«). 1:300. Nationalmuseet. 32. Hovedfacade mod Bredgade, samt
tværsnit mod alter og orgel (s. 347f.). 33. Sidefacade mod syd og længdesnit mod nord (s. 347f.) — Drawings
of c. 1841 (»6 a-b«), 32. Main facade on Bredgade and cross-section towards altar and organ. 33. Side facade to the south
and longitudinal section to the north.
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Fig. 34-35. Længdesnit og plan. 1:300. 34. Længdesnit mod nord (»10«) (s. 350). Ca. 1842. Nationalmuseet.
35. Grundplan (»17«). Litografi 1850 fra »Allgemeine Bauzeitung« (s. 350f.). — Longitudinal section and groundplan. 34. Longitudinal-section to the north, c. 1842. 35. Ground-plan. Lithograph 1850.
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Fig. 36-37. Tværsnit og plan (»17«). Litografier 1850 fra »Allgemeine Bauzeitung«. 1:300. 36. Tværsnit mod
alter og orgel (s. 350f.). 37. Plan af første etage (s. 350f.). — Cross-section and plan (»17«). Lithographs 1850. 36.
Cross-section towards the altar and organ. 37. Plan of the first floor.
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Conrad Stillings meget smukke farvelagte teg
ning fra 1843 (omslaget og fig. 55), svarer imidlertid ikke til det realiserede. Væggenes og
apsidens dekoration skulle aldrig blive virke
liggjort i den angivne form. Endvidere havde
kirken maj 1843 og 1844 modtaget et antal ly
sestager til hovedaltret og to malerier til sideal
trene. Disse er ikke indarbejdet i Hetschs teg
ninger, der således repræsenterer samme stadi
um som den 1843 daterede tegning af koret
(fig. 38).
En udateret tegning med etageplaner over
præste- og skolebygningen (»18«) (fig. 58) ad
skiller sig på enkelte punkter fra »17«. Disse
svarer imidlertid i højere grad til brandtaksatio
nens beskrivelse fra november 1842.19

KIRKENS PLANLAGTE UDSMYKNING
Lige fra de ældste udkast ses detaljerede forslag
til udsmykningen, både af kirkens ydre og in
dre. Selv om en række detaljer ændredes under
vejs, var hovedtrækkene allerede fastlagt i de
tidligste
tegninger
(»l«-»3«)
fra
o.
1840
(fig. 25-26). Udvendig var al opmærksomhe
den koncentreret om vestfacaden mod Bredga
de, hvis mønstermurede flader smykkedes af
prydfriser og skulpturer, placeret i hovedporta
lens og den øvre murzones nicher eller opsat
som akroterier og gavlprydelse, både på den
fremspringende portal og på selve kirkebyg
ningen. Motivet for portalrelieffet og gavlenes
figurer var allerede lagt fast o. 1840: den tro
nende Madonna med barnet, ledsaget af engle
forneden (jfr. også fig. 39) og knælende, legemsstore
engle,
flankerende
gavlspidsens
bladkors
foroven.
Nichefigurerne
er
tidligst
angivet som stående mandsfigurer, iklædt fol
derige gevandter. Den midterste synes dog at
vise en fremstilling af »Den gode Hyrde«
(fig. 24). En udførlig indskrift over nicherne ses
i »6 a« (fig. 32): »Deo optimo maximo anno salutatis
MDCCCXXXXI«
((Viet)
Gud,
den
bedste og største, i det frelsens år 1841). Her
mangler midterfiguren dog det karakteriseren
de attribut, lammet på skulderen. Den endelige
udformning af nichefigurerne som profeter fra

det gamle testamente og fastlæggelsen af ind
skriften:
»Christo
redemptori
sacrum«
(Viet
Kristus forløseren) forekommer først i løbet af
1842.
Hovedfacadens
opbygning
i
tre
vandrette
zoner er gentaget i det indre. På samme måde
har
eksteriørets
motiv
med
opdelingen
af
murfladen i mindre felter, indrammet af lysere
murstensbånd, en parallel i interiørets vægpa
neler. Omgivet af en lysere indfatning skulle
disse felter oprindelig illudere marmorinkrustationer i forskellige farver (fig. 28, 30). Først i
den seneste fase (fig. 38, 55) synes denne ud
smykning alene koncentreret til apsidens nedre
zone, mens de øvrige vægflader planlagdes
stafferet i en lys, gråblå tone med guldlister
inden for en ramme af lys okker. Det figurative
indslag var koncentreret omkring koret og
orglet. I øst var tidligst i apsishvælvet vist en
fremstilling af den tronende Kristus, flankeret
af siddende eller knælende figurer og herunder i
alt 11 lodrette paneler med stående figurer
(fig. 25-26). I vest var antydet en engleskare,
malet på nichen bag orglet (fig. 25-26). De ap
proberede tegninger fra 1840 ændrede apsishvælvets tema til en fremstilling på gylden bag
grund af Treenigheden med den stående Kri
stus, hvorover Gudfader og Helligåndsduen,
omgivet af engleskarer (fig. 30). Tilbedende
engle ses desuden i korbuens 11 kasetter. Di
rekte under Treenigheden er på blå grund vist
den tronende Madonna (allerede antydet på
fig. 26), flankeret af to gange tre stående helge
ner. Nichen bag orglet viser atter en engleskare
(fig. 30), her angivet på blå bund. Nyt er i øv
rigt de 16 medaljonhoveder (vist malet, men på
fig. 32, 36, 40 gengivet i (stuk)relief), der
smykker den øvre zone over hvert vinduesfag,
samt i triumf- og indgangsvæggens svikler.
Ornamentbånd på guldgrund indrammer korog orgelbuen, mens dekorative friser løber som
kordon- og hovedgesimser (henholdsvis englehoveder og tætstillede palmetter under ægge
stav). Fra o. 1841 (fig. 33) ændrer de dekorative
friser karakter til det endelige: et kanelleret
bånd som kordongesims og en frise med op
hængte guirlander mellem englehoveder og ro-
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Fig. 38. Koret med
højalter,
prædike
stol,
døbefont,
samt udkast til apsidens
dekoratio
ner,
(»13«).
1843
(s. 350f.). S. Ans
gars kirkes muse
um. — Apsidal east
end with high altar,
pulpit, font, as well
as a proposal for the
decoration of the apse.
1843.

setter som kronliste. Indskriften omkring tri
umfbuen og indgangspartiet, der allerede ses
skitseret 1840 (fig. 30), er som motiv først fast
lagt på fig. 40.
Den væsentligste ændring i apsidens ud
smykning er som antydet introduktionen af
lysåbningen (fig. 40), der samtidig medfører en
udeladelse af Gudfader og Helligånden.
Til forandringer af interiøret under planlæg
ningen hører også loftets udformning, oprin
delig tænkt med kvadratiske fag, hver på ni (tre
gange tre) kassetter (fig. 25, 31), men fra
o. 1841 ændret til det endelige antal på 12 (tre
gange fire) kassetter (fig. 32-33). Indretningen
af kirkens inventar var i alt væsentligt lagt fast
1840 (fig. 28-31). Dog undergik enkelte gen
stande som prædikestolen forandringer fra et
oprindelig ottekantet grundrids til et cirkulært.

NEDRIVNINGEN AF DET GAMLE
KAPEL OG OPFØRELSEN AF DET NYE
1841-42
1. marts 1841 læstes den sidste messe i det gam
le kapel, og herefter gik arbejdet med nedriv
ningen i gang.20 Under byggeriet fik den hjem
løse menighed til huse i mægler Adlers hus i
Bredgade 54 (matr. 179, Skt. Annæ Øster
kvarter), hvor tidligere den katolske plantage
ejer, Christopher MacEvoy havde boet. En æl
dre plan om at benytte et kapel i Opfostringshuset blev hermed opgivet.21
Forud for arbejdet på byggepladsen var janu
ar-februar 1841 indhentet en række overslag,
samt sluttet kontrakter med mureren, tømre
ren,
orgelbyggeren
samt
leverandørerne
af
mursten og kalk. Murermester Johan Sebastian
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Erlewein, der i en årrække havde været benyt
tet ved kirken og 1839 som nævnt leverede et
udkast til et nyt kapel, fik murerarbejdet i en
treprise.22
For
tømrerarbejdet
stod
Christian
Gerhard
Hüttmann.23
Orgelbyggerfirmaet
Marcussen og Reuter havde allerede marts 1840
fremsendt
deres
tilbud,
omend
kontrakten
først blev indgået december-januar 1840-41.24
Købmand Niels Kragh fra Helsingør indgik
19. januar 1841 kontrakt om leverancen af mur
sten,
heriblandt
de
røde,
hårdtbrændte
og
skarpkantede mopper til facaden. Kontrakten
blev dog opsagt o. 1. november samme år, da
de fremsendte sten gentagne gange havde været
af for ringe kvalitet. Desuden var de ofte for
sinkede og leveret i en for ringe mængde. Når
man i en lang periode alligevel fandt sig i
Kraghs kontraktbrud, der i høj grad besvær
liggjorde byggeriet, kan det skyldes, at en af
menighedens forstandere, H. S. Steinbach efter
alt at dømme fungerede som Kraghs handelsa
gent i København. De gule moppesten, der li
geledes anvendtes til facadens og langsidernes
mønstermuring, kom fra Peter M. Hagen på
Nivågård i henhold til kontrakt af 3. febr. 1841.
Hertil kom en række mindre leverancer fra an
dre teglværker.25
Afmonteringen og nedrivningen af det gam
le kapel gennemførtes på mindre end to måne
der, og 17. april kunne arbejdet med udgrav
ningen af fundamentet påbegyndes, udført af
harthugger
H.
Nielsen.26
Snedker
Hüttmann
påtog sig såvel nedbrydningen af den gamle
bygning som nedramning af pæle til det nye
fundament
og
henlægning
af
slyngværket.23
Herefter fortsatte murermester Erlewein med
at lægge grundsten. Til opfyldning af den sum
pede grund anvendtes også murbrokker fra det
gamle kapel. Arbejdet her var forbundet med
store vanskeligheder, og en særlig sum måtte
afsættes for at holde grunden fri for vand.
Under piloteringen blev det klart, at Frede
riks hospitals mur mod Bredgade truede med
at styrte sammen, da den gamle mur ved det
forrige kapel blev nedrevet. Da den snævre si
deindgang
ved
kirkens
nordhjørne
samtidig
var en uacceptabel løsning (jfr. fig. 25, 56), var

det nærliggende at foreslå en ændring. Kirkens
forstandere tilbød for egen regning at nyopføre
den faldefærdige mur, imod at kirken fik over
ladt et lille stykke jord nord for grunden, såle
des at der kunne bygges et lille skur, dækket
med et halvtag i stedet for den projekterede
hegnsmur. Ideen om at omdanne de flankeren
de murstykker til regulære bygninger (en pen
dant skulle ligeledes opføres i syd) er nævnt i et
brev af 6. juli 1841 til hospitalets forstandere,
men tanken afspejler sig allerede o. 1840 i pro
jekterne (fig. 24-25).12 Trods gentagne henven
delser modtog man dog intet svar fra hospita
let, og 14. nov. 1841 meddelte forstanderne, at
tavsheden var taget som udtryk for samtykke,
og at byggeriet i øvrigt næsten var afsluttet.
Sagen afsluttedes med et kompromis: hospita
let bevarede ejendomsretten til grundstykket,
mens menigheden betalte muren.1
10. aug. 1841 var bygningen opført til sokkelstenshøjde og granitsoklen muret. Desuden
var grunden til alle indvendige skillerum, både
i kirken og præsteboligen, lagt.27 Arbejdet blev
dog forsinket talrige gange i løbet af somme
ren. Vejret var usædvanligt vådt, og det kneb
med leverancerne af gode sten. De kraftige
regnskyl fyldte bygningen med vand og tvang
murerne til fra tid til anden at holde pumper i
gang. December 1841 synedes kirken i forbin
delse med fastlæggelsen af brandforsikrings
præmien.19 På dette tidspunkt var murene op
ført i fuld højde, bortset fra facaden. Her havde
arbejdet krævet særlig omhu. De hårdtbrændte
og skarpkantede mopper af første sortering,
der alene anvendtes på dette sted, blev efter
Hetschs og hans konduktør Ferdinand Thiele
manns ordre slebet og afrettet i vinkel af spe
cielt »duelige murersvende«.27 At dømme efter
vurderingen var også tagværket delvist rejst og
hovedparten af de sortglaserede tagsten lagt.28
Herefter vendte man sig mod udsmykningen
af eksteriøret og indretningen af interiøret. Bil
ledhuggeren
Gotthilf
Borup
modellerede
de
fem nichestatuer og de to engle efter aftale af
14. okt. 1841, mens hofguldsmedemester I. B.
Dalhoff støbte dem i zink.27 Først i løbet af
1842 opsattes figurerne, tillige med korset og
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Fig. 39. Hovedportal
med udkast til tympa
nonrelief (»5«) (s. 347).
1:75.
Nationalmuseet.
— Main door and prelimi
nary drawing for the tym
panon relief (»5«).

facadens indskrift, begge dele udført efter mo
del af snedker I. C. Meyer.29 1842 modelleredes
og opsattes desuden Borups gipsrelief af Ma
donna og barnet over hovedportalen.30
Indvendig var Erlewein 12. marts begyndt
på opmuringen af apsisnichen, og allerede
d. 22. i samme måned fik murersvendene en
dusør ved arbejdets afslutning. Senere fulgte
pudsningen af kirkens vægge. I samme forbin
delse blev de 16 medaljoner øverst på væggen
trukket og pudset.27 Den store hovedgesims
under loftet udførtes tillige med andre gipsor
namenter af firmaet C. Antonettys enke, den
førstnævnte efter Borups model, mens snedker

Meyer leverede model til dekorative enkelthe
der som mindre gesimser og kapitæler.17 Den
indvendige pudsning afregnedes først 24. nov.
1842, godt tre uger efter kirkens indvielse. Ef
ter det oprindelige overslag skulle også loftet
have været pudset,22 men det ændredes, og
konstruktionen med dets »Rizzer og Fordyb
ninger kaldet Kasetter« blev udført i træ af
snedkermester H. Enghoff, der også leverede
paneler, døre og stole m.m. til bygningen.31
Kun en mindre del af den maleriske udsmyk
ning, der var planlagt i Hetschs udkast, udfør
tes før indvielsen. Formentlig har det kun dre
jet sig om loftet og apsidens nedre partier.
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3. aug. 1842 afregnede maler Løffler således for
staffering af loftet med en blålig oljefarve på
panelerne (kassetternes fordybede felter), mens
de øvrige flader gulstafferedes, og lister, roset
ter,
konsoller
og
hængeplader
forgyldtes.27
Også hulkehlen med bladornamenter og ho
vedgesimsens frise stod med forgyldt bag
grund, mens gipsreliefferne fik hvide og lyse
farver. Muren omkring altret fik forskellige
kulører i limfarve (de nedre partier, der imite
rer steninkrustationer), mens de øvre flader bå
de her og på de øvrige vægge alene synes at
være pudsede i en lys farve.32 Bræddegulvet,
der oprindelig var tænkt flisebelagt (jfr. fig. 55
og s. 359), blev ferniseret, mens de 12 store kir
kevinduer
fik
bronzefarvede
rammer.
Hertil
kom staffering af døre, paneler, pillerne under
orgelpulpituret, samt af de mindre rum i østog vestpartiet. En række værelser i præste- og
skolebygningen fik dog tapeter på væggene, le
veret af maleren Liepmann Fraenckels tapetfa
brik.33
Det finere snedkerarbejde ved inventaret ud
førtes af snedker I. C. Meyer, der 24. nov. 1842
kunne afregne for hovedaltret med altertribu
nen,
døbefonten,
prædikestolen,
begge
med
tilhørende baldakiner, sidealtrene, en egetræs
blok, et vievandskar med beslag, samt enkelte
paneler og døre.29 I arbejdet blev han bistået af
snedker Enghoff, der også afregnede for stole
ne, samt sakristiets og skriftestolens indret
ning.31 Mindre opgaver blev varetaget af sned
kermestrene Johannes Hilfert og S. Svendsen.17
Mens arbejdet både udvendig og indvendig
nærmede sig sin afslutning, blev grundstenen
nedlagt 21. aug. 1842 ved en højtidelighed.34
Som grundsten genanvendtes den gamle sten
fra det forrige kapel, der var fremdraget under
nedbrydningsarbejdet. Hertil føjedes en glas
kasse med et mindedokument samt en kobber
æske med medaljoner, der betegnede »de vig
tigste Livs- og Regeringsmomenter saavel af de
sidst Afdøde som af nu regerende østrigske og
danske Herskere.« Desuden forskellige mønter
fra 1842.

INDVIELSEN OG BRANDEN 1842
Kun få måneder efter, Allehelgensdag 1. nov.
1842,
kunne kirken indvies. Handlingen bivånedes af repræsentanter både fra det danske
kongehus,
regeringen
og
magistraten,
tillige
med medlemmer fra det østrigske gesandt
skab.35 Til de fremmødte låntes stole fra Uni
versitetet. Et positiv erstattede orglet, der først
fuldførtes 1844 (s. 426f.). Indvielseshandlingen
blev foretaget af gesandtskabspræsten Joseph
Ackermann.36 Først 23 år senere skete den
egentlige konsekrering ved den pavelige vikar,
biskop Paul Melchers fra Osnabrück. I forbin
delse med indvielsen modtog kirken flere ga
ver, heriblandt fra pave Gregor XVI og det
følgende år fra den østrigske kejser Ferdinand I
og den franske dronning Marie Amalie.
Arbejdet i kirken var dog endnu ikke afslut
tet, og i dagene efter indvielsesfesten var der
stadig håndværkere i bygningen. Tidligt om
morgenen 18. nov. 1842 opstod pludselig
brand i et overophedet varmeapparat i kælde
ren, og ulykken kunne have fået katastrofale
følger for den nyopførte kirke, hvis ikke en
skorstensfejer
fra
Frederiks
hospital
hurtigt
havde slået alarm.37 Ødelæggelserne blev alli
gevel betydelige, værst naturligvis i øst, umid
delbart over varmeanlægget. Højaltret med ta
bernaklet og forhøjningen var helt opbrændt,
og korets gulv så beskadiget, at det måtte om
lægges. En del sølv- og messingfigurer på altret
skal også være smeltet.38 Loft og vægge både i
apsis og selve kirkerummet var helt tilrøgede
og beskadiget af varmen. Det samme gjaldt
ferniserede og bemalede flader, både på vægpa
neler og døre, samt på prædikestol, døbefont
og stolestader. Ved en skæbnens ironi var kir
ken netop dagen forinden blevet synet af vurderingsmænd fra brandforsikringen. En erstatningssum kunne derefter udbetales til fornyede
reparationer.39
Vigtigst var selvfølgelig istandsættelsen af
kirkens varmesystem, hvor et antal trækkana
ler i vægge og under gulvet lod luft, opvarmet
af ovne i kælderen under koret, cirkulere rundt
i kirken.40 I et brev til kirkens præst, pastor
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Fig. 40. Detalje af skibets loft og overvægge (»8«) 1842 (s. 350). S. Ansgars kirkes museum. — Detail of the
ceiling and upper walls of the nave (»8«), 1842.

Zimmermann, nævnede biskop Lübke, at ulykken antagelig skyldtes den uforsigtighed, at
man havde anbragt bjælkerne (vel korgulvets)
for tæt ved ovnene. En lignende skavank havde
vist sig ved den nyopførte katolske kirke i
Friedrichstadt. Arkitekten var i øvrigt også her
Hetsch.35 Smedefirmaet H. Caspersen og søn
ner fik omgående besked på at ændre varmeov
nene i den københavnske kirke, men man valg
te efter kort overvejelse af udskifte de gamle
med helt nye af en anden konstruktion.41 Den
største post på regnskabet var dog snedkerar
bejdet, hvortil hørte genetableringen af det to
talt ødelagte højalter. Ved denne lejlighed valg
te man klogeligt at erstatte alterpodiets parket
gulv, placeret umiddelbart over varmeanlæg
get, med en flisebelægning.42 Derimod blev en
plan om at videreføre flisegulvet i selve kirken,
aldrig realiseret (jfr. fig. 55).43
Foruden disse istandsættelser færdiggjorde
man i løbet af 1843 de sidste arbejder og gjorde

regnskaberne med de implicerede håndværkere
og arkitekter op. Murermester Erlewein opmurede soklen til gitteret foran kirken, lagde
asfalt mellem dette og kapellet samt bidrog
med andre småarbejder. Selve fortovet foran
kirken fik en belægning af en nyopfunden as
faltcement. Snedker Meyer kunne dog først af
slutte sit arbejde 1844. Til de førnævnte repara
tioner kom nye poster, dels udarbejdelsen af et
tabernakel til et af sidealtrene, dels leveringen
af orgelhuset. Arbejdet kom her til at trække i
langdrag på grund af stadige ændringer i ud
smykningen (s. 428). Først 13. jan. 1844 kunne
orglet synes. Sidste regnskabspost lød på spiseog drikkevarer ved frokosten i anledning af
orglets indvielse.44
Hetschs honorar kom til udbetaling april
1843, tillige med Thielemanns.45 Dog tilbød
han fortsat at yde bistand og vejledning, både i
forbindelse med orglets opsætning, som nævnt
ovenfor, og ved den planlagte maleriske ud-
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smykning af kirken. Denne sidste væsentlige
del af bygningens færdiggørelse skulle dog
komme til at vente adskillige år. Under arbej
det med orgelhuset august 1843 bemærkede
kirkens præst ganske vist, at han havde fore
trukket, at de sidste ornamenter først blev sat
op, når den endelige »Ausmahlung« af kirken
fandt sted, – en ytring, der kunne tyde på, at
dette efter planerne lå inden for en overskuelig
fremtid.
Men
forstanderne
afviste
forslaget.
Mangelen på den nødvendige kapital og pro
blemer med den stadige fugt i murene nævne
des endnu 1850 som forsinkende momenter.10
Alligevel var der stor tilfredshed med den
nyindviede kirke, og Hetsch belønnedes med
den østrigske orden, »der eiserne Krone 3.
Classe«, mens agent Steinbach som den ældste
blandt forstanderne fik »die mittlere goldene
Civil Ehren Medaille am Bande«.46

ske
udsmykning
fuldende.
Allerede
august
1863 sluttedes kontrakt med maleren Josef Settegast fra Mainz, der havde udarbejdet en af
biskoppen
approberet
»smuk
(...)
Skizze«.48
Settegast
respekterede,
hvad
kompositionen
angik, hovedtrækkene i Hetschs forslag, men
motivvalget og den kunstneriske udformning
fik et væsentligt andet præg. En markant æn
dring var således tilmuringen af den halvrunde
lysåbning over højaltret. Det er uvist, om
Hetsch selv fik lejlighed til at ytre sig om Settegasts udkast. Han døde endnu før dekoratio
nens fuldendelse i september 1864. Arbejdet,
der gennemførtes i en oliefresko, var afsluttet
august 1865 (fig. 41, 52). 8. sept. samme år
holdtes festen for S. Ansgar. Ved denne lejlig
hed overførtes relikvier af Nordens apostel fra
Bremen til kirken, der samtidig konsekreredes
af biskoppen fra Osnabrück. Højaltret, som nu
var ombygget til et »altare fixum« med plade af
hvid italiensk marmor, modtog i samme for
bindelse sin indvielse til Jesu Guddommelige
Hjerte.49 Også udvendig foretog man visse æn
ISTANDSÆTTELSER OG UDSMYK
dringer, idet den oprindelige tagbeklædning af
NING AF KIRKEN I 1800’ERNES
glaserede tegl erstattedes med en skiferbeklædANDEN HALVDEL
mng. 48
Kirkens varmeanlæg fungerede fortsat util
Der skulle gå mere end 10 år efter indvielsen,
fredsstillende. Samtidig havde der – ikke uven
før kirken atter blev genstand for større bygge
arbejder. 1855 gennemførte man en række re
tet – vist sig behov for at få kælderen tørlagt.
1868 og 1877 foreligger tilbud om dræning og
parationer, hvoraf udgifterne til maler- og for
planering af kælderen, 1878 desuden et over
gylderarbejdet tegner sig som den største post.
slag på et dampvarmeapparat (fig. 59).50 Først
Istandsættelsen omfattede først og fremmest en
1889 synes kirken at have fået installeret cen
fremrykning af højaltret og alterskranken med
kommunionsbænken,
samt
en
»Verschönerung
tralvarme,51 mens istandsættelsen af kælderen
47
og en effektiv pilotering af bygningen kom til
des Innern der Kirche«.
Det var således ved
at vente mere end halvtreds år. Gas- og vand
denne lejlighed, kirkens alter frigjordes fra sin
oprindelige placering mod apsidens bagvæg – en forandring, der
blev bibeholdt
rørsidenhen
var dog allerede
blevet indlagt 1857-58.41
At dømme efter Hetschs tegninger og egne
(s. 396). Derimod lader det sig ikke afgøre præ
cist, hvori den maleriske udsmykning bestod.
udsagn var det helt i overensstemmelse med
hans ønsker, når kirkens 12 store rundbuede
Det er næppe sandsynligt, at man ved denne
lejlighed
foregreb
den
omfattende
figurative
vinduer udfyldtes med hvidligt glas, der uhind
ret tillod dagslyset at strømme ind (fig. 55).
udsmykning af apsiden, der gennemførtes 10 år
Det indfaldende lys fra syd reduceredes dog
senere.
noget, da en dissektionsfløj til Kirurgisk akade
I forbindelse med højtideligholdelsen af tu
mi 1867 blev opført umiddelbart op mod kir
sindåret for S. Ansgars død februar 865 beslut
tede kirkens forstandere at lade korets maleri
kens skel. Efter initiativ fra daværende sogne
præst og præfekt, senere biskop Johannes von
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Fig. 41. Indre set mod
øst (s. 360). Ældre fot.
før fuldførelsen af apsidens udmaling au
gust 1865. KglBibl. —
Interior to the east.
Early photograph taken
before completion of the
apse decoration in August
1865.

Euch, startede man 1884 en indsamling for at
skaffe midler til opsætning af glasmalerier. Ef
ter tegning af arkitekten Frantz Schmitz fra
Köln, bygmester tillige for den katolske kirke i
Arhus og for S. Josephs hospital i København,
udførtes 12 glasmalede vinduer med helgenbil
leder i indsatte medaljoner (fig. 62). De to før
ste opsattes 1885, og rækken afsluttedes 1894
(s. 389f.).
1885
gennemførtes i øvrigt en væsentlig æn
dring i kirkens indretning, idet døbefonten
fjernedes fra sin oprindelige plads under en bal
dakin over for prædikestolen til den nordlige
skriftestol ved indgangen (s. 419). Fontens
plads erstattedes af en Mariastatue, der dog se
nere placeredes i en niche ved søndre sideind
gang (s. 439). I dag står biskoppens trone under
den gamle fontehimmel.
Planerne om at fuldføre udsmykningen af

selve kirkerummets vægge var ikke skrinlagt,
og takket være en større donation fra to af me
nighedens velgørere blev det 1897-98 muligt at
gennemføre både en udmaling af kirkerummet
og en restaurering af bygning og inventar. Le
delsen af arbejdet fik malermester Valdemar
Schmidt i henhold til kontrakt af 22. juli 1898
(s. 392).52 Loftet oliemaledes og kassetterne fik
staffering med guldstjerner. Korvæggen smyk
kedes med to store engle, der ifølge kontrakten
blev malet på guldgrund af »en kunstner«, efter
at de to eksisterende stukmedaljoner først var
fjernet.
I forbindelse med restaureringen rykkedes
kommunionsbænken
længere
mod
vest,
og
kirkegulvet fik linoleumsbelægning.53 Få år ef
ter kom terrazzogulv i kirkens forhal, skænket
af en privat velgører.54
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Fig. 42. Udkast til ombygning af kirkens vestligste
fag med indsætning af vinduer mod Bredgade, 1877
(s. 362). Antagelig udarbejdet af I. C. Günther.
1:300. LA. — Proposal for the alteration of the western
most bay with the insertion of windows overlooking Bred
gade. Probably prepared by I. C. Günther, 1877. 1:300.
LA.

TÅRNPROJEKTER
Da junigrundloven 1849 sikrede katolikkerne
religionsfrihed, ophævedes samtidig det ældre
forbud mod at ophænge klokker og rejse tårn
ved kirken, – et forbud, der senest var hævdet
august 1840 i forbindelse med opførelsen af den
ny bygning. De tidligste forslag til klokketårn(e) synes udarbejdet i forbindelse med jubilæumsfestlighederne 1864-65. 1864 gav arkitek
ten Chr. V. Nielsen, der havde været elev på
Hetschs private tegneskole, tilbud på et åbent
tårn med to klokker, rejst 6,5 alen (ca. 4 m)
over taget. Tårnet var tænkt som en tagrytter
af træ, dækket med galvaniserede jernplader og
oliemalet.55 Desværre kendes hverken tegning
hertil eller til Peter Christian Böneckes udkast
til to tårne, indsendt med tilbud 11. okt. 1866.

At dømme efter den væsentlige større opførel
sessum var tårnene tænkt opført i mursten.51
Planerne blev dog skrinlagt indtil videre. Det
samme gjaldt et forslag fra 1877, antagelig ud
arbejdet af murermester I. C. Günther, om ind
retning af et fag vinduer i kirkens facade for at
oplyse indgangen (fig. 42).54
Samtidig med de store udsmykningsarbejder
i kirken 1897-98 blev spørgsmålet om tårne at
ter bragt frem. Der kendes en række udkast,
men ingen opfyldte kravet om en både økono
misk og æstetisk forsvarlig udformning. Så
længe tårnet (tårnene) tænktes lagt i forbindelse
med vestfacaden, bestod et næsten uløseligt
problem: at etablere en harmonisk enhed mel
lem den nye bygningsdel og den eksisterende
kirke. Et forslag til et stort tårn ved nordvest
hjørnet, der delvis overlappede facaden og den
nordre sidebygning, blev 1897 afvist, og det
fremhævedes, hvordan tårnet ved sin ulykkeli
ge forbindelse med gavlen savnede »das Schön
heitsgefühl sowie der Verständniss für die rich
tige Anordnung eines Westthurmes.« Et pro
jekt, fremsendt af Fr. Wipfler, der også var ar
kitekt for Jesu-Hjerte kirken i Stenosgade, pla
cerede konsekvent to tårne foran vestfacaden
og imellem sidebygningerne (fig. 43).56 Dette
forslag ville give mere lys til kirkerummet gen
nem det store rosevindue og samtidig øge kir
kens areal, men for Hetschs bygning ville den
tunge skærmfacade i nyromansk stil, beslægtet
med den monumentale facade på klosterkirken
i Andernach ved Rhinen (o. 1200), være noget
af et misfoster. Også andre arkitekter skal være
kontaktet
om
tårnprojektet,
således
Martin
Borch, Andreas Clemmensen og H. B. Storck,
der alle havde erfaringer som kirkearkitekter.57
Tilsyneladende kendes ingen udkast af disse,
kun af Vilh. Friederichsen, der april 1898 fremlagde et projekt til en klokkemur ved nordre
sidebygning.50. Fra 1908 findes ved kirken et
udkast til et seks stokværk højt tårn, anbragt
midt på vestfacaden, forelagt af arkitekten Lud
wig Schneider fra Breslau. Endvidere fra 1926
et usigneret forslag til et tårn ved søndre side
bygning.58
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Fig. 43. Udkast til
tårnfacade
mod
Bredgade,
antagelig
udført af Fr. Wipfler
o. 1900 (s. 362).
1:300.
S.
Ansgars
kirkes
museum.
—
Proposal for the tower
facade on Bredgade,
probably by Fr. Wipf
ler, c. 1900.

BYGNINGSHISTORIE I NYERE TID
I årene efter afviklingen af Frederiks hospital,
der 1910 som institution overgik til det nyop
rettede
Rigshospital,
forsøgte
menigheden
gentagne gange at erhverve de to lejede grund
stykker ved nordre sidebygning (s. 356) og ha
ven bag kirken.15 Først 1922-23 lykkedes det
dog at sikre grundene for kirken, hvis areal
hermed blev udvidet med henholdsvis 8,5 og
611,1 m2.59 1 923 blev kirkens skifertag fornyet,

og ligkapellet i nordre sidebygning delvis om
bygget samt forsynet med kobbertag.54 Des
uden ombyggedes det forhenværende ligkapel,
tilhørende Frederiks hospital, til plantehus efter
tegning af Emil Jørgensen 1922.60
Problemerne med kirkens fugtige grund blev
for alvor overhængende, da store revner i
1920’rne viste sig i koret bag højaltret, forårsa
get af begyndende forrådning i de fundamentspæle, apsismuren hvilede på. Nye fundamenter
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i beton blev 1926-27 støbt under koret og præ
stegården, idet der først gravedes ned til fast
grund under murene. Ved samme lejlighed un
derkastedes korets og triumfvæggens udsmyk
ning en restaurering af konservator Svend
Rønne. Ved den tidligere restaurering af bille
derne o. 1898 var væggene ikke forinden blevet
tilstrækkeligt afrenset, og det viste sig nu, at
flere af de dengang tilmalede partier stod i en
langt mørkere tone end den originale, under
liggende farve. Disse dele blev derfor om
malet.61
1940 gennemførtes en omfattende restaure
ring af bygningen, først og fremmest af præste
boligen, hvor biskop Theodor Suhr fra dette år
fik bolig. Herunder blev de to loger mod koret
lukket og omdannet til centeværelse og arkiv
rum. Foråret 1941 udvides korets areal for at
skaffe plads til bispestolen, der opstilledes over
for prædikestolen på døbefontens oprindelige
plads (s. 424).62
1943, året efter kirkens 100-års jubilæum,
opførtes omsider et klokketårn, tegnet af Gun
nar Glahn. Det seks stokværk høje tårn blev
lagt ved bygningens sydøsthjørne og kom
samtidig til at fungere som trappetårn mellem
præsteboligens etager.63 1949 føjedes klokkerne
til, finansieret gennem en indsamling blandt
menighedens medlemmer (s. 441). En plan om
opsætning af et valmtag på dissektionsfløjen
ved Kirurgisk hospital, der fratog kirken meget
af det indfaldende lys fra syd, blev samtidig
fremført af Glahn, men ikke gennemført.63
1947-48 iværksattes en restaurering af altret,
hvor podiets oprindelige flise- og parketgulv
kom for dagen.62 Ved denne lejlighed overveje
des også en ombygning af højaltret, men først
ti
år
efter,
1957-58
gennemførtes
denne
(s. 395). Altret konsekreredes 13. okt. 1958.
1965 blev det atter nødvendigt at sikre kir
kens fundamenter, idet piloteringspælenes for
rådnelse skred stadig fremad i takt med sænk
ningen af grundvandstanden. Efter at 160 be
tonpæle var nedrammet under bygningen, var
der endelig sket en standsning af de sætninger,
der siden bygningens opførelse havde været et
konstant problem. Men en restaurering af rev

ner og en ændring af belysningen, væggenes
bemaling, af korpartiet, vinduerne samt af org
let skønnedes stadig påkrævet.
Arbejderne indledtes 1967-68 med en re
staurering af præsteboligen og de to sidebyg
ninger. Desuden blev taget omlagt, og 1968
indrettedes det tidligere venteværelse for bi
skoppen til museum for kirken.64 1970-71 istandsattes kirkerummets vægge indtil gesim
sen under vinduerne, tillige med orgelrummet
og skriftestolene. En stor arv fra et medlem af
menigheden gjorde det imidlertid muligt at iværksætte en langt mere gennemgribende re
staurering. Oktober 1972 påbegyndtes en rens
ning af skibets vægge, hvor bemalingen fra
1890’erne fjernedes og erstattedes af en nystaf
fering i lyse farver, udført under ledelse af In
golf Røjbæk. Ved reparationsarbejderne blev
endvidere konstateret svamp og biller i loftets
bjælker, der herefter måtte udskiftes. Julenat
1973 kunne kirken genåbnes, men arbejdet videreførtes det følgende år, bl.a. med en istand
sættelse af Madonnarelieffet i vest.65
Under restaureringen rejste der sig en debat
om kirkens liturgiske indretning, i første række
om korets udformning. Et forslag til et nyt
højalter, placeret fremskudt på et ovalt podi
um, samt til en fjernelse af alterskranken og
baldakinen over bispetronen (tidligere over dø
befonten) blev dog imødegået af Det særlige
Bygningssyn ved Fredningsstyrelsen, der efter
kirkens fredning maj 1973 skulle godkende
spørgsmål
vedrørende
bygningens
vedligehol
delse og eventuelle ombygning.66 1979 frem
kom yderligere to forslag af mindre gennem
gribende art, hvor alterpodiet var sænket og
højaltret
fremrykket,
hvorimod
baldakinen
tænktes bibeholdt og Hetschs oprindelige ta
bernakel genopstillet ved apsidens bagvæg. Sa
gen blev i princippet godkendt af Fredningssty
relsen, tillige med et udkast til et jerngitter,
opsat mellem forhallen og kirkerummet, men
arbejderne synes indtil videre at være stillet i
bero af økonomiske årsager.67 Derimod gen
nemførtes 1983 den planlagte belægning af par
tiet mellem kirken og det udvendige gitter med
chaussésten og granitfliser.68

Fig. 44. Hovedfacade mod Bredgade (s. 367). HL fot. 1984. — Main facade on to Bredgade.

BYGNINGSBESKRIVELSE
NOTER S. 382

Oversigt. Beskrivelse af S. Ansgars kirke omfatter tre
hovedafsnit vedrørende beliggenheden, det ydre og
det indre, samt en arkitekturhistorisk sammenfat
ning. Beliggenhed (s. 366). Ydre: Kirkebygningen
(s. 366) materiale og teknik (s. 367), vestfacaden
(s. 367), vinduer og døre (s. 369), sidebygningerne

Danmarks Kirker, København

(»kabufferne«) (s. 369), tårn (s. 370). Indre: Plan
(s. 370), kælder (s. 372), gulv, vægge og loft (s. 372),
sekundære rum i underetagen (s. 374) og første etage
(s. 375), loft og tagværk (s. 376), trapper (s. 376), op
varmning (s. 376). Sammenfatning (s. 376).
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Fig. 45. Beliggenhedsplan 1:600. Tegning Gunnar
Glahn 1943. (s. 366). S. Ansgars kirke. — Situation
plan.

med et mindre areal af hospitalets område og
mod øst med en del af Fødselsstiftelsens have.
Begge grundstykker var oprindelig kun lejet til
menigheden, men blev 1922-23 erhvervet som
ejendom (s. 363). Mod nord opførtes en side
bygning (senere ligkapel) på det tilkomne areal,
mens området i øst indgår i den nuværende
have bag præsteboligen (fig. 45). Lejlighedsvise
fund i nyere tid af lertøj m.m. vidner om, at
grundens øvre lag til dels består af opfyldning
med brokker, hidrørende fra oprydningen efter
Københavns store brand 1728.69
Mod syd og øst hegnes haven dels af et nyere
plankeværk af træ, dels af et trådnetsgitter.
Mod nordøst er et ældre højt metalgitter med
port i det nordøstlige hjørne, markeret af to
sandstenspiller. Mod nordvest er en lavere mur
af røde og gule, flammede mursten, hvorigen
nem der o. 1943 er åbnet for adgang gennem en
fladbuet,
grønmalet
port.70
Sidebygningerne
fra det ældre Frederiks hospital, der vestligst er
sammenbygget
med
kirkens
nordre sidefløj,
udgør i øvrigt grænsen langs nordskellet. Mel
lem denne og kirkebygningen er en smal, ce
menteret gang med afløb for regnvand. Mod
syd danner den af Chr. Hansen 1867 opførte
dissektionsfløj grænse, vestligst videreført med
en høj mur, der mod kirken delvis dækkes af
vildvin. Gården mellem muren og kirken er
flisebelagt med beplantede partier. Kirkens tårn
(s. 370) danner grænse mellem sidegården og
haven. Her var tidligere et †portparti med en
portal,
hvori
en
Madonnafigur
var
indsat
(fig. 60) (s. 436). I haven er et grundmuret ha
vehus, der ombyggedes 1923 fra et tidligere
ligkapel.71 Desuden fandtes endnu 1931 en †re
tirade.72

BELIGGENHED

YDRE

Kirken og præsteboligen er opført på det gamle
kapels grund med hovedfacaden i vest mod
Bredgade,
flankeret
af
Kunstindustrimuseets
(oprindelig Frederiks hospital) og Kirurgisk Akademis bygninger mod nord og syd. Kirken
er
orienteret
sydøst-nordvest
(her:
øst-vest).
Ved opførelsen måtte grunden i nord suppleres

Kirkebygningen (fig. 44-46) består af et rektan

gulært, seks fag langt skib, i øst sammenbygget
med den fem fag lange præstegård, hvis mure
springer svagt frem. I vest føjer to lave tilbyg
ninger sig til kirken. Disse, der siden opførel
sen har været betegnet med den plattyske ven
ding: »kabuf« som hentydning til et lille,

MATERIALE OG TEKNIK • VESTFACADEN

mørkt og snævert rum,73 fungerer som hen
holdsvis sideindgang fra Bredgade (syd) og lig
kapel (nord). Ved præstegårdens sydside er
1943 opurmet et syv stokværk højt tårn.
Materialer og teknik. Den grundmurede byg
ning er opført af tegl på en sokkel af granit, der
på vestfacaden og kabufferne er suppleret med
en sandstenssokkel af profil som en faldende
karnis. Murværket består af rødviolette helsingørske mopper, af hvilke vestfacadens efter
arkitektens udtrykkelige ønske var af særlig
god kvalitet – hårdtbrændte og skarpkantede
(jfr. s. 356). Hoved- og sidefacaderne på kirken
er opdelt i felter ved hjælp af lodrette og vand
rette bånd, muret i grågule sten. Sekundære
mure, indvendige såvel som udvendige er dog
opført af almindelige flensborgersten.22 Sandstensbånd, hugget ligesom savskifte, betoner
facadens vandrette linjer i niveau med vederla
get til indgangsportalens bue (og til kabuffernes taggesims), samt løber som kordongesims
og kronfrise på den afsluttende trekantgavl. På
kirkens øvrige sider er disse led formede som
flade retkantede bånd af mursten. Det skrå sa
deltag var oprindelig tækket med sortglaserede
tegl, men fik allerede 1864-65 skiferbelægning.54
Vestfacaden (fig. 44) imod Bredgade er særlig
fremhævet, både arkitektonisk og skulpturelt.
Selve facaden er trukket tilbage fra gadelinjen,
der markeres af et metalgitter og de to flanke
rende kabuffer. Hjørnerne betones af pillelignende risalitter, som indrammer midtpartiet,
foroven kronet af en trekantgavl. Facadens
murflade brydes kun af enkelte åbninger. I ned
re zone den rundbuede hovedindgang, indram
met af en fremspringende portal. Den mellem
ste zone omfatter fem skulpturnicher, og ende
lig er der i gavlen et cirkulært »rosevindue«
mod loftet over kirken. Når der herudover
ikke fandtes vinduer mod gaden, skyldtes det,
at der efter arkitektens (og vel også menighe
dens) opfattelse eksisterede en modvilje fra
myndighedernes side mod dette motiv.10 Der
var ganske vist ikke officielt formuleret noget
forbud, men spørgsmålet var fremme i debat
ten få år tidligere om byggetilladelse (s. 323f.).
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Fig. 46. Præsteboligens facade mod øst med klokke
tårnet, opført 1943 af Gunnar Glahn (s. 370). HL fot.
1984. — Facade of the presbytery to the east and the bell
tower, erected in 1943 by Gunnar Glahn.

Den enkle røde murstensfacade er underdelt i
mindre kvadratiske og rektangulære felter med
lyse striber. Hertil kommer som udsmykning
en række ornamentale og figurative led. Ind
gangsportalens hjørner og sider prydes med
palmetformede
akroterier
af
sandsten.
Over
hoveddøren er i en sandstensramme indsat et 1
m højt og 1,84 m bredt tympanonrelief af gips,
udført 1842-43 af Gotthilf Borup efter udkast af
Hetsch (fig. 39, 47)27 Maria troner med barnet
og flankeres af to knælende engle. Ved Marias
højre side er en lav vase med liljer. Relieffet står
i dag med en grå staffering, idet figurernes glo
rier dog er udført af metal. Tympanonfeltet var
oprindelig planlagt farvelagt, men blev alene
bronzeret.17 Relief og ramme restaureredes
1974.62
portalens forsider er 1923 opsat to
metallampetter.54
I de fem rundbuede nicher over portalen er
indsat mere end legemsstore (ca. 2,20 m) statu
er af zink og oprindelig bronzerede, idet der
ved soklen maledes rødt. Udført af Borup
1841-42 og støbt af J B. Dalhoff (fig. 48).27 Sta
tuerne, som i dag skærmes mod duerne med et
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Fig. 47. Tympanonrelief med Madonna og barnet, udført 1842 af Gotthilf Borup og Jørgen Balthasar Dalhoff
(s. 367). HJ fot. 1984. — Tympanum relief with the Virgin and Child by Gotthilf Borup and førgen Balthasar Dalhoff
1842.

metalgitter, forestiller profeter fra Det gamle
Testamente.
Mod
nord
den
langskæggede,
kjortelklædte Esajas, der med venstre hånd
støtter en bog, opslået på det hævede højre
knæ. Herefter Moses med lovens tavler. I
midtaksen David med harpen. Dernæst Aron i
ypperstepræstens dragt med (i dag) delvis af
brækket røgelsekar i venstre hånd. Endelig Eli
as, iklædt »lådden kappe med læderbælte om
lænderne« (2. Kong. 1.8), – en fremstilling, der
ganske svarer til Johannes Døberen.74 Borup
afregnede for figurerne inden for perioden
16. marts til 2. sept. 1842. Som den sidste i ræk
ken udførtes Elias, en ændring i forhold til
kontrakten af 11. okt. 1841, hvor Daniel næv
nes som den femte profet.75 Som forbilleder for
disse
monumentale
draperiklædte
skikkelser,
roligt hvilende eller svagt fremadskridende, har
Borup sikkert haft Thorvaldsens apostelrække i
Vor Frue kirke for øje (1821-27, DK. Kbh.By,
1, s. 216f.). Også disse var oprindelig tænkt
udformet til nicher, ligesom Freunds S. Lukas,

en nær parallel til Esajas og netop opsat i Chri
stiansborg slotskirke 1841 (DK. Kbh.By, 5,
s. 232).
Over de fem profeter er indskrift med for
gyldte reliefversaler: »Christo Redemptori sac
rum« (Viet Kristus Forløseren).76 På facadens
hjørnerisaliter er anbragt knælende engle, ud
ført af zink og ligesom de førnævnte støbt af
Dalhoff efter Borups model 1841-42, omend
retningslinjer allerede var fastlagt i Hetschs ud
kast (fig. 27, 32, 36, 44).77 Slægtskabet mellem
disse knælende kjortelklædte engle, med kranse
på det halvlange, lokkede hår og Thorvaldsens
Dåbens engel i Vor Frue kirke (DK. Kbh.By,
1, s. 218f) er iøjnefaldende.
Langs gavlens kamme er krabber, formet
som oprullede blade og udført i jern efter sned
ker Meyers model. Gavlspidsen krones af et
oprindelig
forgyldt
smedejernsbladkors,
leve
ret af jernstøber Bock ligeledes efter Meyers
forlæg.27 I flugt med gadelinjen er på en 43 cm
høj sokkel af granit opsat et 229 cm højt smede

VINDUER OG DØRE

jernsgitter i syv fag med todelt låge i midten.
Høje, bladknopprydede stave adskiller fagene,
hvis lavere led øverst krones af franske liljer,
mens en frise af indrammede cirkelslag løber
som en vandret frise forneden. Mellem gitteret
og selve kirken er opstillet statue af S. Ansgar
(s. 113).
Vinduer og døre. Kirken oplyses på begge
langsider af seks store rundbuede vinduer, un
derdelt med jernsprosser og udfyldt med klart,
hvidt glas. Her indenfor er 1885-94 opsat farve
de glasvinduer (s. 389). Under det vestligste fag
er både mod nord og syd et lille firkantet vin
due med foransatte tremmer, der giver lys til
de to skriftestole ved indgangen. Desuden et
fladrundbuet kældervindue under det fjerde fag
fra vest. Mod kælderen er under de øvrige vin
duer alene små firkantede ventilationsriste.
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Præsteboligens vinduessystem er uafhængigt
af kirkens og betinget af indretningen i mindre
rum, fordelt over seks stokværk, samt kælder
(fig. 46). Mod haven er sekundært indrettet en
udvendig kældernedgang.78 En række af vin
duerne mod nord og syd er ligeledes senere
blændede, dels i forbindelse med ændring af de
bagvedliggende rum, dels ved opførelsen af
tårnet 1943.
Kabufferne. Mod nord- og sydvest er to min
dre, grundmurede sidebygninger, opført af rø
de teglsten med mønstermuring som kirken,
på en sokkel af granit og sandsten. Begge har
indgang fra gaden og valmtag, det nordre er
1923 beklædt med kobber, mens det søndre er
tækket med tagpap.79 Den søndre kabuf, der
fungerer som sideindgang til kirken, samt gen
nemgang til præstebolig og have, har flisegulv,

Fig. 48. Aron og Elias. Zinkstatuer, udført 1842 af Gotthilf Borup og J. B. Dalhoff (s. 367f.). HL fot. 1984. —
Aaron and Elijah. Zinc statues by Gotthilf Borup and J. B. Dalhoff, 1842.
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kedes 1923 af Carlsbergbryggeriernes direktør
Helge Jacobsen,54 som selv siden 1920 havde
tilhørt den katolske menighed.
Den nordre kabuf nævnes oprindelig som
opbevaringsrum
for
brandslukningsmateriel,10
men har senere fungeret som ligkapel.81 Ce
mentgulv, hvidpudsede vægge og gipset loft.
Tårn (fig. 46), opført 1943 af Gunnar
Glahn.63 Tårnet, der slutter sig til præsteboli
gens sydmur og udfylder arealet mellem denne
og muren til Kirurgisk akademi, er opført af
røde mursten med muret kordon- og tagge
sims af gule sten. Højden andrager syv stok
værk, samt kælder. I de fem nedre stokværk er
mod øst og vest firkantede, sprossedelte vin
duer svarende til præsteboligens. I det sjette
stokværk er en cirkulær åbning, mens der i
øverste etage, hvor klokkerne findes, er høje,
retkantede glamhuller mod alle fire verdens
hjørner. Sadeltag. Indvendig trappe i fire løb.
Døre mod vest og øst (med trappe), samt ind
vendig mod nord til præsteboligens etager.

INDRE

Fig. 49. Madonnarelief, skænket af Helge Jacobsen
1923. Antagelig florentinsk, fra 1400’rnes anden
halvdel (s. 370). NE fot. 1984. — Relief of the Virgin
donated by Helge Jacobsen in 1923. Probably Florentine,
from the second half of the fifteenth century.

gipset loft og gullige, pudsede vægge, hvori
mod nord og syd er udsparet rektangulære
blændinger. På nordvæggen er indgangsdøren
til kirken, mens der mod syd er indsat relief i
ramme af sandsten, udbedret med cement og
kronet af trekantfronton. Relieffet (fig. 49) er
antagelig florentinsk fra 1400’rnes anden halv
del.80 Gullighvidt poleret stuk, 61×38 cm med
halvrund øvre afslutning. Relieffet viser Ma
donna med barnet, Maria gengivet i halvfigur
med det lokkede hår delvist dækket af hovedlin
og iklædt kjole med spids udskæring og nedfal
dende krave. Hun støtter det nøgne Jesusbarn,
der står med spredte ben og højre hånd løftet i
en velsignende gestus. Madonnarelieffet skæn

Planer (fig. 50-51). Kirkebygningens hovedrum
udgøres af den seks fag lange kirkesal, hvis
vestligste fag rummer det søjlebårne orgelpul
pitur over vestibule og flankerende rum til dø
befont (nord) og skriftestole (nord, syd). Knyt
tet til dette vestligste fag er indgangspartiet bag
facaden med en forhal mod selve kirken, samt
mod orgeltrappen i nord og sideindgangen i
syd. Foroven rummer indgangspartiet den sto
re rundbuede orgelniche, der åbner sig mod
pulpituret og flankeres af trapperum i nord og
af et tidligere bælgkammer i syd.
Mod øst slutter præsteboligen sig direkte til
kirkesalen. Koret med apsisrundingen skyder
sig dog ind i præsteboligens areal og går igen
nem alle etager. Til kirken hører desuden de
anneksrum, der flankerer koret i de to nederste
etager. I nordøst er sakristiet, der sekundært er
udvidet (s. 374) og i syd et hjælpesakristi, op
rindelig skriftestol (s. 375). Mod haven et kon
tor.
En
nord-sydgående
korridor
forbinder
rummene med hinanden og med trappetårnet.

INDRE
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Fig. 50-51. Planer af kirken. 1:300. Tegning MN 1984 efter opmålinger 1943 af Gunnar Glahn. 50. Plan af
første etage (s. 370). 51. Grundplan (s. 372). — Plans of the church. Drawings by MN 1984, based on Gunnar
Glahn’s measurements of 1943. 50. Plan of the first floor. 51. Ground-plan.
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På etagen herover var oprindelig to loger, hen
holdsvis i nord og syd med åbninger mod ko
ret. Begge loger er 1941 blevet sløjfet, åbnin
gerne mod kirken blændet og rummene indret
tet henholdsvis til kirkens museum (nord) og et
køkken (syd) (s. 375f.). En korridor, svarende
til underetagens, adskiller disse lokaler fra to
rum mod øst, der fungerer som præsteværelse
samt menighedslokale. Herover er boliger til
de ved kirken knyttede præster, samt et antal
gæsteværelser. Indtil 1888 rummede præstebo
ligen tillige skolelokaler, 1842-67 både for
drenge og piger, men 1871-88 alene for drenge,
der
sidenhen
overflyttedes
til
menighedens
ejendom Bredgade nr. 67 ved siden af pigesko
len i nr. 69.82 Præsteboligen har også i skiftende
perioder været residens for den apostoliske
præfekt, fra 1892 for biskoppen. Siden 1965 har
bispegården dog været i Bredgade nr. 69, der
1886 tillige med nr. 67 erhvervedes af menig
heden.83
Kælder (jfr. fig. 59). Under hele kirkebygnin
gen strækker sig en kælder, adskilt i to dele
under henholdsvis kirke og præstebolig, og i
hver af disse partier igen underdelt i et antal
mindre rum. Oprindelig var en mindre højde
forskel mellem de to sektioner, idet den østligste del var 1,25 alen, den vestligste 1 alen (ca.
78 og 62 cm). Efter 1886, antagelig i forbindel
se med installeringen af en dampkedel 1889
(s. 360) blev den lave krybekælder udgravet til
3,5 alens højde (2,2 m) og 1926-27 blev det
oprindelige jordgulv udbedret med beton.61
Gulu, vægge og loft (fig. 52, 95). Kirkesalens
gulv er af fyrretræ, men fik o. 1898 en linoleumsbelægning.84 Af Stillings akvarel fra 1843
og af Hetschs egne udsagn fra 185010 fremgår
imidlertid, at man havde planlagt en flisebelæg
ning i lighed med korets (s. 359). Langs yder
vægge og midtergangen er metalvarmeriste.
Koret er hævet to trin over skibets gulv og
belagt med parketgulv, mens selve alterpodiet,
der ligger tre trin over dette niveau, har bevaret
de oprindelige fir- og ottekantede fliser med
sort mønster på gullig grund.85 Korforhøjnin
gen afsluttedes oprindelig i vest ved triumf
væggen, men blev 1941 rykket et stykke frem

mod kirkens skib i forbindelse med indretnin
gen af bispestolen (s. 424).62 På samme måde er
alterskranken i en række etaper flyttet mod
vest.
Skibets vægge gennembrydes i nord og syd
af 12 store rundbuede vindueslysninger. Mod
øst og vest åbner bueslag mod kor- og orgelni
chen. Væggene i skibet er underdelt i fire vand
rette zoner ved hjælp af gesimser. Nederst er et
brystpanel af mørkt, ferniseret egetræ, foroven
afsluttet af et prydbånd med kanellering og ro
setter. De tre øvre zoner er oljemalede i lyse grå
toner. Ved hjælp af forgyldte profillister er fla
derne delt i bredere og smallere blændingsfelter,
tilpasset
vinduespillerne,
partierne
over
vinduerne samt sviklerne i øst og vest. De en
kelte felter, der har deres modspil i facadens
mønstermuring, markeres yderligere af brede
striber i en lysere grå tone i forhold til bundfar
ven. Over hvert vindue, samt ved orgelbuens
svikler (oprindelig også på korbuen, s. 392) er i
stuk markeret medaljonfelter. Væggens nedre
zone over brystpanelet adskiller sig dog fra de
øvre ved blændingsfelter i en mørkere grå nu
ance. Omløbende gesimsbånd deler de enkelte
zoner, under vinduerne med staffering som
guldmosaik, hvorpå rødbrun mæanderbort og
blå rosetter. I niveau med vinduernes kragbånd
er kordongesims med kannellering og ægge
stav. Den brede hovedgesims har bladguirlan
der mellem rosetter og englehoveder, udført i
stuk og gråstafferet. Gylden grund. Frisen er
udført efter Hetschs udkast af Gotthilf Borup.17
Herover en konkav loftgesims med fligede bla
de på gylden baggrund. Omkring triumf- og
orgelbuen er indskriftsbånd med gyldne versa
ler på blå bund: »Gloria • in • exelsis • Deo • et •
terra • pax • hominibus • bonae • voluntatis.«
(Ære være Gud i det højeste og fred på jorden, i
menneskene velbehag) (korbuen). »Te • Deum •
laudamus • te • Dominum • confitemur • sanctus
• sanctus • sanctus • Dominus • Deus • Sabaoth.«
(Vi lovpriser dig Gud, vi bekender os til dig,
Herre. Hellig, hellig, hellig, Herre Gud Saba
oth) (orgelbuen).
Det flade træloft er ved kraftige tvær- og
langsgående dragere opdelt i 18 større kvadrati-
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Fig. 52. Indre set mod øst (s. 372). NE fot. 1975. — Interior to the east.
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Fig. 53. Udsnit af sakristiet, set mod vest (s. 376). LL fot. 1984. — Part of the sacristy, seen to the west.

ske felter, hver igen underdelt i 12 kassetter. I
krydset mellem hoveddragerne og de langsgå
ende bjælker er rosetter, der markerer de punk
ter, hvor bjælkerne er forbundet med tagvær
kets
hængesøjler.
Volutsmykkede
konsoller
støtter tværbjælkerne over hver vinduespille.
De langs- og tværgående bjælker er brunstafferede og smykket med ornamentbånd, mens
kassetterne er gråblå med forgyldte stjerner.
Loftets staffering hidrører ligesom indskrif
terne og væggesimsernes bemaling efter alt at
dømme fra rummets udmaling 1898,50 mens
væggene fik deres nuværende farve ved re
staureringen 1972-73 (s. 364). For korets ud
smykning og glasmalerierne, jfr. s. 389.
Sekundære rum i underetagen. Nord for koret
er sakristiet (fig. 53, 65, N), der i dag udfylder
præsteboligens nordøstligste halvdel, idet det
oprindelig to fag lange rum ved senere udvidel
ser har mere end tredoblet sit areal gennem ind

dragning af den nordligste del af korridoren,
samt af de to lokaler mod haven.86 Gulvet er
belagt med linoleum, mens væggene i den æld
ste del er beklædt med vægpaneler, der for ho
vedpartens vedkommende stammer fra opførelsestiden (fig. 65).19 Heri er mod vest et skab
med
bordplade
og
forhøjet,
palmetsmykket
midtdel, hvori er ur (s. 425). Mod syd er til
højre for sekundært skab en dyb skabsniche,
samt en smallere niche, hvori en bedestol. I
sydvest dør med indgang til koret. På nord
væggen er ligeledes oprindelige paneler. I for
bindelse med rummets udvidelse og senere
møblering er en række åbninger blevet blænde
de, således udgangen til nordre sidegård og det
tilstødende vinduesfag samt døråbningen mod
korridoren fra det oprindelig midterste værelse
mod baggården. En række skabe er sekundært
indsat i den senere udvidelse af sakristiet, herib
landt pengeskab med altersølv i nordøst ved
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siden af skabe til messeklæder ved nord- og
vestvæggen, samt under vinduerne mod øst.86
Sakristiet får lys gennem disse, tillige med to
vinduer i nordvest, der antagelig o. 1911 har
fået farvede, blyindfattede ruder. Loftet er pud
set. Dragere markerer de oprindelige skille
vægge mod korridoren og østendens lokaler.
Syd for koret er et mindre, vinkelformet
rum (fig. 65, O), der i dag fungerer som hjælpe
sakristi. Det vinduesløse rum har groft pudsede
vægge samt gipsplader på loftet. O. 1941 blev
rummet reduceret med mere end en fjerdedel
ved installering af et WC med indgang fra un
deretagens forstue.87 Før dette tidspunkt var
væggene pudsede over et brystpanel. Endvi
dere fandtes fire skabe.19 Indtil 1852 var her
desuden en skriftestol (s. 423); senere omtales
rummet som »arkiv«.87
I vest er ved kirkens hovedindgang en tvær
rektangulær forhal, hvorfra en dobbeltdør med
matslebne ruder fører til kirken, mens enkelte
døre mod nord og syd fører til trapperum og
sideindgang. Terrazzogulv med centralt, cirku
lært felt med ligearmet kors i strålekrans, ud
ført 1906.54 Lyse pudsede vægge over brystpa
nel. I niche i vestvæg opsat skab med glasvin
duer i øvre del. På østvæg til højre for dobbelt
dør indmuret tavle af marmor, (67×87 cm),
opsat 1913 med indskrift i fordybede versaler:
»Til minde om sin største velgører Chr. P. Bi
anco satte den taknemmelige St. Ansgars me
nighed denne mindetavle 1813 2’ juli 1913.«
Trapperummet mod nord har opgang til lof
tet samt sidedør til nordre kabuf. Lyse, pudse
de vægge. Sideindgangen mod syd fører via et
trin til søndre kabuf. I vest rundbuet niche til
Lourdes-madonnaen.
Nichen
blev
tillukket
1944,62 men er 1983 atter fremdraget. I væggen
indsat marmortavle med indhuggede versaler:
Vor Frue af Lourdes taknemmelighed 18771893.«
Øst for forhallen er orgelpulpituret, båret af
fire piller og to søjler, alle af toskansk orden
(fig. 95) og marmorstafferede med kapitæler
smykket af mæanderbort, svarende til frisen
under kirkerummets vinduer.88 Under pulpitu
ret er med skillevægge udskilt tre rum, en ind-
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gangsvestibule af samme bredde som forhallen,
flankeret af to rum, hver på et fag. Vestibulen
har ferniseret egetræspanel som kirken og lyse
vægge. Heri er over døren til forhallen og de to
siderum tre indskriftstavler i forsænkede felter.
Tavlerne er af lysstafferet træ med forgyldte
versaler. Over indgang til det nordre siderum
læses
»Sub
patrocinio
augustissimæ
domus
austriacæ« (Under beskyttelse af det højærvær
dige østrigske hus). Over dør i nordvest, hvor
vievandskar har været opsat (s. 421) ses »Asperges me Domine, hyssopo, et mundabor,
lavabis me et super nivem dealbabor. Besprence mich, O Herr, mit ysop, dass ich rein wer
de, wasche mich und ich werde weisser werden
als Schnee. Ps. LIX.« Over dør i sydvest, hvor
pengeblok antagelig har været opstillet fra kir
kens opførelse (s. 425): »Beneficentiæ et communionis nolite oblivisci: talibus enim hostiis
promeretur Deus. Wohlzuthun und mitzutheilen vergesset nicht: denn solche Opfer gefallen
Gott. Hebr. XIII, XVI. «Over dør til siderum i
syd:
»Munificentia
Christiani
Petri
Bianchi.
Fundatum
A.D.
MDCCCXLI.
Exstructum
A.D. MDCCCXLII.« (Ved Christian Peter Biancos gavmildhed grundlagt A.D. 1841. Op
ført A.D. 1842).
Det nordre siderum fungerer siden 1852 som
skriftestol og siden 1885 desuden som dåbskapel.89 Oprindelig var her en lukket herskabsstol
med tre stolestader i lighed med rummet i syd.
(s. 424). På tre af væggene et brystpanel af eg
under lystmalede flader, mens der mod kirken
er et skydevindue med ni ruder. Gipsloft. I
rummets midte er døbefonten placeret (s. 418).
Det søndre siderum er indrettet som det nor
dre, dog alene med skriftestol ved vestvæggen,
samt diverse løse møbler.
Sekundære rum i første etage. Svarende i om
fang til det oprindelige sakristi og skriftestolen
(arkivrummet) i underetagen var på første eta
ge indrettet to loger med tilhørende forstuer
samt åbning mod koret. Den nordre loge be
nyttedes oprindelig af det østrigske gesandt
skabs medlemmer, som angivet med medaljon,
hvori det østrigske våben, under vinduesbrystningen mod koret. I syd var plads til fremtræ-
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dende medlemmer blandt den danske menig
hed, tidligst antagelig den irskfødte grosserer
George Ryan.90 Under vinduet mod koret er
endnu medaljon med det danske flag. 1941
nedlagdes de to loger, og begge åbninger mod
kirken blev lukket. Mod nord indrettedes ven
teværelse til biskoppen, og siden 1968 har kir
kens museum haft plads her.62 I syd var tidlige
re biskoppens skriftestol. 1980 installeredes her
et køkken.91
Det nuværende museumsrum har panelbe
klædte vægge med grå staffering og gipsloft.
Tidligere var rummet opdelt med en tværvæg i
den egentlige loge og en tilhørende forstue. På
vægge og vinduespiller var brystpanel og hero
ver lærredsbetræk med papirtapet, indrammet
af forgyldte lister. I entréen var pudsede vægge
og loft, samt en afdeling, vel et toilet, med
marmorerede vægge over bryst- og pillepanel.
I syd har køkkenet lyse oliemalede vægge og
linoleumsgulv. Loftet er beklædt med gipspla
der. Rummets omfang er ikke ændret i forhold
til tidligere. Den oprindelige indretning svare
de ganske til den nordre loge. Det samme gæl
der for entréen, der dog ikke havde tilhørende
afdeling med marmorerede vægge.
I vest flankeres orgelnichen af trapperum og
rum, oprindelig til bælgeværket, i dag depot
rum.
Loft og tagværk. Over hele kirkebygningen
strækker sig et loft, der er opdelt i to afdelinger
ved en brandmur, placeret mellem kirken og
præsteboligen. I muren er en jerndør. Bjælkela
get består af syv gennemgående overbjælker,
hvorpå hviler et ru bræddegulv. Tagværket er
afbundet med syv dobbelte hængeværker og
liggende stol. Kirkens bibliotek var indtil 1940
placeret her, men er siden indgået i vikariatets
bibliotek.92 En lysskakt til det halvrunde oven
lysvindue i apsiskuplen skal endnu i nyere tid
have været synlig i loftets østlige del.93 Selve
vinduet tilmuredes dog allerede 1865 (s. 391).
Trapper.
Forbindelsen
mellem
kirkebygnin
gens etager sker via trapper i bygningens nord
vest- og sydøsthjørne. Hertil kommer det 1943
opførte trappetårn ved præsteboligens sydside.
I nordvest er forbindelse fra forhallen til loftet

via orgelpulpituret. På samme måde var oprin
delig en gennemgående trappe i præsteboligen,
indrettet i en skakt, hvis vestvendte kortside
var formet med en runding. Efter tårnets opfø
relse har den gamle hovedtrappe, der i tilfælde
af brand næppe heller har ydet den nødvendige
sikkerhed, fået en underordnet betydning.
Varme. I kælderen under koret var oprindelig
en ovn, der via rør og ventiler (endnu synlige i
apsisvæggen) opvarmede både kirken og præ
steboligen. Hertil kom yderligere et antal kak
kelovne. En voldsom brand, opstået i varme
anlægget kun få dage efter indvielsen 1842,
gjorde det imidlertid nødvendigt at ændre det
første anlæg (s. 358). 1889 installeredes en
dampkedel, der istandsattes o. 1924 og udskif
tedes 1940.94 1979 fik kirken fjernvarme.
SAMMENFATNING
Opførelsen af den katolske kirke i København
1841-42
repræsenterer
et
hovedværk
blandt
Gustav Friedrich Hetschs arbejder. Arkitekten
havde i disse år flere kirkelige opgaver på teg
nebordet: opførelsen af den jødiske synagoge i
Krystalgade (1831-33), restaureringen af Trini
tatis kirke (1834-35), istandsættelsen af Svanninge kirke (1837), forslagene til udsmykning
af Christian IV.s kapel i Roskilde (1840-44) og
til altertavlen i Øsby kirke (1841), restaurerin
gen af Haderslev domkirke (1841-46) og opfø
relsen af den katolske kirke i Friedrichstadt
(1841-46).95 I periferien af denne emnekreds
skal desuden nævnes projekterne til Marmor
kirkens ombygning (1834-39). De forskelligar
tede opgaver viser Hetsch som en smidig og
alsidig arkitekt, der – når det gjaldt restaurerin
ger og ombygninger af ældre monumenter – søgte at tilpasse
ge historiske stil, omend med håndhævelse af
de klassicistiske dogmer om symmetri og ega
litet.96
Ved opførelsen af den katolske kirke i Bred
gade var Hetsch ganske vist ubunden af ældre
bygningsdele, men måtte dog respektere en
række krav fra bygherren og de offentlige
myndigheder, såvel som grundstykkets iboen
de begrænsninger. Fra menighedens side var
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Fig. 54. Hovedfacade mod Bredgade med Frederiks hospital (i dag Kunstindustrimuseet) mod nord og Kirur
gisk Akademi mod syd. Litografi 1850 fra »Allgemeine Bauzeitung« (s. 350f.). 1:300. — Main facade on
Bredgade with King Frederick’s Hospital (today the Museum of Applied Art) to the north; the College of Surgeons to the
south. Lithograph 1850.

det betinget, at bygningen foruden kirke skulle
rumme boliger til præst, lærer, kordegn og
kirketjener, samt en drenge- og pigeskole.
Endvidere
at
byggeriet
skulle
gennemføres
med størst mulig økonomi og »eine solide und
anständige Ausstattung im Innere und Aeussern«.97 Hertil kom et forbud fra myndigheder
ne mod tårn og klokker. Derimod var der ikke
– i hvert fald på papiret – udtrykt noget forbud
mod vinduer imod gaden, således som Hetsch
selv hævdede (jfr. s. 367). Muligvis har man
ved planlægningen også tillagt biskop Mynsters ord fra 1837 en vis vægt: at den ny byg
ning skulle opføres i »en passende Stil«, bortset
fra tårn og klokker, »da også det Udvortes bör
vise, at det ikke er Landets almindelige Religi
on, som her öves, hvorved Bevidstheden vedli
geholdes om, at den catholske Religion har
Noget, som er vort Folk Fremmed.« (s. 307f.).
Givet på forhånd var endelig placeringen på
den langstrakte grund mellem Frederiks hospi
tal og Kirurgisk akademi med hovedfacade

mod Bredgade. Den omstændighed, at den ny
kirke fik en fri beliggenhed mod gaden uden at
være skjult bag en camouflerende mur som det
gamle kapel, gjorde det nødvendigt at bringe
placeringen og facadens udformning i harmoni
med de to flankerende bygningskomplekser.
Bygningen opfylder de stillede krav. De for
skellige funktioner rummes alle under samme
tag, – beboelse og (oprindelig) skolelokaler i
den østlige del, kirke med indgangs- og trappe
rum i det øvrige areal mod vest. Dog skyder
apsidens halve cylinder sig ind i østendens om
råde. De to afdelingers indbyrdes forskellige
status og afvigende indre organisation er klart
markeret i det ydre gennem etageinddelingen,
vinduesformerne og murbehandlingen, – gan
ske i pagt med de af arkitekten selv nedfældede
principper.98 I overensstemmelse med regerin
gens krav opførtes kirken uden tårn og tagryt
ter, ligesom facaden forblev vinduesløs, bortset
fra det diminutive rosevindue i gavlen. Den
lukkede murflade brydes dog af fem skulptur
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nicher, foruden den fremspringende portal. For
at opnå en harmonisk helhedsvirkning i gade
billedet blev kirken lagt nøjagtig midt mellem
de to naboejendomme (fig. 54). Herigennem
fik den ganske vist en asymmetrisk placering
på grunden (fig. 45), men denne »Uebelstande«
er dog, set fra gaden, skjult af de lave, flanke
rende pavillioner. Selv om kirken således re
spekterer den eksisterende bebyggelse, marke
rer den sig i allerhøjeste grad som et selvstæn
digt led i bygningsrækken. Over for de tilstø
dende pudsede facader med indsatte led af na
tursten udgør kirken en virkningsfuld kontrast
med sin røde teglstensmur, gennemtrukket af
lyse murstensstriber og smykket med sandstensgesimser, samt skulpturer af (oprindeligt)
bronzeret terracotta, zink og støbejern. På
samme måde har Thurahs og Meyns klassisk
prægede bygninger med pilaster- eller søjlebårne trekantfrontoner og enkle, firkantede vinduesåbninger, deres modspil i S. Ansgars kir
kes »middelalderlige« detaljer: den krabbeudsmykkede
gavl,
savskiftefriserne,
den
stavværksdelte vinduesrose, de rundbuede åbnin
ger og den fremspringende portal.
Hetschs arkitektur betød på en række områ
der en fornyelse inden for den hjemlige nyklas
sicisme, omend de ideer, han ved forskellige
lejligheder, både i tale og skrift, gav udtryk for,
– hans »Troesbekjendelse med Hensyn til
Konst og Smag« —, viser en gæld til den foregå
ende
arkitektgenerations
doktriner.99
Det
grundlæggende princip for Hetsch var at hylde
sandheden på enhver måde, i materialernes og
konstruktionens beskaffenhed og i anvendelsen
af former, der i alle henseender svarede til byg
ningens bestemmelse.98 I valget af bygnings
former fremhævede Hetsch ingen bestemt stil
art fremfor nogen anden, blot måtte anvendel
sen »skee med den nødvendige Reenhed, Sag
kundskab, Smag og Harmoni«.100 Opførelsen
af den katolske kirke betragtedes af arkitekten
selv som et skoleeksempel, hvor han netop
havde stræbt efter at hylde den konstruktive
sandhed, såvel i det ydre som i det indre, og
ligeledes efter at lægge princippet om sparsom
hed og sandhed i forbindelse med den kunst

neriske behandling til grund for hele bygnin
gens karakter.101
Kravet om materialeægthed og konstruktiv
sandhed blev af Hetsch først og fremmest ind
friet ved i eksteriøret at anvende den violet
røde, omhyggeligt fugede teglstensmur, hvor
formerne
stod
»i
fuldkommen
Reenhed,
102
uden Overtræk af nogen Kalkpuds«.
Han har
fremhævet, at han selv havde stræbt efter at
give impulsen til den »nu ligesaa hyppige som
glædelige Anvendelse af dette Materiale«, men
lagde retfærdigvis heller ikke skjul på, at han
her stod på skuldrene af andre, såvel en ældre
tradition, som en samtidig udvikling.103 For at
opnå et smukt flerfarvet ydre var den røde tegl
stensmur i S. Ansgars kirke oplivet af mønster
striber i gullige mursten, et motiv, som – om
end i en mere tæppeagtig variation – netop var
benyttet på den anden side af gaden i det davæ
rende
Landkadetakademiet
(nuværende
Østre
Landsret), opført 1701-02. En mere beslægtet
inspirationskilde
for
facadens
leddeling
ved
hjælp af lodrette og vandrette linjer var den
tyske arkitekt Karl Friedrich Schinkels Bauaka
demie i Berlin (opført 1831-36), der tillige med
dennes hus til ovn – og keramikfabrikant Tobi
as Christoph Feilner (1829) direkte nævnes som
forbillede af Hetsch.104 Også Friedrich von
Gärtner i München omtales som eksempel.105
Den katolske kirkes kombination af tegl og en
række andre materialer, især soklens granit og
gesimsernes sandsten, lod sig i rigt mål eftervi
se i den ældre bygningskunst, såvel herhjemme
som i udlandet.106 Med S. Ansgars kirke får
blankmuren dog en monumental rehabilitering
i hovedstadens arkitektur, og havde det stået til
Hetsch, kunne eksemplet være foregrebet ikke
langt derfra i den museumsbygning, han få år forinden (1838den ufuldførte Marmorkirke.107 Som en ind
rømmelse til den ny tids materialer skal det en
delig nævnes, at Hetsch både indvendig (korog
orgelskranke)
og.
udvendig
(skulpturer,
krabbebladsfrise, kors, gitter) har anvendt stø
bejern og zink, overalt, bortset fra gitteret mod
gaden, dog camoufleret som ædlere materialer
ved hjælp af forgyldning og bronzering, —
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strengt taget en forsyndelse
om arkitektonisk sandhed.

imod

principperne

Som nævnt bestemtes en bygnings karakter
ikke blot af materialerne og konstruktionen,
men også af de valgte former, der burde være
af en sådan beskaffenhed, at det ydre allerede
ved første øjekast gav en ide om bygningens
bestemmelse.98 En kirke var således karakteri
seret som en »Bygning (...), som er mere høi
end bred, og hvis Frontmur frembyder en stor
og smuk Indgangsdør, medens dens længere
Sidemure ere giennembrudte med een Række
store og forholdsvis høie Vinduer, der ere lige
lig fordeelte, og i en passende Afstand over Jor
den, saaledes at man derfra kan slutte sig til et
eneste Rolighed krævende indre Hovedrum«.
Hertil kom, at »Bygningsmassen tillige er kro
net med et Kors eller Klokketårn med Uhr«.108
Med sin arkitektoniske udformning, der svarer
fuldt ud til definitionen, med sit gavlkors, side
pillernes knælende englefigurer, nichernes pro
fetstatuer og facadens indskrift signalerer den
katolske kirke således klart sin bestemmelse.
Med gavlen, de dekorative friser, rosevinduet,
portaltypen og den konsekvente anvendelse af
rundbuede
åbninger
har
arkitekten
samtidig
bevidst fjernet sig fra et traditionelt nyklassici
stisk formsprog og forsøgt at give bygningen
et middelalderligt præg, – et indtryk, der ville
være bestyrket af den planlagte indre udsmyk
ning (fig. 28, 30, 55) med væggenes imiterede
marmorinkrustationer,
medaljonhovederne
og
apsidens Majestasbillede. Der er dog næppe ta
le om nogen direkte efterligning af én bestemt
bygning. Hetsch har udvalgt en række elemen
ter, der først og fremmest kan genfindes i itali
ensk arkitektur fra middelalderen og ungrenæs
sancen, – en motivskat, der var arkitekten vel
kendt, såvel fra hans rejser, som fra billedvær
ker. 109 De enkelte bygningsformer er dog sam
menføjet til en selvstændig helhed, der ikke fin
der
noget
direkte
middelalderligt
forbillede,
hverken
m.h.t.
bygningens
proportionering110
eller hvad angår kombinationen af de nævnte
motiver med klassicerende elementer, som de
talrige palmetter, anvendt både i inventaret og
som akroterier på hovedportalen, eller interiø

rets prydgesimser
lander.

med

kannelering

og

guir

I
den fri udnyttelse af forskellige epokers
formsprog, med særlig forkærlighed for den
oldkristne, romanske og den tidlige renæssan
ces arkitektur er Hetsch i S. Ansgars kirke gan
ske på linje med en jævnaldrende generation af
tyske arkitekter, der fra 1820’rne stræbte efter
at etablere en tidssvarende stil med skyldig
hensyn til de aktuelle behov og materialer, – en
stil, »das (...) am meisten Ähnlichkeit mit dem
Rundbogen-Style erhalten muss, – ja, das er
(dvs. der neue Styl) im Wesentlichen der Rundbogen-Styl ist«.111 Blandt de arkitekter, der an
vendte »rundbuestilen« er især Gärtner og
Schinkel nævnt som mulige inspirationskilder
for Hetsch. Gärtners monumentale Ludwigs
kirche (1829-44), lagt vinkelret på den brede
Ludwigsstrasse i München og med facaden
mod den mindre Löwen Strasse, er gentagne
gange fremhævet som direkte forbillede for
den katolske kirkes facade.112 Ludwigskirches
midtparti viser en iøjnefaldende lighed med
S. Ansgars kirkes gennem den klare leddeling
ved hjælp af vandrette prydgesimser, den krabbesmykkede gavl, smykket med akroterier i
form af et kors og to stående figurer, rosevin
duet og de fem skulpturnicher, – elementer der
ligesom
den
øvrige
bygnings
udformning
fandt deres forbilleder i Norditaliens romanske
og tidlig gotiske arkitektur.113 Væsensforskellig
er derimod facadens sidepartier med de to flan
kerende tårne, selve bygningstypen – den tre
skibede basilika, interiørets udformning, mate
rialet (hvide kalksten) og sidst, men ikke
mindst, – dimensionerne af dette ambitiøse
bygningsværk, igangsat af kong Ludwig I af
Bayern. Med sit langt beskednere format og
enkle, røde teglstensmur slutter S. Ansgars kir
ke sig snarere til den gruppe af småkirker, som
Schinkel projekterede til Berlins forstæder i årene 1832-33.114 Af de fem forslag, arkitekten
leverede, realiseredes tre i Wedding, Gesund
brunnen og Moabit. Den begrænsede bygge
sum dikterede størst muligt sparsomhed og en
kelthed i udførelsen. Alle var tårnløse og op
førtes i tegl som enkle salskirker, omend med
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indbygget galleri. Trods de sparsomme midler
planlagdes en dekorativ udmaling, både af de
nævnte kirker og den 1835 indviede S. Elisa
beth kirke ved Rosenthaier Tor. Som i S. Ans
gars kirke inddeltes væggene i større og mindre
felter med rammelister i en lysere eller mørkere
kontrastfarve. I S. Elisabeth kirkes hvælv ud
førtes og i Nazarethkirken i Wedding planlag
des en figurativ udsmykning, mens der i de
øvrige var dekoreret med stjerner, svarende til
lofterne. Dette var i S. Elisabeth og S. Paul i
Gesundbrunnen udformet som flade kassette
lofter analogt med S. Ansgars kirke. Anvendel
sen af medaljonhoveder på kirkens overvægge
fmder også en parallel på triumfvæggen, som
den var tænkt udsmykket i Nazarethkirken i
Wedding. Fælles for Schinkels forstadskirker er
de enkle alteropbygninger med et bord, smyk
ket alene af krucifiks og to alterstager og flan
keret af prædikestol og døbefont, symmetrisk
anbragt ved triumfbuens hjørner. Selv om det
ikke realiseredes havde Schinkel tillige i et af de
første udkast foreslået en baldakinoverdækket
font som pedant til prædikestolen. Løsningen
kendes dog fra den lidt ældre evangeliske kirke
i Straupitz, opført af Schinkel 1826-32.115
Når man tager Hetschs store beundring for
Schinkel i betragtning, der for ham »i mange
Henseender (var) mit Ideal«, er det nærliggen
de at antage, at Schinkels forstadskirker har
været et direkte udgangspunkt for ham.116 Han
kan personligt have stiftet bekendtskab med
dem under sit ophold i Berlin 1839 og sidenhen
støttet hukommelsen ved at studere bygninger
ne i publikationen af Schinkels værker.117
Ved fastlæggelsen af bygningens helheds
præg, dens arkitektoniske karakter, har Hetsch
utvivlsomt også taget det forhold i betragt
ning, at det her drejede sig om en katolsk kirke,
en menighed, som med biskop Mynsters ord
havde noget, der var vort folk fremmed
(s. 377). Facadens overvejende præg af italiensk
middelalder signalerer allerede klart afvigelsen

fra den nationale tradition. I indtrykket af in
teriøret i den planlagte form melder sig yderli
gere
associationer
til
oldkristen
arkitektur:
bygningstypen
med
den
store
apsisrunding,
der slutter sig direkte til hovedskibet, vægud
smykningen (projekteret) med imiterede marmorinkrustationer,
medaljonhoveder
og
Majestasbilledet på gylden baggrund over de sid
dende og stående helgener, vist på blå grund i
zonen herunder. Kassetteloftet med rosetter,
der i synagogen med Hetschs ord netop giver
det »Indre mere Storhed, gør den (synagogen)
mere imposant, ny og dog oldtidsagtig og pas
ser (...) til Bygningens orientalske Stil«, med
virker her i den katolske kirke ligeledes til at
underbygge det oldkristne præg.118 Den om
stændighed, at Hetsch i et tidligt projekt til kir
ken (fig. 25) planlagde amboner, opstillet ved
korsets nord- og sydside, giver på samme må
de et fingerpeg om, i hvilken retning Hetschs
overvejelser kan være gået. Motivet anvendtes
også i Friedrichstadt.95 At man netop i en ka
tolsk kirke skulle søge at vække associationer i
retning mod de ældste blandt den kristne kults
bygninger, den oldkristne kirke, forekommer
velmotiveret og falder i øvrigt i tråd med sam
tidens almindelige interesse for denne epokes
bygningskunst.119 For Hetsch selv gjorde den
oldkristne basilika, således som den i form og
anordning var overtaget fra antikken, et »i hø
jeste Grad Ærefrygt vækkende Indtryk«, der
yderligere
forhøjedes
ved
lysvirkningen.120
Med det klare dagslys, strømmende ind gen
nem de store rundbuede åbninger, som illustre
ret i Stillings idealprospekt af kirken (fig. 55)
følger interiøret samtidig de krav, arkitekten
stiller til en kirke, formet efter vor tidsalders
behov, – ikke mystiskmørkt med et af helgen
billeder overlæsset indre og ydre, men netop
»ærefrygtindgydende,
aandsopløftende,
storar
tet, lysbringende og velgiørende, eller med an
dre Ord sandreligiøst«.121

Fig. 55. Kirkens indre 1843. Farvelagt tegning af Harald Conrad Stilling efter Hetsch (s. 380). S. Ansgars
kirkes museum. — Interior of the church 1843. Colour drawing by Harald Conrad Stilling after Hetsch.
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of heating installations
are included, 1878.
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Stadskonduktørens kontor, Målebrevsprotokol.
60
Ved embedet. Tegninger og tilbud vedr. ombyg
ninger.

61

Jfr. note 50, brev til forvaltningsrådet af 17. aug.
1927. Desuden Nordisk Ugeblad for katolske Krist
ne, 75, 1927, s. 563-65 og 713-14, samt Johs. Han
sen, s. 72f.
62
Jfr. RA, privatarkiv 6644, Kjeld Geertz-Hansen,
Annales ecclesiae Sancti Ansgarii Havniae 1939-77,
1940-41. Pastor Geertz-Hansen takkes herved for
venligst at have tilladt DK at benytte disse arkivalier.
63
Tegninger til tårnet findes i kirkens museum. Jfr.
desuden Annales (note 62), 1943 og Ved embedet,
læg mærket »Katolsk menighed. Bredgade 64« og
»Skt. Ansgar 5A«. For opførelsen stod A. V. Gün
ther og Einar Kornerup.
64
Jfr. Annales (note 62) og Ved embedet. Forvaltningsrådssager fra sept. 1963-1968.
65 Jfr. Annales (note 62) og Ved embedet. Referater
af menighedsrådsmøder 1970f.
66
Om forslaget, der var udarbejdet af arkitekt Vil
helm Wohlert, jfr. Referater af menighedsrådsmøder
(note 65). Desuden Nationalmuseets Korrespondan
cearkiv (S. Ansgars kirke) og Fredningsstyrelsens ar
kiv (S. Ansgars kirke) vedrørende fredningssagen,
debatten herom og om den foreslåede ændring, hvor
synspunkterne i den katolske menighed stod skarpt
imod hinanden.
67
Forslagene var udarbejdet af arkitekt I. ArthurNielsen og Niels Engelbrecht, jfr. note 65 og 66.
68 Jfr. Sct. Ansgar Menighedsnyt, 1, 1983, s. 64.
69 Jfr. notat i S. Ansgars museums kartotek, mus.nr.
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79

Fig. 60. Søndre sidegård med nu nedrevet portal
mod haven (s. 366). Johs. Hoffmann fot. 1908.
KglBibl. — South side-building with door (now demo
lished) into the garden, photograph 1908.

D 51, samt meddelelse fra kirkens nuværende sogne
præst Dietrich Timmermann.
70 Ved embedet, læg mærket »Skt. Ansgar 5A«.
71 Jfr. note 60.
72 Jfr. brandtaksation (note 19).
73
Otto
Buurmann:
Hochdeutsch-plattdeutsches
Wörterbuch, 6, Neumünster 1967, s. 3.
74 Jfr. for ligheden mellem Elias’ og Johannes Døbe
rens ikonografi, Karl-August Wirth og Leonie van
Wilcken i Reallexikon zur deutschen Kunstgeschich
te, IV, Stuttgart 1958, sp. 1403 f.
75
For kontrakten, jfr. note 27. Vedrørende regnin
gerne, jfr. Journal (note 17).
76
Bogstaverne udførtes af gørtler M.Jurzick efter
model af snedker I. C. Meyer, jfr. Journal (note 17).
77 Jfr. Journaler (note 17) og Korrespondance, læg 8
(note 27). Englene blev dyrere end beregnet, idet
Borup havde gjort modellen større end aftalt.
78
Trappen synes indrettet efter 1911, men før 1921,
jfr. brandtaksationerne for disse år (note 19); før den
tid var nedgang ad fem trin, placeret i murtykkelsen
i præsteboligens vestligste fag (jfr. fig. 59).

Begge kabuffer havde oprindelig zinktag, jfr.
brandtaksation fra 1842 (note 19). Om ligkapellets
kobbertag, jfr. Johs. Hansens afskrifter (note 54).
80
For madonnatypen og barnets stilling, jfr. Bene
detto da Majano’s monument for S. Fina, Collegiata,
San Gemignano (spejlvendt version i terracotta i
Victoria and Albert Museum, London), jfr. L. Dussler: Benedetto da Majano, München 1924, s. 18f.
Abb. 44-45. Sml. desuden madonnarelief, tilskrevet
Domenico Rosselli, jfr. John Pope-Henessy: Catalo
gue of Italian Sculpture in the Victoria and Albert
Museum, I, London 1964, nr. 123. Relieffets præcise
proveniens har ikke kunnet spores gennem Ny
Carlsbergfondets brevbog o. 1922-24.
81 Jfr. Inventarium fra 1909 (note 1, s. 441).
82 Jfr. Kopibøger (note 1) og Johs. Hansen, s. 96f.
83 Johs. Hansen, s. 97.
84
Jfr. Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 46,
1898, s. 876 f.
85
Ved en istandsættelse 1947 fremdroges fliserne,
jfr. Annales (note 62).
86
Sakristiets udvidelse er foregået i en række tempi.
Inddragelsen af arealet umiddelbart mod øst (korri
doren) er muligvis sket allerede mellem 1892 og
1901, jfr. brandtaksation (note 19) fra det første år,
hvor udgangen til nordre sidegård er strøget ved en
sekundær rettelse. 1931 er sst. det tidligere omtalte
rum med to fag mod haven og et fag mod nordgår
den (i præsteboligens nordøst-hjørne) strøget, hvil
ket kunne tyde på, at sakristiet o. 1931 er blevet for
længet helt frem til østmuren. Samme år anskaffedes
også brandsikkert stålskab og paramentsskab, begge
opsat ved nordvæggen, jfr. note 50 og 54. Desuden
læg, mærket »Tegninger og tilbud vedr. ombygnin
ger, skabe i sakristiet m.m.«. Ved embedet. 1940
udvidedes rummet atter (mod syd) med et forhen
værende pulterkammer, jfr. Annales (note 62). 1948
opstilledes de lave skabe under vinduesvæggen mod
øst. Ved denne lejlighed afdækkedes en oprindelig
døråbning i sydøsthjørnet, samt åbninger ned til
kælderen, jfr. Annales.
87
Jfr. brandtaksation fra 1941, hvor ændringen se
kundært er anført. På Gunnar Glahns plan fra juni
1943 i kirkens arkiv, der kendes i to versioner, er
ændringen indtegnet på den ene udgave og rummet
betegnet »arkiv«.
88
Pillerne med de mæanderbortmønstrede kapitæler
fik i hvert fald deres staffering i forbindelse med
udmalingen 1898, jfr. Tegninger og Tilbud (note
50). Men pillerne synes allerede på Hetschs tid at
have været oliemalede og forgyldte, jfr. maler Løfflers regning af 3. februar 1843 (note 27) og Ejen
domsdokumenter (note 4).
89
Jfr. Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 33,
1885, s. 362.
90 Jfr. Journal (note 17), 13. nov. 1842.

NOTER
91

Venligst meddelt af kirkens nuværende sogne
præst, pastor Dietrich Timmermann.
92
Jfr. Annales (note 62). Om vikariatsbiblioteket,
der som kerne har en bogsamling, etableret af grev
de Rebolledo ved 1600’rnes midte, jfr. Katolsk
Haandbog, 1943, s. 121f. I dag indgår vikariatsbib
lioteket i Sankt Andreas bibliotek i Charlottenlund.
93 Venligst meddelt af Kjeld Geertz-Hansen.
94 Jfr. Tegninger og tilbud (note 50), med overslag til
centralvarmeanlæg. Allerede 1909 klagedes dog over
kulden i kirken, men det fremgår ikke klart, om der
allerede dengang ændredes ved anlægget.
95
Om Hetschs virksomhed, jfr. C. Nyrop: Gustav
Frederik
Hetsch,
i
Tidsskrift
for
Kunstindustri,
1888, s. 195-205. Desuden Erik Lassen i Weilbach:
KunstLeks. I, 1947, s. 531f Knud Millech: Danske
arkitekturstrømninger 1850-1950, 1951 (fot. genop
tryk 1977), s. lOf. og Villads Villadsen i DaBiogrLeks. 6, 1980, s. 347f. Vedrørende synagogen, jfr.
Alice Fanøe (note 6). Om Trinitatis kirke, jfr.
DK.Kbh.By, 2, s. 285f. Om Christian IV.s kapel,
jfr. DK.Kbh.Amt, s. 1507f. Om Haderslev domkir
ke, jfr. DK.SJyll. s. 118f. Om altertavlen i Øsby,
jfr.sst. s. 486f. Om Hetschs medvirken ved opførel
sen af den katolske kirke i Friedrichstadt, jfr. brev af
26. nov. 1842 fra biskop Lübke i Osnabrück, i LA,
Skt. Ansgars kirkes arkiv, indkomne skrivelser (note
35). Desuden Otto Timmermann: 100 aars katolsk
menighedsliv i Sydslesvig, i Catholica, 4, 1964,
s. 168f. Om kirken, der dog i sin oprindelige skik
kelse
blev
delvist
ødelagt
ved
bombardementet
1850,
jfr.
Die
Kunstdenkmäler
des
Landkreises
Schleswig, udg. Dietrich Ellger og Wolfgang Teuchert (Die Kunstdenkmäler des Landes SchleswigHolsteins, 8) München 1957, s. 237f., hvor »Arki
tekt Flügel, Kopenhagen« dog nævnes som bygningsleder. En tegning til facaden, kombineret med
tværsnit mod alter og orgel findes i Kunstakademiet
(A 1812). Identifikationen af denne tegning skyldes
mag.art Kjeld Folsach, der forbereder en monografi
om Hetsch.
96 Jfr. herom også Millech (note 95), s. 15f.
97 Jfr. Allgemeine Bauzeitung, XV, 1850, s. 149.
98
Om Form og Farve ved tektoniske, industrielle og
architektoniske Gjenstande, i Bemærkninger angaaende Kunst, Industri og Haandværk, 1863, s. 74.
99
Om Hetschs afhængighed, især af de franske arki
tekter Charles Perciers og P. F. L. Fontaines, samt af
J. N. L. Durands teoretiske overvejelser, jfr. Millech
(note 95), s. 11f. Om den rationalistiske, »førfunktionalistiske«
arkitekturæstetik
i samtidens
Tyskland
og dens gæld til nyklassicismen, jfr. Klaus Döhmer:
»In welchem Style sollen wir bauen?« Architektur
theorie zwischen Klassizismus und Jugendstil, Mün
chen 1976 (Studien zur Kunst des neunzehnten Jahr
hunderts, Band 36), s. 119f.

100
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Jfr. Bemærkninger (note 98), s. 76.
Jfr. Bemærkninger (note 98), s. 90 og note 97,
s. 150.
102 Jfr. Bemærkninger (note 98), s. 82.
103 Jfr. Bemærkninger (note 98), specielt s. 82f., 90f.,
96.
104 Jfr. Bemærkninger (note 98), s. 83. Om Schinkel
og den gryende interesse for teglstensarkitekturen i
1800’rnes første årtier, jfr. Goerd Peschken: Techno
logische Ästhetik in Schinkels Architektur, i Zeit
schrift des deutschen Vereins für Kunstwissenschaft,
XXII, 1968, s. 63f. Desuden Dieter Dolgner: Zur
Bewertung des Backsteinrohbaus in architekturthe
oretischen Äusserungen des 19. Jahrhunderts, i Wis
senschaftliche
Zeitschrift
der
Ernst-Moritz-ArndtUniversität Greifswald, XXIX, 2-3, 1980, s. 125-28.
105
Vedrørende Gärtners anvendelse af teglstensblankmur, jfr. Oswald Hederer: Friedrich von Gärt
ner 1792-1847, München 1976 (Studien zur Kunst
des neunzehnten Jahrhundets, Band 30), s. 12f,
227f..
l06 I Bemærkninger (note 98), s. 90f. og 96 fremhæ
ves især bygninger fra Christian IV.s tid, fra anden
halvdel af 1600’rne og fra 1700’rne (Charlottenborg,
Kancelliet, Landkadetakademiet og visse af Harsdorffs arbejder, specielt Peschiers gård ved Holmens
kanal).
107
Om projektet til Marmorkirkens omdannelse til
museum for Thorvaldsens værker, jfr. Hetschs egen
redegørelse,
»Nogle
Bemærkninger
til
Vejledning
ved Beskuelsen af de paa Kunstacademiet udstillede
Skizzer til Thorvaldsens Museum«, i Dansk Kunst
blad, 3, 7, 1838, s. 1-4. Kombinationen af tegl (her
dog gule) og sandsten anvendtes allerede på Synago
gens facade, omend murene her står med en (oprin
delig?) vandskuring. I ombygningen af herregårdene
Steensgård (1836-37) og Basnæs (1842-46) er som i
S. Ansgars kirke anvendt røde tegl og sandsten. Når
det som i disse eksempler gjaldt restaureringer af
eller tilbygninger til ældre bygningsværker, opført
helt eller delvist af tegl, benyttedes blankmuren også
tidligere af arkitekter som Peder Malling (tårnet i
Bringstrup kirke, 1818, jfr. DK. Sorø Amt, s. 423),
Jørgen Hansen Koch (Sæby kirke, 1823, jfr. DK.
Kbh. Amt. s. 934f.) og Theofilus Hansen (projekt til
restaurering af Ribe domkirke, 1837, jfr. DK. Ribe
amt, s. 342f. og Villads Villadsen: Ribe Domkirke.
Et motiv i dansk guldalderkunst, 1974, specielt
s. 54f.).
108 Jfr. Bemærkninger (note 98), s. 77.
109 Hetsch opholdt sig i Italien 1812-15 og atter 182930. Blandt værkerne i hans bogsamling fandtes bl.a.
Grandjean de Montigny og A. Famin: Architecture
Toscane, Paris 1815, hvor en række middelalderlige
bygninger er gengivet, jfr. Fortegnelse (note 8),
nr. 25, Gavltypen, smykket med prydfriser, der er
101
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trukket henover de indrammende sidepiller og faca
dens tredeling med rosevindue, skulpturgalleri (eller
vinduesrække) og portalzone er almindelige motiver
blandt Norditaliens kirker, navnlig i 1200’ og
1300’rne, jfr. bl.a. Angiola Maria Romanini, L’architettura gotica in Lombardia, Milano 1964.
Savskifte, anvendt som prydfrise på gavlen er li
geledes velkendt, både i den italienske og den hjem
lige teglstensarkitektur. Udført i sandsten, som på
S. Ansgars kirke, er f.eks. eksempler inden for veronesisk arkitektur fra romansk tid, jfr. bl.a. Angiola
Maria Romanini: L’arte romanica, i Verona e il suo
territorio, vol. II. Ed. Istituto per gli Studi Storici
Veronesi, Verona 1964, fig. 47-48, 55, 58, 83-85.
110
I pagt, bl.a. med Durands principper, gjorde
Hetsch sig til talsmand for at lade enkle talforhold
præge såvel arkitektur som kunstindustri, jfr. Be
mærkninger (note 98), s. 71f. og Millech (note 95).
En række enkle moduler lader sig ligeledes påvise i
S. Ansgars kirkes plan og opstalt. Således forholder
bygningens bredde sig til længden som 1:3, mens
selve skibets længde udgjorde 1,5 × bredden. Ho
vedfacaden lader sig fra sokkel til krongesims af
hjørnepillerne indskrive i et kvadrat, idet bredden
forholder sig til længden som 1:1. Samtidig falder
portalens toppunkt netop i skæringen mellem kva
dratets to diagonaler.
111
Jfr. Heinrich Hübsch: In welchem Style sollen
wir bauen? Karlsruhe 1828, s. 31. Blandt rundbuesti
lens tilhængere var foruden Hübsch selv, der må be
tegnes
som
stilens
teoretiker,
Gärtner,
Schinkel,
A. H. Andreae i Hannover, J. C. Lassaulx i Koblenz
og Alexis de Chateauneuf i Hamburg. Om rundbue
stilen og Hübsch, jfr. Dagmar Waskönig: Konstruk
tion eines zeitgemässen Stils zu Beginn der Industri
alisierung in Deutschland. Historisches Denken in
Heinrich
Hübschs
Theorie
des
Rundbogenstils
(1828), in Geschichte allein ist zeitgemäss. Historis
mus in Deutschland. Ed. M. Brix og Monika Stein
häuser, Lahn-Giessen 1978, s. 93-105. Også Gott
fried Semper følger i 1830’rne og 1840’rne rundbue
stilen, jfr. Dieter Dolgner: Gottfried Semper und der
Rundbogenstil, i Architectura, II, 2, 1981, s. 157f.
112 Jfr. Knud Sinding i Skt. Ansgars kirke i hundrede
Aar, 1942, s. 111. Harald Langberg: Danmarks Byg

ningskultur, II, 1955, s. 116. Knud Millech i Dan
marks Bygningskunst, red. Hakon Lund og Knud
Millech, 1963, s. 337 og Claus M. Smidt i Kirkens
huse (Danmarks arkitektur, udg. Hakon Lund, 6),
1981, s. 162.
113 Jfr. Hederer (note 105), s. 86f.
114
Om Schinkels forstadskirker, jfr. R O. Rave:
Berlin, I. Bauten für die Kunst, Kirchen, Denkmal
pflege (Karl Friedrich Schinkel Lebenswerk), Berlin
1941, s. 321f. Desuden Gerlinde Wiederanders: Die
Kirchenbauten Karl Friedrich Schinkels. Künstleri
sche Idee und Funktion, Berlin 1981, s. 67f.
115
Hans Kania og Hans-Herbert Möller: Mark
Brandenburg (Karl Friedrich Schinkel Lebenswerk),
Berlin 1960, s. 186-196. I Haderslev domkirke gen
skabte Hetsch en lignende opbygning, omend med
allerede eksisterende inventarstykker, jfr. note 95.
116 Jfr. G. F. Hetsch: Om Moden og den rene Smag,
1848, s. 5. Betydningen af Schinkels forstadkirker i
Berlin for Hetsch nævnes for Synagogens vedkom
mende af Alice Fanøe (note 6), s. 64 og for S. Ans
gars vedkommende af Kjeld Folsach i Karl Friedrich
Schinkel 1781-1841. Maleri og Arkitektur mellem
Romantik og Klassicisme. Udstillingskatalog, Charlottenborg 1982, s. 5.
117
Sammlung architektonischer Entwürfe, 15. Hef
te, Berlin 1829 (kirke i Oranienburger Vorstatt);
22. Hefte, Berlin 1834 (kirkerne ved Rosenthaier
Tor,
i
Moabit,
Wedding
og
Gesundbrunnen);
24. Hefte, Berlin 1835 (kirkerne i Moabit og ved Ro
senthaier Tor). Værket fandtes i Hetschs bogsam
ling, jfr. Fortegnelse (note 8).
118 Jfr. Alice Fanøe (note 6), s. 54.
119
Jfr. F. Kugler: Ueber den Kirchenbau und seine
Bedeutung für unsere Zeit, i Museum, II, nr. 1,
1834, s. 7f. Christian Carl Josias Bunsen: Die Basili
ken des christlichen Roms nach ihren Zusammen
hängen mit Idee und Geschichte der Kirchen
baukunst, München 1842. Også Theofilus Hansen
og Ludwig Förster fremhæver den oldkristne kirke
bygning som forbillede i omtalen af deres protestan
tiske kirke i Wien, jfr. Allgemeine Bauzeitung, XIV,
1849, s. 1f.
120 Jfr. Bemærkninger (note 98), s. 64.
121 Jfr. Bemærkninger (note 98), s. 79.

Fig. 61. Indre set mod øst med den nu afrensede vægudsmykning (s. 392). Ældre fot. efter 1907, men før 1932,
i NM2. — Interior to the east. Early photograph taken between 1907-1932.
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NOTER S. 392
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Fig. 62. Glasmaleri af S. Cecilia i nordsidens fjerde
vinduesfag fra øst (s. 390). Opsat 1890. LL fot. 1984.
— Glass painting of S. Cecilia in the window of the
fourth bay from the east, north wall. Inserted 1890.

fraktur: »In piam memoriam Hermann Grüder
praefecti apostolei. (Til fromt minde om Her
mann Grüder, apostolisk præfekt). † Anno
1883«. 2) S. Elisabeth af Thüringen. Opsat
1885 for Elisabethforeningen. Kronet og iklædt
rød hermelinsforet kappe over grøn under
klædning
med
guldbræmme.
Holder
ovalt
brød, samt røde og hvide roser. Indskrift ved
hovedet
med
versaler:
»S.
Elisabeth«.
3)
S. Vincentz af Paul. Opsat 1886 som Vincentzforeningens
patron.
Mørk
præstekjole
med

superpellicium og kalot, hvid krave. Holder
svøbelsesbarn. Indskrift ved hovedet med ver
saler: »S. Vincent a Paul«. 4) S. Agnes. Rød
kappe, violet og grøn klædning, udslået gyl
dent hår. Martyrpalme i højre hånd og lam i
venstre. Indskrift ved hovedet med versaler:
»St Agnes«. Nederst på rammen med fraktur:
»In
memoriam
primae
communionis
1886
Minna Hinné«. (Til minde om Minna Hinnés
første kommunion). 5) S. Bernhard af Clair
vaux. Opsat 1890. Gråblå kutte, hvorover brun
kappe og abbedstav i højre hånd, bog i venstre.
Indskrift ved hovedet med versaler: »Sa( )ct
Bernard«. 6) Benedikt Josef Labre. Opsat 1894.
Sort dragt og brunt hår. Himmelvendt blik.
Krucifiks og rosenkrans i højre hånd. Ved ho
vedet med versaler: »S. Josephus Labre«.
På nordsiden ses fra øst: 1) S. Martin af
Tours. Opsat 1885. Iklædt ridderharnisk med
korsprydet hjelm. Rød kappe, af hvilken han
holder flig med venstre hånd, mens den højre
fatter om sværdet. Indskrift med versaler: »S.
Martinus«. 2) S. Monica, opsat 1885. Hvidt
hovedlin, blå kappe med grønne kanter, rød
underkjortel.
Indskrift
med
versaler:
»Sanct
Monica«. Opsat som skytspatron for modre
formationen. 3) S. Aloysius af Gonzaga. Opsat
1886
som ungdommens beskytter. Hvidlig
dragt, kortklippet brunt hår. Kysser krucifiks.
På bord dækket med rødt klæde ligger foran
helgenen en krone, et dødningehoved samt
hvide liljer. Indskrift med versaler: »S. Aloysi
us«. 4) S. Cecilia (fig. 62). Opsat 1890. Brunt
udslået hår, blå guldbræmmet kappe og rød
underkjortel. I hånden lille orgel. Indskrift:
»Sanct Cecilia«. Forneden med fraktur: »In
memoriam
primae
communionis 1889
Franciska Hinné.« (Til minde om Francisca Hinnés
første kommunion). 5) S. Gregor den Store,
opsat 1894. Iklædt pavelig ornat med tiara. Pen
i højre hånd, bog i venstre. Ved højre side helligåndsduen. Indskrift med versaler: »S. Gre
gor Magnus P.« På rammens nedre kant: »In
piam memoriam defuncti Charles Hinné anno
1880«. (Til fromt minde om afdøde Charles
Hinné år 1880). 6) Johannes Døberen. Opsat
1890. Brunt hår og skæg. Kamelhårskjortel,

VÆGMALERIER

rød kappe. Korslam på bog. Versalindskrift:
»Sanct Hans«.
Vægmalerier. Som omtalt s. 354 havde Hetsch
planlagt en malerisk udsmykning af hele kirke
rummet. Heraf blev apsidens dekoration udført
1864-65. Selve skibets vægge fik først deres be
maling 1898, men denne fjernedes dog atter
ved
kirkens
restaurering
1972-73.
Herefter
gennemførtes
den
nuværende
staffering
(s. 364).
Apsidens
udmaling
gennemførtes
1864-65
efter en 1863 approberet skitse af Josef Settegast
fra Mainz.2 Malerierne, der er udført i oliefre
sko, respekterer i hovedtræk Hetschs komposi
tion (fig. 52, 61, 63). Væggens to nedre zoner er
opdelt i syv blændinger, nederst stafferet som
indfældede marmorplader, mens den mellem
ste zone viser stående helgener, flankerende
den tronende Madonna. Det øvre kuppelhvælv
fremstiller Treenigheden med Kristus omgivet
af tilbedende figurer. Settegast ændrede dog en
væsentlig detalje i korhvælvets udformning,
idet han lod det 1842 gennembrudte ovenlys
vindue tilmure. Samtidig forandredes en række
enkeltheder i
billedprogrammet, i figurernes
udformning og i selve farveholdningen.
De syv nederste fyldinger er stafferet som
grønlig flammet marmor med forgyldte profil
lister og bredere brune rammeborter.3 I zonen
herover, adskilt fra hvælvet med en kanelleret
frise svarende til skibets, er atter syv felter, der
indbyrdes
adskilles
af
ornamentbånd.
Under
hvert felt er navnene på de respektive helgener,
alle nordiske, malet med sorte versaler på hvid
grund. Herom blå ramme. I midten ses »Alma
Redemptoris Mater« (Forløserens hellige mo
der), den tronende Maria med hænderne samlet
i bøn og iklædt guldbræmmet blå kappe med
grønt foer over rød underkjortel. Et hvidligt
lin dækker det kronede hovede.
Ved Marias højre side (i nord) ses fra højre
mod venstre: 1) S. Ansgar, »S. Ansgarius Apo
stolus Dan.«, iklædt bispeornat med juvelbesat
hvid mitra, rød guldbræmmet kappe og i hæn
derne kirkemodel (kirken i Hamburg), samt bi
spestav. 2) S. Knud Lavard, »S. Canutus dux et
martyr« med krone på det gulligbrune hår,
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Fig. 63. Kristus i mandorla, vist med åbent, bræn
dende hjerte og kors (s. 392). Detalje af apsisudsmykningen, udført 1864-65 efter udkast af Josef
Settegast. LL fot. 1984. — Christ in a mandorla, with
Sacred Heart and Cross revealed. Detail of apse decoration
executed 1864-65 after drawing by Josef Settegast.

skæg og iført rød guldbræmmet kappe over
turkis hermelinsforet knælang underkjortel. I
højre hånd martyrpalmen. 3) S. Kjeld, »S. Ketillus, præpos. Viborg«, klædt som diakon med
knælang messeskjorte og stola over rødviolet
underkjortel. Bog i højre hånd, over venstre
arm bedetæppe. Ved Marias venstre side (i syd)
ses fra venstre mod højre: 1) S. Knud, »Canutus, rex et martyr«. Kongen har guldkrone på
det halvlange brune hår og rød hermelinsforet
kappe over turkis guldbræmmet og knælang
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kjortel. Scepter og martyrpalme i højre hånd,
nedadvendt spyd i venstre. Ved venstre side
sten. 2) Den hellige Vilhelm af Æbelholt,
»S. Wilhelmus Abbas Eskild«. Iklædt hvid kut
te, hvorover dalmatika. Stav i højre hånd og
rødbrunt bedetæppe over venstre arm. Langt
hvidt skæg og en krans af hvidt hår omkring
den skaldede isse. 3) Den hellige Birgitta, »S.
Birgitta vidua«. Iklædt sin ordens dragt med
den karakteristiske Birgittakrone. I højre hånd
pen, i venstre bog. Ved venstre fod ligger kro
ne. Helgeninden løfter blikket mod venstre,
hvorfra gyldne stråler udgår fra sky som hen
tydning til hendes åbenbaringer.
Kuppelhvælvet viser Treenigheden med den
velsignende
Gudfader,
omgivet
af
keruber.
Herunder
Helligåndsduen
og
den
tronende
Kristus i mandorla (fig. 63), flankeret af de 12
apostle. Gudfader er iklædt grøn kappe med
violet underklædning, mens Kristus bærer rød
kappe med grønt foer over en blå kjortel. Håret
er skulderlangt og lokket, og ligesom det korte
fuldskæg gyldenbrunt. Højre hånd er løftet til
velsignelse, mens venstre støtter korset. Foran
Kristi bryst ses det flammende hjerte, omvun
det af tornekronen. Hertil hentyder indskrift
bort i majuskler forneden på Kristi underklæd
ning: »†Meditatio cordis mei in conspectu tuo
semper †« (Mit hjertes tanker er altid for dit
åsyn). Samtidig var højaltret 1865 blevet viet til
Jesu guddommelige hjerte.2 De 12 apostle lader
sig identificere gennem indskrifter på glo
rierne. Ved Jesu højre side (nord) ses fra højre
mod venstre: Simon med sav, Bartholomæus
med kniv, Jakob den Yngre med bog, Johannes
med bog, Andreas og Peter med nøgle og bog.
På Jesu venstre side (syd) vises fra venstre mod
højre: Judas Thadæus med bog og valkestok,
Matthæus med skrifttavle og pen, Filip med
krucifiks, Thomas med bog, Jakob den Ældre
med vandringsstav og Paulus med sværd og
bog. Kristus og apostlene støtter fødderne på
en skybræmme, der samtidig udgør deres sæ
der. Bag dem er hvælvet ensartet blåt med
gyldne stråler udgående dels fra den regnbueindrammede mandorla, dels fra skyformatio
nen herover.

På triumfbuens 11 blændingsfelter er endelig
malet rosetter, skiftevis fire- og ottebladede på
mønstret,
flerfarvet
baggrund.
Felterne
ind
rammes af smallere prydborter.
Freskerne har siden deres tilblivelse været
genstand, både for opmalinger og restaurerin
ger. En rensning, ledsaget af opmaling, foregik
o. 1898 samtidig med udmalingen af skibet.
Tilføjelser fra denne istandsættelse fjernedes
dog ved en mere gennemgribende restaurering
1926-27 under konservator Svend Rønne. Rev
nedannelser i apsiden i forbindelse med en
skorstenssprængning
1948
nødvendiggjorde
en
istandsættelse af S. Ansgars og Gudsmoders
billeder, udført af Ingolf Røjbæk.
†Vægmalerier (fig. 61). 1898 udførte malerme
ster Valdemar Schmidt en bemaling af kirke
rummets vægge og loftet (s. 361). Schmidt fjer
nede sig fra Hetschs oprindelige forslag ved at
udfylde væggenes panelfelter, samt rammerne
herom med forskellige ornamenter i en nyre
næssancestil. På triumfvæggen tilføjedes som
noget helt nyt medaljoner med korslammet
(syd) og Helligåndsduen (nord), mens svikler
ne herover udfyldtes af to vældige engle på gyl
den baggrund. Ved denne lejlighed fjernedes de
to oprindelige stukmedaljoner. Nederste zone
marmoreredes som koret. Farveholdningen var
domineret af lyse farver med en gullig bundfar
ve for de blå, rødbrune, grønne og gyldne or
namenter.
Nord- og sydvæggens medaljoner
smykkedes med firbladede røde rosetter på
gylden og blå bund, afvekslende med ottetakkede blå stjerner på rød bund. Også vinduesbuer og gesimser stafferedes.
En restaurering 1972-73 fjernede væggenes
staffering, idet dog loftets og gesimsernes ud
smykning bibeholdtes.
NOTER TIL S. 389-92
For kilder, litteratur og forkortelser, jfr. s. 445 f.
1 Jfr. Johs. Hansen, s. 62f. og Nordisk Ugeblad
katolske Kristne, 33, 1885, s. 206, 279, 622; sst.,
1886, s. 350; 38, 1890, s.284f.; 42, 1894, s. 689.
2 Jfr. note 48, s. 384.
3 Ifølge Hetsch (note 10, s. 382) var fyldingerne i
nedre zone allerede i hans tid marmorstafferet
porfyrbrun grund, indrammet af »giallo antico«.

for
34,
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Fig. 64. Højalter med alterbord, 1958, udført efter tegning af Aksel Theilmann og Kjeld Geertz-Hansen
(s. 395). NE fot. 1975. — High altar, 1958, executed after model drawings by Aksel Theilmann and Kjeld GeertzHansen.

INVENTAR
NOTER S. 441

Oversigt. Inventaret i den 1842 indviede kirke var,
hvad alle hovedstykker angår, tegnet af Hetsch. Det
gjaldt højaltret med tabernaklet, de to sidealtre med
tilhørende
tabernakel,
alterskranken
med
kommunionsbænken,
døbefonten,
prædikestolen,
stolesta
derne og orgelfacaden. Fra de ældre kapeller over
førtes både altersølv og messeklæder. Hertil kom
rige gaver fra pave Gregor XVI, den franske dron
ning Marie Amalie, den østrigske kejser Ferdinand I,
der sendte udstyr fra »den kejserlige borgkirke« (vel

kapellet i Hofburg, Wien) og den i København resi
derende østrigske gesandt, baron von Langenau.
Ved kirkens brand 18. nov. 1842 blev højaltret med
tabernaklet flammernes bytte, mens en del af »de
(paa Alteret) anbragte Sølv- og Messingfigurer«
smeltede (s. 358). Hvilke lader sig dog ikke afgøre
med sikkerhed. 1848 kom forskelligt altersølv og
messeklæder fra de nedlagte spanske gesandtskabskapeller i København og Helsingør, men genstan
dene er øjensynlig blevet videresendt til menighe-
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Fig. 65. Oversigtsplan over underetagen (s. 394). 1:300. A: Vestibule. B: Trappe til orgelpulpitur og loft. C:
Sideindgang. D: Nordre kabuf (ligkapel). E: Søndre kabuf (sideindgang). F: Dåbskapel og skriftestol. G:
Skriftestol. H: Forhal. I: Højalter. J: Mariaalter. K: S. Ansgaralter. L: Prædikestol. M: Biskoptrone (tidligere
døbefont). N: Sakristi. O: Hjælpesakristi. P: Kontor. Q: Tårn med trappe til præstebolig og klokker. Tegning
MN 1984. — Plan of the ground-floor area. A: Vestibule, B: Stair to the organ loft and attic, C: Side entrance, D: North
‘kabuf' (mortuary), E: South ‘kabuf', (side entrance), F: Baptismal chapel and confessional, G: Confessional, H: Porch, I:
High altar, J: Altar of Our Lady, K: Altar of S. Ansgar, L: Pulpit, M: Bishop’s throne (formerly the font), N: Sacristy,
O: Auxiliary sacristy, P: Office, Q: Tower with stair to the presbytery and the bells.

derne i Fredericia og Kiel, som aftalt.1 I hvert fald
kan intet i kirkens nuværende beholdning sikkert
identificeres som »spanske sager«.
Dispositionen i den ny kirke fulgte i hovedtræk
indretningen fra det gamle kapel (fig. 12). Højaltret
(I) var i øst over for orgelpulpituret (R) og hoved
indgangen (H) i vest. På hver side af indgangsvestibulen var lukkede stole (F, G). Ligesom i det gamle
kapel var gesandtens loge ved korets nordside, nu
dog suppleret med en pendant i syd (U, V). Men i
modsætning til tidligere havde prædikestolen (L) fået
plads på evangeliesiden i nord, over for døbefonten
(M) i syd. Ændrede praktiske behov, betinget til dels
af forandringer i de liturgiske forskrifter, har imid
lertid i årenes løb medført flytninger af en række
genstande, udskiftninger, samt større eller mindre
ændringer.
Vigtigst er de forandringer, som koret med højal
tret,
alterpodiet,
kommunionsbænken
og
døbefon
ten har undergået. Det nuværende højalter er således
opført 1957-58 til erstatning for det efterhånden gan
ske forfaldne og flere gange ombyggede alter fra
1842-43. Samtidig er indretningen med det oprinde
lige tabernakel og lysskamler opgivet. I forbindelse

med gentagne udvidelser af korets areal er kommu
nionsbænken flyttet stadig længere mod vest. 1885
blev døbefonten anbragt i et særligt dåbskapel, ind
rettet i den nordre loge ved kirkens indgang (F). Her
havde kirkens skriftestol i forvejen 1852 fået plads,
tillige med en pendant i syd (G). Rummet med den
oprindelige skriftestol ved korets sydside har siden
hen haft andre, sekundære funktioner (V), mens dø
befontens plads har været optaget af en madonnasta
tue (Lourdesmadonnaen), pave Lucius’ relikviarium
og fra 1941 af bispestolen, Samme år sløjfedes endvi
dere de to loger på korets nord- og sydside. Væsent
ligst i vest er kasseringen af orgelfacaden 1969 i for
bindelse med udskiftningen af kirkens gamle, men
stærkt ombyggede orgel. Enkelte oprindelige orna
menter er dog blevet genbrugt.
S. Ansgars kirke har en omfattende beholdning af
altersølv og -klæder, af messehagler, relikviebehol
dere og diverse liturgiske genstande til messebrug,
hvilket naturligt afspejler kirkens status som vikaria
tets og siden 1892 bispedømmets hovedkirke. Hertil
kommer talrige løse helgenfigurer og malerier, ho
vedparten skænket til menigheden fra private eller
erhvervet af gejstlige, tilknyttet kirken. Oftest er

HØJALTER

395

Fig. 66. Oversigtsplan over første etage (s. 394). 1:300. R: Orgel. S: Trappe. T: Magasinrum (tidligere rum til
blæsebælg). U: S. Ansgars kirkes museum (tidligere loge). V: Køkken (tidligere loge og biskoppens skrifte
stol). X og Y: Kontorer. Tegning MN 1984. — Plan of the first floor. R: Organ, S: Stair, T: Storeroom (formerly
space for organ bellows), U: S. Ansgar’s museum (formerly box), V: Kitchen (formerly box and bishop’s confessional). X
and Y: Offices.

disse genstandes proveniens ukendt. En række er i
nyere tid deponeret i andre katolske kirker eller ka
peller rundt om i landet, men vil dog, for så vidt det
har været muligt at spore dem, blive omtalt ne
denfor.
Et udvalg af kirkens ældste inventargenstande har
siden 1968 været opstillet i S. Ansgars kirkes muse
um, indrettet i den tidligere gesandtskabsloge (U).

64) fra 1957-58, udført
efter tegning af billedhugger Aksel Theilmann
og
kirkens
daværende
sognepræst
Kjeld
Geertz-Hansen.2 Opmuret af gule sten og på
de tre synlige sider beklædt med egetræspanel.
222×90 cm, højde 92 cm. Placeret i koret 70
cm fra bagvæggen på et podium af træ med tre
trin.3 På bordet ligger en poleret plade af ølandsk kalksten, hcori en rektangulær helgen
grav, dækket af marmorplade med fem indvielseskors. Graven rummer relikvier af S. Ans
gar, Johannes Døberen, Maria Magdalene og
S. Perpetua, tillige med et dokument, hvori re
Højalter. Alterbord (fig.

degøres for altrets tilblivelse.2 Bordets panel
værk står i træets naturlige farve. Hjørnerne
markeres med lisener, smykket med påsatte
forgyldte
kandelaberornamenter,
genanvendt
fra det (†)alterbord (s. 396). På forsiden, der lej
lighedsvis dækkes af antependier, udspændt på
ramme, er forgyldt Kristusmonogram i relief.
Altret konsekreredes 13. okt. 1958.
Tilbagetrukket på bordet er tabernakel fra
1958. Forgyldt bronze. 38×41 cm, 45 cm højt,
udført af Aksel Theilmann og Hans Johansen.2
Tabernakeldørene er smykket med seks rosetteprydede felter. Omkring tabernaklet er om
hæng, der følger de liturgiske farver. Tabernak
let flankeres af seks alterstager (s. 411). Bag al
tret er krucifiks på stage (s. 415).
Hjælpealter, 1973, udført efter tegning af Vil
helm Wohlert, eg, 200×100 cm, højde 98 cm.4
På sammenklappelig fod, sammensat af fire
enkle rammer. På alterpodiets forreste del.
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Fig. 67. Plan, snit og opstalt af højaltret med tabernaklet og af døbefonten (»12«) (s. 396). Tegning af
G. F. Hetsch o. 1842. Kunstindustrimuseet. — Plan, cross-section and elevation of the high altar and font. Model
drawings by G. F. Hetsch, c. 1842.
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firkantet fordybning med låg.6 Heri eller -på
placeredes relikvie af S. Ansgar i forbindelse
med altrets konsekrering til Jesu Hjerte 9. sept.
1865.7 Pladen blev o. 1957 lagt på højaltret i den
nyopførte Knud Lavards kirke i Kgs. Lyngby.
Bordet var oprindelig på de tre synlige sider
beklædt med fyrretræspaneler, smykket med
kandelaberdekorerede lisener og friser som på
Hetschs tegninger (fig. 36, 38, 67). Desuden
var (sekundære?) Kristusmonogrammer på si
departiernes felter. Ved ombygningen 1864-65
bevaredes sidestykkernes paneler, mens man på
midtpartiet alene synes at have genanvendt lise
nerne, sammenholdt af en smal ramme foran
den murede kerne. Denne var gråmalet og ca
moufleredes af antemensalerne, der kunne pla-
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Fig. 68. Udsnit af kirkens indre mod højaltret med statuen af Lourdesmadonnaen under baldakinen til højre
(s. 396). Ældre fot. (før 1911) i KglBibl. — Detail of the church interior towards the high altar with the statue of the
Lourdes Madonna beneath the canopy to the right. Photographed before 1911.

ceres imellem forsidens lisener.8 Ved opsætnin
gen af det nuværende alter genanvendtes lise
nernes træudskæringer.
På alterbordet stod et tabernakel (fig. 68-69)
fra 1843, ligesom altret udført af Meyer efter
Hetschs forlæg (fig. 67).5 Fyrretræ med perlegrå staffering og forgyldte, pånittede ornamen
ter, ligeledes af træ. En del af disse mangler i
dag. 135 cm højt, 90 cm bredt, 64 cm dybt.
Tabernaklet, der antagelig har svaret til det op
rindelige, følger i sin udformning bortset fra
enkelte detaljer, Hetschs tegning (fig. 67). Den
tagformede overdækning har langs forkanten
prydbort
med
opretstående
palmetter.
Ved
gavlens hjørner palmetformede akroterier og
på spidsen muslingeskal, beregnede til påsæt

Danmarks Kirker, København

ning henholdsvis af †tabernakelstager og †glorio
le, udformet med Guds øje i trekant og herom
strålekrans (s.328).1 Tabernaklets facader og
kortsider har borter med oprullede bladranker,
der fortil indrammer den rundbuede åbning, til
siderne forsænkede felter med palmet. Ved en
ombygning
af
lysskamlerne
og
tabernaklets
sokkel 1843 blev tabernaklets ornamentlister
delvis suppleret (jfr. nedenfor).
Indvendig i tabernaklet er cirkulær drejeski
ve med tre nicher, stafferet henholdsvis rød,
blå og gylden, og beregnet som baggrund for
ciboriet med oblater, krucifikset og monstran
sen. Tabernaklet havde indtil 1957 plads på høj
altret, men blev i forbindelse med indretningen
af det ny alter deponeret på kirkens loft.
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1906 opgav man at benytte det oprindelige
tabernakel, såvel af sikkerhedsmæssige som af
liturgiske' grunde, og løftede det i stedet for
oven på et (†)tabernakel (fig. 68), skænket af bi
skop von Euch.9 Det bestod af to dele, en kasseformet ramme af træ, 67×55 cm, 85 cm høj
og heri indsat et skab af stålplader, 56,5×53
cm, 56,5 cm højt. Tabernaklets ydre ramme
har gråhvid staffering med forgyldte bladran
ker i relief. Over åbningen til stålskabet versal
indskrift: »Ecce tabernaculu(m) Dei«. Depone
ret på kirkens loft. Metalskabet, hvis låge på
forsiden har mandorla, hvori flammende hjerte
med kors, er placeret på gangen uden for kir
kens museum. Begge dele blev nedtaget 1957.
At dømme efter Hetschs tegning (fig. 67) var
tabernaklet oprindelig anbragt på det nederste,
Fig. 69. Tabernakel, 1842-43, oprindelig på højaltret
(s. 397). Udført af snedker I. C. Meyer efter tegning
af Hetsch. LL fot. 1984. S. Ansgars kirke. — Taber
nacle, 1842-43, originally on the high altar. Executed by
I. C. Meyer, after the design by G. F. Hetsch.

fremskudte trin af en sammensat opbygning af
†lysskamler til kirkens gamle alterstager. Foråret

1843 modtog menigheden imidlertid otte nye
og større alterstager fra den franske dronning
(s. 409), og opstillingen måtte derfor forandres.
Tabernaklet blev nedtaget, og en ny sokkel un
der dette og sidepartierne udførtes.10 Seks af
stagerne samledes på to fælles (†)lysskamler, én
på hver side af tabernaklet. Lysskamlerne, der
endnu er fragmentarisk bevaret på kirkens loft
og i museet, er stafferet med en gråhvid farve
og har forgyldte palmetter og fembladede ro
setter, i midten adskilt af englehoved. De to
yderste stod på trekantede, 86 cm høje trægueridoner, ligeledes med gråhvid staffering og for
gyldt ornamentik. På kirkens loft. Efter 1906
kom supplerende (†)lysskamler til for at udligne
højdeforskellen mellem bordet og den forand
rede tabernakelopbygning. Disse var stafferet
og smykket som de foregående, idet ornamen
terne dog var udført af gips. Fragmenter på
loftet og i museet.
†Altersten. Fem altersten nævnes 1844 i in
ventariet. Disse kunne hidrøre fra et rejsealter
eller fra selve højaltret, der først 1864-65 fik
status af »altare fixum« (ubevægeligt) med mu
ret kerne, hvorpå var mensa (bordplade) af sten
og helgengrav. Før den biskoppelige konsekrering af altret har kirken måttet nøjes med et
træalter, dog med nedlagte, konsekrerede sten.
Det havde kun status af »altare qvasi-fixum«.11
†Alterbord, 1842, af fyrretræ. Oliemalet med
forgyldte lister. Udført efter tegning af Hetsch
(fig. 67) af snedker I. C. Meyer.12 Dimensioner
antagelig som det førnævnte. Altret og det til
hørende tabernakel brændte 1842, kun godt 14
dage efter indvielsen (s. 358). Dets udformning
kan derfor alene udledes af Hetschs tegning og
den summariske brandtaksation, der udfærdigedes dagen før branden. Det må formodes, at
altret i alt væsentligt svarede til det detaljerede
udkast fra o. 1842 (fig. 67). Dette er desuden
identisk med den farvelagte tegning af koret fra
1843 (fig. 38) og det 1850 publicerede litografi
(fig. 36). Meget kunne derfor tyde på, at det
første alter genskabtes i sin oprindelige form
efter branden. På bordet stod †tabernaklet og (i
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Fig. 70. Udkast til sidealter (»11«), udført 1842 af
G. F. Hetsch (s. 399). Kunstindustrimuseet. — Preli
minary drawing of a side-altar by G. F. Hetsch in 1842.

Fig. 71. Nordre sidealter (Mariaaltret) med maleri
udført 1844 af Leopold Kupelwieser (s. 400). NE
fot. 1975. — North side-altar (of Our Lady) with paint
ing by Leopold Kupelwieser, 1844.

det mindste projekteret) et podium af lysskam
ler, fire på hver side, til kirkens gamle †altersta
ger (s. 331). Tabernaklet var antagelig som på
Hetschs tegning og som det senere, udformet
som en bygning med palmetprydet sadeltag,
hvorpå to mindre stager og en gloriole var pla
ceret. Gennem den rundbuede åbning fortil sås
krucifiks i en tredelt, drejelig niche.
Sidealtre. På hver side af triumfbuen er op
stillet et sidealter, i nord et Mariaalter med ma
let altertavle af Madonna med barnet, i syd et
S. Ansgaralter med altertavle af S. Ansgar, op
rindelig dog S. Ferdinand af Castilien, der er
ophængt på skibets sydvæg umiddelbart ved
altret. På det sydlige alter placeres skærtorsdag,
langfredag, samt ved pontifikalmesser et taber
nakel med hostien, der ved disse lejligheder er

fjernet fra højaltret. På altrene var indtil 1965 to
krucifikser, i nord et elfenbens-, i syd et bron
zekors, begge gaver fra den østrigske kejser
(s. 414).13
1)
Nordre sidealter (Mariaalter) (fig. 71), fra
1842 med senere ændringer. Ferniseret egetræ
med påsatte forgyldte gipsornamenter. 195×43
cm, højde 102 cm. 1965 afsavedes bordplader
ne på begge altre, så dybden reduceredes med
ca. 30 cm.13 Udført af snedker Meyer efter teg
ning af Hetsch (fig. 70).12 Alterbordet, der er
opstillet på halvrundt podium med parketgulv
af rhombeformede træstykker, har på forsiden
tre
fordybede
blændingsfelter,
hvori
påsatte
gipstegn: IHS med kors over H’ets midter
streg, kors med tredelte, bladlignende afslut
ninger på de ligesidede arme, samt sammen-
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Fig. 72. Søndre sidealter (S. Ansgaraltret) med male
ri af S. Ansgar, opsat mellem 1854 og 1856 og udført
af Johannes Jensen (s. 400). NE fot. 1975. — South

side-altar (S. Ansgar’s altar) with painting of S. Ansgar
1854-56 by fohannes Jensen.

skrevet MAR. På sidefladerne tilsvarende, nu
delvis afsavede blændinger, dog uden ind
skrifter.
Ved alterbordets bagkant rektangulær ram
me
af
eg
med
forgyldte
gipsornamenter.
240×139 cm. I rammens rundbuede lysning in
den for palmetsmykkede svikler er indsat alter
tavle (fig. 71), olie på lærred, 172×95 cm, fore
stillende Maria med barnet; udført af Leopold
Kupelwieser, Wien 1844 og signeret i nedre
højre hjørne. Maria, der holder det nøgne Jesusbarn på venstre arm, er iklædt guldbræmmet rød kjole med blå, folderig kappe. Et hvidt
hovedlin dækker delvist det lange, lokkede gyl
denbrune hår. Maria står på en skybræmme
foran en gullig baggrund.
Altertavlen skænkedes 1844 til den nyind-

Fig. 73. Den hellige Ferdinand III af Castilien. Male
ri, udført 1844 af Leopold Schulz. Tidligere på sønd
re sidealter (s. 401). NE fot. 1975. — Ferdinand III of
Castile, the king saint. Painted by Leopold Schulz in
1844. Formerly on the south side-altar.
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Fig. 74. Udkast til tabernakel på sidealter (»15«), ud
ført 1843 af G. F. Hetsch (s. 401). Kunstindustrimu
seet. — Preliminary drawing of a side-altar tabernacle by
G. F. Hetsch in 1843.

del. Skyformationen under hans fødder og den
lysende, gullige baggrund er – antagelig be
vidst – tilpasset Madonnabilledet i nord. Alter
tavlen erstatter den oprindelige tavle af S. Fer
dinand af Castilien (se nedenfor).
(†)Altertavle (fig. 73), fra 1844. Billedet, der
gengiver den hellige kong Ferdinand III af Ca
stilien, er udført af Leopold Schulz, Wien og
signeret samt dateret i nedre venstre hjørne.
Kongen er vist som de vantros betvinger og
iklædt harnisk med rundt skjold, pilekogger og
halvmåneprydet hjelm trådt under fode. Guld
indvirket kjortel med rosa foer over ringbryn
je, samt rød kappe med grønt foer. På det skul
derlange, brune hår bærer han en kronet hjelm,
i højre hånd sværdet, i venste en fane med bille
de af den ridende S. Jacob d.Æ. og randskrif-

Fig. 75. Tabernakel efter tegning af G. F. Hetsch
1843 (fig. 74, 116) med miniaturer af Jørgen Gylding
o. 1760 (s. 401). S. Ansgars kirkes museum. LL
fot. 1984. — Tabernacle executed after a model drawing
by G. F. Hetsch in 1843 (figs. 74, 116). Set with minia
tures by førgen Gylding c. 1760.
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er indsat oval miniature (8,5×6,6 cm), der lige
som 12 mindre, (3,3×2,7 cm) placeret i ramme
på lågens forside, er malet af Jørgen Gylding
ca. 1760.18 Den største viser Ecce Homo (fig.
76), mens de mindre, som er malet i rødt på
hvid grund, gengiver de 12 apostle. Medaljo
nerne skænkedes til kirken af baron von Lan
genau, idet selve tabernaklet udførtes for kir
kens egne midler.
Tabernaklet, der på særlige højtider placeres
på S. Ansgaraltret, opbevares herudover i kir
kens museum. Også tidligere, i det mindste fra
1909, fandtes det i dette rum, der dengang end
nu var indrettet som loge.19
Alterklæder. Da den nye kirke skulle indvies
1842, forelå allerede en rig beholdning af ante
pendier, det ældste fra 1725 (jfr. s. 314, 328).
Derfor var der kun tale om få nyanskaffelser,
hvortil kom gaver, skænket, undertiden med
tilhørende messehagler, af menighedens velgø
rere, som den østrigske kejser Ferdinand I, ba
ron von Langenau og den russiske gesandt grev
von Stackelberg. Ved branden 1842 gik et rødt
fløjlsantependium
tabt,
men
erstattedes
dog
kort efter med et tilsvarende. Af disse stykker

Fig. 76. Ecce Homo. Miniature af Jørgen Gylding
o. 1760. Indsat i tabernakel (jfr. fig. 75) (s. 402). BBJ
fot. 1984. — Ecce Homo. Miniature by Jørgen Gylding
c. 1760. Inserted in the tabernacle (cf. fig. 75).

synes intet bevaret. 1859 nævner inventariet
uden nærmere specifikation i alt ni antependier,
otte færre end 1844.1 1905 omtales endnu ni,
1909-30 11, hvoraf kun ét stammede fra 1844,
nemlig grev Stackelbergs (nr. 4, se nedenfor).
Hertil kommer et antal nyere, der kun skal om
tales kort nedenfor. Antependierne er ud
spændt på rammer, der placeres foran højaltrets
midtfelt mellem de flankerende lisener i lighed
med udsmykningen af det ældre alter. 1842 le
veredes således †rammer af snedkerne Meyer og
Hilfert.20 1-4) Nyere, i de respektive liturgiske
farver: hvidt brokade med guld, rødt fløjl, sort
brokade med guld og lilla fløjl.
†Alt er kl æder. Af den ældste beholdning fra
1844 fandtes: 1) Rødt fløjl med broderet kors,
vinløv og indskriften Maria. Brændt 18. nov.
1842. 2) Samme stof og udformning, anskaffet
som erstatning. Broderierne udført af en jom
fru Wimmer, mens stoffet leveredes gennem
skrædder Siegler.1 3) 1843, fra baron von Lan
genau. Sort fløjl med silkeborter og bred silke
frynse. Stof ligeledes fra Siegler. 4) 1843, skæn
ket af den russiske chargé d’affaires, grev von
Stackelberg.
Grøn
damask
med
guldborter.
Nævnt endnu 1930. 5) 1844, fra kejser Ferdi
nand I tillige med messehagel (s. 416). Blå sil
ke, guldbroderier med vinløv. 6) 1844, fra ba
ron von Langenau. Hvidt og gult, glat stof.
Ingen af de ovennævnte, bortset fra nr. 4, om
tales efter 1905.
Altersølv. I kirkens ældste inventarium 1844
nævnes i alt otte kalke med tilhørende diske,
hvoraf tre sæt var nytilkomne, de to skænket af
paven, det tredje af en hofdame hos den østrig
ske kejserinde. Kun en af pavens kalke er endnu
i behold, mens de øvrige er udgået før 1905. De
andre eksisterende kalke og diske er således ny
ere. Til det ældste inventar hører et ciborium,
en messekande samt to sæt alterstager. Enkelte
genstande, der endnu fandtes ved en registre
ring 1975, mangler i dag. Formentlig var de
blandt de sølvsager, der forsvandt efter et ind
brud i kirken 1980.
Alterkalke. 1) (Fig. 77), o. 1845, 33 cm høj.
Den cirkulære fod har to næsten vandrette af
sæt og bladbort ved overgangen til den lodrette
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Fig. 77. Alterkalk,
skænket af pave Gre
gor XVI til kirkens
indvielse 1842. Til
hørende,
samtidigt
futteral
(s.
402).
S. Ansgars kirke. NE
fot. 1975. — Altar
chalice presented by
Pope
Gregory
XVI
upon the consecration of
the church in 1842.
With
contemporary
case.

standkant. På øverste afsæt tre siddende, kvin
delige dydefigurer: Tro, Håb og Kærlighed.
Her imellem liggende, sløjfe- og guirlandeprydede medaljoner med scener af Kristi lidelseshi
storie: Nadveren, Kristus for Pilatus og en
kombineret gengivelse af Tornekroningen og
Hudfletteisen. Den nedre del af skaftet er for
met som en søjlestub med relieffrise, hvorpå
Korsgangen er afbildet. Herpå tre børn (putti),
iklædt korte kjortler med korslagte bånd over
brystet. Disse støtter bægerets tresidede fod, på
hvis konkave, øvre del er tre englehoveder.
Bladkrave ved overgangen til det smalle bæger,
der er glat over en nedre »skål« af ornamenter:
en bladkrans, hvorover tre reliefmedaljoner,
holdt af flyvende englebørn og omgivet af
bladranker. Medaljonerne viser den segnende

Kristus under korset, Korsfæstelsen og Gravlæggelsen. Adskillige identiske stempler på søj
lestubbens base, på fodens medaljoner, på
standkanten og under bunden, på dydefigurernes kjortler, samt foroven på bægerets mundingsrand Roms bymærke med pavetiara og
nøgler, samt lødighedsstempel (?) med 8(?)25 S
i rhombeformet ramme. Under bund yngre
graveret indskrift med skriveskrift: »St. An
sgars Kirke«.
Til kalken hører samtidigt futteral (fig. 77),
26 cm højt af rødt læder, præget med bladmøn
ster i guld. Indvendigt rødt fløjl. Lukkes med
fire hængsler. I futteralet opbevares disk, anta
gelig efter 1888, 12,5 cm i tvm. Under bunden
to stempler: 800 og månesegl med krone, anta
gelig tysk lødighedsstempel, anvendt efter
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Fig. 78. Russisk kalk, antagelig fra 1800’rnes sidste
fjerdedel (s. 404). S. Ansgars kirke. NE fot. 1975. —
Russian chalice, presumably from the last quarter of the
nineteenth century.

1888.21 Disken erstatter en oprindelig af større
tvm. at dømme efter futteralets rum, vel iden
tisk med disk, 16,5 cm i tvm, forgyldt sølv, glat
med to stempler som kalk: Roms bymærke og
lødighedsmærke(?) med (?)25 S i rhombeformet ramme. I dag i futteral med pastor Freunds
kalk (nr. 4).
2)
1873, 28 cm høj. Fod i to afsæt med vin
ranke og bladbort i ophøjet arbejde på punslet
baggrund som udsmykning af nedre led; la
tinsk kors med trepasformet afslutning af korsarme på øvre, glatte led. Tredelt skaft med indknebne led mellem tre knopper, nederst med
slyngbånd og perlestav, i midten med bladbort
og tunger, øverst med bånd og bærlignende
led. Bægeret hviler i skål af indgraverede blade,
hvorimellem franske liljer. Fire stempler under
fod: mestermærke AM (Bøje, revideret udg.
1979, 1468) for Anton Michelsen, Køben-

havnsmærke 1873, guardeinmærke for Simon
Groth, samt 15:1 i oval ramme. Desuden gra
veret skriveskrift under fodplade: »Religiosa
matrona Polly Berling in piam viri sui defuncti
memoriam hunc calcini donavit Præfecto Danicæ Apostolico Hermanno Grüder 1871/73«
(Til fromt minde om sin afdøde mand skænke
de den gudfrygtige frue Polly Berling denne
kalk til den danske apostoliske præfekt Her
mann Grüder 1871/73). 1923 blev kalken udta
get af inventarbeholdningen, men er efter 1930
atter kommet tilbage.22 †Disk.
3) O. 1875, af sølv (bæger) og messing (skaft
og fod), alt forgyldt. 21 cm høj. Sekstunget
fod, på hvis ene led graveret cirkelkors. Seks
kantet skaft med midtknop, hvorpå rhombe
formede bosser med indskrift i fraktur: »Ihesus«. Det glatte bæger hviler i skål af fligede
blade. Stempler på fodplade med versaler: E H
Lange og AK i firkantede rammer. Under
bund indgraveret med skriveskrift: »J. Braun
d. 27. Juli 1875«. Disk, o. 1875, 15,5 cm i tvm.
Cirkelkors svarende til kalkens. Kalk og disk,
der i inventarierne 1905-14 betegnes som tilhø
rende sognepræst Johannes Braun (1851-1923),
er formentlig udført til minde om dennes præ
stevielse.23
4) O. 1882, af forgyldt sølv. 22 cm høj. På
foden fire medaljoner med indgraverede bille
der og indskrifter i fraktur: S. Ansgarius,
S. Maria, S. Conradus og kors, hvis arme af
sluttes med trepas. Desuden bladranke på cise
leret baggrund. Over krone af nedadvendte,
fligede blade, skaft med gennembrudt midt
knop i filigran. Filigranarbejde desuden på ned
re del af bæger, der foroven har bladbort på
ciseleret baggrund. Under fod indgraveret med
skriveskrift: »Mindegave fra den taknemmelige
Katholske Menighed i Kjøbenhavn til sin elske
de Sognepræst Conrad Freund. I Anledning af
hans Bortkaldelse den 26.Januar 1882.« To
stempler: E. H. Lange med versaler i firkantet
ramme og seksbladet roset. I sort, læderbetrukket futteral, hvori også opbevares disk, beskre
vet under nr. 1.
5)
(Fig. 78), antagelig sidste fjerdedel af
1800’rne, 31 cm høj. Høj cirkulær fod med fire
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ovale medaljoner, hvori brystbilleder i relief af
evangelisterne
med
de
tilhørende
symboler.
Her imellem mindre medaljoner med firbladede blomster og slyngede, stiliserede bladstæng
ler. Flerleddet profileret skaft med to knopper
mellem indknebne partier. Bægeret smykkes af
fire medaljoner med relieffremstillinger af Kri
stus i tre forskellige skikkelser og Maria. Her
imellem
planteornamentik. På foden, skaftet
og mundingsrand rektangulært stempel: BA,
måske mestermærke for W. Akimov, virksom
i sidste halvdel af 1800’rne i Moskva. På mundingsranden lødighedsstempel 84 og Moskvas
bymærke S. Georg, vendt mod venstre, i en
form som anvendtes 1880-90 (fig. 117a).24
Samme mærke desuden på bægerets nederste
led, umiddelbart over skaftet. Langs mun
dingsrand russisk indskrift i ophøjet arbejde på
punslet baggrund: »Tělo Christovo / primite
istoč / nika bezsmer / tnago vkusite« (Modtag
Kristi legeme, indtag det udødeliges (dvs. den
livgivende) Kilde). På foden graveret russisk
indskrift: »Za upokoj Petra Marfy Mariamny i
Dmitrija« (For Peters, Marthas, Mariamnas og
Dmitrijs sjælefred).23 Kalken, der antagelig har
haft tilhørende †disk, er tilsyneladende først i
nyere tid kommet til kirken. Formentlig er det
denne kalk, der 1930 omtales som »Kalk, paa
Foden Billedmedaljoner«. Anvendes til koncelebration.
6)
(Fig. 79), 1800’rne ?, 26 cm høj med cirku
lær fod i to afsæt, hvorimellem riflet kant.
Skaftet har fladtrykte ringe under og over den
ægformede knop, som smykkes af stiliseret
bladkrans og godronnering. Forholdsvis lille
bæger, indvendigt forgyldt. På fodens øvre af
sæt graveret latinsk kors på lille høj og på det
nedre med graveret skriveskrift: »Sct. Ansgars
Kirke«. Under bunden to identiske stempler
med fransk lilje over fugl og herunder GI(?),
vel et mestermærke (fig. 117b). På standkant to
utydelige stempler med halvt blad eller træ(?)
og klokke(?). Under bunden graveret krone,
firdelt byvåben(?) med to krenellerede tårne og
to grupper, hver på fem skjolde, alt flankeret af
korslagte grene. Disk, efter 1838, ligesom kal
ken mærket med S. Ansgars kirkens muse-

Fig. 79. Kalk, 1800’rne? (s. 405). S. Ansgars kirke.
NE fot. 1975. — Chalice, nineteenth century (?).

umsnr. M13, men at dømme efter stempler
ikke oprindelig samhørende med denne. 14,5
cm i tvm. Under bunden graveret IHS, hvor
over kors og hjerte. Desuden to stempler: profilvendt hjelmprydet hoved, ved hvis pande er
indgraveret 1, fransk garanti- og lødigheds
stempel, anvendt efter 1838.26 Endvidere lille
rundt stempel med sejlskib(?).
7)
1800’rne?, 32 cm høj, af gulligt metal
(messing?). Fod i to afsæt med blomsterdeko
ration og ovale felter, hvori kornaks, vindrue
klaser og kors. Skaft med tre knopper, smalt
bæger med vinranker og kornaks i ophøjet ar
bejde. Stempler ved mundingsrand og på fod:
delvist udvisket hane. Endvidere på lodret
standkant: frontvendt hoved med kruset hår og
skæg(?).
Diske. I sakristiet og kirkemuseet ses et antal
diske, hvis eventuelle alder og tilhørsforhold til
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Fig. 80. Æske til to lunulæ (måneseglsformede hol
dere i monstrans) 1941 (s. 407). S. Ansgars kirke.
NE fot. 1975. — Box for two lunulae (crescent-shaped
holders in a monstrance). 1941.

bestemte kalke ikke lader sig fastslå med sik
kerhed for hovedpartens vedkommende: 1)
17,5 cm i tvm. Glat med to håndtag, påloddet
diskens underside. På håndtagene IHS i fraktur
indsat i halv medaljon. Herom blade i gennem
brudt arbejde. På håndtagene identisk stempel:
anker(?), hvori liggende S(?). Under det ene
desuden indprikket trekantet mærke, i hvis top
ses en diminutiv fane(?), samt 934. 2) 16,5 cm i
tvm. Glat med graveret ligearmet kors på fane.
Tre utydelige stempler under fanen. 3) 16 cm i
tvm, glat. 4) Efter 1888, 14 cm i tvm. På fane
kors,
sammensat
af
blomsterkalke.
Under
bund korsprydet krone, halvmåne, samt 835,
tysk lødighedsstempel efter 1888.21 5) 13,5 cm i
tvm. Glat med bort af korslagte bånd på fanens
kant. Under bund: PRIMA N S. 6) 12,5 cm i
tvm. Glat. Under bund graveret ligearmet
kors. 7) 12,5 cm i tvm. Glat, uden fane, men
med fod og cirkulær kapsel til hostien. Tand
snit langs kant og medaljon med Kristi torne
kronede hoved i firpas på låget. Muligvis iden
tisk med sølvforgyldt disk med kapsel til sanctissimum i †bursa (mappe) af hvidt silke med
guldkæde og snor, tilhørende pastor Philip von
Kettenburg (1923-40) og nævnt i inventariet
1914-30. 8) 9 cm i tvm. Glat med graveret IHS
under bunden, samt kors og hjerte.

†Alterkalke. 1) Fra o. 1842, 11 tommer (ca. 29
cm) høj, indvendig forgyldt. På fod indgrave
ret: »Ex dono Sac. Congr. de prop. Fide«
(skænket
af
Propagandakongregationen).
Skænket af pave Gregor VI 1842 til den nyind
viede kirke og hjemført på fregatten Thetis.14
Tilhørende †disk, 5,5 tommer i tvm. (ca. 14,3
cm) og rødt †futteral. Kalken, hvis vægt ikke
angives 1844, kan være identisk med en af de
syv kalke, der opregnes 1859.27 Herefter synes
den ikke omtalt i inventarierne.
2) 1842, indvendig forgyldt og rigt forsiret i
mat arbejde med engle og helgenbilleder. På
fodens underdel stod »Joseph Brusa fecit Medislani (Mediolani?) 1842.« Skænket 1842 af
grevinde
Verri-Borromeo,
hofdame
hos
den
østrigske kejserinde; tilhørende †disk, 6¼ tom
mer i tvm. (ca. 14 cm) og violet †futteral.
Nævnt 1844, muligvis igen 1859, men figure
rer herefter ikke i inventarierne.
3) Havde tilhørt Andreas Johansen, kapellan
ved kirken 1882-1905. 7,5 tommer høj (ca. 20
cm) med tilhørende †disk. Udgået 1923.22
4) Nævnt i inventarierne 1905-1914. 10 tom
mer høj (ca. 26 cm). Tilhørende †disk.
5) Nævnt tidligst 1905. 11 tommer høj (ca.
29 cm). 1911 udgået til Køge.22
6) 9 tommer høj (ca. 24 cm) med lidelsessymbolerne på foden. Tilhørende †disk. 1910
udgået til Køge.22
7) Nævnt i inventarierne 1914 og 1930. Sølv
forgyldt, med tilhørende †disk og †ske. Tilhørte
Ph. von Kettenburg, sognepræst ved kirken
1923-40. Efter pastor von Kettenburgs død
kom kalken tilbage til hans familie i Tyskland.28
8) Sølvforgyldt »romansk« kalk med emalje
rede billeder på foden. Tilhørte biskop von
Euch som gave fra dennes familie ved 50-års
jubilæet 1910. Nævnt 1914 og 1930.
Sygesæt. Kirken har ifølge sognepræstens op
lysning intet særligt sygesæt. Ved messer uden
for kirken anvendes forskellige kalke, diske og
andet altersølv fra den vanlige beholdning.
†Kommunikantbæger (sygekalk?), sølv, 4 tom
mer (ca. 10 cm) højt, uden fod med forgyld
ning indvendig og på randen. Skænket af »Sil
berarbeiter Hr. Kozlowski«, vel guldsmed
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Franziskus Kozlowsky (1759-1847) til kirken.
Bægeret nævnes i inventariet endnu 1930, men
ses ikke i dag. Fra inventarierne 1914-30 kendes
en †sølvkapsel til sygeolie, tilhørende pastor
Kettenburg, et †sygekors af sølv, samt et †sygekors med guldkæde.
(†)Rejseskrin. 1) Før 1892. Indeholdende tre
messingbeholdere til olie. Formentlig anvendt
til forsendelse af de hellige olier fra Osnabrück
til den danske apostoliske præfekt i tiden før
1892.29 2) Før 1909. Indeholdende sammenfol
deligt alterbord, hvoraf stenene dog er udtaget.
Desuden missale fra 1909, samt forskelligt
messeudstyr, heriblandt alterkalk, 1895?, 19 cm
høj på svungen fod med indgraveret bladværk
og små kors, samt større bladkors. Flad knop
med blade og perlestav. Glat bæger med lige
sider. To stempler på bægerets kant: profilvendt hoved, samt PB, adskilt af bispehue.
Under fod indgraveret 95 (1895?). Begge skrin
i kirkens museum.30
Æske (fig. 80), 1941, 10,5 cm i tvm. Cirkel
rund, indeholdende to lunulæ (holdere, formet
som månesegl og beregnet til hostiens opbeva
ring i monstrans). Glat, med lodrette sider og
fladt låg, hvorpå graveret cirkelkors med fem
indlagte sten. Under bunden mestermærke for
Poul Bang, Københavnsmærket 1941 og guardeinmærke for Jens Sigsgaard. Udført efter
tegning af Kjeld Geertz-Hansen.
†Æsker, vel til lunulæ. 1-2) nævnt 1844, af

blik. 3) Nævnt 1844. Tilsvarende med paplåg.
4)
Nævnt 1905-30. Lille, forgyldt sølvæske,
vægt 8 kvint. 5) Nævnt 1905-30. Tinæske med
låg. 6) Nævnt 1905-14. Træ.
Ciborier. Af kirkens ciborier, nævnt 1844 er
muligvis ét bevaret. Af de øvrige to i behold
ningen er det ene antagelig fra 1700’rne, men
lader sig ikke med sikkerhed identificere med
eksempler i de ældste inventarier (jfr. s. 329). 1)
(Fig. 81) 1700’rnes første fjerdedel ?, 37 cm højt
(med låg). Den hvælvede fod smykkes med
båndakantus,
et
karakteristisk
régenceornament, samt i ophøjet arbejde Kristusmonogram (IHS), MRA for Maria, samt latinsk
kors. Det pæreformede skaft med tre englehoveder har indsnævringer på overgang til fod og
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bæger. Lavt bæger med lodrette sider og bånd
dekoration som foden. Her imellem korslam,
helligåndsdue og Guds øje i strålekrans. Under
glat mundingsrand bånd med englehoveder og
firbladede
rosetter,
sidstnævnte
indgraverede.
Nyere (?) glat, hvælvet låg med tunget kant
som fodens og opretstående kors, omsluttet af
bølget kontur. Under fodpladen to stempler,
rektangulært mestermærke med CO og (for
mentlig) skjoldformet bymærke med vandret
rillet bjælke. På den let tungede fodplade des
uden
indgraveret
kronet
spejlmonogram
FL
(eller C). Nævnt (?) 1905-30 (jfr. s. 330).
2)
Antagelig efter 1888, 30,5 cm højt (inklu
sive lågets kors). Forgyldt sølv. Høj, tunget og
profileret fod, prydet med stiliseret bladværk.
Højtsiddende ottedelt knop med ovaler og firpas. Ved overgangen til bægeret, der har næ
sten lodrette sider og bladværk som foden, er

Fig. 81. Ciborium, 1700’rnes første fjerdedel (?)
(s. 407). S. Ansgars kirke. NE fot. 1975. — Cibori
um, first quarter of the eighteenth century (?).
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Fig. 82. Messekande til vand, 1840, med Wiens by
mærke. Skænket 1843 til kirken af den daværende
sognepræst Alois Zimmermann (s. 408). S. Ansgars
kirke. NE fot. 1975. — Water ewer for Mass, 1840,
bearing the Vienna mark. Donated to the church in 1843
by Pastor Alois Zimmermann, when parish priest.

tresidet vulst, ligeledes med bladornamentik.
Låget, hvis omkreds ikke helt svarer til bæge
rets, – et indicium på, at det kunne være sekun
dært påsat – er glat, bortset fra perlestav om
kring kanten og profileret forhøjning midtpå,
hvorpå kløverbladskors. Stempel på bægerets
sydside; halvmåne, krone og 835 som tysk lødighedstegn efter 1888.21 Ciboriet er antagelig
identisk med et »let, sølvforgyldt ciborum«,
der anskaffedes tillige med et velum (dække)
1914 som erstatning for et tilsvarende, udtaget
af biskoppen.22 3) Efter 1930, 26 cm højt (inclu
sive låg). Enkelt og glat.
†Ciborier. 1) Nævnt 1842. Lille med låg. Ind
vendig forgyldt, mat og fladt arbejde. På fod
indskrift: »Ex dono sac. congr. de prop. Fide«.
Gave fra pave Gregor XVI 1842.8 Muligvis
nævnt 1859 (ægte forgyldt, 13 lod). 2) Nævnt

1905-14, hvor det udtages af biskoppen. Be
skrevet som mindre (vægt 1 pund 85 kvint).
Til brug under messen findes ved kirken en
beholdning af mindre tekstiler, hvoraf ingen
dog synes at kunne føres tilbage til det ældste
inventarium fra 1844. Heraf skal nævnes et an
tal palle (kalkduge), korporaler (duge til messe
offeret), ciborievela (ciboriedækker) og purificatorier (servietter til aftørring af kalk m.m.).
Monstrans. Til »udstilling« af den konsekrerede hostie anvendes to monstranser, der begge
stammer fra det gamle kapel (jfr. s. 330).
†Monstrans. Blandt de gaver, paven hidsendte
1842, nævnes en monstrans af sølv.14 En sådan
er imidlertid ikke omtalt i inventariet 1844 og
kan muligvis være blandt de sølvsager, der gik
tabt under branden (s. 393).
Messekander. 1) (Fig. 82). 1840/1843. Kan
den, der er 15 cm høj, er som det pånittede A
på låget angiver beregnet til vand, men har haft
en †pendant til vin. Glat, pæreformet korpus på
profileret fod. Hankens øvre ende er oprullet.
Under mundingsrand to stempler; østrigst lødighedsstempel for 13 lødigt sølv i cirkulær
ramme med årstallet 1840 over A som beteg
nelse for Wiens bymærke,31 samt et rektangu
lært WM, antagelig mestermærke. Tilhørende
†oval bakke, 25×17 cm, glat med to påloddede
cylindre, hvorpå graveret A(qua) og V(ino). I
bunden med graveret skriveskrift: »Ecclesiae
cath: Hafniae 1843«. Under bunden tilsvaren
de: »Al Zimmermann c:r austr: legat sacell:
prim, et parochus«. På randen to stempler som
messekandens. Bakken, der endnu fandtes
1975, ses ikke i dag. Som det fremgår af ind
skriften, var sættet en gave fra kirkens davæ
rende
præst,
Alois
Zimmermann
(1816-53).
1930 omtales bakken som samhørende med to
glaskander.22
2-3) (Fig. 83), nævnt 1905f. To identiske
kander, 9 cm høje med lav cirkulær fod på
vandret fodplade og glat korpus med næsten
lodrette sider. Lille tud, fladt profileret låg og
bøjlehank med tvedelt gæk. På låget graveret
henholdsvis A(qua) og V(ino). Ingen stempler.
Oval †bakke, 28×22 cm, med pærestav inden
for perlestav langs kanten og omkring to glat
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Fig. 83. Messekander til vand og vin, tidligst nævnt 1905. Tilhørende †bakke (s. 408). S. Ansgars kirke.
NE fot. 1975. — Ewers for water and wine for the celebration of Mass, first recorded in 1905. With matching †tray.

te, cirkulære felter til kanderne. I bunden cise
lerede bånd og bladværk. På midten to slidte
stempler, det ene (antagelig) byvåben med
bygning, prydet med fire tårne, det andet sekssidet, hvori hjerte og blad (?) (fig. 117c). Mes
sekanderne med den tilhørende bakke nævnes i
inventarierne som biskop von Euchs ejendom.
Bakken fandtes endnu 1975 i beholdningen.
4)
1909. Den 25 cm høje kande i nyrokoko
har
rocaillesmykket
fod,
herover
midtknop
med fire muslingeskaller, uregelmæssigt, pæreformet
korpus,
smykket
med
rocailler
og
blomsterranker, samt stor hældetud og bøjle
hank sammensat af oprullede, plantelignende
stængler. På fodens standkant tre stempler; me
stermærke AD i firkantet ramme for Arent
Dragsted, Københavnsmærke 1909 og guardeinmærke for Christian F. Heise. Desuden ind
graveret med trykte bogstaver: »St. Ansgars

Kirke«. Bakken, der måler 43,5×32 cm, har
form som en tilspidset oval med bølgekant og
rocailleudsmykning. Under bunden tre stemp
ler: mestermærke A. DRAGSTED i firkantet
ramme, samt Københavnsmærke og guardeinmærke som kande. Desuden indskrift som kan
de. To tilhørende alterstager (jfr. s. 411).
5-6) Glas med låg, antagelig sølvplet. 14 cm
høje. De to kander, på hvis låg er bogstaverne
A og V, kan være identiske med et af de tre sæt,
der nævnes 1905-30. I kirkens museum.
7-8) Glas med låg af gulligt metal (messing?),
hvorpå kornaks i ophøjet arbejde. 11 cm høje.
Muligvis identisk med et af de tre ovennævnte.
I kirkens museum.
†Messekander. Nævnt 1905-30, glas.
Alterstager. Ved indretningen af højaltret hav
de Hetsch oprindelig taget hensyn til kirkens
otte gamle messingstager (s. 331), som skulle
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Fig. 84. Alterstage af forgyldt kobber. En af i alt otte
stager, skænket 1843 af den franske dronning Marie
Amalie (s. 410). S. Ansgars kirke. NE fot. 1975. —
Altar candlestick of gilt copper. One of eight candlesticks
donated by Queen Marie Amalie of France in 1843.

opstilles på lysskamler i fire etager på hver side
af tabernaklet. En gave fra den franske dron
ning Marie Amalie 1843 af otte større forgyldte
kobberkandelabre til altret nødvendiggjorde imidlertid en ændret opstilling (jfr. s. 398). Seks
af stagerne placeredes i samme niveau, tre på
hver side af tabernaklet, mens de to oversky
dende opstilledes på lavere gueridoner (s. 398)
til højre og venstre for altret (fig. 41). I forbin
delse med tabernaklets ændring 1906, supplere
des med endnu en etage lysskamler, hvorpå de
franske stager opsattes, mens seks andre alter

stager placeredes nedenfor (fig. 68). Denne ind
retning sløjfedes dog 1940.32 Ved indretningen
af det nye alter 1957-58 kom seks nye stager til.
Foruden højaltrets stager findes desuden seks
stager, skænket af baron von Langenau og an
bragt på de to sidealtre.
1) (Fig. 84), o. 1843, 103 cm høje, forgyldt
kobber. Sæt på i alt otte identiske stager. Tresi
det, høj fod på løvefødder, smykket med re
lieffer af Kristus, Maria og M, hvorover kors i
trapezformede rammer med afskårne hjørner.
Ved overgangen til skaftet, der er formet som
balustersøjle,
englehoveder og
herover fod
stykke med æggestav. Bladdekoration ved ba
sen, det kannelerede søjleskafts nedre parti og
på kapitæl. Over indknebet led er lysskål, hvis
underdel og kant har krans af buetunger. Lyse
pig til alterlyset.
Stagerne fra den franske dronning kom til
kirken maj 184333 og stod, i det mindste endnu
o. 1906, alle på eller ved altret. Herefter bibeholdtes alene de seks på højaltret. Efter 1957-58
deponeredes stagerne andetsteds, idet én dog til
stadighed bruges til påskelys.34
2) (Fig. 85), o. 1843. Sæt bestående af i alt
seks stager af varierende størrelse, parvis sam
hørende. To på 39 cm.s højde, to 49 cm høje og
to 69 cm høje. Sølvplet med forgyldning. Tre
sidet fod på løvefødder med relieffer, på bag
grund af skyformation og skælmønster: Lo
vens tavler, to hjerter med flammer og sværd
samt trekantet glorie med indprikket: »Jahve«.
Kanneleret skaft over kugleformet led og for
oven afsluttet med profileret, flad knop, hvor
på lysskål. Stempler på lodret fodstykke og på
fodens relieffer: 10E, DOUBLE, under kors
lagt passer og vinkel, flankeret af CB. Stager
ne, der skænkedes til den ny kirke af baron von
Langenau,14 er opstillet på Mariaaltret (de to
største) og S. Ansgaraltret (de mellemstore),
mens de mindste er i sakristiet.
3) O. 1845?, sæt bestående af i alt seks stager
af varierende størrelse, parvis samhørende. To
af 63 cm.s højde, to 67 cm høje, to 70 cm høje.
Sortstafferet træ. Tresidet højt postament, ba
lusterformet skaft over indknebet fodled, enkel
lysskål med spids. Alterstagerne, der anvendes
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ved sjælemesser, kan muligvis være identiske
med de seks sortlakerede alterstager, der i in
ventariet 1844 er tilføjet som nyanskaffelser
1845.14 Nævnes dog ikke 1905-14, men er regi
streret i inventariet 1930, ganske vist uden om
tale af anskaffelsestidspunktet.
4) 1871, 29,5 cm høje. Sølvplet? Fod med
bred bladbort i ophøjet arbejde over tungekant.
Over »godronneret« knop udgår balusterfor
met skaft, hvis øvre del er kanneleret. Lyshol
der med bladdekoration. Tre stempler på lodret
standkant: mestermærke: PRAHL i firkantet
ramme (Bøje, ny udg. 1979, nr. 1321) for Jacob
S. Prahl (virksom 1863-91), Københavnsmær
ke 1871, guardeinmærke for Simon Groth.
Desuden indgraveret med skriveskrift: »Sct.
Ansgar Kirke«.
5) 1871, 30,5 cm høje. Sølv. Fod med ind
graveret bladbort på konveks del. Over flad
knop kanneleret skaft med indgraveret blad
udsmykning af nedre del. Lysskål med blad
bort. Tre stempler på lysskål svarende til nr. 1.
Indgraveret med skriveskrift: »Sct. Ansgar kir
ke« på fodens øvre led.
6) (Fig. 68), o. 1900?, 65 cm høj, messing.
Seks stager med tresidet fod, formet af blom
ster og blade; skaft med tre bladdekorerede
knopper, flad lysskål med trefligede blade i
krans. Nævnt i inventarierne 1905f. Antagelig
anskaffet i forbindelse med altrets ombygning
1906, men synes dog at være fjernet før højal
trets ændring 1957-58.35 I dag deponeret i kir
kens kælder.
7) 1909, 28,5 cm høje. Sølv. De toarmede
stager er udformet i nyrokoko med rocaillesmykket, uregelmæssigt dannet fod, og knop,
samt blomsterprydet roset, hvorfra udgår to
lysarme med rocailledekorerede lysskåle. Det
øvre led med de to arme er aftageligt. Stempler
og indskrift på fodens standkant, svarende til
den samhørende alterkande (s. 409).
8) (Sml. fig. 67), moderne, 38,5 cm høje.
Messing. Seks stager med profileret fod, og
lysskål, samt skaft med tre kugleformede led.
Opstillet 1963 på det nye højalter.32
†Alterstage, (fig. 90), 1800’rnes anden halvdel
med antagelig sekundært påloddet skaft. Sølv.
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Fig. 85. Alterstage af sølvplet. En af i alt seks stager,
skænket 1843 af den østrigske gesandt baron von
Langenau (s. 410). S. Ansgars kirke. NE fot. 1975.

— Silver-plated candlestick. One of six candlesticks do
nated in 1843 by the Austrian ambassador, Baron von
Langenau.

Under
lyseskålen
tre
stempler:
rektangulært
mestermærke
AH
for
Amsel
Halberstadt
(1820-1902) (jfr. Bøje, ny udg. 1979, nr. 1509),
Københavnsmærke ?1, måske (18)91? og guardeinmærke for Simon Groth. 1905f. nævnes
sølvlysestage med håndtag tilhørende biskop
pen, hvilket måske kunne være identisk med
den beskrevne, omend denne har skaft, ikke
håndtag. Stagen har været anvendt til pontifikalmesse.36 Den ses ikke længere ved kirken og
var antagelig blandt de genstande, der blev stjå
let 1980.
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Fig. 86. S. Ansgarskrinet, udført af R. Braun 1890
(s. 412). LL fot. 1984. — S.Ansgar’s casket, executed
by R. Braun, 1890.

Relikvieskrin.
Det
ældste
inventarium
fra
1844 nævner i alt tre relikvieskrin, heraf et med
et korsrelikvie. Kirkens beholdning er siden
blevet væsentligt forøget, vigtigst med reli
kvier af S. Ansgar (1865, 1890, 1951 og 1971)
og S. Lucius, der 1908 deponeredes fra Natio
nalmuseet. Hertil kommer et korsrelikvarium,
opbevaret i sakristiet, samt en række monstranslignende relikvarier.
1)
O. 1865, 36,5 cm højt. Skrinet, der er
udført af træ, er formet som en diminutiv go
tisk bygning med udsmykning af fialer og
krabber på sadeltaget og spidsbuet niche med
glas foran; indvendig rødt silkestof, hvorpå
med guldtråd var broderet: »St. Ansgarius«,
emblemerne på Tro, Håb og Kærlighed, Jesumonogram og bispestav med S. Peters nøgler
og liljegren. Beregnet til opbevaring af reli
kviet, et lille stykke af S. Ansgars højre arms
knogle, der skænkedes til kirken 1865 af bi
skoppen fra Osnabrück i forbindelse med tusindårsfesten for helgenens død.7 Relikviet hid
rørte fra Bremen. Skrinet, der erstattedes af
nr. 2, opbevares i dag i kirkens museum.37

2)
(Fig. 86), 1890, 46 cm højt. Skrin af sølv
og rigt besat med ædelstene. Formet som et hus
med sadeltag og reliefsmykkede sider. Soklens
fire hjørner bæres af liggende løver. Langsider
ne artikuleres af skiftevis større og mindre ar
kader, hveranden med stående evangelistfigur
(Mattæus, Markus, Lukas, Johannes), hveran
den med ornamentfelt. På kortsiderne under
trepasbuer
er
indgraverede
fremstillinger
af
S. Ansgar, hvorover indskriften »St. Ansgari
us« og Knud den Hellige med indskriften:
»St. Canutus«. På taget, der kan løftes af, er
påsat tre kugleformede opstandere i gennem
brudt arbejde, prydet med ametyster og korallignende sten. På lodret fodkant ved billedet af
S. Ansgar er to stempler: R. BRAUN og Mün
ster, begge i firkantede rammer.
Skrinet, der kom til kirken marts 1890, var
udført af en guldsmed af dansk afstamning,
R. Braun i Münster. De påsatte ædelstene
skænkedes af damer i København og Münster.
Indvendig blev placeret det gamle træskrin og
tre partikler af S. Ansgars hoved, hjembragt af
biskop von Euch fra helgenens hovedskal i be
nediktinerklostret i Corvey.38 Relikvierne er si
den blevet suppleret 1951 med gave fra Ami
ens32 og 1971 med yderligere tre stykker af kra
niet, skænket af Bremen.39 I det store relikvarium er nedsat skrin, antagelig af hvidguld,40 før
1937, 19 cm højt, rektangulært med glasover
del. Fem stempler på underside, mestermærke
for
Anton
Michelsen,
Københavnsmærke
1937, guardeinmærke for Simon Groth (18631904), lødighedsmærke S. 255 og årstallet 1937.
I skrinet opbevares to stykker af helgenens
hjerneskal, samt fragment af armknogle.
S. Luciusrelikvariet (fig. 87), 1910, 95 cm højt.
Træ og forgyldt tombak (kobberholdigt mes
sing) med ansigt af sølv. Indlagte sten på dragt
og tiara. Relikviegemmet er udformet som en
buste, hvis overdel (tiaraen) er aftagelig. Otte
kantet, profileret fodstykke med firpas i for
sænkede felter, samt påmalet indskrift på forsi
den med versaler: »S. Lucius I.P.M. Patronus
eccl. cath. Roskildensis«. Pave Lucius er iklædt
embedsdragt med pallium og tiara med tre takkekroner og korsformet afslutning. Martyren
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er vist skægløs og ungdommelig med lokket,
halvlangt hår, der forneden er sirligt oprullet i
bukler. På overside af lodret standkant er pånittet plade med indskrift i fraktur: Anno 1910
fecit:
Alois
Kreiten
Kgl.
Hofgoldschmied,
Köln a/Rh.«
På forfatteren Thor Langes initiativ blev re-

med midtknop, smykket med stiliserede blade.
Cylinderformet
relikviebeholder
i
ottekantet
ramme, hvorom bladbort i filigran. I ramme
med fire medaljoner med indgraverede helgen
fremstillinger
og
tilhørende
indskrifter:
»S.
Cyriakus« og »S. Blasius«, »S. Eustachius« og
»S. Georginus«. Monstransen krones af kors-

likvariet af Roskilde domkirkes værnehelgen
1908 overført fra Nationalmuseet og deponeret
i S. Ansgars kirke (DK. Kbh.Amt s. 1638).41
Kraniet af S. Lucius er nedlagt i gemme i bu
sten under tiaraen. Relikvariet var i mange år
placeret på en konsol på korbuens højre pille
overfor prædikestolen, men har siden 1941 fået
sin plads på skibets nordvæg, umiddelbart på
venstre side af Mariaaltret. En ældre, profileret

prydet pinakel. Futteral af træ med sort skind
betræk.
Under
bund
ulæselig
indskrift.
I
museet.
I kirkens museum opbevares to, antagelig
nyere, relikvieskabe af træ, hvori forskellige re
likvier samt Agnus Dei-voks fra påskekærten.
Desuden to rammer med relikvier.
†Relikviemonstranser. I inventariet 1844 næv
nes to relikviemonstranser, der ikke kan følges
i de nyere inventarier fra 1905 f. 1) Sølv, prydet

konsol, der forneden afsluttedes i pinjekogle, er
1974, hvor relikvariet opsattes efter to års re
staurering, erstattet af enklere fodstykke.32 Den
ældre konsol er deponeret på loftet.
Korsrelikvarium.
1)
Monstranslignende
reli
kviegemme, 26 cm højt, messing? Sekssidet
tunget fod, sekskantet flad knop, hvoraf korsformet relikviebeholder udgår, smykket med
stavværk og bladornamentik. Heri korsrelikvium, skænket 1953 og hidrørende fra ordenshus
i Frankrig.42 I sakristiet. Tidligere placeret i
stavværksprydet træskab, 100 cm højt, op
hængt 1970 på skibets sydvæg under det østligste vinduesfag.32
†Korsrelikvarium.
Nævnt
1844.
I
krystal
krans, skænket til den nye kirke af oberstløjt
nant von Sommer.
Relikviemonstranser. 1-4) Fire identiske mon
stranser til relikvier, o. 1900, 48 cm høje, af
bronze. Høj fod, dekoreret med blade og fran
ske liljer. Over ring med tovsnoning er ring
med blade i ophøjet arbejde på glat bånd. Midt
knop med blade og rosetter. Selve relikviebeholder cylinderformet og indrammet af stavværkslignende ornamentik. Indvendig i tre af
beholderne indsat adskillige relikvier i diminu
tive gemmer på rødt fløjt. Monstranserne, der
opbevares dels i museet, dels i sakristiet nævnes
i inventarierne 1905f.
5)
O. 1900, 51 cm høj, messing med indsatte
hvidlige sten. Cirkulær, profileret fod og skaft

Danmarks Kirker, København

Fig. 87. S. Luciusrelikviariet (s. 412). Udført 1910
og indeholdende kraniet af pave Lucius I, 1908 depo
neret fra Nationalmuseet i kirken. Her vist med afta
get tiara og indblik i relikviegemmet. Henry Kaiser
fot. 1943. — S. Lucius’s reliquary, executed in 1910,
contains the skull of Pope Lucius I. Shown here with the
tiara removed to reveal the reliquary.
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sortstafferet korstræ. Skænket af Ferdinand I
1842 tillige med nr. 3. Den 37 cm høje Kristusfigur hænger i udstrakte arme med højre fod
over venstre. Det løftede hoved har lokket,
skulderlangt hår og kort fuldskæg, blikket er
himmelvendt og munden halvåben.44 Et folde
rigt lændeklæde er slået over et snoet reb, bun
det i en løs knude på højre hofte. Armene er
indtappede, mens krop og hoved er skåret ud i
ét og har lodrette revnedannelser. Ingen spor af
staffering. Det 90 cm høje, glatte korstræ er
tilkommet 1957.32 Dog hører den 19 cm høje,
profilerede sokkel til det ældre kors. Krucifik
set var indtil 1965 placeret på Mariaaltret. I dag
opbevaret i kirkemuseet, men stadig benyttet
til korsets hyldning langfredag.

Fig. 88. Elfenbenskrucifiks, o. 1700. Skænket 1844
af kejser Ferdinand I og indtil 1965 opstillet på det
nordre sidealter (s. 414). S. Ansgars kirkes museum.
NE fot. 1975. — Ivory crucifix, c. 1700 on the north
side-altar until 1965. Donated in 1844 by Emperor Ferdi
nand I of Austria.

øverst med de biskoppelige insignier. Gave til
den nye kirke fra advokat Agnelli fra Milano.
2)
Stjerneformet relikviegemme, indrammet af
»ungemeine
sauberer
Filigranarbeit«.14
Gave
fra baron von Langenau.
Krucifikser. De tre krucifikser fra kirkens
ældste beholdning, placeret henholdsvis på høj
altret og de to sidealtre, er endnu bevaret. Side
altrenes, udført i elfenben og bronze, var begge
gaver fra kejser Ferdinand I og stammede fra
den kejserlige »borgkirke« på Hofburg.43 De
øvrige fire, nævnt 1844 og antagelig hørende til
den nyopførte kirke, lader sig derimod ikke
identificere
med
sikkerhed.
Hertil
kommer
yderligere syv, indført i inventarierne efter
1905 og heller ikke sikkert identificerbare.
1) (Fig. 88), o. 1700, af elfenben på moderne

2)
O. 1800?, med forgyldt bronzefigur på
forgyldt jernkors. Den 37 cm høje figur, der
hænger i strakte arme, hælder hovedet med
lukkede øjne og mund mod højre skulder og
har højre fod lagt over venstre. Fremstillingen
af legemet og lændeklædet, der er samlet om
snoet reb med flig flagrende ud i venstre side,
er meget forenklet. Krucifikset var indtil 1957
opstillet på højaltret, men befinder sig i dag i
kirkens museum.45
3) (Fig. 89), o. 1800?, af bronze på sortstaffe
ret korstræ. Skænket af Ferdinand I 1842 lige
som nr. 1. Den 37 cm høje Kristusfigur er støbt
i ét stykke. Figuren hænger i let krummede
arme med kroppen skudt til venstre, hovedet
på venstre skulder og højre fod over venstre.
Hår og skæg er kruset, håret tilbagestrøget og
skægget tvedelt. Blikket er himmelvendt og
munden let åben. Et folderigt mønstret lænde
klæde med frynser er samlet i en løs knude på
højre hofte. 77,5 cm højt korstræ på profileret
sokkel, svarende til nr. 1. Indtil 1965 på det
sydlige
sidealter
(S.
Ferdinandsaltret, senere
S. Ansgaraltret), men herefter en tid i ligkapel
let.32 I dag i kirkens museum.46
4)
1800’rne?. Af sølv på nyere metalkors.
Den 17 cm høje Kristusfigur hænger i let
krummede arme med hovedet på højre skulder
og højre fod over venstre. Hår og skæg er langt
og bølget. Øjnene lukkede. Folderigt lænde
klæde, samlet i knude på venstre hofte. 37 cm
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højt kors på 24 cm høj sokkel, udformet som
bladværksprydet pyramide på fire fodstykker
med dyrehoveder. Cirkulært skaft, afsluttet i
krone, hvorfra korset udgår. Over Kristusfigur
pånittet sølvskriftbånd med INRI i reliefversa
ler. Figuren lader sig ikke med sikkerhed iden
tificere med krucifikser, nævnt i inventarierne.
I præsteværelset.
5) 1800’rne?, af bronze på genanvendt sortstafferet trækors. 26 cm høj figur, der hænger i
strakte arme. Kroppen og hovedet vendt mod
højre. Fødderne samlet ved siden af hinanden
på suppedanum. Midtdelt, kruset hår og skæg.
Tornekrone. Tykt og folderigt, mønstret læn
deklæde med løs flig på højre hofte. 46 cm højt
kors med lige afsluttede ender. Efter spor for
neden, antagelig beregnet til placering i sokkel.
Spor af sømhuller til mindre figur. Metalplade
med INRI i fordybede versaler øverst på korstræet. Krucifikset lader sig ikke med sikkerhed
identificere udfra inventarierne. I museet.
6) 1800’rne?. Metalfigur på trækors, belagt
med perlemor. 6 cm høj figur med store hæn
der og fødder, der er lagt over hinanden. Det
lille hoved med stiliserede ansigtstræk, torne
krone på det lange hår, samt skæg, hælder
svagt mod højre. Kraftig udspilet brystkasse.
Langt lændeklæde, samlet med flig på højre
hofte. 28 cm højt kors på 8 cm høj sokkel. På
korsenderne har formentlig været kvadratiske
felter; heraf er kun den øverste bevaret med
langskægget mand, holdende skrifttavle (evan
gelist?). Forneden på korsstammen felt med
kvindefigur, der løfter kors (Troens personifi
kation?). På stammen bånd med INRI. Des
uden på korsarmene fordybninger efter indlag
te sten? Fra korsskæringen udgående stråle
bundter, hvoraf kun de øverste er bevaret. I
sakristiet. Formentlig identisk med kors i sakri
sti, perlemor (defekt), nævnt i inventarierne
1905f.
7) (Fig. 67), o. 1962. 24 cm høj figur af støbt
bronze på 210 cm høj stage af træ med staffe
ring. Udført af billedhugger Aksel Theilmann
(figur)
og
snedkermester
Anders
Svendsen
(korstræ), opstillet på højaltret 1962.
†Krucifikser. Inventariet 1844 omtaler tre

Fig. 89. Bronzekrucifiks, o. 1800 (?). Skænket 1844
af kejser Ferdinand I og indtil 1965 på det søndre
sidealter (s. 414). S. Ansgars kirkes museum. NE
fot. 1975. — Bronze crucifix, c. 1800 (?), on the south
side-altar until 1965. Donated by Ferdinand I of Austria.

trækrucifikser: 1) Uden sokkel, anvendt lang
fredag, måske endnu i inventariebeholdningen
1905-14. 2) Tilsvarende med forsølvning og 3)
belagt med bladguld og forneden smykket med
tre figurer. Desuden 4) lille, af træ med hvidlakeret korpus. Hertil kommer i inventarierne
1905-30 ialt syv kors, af hvilke ingen med sik
kerhed kan identificeres med ovennævnte be
varede, heraf et kors på prædikestolen, et på
bispestolen af metal på rødt fløjl, i vestibulen af
træ med påmalet korpus, i ligkapellet, i sakri
stiet to, henholdsvis i mosaik og af sort træ
med hvidt korpus.
Røgelsekar. Den nye kirke ejede 1844 tre rø
gelsekar med tilhørende skibe, to ældre, hen
holdsvis af sølv og messing og et nyt af sølv
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Fig. 90-91. Alterstage og røgelsekar. S. Ansgar kirke. NE fot. 1975. 90. †Alterstage, 1800’rnes anden halvdel,
antagelig med sekundært påloddet skaft (s. 411). 91. Røgelsekar, 1800’rne? (s. 416). — 90. †Altar candlestick,
second half of the nineteenth century, probably with a secondary shaft soldered to it. 91. Censer, 1800s?

plet, skænket af fyrstinde Galizin 1842. Disse
lader sig dog ikke sikkert identificere. 1)
(Fig. 91), 1800’rne?, sølv, 22,5 cm højt. Cirku
lær fod, halvkugleformet underdel, der øverst
går over i et firpas med gennembrudte sidepar
tier. Låg af tilsvarende sammensat form, der
foroven afsluttes i kugleprydet tag med fantasi
dyr, som i flaben har ring til ophæng. Fire kæ
der fastgjort på midten og alle fem samlet i led,
formet som firpas med stor ring. Under bun
den tre sempler: mestermærke med versaler i
firkantet
ramme:
Brettsch(n?)eider,
bymærke
Osnabrück, samt rektangulært stempel, vel lødighedsmærke, med 12. 2) 1800’rne(?), gulligt
metal (messing eller sølvplet?), 22 cm højt med
ottekantet beholder og overbygning, ophængt
på stage i fem kæder, de fire fastgjort på selve
røgelsekarrets midte, den femte på topknop
pen. I sakristiet. At dømme efter materialet
kunne karret være identisk med det ovennævn
te, skænket af fyrstinde Galizin, men det er på
ingen måde sikkert.
Processionskors, 1900’rne?, træ med sort staf
fering og forgyldning, 81 cm højt på træstage.
Kristus hænger udstrakt på kors, hvis arme af
sluttes i trepas. Øverst på korstræ indskrift
bånd med INRI.
†Processionskors. 1844 nævnes kors på stage til
processioner. Dette er måske identisk med for
gyldt kors på stang, omtalt 1909-30. 1931 kom

det gamle
gård.9

processionskors

til

Vestre

Kirke

Messeklæder. Den rige beholdning af messe
klæder fra det gamle kapel fik umiddelbart efter
1842
en række tilføjelser, vigtigst fire messe
hagler, skænket af kejser Ferdinand I og to,
som blev hidsendt fra pave Gregor XVI. Af
disse er endnu tre kejserlige og en pavelig beva
ret. Hvad angår nyere anskaffelser, skal der
ikke her gives en fuldstændig fortegnelse over
messeklæderne,
der
også
omfatter
korkåber
(pluvialer), løse stolaer, manipier, skuldervelum,
samt af kirkeligt linned albaer (messeskjorter),
rochetter (korskjorter), amikter (axelduge) og cingula (livgjorder). Hertil kommer en særskilt be
holdning af messetøj, ligeledes opbevaret i kir
ken, men tilhørende biskoppen. I det følgende
gives en oversigt over bevarede og forsvundne
messehagler, nævnt i det ældste inventarium
1844.14
Desuden omtales særlig værdifulde
hagler af nyere oprindelse, hvis proveniens og
datering fremgår af inventarierne.
Messehagler. Ferdinand I skænkede 1843 tre
messehagler med tilbehør.47 1) Rød silke, med
rigt petit-point broderi af hvide og brogede
blomster, guldborter og rødt silkefoer.48 2) Ly
seblå silke med indvævet planteornamentik i
guld og rødt, guldborter og hvidt foer (oprin
deligt blåt).49 Samhørende med †alterklæde af
samme farve (s. 402). Til trods for den
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usædvanlige liturgiske farve ejede kirken ogsa
en ældre blå messehagel (s. 328), samt en blå
korkåbe. 3) Sort (fig. 92), ternet silke, med ind
fældet midtstykke af hvidt stof med guld- og
sølvbroderier.
Guldborter,
sort
foer.50
4)
Skænket af Gregor XVI? Hvid silke, med bro
derede grønne ranker, blå, grå og rosa blom
ster. Guldborter. Rosa foer. Ifølge museets in
ventarium skænket af paven.51 Messehaglen er
dog først nævnt 1905f. og her omtalt med gult
foer. 5) Skænket 1878/79 af kammerherreinde
Polly Berling.19 Guldbrokade med rigt guld
broderi. På korset felter af rødt fløjl. I midten
Gudslammet, broderet i sølv. Rødt silkefoer.
Tilbehør, samt to dalmatikaer.52 6) Hvid silke,
kors i guldbrokade med guldborter og -broderi. Midt i kors I.H.S. i strålekrans med kors og
hjerte(?). Ifølge museets inventarium benyttet
af Johannes Braun (1886-1923).53 7) Sort, møn
stervævet blankt stof (silke?), med guldborter.
Af spansk oprindelse.54 Dog næppe identisk
med de s. 393f. omtalte genstande. I museet.
†Messehagler. 1) Gave fra Ferdinand I 1843.
Grønt silkedamask med guldborter og grønt
silkefoer, med tilbehør. Ingen af inventarierne
1905f. nævner messehagel af denne udform
ning. 2) Fra pave Gregor XVI. Guldbrokade
med guldborter. Tilbehør. Nævnt 1844, men
ikke i senere inventarier. Messehaglen eksiste
rede endnu 1942.55 3) Sølvbrokade med guld
borter og sædvanligt tilbehør. Proveniens som
nr. 2. Nævnt 1905-14 med senere tilbehør i
form af to dalmatikaer. Endnu eksisterende
1942. 4) Skænket 7. nov. 1845 af grevinderne
Jos. Kinsky og Czernin, hofdamer hos den øst
rigske kejserinde. Sølvbrokade med guldborter
og midtstykket, broderet med silke af giverne.
Identisk(?) med messehagel af hvidt riflet silke
med kulørt broderi på gullig bund, borter med
guld og lyseblåt, gult foer, der nævnes som
gave fra Østrig 1905-30. 5) Nævnt 1844. Hvid
silke med gule silkeborter og rødt lærredsfoer.
Med tilbehør. 6) Nævnt 1844. På den ene side
hvid, på den anden side grøn, til rejsebrug.
Med silkeborter og tilbehør. 7) Nævnt 1844.
Mørkegul silke, med silkeblomster, silkeborter
og blåt silkefoer. Med tilbehør. 8) Nævnt 1844.
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Blåt damask med guldborter og rødt lærredsfo
er. Med tilbehør. 9) Anskaffet af præfekt Grüder 1872. Hvid blomstret silke, kors af rød sil
ke med gule, vævede evangelistfigurer (apo
stelfigurer ifølge inventarierne 1905-14). I mid
ten Jesus mellem to engle og derover jomfru
Maria. Guldborter. Rødt foer. Hertil to dalmatiker. Nævnt endnu 1930.
Alterskranke
med
knæleskammel
(kommunionsbænk) (fig. 52, 96). 1842-43, udført af
snedker Meyer og smedemester Bock efter
Hetschs
tegninger.56
Med
senere
ændringer.
Forgyldt smedejern med håndliste af mahogni.
Inddelt i ni fag med indskrevne cirkler, hvori er
diagonalstillede
stave,
smykket
i
skærings
punktet og i enderne med forenklet fransk lilje.
De to midterste fag kan åbnes. Indrammes af to
ottekantede standere af træ, afsluttet foroven

Fig. 92. Messehagel, skænket til den nyindviede kir
ke 1843 af kejser Ferdinand I (s. 417). S. Ansgars kir
kes museum. NE fot. 1975. — Chasuble, presented to
the newly consecrated church by Ferdinand I of Austria in
1843.
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Fig. 93. Detalje af biskop von Euchs bispestav, 1914.
Udført af Just Andersen med elfenbensrelief af Mo
gens Ballin (s. 418). S. Ansgars kirke. Ældre fot.
KglBibl. — Crosier of Bishop von Euch, 1914. Detail.
By Just Andersen with relief in ivory by Mogens Ballin.

med pinjekogle, antagelig tilkommet efter
1906.
Forgyldning på lister og ornamenter.
Foran knælehynde betrukket med rødt fløjl.
Placeret ved korpodiets forreste trin.
Hverken udformning eller placering er som
gengivet i Hetschs tegninger (fig. 36, 38).
Skranken, der oprindelig omfattede ti fag,
skulle at dømme efter disse foroven have været
smykket
med
knoplignende
ornamenter
på
hveranden af de spinklere, faginddelende stave.
Samtidig mangler de afsluttende standere i den
tilbagetrukne placering på selve alterpodiet.

Ved senere ændringer af koret er skranken ble
vet rykket frem, først til korpodiets bageste
trin (fig. 41), senere (efter 1906) frigjort fra si
devæggene og anbragt ved forkanten af det ud
videde korpodium (fig. 68). På et ikke nærmere
angivet tidspunkt er antallet af fag desuden ble
vet reduceret fra ti til de nuværende ni.
Bogstol, før 1906, messing, 27×25 cm, 20 cm
høj. Pultens lodrette kanter udført i gennem
brudt arbejde; på forsiden er anbragt fire emaljeplaketter med evangelisttegn. Muligvis iden
tisk med læsepult, nævnt 1905.
Kirkens helgenfaner synes alle at stamme fra
dette århundrede. Heraf skal særligt nævnes 1)
S. Ansgarfane, 1900, cremefarvet silke med sil
kebroderi, enkelte detaljer malede. På forsiden
helgenen med kirkemodel i oval ramme. Herpå
årstallet MCM og indskrift. Modtaget fra sø
strene i Maribo.57 I museet.58 2) Jesu hjertefane,
1907. Rødt fløjl med Kristus i mandorla med
udbredte arme. Datoen 7. maj 1907 og ind
skrift: »Fra S. Josefsøstrene«. I museet. 3) Mariafane
fra
nu
nedlagt
Mariakongregation,
1911. Blå og hvid silke med broderi. På forsi
den den tronende Maria, vist som apostlenes
dronning, flankeret af Peter og Paulus. Date
ringen 24.5.1911 og indskrift med hentydning
til kongregationen.59 I museet.60 4) S. Teresiafane, 1912, gyldenbrun silke med broderi. På
forsiden helgeninden på blågrå grund i man
dorla. Herunder indskrift i fraktur. Gave fra
Therese Hoffmann 1912. Fra klostret Simpelvede i Holland, ledet af datter af maleren Josef
Settegast. I museet.61 5) Rosenkransfane, be
malet midtfelt på gul silke. Maria med barnet,
rækker rosenkrans til knælende S. Dominicus
og S. Katharina af Siena. Fra Rosenkransfore
ningen.
Bispestave. 1) O. 1900, messing(?). 206 cm
høj. Staven er smykket med planteornamentik
på ciseleret bund. Knop med perlestav imellem
vulster. Stavens krumning dekoreret med bla
de og vinklase i spidsen. I kirkens museum,
hvor den nævnes som biskop Johannes von
Euchs
(1892-1922)
første
bispestav.62
2)
(Fig. 93), 1914, ciseleret og forgyldt bronze,
krumningen af sølv med indsatte ametyster
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omkring elfenbensrelief. 200 cm høj. Staven
smykkes med planteornamentik, bånd og cirk
ler. På den øvre del firkantet, aflangt led med
afskårne hjørner. På to af de fire sider indgrave
ret biskoppens våben. De to øvrige har ind
skrifter med versaler: »Firmetur manus tua et
exaltetur
dextera
tua.
Ps.
88,
14.
/
MDCDXIV« (Din hånd er stærk og din højre
er løftet. Sl. 88 (89), 14. 1914); R(everentissi)
mo d(omi)no ep(isco) po Iohanni v. Euch vicario apostolico Daniæ et Islandiæ in memori
am natalis octogenarii membra vicariatus d(onum). d(e).d(erunt). XII. kal. febr.« (Højvelærværdige Herre biskop Johannes von Euch
apostolisk vikar i Danmark og Island til minde
om 80-års fødselsdagen har medlemmerne af
vikariatet givet gaven 21. januar (12 [dage før]
kalendas februarii). I stavens krumning er ind
fattet ligearmet kors, hvis bladsmykkede arme
har medaljoner med evangelistsymboler. In
denfor en ring, besat med i alt ni ametyster er
mandorlaformet
elfenbensrelief
med
gengivel
se af S. Ansgar på den ene side, Knud den Hel
lige på den anden. Stempler på stavens firkan
tede led: mestermærke JUST A i firkantet ram
me for Just Andersen, samt lødighedsmærke
826 s. Elfenbensrelieffet er udført efter tegning
af Mogens Ballin.63 I museet.64
Messeklokker. Som klokker til forkyndelse af
præstens ankomst, messens begyndelse, samt
visse afsnit heraf, benyttes dels klokke, 15 cm
høj, fastgjort ved sakristidøren. Desuden fire
håndklokker af messing, de to sammensat af
hver fire mindre klokker. Heraf kan en være
identisk med de fire alterbjælder nævnt 1905f.
Inventarierne nævner 1844 tre, én bestående af
tre bjælder, af en »Metalkomposition«, en en
kelt klokke i sakristiet, samt en tilsvarende af
forgyldt bronze. 1905-14 omtales en stor klok
ke til salg.
†Baldakin, anvendt til processioner. 1905-30
nævnes baldakin med guldbroderi, samt fire
stænger hertil.
Døbefont (fig. 94), 1842 med senere ændrin
ger. Udført af snedker Meyer efter tegning af
Hetsch (flg. 67).12 Døbefonten var oprindelig
udformet med et tilhørende låg, kronet af en

Johannes

Døber-figur.

Låget

var

under

dåbs

handlingen fastgjort til fonten, idet et af dets
felter kunne skydes til side. Herinde var dåbsfadet. I forbindelse med en ændring af fonten
1941 blev dåbsfadet placeret i kummen, der
havde fået mosaikbeklædning indvendig, mens
fontens låg ophængtes i en kæde ovenover.32
Fonten er af eg med forgyldte ornamenter og
lister. 92 cm i tvm. og 101 cm høj. Sekskantet
fod, udformet som pille med sokkel, skaft med
forsænkede panelfelter og »kapitæl«, smykket
med
palmetter,
hvorimellem
blomsterknopper
og slyngtråde. Herpå hviler den cirkulære
kumme af svungen profil, der på undersiden er
dekoreret med palmegrene, hvis ender oprulles
i knopper. Indvendig i kummen mosaikbeklædt fad, hvori 1980 er placeret endnu et dåbsfad (se nedenfor). Fonten stod indtil 1885 under

Fig. 94. Døbefont, udført af snedker I. C. Meyer
1842 efter Hetschs tegning (fig. 67) (s. 419). I dåbskapellet ved kirkens nordvesthjørne. LL fot. 1984.
— Font, executed by I. C. Meyer in 1842 after the model
drawing by G. F. Hetsch (fig. 67).
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Fig. 95. Indre mod vest. Dåbskapellet ses til højre (s. 375). NE fot. 1975. — Interior to the west. The baptismal
chapel is seen to the right.

DØBEFONTENS TILBEHØR • VIEVANDSKAR

baldakin ved korets sydøsthjørne som pendant
til
prædikestolen.65
Herefter
placeredes
den
nærmere indgangen i den nordre skriftestol.
Dåbsfade. 1) Messing, 40 cm i tvm. Antagelig
identisk med fad, leveret 1843 af blikkenslager
T. A.Taulov, tillige med †messingkapsel, som
»døbefondet står i«.66 I sakristiet. 2) 1941, træ
med indvendig mosaikbeklædning af gyldent
kors, anker og to fisk på blå bund. Tvm. 92
cm, udført af Ingolf Røjbæk efter Kjeld GeertzHansens tegning. I bunden »Ketillus presbyter
dedit, Augustinus artifex fecit« (Præsten Kjeld
skænkede (fadet), kunstneren Augustinus (In
golf) udførte (den)).32 I font. 3) 1980, messing,
52 cm i tvm. På kanten opbankede, halvkugle
formede
ornamenter.
Under
bund
graveret
med
versaler:
»Nordfriesische
Metallkunst
Husum Handarbeit 1980«. I font.
†Dåbsfad. Nævnt 1844 som »kejserlig«. Sølv,
formet som muslingeskal.
†Dåbskander og -bakker. 1) Stærkt forgyldt
kande, vægt 36 lod, nævnt 1859 tillige med †døbeskål af tilsvarende beskaffenhed, vægt 52 lod.
At dømme efter vægten kunne sættet være
identisk med en sølvforgyldt kande (1 pund 12
kvint) med tilhørende bakke (1 pund 53 kvint),
omtalt 1905-30. 2) Sølvkande til døbevand med
låg, 6 tommer høj (ca. 15 cm), nævnt 1905-30.
†Oliebeholdere. Foruden den endnu bevarede
fra 1816 (s. 333) nævnes 1844 tre beholdere: 1)
Sølv, til alle tre slags olie, formet som trepas
(»hjerte«) med G.S.J. indgraveret på låg. Ingen
fod. 2) Sølv, til olie og sakramentet. Indven
digt forgyldt. Lille kors på overdel, forsynet
med fod. 3) Tilsvarende, af 4 tommers højde
(ca. 10 cm), med fod og låg, der kunne trækkes
op(?). Lille kors (på låget?). 4) Nævnt 1905-14.
Sølvforgyldt beholder i form af kors til den
hellige chrisam. I fod en lille beholder til sanctissimum. Gave fra Østrig.
Fontelåg eller -himmel, 1842 med senere æn
dringer. Cirkulær, svungen profil med tvær
mål som font. På oversiden tre båndindrammede felter, hvorimellem palmetter og englehoveder. I felterne indskrifter med forgyldte re
liefversaler: »Qvi crediderit et baptizatus fuerit
salvus erit Marc. XVI« (Den, som tror og bli
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ver døbt, skal blive frelst). På lågets underside
gråblå staffering omkring cirkulært midtfelt,
hvori trekant som treenighedssymbol. Denne
sekundære bemaling er udført 1941 i forbindel
se med fontens ændring og erstatter indretning,
hvor et af felterne som ovenfor nævnt havde
plads til dåbsfad og oliebeholder (fig. 67).32 På
lågets top pinjekogle, hvori snor til ophæng i
loftet. Ved hjælp af lod kan låget hæves og sæn
kes. Dette sekundære arrangement tilkom også
1941. Forinden havde en †gipsfigur af Johannes
Døberen været fastgjort på låget. Figuren, der
anes på ældre gengivelser (fig. 41) synes at have
været ca. ½ m høj og iklædt knælang kjortel
med korsstav i venstre hånd. En beskrivelse fra
1847 ville vide, at Johannes Døberen var mo
delleret efter Thorvaldsens figur på vestgavlen
af Vor Frue kirke (DK. Kbh. 1, 213f.).67 Ved
ombygningen 1941 kasseredes figuren.28
(†)Fontehimmel (fig. 52), 1842, udført af sned
ker Meyer efter Hetschs tegning som pendant
til prædikestolens lydhimmel.12 Efter døbefon
tens flytning 1885 har himlen fungeret som bal
dakin, først over Lourdesmadonnaen (s. 439),
senere for S. Aloysius (s. 439) og for pave Luci
us’ relikvium (s. 412); siden 1941 for biskop
pens trone (s. 424). Eg, tvm. 170 cm. Over
profileret liste med perle- og æggestav, påsat
frise
af
opretstående
palmetter,
afvekslende
med franske liljer. Øverst pinjekogle. Under
himlen er Guds øje i trekantet glorie og stråle
krans. Oprindelig har været påsat metaltunger
ved himlens periferi svarende til prædikestolen
(fig. 68). Enkelte af disse, der er fjernet i dette
århundrede (jfr. fig. 61), findes i kirkens mu
seum.
†Dåbsklæder.
Inventarierne
1905-30
nævner
fire †dåbskjoler.
To vievandskar af identisk form, lakeret træ
med tungelignende fordybninger på korpus og
pinjekogle forneden, er opsat inden for hoved
døren mod kirken, et på hver side. Heri skåle af
rustfrit stål med indgraveret kors. Vievands
karrene nævnes i inventarierne fra 1905f., men
kan være ældre. 1842 leverede snedker Meyer
således et vievandskar med beslag, mens gørtler Jurzick afregnede for en forgyldt †vievands-
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Fig. 96. Prædikestol, udført af snedker I. C. Meyer 1842 efter Hetsch’s tegninger (jfr. fig. 34-36) (s. 423). I
forgrunden udsnit af alterskranke med knæleskammel (kommunionsbænk) (s. 417). NE fot. 1975. — Pulpit,
executed by I. C. Meyer in 1842 after the model drawing by G. F. Hetsch (cf. figs. 34-36). In the foreground, part of the
altar-rail and kneeler (Communion bench).

VIEVANDSKOST • KORGITTER • PRÆDIKESTOL • STOLE

skål. †Vievandskar. 1) omtalt 1844 som skænket

af porcelænshandler Petersen, var opsat i den
»öst.« tribune, vel den østrigske gesandts loge i
nordøst. 2-3) malm. Nedtaget 1945 og erstattet
af 4-5) mosaik, udført 1945 af Ingolf Røjbæk.32
Vievandskost, nævnt 1844f, af sølv, 34 cm
lang. Cylinderformet skaft, dog tilspidset i den
ene ende. Herpå to kugleformede led. Det stør
re, som er oplukkeligt, rummer svampen.
Nævnt 1909f. som gave fra Østrig. †Vievands
kost, omtalt 1905. Vievands spand, skænket 1943.
Udført af ciselør Boldt efter tegning af Kjeld
Geertz-Hansen.32
Korgitter, 1885. Til aflukning af midt- og si
degangene er på den forreste række stolestader
sat gitre af bronzeret metal, delt i fire gange
fem fag med lodrette stave, smykket med spi
raler og franske liljer.68
Prædikestolen (fig. 96) er ligesom det oprinde
lige alter og døbefonten udført 1842 af snedker
Meyer efter Hetschs tegninger.12 Ferniseret eg
med forgyldning. Den cylinderformede stol,
der hviler på sekssidet pille med bladprydet ka
pitæl, har udsmykning af oprullede palmegrene
på underbaldakinen, alt ganske svarende til dø
befonten. På kurven fyldingsfelter, indrammet
af smalle profillister. I de tre storfelter er re
lieffer af kalk med hostie, latinsk kors i stråle
krans og anker. Stolen, der er opsat på hjørnet
af apsis og nordre triumfvæg, har opgang via
tre trin fra apsis. Rygskjoldet er todelt, således
at den normalt sydvendte del kan slås op og i
forlængelse af den vestvendte del udgøre et
bredt skjold bag præsten.
Lydhimlen fra 1842 med senere ændringer er
udført som pendant til den oprindelige fonte
himmel (s. 421). En øgning i nyere tid, dog før
1906 (jfr. fig. 41, 61) skjules på undersiden af
sekundært glat panel, der delvis dækker de op
rindelige prydborter. På oversiden er tilføjelsen
ganske tydelig. Under himlen forgyldt Helligåndsdue.
Stolestaderne (fig. 95) består af to sæt. De æl
dre, der er anbragt i to faste blokke omkring
midtergangen, er udført 1842 efter Hetschs
tegning (fig. 34) af snedker H. Enghoff, mens
de yngre, løse stolestader ved kirkens nord- og
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sydvæg er tilkommet 1886.69 Disse erstattede
oprindelig otte faste †stolestader, anbragt under
hvert vinduesfag. De faste stader omkring
midtergangen er på gavlene nummereret fra 118, men omfatter kun 17 stole. Hertil kommer
knælebænk, fastgjort på bagsiden af den ba
geste stol. Oprindelig har muligvis været 18
stole (19 gavle) (jfr. fig. 34-35). En reduktion af
antallet er dog ikke umiddelbart synlig, hver
ken ved første eller sidste stol i rækken.70 Stole
gavlene har halvrund afslutning med fordybet
felt, hvori en cirkulær plade med forgyldt tal på
hvid grund. Alle stole har glatte låger, undta
gen tre i nordrækken, der er smykket med vå
ben eller indskrift som herskabsstole (se neden
for). Indvendig har stolene læsepult og knæleskamler. Siderækkernes stole omfatter i alt 20
ved hver væg, samt to ved indgangen i vest.
Gavle som de førnævnte og svungent armlæn
med summarisk udskåret volut og knoplignende afslutning. Samtlige stole af ferniseret eg.
Skriftestole. Indtil 1852 havde kirkens skrifte
stol plads ved korets sydside i et særligt indret
tet rum (fig. 29, 35).71 Herefter indrettedes de
to lukkede stole ved indgangen til skriftestole,
idet den nordlige 1885 yderligere blev udskilt
som dåbskapel (s. 421). En lille skriftestol be
fandt sig desuden på orgelpulpituret.
To
oprindelig
identiske
stole,
fra 1852
(fig. 97). Ferniseret egetræ. Stolene har samme
plan og dimensioner som kirkens første, opsat
syd for altret (jfr. fig. 35), og det kan derfor
ikke udelukkes, at en af de eksisterende er genanvendt. Begge har oprindelig haft tredelt op
bygning med et midterrum af rektangulært
grundrids, flankeret af trekantede sidefag. Her
af er dog nordre skriftestols højre fag sløjfet,
antagelig 1941.32 Midterrummet har fast bænk
og armlæn, mens sidefagene alene har armlæn.
Desuden er i to af disse løse bedeskamler; grønt
gardin for midt- og siderum (bortset fra søndre
skriftestols sydlige fag). Kronfrise af blom
sterknopper og palmetter over sidepartierne,
bladprydet kors på forhøjning af modstillede
bladspiraler over midterfaget.
†Skriftestole. 1) 1842, udført af snedker Eng
hoff.69 Egetræ med forgyldte zirater. Placeret i
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på forhøjning foran draperi af gyldent, mønstret
klæde under døbefontens oprindelige baldakin
ved korets sydside. Stolens ryg er tilspidset i
trekant og smykket med palmetter, mens arm
lænet har bladdekoration og rosetter. Rødt
fløjlsbetræk. †Bispestol. Nævnt siden 1905 i de
eksisterende inventarier. Smykket med brode
ret våben (antagelig biskop von Euchs) på be
trækket. Oprindelig placeret i korets sydside,
til højre for den nuværende plads, der etablere
des 1941.32

Fig. 97. Skriftestol, opstillet 1855 i rum i kirkens
sydvesthjørne (s. 423). HL fot. 1984. — Confessional
put up in 1855 in a room at the south-west corner of the
church.

rum af samme betegnelse på korets sydside,
men sløjfet 1852. Selve stolen er muligvis iden
tisk med en af de ovennævnte. 2) Omtalt 1844.
Anskaffet af baron von Langenau. Betrukket
med sort safian. Placeret samme sted som nr. 1.
3) Nævnt 1844. Betrukket med gult læder. 4)
Omtalt 1865-1941. Placeret på orgelpulpituret
(fig. 100). 5) Efter 1892, beregnet til biskoppen.
Foruden det egentlige møbel til skriftemål var
stol og knælebænk. Placeret i »biskoppens
skriftestol«, indrettet i korets søndre loge (se
nedenfor). Sløjfet 1941.32
Bispestol. Siden Johannes von Euchs bispevielse 1892 har en bispestol eller -trone natur
ligt indgået i kirkens inventarium. Den nuvæ
rende stol (fig. 52), anskaffet 1946,32 er placeret

Stole til præst og messetjenere. Til brug under
messen er i koret opstillet tre taburetter, an
skaffet 1946 til presbyter, assistent og levit.32
Rødt fløjlsbetræk.
Herskabsstole. Tre af nordrækkens stolestader
var oprindelig beregnet til udvalgte medlem
mer af menigheden, den første og sidste til det
østrigske gesandtskab, hvilket markeres med
plade, hvorpå det kejserlige våben, på lågerne.
Den tredje stol fra øst tilhørte forvaltningsrådet, angivet med metalversaler på lågen.
†Lukkede stole. 1842 indrettedes to lukkede
stole, hver med tre stolestader, i de to rum, der
flankerede indgangen og siden 1852 desuden
fungerede som skriftestole. Stolene i det søndre
rum synes endnu at eksistere 1941, mens de
tilsvarende i det nordre, der siden 1885 var
dåbskapel, antagelig er sløjfet mellem 1921 og
1931.72
†Stole. Inventarierne 1905-30 omtaler diverse
løse stole og knæleskamler, heriblandt »prin
sesse Maries stol«, udgået 1930, prinsesse Mar
grethes stol (nævnt 1909), en kinesisk stol ved
S. Ansgaraltret (1909-30), samt et faldistorium
(foldestol) med rødt fløjl, nævnt 1909-30 som
gave til biskoppen fra pastor Verhein i Maribo.
†Herskabspulpitur.
Ved
kirkens
opførelse
1841-42 blev to rum i præsteboligens 1. etage
med åbninger mod koret indrettet til loger for
det østrigske gesandtskab (nord) og for en af
menighedens
fremtrædende
medlemmer,
anta
gelig grosserer George Ryan (syd).73 Begge lo
gerne blev lukket 1941.32 Om logernes arkitek
toniske udstyr, se s. 375 f.
Logernes inventar bestod oprindelig af i alt
eks mahognistole med hårdugsbetræk, leveret

PENGEBEHOLDERE
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1842 af stolemager C. B. Hansen.74 Først 190930
opregnes rummenes inventargenstande sy
stematisk i inventarierne. I nord var et †alter
bord. Desuden nævnes S. Ansgaraltrets taberna
kel (s. 401), seks løse malerier (s. 431) og en
jernpengekasse,
antagelig
forstanderskabets
pengeskrin fra 1823 (s. 335). I syd var som
ovenfor nævnt biskoppens skriftestol, samt di
verse malerier (s. 431). I begge loger var 1930 et
krucifiks. Det er dog ikke muligt at afgøre,
hvilke af de s. 414 nævnte, der her er tale om.
Pengeblokke. 1) (Fig. 98), udført efter tegning
af Emil Jørgensen 1904 og opstillet 1905.75 Høj
de med overdel 200 cm. Blokkens underdel har
glat sokkel og skråkant med stiliserede blade.
Hjørnerne markeres af fire snoede søjler med
»romanske« terningkapitæler og -baser. Blok
kens overdel er formet som et jernbeslået skrin
med halvrundt låg, lukket med to jernbånd,
hvorimellem pengetragt. Bærehanke på kortsi
derne og to hængelåse på den ene langside.
Fastgjort til låget er jernbøjle med oprullede
bånd og korsblomster, kronet af korsprydet
tavle. Heri papskilt med malede versaler: »Til
Kirken«. Oprindelig muligvis som angivet på
Emil
Jørgensens
tegning
påmalet
indskrift:
»Menighedens Fattige«, I kirkens forhal ved
den sydlige af orgelpulpiturets søjler. 2) Mo
derne, eg, 97 cm høj. Firkantet med pengeslids
foran. Ved S. Antonius’ statue (s. 437).
†Pengeblok, leveret 1842 af snedker Meyer og
opstillet ved kirkens indgang.12 Antagelig kas
seret efter 1905.
†Pengebøsser. 1) 1843 leverede blikkenslager
T. ATaulov en skål(?) til en pengebøsse.76 2)
Antoniusbøsse,
tilhørende
Vincentsforeningen. Nævnt fra 1909. Et malet udkast til en
mosaik ved bøssen af S. Antonius, udført af In
golf Røjbæk findes ved kirkens museum. Mo
saikken blev dog aldrig udført. 3) Tilhørende
Ansgariusforeningen. Nævnt som den oven
stående. 4) Nævnt 1914-30. Stål. 5) Nævnt 1930.
Klingpung, rødt fløjl med guldkors og -bort.
På træskaft. Måske identisk med pung, nævnt
1909-30. †Klingpung, nævnt 1844. Af smalte
perler med lille sølvklokke, ring og låg.
Ur (fig. 53), nævnt 1842. Mærket »Rønne

Fig. 98. Pengeblok, udført efter tegning af Emil Jør
gensen 1904 (s. 425). I kirkens vestende. HL
fot. 1984. — Alms post in west end of nave, executed
1904 after a model drawing by Emil Jørgensen.

Urmagerinteressentskab«.
8
dages
ur
med
kvarterslag. Indsat i skabsmøbel i sakristi.
Dørfløje.
Hovedparten
af
kirkens
dørfløje
stammer antagelig fra opførelsen (ligesom fler
tallet af dørgrebene). Den store indgangsdør
mod Bredgade er tofløjet med fire fyldinger,
formet som diamantbosser, hver fløj grønstafferet på ydersiden, ferniseret på indersiden. Kabuffernes døre er tilsvarende tofløjede, men
med fem mindre kvadratiske felter i hvert fag.
Mod kirkerummet en dobbeltdør med i alt 16
ruder, indsat i fløjenes øvre halvdel. Også dø
rene mod trappen i nordvest og nedgangen til
kabuffen i sydvest har glasruder i det øvre felt,
her med metalsprosser, formet som bladkors,
der inddeler vinduet i fire ruder. Bladkorset er
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Fig. 99. Plan og opstalt af orgel 1843 (s. 428). 1:100. Nationalmuseet. — Plan and elevation of the organ, 1843.

med sin ornamentik nært beslægtet med kir
kens
øvrige
ornamentale
udsmykning,
men
dørene er ikke vist i denne udformning på
Hetschs egne tegninger (jfr. fig. 34) og kan der
for være senere.
Orgel af ukendt fabrikat. Ombygget og leveeret 1969 af Kemper und Sohn, Lübeck. Stod
tidligere i en kirke i Hamborg.77 Disposition
(15 stemmer):
Manual I

Manual II

Pedal

Flöte 8'
Pommer 8'
Oktave 4'
Waldflöte 2'
Mixtur IV

Gedackt 8'
Subbass 16'
Rohrflöte 4'
Oktavbass 8'
Prinzipal 2'
Quintade 4'
Sesquialtera II
Bassflöte 2'
Scharff III
Krummhorn 8'
Kopier: II—I, I-P, II-P. Tremulanter for I og II.

*Positiv af standardtype, bygget 1958 af Marcussen & Søn, Åbenrå. Ét manual med 5 stem

mer: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2',
Blokfløjte 2', Oktav 1'. På orgelpulpituret.78
Nu i S. Josephs kapel, Kokkedal.
†Orgel. Bygget 1843 af Marcussen & Reuter,
Åbenrå. 21 stemmer, to manualer og pedal.
Hauptwerk:

Oberclavier

Pedal

Principal 8 fuss
Viola di Gamba
Subbasso
Bordun 16 fusston
8 fuss
16 fusston
Quintadena
Gedackt 8 fusston
Principal 8 fuss
8 fusston
Gambette 4 fuss
Gedackt 8 fusston
Fugara 4 fuss
Rohrflöte 4 fusston Violoncello 8 fuss
Octave 4 fuss
Gemshorn 2 fuss
Posaune 16 fuss
Nasat 2⅔ fuss
Dolcian 8 fuss
Superoctave 2 fuss
Terz 1¾ fuss
Mixtur dreifach
Trompete 8 fuss
Manualkoppel. Svelle for Oberclavier (formentlig betjent
med haktrin som i Kronborg slotskirke). Klaviaturomfang:
manualer: C-P", pedal: C-d'. Tre kassebælge.79
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Fig. 100. Indre mod vest med †vægmalerier og †orgel og orgelfacade (s. 392, 428). Charles Linck fot. 1908,
KglBibl. — Interior to the west with †wall-paintings, †organ, and organ front.

Orglet byggedes samtidig med firmaets 20stemmige orgel til Kronborg slotskirke, og de
to instrumenter fragtedes samlet ad søvejen fra
Sønderjylland til Sjælland sammen med »et or
gel til finansministeren« dvs. til A. W. Moltke
på Bregentved, der 1843 skænkede et syvstemmigt orgel til Sønder Dalby kirke.80
Oprindelig
skulle
Ansgar-orglet
i
lighed
med Kronborg-orglet have haft 20 stemmer,
heraf fem i pedalet. Dispositionen blev tilsyne
ladende komponeret af Marcussen & Reuter,
der dog for den ene pedalstemmes vedkom
mende gav kirken valget mellem en Gedackt 8
Fusston og en Violoncello 8 Fuss. Efter ønske
fra organisten bestemte forstanderskabet sig for
violoncelloen, da denne stemme »passede til
katolsk ritus«; men dette valg huede ikke orgel
byggerne, der anså gedackten for at være mere

nødvendig end violoncelloen, selv om de måtte
indrømme, at sidstnævnte havde en smukkere
klang, og de besluttede derfor at bygge dem
begge, hvorved stemmeantallet øgedes til 21.81
1912 foretog Immanuel Starup, København,
en gennemgribende ombygning og udvidelse.
Trakturen og registraturen udskiftedes med et
nyt, pneumatisk anlæg, og der byggedes et frit
stående spillebord i eg. 18 af de gamle stemmer
bibeholdtes i omarbejdet skikkelse, og 13 nye
kom til. Dispositionen, med 31 stemmer og én
transmission, lød: (genanvendte stemmer fra
1843 kursiveret)
Manual I

Manual III

Bordone 16'

Bordoncino 8'

Principale 8'

Flauto traverso 8'
Salicionale 8'
Eolina 8'

Bordone 8'
Fugara 8'
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Ottava 4'

Fistola 4'

Flauto 4'

Gambetta 4'

Quinta 2⅔'

Capricorno 2'

Ottavino 2'

Oboe 8'

Ripieno III
Tromba 8'
Manual II

Pedal

Bordone d’amore 16'
Princip. Violine 8'
Flauto armonico 8'

Principale 16'

Fistola 8'

Principale 8'

Subbasso 16'

Violone 16'

Gamba 8'

Bordone 8'

Voce celeste 8'

Trombone 16'

Fl. di concerto 4'
Tromba 8' (trm.)
Svelle for manual II og III. 11 kopier: 3 manualkopler (II-I,
III—I, III-II), 3 pedalkopler, 4 oktavkopier og 1 melodikoppel (I-II). Friløbskoppel for I. 2 frikombinationer. Fortissi
mo. Generalcrescendo. Automatisk pedalmoderator. Rørværksafstiller. Manualomfang: C-g'", II. og III. manuals
vindlader udbygget til g"" af hensyn til superoktavkoplerne II-I og III-I. Pedalomfang: C-f'. Vindtryk: 100 mm vs.
Elektrisk luftforsyning.82

Orglet blev nedtaget 1969, da økonomien ikke
tillod den nødvendige hovedreparation.83
Orgelfacade (fig. 95), udført 1969 af Kemper
und Sohn. Fragmenter af snitværket fra det
gamle †orgel er genanvendt som udsmykning
af det halvrundt fremspringende pibetårn i
midten, de flankerende pibefelter og kronlisten. Hvid og grå staffering, samt forgylding.
†Orgelfacade (fig. 100), udført 1843 af snedker
Meyer efter tegning af Hetsch (fig. 99).56 Det
tredelte orgelprospekt med forhøjet midtparti
var indfattet i firkantede rammer, hvis lodrette
og vandrette dele smykkedes med bladorna
mentik. Omkring piberne og ved kronlisten
oprullede plantestængler og palmetter. Tilsva
rende prydborter var påsat de to lave †skærm
vægge, der flankerede selve orglet. Gråhvid
staffering med forgylding.
Orgelfacaden på Hetschs ældste tegninger fra
o. 1840 adskiller sig på en række punkter fra det
endelige resultat (jfr. fig. 30, 32). Således var
der ikke oprindelig taget hensyn til orglets tek
niske
opbygning,
herunder
anbringelsen
af
spillebordet. Tegningerne skal derfor antagelig
blot betragtes som udkast, udarbejdet uafhæn
gigt af (og vel tidligere end) orgelbyggerens
første overslag af marts 1840.79 O. 1841 ændre-

des prospektets karakter i retning mod det ud
førte (fig. 32). En detaljeret tegning, dateret
1843 (fig. 99) viser dog, at en række enkelthe
der i ornamentikken endnu ikke havde fundet
deres endelige form. Regnskaberne fra 1843 af
spejler netop, hvordan der stadig i den 11. time
forandredes
på
udsmykningen.84
Orgelhuset
var oprindelig lovet færdigt i maj 1843, men
først august samme år var arbejdet afsluttet,
bortset fra de øvre ornamenter, som Hetsch
forbeholdt sig »für das erste nicht aufzusetzen«.
Arkitektens tegninger, der på dette tidspunkt i
naturlig størrelse blev fæstnet på orgelhuset,
havde nemlig vist sig betydelig rigere end først
beregnet. 1. dec. blev snedkerens afleverings
frist yderligere forlænget, fordi ornamenterne
havde undergået betydelige forandringer, og
endnu så sent som 17. dec. måtte han levere
rosetter til den glatte frise på orglets underdel.
Først i januar 1844 kunne orglet indvies og af
regningen foretages. Udgifterne var blevet en
del højere, fordi ornamenterne havde vist sig så
rige, at næsten ingen af dem kunne forfærdiges
af gips, men måtte skæres i træ.56 Med sit bre
de, høje midtparti og de lavere, smallere side
stykker er facaden nært beslægtet med orglet i
Sottrup, ligeledes udført af Marcussen 1844
(DK. SJyll. s. 2240). Piberne omsluttes dog her
af spidsbuer.
Orgelpulpitur, 1842, efter Hetschs tegning.
Pulpiturets tredelte underbygning, der i midten
bæres af to søjler, afgrænser kirkens forhal og
de to skriftestole, samt mindre siderum i nord
og syd. I nord findes trappe til selve pulpituret,
mens der i syd på pulpituretagen er et lille de
potrum, hvor orglets bælge tidligere havde de
res plads (jfr. fig. 100). Mod kirken er en fem
fag lang brystning af forgyldt bronze med
håndliste af mahogni, hvorpå sekundært er op
sat kandelabre (s.d.). Brystningens enkelte fag
er sammensat af tre felter med indskrevne cir
kelslag,
ganske
svarende
til
alterskranken
(s. 417). En medaljon med korslam (oprinde
lig?) sad endnu 1972 i brystningens midterste
felt. Frisen under brystningen har staffering
med palmetbort på gyldenbrun baggrund, for
mentlig fra 1898 (s. 392).
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Løse malerier og figurer. S. Ansgars kirke ejer
en omfattende samling af ældre malerier og
skulpturer, placeret i kirken og præsteboligen,
samt deponeret i en række katolske kapeller
rundt om i landet. Enkelte af malerierne og
flere af skulpturerne er middelalderlige; en ræk
ke af figurerne er antagelig fragmenter af alter
tavler. De summariske oplysninger blandt kir
kens
arkivalier
og
inventariefortegnelser har

ikke gjort det muligt at efterspore disse gen
standes proveniens. Hovedparten af skulptu
rerne synes dog at være erhvervet i nyere tid.
Således fandtes 1909 i alt 16 træfigurer, hvoraf i
hvert fald seks lader sig identificere med den
eksisterende beholdning, mens de øvrige kun
anføres som »10 andre Træ Statuer«. Biskop
von Euch skal personligt have erhvervet en
række skulpturer, heraf nr. 4 og 11 fra »en jysk
kirke« og nr. 5 og 8 fra »en dansk kirke«. For
maleriernes vedkommende lader kun de to si
detavler sig med sikkerhed føre tilbage til det
ældste inventarium fra 1844. Blandt de øvrige,
der nævnes her, synes ingen bevaret.
Af malerier findes: 1) (Fig. 101), o. 1425; an
tagelig udført af Arcangelo di Cola da Camerino, maler fra Markerne, virksom i Firenze og
Rom i 1420’rne.85 Tempera på (poppel)træ med
punslet og forgyldt baggrund. Maleriet, der vi
ser Madonna med barnet, er spidsbuet foroven
og måler 82,2×46,7 cm (lysmål). Indsat i nyere
nåletræsramme med hulkehlprofil, måske i for
bindelse med en restaurering i 1800’rnes midte
(se nedenfor).
Maria står med barnet på venstre arm, flan
keret af to stående kvinder (helgeninder?) og to
engle, der holder et draperi op bag hende. Den
langstrakte, let svajede skikkelse er iklædt rosa
kjole, rynket under det højtsiddende bryst,
samt grøn kappe med azuritblåt foer, der også
dækker hovedet over let hvidt hovedlin. Barnet
er svøbt i et tyndt klæde og holder med begge
hænder i Marias lin. Englene, som er barhovedede og iklædt hhv. gyldentgul og rosa kjole
med rund hals og højtsiddende liv, er afskåret i
bustehøjde af det draperi, der – nu dækket af
sekundær forgyldning – har været holdt op
som baggrund for Madonna. De to stående

Danmarks Kirker, København

Fig. 101. Madonna med barnet, engle og helge
ner(?). Antagelig udført o. 1425 af Arcangelo di Cola
da Camerino (s. 429). I præsteboligen ved S. Ansgars
kirke. NE fot. 1975. — Virgin and Child, angels and
saints (?). Probably c. 1425 by Arcangelo di Cola da Ca
merino.

kvinder har ligesom Maria langstrakte propor
tioner og let svaj. Begge er barhovedede. Kvin
den til venstre er iklædt zinnoberrød kjole,
samlet under den højtsiddende midje og opslid
set forneden, over underskørt. I højre hånd bæ
rer hun en spinkel stav, mens venstre, som del
vis er dækket af sekundær forgyldning, antage
lig har støttet en vase med en lilje. Den øverste
del heraf ses endnu ved Marias højre albue.
Kvinden til højre, der er iført en folderig
dragt med ultramarinblå kappe, har ingen attri
butter. De tre stående figurer er placeret på et
grønligt jordsmon, der dog bærer præg af se
nere forrensninger og retoucher. På samme
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Fig. 102. Kristus som smertensmand. Nederlandsk
maleri o. 1500 (s. 430). I præsteboligen ved S. Ans
gars kirke. NE fot. 1975. — Christ as the Man of Sor
rows. Netherlandish painting c. 1500.

måde er den oprindelige polerforgyldning be
lagt med en nyere olieforgyldning, som i no
gen grad har forvansket konturerne, indridset i
det kraftige grunderingslag.86 Derimod er det
meste af farvelaget, bortset fra mindre afskal
ninger, slitage og forrensninger, oprindeligt.
Det ualmindelige, ikonografiske træk, at Maria
er vist stående, må derfor betragtes som samti
digt.85 Rammen, der er fæstnet med moderne
maskinfremstillede jernsøm, har to lag for
gyldning, det seneste med slagmetal.
Hvornår maleriet er kommet til kirken, står
ikke klart. Inventariet nævner 1844 et Madon
nabillede i forgyldt ramme, foruden et tilsva
rende, dog oliemalet. 1909 har kirken stadig to
Mariabilleder, en »gammel Madonna med Bar
net« og et tilsvarende på træ, »som er revnet«.
Endelig hænger 1914 et maleri af Guds moder
med to helgener malet i italiensk stil ved skrif

testolen på evangeliesiden (nord). Dette, der ef
ter beskrivelsen meget vel kunne være identisk
med ovennævnte, er imidlertid udstreget, vel
som udgået, i 1930-inventariet. I museet.86
2) (Fig. 102), o. 1500, nederlandsk.87 Olie på
træ. 85×56,5 i lysmål (100×71 cm med ram
me), øvre del svejfet. Maleriet viser Kristus
som
Smertensmand,
flankeret
af
Johannes
Evangelisten og Maria. Kristus ses i halvfigur
foran et plantebevokset plateau. Det tornekro
nede hoved med ansigtet forvrænget i smerte,
er sunket ned mod højre skulder. Højre hånd
hviler kraftesløst på beplantningen foran, mens
venstre fremviser naglegabet i højre side. Et
hvidt lændeklæde dækker underlivet. Flige her
af (eller af ligklædet) holdes op af Maria og
Johannes. Maria er iført blågrøn kappe over
gråblå kjole samt hvidt hovedlin, og Johannes
grøn underkjortel og rød kappe, lukket med
gylden roset. Brungyldent krøllet hår. Bag
gruppen skimtes den nedre del af det skråtstil
lede tomme korstræ. Billedet er indsat i antage
lig samtidig, sortstafferet ramme med forgyldt
indvendig profilliste. Foroven og forneden på
de lodrette sider ses firkantede udskæringer
som til hængsler, beregnet til †sidefløje. I præ
steboligen.
3) Nyere (1800’rne?) kopi(?) af original fra o.
1500. Madonna in humilitas. Olie på træ,
112×87 cm. Maria troner med barnet på et lavt
stensæde, er iklædt rød kjole og blå kappe og
har krone på det lange udslagne hår. Det nøgne
Jesusbarn hviler i hendes skød på hvidt klæde
med æble i højre hånd. Guldbaggrund indenfor
ramme
af
korsblomster.
Sortstafferet
nyere
ramme. I sakristi. Maleriet kan være identisk
med »Gammel Madonna med Jesusbarnet på
træ«, nævnt 1909-30.88 At dømme efter male
riets bagside, den omstændighed, at det er ma
let direkte på træet uden kridtgrund, samt af
dets fordrevne malemåde må billedet antagelig
betragtes som en kopi efter et forbillede fra
o. 1500.
4)
Ferdinand I, kejser af Østrig-Ungarn
(1835-48). Samtidigt portræt, olie på lærred,
40×32,5 cm. Den nuværende kirkes velgører
er vist i brystbillede på mørk baggrund og i-
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klædt hvid uniform med talrige ordner på ven
stre bryst. Gråt kortklippet hår med bakken
barter. I museum.

5) (Fig. 103), nævnt 1864.16 S. Josef med Je
susbarnet. Olie på lærred, 173×95 cm med
halvrund øvre afslutning. Josef er vist som van
dringsmand med stav og iklædt blå, fodlang
kjortel med rød kappe. Nøgne fødder. Over
det halvlange lokkede mørke hår ses glorie.
Ved hans højre side ses Jesusbarnet, der iklædt
hvid kjortel, højre hånd hævet i en for
manende(?) gestus og venstre fattet om pal
mekvist, leder ham på vej. Bag dem ses et
klippelandskab med en palme og spredte byg
ninger. Maleriet er ikke signeret, men stilistisk
nært beslægtet med billedet af S. Ferdinand III
(s. 401) på den modsatte væg. En senere tradi
tion vil vide, at begge var en donation fra kejser
Ferdinand 1844, men det er ikke nævnt i det
samtidige inventarium, ej heller i den tilhøren
de korrespondance omkring gaven.14 På nord
væggen.
6) 1886 ophængtes en kopi af Hubert og Jan
van Eycks berømte fløjalter fra S. Bavo i Ghent
på kirkens sydvæg (andet vinduesfag fra øst).89
Olie på træ. 111×75 cm (i sammenklappet
stand). Endnu synlig på fotografier før 1941
(jfr. fig. 61). I dag deponeret på kirkens loft.
7) 1800’rne, olie på lærred, 36,5×28,5 cm.
Portræt af ung gejstlig, iklædt præstedragt.
Ukendt oprindelse. Kirkens museum.
Foruden disse er i præsteboligens kontorer
og lejligheder ophængt en række ældre male
rier, der dog ikke lader sig identificere med de i
inventarierne nævnte. Disse, der til dels kan
hidrøre
fra
sognepræsternes
private
behold
ning, skal kun omtales summarisk i det følgen
de: i præsteværelset to malerier, begge mulig
vis fra 1800’rne af munk (S. Antonius af Pado
va?) tilbedende monstrans og af to knælende
helgener (S. Antonius og S. Stefanus?) i land
skab, tilbedende Treenigheden. I kontor ved si
den af præsteværelset er et maleri fra 1700’rne
af Maria med det sovende Jesusbarn. På trap
pen mellem præsteboligens første og anden eta
ge ses et maleri af Korsbæringen, antagelig fra
1700’rne. I kontor i underetagen er to malerier,
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ét af Frembæringen i templet, antagelig fra
1700’rnes anden halvdel, samt ét af overhvæl
vet interiør, signeret Carl Hansen (19)09. En
delig på gangen ved museet maleri af »Lourdesgrotten«, den s. 375 omtalte niche med
Lourdesmadonnaen,
signeret
Sylvester
Wildt
1921.
†Malerier.
1844-inventariet
omtaler
foruden
de to sidealtres billeder, i alt fire malerier. 1)
Skænket 1842 af Gregor XVI og udført af ro
mersk kunstner.67 Billedet viste Kristus på kor
set. Ved branden november 1842 blev det be
skadiget og måtte restaureres på baron von
Langenaus ordre. 1844 omtales det i skriftesto
len, 1892 på sydvæggen og 1909-30 i den nor
dre loge. Maleriets senere skæbne synes ikke
Fig. 103. S.Josef med Jesusbarnet (s. 431). Ophængt
på nordvæggen. NE fot. 1975. — S.Joseph with the
Infant Jesus. On the north wall.
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Fig. 104. Maria, antagelig fra himmelkroningsgruppe, o. 1400 (s. 432). I præsteboligen ved S. Ansgars
kirke. Ældre fot. i NM2. — The Virgin Mary, prob
ably from a group representing the Coronation of the Vir
gin, c. 1400.

kendt. 2) Restaureret 1843, lille Madonnabille
de, udført i olie og skænket af hr. Topstedt fra
Gotha. 3) Madonnabillede i forgyldt ramme. 4)
Kristushoved på guldgrund, nævnt 1844 i gesandtskabstribunen, hvor det endnu ses i in
ventarierne 1909-30. 1859 er registreret fire sto
re og flere mindre malerier, der kan være iden
tiske med et eller flere af de ovennævnte. 5)
Nævnt 1864.16 Oliemaleri af Kristus, ophængt
ved S. Ansgaraltret. Nævnt endnu 1930, hvor
det dog noteres som udgået. 6) 1895, oliemaleri
af S. Frans, malet på guldgrund, over Mariaaltret (fig. 119).90 7) S. Dominikus (fig. 119), op
hængt over S. Ansgaraltret. Pendant til nr. 6.
Begge malet af »ung protestantisk kunstner«.
8) Madonna, malet af Mogens Ballin, nævnt
1909-30, i søndre loge. I ramme af massiv nød.
9) Nævnt 1909-30 i den nordre loge, maleri af

S. Aloysius. 10) Nævnt samtidig og samme
sted, Madonna med to helgener. Hertil kom
mer diverse andre, registreret 1930 i den nordre
loge:
Hudstrygningen,
S.
Vincens,
Rosen
kransbillede, Korsbillede, samt i den søndre:
Jesu Hjertefremstilling, billede af S. Frans af
Assisi, Nadveren og Korsfæstelsen.
Af figurer findes: 1) (Fig. 104), o. 1400. Ma
ria,
antagelig
fra
himmelkroningsgruppe.91
Den 53,5 cm høje, kronede figur, der troner på
en profileret sokkel med hænderne samlet i bøn
foran brystet, er hyllet i en lang kappe, samlet i
halsen med rosetspænde. Kronen har skårne
»stene« langs kanten. Det store hoved med
kraftigt hageparti er groft udhugget (opskå
ret?), håret langt og bølgende. Ryggen er kraf
tigt udhulet, men træet i øvrigt ormegnavet og
delvis bortmørnet. De oprindelige farver er af
renset og delvis erstattet af en nyere, partiel
forgyldning. I præsteværelset.
2)
(Fig. 105), o. 1450. Marias himmelkro
ning. Gruppen, der er 89 cm høj, viser Maria
og Gudfader tronende på et fælles sæde. Maria
bærer folderig kappe, lukket med bånd for
oven, over kjole, under hvis nedre kant en
spidssnudet sko anes. De store groft skårne
hænder er samlet i bøn. På det lange, lokkede
hår hviler kronen, hvis takker har været prydet
med krabbeblade. Gudfader, der bærer en til
svarende krone på det skulderlange hår, har
skæg og kappe med rosetlukke over en kjortel.
Forneden skimtes hans nøgne fod. Højre arm,
hvis hånd mangler, er løftet velsignende over
Marias hoved, mens venstre fatter om verdenskuglen. Begge figurer, som er skåret i ét, er
stærkt udhulede på bagsiden. Et enkelt sted
gennembrydes relieffet. En nyere staffering gør
det vanskeligt at vurdere de ældre farvelag. En
kelte steder anes dog kridtgrunden.
Figurgruppen, der i dag er ophængt i sakri
stiet, lader sig ikke med sikkerhed spore i in
ventarierne. Måske er den blan’t de ti træstatu
er, der nævnes 1909-14, 1930 dog reduceret til
fem. Stillingsmotivet er beslægtet med en ræk
ke sønderjyske fremstillincer af Marias him
melkroning (Aller, Randerup og Ketting, DK
SJyll. s. 266f. 1464, 2465).
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Fig. 105-106. Senmiddelalderlige figurer. NE fot. 1975. 105. Marias himmelkroning, o. 1450 (s. 432). S. Ans
gars kirke. 106. *Anna selvtredje, o. 1475 (s. 433). Siden 1959 deponeret i S. Annæ kirke, Amager. — Late
medieval figures. 105. The Coronation of the Virgin, c. 1450. 106. *The Virgin and Child with S. Anne, c. 1475. On
permanent loan to S. Annae Church, Amager.

*3) (Fig. 106), o. 1475. Anna Selvtredje. 67
cm høj på en 2 cm høj sokkel. Anna troner på
et fladt sæde med profileret overkant og har
Maria og Jesusbarnet på henholdsvis venstre og
højre knæ. Hendes lange kjole er samlet med et
højtsiddende bælte og falder i knækkede folder.
Kun spidsen af den fremskudte venstre fod la
des fri. På hovedet et lin, samt kappe, der også
omslutter
kroppen.
Den
betydeligt
mindre
Mariafigur har højre hånd på brystet og venstre
løftet i en velsignende gestus. Iført lang kjole
med krone på det bølgede hår. Barnet har rigs
æble i højre hånd og scepter i venstre. Nøgent
bortset fra et lavtsiddende lændeklæde. Alle har
runde hoveder med smalle, spidse næser og let
skrånende øjne. Nyere staffering.92 Siden 1959
deponeret i S. Annæ kirke på Amager.93
*4) (Fig. 107a), o. 1500. Maria med barnet.
90 cm høj. Den kronede Maria står med det

nøgne barn på venstre arm over den svagt
fremskudte hofte. Iført langærmet kjole og
fodlang kappe, samlet i halsen med et bånd,
fæstnet i rosetter og slået op over venstre arm,
så den falder i store v-formede folder. Hovedet
er ægformet med høj, hvælvet pande og den
lave krone skubbet tilbage på det lange, bøl
gende hår. Blikket vendt mod det krølhårede
barn, der med begge hænder griber om den
runde genstand (æble?), som Maria med sin frie
højre hånd rækker frem.94 Figuren, der synes
skåret efter samme forlæg som bl.a. Maria i
Løgum
klosterkirke
(tidligere
Jerne,
DK. SJyll., s. 1101f.) og Hørup (DK. SJyll.
s. 2368f.), tilhører den betydelige gruppe af
stående Madonna’er, som kan henføres til
kredsen omkring den såkaldte »Imperialissimamester«.95 Sml. desuden nr. 5 og 6. Madonnafiguren har udhulet ryg, forsynet med sekundæ-
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Fig. 107a-c. *Senmiddelalderlige figurer, a. Maria med barnet, o. 1500 (s. 433). Siden 1959 deponeret i Øm
borgens kapel ved Silkeborg. Ældre fot. i NM2. b. Bispefigur, i nyere tid betegnet S. Nikolaj, o. 1500 (s. 434).
Siden 1959 deponeret i S. Nikolaj kirke, Hvidovre. Ældre fot. i NM2. c. Samme, set forfra. Ældre fot. i NM2.
— *Late medieval figures, a. Virgin and Child, c. 1500. On permanent loan to Ømborgen’s Chapel Silkeborg, b. Bishop
(recently called S. Nicholas), c. 1500. On permanent loan to S. Nikolaj Church, Hvidovre, c. Same figure seen frontally.

re huller til opsætning. Højre del af hovedet har
været afbrækket. Træet er totalt afrenset, men
forsynet med nyt tykt fernislag.96
Figuren, der skal være erhvervet af biskop
von Euch på en rejse i Jylland, er siden 1950
deponeret
i
feriekolonien
Ømborgens
kapel
ved Silkeborg.93 Her er figuren, benævnt »Vor
Frue af Øm« mål for en årlig valfart.
*5) O. 1500, Maria med barnet. Nævnes fra
1896 som opsat ved den søndre skriftestol og
erhvervedes antagelig af biskop von Euch i
Danmark. 1941 deponeret i Vor Frue kloster på

Åsebakken, Høsterkøb,32 jfr. også DK. Frborg.
s. 973f. Ligesom nr. 4 er Mariafiguren, »Vor
Frue af Åsebakken« et årligt valfartsmål.
*6) (Fig. 107b-c), o. 1500. Bispefigur, i nye
re tid betegnet S. Nikolaj. Den 99,5 cm høje
figur er iklædt bispeornat med mitra og havde
endnu o. 1950 krumstav i venstre hånd. Staven
findes i kirkens museum.97 Højre hånd er løftet
til velsignelse. Den lange kjortel falder i knæk
kede folder og lader kun spidsen af den frem
skudte venstre fod synlig. Håret er skulder
langt og lokket. Ansigtet søgt individualiseret
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Fig. 108a-c. Senmiddelalderlige figurer, a. Helgenfigur, o. 1500 (s. 436). I St. Ansgars Boghandel, Bredgade.
Ældre fot., i NM2. b. Apostel, o. 1500 (s. 435). S. Ansgars kirke. NE fot. 1975. c. Maria fra korsfæstelsesgruppe, o. 1500 (s. 436). I præsteboligen ved S. Ansgars kirke. Agnes Helweg fot. maj 1952. — Late medieval figures.
a. Saint, c. 1500. b. Apostle, c. 1500. c. The Virgin from a Crucifixion representation, c. 1500.

med furer langs næseroden og posede øjenomgivelser. Typen kan sammenlignes med bispefigurer fra Møgeltønder (DK. SJyll. s. 1310),
Seem (Ribe herred og amt) og Hjerting
(DK. SJyll. s. 786f.). Desuden med en række
eksempler i Slesvig-Holsten.98 Figurens ryg er
udhulet. Højre hånds pege- og langfinger er
afbrækket. Endnu o. 1950 havde den en staffe
ring (sekundær?), der i dag er fjernet.99 Bispefiguren er antagelig identisk med den, der næv
nes i inventarierne 1909-30. Siden 1959 depo
neret i S. Nikolaj kirke, Hvidovre.93

7)
(Fig. 108a), o. 1500. Apostel. Den 57,5 cm
høje figur, der har halvlangt lokket hår og re
gelmæssigt krøllet skæg, er iført fodlang kjor
tel med bælte og kappe med glat, ombukket
krave. En bog er stukket om bag figurens ven
stre hånd, der løfter en flig af kappen, mens det
egentlige attribut, som har været holdt i højre
hånd, mangler. Ryggen er udhulet. Et hul i
issen lukkes med en træprop. Træet står afren
set bortset fra en nyere guldbronzebort langs
kappebræmmen. På bagsiden findes et ulæse
ligt tal skrevet med rødkridt. Figurens næse og
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fordybning i issen. Træet har kraftige, lodrette
revnedannelser. Det står afrenset, men bærer
spor af hvid, samt enkelte steder rød og sort
farve. Af biskop Suhr (efter 1939) skænket til
Skt. Ansgars boghandel, Bredgade, hvor den
endnu findes.

Fig. 109. *Anna selvtredje, o. 1500 (s. 436). Siden
1959 deponeret i kapel ved feriehjemmet Klitborgen
i Nykøbing Sj. NE fot. 1984. — *The Virgin and
Child with S. Anne, c. 1500. On permanent loan to Klitborgens Chapel, Nykøbing Sjælland.

højre hånd samt soklens højre side er tilsat af
nyt og højre fod undladt genfremstillet. Det
manglende attribut hindrer en identifikation.
Figuren har antagelig indgået i en fløjaltertavle,
jfr. apostlene fra en †hovedaltertavle i Brøns
(DK. SJyll. s. 1229f.). I sakristiet.
*8) (Fig. 108b), o. 1500. Helgenfigur, er
hvervet af biskop von Euch fra ukendt dansk
landsbykirke.100 Den 132 cm høje figur er iført
fodlang kofte med spændebælte og kappe. Ven
stre hånd hviler på brystet, mens højre fatter
om en bogpose. I bæltet desuden en kvastsnor
med (penne)hylster(P). Håret er skulderlangt
og småkrøllet. Næsen, der tilsyneladende har
været tilsat, mangler, og i de smalle, skægløse
kinder er indhamret små søm. Ryggen er ud
hulet, mens det rundskårne hoved har en svag

*9) (Fig. 109), o. 1500. Anna selvtredje. Den
94 cm høje figurgruppe viser den tronende An
na med den betydeligt mindre Maria stående
ved venstre side og det lille nøgne Jesusbarn
placeret på højre knæ. Anna er iklædt fodlang,
folderig dragt og spidse sko. Hovedet dækkes
af den gifte kvindes lin. Maria bærer kjortel
med vide ærmer over underklædning og har
krone på det lange, lokkede hår. Hun strækker
hænderne mod Jesusbarnet, der holder rund
genstand med sekundært påmalet kors i højre
hånd. Gruppen, der synes opskåret, står afren
set, bortset fra partiel forgyldning. En træprop
udfylder hulning, såvel i Annas som Marias
baghoveder. Siden 1959 deponeret i feriehjem
met Klitborgen.93
10) (Fig. 108c), o. 1500. Maria fra Korsfæstelsesgruppe. Den 106 cm høje figur er iklædt
fodlang dragt og kappe, der dækker venstre
skulder og samles i skarpe, brede folder hen
over maven under de sammenlagte hænder. En
bredsnudet sko skimtes forneden. Over håret
hovedlin og kappe. Figuren, der dækkes af se
kundær sort bemaling, har i venstre overarm
og højre side huller (antagelig sekundære) til
ophæng. Kroppen, der er revnet på langs, er
kraftigt udhulet. En træprop udfylder udhuling
i baghovedet. En bred splint mangler i venstre
sides bagkant. Maria er, hvad type og holdning
angår, beslægtet med en tilsvarende figur fra
Korsfæstelsesgruppe
i
Hørby (DK. Holbæk,
s. 501), og et fælles forlæg har antagelig eksiste
ret, derimod næppe et mesterfællesskab. Hertil
er S. Ansgars kirkens figur for skematisk og tør
i behandlingen af ansigt og dragt. Figuren var i
tiden efter 1892 og før 1943 indsat i portalen
mellem søndre sidegård og haven (fig. 60).70 I
dag opbevares den i værelse i præsteboligen.
11) (Fig. 110), første fjerdedel af 1500’rne.
Den hellige familie. Figurgruppen, der er 65
cm høj og skåret i højt relief, viser Maria med
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Jesusbarnet, stående foran den tronende Anna,
Marias moder, mens profetinden Anna står til
højre. Maria er vist som jomfru med udslået
hår, hvorpå krans. Herover indskæring, vel til
nu tabt krone. Kjolen er moderigtig i renæssan
cestil med firkantet udskæring, hvorunder lin,
og stramme ærmer med udposninger. Hun
støtter det nøgne Jesusbarn med begge hænder.
De to andre kvinder bærer den gifte kvindes
hovedlin og kappe over kjole med højtsiddende
bælte. Bredsnudede sko skimtes under alle kjo
lerne. Moder Anna holder en blomst og en op
slået bog, profetinden Anna står med en tilsva
rende blomst og en fugl (due). Ansigtstrække
ne hos de stående kvinder er skematiske og ens
artede med små øjne og munde, samt smal,
lige næse. Kun hos moder Anna er med enkelte
rynker og indfaldne kinder forsøgt en individu
alisering.
Figurerne er skåret i ét stykke. Bagsiden
dækkes af en plade. Gruppen står uden staffe
ring, bortset fra partiel forgyldning på dragter,
hår og tilbehør. Ophængt på væggen ved den
søndre skriftestol, hvor den har været placeret
siden 1905. Ifølge mundtlig oplysning fra Kjeld
Geertz-Hansen blev gruppen overladt biskop
von Euch på en rejse i Jylland.
12) O. 1700. Maria og Johannes fra †altertav
le i Olufsvik kirke på Island.93 Den 31 cm høje
Maria er ligesom den 33 cm høje Johannes for
holdsvis groft skåret, samt langstrakt med små
fødder og store hænder. Hun er iført folderig
fodlang kappe og langærmet underkjortel. Ar
mene er krydset over brystet. På det lange
krøllede hår hovedlin. Johannes, der hviler høj
re hånd på brystet og med venstre fatter om en
bog, er iklædt fodlang underkjortel, hvorover
en kjortel med dyb bådformet udskæring. Beg
ge figurer er flade på bagsiden. Den nuværende
staffering er antagelig tilkommet i forbindelse
med figurernes genanvendelse i †Korsfæstelsesgruppe fra 1934, hvis midte udgjordes af en til
lejligheden udført Kristus på korset, kasseret
1955.32 Siden 1968 opstillet i kirkens museum.
13) 1800’rne ?, engel af gips og træ. Den 27
cm høje figur kan have været påsat (højre) arm
af krucifiks. Englen har fodlang dragt og kort,

437

kruset hår, Den holder med begge hænder om
en kalk. Delvis afbrækkede vinger af træ. En
trætap til figurens fastgørelse ses ved venstre
side af hovedet. Samtidig(?) staffering med gyl
den dragt, blågrønt foer og gyldenbrune vin
ger. I kirkens museum.
14) 1800’rne ?, S. Peter, nævnt 1905f. Den 47
cm høje figur af bronze er en diminutiv kopi af
Arnolfo di Cambios statue i Peterskirken,
Rom. Opsat ved nordre skriftestol og dåbskapel.
15) 1800’rne ?, S. Antonius, skænket o. 1950
af antikvitetshandler Søderberg i Larsbjørnsstræde.101 Den 40 cm høje figur af forgyldt træ
sidder på en 23 cm høj sokkel. Iklædt kutte og
med Jesusbarnet på en pude på sin venstre arm.
Barnet har i højre hånd holdt et nu tabt attri
but. På vestvæggen ved kirkens indgang, hvor
også en pengeblok (s. 425) er opstillet.
Fig. 110. Anna selvtredje, 1500’rnes første fjerdedel
(s. 436). S. Ansgars kirke. NE fot. 1975. — The Virgin
and Child with S. Anne, first quarter of the sixteenth
century.
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16) (Fig. 111), 1890, julekrybbe, bestående af
ca. 70 cm høje gipsfigurer, samt kulisse af
stald. Leveret fra Mayerische Königl. HofKunstanstalt i München.102
17) 14 korsvejstationer, leveret 1891-97 fra
München.103 Relieffer af eg, 137 cm høje. Efter
1970 deponeret på kirkens loft. Erstattet af mo
derne trækors på kirkens vinduespiller.
18) Knud den Hellige, opstillet over for Mariafigur (nr. 5) 1896.104 Den 118 cm høje skæg
gede helgenfigur af eg står på en 30 cm høj
sokkel, iført folderig, foret dragt med krone på
hovedet og pil i højre hånd, palmegren i ven
stre. På nordvæggen ved kirkens indgang.
19)
1905, bronzebuste af biskop Johannes
von
Euch,
udført
af
Johan
GudmundsenHolmgreen.105 51 cm høj på 17 cm høj sokkel.
Biskoppen er iklædt husdragt med kort skul
derkappe.
På
brystet
bispekors.
Kortklippet
hår og ingen hovedbeklædning. I lokale på
1. sal i præsteboligen.

Fig. 112. Lysestage af bronze, antagelig fra 1800’rne
på gueridon, udført efter tegning af Hetsch 1843 (jfr.
fig. 64) (s. 440). Et af to identiske sæt, opstillet ved
højaltret. NE fot. 1975. — Bronze candlestick, probab
ly nineteenth-century, on a guéridon, designed by
G. F. Hetsch 1843. One of a pair by the high altar.

Fig.
111.
Julekrybbe,
udført
1890
i
München
(s. 437). LL fot. 1984. — Crib made in Munich 1890.

20) Bronzerelief, 19,5 cm højt, af biskop von
Euch, udført af Jørgen Windfeld-Schmidt, der
1922-25
huggede
biskoppens
gravmonument
på Katolsk Vestre Kirkegård. Profil mod ven
stre. Iklædt husdragt med lille rund kalot på
hovedet.106 I kirkens museum, hvor også origi
nalmodellen, udført i ler, findes.107
21) (Fig. 113), 1927, bronzestatue af S. Ans
gar, udført af M. S. Elo. Den 182 cm høje figur
står på en lav fodplade, der hviler på et stenpostament med fordybet versalindskrift: »St Ansgarius
Apostolus
Dan.
Ora
pro
nobis«
(S. Ansgar, Danmarks apostel, bed for os).
Helgenen, hvis ungdommelige fremtoning be
vidst er understreget, bærer benediktinerorde
nens dragt.108 Kortlokket hår og gennembrudt
glorie med versalindskrift: »Sanctus Ansgarius«, fæstnet ved baghovedet. Højre hånd er
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løftet til velsignelse, mens venstre fatter om en
stav, der oprindelig afsluttedes med et †kruci
fiks, kopieret efter det romanske krucifiks fra
Sundby (Inv.nr. D2538), nu i Nationalmuseet.
Krucifiks og stav blev stjålet 1970, men begge
dele genfundet.32 1 982 er krucifikset dog stjålet
på ny. Statuen er placeret til højre for kirkens
hovedindgang. Stafferet gipsmodel af S. Ans
gars hoved i kirkens museum.109
†Skulpturer. 1) 1864 omtales forgyldt Mariastatue, opsat lidt til venstre for Mariaalter (ved
kirkens nordvæg).16
2) 1885 leveredes som gave fra Belgien en
stor Mariastatue af gips (»Lourdesmadonnaen«) (fig. 68).110 Figuren var gengivet med
stjerneprydet krone, hænderne samlet i bøn og
stående på en klippeformation i overensstem
melse med den hellige Bernadette Soubirons’
vision. Indtil o. 1911 på døbefontens oprinde
lige plads ved triumfbuens sydside, siden op
stillet i niche i det lille siderum, syd for forhal
len (fig. 394).70 Nichen tilmuredes 1944, og fi
guren udgik herefter.32
3) 1886 opsattes lille pietà af gips i nygotisk
niche på nordvæggens andet fag fra øst.104
Skænket af Johannes von Euch, nedtaget
1953.32
4)
Rosenkransmadonna og S. Dominikus,
opsat før 1892 i lille, nygotisk niche.111 Nedta
get o. 1940.32
5) Korsfæstelsesgruppe af træ, skænket 1907
af biskop von Euch og opsat ved Ansgarsaltret.104 Nedtaget 1970.32
6)
S. Aloysius, gipsfigur, nævnt 1909-30 i
sakristiet, men ses o. 1932 opstillet på konsol på
Lourdesmadonnaens
oprindelige
plads
ved
korbuens sydside (jfr. fig. 61).
Foruden denne opbevaredes diverse andre
gipsfigurer i sakristiet (Den hellige familie,
Madonna med stene i kronen, S. Josef, nævnt
1909-30; desuden S. Dominikus, S. Frans og
S. Ansgar, anført som original af Theobald
Stein og nævnt 1930).
Salmenummertavler,
nævnt 1844. Til skydenumre. I firkantede rammer med buet topstyk
ke, der i hjørnerne afsluttes med volutter. Grå
lig staffering og forgyldning. 1844 omtales fire

Fig. 113. Bronzestatue af S. Ansgar, udført 1927 af
M. S. Elo (s. 438). Ved kirkens hovedportal. HL
fot. 1984. — Bronze statue of S. Ansgar by M. S. Elo in
1926. By the main door of the church.

tavler i kirken, 1905-14 kun to, mens der siden
1930 har været fire, alle antagelig oprindelige.
I
kirkens museum er en rød, safianbetrukket
kasse med bort af indstemplede forgyldte bla
de. Heri salmenummerbrikker af metal med sort
fraktur på hvid bund og tyske indskrifter. Dis
se stammer sandsynligvis fra tiden før 1852,
hvor der endnu prædikedes på tysk i kirken,
muligvis endda fra det ældre kapel.
Kanontavler. I museet opbevares desuden ka
nontavler, fremstillet 1904 af katolsk neger på
S. Thomas og skænket til kirken af prinsesse
Marie.112 En tavle med Johannesevangeliet er
dog gået tabt. †Kanontavler. 1844 omtales syv,
heraf tre sorte, tre brogede med gyldne ram
mer, skænket af grev Stackelberg, samt én »opspændt« (på lærred?).14
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Fig. 114. Katafalk for kong Albert I af Belgien 1934
(s. 440). Samtidigt fot. KglBibl. — Catafalque for
King Albert I of Belgium, 1934. Contemporary photo,
KglBibl.

Lamper, o. 1960, udført efter tegning af Kjeld
Geertz-Hansen.102
Koniskformet
lampeskærm
af messing med afrundet profil ved nedre kant.
Ophængt over de to midterste stolerækker.
Over de første stole er dog skærme af timeglaslignende form.
Væglampetter. 1) O. 1884.113 Oprindelig be
regnet til gas, fra 1914 til elektricitet.114 To lys
arme, tidligere med tulipanformet glasskærm,
senere med kugleformet. Opsat under hvert
vinduesfag i nord og syd. 2) Efter 1941.32 Be
regnet til kærter. På nord- og sydvæggens vin
duespiller, samt i koret.
To lysestager (fig. 112), nævnt 1905, bron
ze, 80,5 cm høje. Udformningen er nært be
slægtet med de gueridoner fra 1843, hvorpå de
er opstillet, og stagerne kan meget vel være fra
1800’rne. Krone af syv palmetsmykkede lysar
me over det balusterformede skaft. Gueridoner,

1843, bronzeret træ, 109 cm høje. Efter tegning
af Hetsch.5 Over fodstykke, båret af tre løve
fødder er balusterformet skaft med blomster
bæger omkring den nedre del. »Kapitæl« over
perlestav og øverst fladt podium til stager.
Fire kandelabre, antagelig fra 1858,113 bronze,
90 cm høje. Hver med to lysarme, hvorpå kug
leformede
glasskærme.
På
orgelpulpiturets
rækværk.
Evighedslamper. 1) (Fig. 52), skænket 1842 af
fyrstinde Galizin.14 Sølvplet. Beholder til olie af
rødt glas. Ophængt over højaltret i tre kæder,
samlet i ægformet knop. Herfra med snor fæst
net til loft. Oprindelig var her et lysningsrør,
der var malet, så det forestillede en snor.115
2-4) Nyere, ved S. Ansgaraltret, S. Antoni
usstatuen, samt det florentinske Madonnarelief
i søndre kabuf (s. 370). †Evighedslamper. 190514 nævnt seks, 1930 dog kun fem lamper. Her
af kan de fire i teorien være identiske med
ovennævnte.
†Lysekroner. 1-3) 1843, af messing, hver med
36 lys. Leveret af gørtler Jurzick.12 Antagelig
kasseret o. 1858, da kirken fik installeret gas.116
4) 1858, af zink, leveret af M. Levin efter teg
ning af »hr. Nielsen«.113 40 blus til gas. Vel
identisk med den på fig. 41 viste, der dog har
stearinlys. Kasseret 1884.
† Væglampetter. 1) Nævnt 1842. Leveret af
G. W. Kragerup.117 2) Nævnt 1909 (jfr.
fig. 100) med tre lysarme til stearinlys. I kor.
Kasseret 1939.32
Ligskamler o.a. Selv om kirken ikke har til
hørende kirkegård, foregår bisættelser alligevel
herfra. Ved disse lejligheder anvendes lave
skamler, dækket med sort klæde til at sætte ki
sten på. Desuden findes to standere med skåle
til jord og tilhørende nye jordpåkastelsesredskaber, henholdsvis en skovl og en spade. I lig
kapel og hjælpesakristi.
†Katafalker. Endnu frem til midten af dette
århundrede har S. Ansgars kirke dannet ramme
om katafalker, opsat i forbindelse med sjæle
messer, holdt for fremtrædende kirkelige som
verdslige øvrighedspersoner (fig. 114).
Klokker. 1949 fik S. Ansgars kirke tre klok
ker, ophængt i øverste stokværk af det 1943
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opførte trappetårn ved præsteboligens sydside.
Klokkerne og klokkestolen udførtes efter teg
ning af Gunnar Glahn.118 Klokkedåben foregik
2. okt. 1949 (fig. 115) og syv dage efter ringede
de for første gang.119 1) »Vor Frelser«, tvm. 129
cm. Om halsen tolinjet indskrift med reliefver
saler: »Hil dig Frelser og Forsoner«. Desuden
stempel for støberiet, Jysk Jernstøberi og Ma
skinfabrik i Brønderslev, samt årstallet 1949. 2)
»Sct. Ansgar« tvm. 108 cm, med indskriften:
»Lad dagen snarlig gry, da Danmarks folk i
Gud er blevet eet på ny«, fra Ansgarsalmen
»Vær hilset, Sankt Ansgar«. Stempel som nr. 1.
3) »Sct. Maria«, tvm. 96 cm, med indskriften:
»Min sjæl højlover Herren, og min aand fryder
sig i Gud, min Frelser.« Desuden initialerne
MH (Margrethe Hutters), samt AMG (Ave
Maria Gratia?). – Alle klokker er ophængt i
vuggebomme afjern, støbt 1949 af Jysk Jern
støberi og Maskinfabrik i Brønderslev.
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1 Jfr. Ved embedet. Læg nr. 27, mærket »Inventa
rielister fra ældre tider«.
2 Jfr. kopi af dokument, nedlagt i højaltret 1958. Ved
embedet, læg med ældre dokumenter og tryksager
om kirken.
3
Podiets trin afsluttedes før ombygningen et stykke
fra korets bagvæg, men lukkedes i forbindelse med
altrets opsætning, jfr. Annales (s. 385 note 62).
4 Jfr. tegning i kirkens arkiv. Desuden Katolsk Fo
rum, 121, 1973, s. 22.
5
Korrespondance, læg 8 (s. 382 note 1), regning af
20. april 1843 for alter, tribune og tabernakel.
6
Jfr. Regninger vedrørende byggearbejder 1864-65
(s. 384 note 48) med opgørelse fra sten- og billed
hugger E. Nielsen. Heri omtales også, at 20 bogsta
ver indhuggedes i pladens bagkant. Dette har dog
ikke været muligt at kontrollere i dens nuværende
placering.
7
Jfr.
Skandinavisk
Kirketidende
for
katholske
Christne XIII, 1865, s. 346. Her omtales, at relikviet
nedlagdes på en lille forhøjning over alterbordet,
fæstnet til bagvæggen af et lille træskrin (s. 412). Om
en egentlig helgengrav i den firkantede fordybning
synes der således ikke at have været tale.
8 Jfr. brev af 7. jan. 1984 fra Kjeld Geertz-Hansen til
BBJ. Om altret, jfr. samme: Sct. Ansgars Kirkes

Fig. 115. Indvielsen af S. Ansgars kirkes nye klokker
1949 (s. 441). Biskop Theodor Suhr tvætter »Vor
Frelser« med vievand. Samtidigt fot., S. Ansgars
kirke. — The consecration of the new bells of S. Ansgar's
church, 1949. Biskop Theodor Suhr sprinkles the bell
»Our Saviour« with holy water. Contemporary photo.

Højalter, i Sct. Ansgar menighedsnyt, 3, 1983, s. 6-8.
9
Jfr. Afskrifter og manuskripter ved Johs. Hansen
(s. 385 note 54).
10 Korrespondance, læg 8 (note 5), regning af 30. ju
ni 1843.
11 Jfr. Joseph Braun: Das christliche Altar, II, Mün
chen 1924, s. 42f., 86f. og 425f. om altare fixum,
altare quasi-fixum og altare portatile med nedlagte
altersten.
12 Journal (s. 383 note 17), regning af 24. nov. 1842.
13 Jfr. Annales (note 3).
14
Inventarium 1844 (note 1) og Korrespondance,
læg 10 (s. 384 note 41), 14. nov. 1844.
15
Ved embedet. Bilag vedrørende kirkens museum,
brev af 20. maj 1968 fra Kjeld Geertz-Hansen til
R. Feuchtmüller, Kupelwieser-arkivet i Niederöster
reichisches Landesmuseum.
16 Maleriet nævnes i sin nuværende placering i Skan
dinavisk Kirketidende for katholske Christne, XII,
1864, s. 73. Om maleriets tilkomst til kirken mellem
1854 og 1856, jfr. sst. 1918, s. 63 og Johs. Hansen,
s. 55.
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20

Fig. 116. Udkast til tabernakel på sidealter. Farve
lagt tegning, udført af G. F. Hetsch 1843 (s. 401).
Kunstindustrimuseet. — Preliminary drawing of a sidealtar tabernacle. Colour drawing by G. F. Hetsch 1843.

17

Jfr. overslag af 6. marts 1843, Korrespondance,
læg 8 (note 5).
18
Paralleller til miniaturerne findes på Rosenborg
(dateret 1764) og Kunstindustrimuseet. I sidstnævn
te samling findes både andagtsbillede, sammensat af
12 mindre apostelmalerier og større Ecce Homo
(13/54), samt et isoleret Ecce Homo-billede (A
46/1928).
19 Jfr. inventarium 1909f. (note 1).

Jfr. note 5 og Journal (note 12), regning af 30. maj
1843.
21 Jfr. Jan Divǐs: Silberstempel aus aller Welt, Prag
1976, nr. 1495.
22 Inventarier 1914 og 1930 (note 1).
23
Johs. Hansen, s. 85, omtaler dog, at datoen for
vielsen var 26. juli 1875.
24
Vedrørende stemplerne, jfr. Verzeichnis der russi
schen Gold- und Silbermarken, udg. Slavisches In
stitut München, München 1971, nr. 711 og 1415.
25
For oversættelsen af den russiske tekst takkes
mag. art. Rolf Christensen, Slavisk Institut, Køben
havns Universitet.
26 Jfr. Divǐs (note 20), nr. 821.
27 Jfr. inventarium 1859 (note 1).
28 Venligst meddelt af Kjeld Geertz-Hansen.
29 Mus. nr. D 30, jfr. oplysninger i museets kartotek.
30 Mus. nr. D 51.
31 Jfr. Divǐs (note 20), nr. 1901-2.
32 Annales (note 3).
33 Jfr. Kopibøger (s. 382 note 1) og inventarium 1844
(note 1).
34
Én fandtes foråret 1984 i dåbskapellet, én, mærket
mus. nr. M23 var i kirkens museum, mens fire var i
kælderen. Desuden én i hjælpesakristiet. Herudover
skal én ifølge sognepræstens oplysning være depone
ret uden for kirken.
35 Jfr. Johs. Hansen, fotografi o. 1941, s. 126.
36 Mus. nr. M 19.
37 Mus. nr. D 46.
38
Jfr. Nordisk Ugeblad for katolske Kristne, 38,
1890, s.217f. Desuden ved embedet, læg mærket
»Ang. statuer og billeder, tilhørende S. Ansgars
kirke«.
39 Jfr. Mus. nr. D 47, model af pap, beregnet til et af
de tre stykker af kraniet, skænket fra Bremen 1971,
og udført 1970 af Jørgen Dahlerup efter tegning af
Benjamin Dahlerup. I kirkens museum.
40 Jfr. Mus. nr. M 25.
41
Mus. nr. 9086. Jfr. desuden ved embedet, Korre
spondance vedr. pave Lucius’ hjerneskal, samt Johs.
Hansen, s. 65 f.
42 Jfr. Annales, 3. nov. 1953, hvor der tilføjes, at reli
kviet skal være blevet stjålet 1975. Det findes i dag
atter ved kirken.
43
Jfr. RA, TyKanc. Dept. f. Udenr. Anliggender.
Østrig I C 7, Korrespondance vedr. det østrigske ge
sandtskab
i
København.
II.
Gesandtskabskapellet,
og korrespondance, læg 10 (note 14), hvor von Lan
genau meddeler, at gaverne stammede fra det gejstli
ge skatkammer.
44 Mus. nr. D 36.
45 Mus. nr. D 12.
46 Krucifikset synes ikke mærket med mus.nr.
47 Korrespondance, læg 10 (note 14), 12. april 1843.
48 Mus. nr. P 34.

NOTER
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Fig. 117 a-c. Stempler fra alterkalke (fig. 78-79) og †sølvbakke (fig. 83). a. Stempler på russisk kalk, placeret på
bægerets nederste led (s. 405). b. Stempler på kalk fra 1800’rnes første halvdel, placeret under bunden (s. 405).
c. Stempel under bund på †sølvbakke (s. 409). NE fot. 1975. — 117 a-c. Marks on altar chalices (figs 78-79) and
†silver tray (fig. 83). a. Marks on the Russian chalice, stamped on the cup’s lower zone. b. Marks on the chalice dating
from the first half of the nineteenth century, stamped under the base. c. Mark underneath the †silver tray.

49

Mus.nr. P20. I museets kartotek drages proveniensen fra Ferdinand I i tvivl. Denne fremgår dog
utvetydigt af inventariet 1844 (note 8).
50 Mus.nr. P 11.
51 Mus. nr. P 49.
52 Mus. nr. P 30.
53 Jfr. inventarierne 1905-30 (note 1).
54 Jfr. oplysning ved messehagelen.
Johs. Hansen, s. 68.
56
Jfr. Korrespondance, læg 8 (note 5) og Journal
(note 12).
57
Jfr. dog Nordisk Ugeblad for katholske Kristne,
49, 1901, s. 822, der nævner en S. Ansgarfane (den
ne?), der kom til kirken fra et kloster i Rusland.
58 Mus.nr. P 53.
59 Mus.nr. P 55.
60
Congregatio Mariana Virginum erecta Sub titulo
Reginae Apostolorum.
61 Mus.nr. P 54.
62 Mus.nr. M 24.
63
Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 62, 1914,
s. 85-87. Johs. Hansen, s. 82.
64 Mus.nr. M 17.
65
Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 33, 1885,
s. 362.
66 Journaler (note 12), 15.juni 1843.
67
C. Richard: Promenades dans Copenhague et aux
environs, Paris/Le Havre 1847, s. 9f.
68 Jfr. note 65, s. 206.
69 Jfr. Journaler (note 12), regning af 11. okt. 1842.
Desuden Johs. Hansens afskrifter (note 9) vedr. an
skaffelsen af de yngre.
70 Jfr. brandtaksationer 1842-1931 (s. 383 note 19) og
inventarier 1909-30, der nævner to gange 19 stole,
mens inventariet 1844 og 1905 opregner to gange 18
stole.
Herfor
også
tilføjelse
til
brandtaksationen
1931, samt i vurderingen fra 1941. Fig. 100 fra 1908

viser dog utvetydigt, at der på dette tidspunkt kun
var 17 stole (18 gavle) som i dag. Reduktionen er
således sket tidligere, måske i forbindelse med udvi
delsen af korpodiet.
71 Jfr. Rechenschaften (s. 384 note 47).
72
Brandtaksationerne (note 70) nævner dog endnu
frem til 1931 (to gange) fire stolestader.
73 Jfr. Journal (note 12), 13. nov. 1842, hvor der le
veres gulvtapettøi (sic) til ministerlogen og grosserer
Ryans stol.
74 Journal (note 12), regning af 9. nov. 1842 fra stole
mageren.
75 Ved embedet. Tegning i læg nr. 27. Inventarier.
76 Journal (note 12), regning af 15. juni 1843.
77 Meddelt af organist Erling Rasmussen.
78 Ifølge meddelelse fra Marcussen & Søn.
79
Korrespondance (note 1, s. 382), læg 20. Orgel.
Inventarium 1844 (note 1).
80 Jfr. note 79 og Niels Friis: Marcussen & Søn 18061956, Åbenrå 1956, s. 38f. Henrik Jørgensen: Re
konstruktion af Sdr. Dalby kirkes orgel, i Orglet,
1982, 1, s. 4-13.
81 Korrespondance, læg 20 (note 79) og læg 8 (note

5).Ved embedet. Korrespondance m.m. 1713-1942.
82
83

Note 77. Nogle af piberne opbevares ved kirken,
andre har fundet anvendelse ved orgelombygninger i
katolske kirker.
84 Kopibøger (note 33), brev af 12. aug. 1843.
85
Tilskrivningen til Arcangelo di Cola (1416-29)
skyldes dott. Roberto Bartalini, Firenze, jfr. brev af
25. juli 1984 i DK. Om Arcangelo, hvis værker præ
ges både af den internationale gotik og den tidlige
renæssance i 1420’rnes Firenze (Gentile da Fabriano,
Masolino, Fra Angelico), jfr. G. Vitalini Sacconi:
Pittura marchigiana. La scuola camarinese, Trieste
1968, s. 79-105 og P. Zampetti: La pittura marchigi-
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ana, Venezia, 1970, s. 75 f. Der er slående ligheds
punkter
mellem
de
stående
forgrundsfigurer
i
S. Ansgars kirkes billede og de tilsvarende figurer i
maleriet af den tronende Madonna i Boymans van
Boyningenmuseet,
Rotterdam.
Roberto
Bartalini
påpeger også ligheden med figurerne i en polyptyk,
rekonstrueret af Federico Zeri og publiceret af denne
i »Opere maggiori di Arcangelo di Cola«, i Antichita
Viva, VIII, 6, nov.-dic. 1969. Denne artikel har des
værre ikke været mig tilgængelig. Det i samtidens
maleri ualmindelige motiv med den stående Madon
na, omgivet af tilbedende figurer, finder dog heller
ingen paralleller blandt Arcangelos egne værker.
86 Jfr. rapport af 9. marts 1984 om undersøgelse af
billedet, udarbejdet af Verner Thomsen og Pernille
Bronée
ved
Farvekonserveringen,
Nationalmuseet i
Brede. Undersøgelsen er foretaget med infrarød be
lysning og røntgen. Ifølge oplysning i kirkemuseets
arkiv (mus. nr. B 13) blev maleriet »forgyldt i
1800’rne ved stempling«.
87
Hvad stillingsmotivet angår, er Kristusfiguren
nært beslægtet med maleri af Maria, der holder den
døde Kristus, dateret 1475 og tilskrevet Hans Memling (National Gallery of Victoria, Melbourne), jfr.
Max J. Friedländer: Hans Memling and Gerard Da
vid, i Early Netherlandish Painting, vol. VI, 1. 2. ed.
Nicole Veronee-Verhagen, Leipzig 1971, s. 18 og
nr. 37 med beslægtede variationer (nr. 37 a-c). Den
følelsesladede og koncentrerede fremstilling af kla
gen over den døde Kristus, vist i halvfigur med en
kelte bifigurer, vinder i løbet af 1300’rne og 1400’rne
stor udbredelse som »andagtsbillede« i Italien og
Nordeuropa, jfr. Erwin Panofsky: Imago Pietatis.
Ein Beitrag zur Typengeschichte des »Schmerzen
manns« und der »Maria Mediatrix«, i Festschrift für
Max J. Friedländer, Leipzig 1927, s. 268 f. Desuden
Sixten Ringbom: Icon to Narrative. The Rise of the
dramatic Close-Up in Fifteenth Century Devotional
Painting, i Acta Academiae Aboensis, ser. A,
vol. 31, 2, Åbo 1965, s. 138f.
88 Jfr. inventarierne (note 1).
89
Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 34, 1886,
s. 796f.
90
Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 43, 1895,
s. 43.
91
Jfr. for stillingsmotivet Marias himmelkroning i
højaltrene i Lunds domkirke og (tidligere) S. Peter,
Ystad (i dag Historiska Museet, Lund), der dog beg
ge er langt mere udarbejdede, hvad klædedragt, an
sigt og hænder angår. Desuden de, ganske vist se
nere, sønderjyske eksempler, nævnt nedenfor.
92 Jfr. fotografi o. 1950 i NM2, hvor stafferingen af
viger fra den nuværende.

93

Ved embedet. Læg mærket »Ang. statuer og bille
der tilhørende Skt. Ansgars kirke«.
94
Æblet er det mest almindelige attribut for Mariafigurer, der henføres til kredsen omkring Imperialissimamesteren (se nedenfor). Flere steder ses dog en
blomst og i Hørup ligner genstanden mest en citron.
95
Jfr. Om Imperialissima-mesteren, jfr. senest Jür
gen Wittstock: Kirchliche Kunst des Mittelalter und
der
Reformationszeit.
St.
Annen-Museum,
Lübeck
1981, S. 131f.
96 På fotografi i NM2 o. 1950 ses figuren stafferet.
97 Mus. nr. D 29. Staven, der er 106 cm høj, er af træ
med krumning af ben, afsluttet i dyrehoved. Trods
formen er krumningen næppe middelalderlig, jfr.
brev af 20. maj 1953 fra Tage E. Christiansen, i læg
»Ang. statuer og billeder« (note 93).
98
Jfr. desuden Nordhackstedt (Kreis Flensburg) og
Karlum (Kreis Südtondern), omtalt hos Wilhelm
Johnsen: Prologomena zu einer Geschichte der spät
mittelalterlichen
Schnitzkunst
in
Schleswig-Hol
stein, i Nordelbingen, 27, 1959, fig. 3-5, s. 47.
99 Jfr. fotografi i NM2 fra o. 1950, hvor også staven
endnu ses ved figuren.
100
Jfr. mundtlig, oplysning fra boghandler Sv.
Damsholt dec. 1983. Statuen skænkedes til boghand
len af biskop Suhr.
101 Venligst meddelt af Kjeld Geertz-Hansen.
102 Ved embedet. Korrespondance, ca. 1850-1940.
103 Johs. Hansen, s. 64.
104
Nordisk Ugeblad for katolske Kristne, 44, 1896,
s. 58f.
105 Weilbach: Kunstleks. I, 409.
106
Nordisk Ugeblad for katolske Kristne, 83, 1935,
s. 301.
107 Mus. nr. B 12.
108
Jfr. M. S. Elo: S. Ansgar-statuen, i Samleren,
1927, s. 120-21.
109 Mus. nr. D2.
110
Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 33,
1885, s. 362.
111
Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 40,
1892, s. 896.
112 Mus. nr. D25.
113 Jfr. Korrespondance, læg 10.
114 Jfr. brandtaksation af 1911 (note 70).
115 Journaler (note 12), regning af 11. jan. og 30. april
1843.
116
I brandtaksation fra 1865 (note 70) nævnes alene
gaslysekronen med 40 blus.
117 Journaler (note 12), regning af 25. nov. 1842.
118 Ved embedet. Mappe 5 A, 1945. Klokkerne.
119
Jfr. Katolsk Ugeblad, 97, 1949, s. 323, 488 og
497. Jfr. desuden Annales (note 3).

KILDER
I det følgende er anført en detaljeret fortegnelse over arkivalier, tegninger, indberetninger
der er benyttet ved beskrivelsen af S. Ansgars kirke og de ældre katolske gesandtskabskapeller.
ARKIVALIEOVERSIGT
RIGSARKIVET.
Danske
Kancelli.
Købstadsregnska
ber 1660-1848. Seddelreg. 81-82. Københavns skat
teregnskab 1699 og 1717. – D XI 152 a. 1699-1708.
Kommissionen
ang.
indkvarteringen
i
København.
Mandtalslister. – D 116. Kiøbenhafns og Christianshafns Mandtal over Grund-Taxten 1717. H.I.6. 1814-48. Danske Kancellis forestillinger for 1.
Departement (vedr. 23/8 1837, 4/11 1840 og 9/6
1841). – F.I.3. 1773-99. Rotuli over Kancelliets Fore
stillinger til Kongen (vedr. 1771-73). – F.II.12. 177399. Koncepter og Indlæg til Sjællandske Tegneiser
(vedr. 1774: Nr. 772 og 774).
Tyske Kancelli. Udenrigske Afdeling. Almindelig del.
3.55.
1583-1769(92).
Korrespondancesager
vedr.
Tyske Kancellis Personales samt danske og fremme
de Gesandters og Konsulers Anliggender.
Tyske Kancelli. Udenrigske Afdeling. Speciel del. AII.
17. 1690-1770. Akter og Dokumenter vedr. det poli
tiske Forhold til Kejseren. – AII. 20. 1700-27. Me
morialer og Breve fra kejserlige Afsendinge i Kø
benhavn og Hamborg. – AII. 22. 1757-70. Akter
ang. det kejserlige Gesandtskabskapel i København.
– Frankrig AII. 10. 1670-82. Akter og Dokumenter
vedr. det politiske Forhold til Frankrig. – Frankrig
AII. 11. 1683-88. Akter og Dokumenter vedr. det
politiske Forhold til Frankrig. – Frankrig AII. 13.
1700-24. Akter og Dokumenter vedr. det politiske
Forhold til Frankrig. – Frankrig AII. 22. 1685-1768.
Personalakter
vedr.
Legationssekretærer
og
Legationspræster. – Spanien AII. 2. 1557-1669. Akter og
Dokumenter vedr. det politiske Forhold til Spanien.
– Spanien AII. 3. 1670-1768. Akter og Dokumenter
vedr. det politiske Forhold til Spanien. – Spanien B.
9. 1640-70)71). Gesandtskabsrelationer, til dels med
Bilag, fra Hannibal Sehested, Henrik Villumsen,
Cornelius Lerche m.fl. – Spanien C. 30-32. 1640-41
og u.a. Hannibal Sehesteds Gesandtskabsarkiv.
Departementet for Udenrigske Anliggender. Speciel del.
Østrig IA 1. 1771-1812. Brevveksling med det øst
rigske kejserhus. – Østrig IC 7. 1770-1843. Korres
pondancesager vedr. det østrigske Gesandtskab i
København I-II. Pk. II: Gesandtskabskapellet. – Øst

Danmarks Kirker, København

m.m.,

rig IC 8. 1775-1836. Korrespondance med det øst
rigske Gesandtskab i København. – Østrig IC 9.
Korrespondance med konsuler i København.
Kunstakademiets arkiv. Reg. 169. Indkomne Breve.
1815-56. Breve fra G. F. Hetsch. – b.I. Dagbog
(vedr. 1838-41).
Privatarkiver. 562. Johannes Theodor v. Euch, ka
tolsk biskop. – 5622. G. F. Hetsch. – 6644. Kjeld
Geertz-Hansen.
1939-77.
Annales
ecclesiae
Sancti
Ansgarii Havniae.
LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND M.V. Køben
havnske sognearkiver. Sogn 660. Sankt Ansgar Kirkes
arkiv. 1768-1824. Embedsbog. – 1813-80. Kopibø
ger. – 1838-83. Journal. – 1713-1942. Korres
pondancesager m.m.: Læg 5: Det gamle Kapel. Læg
6: Påtænkte byggepladser. Læg 7: Det nye kapel.
Læg 8: Overslag vedr. kirkens opførelse. Læg 9:
Breve fra teglværker. Læg 10: Den nye kirke. Læg
20: Orgel. Læg 28: Skrivelser vedr. kirkens nye or
gel. Mappe 11-24. Ca. 1850-1940. Diverse korre
spondance. – 1832-1939. Forskellige sager. – 181324. Regnskaber. Afskrifter og manuskripter. Påbe
gyndt registratur. – Ca. 1783-1942. Indkomne skri
velser, cirkulærer m.m.
Københavns Politi- og Domsmyndigheder. III. Tinglæsningsarkivalier. 1759-1928. Realregistre for Skt. An
næ
Øster
Kv.
–
[1771-1927].
Skødeprotokoller
(vedr. 1773 og 1841).
Brandforsikringsarkivalier.
København
By.
Vedr.
Øster Kv. matr. 14, Sankt Annæ Øster Kv. matr.
143 og 182, Rosenborg Kv. matr. 3.
KØBENHAVNS STADSARKIV. Syns- og brand
taksationer. Rosenborg Kv. matr. 3, 7-9. Sankt An
næ Øster Kv. matr. 143. – Stadskonduktørembedet
1802-58.
Opmålingsprotokol
vedr.
bygningsafgiften. Sankt Annæ Øster Kv. matr. 182. – Indkvarteringsprotokoller, div. kvarterer. – Reg. 78. Magi
stratens
resolutionsprotokoller
(vedr.
1751,
1772,
1784 og 1805). – VII. Institutioner m.v. Reg. 17.
Rodemestrene. Formanden for rodemestrene. 17321860. Diverse. – IX. Samlinger til Københavns hi-

29
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storie og topografi. Reg. 38. General H.
sings samling vedr. stadens ejendomme,
1728 (Rosenborg og Christianshavns kvarterer).
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U. Ramisær før

TEGNINGER

DET
KONGELIGE
BIBLIOTEK.
Billedsamlingen.
G. F. Hetsch, tegninger af hovedfacade og tværsnit
mod øst og vest (o. 1840).
KØBENHAVNS
STADSKONDUKTØREMBEKUNSTINDUSTRIMUSEET. G. F. Hetsch, teg
DE. Målebrevsregister og -protokol. Sankt Annæ
ninger til alter og prædikestol, til sidealtre, samt til
Øster Kv.
tabernakel på sidealter (1843).
KUNSTAKADEMIET.
Samlingen af arkitektur
FREDNINGSSTYRELSEN.
Sager
vedr.
Skt. Ans
tegninger. I. Arthur-Nielsen, opmålinger af stolesta
gar kirke.
der, 1939.
ØREGAARD MUSEUM. G. F. Hetsch (?), teg
VED
EMBEDET.
Kirkebøger.
Copulationsbuch
ningundafCopulationsbuch
hovedfacade. – Hans Christian Ley, prospekt
1647-1771. – Liber Defunctorum 1649-1730. – Taufbuch von 1656-1773
af Bredgade med S. Ansgars kirke i forgrunden
(von) 1773-1805. – Liber Baptizatorum, Matrimo(1871).
niorum et Defunctorum Sub Missionary s S. Jesu in
LANDSARKIVET. S. Ansgars kirkes arkiv. I. C.
Regno Daniae inde ab Anno 1656. – Zwey CopulatiGünther, udkast til vinduesgennembrydning i vest
oner 1737. – 1700-1830, 1808-39. Protocollum Bap
facaden (1877).
tizatorum
et
Confirmatorum
(abschrift).
–
Liber
KØBENHAVNS
STADSARKIV.
Den
generelle
Baptizatorum a Missionariis Catholicis Hafniae ab
opmålingsbog
1755.
Rosenborg
og
Sankt
Annæ
anno 1700 (-1830). – 1831-71. Døbte. – Liber MatriØster kvarterer.
moniorum ab anno 1700-1867. – Matrimonia ab
KØBENHAVNS
BYMUSEUM.
H.G.F.Holm,
1801-78. – Matrimoniae 1860/65. – Elenchus fidelifarvelagt tegning af Bredgade med S. Ansgars kirke i
um missionis Hafniensis. – 1827-1947. Index cuncforgrunden (o. 1850).
torum
anniversariorum.
–
1861-1940.
Dechant
NATIONALMUSEETS
2.
AFDELING.
G.
F.
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Fig. 118. Prospekt af Bredgade med S. Ansgars kirke i forgrunden (s. 448). Farvelagt tegning o. 1850 af
H. G. F. Holm. Københavns Bymuseum. — View of Bredgade with S. Ansgar’s Church in the foreground. Colour
drawing c. 1850 by H. G. F. Holm.

S. ANSGAR’S CHURCH

The implementation of the Refor
mation in 1536 severed the links between the
Danish Church and the Church of Rome which
had lasted for more than seven hundred years.
During the next three hundred years many re
strictions were laid upon the practice of Roman
Catholicism, and not until the Constitution of
1849 did followers of the Roman Catholic
Church gain the right to free worship.
Introduction.

Already during the period immediately after
the
Reformation,
various
endeavours
were
made to re-establish Roman Catholicism in
Denmark, and these intensified in the 1600s,
especially after the Congregation of the Pro
paganda was formed in 1622. At the same time,
government policy sharpened against all those
who were not followers of the »Right and True
Religion«, the Augsburg Confession. Indeed,
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the best opening for the Roman mission was
through Roman Catholic diplomats posted to
this country for various lengths of time. Di
plomats and their households enjoyed the
privilege of religious freedom, but Roman
Catholics resident in Denmark also found their
way to legation chapels, although the law laid
down that the right to religious worship other
than in the Lutheran Church applied solely to
the representatives of Roman Catholic states.
The oldest, more permanent legation chapel
was established c. 1648 by the Spanish ambas
sador, Count Bernardino de Rebolledo. Later
the service was taken by priests attached to the
Imperial and French embassies. In 1671 the
French ambassador, Hugues de Terlon, was
granted permission to build a residence with an
appropriate chapel or church, and churchyard.
However, a separate Roman Catholic chapel
was not built until almost a hundred years la
ter.
Several
circumstances
have
presumably
played a role: lack of funds, political antagon
ism towards France from the beginning of the
1670s, and a new wave of opposition from the
Danish clergy.
In the period up to the mid-1700s several
legation chapels served the steadily growing
Roman Catholic community. In these years the
expansion was primarily due to the number of
mercenaries who, since the second half of the
seventeenth century, had been recruited for the
Danish army. As from the beginning of the
1700s it seems as though the chapel of the im
perial
Habsburg
legation had
the
greatest
number of worshippers, and in 1746 the con
gregation came under the Austrian protectorate
on the terms of an official confirmation.
In 1764 the Habsburg ambassador rented a
house in Amaliegade (no. 25). In 1764-65 a
chapel was built in the gardens behind the resi
dence; the chapel fronted on Bredgade but was
concealed behind a wall c. 5 m high. Now the
Roman
Catholic
community
in
Copenhagen
had a permanent place of worship. Yet before
long it was found that the plot was damp, and
that the hurriedly built chapel had many de
ficiencies, nor was financial support forthcom

449

ing from the Austrians or Danes. In addition,
the Danish authorities were generally far from
eager to grant planning permission for a new
chapel to be built on a better plot of land. First
in 1841 could the dilapidated building be pulled
down in favour of a more monumental church
built 1841-42, its main facade fronting directly
on Bredgade.
Even in the 1700s the lives of Danish Roman
Catholics were affected by many restrictions.
A concession, though, was made in 1766 when
all persons either able to prove that both pa
rents were Catholics, or who had come to
Denmark as Catholics, were granted permis
sion to attend services in the chapel – earlier
exclusively
intended
for
the
ambassadorial
household. The total number of the Roman
Catholic community in Copenhagen c. 1780
was between four and five thousand, still
primarily soldiers. The number dropped shar
ply in the first half of the nineteenth century,
when foreign troops were no longer recruited.
Thus in 1844 there were only five hundred and
fifty
Roman
Catholics
registered
in
Co
penhagen.
With
the
Constitution
of
1849
Danish
Catholics were at last assured religious free
dom. At the same time the Austrian patronage
of the church was terminated. The ownership
of the church had been in the hands of the Ro
man Catholic community since 1841. About
1860 it received the name S. Ansgar’s Church,
and in 1865 its true consecration took place. On
this occasion the relics of the patron saint of the
church were brought from Bremen. In 1869
Herman Grüder was appointed to the living of
S. Ansgar’s as vicar apostolic in Denmark, a
year after the founding of the vicariate. The
Roman Catholic see was established in 1892,
and S. Ansgar’s became the principal church of
the diocese, and the presbytery was accorded
the status of a bishop’s residence. In 1941 the
church was officially elevated to become the
Mother Church of all Danish Roman Catholics
and to rank as a cathedral. The church and
presbytery were scheduled in class A in 1973.
The Roman Catholic community in Co
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Fig. 119. Interiør mod
øst. Ældre fot. mellem
1895 og 1898 (s. 432).
KglBibl. — Interior to
the east. Early photo
graph
taken
between
1895 and 1898.

penhagen has steadily grown since the mid1800s. The separation of the first parish from
S. Ansgar’s living occurred in 1893, and today
there is a total of six parishes in municipal Co
penhagen and Frederiksberg.
Burials. During the seventeenth and eighteenth
centuries most of the Roman Catholics in
Copenhagen were interred in the churchyards
of various churches, primarily at Trinitatis
Church and Holmen’s Church. The charter of

1671 granting permission to establish a Roman
Catholic cemetery (see above) was never taken
up. In 1774 a ban was issued against burials in
the vicinity of the chapel in Bredgade. A Ro
man Catholic section was established in 1805 at
the Assistens Cemetery, and added to in 1863,
and in 1887 this was supplemented by ground
in Vestre Cemetery. Now there are also Roman
Catholic sections in the cemeteries of Sundby
and Bispebjerg.

THE EARLIEST LEGATION CHAPELS
1648-1764

Information is extremely scarce about the ear
liest legation chapels in Copenhagen. The con
gregation often found accommodation in tem
porary premises arranged at the residences of
Roman Catholic legations. High-ranking for
eign diplomats rented large town properties
owned by prosperous citizens or members of

the aristocracy. Yet it is difficult to trace em
bassies through the usual contemporary re
cords of individuals because, unlike other citi
zens, diplomats had a special status in relation
to local and central authorities.
The oldest legation chapel was presumably
established in 1648 by the Spanish ambassador,
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Count Bernardino de Rebolledo,
Amagertorv or Vimmelskaftet.
The

Chapel

at

No.

20

probably

Østergade

in

(matr.

Residence of the
Spanish ambassador between 1649 and 1659;
owned by the Habsburg ambassador, Johann
de Goes from 1660 to 1670. Possibly also the
residence of the French diplomat, Pierre de Villars 1683-1685. Nothing is known of the posi
tion and interior of the chapel. Among the
items listed in an inventory dating back to the
time of de Goes, is a book still owned by
S. Ansgar’s Church, Iodocus Kedd: »Statera
Veritatis« (1646), bearing the name of the im
perial ambassador on its title-page (fig. 4).
51/1689,

Købmager

quarter).

The Chapel at No. 15 Østergade (matr. 9/1689,
Øster quarter). The house belonging to the court

painter, Karel van Mander, still c. 1665 housed
the French ambassador, Hugues de Terlon,
who remained in Denmark until 1676. After
the artist’s death and the disposal of his house
in 1671, Terlon may have moved to the van
Mander family’s property nos. 16-20 Strand
gade on Christianshavn. The French chapel
was attended by Niels Steensen, among others,
and he describes it sometimes as a hall, some
times as a room. The continued function of the
chapel was undertaken between 1677 and 1679
by the Hanoverian ambassador, and from 1679
to 1683 by the French ambassador.
The

Chapel

at

No.

22

Strandgade

(matr.

It is known that two
French ambassadors lived at this address re
spectively in 1699-1702 and again c. 1726-28.
Possibly other French diplomats also resided
here prior to 1699 and in the period between
1702 and 1726.
18/1689,

Christianshavn).

The

Chapel

at

No.

4

Kongens

Nytorv

(matr. 55/1689, Skt. Annæ Øster quarter). Be
tween 1729 and 1734 the French ambassador,
Louis de Bréhom de Plelo, lived at this patri
cian residence built for the Danish naval hero,
Admiral Niels Juel. The legation chapel would
have been attended by the de Plelo household,
but it may also have opened its doors to the
Roman
Catholic
community
in
Copenhagen
after the great fire of 1728.
The

Chapel

at

No.

42

Købmagergade

(matr.

The Habsburg am
bassador lived in the town house of Jørgen
Bjelke in 1682. It is possible that even until
1728 this property accommodated the Em
peror’s envoys. The fire of Copenhagen 1728
destroyed the residence, chapel and presbytery.
One or two inventory items from c. 1725 have,
however, survived.
Antependium (fig. 5), 1725, with a chalice in
raised embroidery. According to tradition, it
was donated by Francisca von Stöcken, like
wise the chasuble (fig. 6) with raised embroidery
of Christ on the Cross. A †silver lamp said to
have been altered to a †censer after the fire.
9/1689,

Rosenborg

quarter).

The Chapel at No. 50 Købmagergade (matr. 34/1689, Rosenborg quarter). After 1728, possibly

from c. 1737, the residence of the Habsburg
ambassador, who resided here – with interrup
tions – until 1764. A rear building in the court
yard was arranged as a chapel (fig. 7); it was
one room with windows on only half one side.
Its furniture comprised an †altar embellished
with columns, †pulpit, †closed private pews, as
well as a number of †benches, which were trans
ferred after 1764 to the new chapel in Bred
gade.
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THE FIRST LEGATION CHAPEL IN BREDGADE
1764-1841

ARCHITECTURAL HISTORY
In 1764 the Austrian ambassador rented accom
modation in no. 25 Amaliegade, which had
been built by Lauritz de Thurah, the court ar
chitect. In 1761 after de Thurah’s death the pro
perty was taken over by a triumvirate, inclu
ding Frantz Joseph Zuber, master joiner and
carpenter to the court. In 1764-65 the latter
built a chapel for the Roman Catholic commu
nity in the garden at the rear, overlooking
Bredgade (fig. 11-12), with financial support
from the Empress Maria Theresa of Austria. In
1772 the Empress granted a sum of money for
the purchase of the plot on which the chapel
stood, as well as to defray the cost of repairs to
the already somewhat dilapidated chapel. The
title deed was recorded in 1774. However, it
was a damp site, and the inadequate founda
tions of the chapel hastened its state of disre
pair. In spite of repeated negotiations between
the Roman Catholic community and the Da
nish authorities for permission to purchase an
other parcel of land on which to build a new
chapel, lack of funds and the consistent ill-will
shown by the central authorities prevented the
plans from materialising.
In 1818-19 the existing chapel underwent a
thorough restoration which had been made
possible by a legacy from C. P. Bianco, the
vintner.
Dilapidation,
however,
continued
through the next decade, and from 1830 efforts
were intensified to find a suitable alternative to
the plot in Bredgade. At least eight different
sites were considered, and two architects,
Gottlieb Bindesbøll and Hans Peter Truelsen
submitted proposals for a new chapel. After
renewed
examinations
of
the
subsoil,
the

chapel council – in consultation with the
Austrian ambassador, decided in 1839 to erect a
new building on the side of the old, »ganz ein
fach, aber solid«. In 1841 Zuber’s chapel was
finally pulled down.

ARCHITECTURAL DESCRIPTION
The chapel stood on a rectangular piece of land,
one short side of which fronted on Bredgade,
while the other was separated by hoarding
from the grounds of Zuber’s Lying-in Hospital
under royal patronage, built 1787. King Fre
derick’s Hospital was to the north, while by the
southern boundary stood the College of Sur
geons, built 1786. The chapel was screened
from Bredgade by a 5 m high wall.
The chapel filled most of the plot, but there
was sufficient space for a number of side-buildings for different purposes, e.g. school, the
presbytery, a home for the verger, and a library
(fig. 12). The chapel was probably six bays
long, it was built of brick on a sandstone
plinth. The walls, at least in 1818, were yellowwashed and of brick, the hipped roof was of
red tile (figs. 8, 11). A lower front building be
tween the chapel and the street wall served as
the main entrance, and in it were the stairs lea
ding to the organ loft and attic. The interior of
the chapel had the appearance of a large hall,
with the organ loft incorporated in the west
end above a vestibule and two closed private
pews. To the east were the altar and pulpit; and
behind, a sacristy and confessional. To the
north-east was an annexe, which also contained
the box of the ambassador (which overlooked
the interior of the hall). The floor was of red
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brick. Originally the walls were white above a
dado, but in 1818-19 they were painted in imi
tation of marble. The coved ceiling was also
painted »like a mosaic«, with a central rosette
encircled by moulding and friezes on the same
occasion.
FITTINGS
Two inventories, from 1777 and 1844 respec
tively, enable a reconstruction of the fittings of
the chapel to be made. Among these were the
altar plate and vestments, which have survived
to the present day. The chapel was enriched
with many gifts in the early years, including
those from the Empress of Austria and her am
bassador. In 1818-19 the altar, the font, the or
gan and parts of the pulpit were entirely re
newed. The pews and the closed private pews
were thoroughly restored. At the same time all
fittings were freshly painted in polychrome.
In 1841 most of the larger fittings were dis
posed of, although the †altar, executed 1818-19
by the master carpenters, Peter Kretz senior,
and his son Peter Kretz, remained in the church
on temporary loan. From 1867 it was moved
from one church hall to another, finally in
1892 it ended in Rosenkranskirken where, in
1924, it was replaced by a new altar. Its fate
after this is not known. The altar comprised a
table ornamented (secondarily?) with the cross,
IHS and MAR. In front of a low palmette-
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embellished
predella
stood
a
tabernacle
adorned with small columns (fig. 13). At the
back of the Communion table was a curved
frame for a painting: presumably of the Cruci
fixion. The Kretz craftsmen restored the pulpit
and made a new font.
Of the altar plate are preserved two monstran
ces from c. 1739 and 1817 (fig. 16-17). Other
early plate are presumably a ciborium (fig. 15), a
silver tray (fig. 18) with matching †ewer (now
missing), as well as a container for incense in the
form of a ship (fig. 20). A chasuble of silver bro
caded silk, richly embroidered with floral mo
tifs is said, according to later tradition, to be by
the hand of Empress Maria Theresa, and dona
ted by her. However, it is not mentioned in
1777 in the record of gifts from the Empress
(fig. 14).
Apart from two rows of pews, restored in
1818-19, †two confessionals by the altar were
still listed in 1819, although according to later
information, they stood at the west end by the
main door. Here, too, were also two †closed
private pews for distinguished members of the
congregation, while the †box of the ambassador
was in the north-east corner of the church. The
†organ, probably from the time the church was
built, underwent renovations c. 1775, again in
1813 by Daniel Wroblowsky, and in 1818 by
Hans Friedrich Oppenhagen. In 1841 it was
presented to the Roman Catholic church in
Kiel.

S. ANSGAR’S CHURCH

ARCHITECTURAL HISTORY
It was finally decided, in the autumn of 1839,
to build a new chapel on the existing site in
Bredgade. On 18th November 1840 a royal re
solution was passed with permission to build
(but without tower, bells or churchyard). In

February 1841 a deed of gift was affirmed by
which the existing building passed from the
Austrian state to the Danish Roman Catholic
community.
The planning of the new church appears to
have begun already c. 1840, and the completed
plans and drawings are already mentioned on
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Fig. 120. Hovedfacade mod Bredgade. 1:300. Udsnit af farvelagt tegning. Øregaard museum. — Main facade
on to Bredgade. Detail of a colour drawing.

17th May 1840. The chosen architect was
Gustaf Friedrich Hetsch, who had designed the
Synagogue in Krystalgade, Copenhagen. Writ
ten sources about the planning phase are sparse.
Yet many of Hetsch’s plans and drawings are
preserved, through them it is possible to follow
alterations made to the project before (figs. 2426), and during building operations (figs. 2731). The most detailed drawings were original
ly a set of six (today five) sheets, signed and
dated 1840; they were probably intended as a
presentation folio (figs. 27-31). The completed
building largely followed the original propo
sals for the design of the church. The fittings
and decoration of the interior, however, under
went changes in the course of the planning
phase.
Work on the new church began in March
1841. The foundations had to be laid with con
siderable care because of the swampy site, and
rubble from the demolished chapel served as
part of the infilling. The plinth was finished by
August 1841, and in December the same year
the walls stood at full height. A deviation from
the original plans was the addition of two

buildings flanking the church instead of two
boundary walls with entrances from the street.
In 1842 work on the interior had first priority,
and the church was consecrated on 1st Novem
ber the same year. But proposed enrichments
to the fabric had to be postponed for financial
and technical reasons. A fire broke out in the
heating plant beneath the chancel on 18th No
vember 1842, destroyed the altar and its set
ting, which had to be created afresh, the fire
also damaged the other large fittings as well as
the walls and ceiling. The building accounts
could not be settled until 1844.
To celebrate the millenary of the death of
S. Ansgar, the chancel was decorated in poly
chrome after the design by Josef Settegast of
Mainz. The walls of the nave were decorated in
1898 by Valdemar Schmidt. And between
1885-1894 the church’s twelve large windows
were glazed with glass paintings. When the re
strictions laid on Danish Roman Catholics
were lifted by the June Constitution of 1849,
several proposals were put forward for a bell
tower by the church (figs. 42-43). First in 1943
was the project realised with the bell tower de
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Fig. 121. Længdesnit mod nord (»7«). Ca. 1842 (s. 350). 1:300. S. Ansgars kirkes museum. — Longitudinal
section to the north, c. 1842.

signed by Gunnar Glahn at the south-east cor
ner of the presbytery. The bells were hung in
1949. Recently the piling beneath the church
has had to be repeatedly reinforced. In 1970-73
a large restoration was carried out, and the se
condary painted decoration on the walls was
removed at the same time.

ARCHITECTURAL DESCRIPTION
The church and presbytery are built on the site
of the old chapel, but not on its foundations.
The church comprises a nave and apse. The
nave is six bays in length; it abuts the presbyte
ry which is five bays long (figs. 50-51). The
apse is built into the presbytery. To the north
west and south-west two small side-buildings
adjoin the church (so-called »kabuffer«); the
northerly »kabuf« serves as mortuary, and the
southerly one as the entrance vestibule to the
church and presbytery. The belfry is in the
south-east and seven storeys tall.
The church is built of reddish-violet brick
with striped work in yellow brick on the main

and side facades. The cornices on the main
facade are of sandstone. A number of decora
tive details enrich the exterior: over the main
door is a tympanum relief with the Virgin and
Child in plaster (fig. 47), above this on the se
cond storey are five full-size, zinc statues in
niches of Isaiah, Moses, David, Aaron and Eli
jah; two kneeling angels of zinc act as acroteria
on the ressauts. Lastly, crockets embellish the
sides of the gable over the pediment, and the
gable is crowned by a foliate Latin cross; the
crockets and cross are of wrought iron (fig. 44).
Apart from the cross and crockets all sculptural
elements have been executed by Gotthilf Borup
and cast by J. B. Dalhoff. In front of the facade
is the statue of S. Ansgar by M. S. Elos from
1926 (fig. 113). In the south »kabuf« is a relief
of the Virgin donated by Helge Jacobsen in
1923. It is of Italian provenance, and probably
dates from the second half of the fifteenth cen
tury (fig. 49).
The most westerly bay of the six-bayed nave
contains the organ loft supported by columns
over a vestibule and side chamber with font
and confessional. The main door and porch are
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to the extreme west; on each side of this ar
rangement is a small chamber, one with access
from the south kabuf, the other with a stair
leading to the north kabuf. The organ niche is
above; to the south a former storeroom and
stairs up to the through-going attic to the
north. The presbytery adjoins the church to the
east. There is a one-room annexe to the north
east (sacristy), and another to the south-west
(auxiliary
sacristy,
formerly
confessional).
Originally,
above these rooms there were
boxes overlooking the nave; today, they are the
premises of the museum and the kitchen. The
rest of the presbytery accommodates offices
and staff flats. There is a basement beneath the
entire building.
The floor of the church is of pine boards,
with a secondary covering of linoleum instead
of flagstones – as originally intended; the latter
were only laid in the chancel. In 1972-73 the
walls were painted in grey monochrome over a
varnished oak dado. The coffered ceiling has a
bluish-grey ground with gold stars, mouldings
are brown. The ceiling was painted in 1898.
The apse is decorated after the sketch proposal
by Josef Settegast 1863. Its uppermost zone ex
hibits the Holy Trinity with Christ enthroned,
flanked by the twelve Apostles. Beneath this
are the Virgin Mary and six Nordic saints
(S. Ansgar, S. Canute Lavard, S. Kjeld, Canute
the Holy, S. William of Æbelholt, and S. Bir
gitta of Sweden). The lowest zone is marbled
paintwork (fig. 52). The windows of the nave
bear glass paintings executed 1885-94, designed
by Frantz Schmitz, the architect from Cologne.
The quatrefoils framing the saints are set
against a ground of interlaced bands (fig. 62).
The building of S. Ansgar’s Church in 184142 represents a major work in the oeuvre of the
German-born architect, G. F. Hetsch. At this
time he was engaged in several church projects,
some
of
which
materialised
architecturally,
while others never got further than the draw
ing-board: the Synagogue (1831-33), the resto
ration of Trinitatis Church (1834-35); projects
for Marmorkirken (1834-39), repairs to Svanninge Church (1837), proposals for the embel

lishment of Christian IV’s Chapel in Roskilde
Cathedral (1841-44), the restoration of Hader
slev Cathedral (1841-46), and building the Ro
man Catholic church in Friedrichstadt (184146). The variety of undertakings reveals Hetsch
as an all-round and flexible architect, who in
matters of the restoration and alteration of his
toric monuments endeavoured to adapt his
proposals to the existing architecture, while
consistently
upholding
the
classicistic
prin
ciples of symmetry and harmony.
Although Hetsch was not tied to any earlier
form of building when retained to build the
Roman Catholic church in Copenhagen, he ob
viously had to bear a number of circumstances
in mind; first and foremost his client’s wish
that the narrow plot should accommodate a
school, apart from the church and presbytery,
and then the central authority’s prohibition of
tower and bells. The undetached complex of
buildings was symmetrically situated between
two large, flanking buildings: King Frederick’s
Hospital and the College of Surgeons, but it lay
asymmetrically on the plot, Hetsch called it
»Uebelstande«, and this he camouflaged with
the help of two small flanking pavilions. For
financial reasons, but to no lesser extent in or
der to meet Hetsch’s own ideal of architectural
veracity, the buildings had unrendered, red
brick walls, the only concession being vertical
bands of pale brick on the facade, sandstone
cornices, and bronzed zinc statues in niches.
By means of bare brick walls the church not
only stood out from the adjoining rendered
buildings, it was also an isolated example amid
contemporaneous
architecture
in
Denmark.
The adoption of »medieval« architectural detail
was likewise a renewal, for example, roundarched openings, projecting main door, saw
tooth and crocket friezes, and the rose window
with tracery in the facade. In this manner
Hetsch attached himself to the new trends
within European architecture, most directly to
Germany, where architects such as Karl Fried
rich Schinkel in Berlin, Heinrich Hübsch in
Karlsruhe,
and
Friedrich
von
Gärtner
in
Munich, since the 1820s had evolved »der Rund-
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bogenstil«, as an alternative to the enthusiasm
for Classical antiquity as expressed by neo-clas
sicism. They developed it as a synthesis of early
Christian, Byzantine and Romanesque forms,
as well as embodying elements of the early Ita
lian renaissance. The brickwork bands on the
facade
are
closely
related
to
Schinkel’s
Bauakademie in Berlin (1831-36), whereas in
form the exterior and interior of the church are
linked with projects by that architect for a
number of churches in the suburbs of Berlin
(1828-32).

FITTINGS
All the principal fittings of the church conse
crated in 1842 are designed by Hetsch (altar and
tabernacle,
two
side-altars
with
tabernacles,
font, pews and organ case). The altar plate and
vestments date back to the early chapels.
Likewise, there were the rich gifts presented by
Pope Gregory XVI, Queen Marie Amalie of
France, the Emperor Ferdinand I of Austria,
and the Austrian ambassador in Copenhagen,
Baron von Langenau. The altar is at the apsidal
east end opposite the main door and organ loft.
The two side-altars are at the east wall of the
nave. To the north and south are the pulpit and
(formerly) the font; the latter was moved in
1885 to a special baptismal chapel to the west.
Since 1941 the episcopal throne has stood op
posite the pulpit. Changing practical and litur
gical arrangements have likewise necessitated
changes to the fittings. The most important
among which have been the rebuilding of the
altar podium, and moving the altar and altar
rail forward. This has been carried out in seve
ral stages. The altar, itself re-created after the
fire of 1842, was replaced by the present one in
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1957-58 (fig. 64). The position of the side-altars
is unchanged, but the table tops of both were
shortened in 1965. Their altar-pieces depict re
spectively the Virgin and Child, executed by
Leopold Kupelwieser in 1844, and S. Ansgar
by Johannes Jensen c. 1855, which replaced the
original representation of S. Ferdinand of Castille by Leopold Schulz (fig. 73). Other changes
which should be mentioned are the removal of
the confessional in 1855 from the side chamber
by the south-east corner of the apse to the
closed pew in the west end. Lastly, the replace
ment of the organ and organ case in 1969.
The vestments and altar plate include several
items donated either on the occasion of the
consecration of the church, or immediately af
terwards. Among the gifts from the Pope must
be mentioned the festival chalice (fig. 77), and
three chasubles from the Emperor of Austria
(fig. 92). Likewise gifts, are the two crucifixes
on the side-altars (figs. 88-89), and the Queen
of France presented eight altar candlesticks of
gilt copper (fig. 84).
The relics of S. Ansgar, presented to the
church in 1865 were originally enshrined in a
little wooden box, but they were transferred in
1890 to an ornate silver casket (fig. 86). In 1908
the relics of S. Lucius, the patron saint of
Roskilde
Cathedral,
were
transferred
to
S.
Ansgar’s
Church
from
the
National
Museum’s deposit (fig. 87). The church also
possesses a large collection of figures of saints
(many of which are medieval), and of paint
ings. These are recent acquisitions, several
probably donated by Bishop Johannes von
Euch
c.
1900
(figs.
104-110).
Specially
noteworthy among the paintings are a fif
teenth-century, Virgin Mary, probably by Ar
cangelo di Cola da Camerino (fig. 101), and a
Netherlandish Pietà c. 1500 (fig. 102).
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FREDERIKS KIRKE
MARMORKIRKEN

Fig. 1. Udsigt over Frederiksstaden med Marmorkirken og Amalienborg plads. Fot. i KglBibl. – View of
Frederiksstaden with the Marble Church and Amalienborg.

FREDERIKS KIRKE

MARMORKIRKEN

INDLEDNING
NOTER S. 466

Oversigt. Med Frederiksstadens anlæggelse i
midten af 1700’rne fuldbyrdedes de sidste eta
per i den store udvidelse af hovedstaden, der
gennem mere end halvandet hundrede år havde
været i støbeskeen nord for den gamle bykerne.
Kronen på værket i kirkelig henseende var
grundlæggelsen af Frederiks kirke, – en monu

mental
centralkirke,
projekteret
1749
som
point de vue for enden af den nye bydels tvær
akse. Frederik V lagde selv den første bygge
sten til kirken, som opførtes til »Erindring om
den Naade, der i 300 Aar har opholdet og vel
signet den oldenborgske Stamme«. Samtidig
blev det fastslået, at den nye kirke skulle bære
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»Hans Majestæts høye navn og kaldes Friderichs Kirke«.1 Navnet »Frederiks kirke« (oftest
sammenskrevet
»Frederikskirken«)
har
kirken
bevaret til i dag. I ældre tid suppleredes dette
med betegnelsen »den danske Frederiks kirke«
til forskel fra »den tyske Frederiks kirke«
(Christians
kirke
på
Christianshavn,
jfr.
DK.Kbh.By, 4, s. 75). Hertil kommer det end
nu i vor tid gængse tilnavn »Marmorkirken«.
Dette blev allerede o. 1770 hæftet på bygnin
gen, som skulle have været opført af marmor
(s. 530).2
Valget af det kostbare byggeemne er blot ét
blandt flere vidnesbyrd om den betydning,
enevoldsmonarkiet tillagde den nye kirke, som
både i udstyr og format skulle repræsentere det
ypperste, riget formåede. Endnu mere talende
er det efter hjemlige forhold usædvanligt store
materiale af projekttegninger, der gennem åre
ne
udarbejdedes
til
kirken.
Frederikskirkens
bygningshistorie skulle blive meget langvarig
og
problemfyldt.
Allerede
1770
indstilledes
byggeriet »for en tid«, da det erkendtes, at de
økonomiske ressourcer ikke stod mål med de
store forventninger og ambitioner, der var
nedlagt i projektet. I de næstfølgende årtier
skulle det ikke skorte på forslag til gennemfø
relsen af byggeriet i en modereret version, men
den økonomiske baggrund – og til tider vel
også den politiske vilje – savnedes. Marmor
pladsen lå derfor hen som stenbrud med kir
kens torso som en malerisk ruin.
Efter forfatningsændringen 1849 fik Frede
riks kirke status som statsejendom og var såle
des ikke længere i kongehusets private besid
delse. Dens symbolbetydning som kongemin
de gled herefter noget i baggrunden, og der var
nu åbnet for mere nøgterne spekulationer om
kring sløjfningen af hele anlægget og bebyggel
sen
af
området
med
beboelsesejendomme.
C. F. Tietgens overtagelse af Marmorpladsen
»med den derpaa værende Ruin« 1874 bremse
de for alle videre overvejelser. Med Ferdinand
Meldahl som ledende arkitekt lykkedes det
omsider
at
virkeliggøre
enevoldsmonarkernes
storladne foretagende. Kirken blev rejst med
sin vældige kuppel – et statussymbol, som in

gen europæisk hovedstad af en vis betydning
måtte undvære. Det officielle motiv var imid
lertid et andet. Bygherren selv fremhævede, at
Frederiks kirke opførtes som en »Grundtvigsk
Katedral«, – et monument for N. F. S. Grundt
vig og tillige et samlingssted for hans menig
hed (s. 638).
Sognet. Med Frederiks kirkes placering i NyKøbenhavn 1749 skulle efter planerne realiseres
et længe næret ønske om en sognekirke til be
tjening af områdets og i første række Frederiksstadens beboere. Samtidig kunne Frederik V
herigennem fuldbyrde de intentioner i den hen
seende, en række af hans forgængere havde
haft. Valget af centralformen og anlæggelsen af
kirken i byplanen som fixpunkt for en lang ga
deakse var allerede foregrebet i den tolvkantede
S. Anna Rotunda, som Christian IV o. 1640 lod
anlægge tæt ved Østervold. Kirken blev ganske
vist opgivet igen o. 1660 (jfr. DK. Kbh.By. 6
(under udgivelse)), men tanken om en rundkir
ke spøgte også senere. Det fremgår af Henrik
Ryses Kastelsprojekt fra 1661 (DK.Kbh. By, 3,
s. 410). Hertil eller til planlægningen af den nye
kirke (Vor Frelsers kirke) på Christianshavn
knytter sig antagelig en serie udkast til kuppel
kirker
fra
1600’ernes
anden
halvdel
(jfr.
DK.Kbh.By, 2, s. 472). Endelig lod Christian
VI
projektere en kuppelkirke, der skulle opfø
res til minde om reformationsjubilæet 1736,
enten i Gothersgade eller Store Kongensgade.
Tegningen hertil var udarbejdet af den unge
hofbygmester Nicolai Eigtved, der godt en
halv snes år senere skulle forestå Frederiks
kirkens
projektering
(om
reformationskirken,
jfr. DK.Kbh.By, 6 (under udgivelse)).
Selv om ingen af disse kirkeprojekter således
skulle blive gennemført, rejste der sig fra slut
ningen af 1600’rne forskellige mindre kirker og
kirkesale i området. Det gjaldt dog for samt
lige, at de enten var standskirker (Kastelskirken
og
Garnisonskirken)
eller
institutionskirker
(kirkesalene i Søkvæsthuset og Stokhuset, fra
1752 tillige i Abel Cathrines stiftelse og fra 1757
og 1769 i Frederiks Hospital og Almindelig
Hospital). Om disse, jfr. DK.Kbh.By, 6. En
delig fandtes i området en kirke til den refor

OVERSIGT

Fig. 2. Marmorkirken, set fra Grønningen.
Church seen from Grønningen. Oil painting by Emil Lund 1901.

Oliemaleri

merte
menighed,
opført
1688,
mens
den
hollandsk-lutherske
menighed
måtte
opgive
at
bygge deres kirke på den af kongen 1689 skæn
kede
grund
på
hjørnet
af
Dronningens
Tvær
gade og Adelgade (jfr. DK.Kbh.By, 3, s. 3f. og
s. 167).
Mangelen
på
en
lokal
sognekirke
betød,
at
bydelens
indbyggere
i
princippet
var
henvist
til
den
fjernere
beliggende
S.
Nikolaj
kirke,
under
hvilken
området
øst
for
Borgergade
siden
1685
henhørte.3
Dette
ville
dog
med
Erich
Pontoppidans
ord
medføre,
at
»St.
Nicolai
Kirke
ikke
kunne
rumme
den
tredie
Deel
af
sit
Sogne
Folck,
ifald
de
alle
var
flittige
Kirkegengere«.4
Kvarteret
vest
for
Borgergade
indgik
siden
1686
i
Trinitatis’
sogn
(jfr.
DK.Kbh.By,
2,
s.
227f.).
Alternativet
hertil
var
naturligvis
at
benytte
de førnævnte kirker på stedet, og det skulle vise
sig
at
blive
den
løsning,
Frederiksstadens
bebo
ere gennem de næste 150 år måtte gribe til. I
den
første
tid
efter
kirkens
grundlæggelse
1749
synes
man
optimistisk
at
have
kalkuleret
med,
at kirken
snart
ville
blive
betjent
af
en
præst,
der – som det fastsloges i forbindelse med ind
retningen
af
kirkesalen
i
Frederiks
Hospital
1757 – også kunne forrette gudstjenesten her.

af
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Emil

Lund

1901.

Øregaard

museum.

–

The

Marble

Trods
bygningsstandsningen
1770
bevarede
man
endnu
i
den
nærmest
følgende
tid
håbet
om
bygningens
fuldførelse.
Alligevel
benytte
de
man
1780
fra
Garnisonskirken
lejligheden
til
at
foreslå
Frederiksstadens
indbyggere
optaget
i
denne
kirkes
menighed.
En
kongelig
resolution
fastlagde
dog
året
efter,
at
Amalienborg
kvar
ters
beboere
frit
kunne
vælge
deres
kirke
(DK.Kbh.By,
3,
s.
158).
Da
S.
Nikolaj
kirke
efter
branden
1795
besluttedes
nedlagt,
tog
man
på
ny
de
københavnske
kirkesognes
af
grænsning
op
til
debat.
Under
diskussionen
nævnedes
også
muligheden
af
at
henlægge
det
gamle
S.
Nikolaj
sogn
under
Holmens
kirke,
mens
dennes
menighed
på
sin
side
skulle
over
tages af »den nye Friderichs Kirke, i Fald Deres
Majestæt maatte finde for got (!) at lade denne
Løsningen,
som
Kirkes
Bygning
fuldføre«.5
stadfæstedes
i
en
rådstueplakat
11.jan.
1805,
blev
dog,
at
Garnisonskirken
indtil
videre
skul
le
overlades
området
fra
Store
Kongensgades
sydside
(egentlig
østside),
idet
man
understre
gede,
at
dette
atter
skulle
afgives
til
Frederikskirken, »naar denne Kirke bliver opbygt«.6
Da
C.
F.
Tietgen
1874
overtog
Marmorplad
sen
og
hermed
lovede
at
fuldføre
kirken,
betin
gede han sig, at han selv og hans hustru kunne
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bevare
kaldsretten
til
kirken
i
deres
levetid
(s.
647).
Dette
krav
skulle
også
blive
imøde
kommet,
selv
om
denne
rettighed
kun
gjaldt
for
den
daværende
konges
regeringstid.
En
til
svarende
aftale
var
indgået
med
brygger
Carl
Jacobsen
og
hustru
vedrørende
indstillingsret
7
ten
til
Hvidovre
præsteembede.
Selve
kirken
blev
dog,
som
aftalt,
overdraget
til
staten
efter
fuldførelsen
1894.
Sognets
afgrænsning
var
imidlertid
ikke
fastlagt
fra
overtagelsestidspunktet.
1877
havde
Ny
Københavns
nordvestre
om
råde
fået
sin
egen
sognekirke,
S.
Pauls
kirke,
hvis
sogn
var
udskilt
fra
Trinitatis’
sogn.
Un
der
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NOTER TIL S.463-66
For arkivalier, litteratur og forkortelser, jfr. i øvrigt
s. 761.
1 Peder Hersleb: Rigernes almindelige Jubel-Glæde
over Guds Naade mod den Oldenborgske Stamme
(...) Tillige en kort Jubel-Tale paa Festens tredie Dag
ved en ny Kirkes (Friderichs Kirkens) Grundlæggel
se (...) U.å. (1749); s. XXI.
2 Jfr. Rtk. 423. 2-9. Overbygningsdirektionen, Ko
pibøger. 10. dec. 1771: »der Marmor Kirche.«
3 Jfr. August Nissen: Samling og Bestemmelser ved
rørende Københavns Kommune 1607-1839, 1919,
s. 37f.
4 Den Danske Atlas, II, 1764, s. 193f.
5
RA. DaKanc. H.6. Forestillinger for 1. Departe
ment, 1804, nr. 231.
6 August Nissen (note 3), s. 302.
7
Ved embedet. Korrespondanceprotokol 18751909.

Fig. 3. Idealprospekt af Frederiksgade med Frederikskirken til højre og Amalienborg plads til venstre. Kobber
stik 1763 af G. E. Rosenberg efter tegning af N.-H. Jardin. Fra »Plans, coupes et élévations de l’Eglise royale de
Fréderic V«, 1765 (1769) – Ideal view of a street: Frederiksgade, with Frederik V’s Danish church, Frederikskirken on
the right, and Amalienborg Plads on the left, print by G. E. Rosenberg, after a drawing by N. H. Jardin. From »Plans,
coupes et élévations de l'Eglise royale de Fréderic V«, 1765 (1769).

FREDERIKS KIRKE I
1749 – 1770
BYGNINGSHISTORIE
NOTER S. 558

ter fik navn efter den regerende monark, Frede
rik V, og det var langt mere end blot en tom
dens tidlige bygningshistorie er uløseligt for
gestus.
Kongen
stod skulle
selv rejse
som grundejer af det
bundet med anlæggelsen af Frederiksstaden – den nye bydel,
der i årene
fra 1749
jordstykke, der for bydelens vedkommende
sig nord for den gamle bykerne på jordene af
blev overladt private liebhavere med Køben
det 1689 nedbrændte lystslot Sophie Ama
havns magistrat som mellemled. Undtaget var
lienborg (fig. 6). Både kirken og det nye kvar
dog i første instans et areal midt i området,
Indledning. Projekteringen af Frederiks kirke og
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stensværk), der blomstrede op i kølvandet på
byggeriet.
Fremfor alt fik det store foretagende dog en
politisk
symbolværdi.
Grundstensnedlæggelsen til kirken skete under fejringen af det olden
borgske
kongehusjubilæum
oktober
1749
(s. 473). Som en samtidig mindemedalje fast
slog, opførtes Frederikskirken i taknemmelig
hed mod Gud for 300 års velgerninger imod
det oldenborgske hus (jfr. s. 473). Eller som det
poetisk udtryktes af Christian Wadskiær i et lej
lighedsdigt:

Fig. 4. Mindemedalje, udført ved Frederik V’s død
1766 af Daniel Jensen Adzer efter tegning af Jo
hannes Wiedewelt (s. 469). Nationalmuseet. – Medal
commemorating the death of Frederik V in i 1766, struck by
Daniel Jensen Adzer after Johannes Wiedewelt.

hvor fire palæer skulle opføres omkring en ot
tekantet plads. Også kirkens grund, en tidlige
re lysthave, der havde tilhørt kongens tante,
prinsesse Charlotte Amalie, forblev i majestæ
tens eje. På samme måde påtog Frederik V. sig
selv at finansiere det ambitiøse kirkeprojekt.
Set ud fra et samfundsøkonomisk og socialt
aspekt måtte Frederiksstadens anlæggelse ube
tinget blive til gevinst for residensstaden. Det
understregedes da også i gavebrevet af 12. sept.
1749 til byen København, hvordan det nye
kvarter takket være sin bekvemme nærhed til
havnen og toldboden »ikke lidet kan contribuere Commerden at facilitere og befordre«.1 Her
til føjedes – ikke uvæsentligt – at bydelen sam
tidig kunne blive til nytte og zirat. For opførel
sen af kirken kunne lignende nyttesynspunkter
fremføres. En relevant motivering var afhjælp
ningen af den akutte kirkenød i det urimeligt
store S. Nikolaj sogn, der også måtte betjene NyKøbenhavns indbyggere (se ovenfor). Samti
dig skulle byggepladsen blive befordrende så
vel for de implicerede kunstnergrupper og
håndværksfag, som for de industrier (det nor
ske marmorbrud og det bornholmske sand

»Kongen selv, det store Tempel,
Har et mindre her bestemt
Til Erkiendtligheds Exempel,
At Guds Tak blev ikke glemt
For Trehundred-Aarig Alder
Af den Himmelborgiske,
Som sig Oldenborgisk kalder,
Danske Konge-Linie ...«2

Oprindelig skulle selve kirkebygningen have
båret dette til skue med en krans af de 12 olden
borgske monarkers portrætmedaljoner, place
ret på kuppeltamburen (s. 478f.).
Frederiksstadens
andet
betydningsmættede
monument var Frederik V.s rytterstatue på
Amalienborg plads. Grundstenen til soklen
blev karakteristisk nok lagt i forbindelse med
fejringen af enevoldsregeringens 100-års jubi
læum oktober 1760. Finansieringen af rytter
monumentet, der allerede omtales på et tidligt
stadium af bydelens projektering, skyldtes han
delens
repræsentanter,
Asiatisk
Kompagni,
som »Kongen et Minde vil sette, Fordi han den
gjorde i Rolighed glad«.3 Bydelens to tyngde
punkter, – Guds hus og monumentet for »Hans
fuldkomne Billede«4 – knyttedes sammen af
en gade, Frederiksgade, der samtidig dannede
tværaksen i det store anlæg (fig. 7).
Det blev ikke bygherren, Frederik V, beskå
ret at se det ambitiøse kirkeprojekt fuldendt i
sin levetid. Men alligevel fremhævedes Frederikskirkens opførelse blandt kongens vigtigste
fortjenester ved hans død 1766.5 Betegnende
nok er det også denne kirkes facade (i den af
N.-H.Jardin planlagte skikkelse), der tillige
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med Fromheden pryder forsiden af Daniel Jen
sen Adzers mindemedalje, udført efter tegning
af Johannes Wiedewelt (fig. 4). Som randskrift
læses de manende ord: »Vetat mori« (Det hind
rer i at dø). Ikke desto mindre skulle der kun gå
få år, før kongens søn og efterfølger, Christian
VII 1770 valgte at bringe det bekostelige byg
geri til ophør (s. 539f.).
I løbet af de 21 år, Frederikskirkens bygge
plads bestod, skulle monumentet kun komme
til at rejse sig knap en snes meter over jords
monnet, – og det endda blot på skuesiden mod
Frederiksgade. Inden for denne årrække havde
Fig. 5. Udkast til bebyggelsesplan for Amalienborg
have 1749 (s. 469). RA. – Sketch proposal for the deve
mindst seks forskellige arkitekter leveret deres
lopment of Amalienborg Gardens 1749.
forslag til den oldenborgske mindekirke. Først
26. juni 1756 approberedes det projekt, der
(ca. 350 × 600 alen), midtdelt på langs og tværs
skulle blive det endelige – et udkast af den fra
af to ca. 30 alen brede gader. I skæringspunktet
Frankrig indkaldte arkitekt Nicolas-Henri Jarmellem disse er en kvadratisk plads (ca. 130 ×
din. Af de mange forslag, der skulle præsente
alen) –med
et forskellige
firkantet felt
res for majestæten og hans rådgivere, kendes – direkte eller130
indirekte
i alt 16
pro i ottekantet ind
ramning
i
midten,
antagelig
et statuefunda
jekter, der vil blive gennemgået i det følgende,
ment. Planen dækker et areal, svarende til den
tillige med kirkens bygningshistorie i tiden
daværende Amalienborg have (fig. 6); mod
frem til 1770.
nord medtager den desuden en mindre del af
ANLÆGGELSEN AF DEN NYE BYDEL
den tilgrænsende mønstringsplads indtil en østvestgående linje, svarende omtrent til beliggen
I de tidligste kilder vedrørende det ny kvarter
heden af Prinsessegade (ved Landkadetakademiet) og Nygade mellem tømmerpladserne
var kirken endnu ikke nævnt. 21.aug. 1749
mod havnen. Den lange nord-sydgående gade
henvendte oversekretæren ved Danske Kancel
udmunder over for Store Strandstræde. Der
li, Johan Ludvig Holstein sig til sin bror Carl
imod synes den korte tværgade ikke at være sat
Holstein, præses i Admiralitetskollegiet, i an
i forbindelse med den bebyggede halvdel af
ledning af kongens beslutning om overdragel
6
sen af den »saakaldte Amalienborg Plads«.
Bredgade. Gaden fører over i en smal passage
(gangbro?), der udmunder ved U. Fr. Gylden
Admiralitetskollegiet forelagde 29. aug. sagen
løves palæ. En nord-sydgående linje AB, lagt
for Holmens chef, admiral U. F. Suhm, der på
ca. 90 alen fra den angivne gadelinje mod hav
grundlag af en tegning, han »haver bekommet
nen, markerer bebyggelsesgrænsen, som Suhm
af hr. Agent Biørn«, kommenterede planen og
især frarådede bebyggelse for tæt på de brand
ønskede den.
Sagens videre forløb inden for de næste par
farlige tømmerpladser ved havnen.7 Den sum
måneder lader sig følge gennem aktstykker fra
mariske plan, hvis kunstneriske ophavsmand er
de involverede offentlige myndigheder, men
ukendt, hidrørte åbenbart fra storkøbmanden
desværre mangler det omtrent vigtigste: de pla
Andreas Bjørn, en af tidens driftigste forretner, der udarbejdedes parallelt med forhandlin
ningsmænd. Det har derfor været nærliggende
at tillægge ham æren som en af projektets ini
gerne.
Vi kan derfor kun indirekte slutte os til,
tiativtagere.8
hvordan inddragelsen af en kirke har påvirket
Planen (fig. 5) viser et rektangulært område
planlægningen for bydelen. Kirken er første
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Fig. 6. Udsnit af Københavnskort med Amalienborg have og Mønstringspladsen (nr. 10-11), samt prinsesse
Charlotte Amalies have (nr. 12). Fra Den Danske Vitruvius, 1746. – Detail of map of Copenhagen with Ama
lienborg have and Mønstringspladsen (no. 10-11), as well as princess Charlotte Amalie’s garden (no. 12).

gang nævnt 9. sept, i et koncept til det officielle
reskript af 12. sept, om overdragelsen af »Ama
lienborg Have med derved liggende Mynsterplads« til kongens undersåtter.1 Beslutningen
om bebyggelsen blev endelig truffet på et møde
i gehejmekonseillet samme dag, konceptet ud
arbejdedes, og en uge efter kunne betingelserne
for byggeriet således kundgøres. Det fastsloges
her, at »Den paa hele Pladsen forfattede og
approberede Tegning« i alle måder skulle følges
og »ei til Runddelene« bygges.9 Under reskrip
tets syvende punkt anførtes: »Til desto mere
Bequemmelighed for dem, der etablere sig i
denne Deel af Staden, skal der blive bygt en
Kirke i Nærværelse«. Kirkens placering er dog
ikke specificeret. Antagelig har den approbere
de tegning – i modsætning til den ældre – om
fattet både haven og mønstringspladsen, altså
et ca. 1050 × 420 alen stort areal. Endvidere må
der have været angivet et antal »runddele«
(pladser) i eller ved området, som bebyggelsen

måtte tage hensyn til.10 Desuden fire åbninger
gennem
tømmerpladserne
fra
Toldbodgade
mod Stranden foruden den allerede eksisteren
de Nygade.
Det har været nærliggende at antage, at teg
ningen af 12. sept. var udført af hofbygmesteren, Nicolai Eigtved.11 26. sept. 1749 sendte
han nemlig til J. L. Holstein en rentegnet udga
ve af generalplanen. Denne havde Eigtved måt
tet udarbejde på ny »zu folge der allergnädig
sten Approbation nach den aufgeleimten Blätgen«.12 Den rentegnede generalplan, dateret 25.
sept.13 er også gået tabt. Det samme gælder to
tilhørende facadetegninger, dels til ét af de »4
Höfe am Marckt«, dels en standardmodel til
den øvrige bebyggelse.
Der kom til at gå yderligere tre uger, før de
ændrede tegninger nåede frem til Magistra
ten.14 I mellemtiden havde kongen præciseret,
at han selv reserverede sig pladsen, på hvilken
de »4 Hotels« skulle stå, »som skal formere det
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Fig. 7. Christian Geddes kvarterkort 1757 over S. Anna Øster kvarter med Frederiksstaden. – The local map by
Christian Gedde of S. Anna Øster quarter with Frederiksstaden.

mellemste store Torv«.15 Endelig måtte det nu
tages med i betragtning, at der i stedet for de
tidligere nævnte fire små åbninger gennem
tømmerpladserne skulle være én stor åbning
midt for byggepladserne på 200 alen, samt en
46 alen bred allé eller åbning ned til vandet,
nærmest Kvæsthuset. Dette sidste krav blev
dog frafaldet af økonomiske grunde, og en væ
sentlig mindre åbning på kun 32 alen foreslået
»lige for den nye Tværgade« (= Frederiksgade).16 5. nov. forfattede stadskonduktøren et
målebrev på området på grundlag af den ap
proberede generalplan, og 15. dec. kunne Råd
stuen yderligere meddele, at man havde ladet
tage en rigtig genpart af samme. 6. dec. 1749
fik Magistraten omsider skøde på den store
grund, og udstykningen kunne begynde.17
Med generalplanen af 25. sept. må dispositi
onen for Frederiksstaden i alt væsentligt have
været fastlagt, sådan som den kendes fra senere
gengivelser, den tidligst bevarede fra 28. dec.

1750 (fig. 10). Firdelingen af det nu udvidede
område ved hjælp af to krydsende gader er gen
taget fra det ældste udkast (fig. 5), men gader
nes placering er afgørende forrykket, ligesom
den centrale plads’ form og dimensioner er æn
dret. Forskydningen af den nord-sydgående
langgade i retning mod havnen kan være betin
get af admiral Suhms grænselinje, omend hans
krav for bebyggelse hinsides linjen ikke blev
respekteret. Hvad angår tværgadens placering,
er den utvivlsomt afhængig af inddragelsen af
den nye kirkes grund, tidligere prinsesse Char
lotte Amalies have.18 Bredden af centralpladsen
mellem de to skærende gader må også have
været tilpasset efter kirkepladsen (ca. 200 alen).
Det har ikke været muligt af kilderne at aflæse,
præcis hvornår overdragelsen af prinsessens ha
ve har fundet sted (jfr. s. 472). Derfor må det
stå åbent, hvorvidt denne faktor allerede kan
have påvirket planen af 12. sept., eller om den
først fik virkning på den ændrede plan af
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25. sept. Det sidste forekommer mest sandsyn
ligt. Der er en påfaldende overensstemmelse
mellem bredden af kirkepladsen, det først nu
omtalte »mellemste torv« med de fire »Ho
tels«, samt åbningen mod havnen. Dette kunne
tyde på, at alle var brikker i en samlet plan,
hvor tværaksen betonedes gennem en række på
i alt tre pladser fra kirken til havnen.19 Tanken
om en åbning nærmest vandet blev dog forelø
big skrinlagt. Fra sidste halvdel af oktober har
kirkens placering under alle omstændigheder
ligget fast. 21. okt. 1749 approberedes Eigtveds
tegninger til bygningen, og 30. okt. blev
grundstenen lagt (s. 473).

KIRKENS GRUND
Den grund, der blev udset til Frederiksstadens
kirke, var en lysthave, tilhørende Frederik V.s
tante, prinsesse Charlotte Amalie. Haven lå
skråt over for den store Amalienborg have, og
prinsessen plejede her undertiden »at opholde
sig en Times Tid om Sommer-Dagene for at
nyde en Forandring af Luften«.20
Grundstykket strakte sig fra Bredgade i øst
til Store Kongensgade i vest. Mod syd stødte

haven op til en anden lysthave ved U. Fr. Gyl
denløves palæ og mod vest lå Prinsessegade
med den daværende fajancefabrik (fig. 7-8).
Selve havearealet udgjorde en uregelmæssig
firkant, der mod Bredgade målte ca. 190 alen,
mod Store Kongensgade ca. 210 alen, mens
flankerne mod nord og syd var på henholdsvis
175 og 205 alen. Hertil kom imod Store Kon
gensgade et rektangulært område (ca. 20 × 102
alen) med et antal mindre bygninger og skure
til prinsessens gartner (fig. 8). Haven inddeltes
af to krydsende alléer med aflange bassiner. I
knudepunktet var lagt en lille ottekantet pavil
lon med fire lavere hjørnekabinetter, opført
1723 af Johan Cornelius Krieger.21 De fire, næ
sten kvadratiske arealer i hjørnerne udfyldtes af
bede, idet et større område nærmest centrum
kunstfærdigt var prydet med prinsessens kro
nede monogram.
På et ikke nærmere fastlagt tidspunkt inden
oktober måneds slutning må haven være blevet
overdraget kongen. Den ottekantede pavillon
tjente endnu 30. okt. 1749 et vigtigt formål
som ramme om den højtidelige grundstensnedlæggelse. Herefter blev lysthuset og et orangeri
nedrevet, og havens vækster flyttet andetsteds

Fig. 8. Opmåling af prinsesse Charlotte
Amalies have. Udsnit af kort over
Amalienborg kvarter, o. 1740. Store
Kongensgade anes øverst i billedet,
Bredgade nederst. 1:1200 (s. 472).
KglBibl. – Plan of Princess Charlotte
Amalie’s garden. Detail of a map of the
Amalienborg quarter, c. 1740.
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Fig. 9. Prospekt af Bredgade med Kadetakademiet til højre og prinsesse Charlotte Amalies have til venstre,
delvis skjult bag et stakit (s. 472). Tegning udført 5. aug. 1751, i Landkadetternes tegnebog, RA. – View of
Bredgade with the military academy (Kadetakademiet) on the right, and Princess Charlotte Amalie’s gardens on the left,
partly hidden behind a fence. Drawn on 5th August 1751.

hen.22 Lysthaven skulle nu være kirkegrund,
eller som udtrykt i floromvundne vendinger af
biskop Peder Hersleb, »et Plante-Bed, for Siele
at opelske til at blive Retviisheds Planter, for
siden at forflyttes i Guds Lyst-Have her oven
til«.23
GRUNDSTENSNEDLÆGGELSEN
Fejringen af det oldenborgske kongehusjubilæ
um fandt sted i dagene 28.-30. okt. 1749. Alle
rede i april udgik meddelelse til landets biskop
per om programmet for festlighederne, der på
tredjedagen skulle omfatte bl.a. latinske taler af
rektorer og konrektorer ved landets lærde sko
ler.24 Programmet blev i hovedtræk gennem
ført som planlagt, men umiddelbart før minde
festen kundgjordes et nyt punkt for 30. okt.:
Nedlæggelsen af den første sten til en ny kir
ke.25

Kongen ankom om formiddagen til prinses
sens have, ledsaget af et stort følge. I den otte
kantede pavillon midt i haven var der til almin
delig orientering ophængt »Grundrids, Afteg
ning og Facade« af den nye kirke, tegnet af
»Generalbygmester Obrist Eigtved«.26 Sjæl
lands biskop Peder Hersleb holdt først en kort
tale med udgangspunkt i skriftstedet: »Denne
Steen skal blive et Guds Hus« (1 Mos. 27,22)
med en velvalgt hentydning til stamfaderen for
Israels 12 stammer, Jakob, der efter sin vision
om himmelstigen oprejste den sten, han havde
brugt som hovedgærde, til en støtte, der skulle
være Guds hus. Ligesom Jakobsstigen skulle
den kongelige jubelfest minde om Guds nåde,
og den oldenborgske stammes velgerninger var
at lignes ved stigens trin. På samme måde var
nedlæggelsen af kirkens grundsten et vidnes
byrd om kongens gudsfrygt og taknemmelig-
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Fig. 10. Plan af Frederiksstaden 1750. Udsnit af Københavnskort, udført af S. C. Gedde (s. 471). RA. –
Plan of Frederiksstaden 1750. Detail of a map of Copen
hagen by S. C. Gedde.

hed for Guds nåde imod det oldenborgske hus
gennem de seneste 300 år.27
Kongen trådte herefter ned fra pavillonen for
at lægge grundstenen netop dér, hvor altret
skulle stå. Til lejligheden var en tilhugget og
udhulet sten nedsat i haven. Her lagde majestæ
ten en smukt udarbejdet æske af norsk marmor
med forskellige jubelmedaljer, slået til festen.
Deriblandt var en særlig medalje, udfærdiget
netop til denne anledning, med indskriften: »In
Memoriam Servatæ Per Tria Secula Regiæ Do
mus Oldenburgicæ Grato in Deum Animo,
Fredericus V Rex Dan. Norv. Hujus Templi
Primum
posuit
Lapidem
D.XXX
Octobr.
MDCCXLIX« (Til Amindelse, at Gud i 300
Aar har bevaret Det Kongel. Oldenborgske

Huus har Friderich den Femte, Konge til Dan
mark og Norge af et taknemmelig Hierte lagt
den første Steen til denne Kirke den 30. Oc
tobr. 1749).28
Sidenhen blev en dæksten nedhejst, idet kon
gen først med en særlig murske og hammer af
sølv havde lagt kalken hertil. Om stenen gjor
des derpå en mur, øverst lukket med en stor,
tung sten, der blev lagt på til paukers og trom
peters lyd.29
Efter veludført gerning drog de kongelige
tilbage til Christiansborg. Endnu en tid har
Herslebs afsluttende velsignelse nok klinget for
de tilstedeværendes ører – at bygningen måtte
forfremmes og fuldføres til Guds ære og kon
gens glæde, og at »Guds Naade maatte være
med dem, som denne Bygning skulle forestaae,
at deres Gierning maa vel lykkes«. Festdagen
afsluttedes
for majestæternes vedkommende
med nedkastning af jubelmedaljer fra slotsbalkonen og efterfølgende gallataffel. De ved
grundstensnedlæggelsen
medvirkende
hånd
værksmestre og svende blev heller ikke glemt.
Dagen efter indleverede Eigtved en regning på
153 rdl. for et traktement af vin, konfekt, kaffe
og te til de implicerede.30 Selv var hofbygme
steren 28. okt. blevet forfremmet til oberst.31

ARBEJDET INDLEDES.
BYGGERIETS ADMINISTRATION
OG FINANSIERING
Der skulle forløbe omtrent et halvt år fra grund
stensnedlæggelsen, før arbejdet på byggeplad
sen kunne gå i gang. Som nævnt ovenfor forelå
21. okt. 1749 en række approberede tegninger
til kirken, antagelig identisk med det udkast,
der var at se ved grundstenshøjtideligheden
godt otte dage senere.
28.
dec. 1749 fastslog en kongelig resolution,
at Eigtved inden fire uger skulle indlevere
overslag til byggeriet, »nebst dazu gehörigen
Zeichnungen«.32 27. febr. 1750 fremlagdes det
første overslag, der dog kun angik tømrer-,
murer- og smedearbejdet i forbindelse med
fundamenteringen, i alt budgetteret til 37.686
rdl.33 Som understreget af hofbygmesteren
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manglede der endnu oplysninger om de bedste
og billigste materialer, før det endelige over
slag for hele bygningen kunne gives. I øvrigt
var fundamenteringen alt, hvad der inden for
samme år kunne præsteres.
Overslaget af 27. febr. blev forelagt den
øverste instans for landets bygningsvæsen,
Bygningskommissionen af 1742, hvis økono
miske eksperter, Partikulærkammerets kasserer
Gabriel Linde og bogholderen S. G. Hildermann, samt den kommiterede fra Rentekam
meret, Jacob Barchmann, 5. marts udfærdigede
en forestilling til kongen. Man nærede stor be
kymring ved de omfattende udgifter i betragt
ning af »der Zeichnungen wie auch des Obrist
Eigtwedt in der Commission gethanen Anzei
ge«, hvilket mindst ville beløbe sig til et par
tønder guld. Alene kuplen på kirken ville kom
me til at løfte sig 17 alen højere end tårnet på
S. Nikolaj kirke (dvs. ca. 150 alen). Kommissi
onen henstillede derfor til majestæten, at Eigt
ved i overensstemmelse med sin instruks som
hofbygmester og de kongelige ordrer udarbej
dede et generaloverslag for hele byggeriet med
tilhørende tegninger. 17. marts resolverede
Frederik V dog, at arbejdet med pilotering og
fundering snarest skulle gå i gang og det ind
sendte overslag derfor foreløbig godkendes.
Men Eigtved skulle inden seks uger aflevere et
ordentligt generaloverslag og samtlige tegnin
ger til kommissionens gennemsyn og udtalel
se.34 21. april forelå beregningerne vedrørende
omkostningerne til hele kirken, i alt 259.407
rdl. Indlagt i beregningerne findes et udateret
(samtidigt?) overslag fra stenhuggermester Ja
cob Fording over udgifterne, såfremt bygnin
gen skulle beklædes med marmor ind- og ud
vendig. Dette ville betyde en merudgift på
465.814 rdl., i alt 725.221 rdl.35 Efter Eigtveds
sidste projekt af 6. maj 1754, som Anthon et år
efter vurderede, ville beløbet dog kun blive på i
alt 598.000 rdl. (jfr. s. 492).
Det var som nævnt Bygningskommissionen,
der i henhold til sin instruks af 25. april 1742 i
den første fase fik opsyn med kirkebyggeriet. I
kommissionen var både Eigtved og hans kolle
ga, Lauritz de Thurah, beskikkede.36 Kommis
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sionen var underlagt Adam Gottlob Moltke,
kongens nære ven, hofmarskal og direktør for
Partikulærkammeret. Denne havde fra begyn
delsen haft overdirektionen over kirkebygge
riet. Samarbejdet med Eigtved forløb dog
langtfra gnidningsfrit (jfr. s. 484), og det kan
have været en af årsagerne til, at man 31. marts
1753 valgte at nedsætte en særskilt kirkebygningskommission. Den nye kommission talte
foruden Moltke og Barchmann (tilforordnet),
gehejmeråderne C. A. Berckenstein og J. H.
E. Bernstorff, overceremonimester V. C. von
Plessen, samt som anden tilforordnet, kabi
netssekretær F. C. Esmarck. Dens opgave var
som mellemled mellem bygmesteren og kon
gen at have overopsyn med arbejdet, materiale
leverancerne (vigtigst af alt den norske mar
mor) og økonomien, samt føre tilsyn med for
arbejderne til kirkens udsmykning og til de
vigtigste inventarstykker (alter, prædikestol,
vaser, skjolde og figurer).37 Esmarck forvaltede
fra 4. april 1750 den årlige udbetaling fra parti
kulærkassen, oprindelig fastlagt til 40.000 rdl.
pr. år, men ifølge resolutionen »foreløbig« be
grænset til 16.000 rdl. De årlige bevillinger
blev dog suppleret med tilskud fra kongens
egen kasse, i alt en sum på 51.000 rdl. frem til
1756.38
EIGTVEDS FØRSTE PROJEKTER
1749-52
I de fem år Eigtved ledede Frederikskirkens
byggeri, fra efteråret 1749 til sin død 7. juni
1754, udarbejdede han mindst fem forskellige
projekter, hvoraf fire er daterede, henholdsvis
21. okt. 1749, 20. marts 1752, 10. april 1754 og
6. maj 1754. Blandt disse er bevaret tegninger
fra udkastene af marts 1752 (s. 478) og april
1754 (s. 489). Det tidligste forslag fra 1749 lader
sig antagelig belyse gennem en udateret plan og
et tværsnit af kuplens tagværk. Hertil slutter
sig en fundamentsplan, der lader sig deducere
af senere optegninger (s. 478). Det senest ap
proberede projekt af maj 1754 er omtalt i en
afgangsliste
fra
Partikulærkammeret
1774
(nr. 15, facade og profil), men synes ikke beva
ret (s. 491).39 Derimod kendes et udateret for-
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Fig. 11. Fundamentsplan af Eigtveds kirke. Rekonstruktion på grundlag af G. D. Anthons og N.-H.Jardins
planer fig. 44 og 53. 1:600 (s. 478). Tegning MN 1985. – Foundation plan of Eigtved’s church. Reconstruction on the
basis of G. D. Anthon’s and N. H. Jardin’s plans, figs. 44 and 53.

slag, udarbejdet formentlig samtidig med pro
jektet af april 1754 og i hvert fald før det sidste
udkast fra maj (s. 490). I afgangslisten er nævnt
endnu et sæt tegninger fra Eigtveds hånd (nr. 9,
to grundplaner, en profil og en facade). Disse
kan referere til et af de ovennævnte projekter
eller måske hidrøre fra et, nu ukendt, forslag.
Eigtveds først approberede projekt, der ikke
tidligere har været nævnt i litteraturen, forelå
21. okt. 1749, knap en måned efter den rentegnede generalplan over hele området.40 Det er
antagelig dette forslag (omfattende grundrids,
»Aftegning« (her et prospekt?) og facade), der
kunne beses i havepavillionen ved grundstens
nedlæggelsen (s. 473). En anden samtidig be

skrivelse nævner alene »en Prospect-Tegning
(...), (hvoraf) man kunde slutte sig til, at det vil
blive en meget ziirlig og prægtig Bygning,
prydet med 3 Taarne«.31 Det må være den høje,
lanterneprydede midtkuppel, der sammen med
de to flankerende tårne har givet anledning til
denne lidt misvisende omtale. At den meget
høje kuppel var et karakteristisk element allere
de i dette første forslag, herom vidner dog også
Bygningskommissionens omtale fra 5. marts
1750 (s. 475). Når man dertil føjer, at facaden
kun på enkelte punkter (udvidelse af indgangs
partiet og åbningerne herover, samt tilføjelsen
af de kongelige medaljonportrætter) blev revi
deret i projektet af marts 1752 ifølge en påskrift

EIGTVEDS FØRSTE PROJEKTER

477

på den bevarede tegning (fig. 14), må det for
modes, at kirkens udformning i hovedtræk har
været fastlagt allerede 1749.
Kirken var formet som en centralbygning,
hvis tre nedre stokværk dannede sokkel for den
usædvanligt høje tamburbårne midtkuppel og
de to lavere sidetårne med løgkupler. En sam
menligning med de bevarede facadetegninger
fra 1754 (fig. 19 og 24) viser, at Eigtved i den
efterfølgende fase kun ændrede enkelte detaljer.
En væsentlig afvigelse fra 1752-projektet var
dog tamburens udformning. Herom vidner to
udaterede tegninger af bygningens øvre del: et
tværsnit gennem kuplen med angivelse af tag
værkets tømmerkonstruktion og fire tilhøren
de planer, alle samlet på ét blad (fig. 12-13).41
Dimensionerne og profilen svarer nøje til 1752tegningen, bortset fra to væsentlige detaljer,
udformningen af tamburens vinduer og hoved
gesimsen herover. Tagværksplanens nederste
(halve) diagram må svare til et snit gennem
tamburens vinduesetage. Det viser et system
med seks åbninger (dvs. i alt 12), indbyrdes
adskilt af skiftevis enkelte og dobbelte volutter
(fig. 13). Denne sekvens genfindes 1752, dog
med den vigtige forskel, at åbningernes antal er
reduceret til 10, idet de to vinduespar i øst og
vest er blevet slået sammen til to store åbninger
over hovedindgangen.42 Det var netop denne
forandring, der i følge påskriften var tilkom
met 1752. De enkelte indaddrejede volutter, er
blevet erstattet af fremspring, kronet af statuer.
Hovedgesimsen på tværsnittet (fig. 12) genta
ger skemaet med volutter, der her er udaddrejede, som det endnu ses på sidetårnene 1752
(fig. 14). Disse blev sidenhen erstattet med por
trætmedaljoner. Samtidig er de nedre partier
ved kuppelfoden blevet smykket med ekstra
Fig. 12-13.
mentlig fra
12. Snit af
tamburetage
(s. 477). –

Snit og planer af kuppel og lanterne, for
Eigtveds første projekt 1749. 1:600. RA.
kuppel og lanterne (s. 477). 13. Planer af
samt af kuplens og lanternens tagværk

Cross-section and plans of the dome and lan
tern, probably from Eigtved’s first project 1749. 12.
Cross-section of the dome and lantern. 13. Plans of the
drum storey, as well as the roof construction of the dome
and lantern.

Danmarks Kirker, København
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profilled. Kuppeltværsnittet og de tilhørende
planer afspejler således et ældre stadium i for
hold til 1752-projektet og er formentlig udar
bejdet som supplement (måske ledsaget af et
arbejds- og materialoverslag) til det approbere
de sæt af 21. okt. 1749.43 At dette ikke har været
tilstrækkeligt detaljeret som grundlag for byg
gearbejdet, herom vidner en kongelig henstil
ling om flere tegninger, både af 28. dec. 1749
og 17. marts 1750.34
27. febr. 1750 afleverede hofbygmesteren dog
en tegning til kirkens fundament, ledsaget af et
overslag vedrørende denne del af bygningen.
Fundamentsplanen, der opnåede approbation i
tiden mellem 27. febr. og 30. maj 1750, er ikke
bevaret. Men den kan som nævnt udledes fra
senere planer af G. D. Anthon og N.-H.Jardin
(fig. 36, 44, 53). Planen giver en væsentlig in
formation om kirkens indre pillekrans på det
tidlige stadium (fig. 11). 12 støttefundamenter
er angivet inden for den ydre ringmur. Frareg
net underlaget for alterpartiet i vest og hoved
indgangen i øst har dette antagelig svaret til 10
piller i kirkerummet. Dette bekræftes af på
skriften på den tidligst kendte grundplan fra
april 1754 (fig. 18). Her er som anført bibeholdt
de seks hovedpiller med forstærkning, mens fi
re mindre piller er udeladt. På planen er dog
angivet fire pillepar af væsentlig reduceret om
fang i nordøst, nordvest, sydøst og sydvest, på
de oprindelige støtters plads.
I begyndelsen af maj 1750 udløb den af kon
gen i marts angivne frist på seks uger for indle
vering af overslag og tegninger. Eigtved havde
dog allerede 21. april affattet en »Ohngefehrliche Berechnung« over samtlige udgifter. Om
han også fremkom med flere arbejdstegninger
er uvist, men ret sandsynligt. Dog har der næp
pe før 20. marts 1752 foreligget et nyt samlet
projekt at dømme efter hans brev til Moltke af
samme dato.35
Baggrunden for udarbejdelsen af det nye for
slag kan have været et ønske om en dekorativ
forbedring af det gamle projekt. Dette støt
tes af en korrespondance mellem Moltke og
den designerede udenrigsminister J. H. E.
Bernstorff. I et brev 14. aug. 1751 – det eneste

kendte aktstykke i sagen – takker Moltke Bern
storff for den »Plan de l’eglise«, som han har
modtaget. Han nævner desuden, at Eigtved sy
nes meget tilfreds med »des idées de monsieur
Varin« og siger, at planen vil være ham til stor
hjælp i forbindelse med kirkens udsmykning
(»l'embelissement de l’eglise«). Brevet omtaler
endelig, at en planlagt Frankrigsrejse for Eigt
ved samme sommer antagelig må udskydes til
den kommende vinter.44 Muligvis er det Eigt
veds Norgesrejse september 1751, der har stil
let sig hindrende i vejen (s. 484). Med udgangs
punkt i Moltkes brev må man slutte, at Eigt
veds approberede tegninger fra 1749 gennem
Bernstorff, der siden årets begyndelse residere
de i Danmark, har været sendt til sagkyndig
vurdering i Paris. Det var en fremgangsmåde,
som også skulle benyttes ved andre af kirke
projekterne (s. 508). Den rådspurgte »monsieur
Varin«, måske billedhuggeren og bronzestøbe
ren Pierre Varin,45 udarbejdede et forslag, der
endnu 1774 registreres under Varins navn i Par
tikulærkammeret. Det beskrives her som om
fattende i alt tre tegninger (grundrids, profil og
facade).39 Ingen af disse kendes. Derfor vides
det heller ikke, om Varins konsulentvirksom
hed bestod i andet end forslag til en dekorativ
forbedring af Eigtveds projekt.
Facadetegningen af 20. marts 1752 (fig. 14)
var del af et sæt på i alt fire blade, mærket »A« –
»D«. Facadetegningen er i nederste venstre
hjørne mærket »Lit. C«.46 Sættets øvrige dele
omfattede, som anført i den ledsagende beret
ning af Eigtved, to grundrids (»A«-»B«) og et
alternativt forslag til facaden (»D«). Disse tre
tegninger kendes ikke. Hovedindgangsdørene
var som nævnt blevet gjort bredere og større,
således »dass die fahrende im trockenen absteigen können«. Åbningerne herover, samt i
3. etage, var tilsvarende udvidet. Endelig fore
slog Eigtved, at »zum Gedächtnis über den
Haubt-Gesimse der 3te Etage, der Allerhöchst
Regierende Oldenburgische Stam bis jetziger
Zeit en Medaille angebracht werde«. Som et
variationsforslag fremlagde hofbygmesteren en
tegning (»D«), hvor der også i 3. etage var stør
re åbninger (ikke alene mod øst og vest), flan-
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Fig. 14. Hovedfacade. Eigtveds projekt af 20. marts 1752. 1:600 (s. 478). Kunstakademiets Bibliotek. – Main
facade. Eigtved’s project of 20th March 1752.

31*

480

FREDERIKS KIRKE I 1749-1770

Fig. 15. Alternative forslag til udformningen af portalpartiet, jfr. projektet af 20. marts 1752 (s. 480). Kunsta
kademiets Bibliotek. – Alternative proposals for the principal entrance, cf. project of 20th March 1752.

keret af joniske søjler. Dette ville ganske vist
forbedre kirkens udseende, men dog være for
bundet med ekstra omkostninger, idet søjlerne
ville komme til at træde foran fundamentet og
(i forhold til etagen under) hvile på hvælvene.35
Trods de ekstra udgifter skulle dette forslag,
der dels forbedrede lysforholdene i kuppelrum
met, dels bragte lanternens system i harmoni
med tårnenes joniske orden, blive inkorporeret
i det næstfølgende, bevarede udkast af april
1754 (fig. 19). Tårnene i fig. 14 følger i øvrigt
bygningens dekorative system i hovedtræk
med afvekslende fuget og glat parti forneden,
men der er ikke korrespondance mellem vin
duesformer eller -højder i underdelens 2. og
3. stokværk. Også i de øvre etager, svarende til
kirkebygningens tambur og hovedgesims, fin
des variationer. Over for tamburens volutformede pilastre er der som nævnt højere joniske
søjler. Tårnenes brede hovedgesims har dob
belte volutter (som i det ældre forslag), men nu
placeret overfor de 12 kongemedaljoner. Den
høje tilspidsede kuppel gennembrydes af to eta
ger åbninger, som giver lys til den indvendige
kuppellanterne – et forhold, der ikke var illu
streret i de ældre kuppeltegninger (fig. 12-13).
Den kronede, udvendige lanterne afslutter søj
leordnernes rangfølge opadtil med korintisk

orden. Bortset fra dekorative detaljer svarer
profilen til fig. 19.
Facadetegningen af 1752 illustrerer, hvordan
bygningskompleksets lave underetage med sin
vandrette fugning klart har haft karakter af
sokkel for de to ovenliggende etager, der var
smykket med pilastre og søjler i dorisk orden.
Denne opbygning er, som det ofte er blevet
fremhævet, sikkert bevidst tilpasset Amalienborgpalæerne. Dog er kirkefacadens øvre
del ca. 4 alen højere end de tilsvarende led på
palæerne som en understregning af dens større
betydning.47 Over den vandrette hovedgesims
ses en balustrade, som netop gennembrydes i
midten af en frontispice med den kongelige
bygherres monogram i rocailleprydet ramme.
På hver side heraf symboliserer to liggende
kvindefigurer kongens valgsprog »Prudentia et
Constantia«, mens den vingede Fama ovenover
udbasunerer monarkens ry. De fire flankerende
figurer viser dyder (Justitia, Temperantia (?))
eller andre personifikationer (kvinde med spejl
og buste, kvinde med trompet og løve
(Gloria?)).
Seks bevarede variationer til hoveddøren og
frontispicen viser udkast til dekorative ændrin
ger (fig. 15-17, 73).48 Det fremgår ikke af Eigt
veds beretning, om disse udgjorde en del af
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Fig. 16. Alternative forslag til udformningen af portalpartiet, jfr. projektet af 20. marts 1752 (s. 480). Kunsta
kademiets Bibliotek. – Alternative proposals for the principal entrance, cf project of 20th March 1752.

sættet. I princippet kan de også være tilkommet
som et særskilt supplement. Forslagene berører
højden af hoveddøren og dennes form, den
overliggende kartouche og de flankerende par
tiers fugning og udsmykning (fig. 15-16, 73).49
Den alternative frontispice indføjer et nyt ele
ment: en trekantfronton, på hvis skrånende si
der de to dyder har fået plads, mens det konge
lige navnetræk, nu formet som et spejlmono
gram, ses over gavlspidsen i et pæreformet
skjold (fig. 17).

BYGGEARBEJDET
UNDER EIGTVEDS LEDELSE
1750-54
Med den kongelige resolution af 17. marts 1750
var der officielt givet grønt lys for byggearbej
dets påbegyndelse, dvs. for opførelsen af fun
damenterne i henhold til Eigtveds foreløbige
plan af 27. febr. En ældre kongelig resolution af
9. sept. 1749 havde imidlertid fastlagt, at man i
forbindelse med arbejder på kongens slotte og
bygninger skulle lade afholde licitation blandt
de til det pågældende arbejde mest anvendelige
håndværkere for at opnå et så økonomisk til
bud som muligt.50 Denne forordning måtte
bygningskommissionen
nødvendigvis
tage

stilling til, selv om Eigtved allerede havde ind
hentet tilbud fra murermester Krause og tøm
rermester Zuber. Som et kompromis foreslog
man dog i betragtning af byggeriets vigtighed
at lade kongen selv vælge blandt fire af Eigtved
anbefalede murermestre og et tilsvarende antal
tømrere. Materialeleverancerne blev derimod
udbudt i licitation. Kongen bifaldt 27. april
uden videre den sidstnævnte beslutning. Hvad
angår selve fundamentsarbejdet, valgte han de
to mestre, som Eigtved allerede havde indhen
tet tilbud hos, og som i øvrigt begge figurerede
på den fremsendte liste. For opførelsen af selve
kirken ville kongen dog først meddele sin reso
lution, når de komplette overslag forelå. I øv
rigt indrømmedes toldfrihed for de til funda
mentet fornødne pommerske bjælker og spær,
tillige med en tilladelse til frit at anvende red
skaber og håndlangere fra byggepladsen ved
residensslottet.51
30.
maj 1750 var kontrakterne vedrørende
fundamentsarbejdet opsat og 15. juni approbe
ret, såvel med håndværkere (murermester
Krause, tømrermester Zuber), som med leve
randørerne (teglmestrene Peter Henningsen og
Hans Korff, firmaet Bonfils og Oberkampf an
gående kalk, brændt med stenkul, hofstenhug
ger Jacob Fording for kalk, brændt med træ,
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samt Jacob Madsen og Johan Conrad Reusch
for leverancen af groft mursand). For den fort
satte leverance af materialer til det øvrige kirke
byggeri havde man i licitationsprotokollen an
ført, at eventuelle liebhavere hertil ville få nær
mere besked i januar (1751). Leverandørernes
kontrakter indeholdt da også et tilbud om se
nere leveringer.52
21. april 1750 fremlagde Eigtved sin om
trentlige beregning af de samlede omkostnin
ger ved byggeriet. Foruden fundamentsudgifterne, der hvilede på de allerede indhentede
overslag, var her anført de forventede beløb for
materialer (mursten, kalk, sand, tømmer og
tov) og arbejdsløn (murere, tømrere, kobber
dækning »mit Ornamenten«, snedker og bil
ledhuggere til arbejdet på kongens kirkestol og
prædikestolen). Alt i alt anslået til 259.407 rdl.
og 37 skilling (!).35 Blot fire år senere var det
ganske andre tal, der nævntes (s. 494f.). En
meget væsentlig post var i øvrigt udeladt af det
første budget: udgiften til kirkens beklædning
(se ndf.).
Indtil videre koncentrerede man sig om byg
gepladsens etablering og fundamentsarbejdet.
17. marts blev Hinrich Block ansat som bygningsforvalter med bolig i gartner Bruhns tidli
gere residens ved den nuværende kirkeplads,
og fra 6. april blev løjtnant Agricola stillet i
spidsen for arbejdsstyrken. Samme dag be
gyndte gravningen til fundamentet.53 Det er
ikke gennem regnskaberne muligt at fastslå
præcist, hvor langt man nåede inden for de
enkelte år i den tidligste fase. 1750 må arbejdet i
første række have bestået af pilotering med
nedramning af pæle og nedstampning af sten,
bl.a. gamle mur- og kampesten fra Ama
lienborg plads. Arbejdet besværliggjordes af
tilsivende vand fra den fugtige grund, og 20
ærlige slaver var siden 24. aug. 1750 bestandig
beskæftiget ved pumperne. Man arbejdede dog
med så stor ildhu, at naboejendommens brønde
tørlagdes. Efter standsningen af arbejdet i de
kolde
vintermåneder,
hvor
fundamenterne
midlertidigt tildækkedes, videreførtes bygge
riet 1751 og 1752. Som understreget i både Zu
bers og Krauses kontrakter omfattede arbejdet

også en forberedelse til placering af »die einwendige Pfeiler, sonach der Zeichnung in die
Öfnungen angedeutet (sind)«.51 Murermester
Krauses kontrakt lød på opførelse af fundamentsmurene 4 alen under og 2 alen over hori
sonten. Dette mål synes nået i sommeren 1752.
Fra august samme år udbetaltes i hvert fald 500
rdl. i afdrag til fortsættelsen af muren over ho
risontniveau udover det allerede i kontrakten
fastlagte beløb. Heraf afregnedes for sidste rate
15. jan. 1752. Der var da ifølge en opgørelse pr.
29. marts 1756 af Lauritz de Thurah, der ledede
arbejdet på byggepladsen efter Eigtveds død,
opmuret 4631 alen3 over horisonten.53 Men ar
bejdstempoet var fra 1753 mærkbart nedsat.54
Materialleverancerne
indledtes
ligeledes
1750. Efter kongelig resolution af 27. april op
nåedes toldfri indførsel af det fornødne tøm
mer, der i henhold til aftale leveredes af køb
mændene, rådmand Falck, Peter Casse og Hel
ge Holm. 26. febr. 1751 opnåedes frihed for
fragtafgift, stempelpapir og accise for de skibe,
der transporterede mursten, eftersom »denne
Friderichs Kirke bliver opbygt af Vores eegne
Midler, Gud til Ære, Hoved Staden til Zirath,
saavelsom og Stadens Indvaanere, følgelig og
Magistraten i fremtiden til Gavn og Nøtte«.53
Men kongen ønskede ikke at berøve toldbe
tjentene deres skriverpenge, der skulle udredes
af kirkekassen. Efterhånden som byggemateri
alerne indløb, oplagredes de dels på selve kirke
pladsen, dels for det tungere gods’ vedkom
mende på kajen ved Søkvæsthuset, hvortil kir
ken siden 1750 betalte særlige bolværkspenge
for losning og lægning af materiel. Ifølge kon
gelig resolution af 28. april 1751 installeredes
der en kran her.55
I årene 1750-54 er materialerne strømmet ind
i en mængde, der snart oversteg det i kontrak
ten fastlagte kvantum. Således havde tegl
værksejerne Henningsen og Korff frem til 1754
leveret mere end den dobbelte mængde mur
sten. Det har muligvis i en vis grad sløret den
kendsgerning, at den anden hovedleverandør,
Madame Erichsen fra Nivå teglværk i stedet for
de aftalte 400.000 sten kun havde erlagt 4.500
stk. pr. 3. aug. 1750. Det øvrige kvantum eller
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Fig. 17. Alternativt forslag til hovedfacadens frontispice, jfr. projektet af 20. marts 1752 (s. 480). Kunstakade
miets Bibliotek. – Alternative proposal for the frontispice of the main facade, cf project of 20th March 1752.

en mængde på 330.936 stk. var derimod bragt
til en anden byggeplads i nabolaget, Moltkes
palæ på Amalienborg plads, der disse år rejste
sig i et hastigt tempo. Det var så meget desto
mere problematisk, eftersom disse sten var ⅔
rdl. billigere end de øvrige, og kongen herigen
nem kunne have sparet betydelige udgifter.
Moltke havde selv tilbudt at erstatte murstene
ne enten »in Natura oder mit Gelde a 6⅔ rdl.
oder 7 rdl. pr. mille«, men Frederik V valgte
»aus besondern Gnaden« at skænke stenene til
sin yndling og lade beløbet tilbagebetale af Par
tikulærkassen.56
SPØRGSMÅLET OM
DEN NORSKE MARMOR
Inden for de første travle byggeår havde man
endnu ikke taget endelig stilling til det yderst
relevante spørgsmål: hvilket materiale kirken
skulle beklædes med, indvendig såvel som ud
vendig. Først 1753 faldt den kongelige resolu
tion om valget af norsk marmor, men talrige
undersøgelser og overvejelser var gået forud. I
denne forbindelse var det ikke uden betydning,
at både Eigtved og stenhuggermester Fortling

havde interesser i leverancen. Begge var inde
havere af marmorbrud i Østnorge (ved Gjellebæk i Lier herred).57 Hertil kom, at Eigtved
stærkt anbefalede et nyligt fundet sandstensbrud i Nærud (se ndf.).
Overvejelserne om norsk marmor synes alle
rede begyndt i foråret 1750. Indlagt i Eigtveds
beregning af 21. april over de samlede bygge
omkostninger findes et udateret Promemoria,
med angivelse af omkostningerne til en samlet
beklædning af kirken efter et af Fortling pro
jekteret overslag.35 At spørgsmålet om norsk
marmor blev drøftet på dette tidspunkt, be
kræftes af, at udenrigsminister Johan Sigis
mund Schulin kort før sin død (13. april 1750)
skal have givet Fortling et mundtligt tilsagn
om leverancen på marmor til »der untersten
Sockel an der gantzen Circumferentz«. Da
Fortling fremførte sit tilbud i sommeren 1750,
måtte Eigtved dog bemærke, at der endnu intet
var resolveret herom. Kongen accepterede alli
gevel tilbudet.58 Fortling fremsendte 4. nov.
samme år et overslag på i alt 168.349 fod3 mar
mor til den samlede ud- og indvendige beklæd
ning op til kuplen, gulvet undtaget. Alt leveret
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på 5 år.59 Sagen fik imidlertid lov at hvile, og
foreløbig nøjedes hofstenhuggeren med at le
vere sokkelstenene.
1751
var der opstået en ny situation. Et lo
vende sandstensbrud på gården Nærud i Hed
marken var bragt for dagens lys, og september
samme år rejste Eigtved til Østnorge for at un
dersøge dets muligheder. Han var meget opti
mistisk mht. stenens kvalitet, der efter hans
mening var fuldt på højde med Bremersandstenen. Desuden ville Nærudstenen være billige
re, når først en transport blev lagt i faste ram
mer. De til kirken nødvendige 16.630 alen3
kunne leveres på 5 år (1752-56).60
Stillet over for de to alternativer blev sagen
af Moltke 6. april 1752 forelagt Bygningskom
missionen, hvori Eigtved også havde sæde.
Valget mellem marmor og sandsten (sidst
nævnte både fra Bremen og fra Nærud) skulle
ikke afhænge af de økonomiske forhold, men
snarere af en vurdering af 1) stenenes holdbar
hed til den udvendige beklædning og 2) mulig
hederne for en punktlig leverance af den norske
marmor. Kommissionen konsulterede en ræk
ke sagkyndige, arkitekterne Thurah og Fort
ling, billedhuggerne Louis-Augustin Le Clerc,
Simon Carl Stanley, Johan Christoph Petzoldt
og
Andreas
Gercken,
samt
stenhuggerne
G. H. Bahecke og J. P. Pfeiffer. Deres konklu
sion talte ifølge Eigtveds vurdering klart for
sandstenen, omend man ikke utvetydigt havde
foretrukket den norske fremfor den nordty
ske.61 Spørgsmålet var dog ikke afklaret her
med. Godt en måned senere indsendte kom
missionens tre økonomiske og juridiske eks
perter, Barchmann, Linde og Hildermann en
selvstændig redegørelse, der tankevækkende
nåede en helt anden konklusion end Eigtveds,
nemlig til fordel for det norske marmor. Denne
indstilling var en klar tilsidesættelse af hofbyg
mesteren. Samtidig rummede den forskellige
udfald mod Eigtved, der endog fik en »næse«
for at have undladt at sende kommissionen
overslag, såvel for kirken som for Frederiks
hospital på trods af den kongelige resolution
17. marts 1750.
Eigtveds reaktion var særdeles skarp. Han

tilbageviste den fremførte kritik. Samtidig for
klarede han, at når han i øvrigt ikke havde
fremlagt de nævnte overslag for bygningskom
missionen, skyldtes det dennes efter hans op
fattelse manglende sagkundskab. »Disse Herrer
Justice Raader have, ved Gud, ingen Begreb på
noget af slige Ting«.62 Det åbne opgør mellem
den nu sygdomssvækkede hofbygmester og de
kongelige embedsmænd bekræftes også fra an
den side.63
Herefter blev forhandlingerne lagt i hænder
ne på en uvildig instans, et af kongen nedsat
tremandsudvalg,
hvis
medlemmer
sidenhen
indgik i Kirkebygningskommissionen (Bern
storff, Berckentin, von Plessen). Udvalget tog
sig god tid. For at få nye argumenter indhente
de man betænkninger fra Norge (biskop Erik
Pontoppidan),
Frankrig
(usigneret),
Sachsen
(overlandbygmester Julius Heinrich Schwarze)
og Sverige (Carl Hårlemann). Alle anbefalede
marmorstenen. Det samme gjorde det hjemlige
ekspertpanel, hvis mening nu var mere detalje
ret refereret. Også Eigtved blev hørt. Han fast
holdt sine tidligere fremførte synspunkter, men
lovede dog, hvis marmoret valgtes, at levere
halvdelen i en kvalitet, svarende til Fortlings.
Efter ordre havde han yderligere undersøgt den
mere kompakte marmor fra Cummersø, men
fundet den for dyr.39
Den endelig afgørelse lå hos Frederik V. Ikke
uventet valgte han den norske marmor fra
Fortlings og Eigtveds stenbrud. Officielt stadfæstedes beslutningen 31. marts 1753.64 Ved
samme
lejlighed
oprettedes
Kirkebygnings
kommissionen (s. 475) – vel ikke mindst i lyset
af samarbejdsvanskelighederne mellem Eigt
ved og den eksisterende Bygningskommission.
Selv havde Eigtved direkte anmodet om »sich
gern (...) von unsere ordinairer bau Commissi
on dispensiret sehen mögte«. For yderligere at
fremskynde
byggeriet
bevilgedes
samtidig
60.000 rdl. for 1753.65 Resolutionen af
31. marts fastslog, at marmorleverancen på i alt
150.014 fod3 skulle deles ligeligt mellem Eigt
ved og Fortling, således at hver over en femårig
periode (1753-57) sendte 15.000 fod3 pr. år. Det
allerede eksisterende lager på ca. 5.000 fod3 fra
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Fig. 18. Plan af 1. etage (underetage). Projektet af 10. april 1754. 1:600 (s. 488). RA. – Plan of the lower storey.

både Eigtved (?) og Fortling skulle leveres in
den for 14 dage. Det var nu Eigtveds opgave at
opsætte kontrakten. Denne approberedes først
11. maj 1754.53 Den lange forberedelsestid
skyldtes ikke mindst et modsætningsforhold
mellem de to leverandører, der var uenige om
betingelserne for leverancen. Striden kom helt
op på overfladen i et brev 22. aug. 1753 til kirkebygningskommissionen fra Fortling, der an
modede, om han »mit dem Herre Obristen und
Hof-baumeister Eigtvedt in Ansehung der Kir
che Gebäude nicht mehr agiren dürfte«.66 Eigt
veds betingelser, som de var udformet i en fo
reløbig specifikation af 14. april 1753, ville rui
nere Fortling, der i øvrigt samme år slet ikke
havde kunnet komme til at tale med hofbyg
mesteren. Problemerne drejede sig dels om det
allerede leverede materiales skæbne, dels om
Eigtveds krav om alene at modtage mindre,

delvis tilhugne blokke efter i forvejen angivne
mål, et krav, Fortling afviste som uøkonomisk
bl.a. »falls die Kirchezeichnung annoch veran
dert wurde«.67 Den endelige kontrakt af
11. maj 1754 fastslog, at besparelserne på savelønnen som foreslået af Eigtved ikke kunne op
vejes af fordelen ved frit at kunne udvælge de
bedst egnede blokke og herefter bearbejde dem
direkte på byggepladsen. Leverancen skulle
derfor (i overensstemmelse med Fortlings øn
sker) ske i store blokke, losset ved Kvæsthuskajen eller på Gammelholm.59

EIGTVEDS SIDSTE PROJEKTER
Problemerne omkring etableringen af marmor
leverancen til kirken har antagelig lagt beslag
på en ikke ringe del af Eigtveds tid i hans sidste
leveår. Samtidig var hans helbred svækket.68
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Det har næppe heller bedret hans situation at
erfare, hvordan man 1753 fra højeste sted end
nu engang havde besluttet at søge ekspertbi
stand til forbedring af kirkens ydre udform
ning. Utilfredsheden med projektet af 20.
marts 1752 gjaldt facaden og her først og frem
mest portalen og kirkens hovedindgang, der
syntes for »snævre og trykkede« (trop etroits,
et trop ecrasés).
Bernstorff, som siden 31. marts 1753 havde
været medlem af den nye kirkebygningskommission, bad 26. maj s.å. den danske gesandt i
Paris, Ditlev Reventlow, om at konsultere den
arkitekt, som han skønnede bedst egnet mht.
denne bygningstype, for at høre hans mening
og lade ham udkaste en tegning. Opgaven var
dog underkastet visse betingelser. De allerede
lagte fundamenter skulle respekteres, – der
måtte intet ændres ved selve kirkens opbyg
ning (l’ordonnance), og den nye tegning skulle
være i harmoni med kuplen og de to sidetårne.
Som bilag fulgte kopier af Eigtveds tegninger,
heraf udtrykkelig nævnt en fundamentplan
(nr. 1) og en facadetegning (nr. 4).69
Det havde oprindelig været Reventlows tan
ke at videresende opgaven til Italien på grund af
Pariserarkitekternes »ringe smag hvad angår
den ydre dekoration«. Juni 1753 havde han dog
forelagt tegningerne for Ludvig XV.s hofarki
tekt (Premier architecte), Ange-Jacques Ga
briel, hvis nyligt projekterede École Militaire
havde gjort indtryk på Reventlow for sin »nob
le simplicité«.70 Gabriel havde 1740 bistået det
danske hof med et – dog ikke benyttet – udkast
til Dronningens galleri på Christiansborg.71
Også denne gang erklærede han sig indforstået
med at levere et forslag, men udbad sig yderli
gere oplysninger foruden de allerede foreviste
tegninger. Gabriels entusiasme satte dog Re
ventlow i en noget penibel situation. Berøvet
de nødvendige tegninger, hvis kopiering han
skønnede for bekostelig, var han nu forhindret
i at kontakte andre arkitekter. Især havde han
følt sig fristet til at spørge sig for i Torino.
Utvivlsomt spøgte erindringen om Filippo Juvarra, hvis hovedværk, kuppelkirken »La Superga« også var en inspirationskilde for Eigt

ved i arbejdet på Frederikskirken (jfr. s. 555).72
Heller ikke Bernstorff var begejstret for den
vending, sagen havde taget. Selv ønskede han
at høre »l’un des ms. Blondel«, vel den frem
trædende arkitekt og teoretiker, Jacques Fran
çois Blondel eller hans fader, arkitekten Jean
François Blondel.73 Gabriel fik november 1753
supplerende planer, og 13. maj 1754 kunne Re
ventlow omsider rapportere, at han havde
modtaget hele to projekter (»A« og »B«), Disse
blev herefter ekspederet videre til København,
men var endnu ikke ankommet 3. juni.74 Eigt
ved døde selv fire dage efter, og det er derfor
udelukket, at de nye projekter kan have haft
indflydelse på hans sidste tegninger. For sin
møje modtog Gabriel et sølvbordstel til
ca. 12.000 livres. Noget endeligt honorar havde
han ikke ønsket bortset fra dækning af sine ud
gifter. Herudover bad han om lov til at beholde
Eigtveds tegninger, hvilket Reventlow i den
foreliggende situation dårligt kunne nægte
ham. Men den danske diplomat understregede
dog, at de skulle returneres, hvis man absolut
udbad sig dem i København.75 For en detaljeret
analyse af Gabriels projekter, se s. 492.
Mens man afventede resultatet fra Paris, sy
nes Eigtveds allerede foreliggende tegninger
endnu engang at være underkastet en nøje
granskning. 8. febr. 1754 udbad hofbygmeste
ren sig de approberede tegninger (facade, to
grundplaner, en profil og en portaltegning) re
tur »zur weitern bearbeitung«. Af den efterføl
gende korrespondance fremgår, at det først og
fremmest har drejet sig om kopiering af det
approberede materiale, idet der dog ønskedes
yderligere en profiltegning med tårnene (tvær
snit mod vest), en halv facadetegning og en
halv profil (sammentegnet?). 22. febr. sendte
Eigtved kopierne af 1. og 2. etages grundpla
ner, samt facaden. 5. marts fulgte en halv
grundplan af nederste etage (svarende til hori
sontniveau) og en profiltegning (vel den halve,
der nævnes ovenfor). Endnu manglede dog det
ønskede tværsnit mod vest, som efterlystes
7. marts.35
Udfaldet af den fornyede undersøgelse om
kring de approberede tegninger lader sig aflæse
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Fig. 19. Hovedfacade. Eigtveds projekt af 10. april 1754. 1:600 (s. 488). RA. – Main facade. Eigtved’s project of
10th April 1754.

488

FREDERIKS KIRKE I 1749-1770

Fig. 20. Plan of 2. etage. Projektet af 10. april 1754. 1:600 (s. 488). RA. – Plan of the upper storey. Project of 10th
April 1754.

rent konkret i eksistensen af et nyt projekt, da
teret 10. april 1754. Heraf er bevaret fire teg
ninger, mærket »C« og nummereret fortløben
de fra 1-4 (facade, grundplaner af underetage,
2. etage samt kuppeletage) (fig. 18-21).76 Hertil
knytter sig et længdesnit mod syd, samt en
sammentegning af to halve planer, henholdsvis
over underetagen og 2. etage (fig. 23,22). Ingen
af disse er daterede.77 Endelig kendes to uda
terede tegninger, – en facadeopstalt og en halv
plan af samtlige etager.78 Disse to tegninger,
der antagelig repræsenterer et alternativt for
slag til projektet af 10. april 1754, vil blive om
talt mere udførligt nedenfor (s. 490f.).
Facadeopstaltens (fig. 19) påskrift opsumme
rer de vigtigste ændringer i forhold til det tidli
gere projekt: forhøjelse af underetagen, æn
dring af indgangsportalen, der nu er smykket
med søjler, samt »visse forandringer« i kuppel

etagen. En sammenligning med projektet af
20. marts 1752 (fig. 7) bekræfter dette. Den
nedre etage er forhøjet med 3,5 alen. Samtidig
er dens status som underordnet sokkeletage re
duceret ved fremhævelsen af hovedindgangen,
der nu er flankeret af søjler79 og indrammet af
bredere, reliefsmykkede siderisaliter uden refendfugning. Vinduerne i de tilbageskrånende
sider ved midtpartiet er erstattet af portaler (til
de indvendige trapper), mens tårnets nedre åb
ninger er blevet til statuenicher, prydet af Mo
ses’ og Johannes Døberens(?) skikkelser. Ho
vedetagen ovenover er stadig den domineren
de, men ligesom i underetagen har midtpartiet
fået øget vægt og monumentalitet. Tre + tre
doriske (toskanske) søjler flankerer nu den cen
trale åbning, – hvad søjleordenen angår en no
get uortodoks løsning over for underetagens
korintiske støtter. Endvidere er mezzanineta-
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Fig. 21. Sammensat plan af tamburetage, kuppel og lanterne. Projektet af 10. april 1754. 1:600 (s. 488). RA. –
Composite plan of the drum storey, dome and lantern. Project of 10th April 1754.

gens åbninger indføjet som ekstra lyskilder i
selve hovedbygningen og ikke som tidligere
kun forbeholdt mellembygningerne ved tårne
ne. Også i kuppeletagen er lysåbningerne ble
vet udvidet, her ved at slå de oprindelige fire
par dobbeltvinduer, adskilt af en pille, sammen
til fire store, nu søjleflankerede vinduer, sva
rende til den centrale åbning i øst og vest. For
størrelsen af vinduesåbningerne og tilføjelsen af
joniske søjler var dog allerede blevet præsente
ret i en tidligere tegning, »D« fra 20. marts
1752 (s. 478f.). Bjælkeværket over de joniske
søjler er forkrøppet og danner konsoller for
siddende putti med kranse, ført omkring mo
narkernes portrætmedaljoner. Disse er i øvrigt
nu vendt mod venstre og følger hermed solens
gang. Over tamburzonen er kun mindre foran
dringer i kuplens profilering og i tårnspirenes
vinduer.

Planerne af 10. april 1754 (fig. 18-21) er de
ældst kendte af kirkens nedre etager. Derfor
lader eventuelle variationer i forhold til ældre
projekter sig ikke direkte aflæse. Én forandring
er dog udtrykkeligt nævnt i påskriften på blad
nr. 2 (fig. 18), bibeholdelsen af de seks hoved
piller og udeladelsen af fire mindre piller. Dette
giver som nævnt s. 478 anledning til at rekon
struere den ældre plan med i alt 10 piller, hvil
ket underbygges af fundamentsplanen.
Kirkens planlagte indretning fremgår af de
eksisterende grundrids og det udaterede læng
desnit (fig. 23). Et prædikestolsalter, antagelig
med orgel ovenover, var tænkt anbragt i vest
over for kongestolen og hovedindgangen i øst.
Mellem de seks kraftige hovedpiller (og de otte
små supplerende støtter) er ophængt pulpiturer
i tre etager. En fjerde pulpituretage er desuden
angivet over kongestolen. Hertil kommer sto
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lerækker på gulvet i midtrummet, samt mellem
hovedpillerne. Koblede joniske halvsøjler på
høje postamenter pryder pillernes forside mod
midterrummet. Fra den joniske ordens bjælke
værk rejser kuplen sig, gennembrudt af fladbuede og cirkulære åbninger over hvert pille
mellemrum, samt i midten af en åben lanterne
på niveau med tamburen.
Siddende evangelister (her Matthæus og Mar
kus) er anbragt ved kuppelfoden, afvekslende
med englebørn. Det centrale rum ville have
været velbelyst af 24 vinduer (næppe dog af de
12 små mezzaninvinduer), mens kuppelrum
met skulle have lys fra fire ca. 5 alen høje åbnin
ger i tamburens sokkeletage og seks ca. 19 alen
høje vinduer i selve tamburen, her dog filtreret
gennem de små cirkulære vinduer og den indre

kuppellanterne. Det godt 40 alen høje øvre
kuppelrum har tilsyneladende været uden
egentlig funktion. Kommunikationen imellem
de enkelte pulpituretager er foregået via de fire
hovedtrapper, der rummes i de tilbageskrånende bygningspartier mod øst og vest. Trappeløb
i den ydre omgang udligner desuden højdefor
skellene mellem de nordre og søndre pulpiture
tager og etagerne i øst og vest ved alteropbyg
ning og kongestol. Adgangen til tårnene skulle
foregå
via
kommunikationsfløjene
imellem
disse og selve kirken.
Af Eigtveds udaterede projekt kendes, som
nævnt s. 488, to blade, en detaljeret facadeteg
ning i samme udformning som det daterede,
samt et halvplansnit, tegnet i en spinkel streg
uden lavering (fig. 24, 74). Herpå er kombine-

Fig. 22. Sammensat plan af 1. og 2. etage, jfr. projektet af 10. april 1754. 1:600 (s. 488). RA. – Composite plan of
the lower and upper storeys, cf. project of 10th April 1754.
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Fig. 23. Længdesnit mod syd, jfr. projektet af 10. april 1754. 1:600 (s. 488). RA. – Longitudinal section to the
south, cf. project of 10th April 1754.

ret planer af samtlige vandrette snit, også i kup
pelzonen. Udeladt er dog angivelse af pulpitu
rer og stolestader. Facadens opstalt viser en for
enklet og – hvad højdemålene angår – reduceret
version af det foregående (fig. 24). Mezzanine
tagen er elimineret. I stedet er de to nedre eta
ger forenet af en kolossalorden, foran midtrisalitten formet som en frontonprydet portal på
fire søjler.80 Der er samtidig sket en ændring i
etagernes indbyrdes status, idet underetagen nu
gennem sin højde klart er fremhævet som ho
vedetage. Betoningen af de lodrette linjer vide
reføres i kuppeltamburen, hvis joniske halvsøj
ler og dobbelte volutter er forlænget. Forenk
lingen gælder også tamburens hovedgesims,
der har mistet en række profilled. Lanternen er
dog uændret, hvorimod tårnene er forandret. I
stedet for rundede hjørner har de nu retkantede. Vinduerne er omarbejdede i lighed med sel
ve kirkebygningen. Glamhullerne, hvor kir
kens klokker skulle ophænges, er reduceret et
par alen. Til gengæld er urene trukket ned i
samme etage. Svarende til kirkens hovedge
sims er attikaen og de formidlende led op til
spiret på samme måde forenklet. Hvad orna

mentikken angår, er yderligere en række trofæ
er kommet til. Desuden bemærkes, at urenes
indramning med palmegrene er erstattet af
nedhængende frugtsnore, måske som en ind
rømmelse til den gryende nyklassicisme. Den
tilhørende plan giver ikke mulighed for at dra
ge sikre slutninger om interiørets udformning.
Dog har opbygningen med fire pulpituretager,
som det kunne ses på tværsnittet til projektet af
10. april (fig. 23), ikke uden videre kunnet ind
passes i den nu lavere bygning.81
Udfra en formel betragtning forekommer
det udaterede projekt at være det mest afklare
de og monumentale af Eigtveds udkast. Derfor
har det også været nærliggende at betegne det
som det sidste fra arkitektens hånd og identifi
cere det med hans senest approberede (men
hvad tegningerne angår ukendte) forslag af
6. maj 1754.82 Dette var 1774 registreret i Parti
kulærkammeret
(facadetegning
og
profil).39
Hertil kommer omtaler af projektet, dels i en
samtidig følgeskrivelse,35 der ikke før har været
inddraget i diskussionen, dels i senere vurde
ringer ved Thurah (29. aug. 1754) og Anthon
(5. sept. 1755).59 På grundlag af angivelserne
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herfra må det konkluderes, at det approberede
projekt af 6. maj ganske vist havde træk til fæl
les både med forslaget af 10. april og det udate
rede, men alligevel på visse punkter adskilte sig
fra disse.
Approbationsskrivelsen omtaler mindst tre
tegninger, hvorpå godkendelsen vel skulle fø
jes, en facade, signeret »ʘ«, en grundplan af
nederste etage og en profil »von Litr. A. B.
C. D. und die Lanterne Litr. E. in allen gefolget, und bey sig. ʘ ausgeführet«.83 Profilen har
således måske været ledsaget af supplerende
tegninger (planer?), betegnet litr. A-E. Med
hensyn til facaden tager approbationsskrivelsen
visse forbehold: i stedet for de antydede in
skriptioner skal anbringes trofæer, ligeledes
skal der være andre trofæer på tårnenes hjørner
og vinduerne »in das Haupt Gesimbs der
Frieses« skal udelades. Hvad selve balustraden
og opbygningen (Aufsatz) over portalens fron
tispice angår, må man, når byggeriet kommer
så vidt, konferere med Eigtved, ifald der skal
ske nogle ændringer. Denne summariske op
remsning giver enkelte retningslinjer for re
konstruktion af det approberede forslag, der
hverken har været nøje identisk med projektet
af 10. april eller det udaterede. Et vigtigt ken
detegn, der manglede i begge disse, var vin
duerne i frisens hovedgesims, hvilket – hvis det
skal give mening – må hentyde til indsatte mez
zaninvinduer i den doriske entablaturs frise.
Dette bekræftes af vinduernes mål, som opgi
vet af Anthon (2 alen høje, 1,5 alen brede),
hvilket svarer til metopernes dimensioner.
De øvrige mål, som opregnes af Anthon og
Thurah, harmonerer hvad vinduerne (bortset
fra mezzaninvinduerne) og de udvendige angi
velser angår med det udaterede forslag.84 Den
indvendige pulpituropbygning svarer derimod
til projektet af 10. april og måtte, som nævnt
ovenfor, lempes, hvis den skulle passe til det
udaterede forslags facade (fig. 24).85 Også pla
nen må – bortset fra indgangspartiet – have væ
ret kongruent med planerne for projektet af
10. april (fig. 18). Herpå tyder den omstændig
hed, at Anthons målangivelser for det ap
proberede forslags areal nøjagtigt svarer til den

række tal, der er antydet på den sammentegnede plan (antagelig hidrørende fra projektet af
10. april) (fig. 22). En detalje, der i øvrigt er
identisk hermed (og forskellig fra det udaterede
udkast) er tårnenes runde form, som nævnt af
Thurah.
Konklusionen må derfor blive, at udkastet af
10. april og det udaterede forslag er udarbej
det samtidig eller omtrent samtidig som alter
nativer. På grundlag heraf er det approberede
projekt udformet. Det forener det udateredes
proportioner (den højere underetage og lavere
overetage) og frontispiceprydede portal med
det daterede forslags tårnudformning og indre
opbygning. Alligevel synes det approberede
projekts udformning af tilbygningernes øvre
partier ikke at have været helt tilfredsstillende,
siden man som nævnt forbeholdt sig ret til æn
dringer netop af balustraden og opbygningen
over portalens frontispice.
Det skulle dog ikke blive Eigtved beskåret at
gennemføre de ønskede ændringer. 7. juni 1754
afgik han ved døden, og hans talrige tegninger
blev henlagt.

INTERMEZZO.
GABRIELS PROJEKT »A« OG »B«
Sommeren 1754 lå da de tre fuldt udarbejdede
forslag til Frederikskirken: Eigtveds sidste pro
jekt, som var approberet 6. maj 1754 (s. 491) og
Gabriels to, mærket »A« og »B« (s. 494f.).
August-september kom desuden to forslag fra
Lauritz de Thurah, som var byggeriets offi
cielle leder i perioden fra juli 1754 til marts 1756
(s. 500). Thurah blev afløst af den fra Frankrig
indkaldte Nicolas-Henri Jardin, som forestod
arbejdet indtil 1770. Jardin havde endnu ikke
fået overdraget ledelsen, da han ligeledes afle
verede to projekter (1 og 2) (s. 505). De blev
præsenteret for kongen 24. juni 1755. Foråret
1756 udførte Jardin endnu to projekter (3 og 4),
hvoraf det sidste blev approberet 26. juni sam
me år (s. 512). Herudover har hofbygmester
Georg David Anthon, der af Kirkebygningskommissionen fik i opdrag at vurdere de for
skellige forslag (Eigtveds sidste, Gabriels »B«
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Fig. 24. Hovedfacade. Eigtveds udaterede projekt fra o. april 1754. 1:600 (s. 490). RA. – Main facade. Eigtved’s
undated project from c. April 1754.
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samt Jardins 1, 2 og 4), også udarbejdet to pro
jekter, af hvilke det første er dateret 31. marts
1756 og det sidste sandsynligvis udført i vinte
ren 1756/57 (s. 518f.). En anden bygmester,
antagelig Johann Gotfried Rosenberg, indleve
rede 17. febr. 1756 et overslag med tilhørende
tegning (»Abriss«) (s. 527). Det er uvist, om
dette drejer sig om et nyt selvstændigt projekt
eller et tilbud på et af de allerede forelagte. I Par
tikulærkammerets afgangsregistratur af 1774
nævnes endelig en lang række tegninger til Frederikskirken. De fleste er navngivne og kan
identificeres med allerede omtalte projekter. To
unavngivne sæt på henholdsvis seks og otte
blade lader sig dog ikke med sikkerhed placere. 39
I forbindelse med de af Anthon foretagne
vurderinger blev han betalt for, selv eller ved
hjælp af ansatte, at kopiere de pågældende pro
jekter (s. 495). Disse tegninger kan sammen
med Anthons beskrivelser af de forskellige for
slag bidrage til identificeringen.
Som nævnt (s. 486) skete henvendelsen til
Ange-Jacques Gabriel sommeren 1753. I det
brev, som J. H. E. Bernstorff 26. maj stilede til
gesandten Ditlev Reventlow, betonedes, at kir
kens fundamenter var lagt og skulle respekte
res, samt at ideen om kuplen og de to tårne
skulle bevares. I Eigtveds projekter var kuplen
så høj, at den virkede som et tredie tårn. Kir
kens profil fik derved karakter af et vartegn,
som kunne vække associationer i retning af Kø
benhavns byvåben. Men effekten medførte en
kontrast mellem tårnpartiet og en underbyg
ning, der både skulle fungere som en sokkel og
glide ind i gadebilledet. Eigtveds første facade
forslag var for neutrale. Man savnede en hånd
gribelig monumentalitet i form af et mere
pompøst indgangsparti. Bernstorff havde på
peget, at den arkitekt, Reventlow valgte, skulle
koncentrere sig om den trykkede portal. Men
Gabriel mente, at han for at rette dette parti
måtte ændre hele bygningens disposition.69
Maj 1754 overdrog han Reventlow to helt nye
projekter, »A« og »B«.74 De var ledsaget af et
memorandum med angivelse af, hvilket forslag
Gabriel selv foretrak. Da Eigtveds død 7. juni

samme år betød, at man kunne bruge Frederikskirkebyggeriet som et lokkemiddel i forbin
delse med den påtænkte indkaldelse af NicolasHenri Jardin til Akademiet, kunne der dog
hverken være tale om at fortsætte efter Eigt
veds planer eller tage hensyn til Gabriels (jfr.
s. 504). De nyudførte projekter blev arkiveret.
I
Partikulærkammerets
afgangsregistratur
af
1774 er Gabriels projekter opført som nr. 11 og
12.39 Teksten, der ellers er dansk eller tysk og
ret summarisk, er i disse tilfælde fransk og så
udførlig, at der må være tale om en afskrift fra
en liste over de pågældende blade.86 Til dette
indtryk bidrager, at betegnelserne er fordelt,
som om afskriveren ikke har forstået den fran
ske tekst. Projekt »A« rummer 14 blade og
projekt »B« 15. Men da opstalterne i begge til
fælde er opført som en slags titler, har de begge
mistet et blad. Gabriels betænkning er til gen
gæld registreret som et blad af »B«. Blandt de
bevarede tegninger findes et tværsnit mærket
»Coupe au travers des deux portiques de l’eglise« (fig. 26). Denne titel genfindes i Partikulærkammerregistraturen efter opstalten til »A«.
Registraturen har ikke tidligere været benyttet
til identifikationen af de bevarede tegninger, og
tværsnittet har både været tillagt Gabriel og
Jardin.87 Overensstemmelsen mellem den fran
ske
titel
og
Partikulærkammerregistraturens
tekst sandsynliggør dog, at tegningen er en
replik af Gabriels projekt »A«.88 Muligheden
for gennem arkiverne at identificere såvel Ga
briels projekt »B« som Jardins projekt 1-3, be
kræfter denne antagelse.
Sommeren 1755 blev G. D. Anthon anmodet
om at vurdere Jardins to første projekter.59 Han
sammenlignede dem med Eigtveds seneste for
slag og kunne blandt andet konstatere, at Jar
dins »ersten Dessein« ville koste 1.709.542 rdl.
eller tre gange så meget som Eigtveds.89 Det
har været så grotesk, at Gabriels projekter atter
er blevet taget frem. Anthon gennemgik pro
jekt »B« og kunne 16. sept. 1755 konkludere, at
opførelsen heraf ville koste 1.103.477 rdl. Pri
sen forudsatte, at kuplerne var opført i massiv
marmor. Dette var antydet på snittet, men
kunne af tekniske grunde ikke anbefales. Molt-
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Fig. 25. Perspektivisk gengivelse af hovedfacaden, her henført til Gabriels projekt »B« 1753-54. 1:600 (s. 495).
Kunstakademiets Bibliotek. – Representation of the main facade, here ascribed to Gabriel’s project »B« 1753-54.

ke bad da om et overslag på projekt »B« med
den indre kuppel muret og de ydre udført i træ
og tækket med kobber. Omkostningerne blev
herved reduceret til 1.002.918 rdl.90 Beregnin
gerne kan have medført alvorlige overvejelser
om at bruge Gabriels tegninger. Umiddelbart
efter at Jardins to første forslag var kopieret og
november 1755 sendt til bedømmelse i hen
holdsvis Paris og Rom (jfr. s. 508), fik Anthon
ekstra tegnehjælp til hurtigst muligt at kopiere
facaden samt alle grundrids og profiler af Ga

briels projekt »B«.91 Ifølge Partikulærkammerregistraturen rummede Gabriels projekter in
gen perspektiver. Men da Anthon september
1755 vurderede projekt »B« beskrev han, hvor
dan bygningen set fra enten Bredgade eller Sto
re Kongensgade ville fremstå med trykket kup
pelparti og det frontale tamburvindue delvis
dækket af frontispicen. Blandt de bevarede teg
ninger er en perspektiv som netop viser de for
hold, Anthon nævner (fig. 25).92
Hertil svarer en halv opstalt, et halvt tværsnit
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Fig. 26. Snit tværs gennem kirkens to portaler, her tilskrevet A.-J. Gabriel og identificeret med hans projekt
»A« 1753-54. 1:600 (s. 496). RA. – Transverse section through the church’s two doors, here attributed to A. J. Gabriel,
and identified with his project »A« 1753-54.

samt en række halve og kvarte planer med detailsnit i randen (fig. 27-29). Tegningerne er
usignerede. De er udført i forskellig målestok,
men viser et projekt med samme mål og
hoveddisposition som det bevarede tværsnit
fig. 26. Og jævnføres de sammentegnede en
keltdele med Partikulærkammerets liste over
Gabriels projekt »B«, konstateres, at »Eleva
tion de l’eglise« er den halve opstalt fig. 27,
»Coupe au Travers des 2 campaniles de l’eglise«
det halve snit fig. 27 og så fremdeles. Der
mangler to tegninger, hvoraf den første opfø
res som »Plan des Fondations deja faites de
l’eglise« og den anden som »Plan du troisieme

Rang de Tribune«. De kan kun have vist i for
vejen kendte træk.
Overensstemmelsen mellem Partikulærkam
merets fortegnelse over indholdet af Gabriels
projekt »B« og de bevarede sammentegninger
fig. 27-29 understreger indtrykket af, at sam
mentegningerne må opfattes som Anthons ko
pier af projekt »B«. Perspektiven fig. 25 er
sandsynligvis udført samtidig med kopieringsarbejdet vinteren 1755-56.
En sammenligning mellem de blade, der her
efter betragtes som Gabriels projekt »A« ifølge
tværsnittet fig. 26 og hans projekt »B« ifølge
Anthons kopier fig. 25, 27-29, viser, at projek
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Fig. 27. Sammentegnet opstalt af hovedfacade og tværsnit mod vest, her henført til Gabriels project »B« 175354. 1:600 (s. 496). RA. – Elevation of main facade combined with cross-section to the west, here ascribed to Gabriel’s
project »B« 1753-54.

terne har samme mål og hoveddisposition,
men forskellige indvendige kuppelkonstruktio
ner. Projekt »A« har en dobbeltskalskonstruktion med udsigt gennem den underste skal til
en bemaling på den øvre. Projekt »B« har lige
som Eigtveds forslag en enkelt skal med ind
vendig lanterne. Tambursoklerne er i begge
projekter udvidet over orglet, hvor de danner
en slags kupler, som skjules bag gavlen. Frem
spring af denne type er temmelig usædvanlige.
Det faktum, at de både findes på tværsnittet
fig. 26 og det sammentegnede projekt fig. 2729, viser atter, at disse forslag er variationer af
den samme tanke. Tambursoklerne har samme

diameter, men selve tamburen er bredest i »A«,
der har den mest komplicerede kuppel.
Gabriel har i begge projekter respekteret
Eigtveds fundamenter. Men han har rettet por
talernes skrånende flanker ud og lagt trappehu
sene radialt, hvorved indgangspartiet har fået
en bredde, som optisk støtter en tempelgavlsportal med søjler i stor orden. I det indre er de
piller, som i Eigtveds projekter skjuler indgan
gen til de to tårne, fjernet, og det cirkulære rum
ændret til et ottekantet, idet de seks store og
fire mindre piller er erstattet af fire dobbelte og
samtlige søjlemellemrum udfyldt med skærm
vægge i én etages højde. Planen har på denne
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Fig. 28. Sammentegning af planer for 1. og 2. etage, tillige med snit af korparti i vest, samt snit og facde af
kongestol i øst. Her henført til Gabriels projekt »B« 1753-54. 1:600 (s. 496). RA. – Plan of the lower storey
combined with plan of the upper storey and cross-section of the chancel in the west, as well as cross-section and facade of the
King’s Pew in the east. Here ascribed to Gabriel’s project »B« 1753-54.

måde fået mere markerede akser og er kommet
til at ligne et græsk kors. Det er en type, som
griber tilbage til Filippo Juvarras hovedværk,
»La Superga« i Torino, som var blandt Eigt
veds mest iøjnefaldende forbilleder. Af planer
ne til »B« fremgår, at bygningskroppens om
rids er sammensat af to store og to små cirkel
udsnit forbundet med fire rette linier. Den her
af fremkomne oval giver en dybere kongeloge
og bedre plads til prædikestolsaltret overfor.
Kuplen og de to tårne er i begge tilfælde la
vere i forhold til underbygningen end hos Eigt
ved. De konkave løgkupler, som dækker tårne
ne på både Juvarras og Eigtveds kirker, er æn
dret til konvekse, så de svarer til bygningens
forenklede og mere massive karakter.

Af facaden til »B« fremgår, at underbygnin
gen har en gennemgående hovedgesims, som
visuelt bæres af de fire portalsøjler, af pilastrene
på hjørnerne af henholdsvis trappehuse og tår
ne, samt af de halvsøjler, som flankerer vin
duerne i tårnenes nederste etager og løber af i
kuppelafdækningernes hjørner. Samtlige kapi
tæler er korintiske. Vinduer og døre er retkantede og anbragt i samme højde på hver enkelt
etage. Kun kuplens øverste kviste er cirkulære.
Hoveddøren er forhøjet og portalpartiet yderli
gere fremhævet ved, at sideindgangene på trap
pehusenes konkave mure mod forhallen er for
synet med trekantgavle og kronet med ind
skriftfelter, samt guirlandekransede medaljo
ner. Beletagens vinduer har gavle og festoner.
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Fig. 29. Sammentegning af to halvplaner af mellemste pulpituretage, samt af tamburens sokkeletage. Her
henført til Gabriels projekt »B« 1753-54. 1:600 (s. 496). RA. – Combination of two half plans of the middle gallery
tier, as well as the drum base. Here assigned to Gabriel’s project »B« 1753-54.

I tamburen ses otte vinduer, som er anbragt i
tilbagetrukne felter og flankeret af frisøjler med
korintiske kapitæler. De glatte murstykker
mellem vinduerne smykkes af rektangulære,
forsænkede felter med skjolde, samt af rund
buede og segmentgavlskronede nicher med sta
tuer. Tamburens hovedgesims er forkrøppet og
forsynet med to statuer over hver murpille.
Otte konkave stræbepiller fortsætter i kuplens
ribber. Mellem ribberne er kvistvinduer med
guirlandenedhæng. Ottedelingen er fortsat i
lanternen, hvor otte vinduesmellemrum i tam
buren krones af små statuer omkring det svagt
løgformede spir. Systemet gentages på sidetår
nene, hvor grundplanens kvadrat aftrappes til
ottekantede kupler.

Projekt »A« har tilsyneladende samme tamburinddeling som »B«. Men kuplen adskiller
sig fra »B«s ved at have tolv vinduer med noget
mindre kviste.93 »A«s lanterne er atter ottedelt,
men uden den indsnøring, der giver spiret på
»B« den løgagtige form. Som en sidste varia
tion af det ydre kan nævnes, at tympanonfeltets
bagside er afrundet på »A« og retkantet på »B«.
Projekternes indre er som nævnt lige så kon
forme. Centralrummet har pulpiturer i fire eta
ger, omspændt af korintiske halvsøjler i stor
orden. Kuplen ligger højere end i Eigtveds pro
jekter og får lys fra otte store åbninger, som er
anbragt ud for tamburens vinduer. Tværsnittet
af »A« og planerne af »B« viser, at begge kup
ler er indskrevne i det ottekantede rum. Kors-
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formen er i begge tilfælde fremhævet med gav
le over hvert andet søjlemellemrum, så der
dannes fire store logeafsnit og fire mindre. I
»A« har gavlene segmentbuer, i »B«, hvor ho
vedgesimsen ligger lavere, er de halvcirkulære.
Da disse gavle skærer sig ind i en nødvendigvis
skrå attika, opstår uafklarede overgange, som
dog afsløres på snittene.
Tværsnittet af »A« viser en rig udsmykning
af det indre, med statuenicher og medaljoner på
pillerne, tandsnitprydet hovedgesims, kassette
værk i lofterne og rudemønstrede ribber. De
ovale kuppelvinduer har bladstavsindramning
samt topkartoucher og omgives af spejlfyldin
ger. Åbningen mod den øvre kuppel afgrænses
af en kraftig gesims med sparenkop og festo
ner. Facade og tværsnit af projekt »B« antyder
en enklere, mere »klassicerende« dekoration.
Det kan dog ikke udelukkes, at Anthon har
foretaget visse forenklinger i sin kopi af »B«.

THURAHS PROJEKT 1 OG 2
Lauritz de Thurah, som overtog Eigtveds de
partement efter dennes død og blev Frederikskirkebyggeriets leder indtil 1756, da han blev
afløst af Nicolas-Henri Jardin, har i tiden umid
delbart efter sin ankomst til København i juli
175494 – antagelig uopfordret – udarbejdet to
forskellige projekter til kirken. Hans forslag af
henholdsvis 29. aug. og 26. sept. 1754 var led
saget af følgebreve, hvori de betegnes som dels
et udkast til »derer an dem Desseins zur Königl. Friedrichs Kirche gemachte Veränderun
gen«, dels »Desseins zu einer Kirche«. Begge
projekter har omfattet plan, snit og facade.95
Tegningerne til det første er gået tabt. Men af
forklaringen fremgår, at dette forslag var en
korrektion af Eigtveds approberede. Byg
ningsmasserne var blevet mere sluttede og det
indre bragt i større harmoni med det ydre. De
seks hovedpiller i Eigtveds projekt var erstattet
af otte noget lettere, og passagen til tårnene var
gjort fri. Kuplens diameter var udvidet med
1½ alen og bygningskroppens med noget me
re. Den ydre omgang var derved blevet seks
alen bredere, forbindelsesfløjene til de to tårne

opslugt og tårnene inkorporerede. Tårnenes
planer var ændret fra runde til retkantede. Om
indgangspartiet hed det, at det var frontispicen,
der gjorde portalen pompøs. Tympanonfeltet
måtte derfor fremhæves med mere ornamen
tik, end det var tilfældet hos Eigtved, hvor op
mærksomheden samlede sig om det festonprydede murværk mellem søjlerne. Sidetårne
ne, der var forhøjet med 5 alen, var ligeledes
mere udsmykkede. Kuplen var tilpasset »das
Original aller Domen in der Welt, neml. der zu
St. Peter in Rom«, idet den ydre højde var re
duceret til 132 alen og den indre, lavt placerede
kuppelskal fjernet. Tamburvinduernes antal var
ligesom hovedpillernes øget til otte; de var ble
vet mindre, men førte nu direkte ind til kirke
rummet. Oldenborgermedaljonerne var ende
lig flyttet fra deres pladser på kuplens yderside
til kirkens indre, hvor de kunne ses under ét.
Thurahs første forslag synes ikke at have gi
vet respons. Men han har alligevel arbejdet vi
dere. Til projektet af 26. sept. 1754 er udover
forklaringen bevaret en plan og et snit (fig. 3031). Tegningerne viser en retkantet bygning af
enorme
dimensioner.
Dispositionen
strider
mod opgavens mest basale krav. Men projektet
er en naturlig udvikling af Thurahs første for
slag. Og forklaringen balancerer mellem at be
skrive en ganske neutral kirke – og betone,
hvor velegnet den ville være som Frederikskirke. Thurah har næppe forestillet sig, at dette
udkast ville blive antaget. Men han har villet
vise, hvad de hjemlige kræfter formåede. Han
må have vidst, at der var planer om at indkalde
en fransk arkitekt. Og han har muligvis håbet,
at hans projekt ville influere på forhandlinger
ne. Det har været altafgørende at få det ud,
inden indkaldelsesordren var en kendsgerning.
Det blev den allerede 1. okt., da Bernstorff bad
Klingraff slutte kontrakten.96 Thurah har næp
pe forudset denne dato, men han har arbejdet
forbløffende hurtigt. I forklaringen til august-

Fig. 30. Grundplan. Lauritz de Thurahs projekt af
26. sept. 1754. 1:600 (s. 500). Kunstakademiets Bib
liotek. – Ground-plan. Lauritz de Thurah’s project of
26th September 1754.
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projektet, som blev udført på seks uger,97 un
derstreger han, at der »wegen Eile und Kürtze
der Zeit an der Proportion etwas gefehlet«. Da
han fire uger efter kunne præsentere sin næste
trumf, nævnte han intet hastværk. Men de be
varede blade rummer uklarheder, som afgjort
skyldes tidspres. Fejlene ses især i hvælv og
trapper.98
Septemberprojektet (fig. 30-31) er opbygget
over en korsform bestående af en rektangulær
bygningskrop med fire risalitter. De tolv udad
gående hjørner kan med Thurahs formulering
»bemerckend, wenn man will, zwölf glorvürdigste Könige des Oldenburgische Hauses«.
Korsskæringen markeres af fire mægtige piller,
der er forbundet med buer, som via affasede
murstykker glider over i en kuppel med en dia
meter på halvanden gange Eigtveds.99 I mod
sætning til de øvrige Frederikskirkeprojekter er
planen orienteret efter dybdeaksen, idet de to
tårne er trukket frem og »wie es sie gebühret«
anbragt på hver sin side af selve indgangspar
tiet. På snittet fig. 31, der er taget i tværaksen,
ses tårnene ikke. Men af forklaringen fremgår,
at de er blevet 30 alen højere end i Eigtveds
projekt, mens kuplen er blevet 18 til 20 alen
lavere. Tårnene er således blevet 10 alen højere
end kuplen, og kirken forvandlet til en mere
traditionel totårnskirke. De to tårne rummer
monumentale dobbeltløbstrapper, mens hver
sideportal har almindelige opgange. Kongru
ensen mellem indgangspartierne mod hen
holdsvis øst og vest er fastholdt, idet begge
består af fire par koblede søjler foran jævnbrede
murstykker.100 Den østlige portikus fører dog
direkte ind til en åben forhal, mens den vestlige
er optaget af orgelpulpitur og prædikestolsalter
med facader i flugt med den indre mur.101
Snittet fig. 31 er set mod altret og viser den
massive enkeltskalskuppel, som nærmest svul
mer op over de fire hovedpiller for at lukke sig
om et enormt enhedsrum med åbne pulpiturer,
statuenicher og kolossalpilastre omkring de
mangekantede piller, oldenborgerportrætter på
pendentiverne, trofæer på murene og båndor
namenter på de store ubrudte hvælvflader. Et
dramatisk lysindfald fra de høje vinduer i lan

ternen forlener rummet med den samme lys
dunkle fylde som i Pantheon. Samtlige rum er
overhvælvede.
Men
sammenskæringerne
er
diffuse. Mod nord og syd er kuplen støttet af
halvkupler, som hviler på de arkader, der skil
ler centralrummet fra de risalitagtige korsarme.
Mod øst og vest ville tilsvarende hvælv få dels
for lille, dels for stort et spænd. Disse steder har
der muligvis været planlagt tøndehvælv sva
rende til risalitternes. Men der ville under alle
omstændigheder opstå problemer i hjørnerne.
Thurahs følgeskrivelse er temmelig summa
risk. Han fremhæver projektets majestætiske
karakter og nævner herudover kun mål. For
klaringen giver derfor ingen svar på de tekniske
spørgsmål. Da facadetegningen mangler, står
det ydre ligeledes uklart. Af plan og snit frem
går, at murene er omgivet af pilastre i stor or
den, løftet på et fladt podium og afsluttet med
en lav attika. Den cirkulære kuppel har veder
lag i højde med kronlisten, men kranses af en
skintambur. Udformningen kan have mindet
om Michelangelos Peterskirke. Denne bygning
synes dog særlig at have inspireret til planen
samt til måden, hvorpå Thurahs kolossale kir
ke ville komme til at dominere Frederiksstaden
og inddrage hele Amalienborg plads som sin
forgård. Planen har andre paralleller. Blandt de
nærmeste kan nævnes Vor Frelsers kirke i Kø
benhavn, hvortil Thurah havde tegnet det sno
ede spir.102 Men skæringen mellem det cylin
derformede centralrum og de store gjordbuer,
som giver fornemmelsen af kuplens formidable
fylde, er ganske enestående. Projektets pompø
se karakter må henføres til den klassiske barok.
Men den bevægede blanding af de egentlig ret
enkle komponenter varsler nye idealer (jfr.
s. 558).103
At Thurahs originaltegninger i lighed med
Gabriels tværsnit fig. 26, men i modsætning til
alle øvrige originalblade, er bevaret, kan som
for tværsnittets vedkommende skyldes, at de er
blevet brugt i forbindelse med diskussionen om
de følgende projekter.
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Fig. 31. Tværsnit mod altret. Lauritz de Thurahs projekt af 26. sept. 1754. 1:600 (s. 500). Kunstakademiets Bibliotek. –
Cross-section towards the altar. Lauritz de Thurah’s project of 26th September 1754.
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JARDINS KALDELSE
Selv om Thurah ved Eigtveds død i princippet
havde overtaget ledelsen af Frederikskirkens
byggeri, var der hos kongen og hans implicere
de rådgivere opstået et ønske om at få friske,
nye kræfter sat ind på opgavens løsning. Som
det havde været tilfældet allerede to gange tidli
gere, rettede man en henvendelse til Paris. Men
denne gang var det ikke for blot at opnå konsu
lentbistand. Man ønskede at hidkalde en arki
tekt, der inden for en fastlagt årrække skulle
opholde sig i landet som leder af byggeriet.
Valget faldt på den 34-årige Nicolas-Henri
Jardin, der ganske vist ikke havde megen prak
tisk erfaring, men først og fremmest gennem
en række projekter havde markeret sig som en
lovende og talentfuld arkitekt, orienteret efter
de nyeste, mere strengt klassicerende tenden
ser. Samtidig havde han ry for at være en både
beskeden og meget omgængelig person.104 Ok
tober 1754 indledte den danske gesandt i Paris,
Christian Ludvig Klingraff på Bernstorffs ord
re forhandlingerne med Jardin. Opmærksom
heden havde dog allerede været henvendt på
ham i en anden forbindelse. Det fremgår af et
udateret og usigneret memorandum til Moltke,
omhandlende en række ændringsforslag til
Kunstakademiets statutter. Betænkningens for
fatter, der sandsynligvis er identisk med Joa
chim Wasserschiebe, den tidligere legationssekretær i Paris, nævner heri, hvordan Jardin,
»qui n’est de retour de Rome que depuis 4 ou 5
ans« (som kun for fire-fem år siden er vendt
hjem fra Rom), ville være »une excellente ac
quisition« (en ypperlig forøgelse) af skolens læ
rerstab.105 Om Jardin og historiemaleren Jo
seph Vien, der var omtalt i samme forbindelse,
kunne billedhuggeren Saly ifølge forslagets
forfatter give mere præcise oplysninger. De tre
kendte hinanden fra studietiden i Rom og hav
de også efter hjemkomsten til Frankrig haft lej
lighed til at fortsætte bekendtskabet. Selv har
Wasserschiebe sandsynligvis lært kredsen at
kende under sit Pariserophold.106 Kontakten til
Jardin kan i øvrigt være formidlet gennem to af
Bernstorffs nære venner, kunstsamleren baron

de Thiers (Louis-Antoine Crozat) eller Mada
me Geoffrin, der havde en af tidens berømteste
saloner.107 Om Jardin anføres dog i notatet, at
det i højere grad end Akademiet var kongen og
offentligheden, der havde »un besoin pressant
d’un habile architecte« (et presserende behov
for en dygtig arkitekt), hvilket måske kunne
datere det omtalte memorandum til tiden
umiddelbart omkring Eigtveds død, men end
nu før Jardins navn var sat i forbindelse med
Frederikskirken.108 Men det kan ikke udeluk
kes, at det er ældre, dvs. forfattet før indvielsen
af Kunstakademiet 31. marts 1754.109
Under alle omstændigheder var Jardins ind
kaldelse en afgjort sag, da Bernstorff 1. okt.
1754 bad Klingraff slutte en bindende aftale
med arkitekten.96 Denne havde i en forudgåen
de, men tilsyneladende ikke bevaret korrespon
dance, accepteret hvervet. Som udgangspunkt
for kontrakten med Jardin tog man den tilsva
rende traktat, som blev indgået med Saly forå
ret 1752. Der var dog visse afvigelser. Jardin
blev åremålsansat for et tidsrum af seks år. Men
da det næppe var sandsynligt, at kirken stod
færdigbygget ved periodens udløb, indeholdt
kontrakten en passus om forlængelse af hans
ophold i landet, indtil kirken blev fuldført.
Samtidig skulle han holdes skadesløs, hvis byg
geriet af uforudsete grunde blev afbrudt. Løn
nen svarede til Salys, dvs. 4000 rdl. årligt. Her
til kom dog aflønningen af hans yngre bror,
arkitekten Louis-Henri Jardin, der ledsagede
ham. Endvidere garanterede man ham fribolig
med brænde og lys, samt en franskkyndig se
kretær og medhjælper.110
Et problem var forholdet til den nyudnævnte
generalbygmester Lauritz de Thurah. Saly hav
de opnået den klausul, at han ikke var undergi
vet nogen anden kunstner.111 Det samme lod
sig ikke uden videre overføre på Jardins situa
tion, eftersom han principielt stod under gene
ralbygmesteren, lederen af rigets bygningsadministration. Alligevel var det muligt at genan
vende formuleringen fra Salys kontrakt, idet
man, som anført af Bernstorff, kunne hævde,
at Thurah ikke var omfattet af betegnelsen »ar
tiste« (kunstner). Som fremhævet ville det være
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upassende helt at udelukke Thurah fra bygge
riet. I øvrigt forventedes han ikke at ville chika
nere Jardin, og denne kunne få hele hæderen og
æren for kirken.
Allerede 12. okt. 1754 blev den endelige kon
trakt opsat af to parisiske notarer, og godt en
måned senere, 15. nov., fulgte Bygningskommissionens ratifikation med kongelig approba
tion 3. jan. 1755.112 Fra dansk side imødeså man
Jardins snarlige ankomst med spænding. Som
den praktiske mand han var, gav Bernstorff
dog et par ekstra kommissioner til den unge
arkitekt. Foruden forskellige marmorprøver til
kaminer og konsolborde, beregnet til det ny
opførte Bernstorffske palæ, skulle han med
bringe et pund ægte spanske løg af den lille
sort, to-tre pund frø til agurker (de store til
salat og ragout), samt et lille termometer efter
M. de Réamurs metode (!).113 14. dec. 1754
fandt Jardins afrejse sted, og 15. jan. 1755 kun
ne de to brødre omsider præsenteres for Kunst
akademiets forsamling i København.114 Efter
ankomsten til Danmark var Jardins første op
gave, som anført i et ikke-benyttet udkast til
kontrakten, at gøre sig bekendt med terrænet,
hvor kongen ønskede kirken opført, samt at
udføre et antal projekter, blandt hvilke hans
majestæt kunne vælge.115
JARDINS PROJEKT 1 og 2
Jardins to første forslag blev præsenteret 24. ju
ni 1755.116 Hans originaltegninger er næppe be
varet. Men der kendes en alternativ facade, et
tværsnit, som svarer til facadens ene halvdel,
og to grund- og etageplaner, som svarer til
hver sin (fig. 33-36).117 Disse blade må udfra de
samtidige
vurderinger
af
forslagene
(jfr.
s. 508), opfattes som kopier af Jardins tegnin
ger.118 Det kan dreje sig om nogle af dem, der
blev udført med henblik på bedømmelsen i Pa
ris og Rom i efteråret 1755.
Det kan ikke afgøres, hvilket af de to projek
ter, der er det tidligste.119 De har samme for
mat og hoveddisposition, men underbygninger
med henholdsvis doriske og joniske søjler, di
vergerende
tårnudformning
og
forskellige
kuppelvinduer.
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Fig. 32. Nicolas-Henri Jardin, vist med kvartplan af
Frederikskirkens grundplan, 1764. Oliemaleri af Pe
der Als, Charlottenborg. – Nicolas Henri Jardin,
shown with a quarter of the groundplan for Frederikskirke,
1764. Oil painting by Peder Als.

Den fulde højde, underbygningernes højde,
afstanden mellem portalerne og afstanden mel
lem de to tårne er overført fra Eigtveds udate
rede projekt. Men bygningsdelenes indbyrdes
forhold er forandret og helhedsindtrykket to
talt omtydet.
Planen er ændret til et kvadrat, som over
skrider de eksisterende fundamenter. Tårnene
er indkapslet i bygningskroppens nederste par
ti, men frigjort i højden, hvor selve kirkerum
met skyder sig op. Midtblokken er i begge pro
jekter udformet som en kæmpekubus med
spejlfyldinger og lisener, gennembrudt af væl
dige vinduer på siderne og en zigguratagtig af
trapning afsluttet med en kuppelbygning af
ganske selvstændig karakter. Kuppeltamburen
er omgivet af 24 halvsøjler med korintiske ka
pitæler. Mellemrummene er delt i to etager og
har dels høje vinduer med konsolbårne halvta
ge og festoner, dels lave. Et højt entablement
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med diminutive statuer på toppen kroner tam
buren og giver den halvkugleformede kuppel
yderligere tyngde. Kuplen har 24 ribber i for
længelse af tamburens søjler og et kvistvindue i
hvert andet felt. Den lave lanterne har koblede
søjler på hjørnerne, forkrøppet gesims med va
ser samt kuppel med kugle og kors.
Underbygningerne er i begge tilfælde hævet
på en tre alen høj sokkel med trapper til porta
lerne og de to tårne. Begge omgives af søjler,
som er engagerede i bygningskroppens hjør
ner, men frie ved indgangene og omkring tår
nene, hvor de danner omgange, som fortsætter
i segmentformede indskæringer i bygningskroppen.120
Projektet med de doriske søjler har gennem
løbende hovedgesims over stueetagen og attika
med frontispice, båret af fire frisøjler. Stueeta
gens midtfag optages af en 11 fod bred og 24
fod høj indgangsdør,121 kronet af bladstavprydet indskriftfelt og flankeret af rundbuede sta
tuenicher med halvtag og festoner. I de tre fag
på hver af portalens sider er vinduer med fran
ske altaner, flankeret af statuenicher, mens attikaen har henholdsvis gavlvinduer og relieffer.
Over attikaen er en række statuer på triglyfagtige sokler i forlængelse af søjlerne. Attikaen
mangler på tårnene, hvor søjlerne og statuerne,
som er anbragt direkte over gesimsen, dog står
tættere. En frise på tårnenes underbygning
flugter med indgangsdørens overkant. Tårnene
udgår fra konkave keglestubbe og består af en
glat cylinder med otte udsparinger, optaget af
buede vinduer med gavle og kraftige gerigter,
samt herover relieffer. Hovedgesimsen er
fremhævet med store tandsnit på kæmpekon
soller. Herover er to glatte ringe afsluttet med
en noget smallere balustrade. Den øverste ring
har otte oeil-de boeufs (cirkulære vinduer). Til
svarende huller i den konkavtsvungne over
gang til balustraden huser otte løver, som
gumler på en fælles guirlande.
Projektet med de joniske søjler har stort set
samme opbygning. I dette tilfælde spænder søj
lerne over to etager, adskilt ved en glat frise.
De fire midterste søjler er atter dubleret og bæ
rer hovedgesimsens trekantgavl, der nu mang

ler den glatte flade at løbe ind på. Over ind
gangspartiet er anbragt gavlvinduer flankeret af
indskriftfelter, mens de tre fag på hver af porta
lens sider har tilsvarende vinduer omgivet af
medaljoner. Tårnenes underbygninger er bort
set fra den glatte frise usmykkede. Overbyg
ningerne er nederst opbygget som tårnene på
det doriske projekt, men har kun halvt så man
ge vinduer og ingen relieffer. De er til gengæld
forhøjet med endnu et cylinderformet parti,
prydet af fire korintiske halvsøjler, som spæn
der over to etager markeret ved dørhøje vin
duer og oeil-de-boeufs. Over den fremsprin
gende gesims er en ring med en guirlande uden
løver og en ligeledes indsnævret balustrade.
Det sammensatte eksteriør har sit modstyk
ke i det indre, der med talrige rum og indbyr
des krydsende akser har fået en næsten labyrin
tisk karakter. En sjettedel af arealet inden for
det omtrent kvadratiske grundrids optages af et
centralrum afgrænset af fire kraftige piller og
omgivet af en fem alen bred gang, som løber
igennem cirkulære kapeller i hjørnerne og
munder ud i facaderne. Yderst er en noget
smallere gang, som afbrydes ved portalerne og
fortsætter i trapper bag indskæringerne til de to
tårne. To diagonaltstillede akser er ført gennem
midtpillerne ud til hjørnekapellerne. På denne
måde er dannet en plan med to krydsende kors
og den liturgiske hovedakse spændt ud mellem
altret i vest og kongestolen i øst. De fire hoved
piller har udsparede loger, som i stuen og på
første pulpitur er samlet under buer. Andet,
tredie og fjerde pulpitur flankeres af kolossal
søjler med korintiske kapitæler. De bærer en
gennemløbende gesims, hvorover de fire ho
vedpiller forbindes af fire store buer med fyldingsindrammede
forkanter
og
ottekantede
kassetter på underfladen. Hver bue indrammer
et bladbehængt cirkelvindue som korresponde
rer med det midterste af de tre kolossalvinduer
på hver af den kubiske midtbloks sider.
Projektet med de joniske søjler har et otte
kantet centralrum og en mere naturlig over
gang til den indskrevne kuppel end projektet
med de doriske søjler, hvor rummet mere må
betegnes som kvadratisk med afskårne hjørner.

JARDINS »DORISKE« OG »JONISKE« PROJEKT

Fig. 33. Sammentegning af to alternative facadeudkast, henhørende til Jardins »doriske« og »joniske« projekt (1-2)
af 24. juni 1755. 1:600 (s. 505). RA. – Combination of two alternative proposals for the facade, part of Jardin’s »Doric« and
»Ionian« projects (1-2) of 24th June 1755.
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Snittet, der viser dette projekt, har uklare pendentiver, men selve kuppelkonstruktionen er
sandsynligvis den samme som på projektet
med de doriske søjler. Den er ligesom Eigtveds
sammensat af en kobbertækket trækonstruk
tion på massive mure og en lavereliggende in
dre enkeltskal. Eigtveds lanterne er udeladt,
men selve skallen løftet, så den ligesom Ga
briels er anbragt bag tamburen. De otte kup
pelvinduer får da direkte lys fra de 24 vinduer i
tamburens nederste etage. De indre vinduer,
der ligesom disse er rektangulære, krones af
skjolde og omgives af kvadratiske kassetter af
grænset af en gennemløbende gesims umiddel
bart over vinduerne. Det glatte parti herover
kan ligesom den tilsyneladende efterligning på
projektet fig. 43 have været beregnet til bema
ling.
Jardins to første forslag er kolossalt kontrast
fyldte. Forbindelsen mellem de vandrette led
på kuplen og de to tårne er i begge projekter
brudt, tamburen trykket af de tunge omgivel
ser, overgangen fra den kubiske midtblok til
den cylindriske aftrapning uforklarlig. Jardin
har ligesom Thurah interesseret sig for de sto
re, simple strukturer. Man han er langt mere
manieret. Hans projekter er sammenstykket af
vidt forskellige former. De forvrængede pro
portioner
fremhæver
enkeltdelenes
egenart,
gør dem ligeværdige og får dem til at kræve
samme
opmærksomhed.
Bygningerne
synes
sammenholdt af modsat rettede kræfter. De
fremstår som forunderlige monolitter, som
bjerge, der dirrer af et sært statisk liv. De parallelliserer Giovanni-Battista Piranesi’s ruinpor
trætter og foruroligende arkitekturfantasier og
må tælles blandt de tidligste eksempler på den
såkaldte revolutionsarkitektur, som brød igen
nem med arkitekter som Etiénne-Louis Boullé
og Claude-Nicolas Ledoux i århundredets sid
ste årtier (jfr. s. 558). Samtiden har stået ret
uforberedt!
Projekterne blev indledningsvis gennemgået
af Anthon, der 5. sept. 1755 indgav en betænk
ning, hvori han vurderede deres pris og ud
formning i forhold til Eigtveds approberede.89
Redegørelsen var ledsaget af perspektiver, som

viste, hvordan hvert af disse tre projekter ville
tage sig ud for en forbipasserende på enten
Bredgade eller Store Kongensgade. I selve
teksten synes Jardins forslag behandlet under
ét. Prisen gælder dog kun det, der benævnes
sig. ♂. Det samme er tilfældet med meddelel
sen om, at »die 4 Haubt Pfeiler bis zu der
Wiederlage der Gewölbe, von Marmor Massiv
aufzuführen(sind)«. Anthons beregninger vir
ker ret tendentiøse. Men han undgår de mest
oplagte indsigelser i forbindelse med Jardins
udvidede fundament og uklare konstruktioner.
Det eneste sted han utvetydigt udtrykker sin
solidaritet, er, da han til bemærkningen om, at
Jardins kirkerum er over dobbelt så højt som
det er bredt,122 føjer, at Eigtved »das Gewölbe
mit Fleys niedrig gehalten damit es desto besser
gehör gebe« (omhyggeligt har holdt hvælvin
gen nede for at forbedre akustikken).123 Denne
holdning antyder en viden om, at Jardins prø
vetegninger har vakt forfærdelse og under in
gen omstændigheder kunne blive aktuelle.
Umiddelbart efter, at Anthon havde indgivet
sin betænkning, gik Jardin i gang med at ko
piere sine projekter, for at de 22. nov. 1755
kunne sendes til bedømmelse på akademierne i
Paris og Rom.116 Regningerne viser, at dette
arbejde skulle gå så hurtigt som overhovedet
muligt. Såvel dette tidspres som korrespondan
cen omkring de udenlandske arkitekters kritik
antyder, at Jardin har stået temmeligt svagt og
haft hårdt brug for opbakning.124 Hans udtryk
kelige ønske om også at konsultere eleverne
ved l’Academie de France i Rom er fremhævet
som tegn på hans umådelige beskedenhed.125
Men det viser snarere, at han har været ganske
klar over sin provokerende originalitet og hå
bet at finde meningsfæller i den nybruddets ar
ne, hvorfra han selv var inspireret.126
Projekternes skæbne fremgår af en række
breve til Bernstorff.127 13. jan. 1756 meddelte
baron de Thiers i Paris, at han har modtaget
tegningerne og overgivet dem til Jardins forri
ge foresatte, Michel Tanevot, som skulle frem
lægge dem på akademiet.128 De Thiers beklage
de den kritik, der allerede var sluppet ud og
beroligede både Bernstorff og Jardin med, at
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Fig. 34. Tværsnit mod kongestolen. Jardins »doriske« projekt af 24. juni 1755. 1:600 (s. 505). RA. – Cross-section
with the King’s pew. Jardin’s »Doric« project of 24th June 1755.
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der skulle nedsættes et særligt udvalg, som
kunne ytre sig uafhængigt af modestrømninger
og »chiquechoque dopinions« (plidderpladdermeninger).129 Han håbede, at de italienske arki
tekter ville være lige så forsigtige, men frygte
de, at de var så selvcentrerede, at de ville afvise
alt, hvad der ikke var romersk. Jardin måtte
dog ikke opgive ævred, da baron de Thiers
kunne forsikre, at alle roste hans principper og
frodige fantasi. 16. febr. blev Tanevot, Pierre
Contant og Jacques-Germain Soufflot samt
Claude- Guillot Aubry og Antoine Matthieu le
Carpentier udvalgt til at gennemgå Jardins pro
jekter. De fem arkitekter kunne allerede
23. febr. erklære sig for det projekt, der var
mærket »B«, påtale et par principielle mislyde i
forholdet mellem den kvadratiske plan og cir
kulære kuppel og beklage de to tårne – for di
plomatisk at skyde skylden på den bundne op
gave og udtrykke deres overbevisning om, at
Jardin havde udført sine projekter »conformément aux usages et convenances du payis et
suivant les intentions d’un roy des plus éclairés
de l’Europe« (i overensstemmelse med landets
skik og brug og i følge intentionerne hos en af
Europas mest oplyste konger). Tegningerne
blev herefter returneret. Og i maj modtog aka
demiet et brev fra Jardin, hvori han takkede for
den fine kritik.130
Kopierne til Rom blev sendt til den danske
stipendiat,
billedhuggeren
Johannes
Wiedewelt, som skulle opbevare dem indtil Bern
storffs nevø, A. P. Bernstorff, kom dertil.131
Tegningerne ankom 27. jan. 1756. Det franske
akademi var da allerede forberedt gennem et
brev fra Jardin.132 De romerske arkitekter ud
skød bedømmelsen til karnevallet var overstået
og gav derefter et ganske affærdigende svar.133
Bernstorffs nevø, som forlod byen, før resulta
tet forelå, og hertugen af Choiseul, som med
delte det, understreger begge, at de adspurgte
arkitekter var konservative og slet ikke bedre
end Jardin. Hertugen udtrykker dog en vis be
kymring over, at de franske arkitekter har vist
den samme holdning. Det er uklart, hvorvidt
de romerske arkitekter selv har givet Bernstorff
besked.134 Men der kendes en udateret og

usigneret »Sentiment«, som påtaler tidens
trang til at søge berømmelse ved at skabe nye
former og konkluderer, at »dans les trois [sic]
desseins soumis à l’examen de l’academie, lon
appercoit aucune bonne proportion« (I de tre
[sic] forslag, som skulle bedømmes af akade
miet, har man ikke fundet nogen gode ting).135
Denne betænkning kan udmærket opfattes som
de romerske arkitekters svar.
I Moltkes arkiv er endelig bevaret to ligele
des udaterede og usignerede, men langt mere
detaljerede betænkninger.59 Den første er en
pedantisk gennemgang af underbygningernes
facade, med redegørelser for funderingsprincipper og søjlesystemer. Den anden er mere
alsidig, men lige så udisponeret og usikker i sin
artikulation. Begge kritikere udgår fra den
doktrinære neoklassisicme. De gennemgår pro
jekterne i nøje og fantasiforladt følge af stilens
meget
aktuelle
stridsskrift,
Marc-Antoine
Laugier’s »Essai sur l’Architecture« fra 1753.136
Og de synes begge mere tilbøjelige til at frem
hæve sig selv end at levere en reel kritik. Jardin
giver igen med samme firkantede mønt. Hans
gendrivelse, som er påført den franske udgave
af betænkningerne, er bidende ironisk og ty
pisk for hans arkitekturteoretiske anskuelser.137
Bortset fra indledningen, hvor han skitserer
sine tanker i forbindelse med udformningen af
sine projekter, er den dog ikke udpræget
aktuel.

Fig. 35-36. Etageplaner fra det »doriske« og det »jo
niske« projekt af 24. juni 1755. 1:600. RA. 35. Sam
mentegning af to halvplaner af underetage og pulpi
turetage. Jardins »doriske« projekt (s. 505). 36.
Halvplaner af underetage og pulpituretage ned angi
velse af fundamentsplan efter Eigtveds projekt
(fig. 11, 44 og 53. Jardins »joniske« projekt (s. 505).
– Plan of Jardin’s »Doric« and »Ionian« project of 24th
June 1755. 35. Combination of two half plans of
lower storey and gallery tier. Jardin’s »Doric« project.
Half plans of the lower storey and gallery tier with
foundation plan after Eigtved’s project indicated
figs. 11, 44 and 53). Jardin’s »Ionian« project.
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Forfatterne til de to betænkninger i Moltkes
arkiv kan næppe identificeres. Indlæggene er
affattet på et så mangelfuldt fransk, at de næppe
skyldes de elever på det franske akademi i
Rom, som Jardin havde anmodet om en udta
lelse.138 Den eneste omtale af en tilkendegivelse
fra Rom er Wiedewelts meddelelse om, at Jar
dins tegninger var udstillet på det franske aka
demi i slutningen af maj 1756, samt at de ho
vedsageligt behagede ved deres ydre.139 På det
te tidspunkt havde Jardin formentlig allerede
udført det projekt, som skulle blive appro
beret.
JARDINS PROJEKT 3 OG 4
Som Jardin har anført i indledningen til kob
berstikværket om Frederikskirken, publiceret
1765 (1769), udarbejdede han inden for et tids
rum af 18 måneder i alt fire forskellige projek
ter.140 Foruden de to første, som er behandlet
ovenfor, har vi kendskab til det endelige pro
jekt, approberet 26. juni 1756. Før dette, som
må identificeres med det fjerde forslag, har der
således foreligget et projekt 3.141 Antagelig er
det dette projekt, som af Jardin 24. april præ
senteredes for kongen, tillige med et overslag.33
Hverken overslaget eller tegningerne synes be
varet. Derimod findes i Moltkes arkiv en kom
mentar, betitlet »Observations« og skrevet
med Jardins egen hånd.59 Dette omhandler et
tredje projekt, der nøjagtig skulle følge det
gamle fundaments form og udstrækning, bort
set fra mindre udvidelser ved de to portaler.
Om forslaget hedder det i øvrigt, at det opfyld
te de nødvendige betingelser (plads til 3000 til
hørere, gode belysningsforhold), selv om det
var mindre betydeligt (»considerable«) end de
to, der sendtes til Paris og Rom. Stilen afveg
dog ikke fra disse, ej heller højden.
På grundlag af disse summariske oplysninger
må man slutte, at projekt 3, hvad plan og højde
angår, har svaret til det approberede forslag
(s. 513). Der har dog eksisteret en tidsforskel.
Jardins memorandum indeholdt en kortfattet
oversigt over det nødvendige arbejde i den
nærmeste tid. Hvis man skulle have udbytte af
det følgende år, måtte der allerede samme år

(som projektet) gøres forberedelser til funda
menternes øgning og til bestilling, samt bear
bejdning af marmoret. Derfor hastede det med
valget blandt de tre foreliggende projekter.
Skulle der være tvivl om udformningen af de
taljer i det udvalgte projekt, havde man mindst
et år inden påbegyndelsen af det følgende års
arbejde til at lade udføre en model i lille måle
stok.
Meget tyder derfor på, at projekt 3 blev til i
de første måneder af 1756. Antagelig har det i
hovedtræk svaret til det endelige, approberede
forslag. Det fremgår af en bemærkning fra
Wasserschiebe i et brev til den unge romersti
pendiat Johannes Wiedewelt 27. juli 1756. Heri
anføres, at Jardin allerede var i gang med kir
kens fundamenter »ifølge en tredje tegning«
(selon un 3me Dessin), der var præsenteret for
kongen, endnu før man kendte vurderingerne
fra Rom og Paris vedrørende de to andre pro
jekter.142 Tilsyneladende har man altså i ind
viede kredse betragtet forslaget fra foråret 1756
og det approberede udkast af 26. juni som ét og
samme projekt, på trods af eventuelle mindre
forskelle. Derimod kan det undre, at Jardin,
som hævdet af Wasserschiebe, ved udarbejdel
sen af sit tredje forslag endnu var ganske uvi
dende om synspunkterne fra Rom og Paris. De
første meldinger herom afgik fra Italien 13. og
20. marts, mens svaret fra Paris sendtes allerede
8. marts, omend via baron de Thiers.143
I begyndelsen af maj kunne Moltke rappor
tere, at majestæten foreløbig havde fundet be
hag i den seneste tegning (der var præsenteret
24. april), samt at han håbede snarest at kunne
meddele kongens endelige ordrer desangåen
de.144 Frederik V.s dom må have været overve
jende positiv. I hvert fald kunne Moltke
17. maj give befaling til arbejdets genoptagelse,
og fra 24. maj var Anthon og murermester
Krause i gang med nedbrydningen af de hidtil
opførte piller og ydermure.143 Alligevel har si
tuationen ikke været ganske afklaret. 26. juni
tog Jardin atter en hestevogn til den kongelige
residens på Fredensborg med »Buch der Probe
zeichnungen«.
Kongen
approberede
denne
gang omgående tegningerne af kirkens facade
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Fig. 37. Hovedfacade. Jardins projekt 4 af 26.juni 1756. Fra »Buch der Probezeichnungen«. 1:600 (s. 513).
KglBibl. – Main facade. Jardin’s project 4 of 26th June 1756. From »Buch der Probezeichnungen«.

og plan, hvilket således må have udgjort det
fjerde og sidste projekt fra Jardins hånd.146 An
tagelig er den omtalte bog identisk med det i
rødt maroquin indbundne og med kongeligt
navn og våben udsmykkede bogværk: »Grund
tegning og Opstalt af Frederickskirken paa
Amalienborg«, der i dag opbevares på Det
kongelige Bibliotek.147 Bogen rummer fire teg
ninger, – to planer (underetage og 2. gallerieta
ge i niveau med kongestolen), en facadetegning
og et tværsnit (fig. 37-40). Det bekræftes også
fra andre kilder, at det approberede sæt netop
bestod af fire sådanne tegninger. Ikke længe
efter godkendelsen fik Anthon nemlig til opga

ve at kopiere disse, der 17. aug. 1756 via Es
marck fremsendtes til Barchmann med en be
mærkning om, at Jardin for en sikkerheds
skyld skulle gennemgå og påtegne alle fire.148
Det er nærliggende at identificere Anthons ko
pier med to tegninger, der i dag findes på
Kunstakademiets bibliotek (fig. 77).149 Tegnin
gerne – en facade og et tværsnit – må have
været suppleret af to planer, der nu er for
svundne. Begge bevarede tegninger er forsynet
med Jardins påskrift af 21. aug. 1756, samt en
bekræftelse af, at de er konforme med de ap
proberede originaler, som han nøje retter sig
efter ved kirkens opførelse. Samtidig er ko-
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Fig. 38. Plan af underetagen. Jardins projekt 4 af 26. juni 1756. Fra »Buch der Probezeichnungen«. 1:600
(s. 513). KglBibl. – Plan of the lower storey. Jardin’s project 4 of 26th June 1756. From »Buch der Probezeichnungen«.

pierne ganske overensstemmende med de ind
bundne tegninger, hvilket bestyrker indtrykket
af disse som Jardins originaler.150
Tegningerne til det approberede projekt dan
nede udgangspunkt, dels for en model i lille
målestok af kirken (s. 536), dels for en række
kobberstik, der udsendtes i to tempi, henholds
vis 1765 og 1769. Det første sæt indeholdt for
uden to etageplaner, facade og tværsnit (her
mod altret), et idealprospekt af bygningens pla
cering i bybilledet, dvs. set fra nordøst som
point de vue for en akse, udgående fra Frederik

V.s rytterstatue på Amalienborg plads (fig. 3).
Sidstnævnte var stukket 1763 af Jardins med
hjælper siden 1760, Georg Erdmann Rosen
berg, mens en række af de øvrige skyldtes de
franske kobberstikkere Pierre Patte og Pierre
Claude la Gardette. Den anden udgave fra 1769
er suppleret med flere snit og etageplaner, bl.a.
af fundamenterne med Eigtveds gamle pilote
ring angivet og kryptetagen under kirkegulvet,
der var tilkommet siden 1756. Også andre min
dre ændringer er angivet i forhold til det appro
berede sæt (jfr. s. 533) (fig. 53, 60-66, 68, 70,
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Fig. 39. Plan af 1. gallerietage i niveau med kongestolen. Jardins projekt 4 af 26. juni 1756. Fra »Buch der
Probezeichnungen«. 1:600 (s. 513). KglBibl. – Plan of the first gallery tier level with the King’s Pew. Jardin’s project
4 of 29th June 1756. From »Buch der Probezeichnungen«.

72). Værket afsluttedes med fire plancher af an
dre arbejder fra arkitektens hånd.151
En detaljeret gennemgang af det approbere
de forslag, der som antydet undergik visse for
andringer i løbet af byggeriet, vil følge s. 533.
Her skal projektet kort sammenholdes med de
forudgående to udkast, samt med udgangs
punktet, Eigtveds forslag, hvis grundform blev
bestemmende for Jardin.
Planen er, ligesom antagelig i projekt 3, ble
vet væsentligt reduceret i forhold til de to første
forslag (fig. 35-36). I stedet for det kvadratiske

omrids med ottekantet centralrum var det eksi
sterende cirkulære grundrids nu bestemmende
for interiørets diposition. En krans af 12 krafti
ge piller med 24 foransatte søjler afgrænser en
smal ydre omgang fra det cirkulære central
rum. Placeringen af pillerne var dikteret af fun
damentsplanen, her dog med støtterne marke
ret som hulrum mellem de af Eigtved planlagte
piller (jfr. s. 478) (fig. 38). I modsætning til
Eigtveds plan er der fri passage mellem pillerne
mod nord og syd (jfr. fig. 18). Den øst-vestlige
hovedakse er særlig markeret gennem tætstille
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de søjlepar. Trapperne, der formidler adgangen
til de tre gallerietager, er som hos Eigtved lagt
på hver side af hovedindgangene, idet dog et
trapperum er erstattet af et sakristi. Kuplen er i
modsætning til såvel Eigtveds som Jardins egne
tidligere forslag udformet med en dobbelt in
dre kuppelskal (jfr. Gabriels projekt »A«
fig. 26), hvis øverste del er afskåret for at give
udsyn til den bemalede ydre skal. Denne får lys
fra lavtsiddende, delvis skjulte tamburvinduer
(fig. 40). I eksteriøret er slægtskabet med de to
første projekter tydeligt, navnlig i kuppeleta
gen og tårnenes øvre led (fig. 33,37). Proportio
neringen er dog markant ændret. Selv om to
talhøjden er omtrent identisk, er kuppeletagen
nu tillagt langt større vægt i forhold til tidligere
(ca. 1:2 overfor tidligere ca. 1:3). Underbyg
ningen domineres af den fremtrædende hoved
portal med trekantfronton, båret af seks fritstå
ende søjler og flankeret af tårnenes koblede
halvsøjler, der bærer segmentgavle. De tidlige
re stumpt afsluttede tårne har nu fået et dimi
nutivt, lanternelignende spir (fig. 37).
I lighed med de to første projekter blev også
de approberede forslag underkastet en ransag
ning. I et brev fra Paris 5. aug. 1756 fortæller
baron de Thiers, at han af grev de Caylus er
blevet orienteret om de små ændringer (»des
petits changements«), som Jardin på kongens
ordre havde foretaget ved sit kirkeprojekt. Bå
de greven og en komité af kunstnere havde,
bortset fra mindre bemærkninger, alle bifaldet
disse forandringer og fastslået, at monumentet
nu kunne sidestilles med det smukkeste, man
kendte fra oldtiden.152
På Moltkes ordre fremkom også Anthon
med en betænkning 25. aug. vedrørende de
»zuletzt entworffenen Zeichnungen«. Betænk
ningen blev – i en modereret version – oversat
til fransk og tillige med endnu en vurdering på
dette sprog (tilsyneladende ikke kendt) sendt til
Jardin. Dennes svar på Anthons promemoria,
der dog fremsendtes anonymt, er bevaret. An
thons kritik blev udarbejdet i en supplerende
redegørelse (»Nähere Erläuterung«) af 4. okt.
1756, der oversattes til fransk, bl.a. for at kun
ne forsendes til Paris. I en notits vedrørende

denne betænkning understregede bygningsin
spektøren iøvrigt, at den måtte afskrives med
en ukendt hånd, da hans egen skrift var for
kendt og han selv så upopulær(!).59 Som en ud
løber af debatten foreligger en usigneret og
udateret vurdering, der sammenholder An
thons »Nähere Erläuterung« med Jardins pro
jekt og et »anonymt« udkast, utvivlsomt lige
som betænkningen Anthons værk, jfr. s. 523.
11. juni 1757 forelagde Anthon iøvrigt endnu
en kommentar til bygningskonstruktionen.59
Anthons kritik var i første række rettet mod
akustikken,
pladsforholdene,
kommunikatio
nen mellem etagerne og belysningen, samt imod visse enkeltheder i bygningskonstruktio
nen. Udfra en teori om, at prædikanten både
skulle kunne ses og høres af menigheden, fand
tes ifølge hans beregninger kun arealplads til
1570 tilhørere, altså kun lidt mere end halvde
len af de foreskrevne 3000. Den overdrevne
rumhøjde, der svarede til den dobbelte bredde,
lod efter hans mening lyden fortabe sig i kup
pelzonen. Samtidig var højdeforholdene skyld i
en for lang vej til pulpituretagerne, ikke mindst
til kongeetagen (91 trin). Belysningen i kirken
ville kun blive mådelig, nærmest svarende til
nymånens skin, idet blot fire vinduer forneden
og (delvis) ti foroven ville give et direkte lys.
Endelig nærede han mistro til de kun 1 alen
tykke, kileformede murstykker ved trappe
rummene og sakristiet i øst og vest, beregnede
som sokler for væsentlige dele af kuplen. Ejheller den 2 alen tykke ydermur skønnedes til
strækkelig
solid.
Anthons
konklusion
var
imidlertid
skånselsløs
og
sønderlemmende:
indretningen passede slet ikke til en protestan
tisk kirke, ikke engang til en romersk-katolsk.
Bygningen var »einen biosen Monument«.
I Jardins modsvar er anklagepunkterne alle
søgt tilbagevist. Han angreb først og fremmest
kravet om, at tilhørerne både skulle kunne se
og høre prædikanten. Skulle dette være fulgt i
sin yderste konsekvens, måtte man give kirken
»die Gestalt, welche man gemeiniglich die
Schauspielsälen giebt«, dvs. med loger i pulpi
turetagerne. »Was von ein Unanständigkeit
und was von eine Geringschätzigkeit würde
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Fig. 40. Tværsnit mod kongestolen. Jardins projekt 4 af 26. juni 1756. Fra »Buch der Probezeichnungen«. 1:600
(s. 513). KglBibl. – Cross-section towards the King’s Pew. Jardin’s project 4 of 26th June 1756. From »Buch der
Probezeichnungen«.

das nicht seyn?« Det var en hård dom over
kirker efter »teatertypen«, som f.eks. hans for
gænger Eigtveds interiører i Christiansborg
slotskirke og i Christianskirken (jfr. Kbh.By,
5, s. 134f. og 4, s. 114f.). Det var dog muligt
ifølge Jardin at opfylde målet om 3000 pladser,
hvis man også kalkulerede med stole bag søj
lerne (uden direkte udsyn til prædikestolen) og
desuden medtog arealet i midtergangene på
gulvet, der ellers, når kirken var fyldt, stod

ubenyttet hen. Hvad højdeforholdene angik,
afviste Jardin beskyldningerne om rummets
uforholdsmæssige proportioner og korrigerede
samtidig Anthons tal ved at beregne afstanden
fra kirkegulv til pulpiturgulv, ikke til brystnin
gen af de enkelte pulpituretager. Med hensyn
til trapperne beregnedes afstanden fra interiø
rets gulvniveau, ikke fra horisonten. Herved
ville kongen ikke få længere vej i forhold til den
daglige rute til gemakkerne på Christiansborg.
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Med hensyn til belysningen skønnedes de i alt
52 vinduer i bygningen fuldt tilstrækkelige.
Ikke mindst, når man også opererede med det
indirekte og reflekterede lys. I øvrigt kunne
spørgsmålet endeligt afklares, når man fik en
model af kirken. Konstruktionen med de kile
formede murpartier vurderedes som fuldt for
svarlig i betragtning af, at også hvælvbuer og
trappetrin bidrog til at styrke muren. Indlysen
de nok undlod Jardin at tage stilling til den af
sluttende konklusion, men hans svar mundede
ud i en høflig anmodning til kirkebygningskommissionen, om man fremover ville undla
de at spilde både sin egen og hans kostbare tid
med at høre efter slige urigtige og alt for spin
kelt begrundede indlæg.59

ANTHONS PROJEKT 1 OG 2.
ROSENBERGS OVERSLAG
Ved siden af de projekter, som er udført af Frederikskirkens officielle arkitekter, kendes også
et par forslag fra Eigtveds mangeårige med
hjælp, hofbygmester Georg David Anthon.
Anthons adkomst til byggeriet bestod i, at han
flere gange blev bedt om at vurdere de indleve
rede tegninger. Hans egne forslag skal næppe
opfattes som alvorlig mente alternativer, men
som illustrationer til hans kritik. De projekter,
der må henføres til Anthon, er dels forarbejder
til et sæt, hvoraf der er bevaret en perspektiv
tegning mærket »N:6« og signeret »Copenha
gen den 31.Marty 1756. G. D. Anthon« (fig.
41-43), dels en række usignerede blade, som
arkivalsk kan tilskrives Anthon og iøvrigt sup
pleres med en noget afvigende perspektivisk
fremstilling, som stammer fra Anthons familie
(fig. 44-49, 130). Dette sidste projekt må være
udført i vinteren 1756/57.
Anthons tidligste projekt består af et tværsnit
i en spinkel, ulaveret udførelse, med lanternen
på et løst tilføjet ark samt supplerende snit og
opstalter; en ligeså skitseagtig plan sammensat
af en halv grund- og en halv etageplan, samt
den omhyggeligt gennemførte, signerede per
spektiv (fig. 41-43).153 Projektet er tidligere
publiceret under Gabriels navn, da det i forhold

til dennes projekt »B« er opfattet som projekt
»A« og beskrevet som Gabriels mest bundne
løsning.154 Men der er næppe noget i vejen for
at tage signaturen for dens pålydende og opfat
te projektet som en kombination af Eigtveds
sidste projekter og Gabriels, udarbejdet af An
thon og indleveret dagen før Jardin 1. april
1756 overtog den officielle ledelse af Frederikskirkebyggeriet.155
Projektet
fastholder
Eigtveds
cirkulære
grundplan med de seks hovedpiller og de ra
dierende trappehuse.156 Højden af såvel sidetår
ne som kuppel er bevaret. En indgangsportal
med trekantgavl og fire frisøjler er som på
Eigtveds udaterede projekt fig. 24 (og vel også
det approberede) anbragt foran bygningskroppen. Mezzaninetagen er som på samme projekt
elimineret og vinduerne i stuen og på første sal
henholdsvis rund- og fladbuede. I modsætning
til Eigtveds projekt har etagerne dog samme
højde. Hovedgesimsen er forsynet med en
kraftig, tandsnitprydet kronliste, der som hos
Gabriel synes båret af halvsøjler på sidetårnenes
hjørner. Disse halvsøjler er afviklet som spidse
pyramider, der samtidig danner en naturlig
overgang fra sidetårnenes underbygning, som
har en kvadratisk grundplan, til overbygnin
gen, som har en ottekantet. Alle søjlerne på
underbygningen har joniske kapitæler. Tambu
ren er omgivet af tolv fritstående søjlepar for
delt på seks sokkelfremspring med statuer, som
sandsynligvis skal repræsentere dyder.157 De
mellemliggende fag rummer store, retkantede
vinduer. Sidetårnene har fladbuede vinduer un
der ure og på hvert af hjørnerne et søjlepar.
Både disse søjler og tamburens er i overens
stemmelse med søjleordenernes traditionelle
rangfølge korintiske. Over de stærkt forkrøppede gesimser er konkave stræbepiller, der lø
ber af i parvis placerede ribber på kuplerne.
Som en indrømmelse til Eigtveds kupler er
fløjstængerne på både lanternen og de to tårne
anbragt på tilsvarende løgformer. I det ydre
kan Eigtveds indflydelse endvidere spores i det
reducerede antal kuppelvinduer – som dog har
fået Gabriels former – samt i hele dekorationen:
Figurerne i nicherne på begge sider af indgan-
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Fig. 41. Prospekt af kirken, set fra Bredgade. Projekt, dateret 31. marts 1756 og signeret G. D. Anthon (s. 518).
Bregentved. – View of the church seen from Bredgade. Project dated 31st March 1756 and signed G. D. Anthon.
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Fig. 42. Sammentegning af etageplaner fra fundament til tambur. Her tilskrevet Anthon og henført til projek
tet af 31. marts 1756. 1:600 (s. 518). RA. – Combined plans of floor levels flom foundation to drum. Here attributed to
Anthon’s project of 31st March 1756.

gen svarer til dem, der i Eigtveds sidste projek
ter stod i sidetårnene, puttirelieffer i ovalerne
herover gentager motiver fra indgangspartiet
på Eigtveds facade af 10. april 1754, og tympa
nonfeltets
kartoucheindrammede
kongemono
gram flankeres af kvindefigurer, som parallelliserer Prudentia og Constantia fra såvel denne
som den tidligere facade (jfr. s. 480 og 489 samt
fig. 14 og 19). Portrætmedaljonerne i hvert af
tamburens fag er bortset fra en noget enklere
frugtsnorsindramning
udformet
som
olden
borgerbillederne på alle Eigtveds projekter.
Mærkeligt nok er de dog dels vendt mod uret,

som på Eigtveds tidligste projekt, dels med,
som på hans to sidste (jfr. fig. 14 og 19, 24). De
parvis placerede vaser på balustraden over side
tårnenes hovedgesims er ligeledes overtaget fra
Eigtved (jfr. fig. 24). Over tamburens hoved
gesims, som er anbragt i samme højde, står
vaser og statuer til gengæld side om side – et
pudsigt
kompromis
mellem
Eigtved
og
Gabriel!
Af plan- og tværsnitskitserne fig. 42-43
fremgår, at Anthon har fulgt Gabriels system
med den indskrevne kuppel. Hovedtrappen har
afskårne hjørner som det bl.a. kendes fra Juvar-

ANTHONS ANDET PROJEKT

521

Fig. 43. Tværsnit mod alteret, her tilskrevet Anthon og henført til projektet af 31. marts 1756. 1:600 (s. 518).
RA. – Cross-section towards the altar, here attributed to Anthon as part of the 31st March 1756 project.

ra (jfr. s. 555). I det indre har projektet dog
både bevaret Eigtveds disposition og hans pul
pitur- samt stolestadeinddeling. Gabriel synes
kun at have inspireret til de korintiske kapitæler
på de indvendige søjler samt til kuppelhvælvin
gens brede, rudemønstrede ribber (jfr. fig. 26).
Seks store, fladbuede vinduer får lys fra åbnin

ger i tamburens sokkel, mens en række cirku
lære vinduer henter det fra selve tamburen.
Dette system, som svarer til Eigtveds, kræver
en temmelig høj sokkel og giver anledning til
at løfte tamburen, frigøre det frontvendte vin
due fra frontispicen og bevare kuplens rejsning
i den perspektiviske forkortning.158 Tværsnittet
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har svage streger, som antyder en indre lanter
ne i kuppeltamburens højde, men står for tag
konstruktionens vedkommende uafsluttet. Det
er rimeligt at forestille sig, at Anthon blev sat
til at kopiere Gabriels projekt »B«, fordi dette
havde den kuppelkonstruktion, man kendte.
Men det er lige så rimeligt, at der har været en
vis interesse for den dobbeltskalskonstruktion,
som Jardin gentog i sit approberede projekt og
med henvisning til Jules Hardouin-Mansard’s
Invalidekirke udnævnte til et af projektets fine
ste træk.159 Under alle omstændigheder kan
den åbenbare interesse for kuplens konstruk
tion udmærket have forårsaget, at tværsnittet af
Gabriels projekt »A« er hentet frem, til An
thons personlige brug, eller i forbindelse med
kritikken af Jardin.
Projektet fig. 41-43 røber et så indgående
kendskab til både Eigtved og Gabriel, at det
kun kan skyldes Anthon. Det kan afspejle

overvejelser om at fortsætte byggeriet efter de
afstukne rammer med optagelse af et mere mo
derne formsprog. Men det figurerer ikke i sam
tidens kilder og synes nærmest overset.
I Moltkes arkiv findes der et læderbind med
et projekt bestående af otte meget gennemfør
te, men både usignerede og udaterede blade
(fig. 44-45, 47, 49, 130). Dette forslag, som kan
suppleres med en noget afvigende perspektiv
samt en sammentegnet grund- og etageplan
(fig. 48, 46), må ligeledes tilskrives Anthon.160
Hans forfatterskab fremgår dels af, at samtlige
blade er udført med hans hånd, dels – mere
entydigt – af debatten omkring Jardins appro
berede projekt (jfr. s. 516). Anthon har kritise
ret dette projekt i to betænkninger af henholds
vis 25. aug. og 4. okt. 1756, og begge gange
påpeget funktionsmæssige mangler og kon
struktive komplikationer. Han er begge gange
blevet afvist. Men hans ihærdighed har vakt så

Fig. 44. Sammentegning af planer fra Anthons projekt, dateret vinteren 1756-57, Eigtveds fundamentsplan
(fig. 11) og Jardins projekt (fig. 38). 1:600 (s. 522). RA. – Combined plan from Anthon’s project of the winter 175657, Eigtved’s foundations plan (fig. 11) and Jardin’s project (fig. 38).
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Fig. 45. Hovedfacade. Det »anonyme« projekt. Her tilskrevet Anthon og dateret vinteren 1756-57. 1:600
(s. 522). RA. – Main facade. The so-called anonymus project. Here attributed to Anthon and dated to the winter of 175657.

megen harme, at han i forbindelse med sin an
den betænkning bad om at få den afskrevet, så
Jardin ikke skulle genkende sin forhadte kolle
ga på skriften (s. 516). Knebet mislykkedes, da
Jardin kunne konstatere, at denne sidste erindringsskrivelse ganske svarede til den første.
Men Anthons anonymt indleverede kritik er
selv blevet genstand for en kritik i forbindelse
med en sammenligning mellem Anthons ano
nyme og Jardins approberede projekt. Af den
ne vurdering fremgår, at anonymprojektet og

den anonymt indleverede kritik havde samme
forfatter. Det betyder, at Anthon har udført det
usignerede projekt. Og det siger også noget
om, hvorfor han gjorde det. Udkastet kan
næppe opfattes som et forsøg på at fortrænge
Jardin. Det var et middel til at opnå en uvildig
bedømmelse af hans eget projekt ved gennem
den sammenlignende vurdering at få en uden
forstående kritiker til virkelig at se på Jardins
approberede projekt. Kritikeren foretrak Jar
dins projekt. Men han indrømmede, at det
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Fig. 46. Plan af underetagen. Det »anonyme« projekt. Her tilskrevet Anthon og dateret vinteren 1756-57.
1:600 (s. 522). RA. – Plan of the lower storey. The anonymus project. Here attributed to Anthon and dated to the winter
of 1756-57.

havde sine fejl. Og det har tilsyneladende med
ført, at Jardin har taget Anthons kritik til efter
retning og ændret sit oprindelig approberede
projekt.161
De blade, der herefter betragtes som An
thons andet projekt, består af en plan over de
eksisterende fundamenter med angivelse af
funderingen, dels til det aktuelle forslag, dels til
Jardins approberede; endvidere en facade, snit
gennem de to portaler, detailopstalter (mod
henholdsvis kongeloge og prædikestolsalter),
samt grund- og etageplaner (fig. 44-49, 130).162
Det ledsages af en »Allerunterthänigste Expli
cation«, som nøje forklarer tegningernes ind
hold. Projektet må dateres til vinteren 1756/57.
Det er udført efter, at Anthon havde indgivet
sine betænkninger af 25. aug. og 4. okt. 1756
og efter, at fundamentet var ændret i overens
stemmelse med Jardins plan.163

Afvigelserne fra forslaget fig. 41-43 består
dels i hentydninger til Jardin, dels i mere eller

mindre bevidste lån fra den franske skole. An
thon har ligesom Gabriel ændret planen til en
ottekant med markerede akser, sat sine otte søj
ler over otte af Eigtveds piller og undladt at
benytte fundamenterne til pillerne foran tårne
ne.164 Da Jardin havde anbragt de otte af sine
tolv indvendige piller i otte af de huller, der var
udsparet, hvor der ifølge Eigtveds planer ikke
skulle være søjler, kan Anthon dog yderligere
forklare, at han både bruger det gamle funda
ment og støtter sine søjler på det, der netop er
fyldt i de gamle huller.165
I Anthons projekt er den indre korsform
gentaget i det ydre, idet han ligesom Jardin har
lagt trappehusene vinkelret på portalerne. For
at undgå den indsnævring af de skråtliggende
trappers indermure, han havde kritiseret i Jar-
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Fig. 47. Plan af 1. pulpitur. Det »anonyme« projekt. Her tilskrevet Anthon og dateret vinteren 1756-57. 1:600
(s. 522). RA. – Plan of the first gallery tier. The anonymus project. Here attributed to Anthon and dated to the winter of
1756-57.

dins projekt, har han dog udeladt en ydre om
gang og lagt trapperne helt ind til hovedpiller
ne. Mod Store Kongensgade er portalsøjlerne
engagerede. Mod Norgesgade er de monu
mentale frisøjler bevaret. Her måtte fundamen
terne udvides i hovedtrappens dybde.166
Mens Jardin har ført portalens trekantgavl
ind på den aftrappede tambursokkel og opnået
en naturlig forbindelse mellem søjlestillingen
og den runde bygningskrop, har Anthon lige
som i projektet fig. 41-43 gentaget Gabriels abrupt afbrudte tagflader. Afbrydelsen er nød
vendig i forhold til de vinduer, der er anbragt
umiddelbart bag de to frontispicer. Men den
medfører, at de planmæssigt regulariserede
portaler stadig virker lidt kulisseagtige. Under
bygningen har bevaret højden fra de tidligere
projekter. Kuplen og de to tårne er lavere end
såvel Eigtveds som Anthons egne ifølge forsla

Danmarks Kirker, København

get fig. 43, men har samme højde som både
Gabriels og Jardins approberede.167 Da den pa
rabelformede kuppelprofil mangler en egentlig
tamburetage og i stedet er forsynet med et højt,
obeliskagtigt spir, virker hele bygningen dog
noget lavere end disse to.
Af facaden fremgår, at mezzaninetagen atter
markerer sig i det ydre. Den har lave, retkantede vinduer, mens stuen og 1. etage har hen
holdsvis flad- og rundbuede som i Anthons
første projekt. De fire fritstående portalsøjler
med de joniske kapitæler svarer ligeledes til
dette, men er nu suppleret med pilastre mellem
hvert vinduesfag i hele facadens udstrækning.
Dette system fortsætter på sidetårnene, hvor
pilastrene er trukket tæt ind til vinduerne og
hjørnerne forsynet med rustikke lisener. Ho
vedgesimsen har trekantgavle over halvsøjler
og på hjørnerne vaser. De ottekantede pyrami-
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Fig. 48. Prospekt af kirken, jfr. fig. 45. Efter F. Meldahl: Frederikskirken, 1896. – View of the church, cf
fig. 45.

despir afsluttes med lignende vaser. Anthons
refendfugede tambursokkel, som synes inspire
ret af Jardins aftrappede, har otte fladbuede
vinduer ind til selve kirkerummet. En aftrap
ning over soklen bærer fire gange to konkave
dobbeltstræbepiller, som fortsætter i otte brede
ribber. Hvert pillepar flankerer et ovalt vindue,
mens mellemrummene har et retkantet med
segmentgavl. På kuplen er de nedre vinduer
retkantede og de øvre runde. Kuppelspiret, der
ligesom sidetårnenes er ottekantet, men både
højere og slankere, hviler på en todelt lanterne
etage med forneden retkantede og foroven run
de frugtsnorbehængte glughuller, og afsluttes
af kugle, vindfløj og kors. Typen genfindes på
Christianskirken, hvor det blev opført efter
Anthons tegning af 1766.168
Proveniensen af perspektiven fig. 48 antyder,
at denne udelukkende er udført til Anthons eget brug.160 Den afviger fra facadeudkastet
fig. 45 ved, at pilastrene på sidetårnenes under

bygning er erstattet af kvadre, tårnafdæknin
gerne refendfugede og de skiftevis runde og
retkantede kuppelvinduer afløst af lutter ret
kantede. De fire gavlkronede har dog fået rusticerede gerigter. Ornamentikken er reduceret
og indgangspartiet strammet, blandt andet ved
eliminering af en altan. Tympanonfeltets palmetindrammede kongemonogram er forenklet
til et kronet skjold med guirlander. De allegori
ske kvindeskikkelser til siderne er ændret, så de
gentager Prudentia og Constantia fra Eigtveds
udaterede facadeudkast fig. 24. Ifølge perspek
tiven er kirkens grund desuden hævet og omgi
vet af et rækværk.
I det indre synes Anthons andet projekt lige
som det første at afspejle Eigtveds opbygning,
hvor stueetagen udgør en slags sokkel for de
øvre pulpiturer. Disse omspændes af kolossalpilastre som i lighed med Anthons første pro
jekt, men i modsætning til Eigtveds er korinti
ske. Kuplen er atter omskrevet, men afskærer
som i Anthons første projekt fire store loger
med vinduer umiddelbart udfor tamburens. Da
projektet er udført i polemik mod Jardins, be
toner følgeskrivelsen netop de ting, der ud
mærker det aktuelle forslag fremfor Jardins.
Blandt Anthons indvendinger mod Jardins
projekt var, at de mange piller både skyggede
og gav en dårlig akustik. Han lægger derfor
vægt på, at hans egen kirke ville blive mere
åben og mere lys. Dertil kom, at den ville få en
bedre kommunikation, idet trapperne, der i
Jardins projekt var 2 alen brede, var udvidet til
3½ og gulvets midtergang, der var 4 alen bred,
til 9. Til gengæld nævnes ikke, at altret vender
mod øst, at Bredgadeindgangen med de for
nemme frisøjler er forbeholdt kongen, og at et
større gangareal er indrettet til at lede ham op
til kongestolen i rummets modsatte side. Pro
jektet er det eneste, der med sikkerhed har den
ne liturgisk korrekte orientering. Kirkens indre
udsmykning fremgår af de meget detaljerede
tværsnit fig. 49, 130. Prædikestolsaltret er pry
det med et nadverbillede, flankeret af nicher
med Moses og Johannes Døberen og kronet af
Guds øje i stråleglans. Kuppelhvælvet har nederst en række fladbuede vinduer, som optager
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Fig. 49. Tværsnit mod alter og kongestol. Det »anonyme« projekt. Her tilskrevet Anthon og dateret vinteren
1756-57 (s. 522). RA. – Cross-section towards altar and the King’s Pew. The anonymus project. Here attributed to
Anthon and dated to the winter of 1756-57.

lys fra åbningerne i den ydre sokkel, øverst en
række ovale med forbindelse til de henholdsvis
runde og retkantede vinduer over soklen; det er
dekoreret med dydefigurer og festonfyldte fyl
dinger, har stjernestrøede ribber og i toppen
noget, der tilsyneladende efterligner dobbeltskalskonstruktionen, en bemaling afgrænset af
en gesims.
Ved siden af Anthons uofficielle, men tilsy
neladende velbegrundede forslag må endelig
nævnes et i øvrigt ukendt »Abriss« som blev
ledsaget af et bevaret, yderst kortfattet overslag
underskrevet G. Rosenberg 17. febr. 1756.169
Summen på ialt 1.483.333. ⅓ rdl. gælder en
kuppelklædt og rigt dekoreret bygning af sand
sten og marmor. Der er tilsyneladende tale om
Frederikskirken. Men der er ingen andre tegn
på, at arkitekten, som må være Johann Gotfried
Rosenberg (1709-76),170 har beskæftiget sig
med dette byggeri.171
BYGGERIET UNDER JARDIN 1756-1770.
LEDELSE OG ØKONOMI
1. april blev Jardin officielt udnævnt til Frede-

rikskirkens bygmester. Endnu var han i prin
cippet underordnet generalbygmesteren, men
som anført af Bernstorff skulle Thurah ikke be
fale over ham, omend det var nødvendigt, at
Jardin kom til en forståelse med denne. Thurah
skulle betragtes, ligesom man i Frankrig be
tragtede M. de Vandrière (senere markis de
Marigny, Directeur Général des Bâtiments).
Generalbygmesteren vedblev dog med at bistå i
forbindelse med marmorleverancerne. Ganske
vist forespurgte han december 1756 Moltke,
om han, »der med Bygningens Direction ey
har noget mig at befatte«, skulle beskæftige sig
med opgaver, »som rettere maatte tilkomme
den eller dem, som Bygningen allernaadigst er
betroet«. Moltke forsikrede ham dog om, at
han var glad for, det var Thurah, der holdt øje
med de to marmorleverandører og gerne så
ham fortsætte arbejdet. Beroliget over ikke at
gå nogen i bedene indvilgede Thurah herefter i
at videreføre sit hverv.35 Knap tre år senere,
5. sept. 1759, afgik han imidlertid ved døden,
og 19. maj 1760 beskikkedes Jardin til ledende
bygmester med titel af »Intendant des Bâti-
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ments«, mens Anthon og Fortling blev hof
bygmestre.172
December 1760 udløb Jardins seksårige kon
trakt, men da hans tilstedeværelse fortsat var
uomgængelig nødvendig, blev kontrakten af
1754 i uændret skikkelse forlænget for endnu
en seksårig periode.173 Ved udgangen af 1766
tegnede situationen sig imidlertid ganske an
derledes. Frederik V var død ved årets begyn
delse, og hans efterfølger Christian VII var ikke
indstillet på at videreføre det kostbare byggeri.
Det hed derfor i den kongelige resolution af
25. okt. 1766, at Jardins kontrakt var »expiriret«, og udgifterne til ham og hans folk således
kunne spares. Det var dog ikke muligt at stand
se byggeriet så drastiskt, og Jardin fik endnu en
frist, først på et år, sidenhen på yderligere seks
år frem til 1773.174 Den skæbnesvangre beslut
ning om helt at standse Frederikskirkens opfø
relse skulle dog falde et par år tidligere. 19.
nov. 1770 modtog Jardin sin endelige afsked
(s. 540).
Selv om Jardin, som anført, indtog en så
godt som uafhængig stilling i forhold til Thu
rah, var han stadig forpligtiget over for Kirkebygningskommissionen under Moltkes direk
tion. Kort efter Jardins tiltrædelse havde Molt
ke foreslået en præcisering af kommissionens
opgaver og sammensætning. Man skulle mø
des en gang ugentlig og indkalde samtlige im
plicerede håndværksmestre til drøftelse. Jardin
skulle over for kommissionen meddele sine
planer for byggeriet, hvilket herpå ville blive
forelagt for kongen. Men det indskærpedes, at
arkitekten »i Hoved Tingene og Teigningerne
ey (maatte) foretage sig noget, end ikke den
allermindste forandring, som kunde trække en
eller anden Consequence eller Tiltale eller An
svar paa sig, forend hand ligesom med de sidste
Teigninger Academiernes i Rom og Paris deres
Approbation og Gotfindende skriftlig hafde
lagt frem i Commissionen«.59 Det ses dog ikke,
om dette forslag blev godkendt. Tronskiftet i
januar 1766 fik også betydning for byggeriets
administration. Moltke afskedigedes selv juli
samme år, og få måneder senere overtog gene
ralløjtnant H. W. von Huth, der september ud

nævntes til »Generaldirecteur over Bygnings
væsenet«, posten som overdirektør for Frede
rikskirkens opførelse.173 Allerede februar 1767
forlød det dog fra en velunderrettet kilde, at
Huth »ne parait pas content de sa Place de Di
recteur Géneral des Bâtiments« (ikke forekom
tilfreds med sin stilling som generaldirektør for
bygningsvæsenet), og at han snart ville blive
afsat.176 Dette skete ganske rigtigt 21. marts, og
Moltke blev herefter genindsat i sit tidligere
hverv for dog kun tre et halvt år senere påny at
miste det.
Som anført i kontraktens 9. artikel skulle Jar
din under sig have en person, der kunne for
midle hans ordrer og aflægge beretning til de af
kongen kommitterede. Dette hverv blev 2.
aug. 1756 tildelt Johann Michael Poehn, der
udnævntes til fuldmægtig og skriver for de to
brødre. Poehn havde ligesom bygningsforvalter Block bolig i det kompleks af småhuse, der
lå på byggepladsen blandt skure og værksteder.
Selv fik Jardin kontor i den ene halvdel af et
væksthus, der fra gammel tid lå på grunden
(fig. 8). Da Louis-Henri Jardin døde 1759,
overtog Poehn hans opgaver som bygningssekretær. Samtidig knyttedes fra februar 1760 to
af akademiets bedste tegnere, Georg Erdmann
Rosenberg og Christian Joseph Zuber, til sta
ben.53
Få dage inden Jardin overtog ledelsen, havde
man gjort økonomisk status, bistået af enkefru
Eigtved. De samlede udgifter i tiden april 1750
til ultimo marts 1756 beløb sig til den betragte
lige sum af 160.444 rdl., hvilket var blevet fi
nansieret, dels af de årlige bidrag fra partiku
lærkassen, dels fra kongens private kasse. Her
til kom supplerende indtægter ved salg af mur
sten til henholdsvis Moltkes og Brockdorffs
palæer (s. 483). Langt den største post på bud
gettet
var
udgifterne
til
norsk
marmor
(ca. 70.000 rdl.), efterfulgt af omkostningerne i
forbindelse med murstensleverancen (43.257
rdl.). For atter at sætte skred i byggeriet vedto
ges det 22. dec. 1756 at forhøje det årlige bidrag
fra de kongelige kasser til 50.000 rdl., idet
brødrene Jardins løn skulle betales særskilt fra
partikulærkassen.171 Knap et halvt år senere,
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Fig. 50. Idealprospekt af Frederikskirken, set fra Store Kongensgade. Tegning af Jens Bang. Kobberstiksamlin
gen. – Ideal view of Frederikskirken seen from Store Kongensgade. Drawing by Jens Bang.

april 1757, fastlagdes dog det endelig kongelige
bidrag til 40.000 rdl. årligt, udbetalt i 8 måned
lige rater á 5000 rdl. Hermed opfyldtes i virke
ligheden først det mål, man syv år tidligere
havde sat sig (s. 475). Inden for dette tidsrum
var der imidlertid sket en altafgørende ændring
i beregningsgrundlaget. Hvor de seneste gene
raloverslag havde kalkuleret med en bygning,
opført af mursten og beklædt ud- og indvendig
med marmor, havde kongen i forbindelse med

approbationen 26.juni 1756 fastslået, at »das
gantze Gebäude der Kirchen von Nordischen
Marmor aufzuführen (ist)«.178 Et detaljeret
overslag over de forventede udgifter til Jardins
marmorbygning kendes ikke, men på et frem
skredent stadium i byggeriet skal man dog ha
ve konstateret, at der endnu var 27 år igen,
hvad selve bygningen angik, og 100 år, hvis
hele udsmykningen skulle være fuldendt. Dette
budget var beregnet på grundlag af en årlig be-
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villing på 20.000 rdl., således som det var gen
nemført i perioden 1767-70, og forudsatte sam
tidig en arbejdsstyrke på 50 mand. Alt i alt en
gigantisk sum på ca. 2.800.000 rdl., hvis belø
bet kalkuleres udfra de omtrentlige udgifter
ved byggeriets ophør.179 I det daglige planlagde
man dog udfra mere kortfristede terminer. Jar
din var kun ansat for seks år ad gangen, mens
marmorleverancen fulgte femårige kontrakter
(s. 484).
Over for de vældige udgifter ses dog også
enkelte indtægtsposter på de årlige budgetter,
idet der til stadighed skete salg eller overførsel af
materiale, såvel til kongelige som private byg
geforetagender. Således låntes mursten til Fre
deriks hospital og til to nyopførte ejendomme i
Amaliegade, Thurahs hus og købmand Hen
ning Fr. Bargums palæ, opført af Jardin selv.
Sandsten og marmor anvendtes til bl.a. Hol
steins palæ, til den tyske Frederiks kirke (Christianskirken), til soklen på kongens rytterstatue
på Amalienborg plads, den kongelige fortifika
tion, blomsterkummer i Fredensborg slotsha
ve, samt til arbejder af billedhuggerne Johs.
Wiedewelt og S. C. Stanley, samt af stenhug
gerne Braun og Pfeiffer.53
De første tegn på en ændret politik over for
det bekostelige byggeri var en kongelig resolu
tion, udstedt af Christian VII 8. marts 1766,
knapt to måneder efter faderens død. Heri fastsloges det lakonisk, at det årlige bidrag skulle
halveres til 20.000 rdl., fraregnet lønninger.
Kirkebygningskommissionen
bad
dog
om
henstand til det følgende år. Som den kompli
cerede og sammensatte organisme byggeplad
sen var, kunne så kraftige budgetreduktioner
ikke foretages uden alvorlige økonomiske tab,
ikke mindst for leverandørere og håndværkere.
Kongen accepterede at lade besparelsen udsætte
til det følgende år, men fastholdt som nævnt, at
lønningerne til Jardin og hans medarbejdere
skulle stryges af budgettet.53 Fra l. jan. 1767
var det årlige bidrag således halveret. Samtidig
ophævedes den særlige byggefond eller »Frede
riks Kirkebygningskasse«, idet udgifterne nu
dækkedes direkte fra partikulærkassen. En
statusopgørelse ved udgangen af 1766 viste, at

budgettet hidtil havde »slugt« 575.212 rdl.,180
og bygningen var endnu næppe (og det endda
kun i øst) nået til hovedgesimsen. Bekymrin
gen hos Christian VII og hans nærmeste rådgi
vere forekommer derfor langt fra urimelig.
Men de beskrevne forsøg på at reducere om
kostningerne synes kun at være forhalingsmanøvrer før den afgørende beslutning om byg
geriets standsning 1770 (s. 539).

SPØRGSMÅLET OM KIRKENS
BYGGEMATERIALER
Siden den kongelige resolution af 31. marts
1753 havde det stået fast, at den ny kirke skulle
beklædes med marmor ind- og udvendig, idet
selve murkernen fortsat skulle opføres af tegl. I
løbet af efteråret 1754 spores de første tegn på
en beslutningsændring. På en forespørgsel fra
kabinetssekretær Esmarck om murstensleverancens fortsættelse – antagelig efter at sagen
havde været rejst på højere sted – svarede Thu
rah 19. okt. 1754, at kirken »entweder (...) allgantz von Sandsteinen, oder allgantz von Mau
ersteinen erbauet werden«. Det sidstnævnte var
dog langtfra så solidt og varigt som det først
nævnte, og da begge dele ikke lod sig anvende
sammen, konkluderede Thurah, at den mar
morbeklædte bygning som en uomgængelig
følge heraf mht. »das inwendige übrige solide
von den Mauern und Pfeilern, mit gewöhliche
Sandsteine eben wohl compact erbauet wer
den«.35 Thurahs memorandum blev forelagt
Bygningskommissionen, der tog sig god tid til
at overveje sagen. I mellemtiden rykkede murstensleverandørerne 20. nov. 1754 og atter 8.
marts 1755 uroligt for at få besked om det
kommende års leverance.53 10. marts 1755
meddelte Moltke, at kongen »stadig (har) de
uforanderlige allernaadigste Tanker, at Friederichs nye opbyggede Kirke ikke skal bygges af
Muur- men af een eller anden Art Sand- eller
deslige i sine Riger og Lande faldende Steene
...« Dette skulle Thurah lade firmaet Henningsen og Korff vide. Dog blev de samtidig
orienteret om, at de i god tid ville få meddelelse
om eventuelle leverancer for 1756.59
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Fig. 51. Udsnit af Frederikskirkens byggeplads, set fra Kadetakademiet 1762. Tegning af Frédéric Jacques de
Stinde (s. 534), indsat i Dronning Juliane Maries Atlas. Dronningens Håndbibliotek. – Detail of building works
on the Frederikskirke site, seen from the military academy (Kadetakademi) 1762. Drawing by Frédéric Jacques de Stinde,
inserted in Queen Juliana Marie’s Atlas.

Denne besked kom antagelig aldrig. Allerede
august 1755 kunne Joachim Wasserschiebe ori
entere Wiedewelt om, at man havde besluttet,
at kirken »sera tout entiere de Marbre de nos
Carrières de Norwege« (skulle være helt af
marmor fra vore norske stenbrud).181 Alligevel
synes Anthons beregninger af 5. sept. vedrø
rende Eigtveds og Jardins projekter endnu at
kalkulere med mursten og marmor, idet han
dog understregede, at hovedpillerne i de re
spektive forslag tænktes opført i massivt mar
mor indtil kuplens vederlagshøjde.59 26. juni
1756 stadfæstedes kongens beslutning om an
vendelse alene af marmor, i første omgang for
muleret som en mundtlig deklaration over for
Jardin. Den officielle konfirmation af beslut
ningen er dateret 22. dec. s.å. Frederik V er
kendte dog, »dass innengedachter von Uns al

lergnädigst approbirter Kirchenbau kostbar fal
len wolle«, og tankevækkende nok lod han
endnu engang i en resolution af 18. febr. 1758
sin bestemmelse stadfæste. Som en retfærdig
gørelse af de drastisk øgede omkostninger
fremhævedes på ny bygningens status som mo
nument for oldenborgerdynastiets taknemme
lighed imod Gud. Hertil føjedes et moment,
der også havde programmatisk værdi. I lyset af
det nyligt gjorte, lykkelige fund af bornholm
ske sandsten kunne kirken nu – bortset fra kal
ken – opføres af lutter indenlandske materialer,
idet sandstenen lod sig lægge ind overalt, hvor
det var muligt.33
Oprettelsen af et sandstensbrud ved Neksø
på Bornholm gik tilbage til 1753, hvor en
bornholmsk stenhugger havde overbragt nogle
prøver af den nyligt fundne sten. På grund af
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sygdom havde Eigtved intet videre foretaget
sig i sagen, mens Fortling på bekostning af Par
tikulærkassen lod et par af sine svende foretage
prøvebrydninger, dels ved Hasle, dels ved
Neksø. Efter at Rentekammeret først havde af
vist projektet, da »det alletiider er dubieux, om
det reussirer eller mislinger«, havde kongen »af
allernaadig landsfaderlig Forsoning og Clemence for sine kiære og troe Undersaatter«
valgt selv at bekoste den fortsatte drift. Man
opgav dog bruddet ved Hasle, og koncentrere
de kræfterne om Neksø. Moltke fik betroet di
rektionen over sandstensbruddet, der ikke blot
kunne levere til Frederikskirken og Frederiks
hospital, men også til alle betydeligere bygnin
ger i landet. Fra privat side ytredes der i øvrigt
interesse for at støtte driften, ikke mindst, da
der øjnedes muligheder for at bryde stenkul.
Thurah foreslog december 1755, at værket

Fig. 52. Profil af rambukken, der anvendtes til piloteringsarbejdet ved Frederikskirken. Tegning af An
dreas Kirkerup (s. 534). Kunstakademiets Bibliotek.
– Profile of the pile-driver used for the pilework underpin
ning Frederikskirken. Drawing by Andreas Kirkerup.

skulle omdannes til et interessentselskab, og
nævnedes april blandt initiativtagerne hertil
sammen med Fortling, konferensråd Braem,
den hidtidige inspektør for bruddet Niels Birch
og en række stenhuggersvende.182 Driften blev
dog lagt under kirkekassen og hermed i sidste
instans under Partikulærkammeret, og værket
fik fra 1762 betegnelsen »Frideriks Steen
Brud«. Da de første overvejelser om kirkebyg
geriets indskrænkning fremkom 1766, anbefa
lede Bygningskommissionen stærkt, at man
fortsatte driften, der sparede landet for udgifter
til import af udenlandske sandsten. Det hævde
des, at de bornholmske sten endog var bedre
end de udenlandske. Under alle omstændighe
der havde Jardin ved en forespørgsel 1757 til
det franske akademi i Paris fået bekræftet stene
nes udmærkede kvalitet.59 Som et kompromis
valgtes at nedskære bevillingerne (fra 5000 til
3000 rdl. årligt). Allerede 1768 nedsattes belø
bet dog til det halve, og efter 1770, da beslut
ningen om kirkebyggeriets ophør var definitiv,
arbejdedes kun videre »paa det allerlangsomste,
som mueligt er«.183
Hvad marmorleverancerne i årene 1756-70
angik, fulgte man endnu de første år kontrak
ten af 1754, der udløb 1757. På dette tidspunkt
havde Fortling opfyldt sin del af forpligtelser
ne, mens fru Eigtved stadig var langt bagef
ter.184 Først 7. juli 1760 havde hun leveret det
først aftalte kvantum på 75.000 fod3. I lyset af
beslutningen om kirkens opførelse i massivt
marmor måtte leverancerne naturligvis yderli
gere forøges. I stedet for de mindre blokke på
12-15 fod3 ønskedes nu store sten på mindst 60
fod3. Januar 1758 forlængedes både Fortlings
og fru Eigtveds kontrakter med en femårspe
riode til levering af i alt 125.000 fod3, heraf
mindst ⅔ hvide sten og ⅓ gule. Størrelsen af
blokkene skulle bestemmes af, hvad bygmeste
ren fandt bedst.59 Jardin havde skønnet, at der
kunne spares mindst 14.000 rdl. årligt, hvis le
verancen skete i mindre blokke efter bestemte
mål. Ikke uventet protesterede leverandørerne
imod denne forskrift, der ville øge omkostnin
gerne for dem selv. Først 6. aug. 1763 opnåede
man et kompromis, der fastslog leverance af de
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Fig. 53. Plan af pilotering og fundamenter,
øverst fra Eigtveds kirke, nederst fra Jardins
bygning. Fra »Plans, coupes et élévations de
l’Eglise royale de Fréderic V«, 1765 (1769).
1:1200 (jfr. s. 533). – Plan of the pilework and
foundations. Above, of Eigtved’s church; below, of
Jardin’s building. From »Plans, coupes et éléva
tions de l’Eglise royale de Fréderic V«, 1765
(1769).

påbudte blokstørrelser, idet man i øvrigt accep
terede, hvad der forelå af større blokke til en
enhedspris på 1 rdl. pr. fod3.
Også mht. den konkrete levering opstod der
vanskeligheder. 1761 måtte Jardin rykke for
sten, idet han hævdede, at en fortsat mangel
forsinkede både tårnenes og søjlernes opførel
se. Fru Eigtved havde stadig vanskeligheder
med at overholde kontrakterne, senest aftalen
af 1758, der først opfyldtes 1766, fire år efter
den fastlagte termin. Som undskyldning anfør
tes de store anlægsudgifter, fragtproblemer på
grund af mangel på skibe og dårligt føre til
landtransporter, »samt i øvrigt en ufuldkom
men Evne til at fortsætte Verkets Drift«.53 Fort
lings stenbrud, der efter hans død 1761 ligele
des bestyredes af hans enke, havde november
1763 leveret det aftalte kvantum. 1765 blev en
ny femårsperiode aftalt med i alt 125.000 fod3
marmor for begge brud. Også her betød de
første budgetreduktioner, der drøftedes foråret
1766, en nedsættelse af den fastlagte mængde.
Appelskrivelser fra begge enker udsatte beslut
ningen et år, men herefter måtte man affinde
sig med den beskårne ration.58
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Som nævnt s. 512 havde Moltke maj 1756 givet
befaling til genoptagelsen af arbejdet, der siden

Eigtveds død havde ligget stille. En uge efter
var Anthon og murermester Krause på ny i
gang. Efter Jardins seneste projekt måtte de
gamle fundamenter delvis ændres (fig. 53).
Som fundament for de 12 nye hovedpiller skul
le de otte åbninger mellem Eigtveds oprindeli
ge piller udfyldes med jord og piloteres tillige
med fire ekstra fundamenter, der lagdes ved
siden af de ældre åbninger. Både pillerne og det
supplerende fundament til de to hovedportaler
i øst og vest skulle opføres af massive sten, dvs.
marmor og sandsten. I forbindelse med etable
ringen af det ændrede fundament indrettedes
som et nyt element en lav hvælvet kælderetage
under kirkegulvet (fig. 70, 78). Kælderen, der
udadtil manifesterede sig ved et antal vinduer i
soklen, fandtes ikke på de tidligste tegninger
fra juni 1756 og må derfor betragtes som en
tilføjelse.185
Før arbejdets påbegyndelse skulle de eksiste
rende piller og de dele af ydermuren, der var
opført over horisontniveau, nedbrydes. Denne
indledende fase, der også omfattede en reorga
nisering af byggepladsen, samt opbygningen af
et marmor- og sandstenslager med blokke i de
ønskede dimensioner, varede godt tre år. Først
1760 synes Jardins kirke at rejse sig over hori
sontniveau. Undervejs var der stødt nye pro
blemer til, mest presserende det stadig ind
strømmende vand i fundamentshullerne, hvil-
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ket nødvendiggjorde en ekstraudgift på tre nye
pumper.186 Den fugtige grund ved kirken var
langtfra noget isoleret tilfælde i Frederiksstaden
(Kbh.By.5, s. 356). En anden, omend mindre
vanskelighed var den gene, som de »haarde
igennemtrængende Slag« i forbindelse med pæleramningen forvoldte de omkringboende. En
særlig klage kom fra brændevinsbrænder An
ders Aamundsen i Store Kongensgade, der på
stod, at både hans hus, næring og brug havde
taget skade af rystelserne. Til piloteringen an
vendtes bl.a. rambukke og stående spil, som de
eksempler, der er nedtegnet af arkitekten An
dreas Kirkerup (fig. 52, 54).187
I årsrapporten af december 1760 kunne Jar
din omsider melde, at såvel kirkens som side
tårnenes ydermure, de udvendige piller ved ho
vedindgangen og to indvendige piller var nået
et stykke op over jordsmonnet, de første endda
1 alen og 9 tommer (ca. 85 cm), de sidste 1 alen
(ca. 62 cm). Under arbejdet var der anvendt
poleret marmor indvendigt, mens bornholmsk
sandsten blev føjet til, »wo es geschehen kön
nen«, vel på mindre iøjnefaldende partier. Ved
udgangen af 1761 var ydermuren i vest og pil
lerne ved hovedportalen omkring 4 alen over
nederste sokkel (ca. 2,50 m) eller godt en halv
alen over vinduessålbænken (ca. 30 cm). Ind
vendig var alle 12 hovedpiller rejst i 1 alens
højde.53

Det er omtrent denne situation, der af en ung
elev på Landkadetakademiet, F.J. de Stinde,
1762 er fastholdt på et prospekt (fig. 51), tegnet
fra et af akademiets vinduer. Et træstillads, der
1762 nåede 22 alens højde, er rejst langs yder
muren. Rundt om på pladsen ligger stenblokke
af forskellige dimensioner, heriblandt flere søj
letromler. Desuden var der oplagring af mate
riale på de syv gamle tømmerpladser nærmest
Kvæsthuset.188 På kirkepladsen ses forskellige
håndværkere beskæftiget ved måling, savning
eller anden bearbejdning af stenblokkene. Bag
dem ses en lang, lav længe, hvor der antagelig
ligesom senere var stenhuggerværksteder (jfr.
s. 573, 602f.). Yderligere et par skure er place
ret mod plankeværket ved Bredgade. På plad
sen fandtes desuden et slibehus, et tovværksskur, et vognhus, en smedje, samt boliger og
kontorer til en række af de ansatte. 1765 opfør
tes tilmed et billedhuggerværksted.53
Stenhuggerarbejdets ledelse deltes fra 1760
mellem Fortling og stenhugger Johan Peter
Pfeiffer, og efter førstnævntes død 1761 mel
lem Pfeiffer og stenhugger Braun. Samarbejdet
mellem Fortling og Pfeiffer havde ikke været
det bedste. Der havde været kold luft imellem
dem, siden dengang Pfeiffer »paastod, at den
Norske Marmor icke til Kirckens Bygning var
tienlig«.189
Det hårde arbejde med tilretning af stenblok-

Fig. 54. Stående spil, sva
rende til de eksemplarer,
der anvendtes ved Frederikskirkens
byggeri.
Tegning af Andreas Kir
kerup (s. 534). Kunst
akademiets Bibliotek. –
Winch
corrsponding
to
those used for building Fredrikskirken.
Drawing
by
Andreas Kirkerup.
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kene var heller ikke uden omkostninger. Sten
huggerne havde en 12-timers arbejdsdag året
rundt, men måtte i de mørkeste vintermåneder
arbejde ved lampelys. Den støvede luft, der
yderligere forurendes af dampe fra tranlamper
ne, medførte mange skavanker og ofte tidlige
dødsfald. Stenhuggerne opnåede derfor en ord
ning, således at de – formedelst en nedsat dag
løn – kun behøvede at arbejde ved dagslys i
vintersæsonen og i den allermørkeste tid kunne
holde ferie, vel og mærke uden løn.190 Et pate
tisk og særpræget vidnesbyrd om de menne
skelige omkostninger ved det anstrengende ar
bejde er en mindevase for stenhuggere, der
døde i tidsrummet 3. febr. 1759-18. febr. 1769.
Stenhuggervasen (fig. 55), udført 1756 ifølge
påskrift på underdelen, er af sandsten, 82 cm
høj. På en fod med attisk profil hviler den
kummeformede underdel, på hvis sider med
skriveskrift er indhuggede navne og dødsdato
er vedrørende de afdøde stenhuggere: »1756 29
July Haben die Steinhauer angefangen und
Nemliche darbey gestorben. 1759 Conrad Stel
ling d 3ten Febr: Anton Meyerhold d 24 April.
Drexel d 28 May. Nicolaus Meisgeyer
d 26 July. 1760. loachim Moll d 2 May: 1761
Christian
d 31 Jan: Joh: Christoffer Lin
demann d 7 April Michael Jancoschi d 20 July.
Georg Rethenbach d 31 Tuly: Christof Däcker
16ten Octr: 1762
Beek d 16tenJan: August
Kost d 15ten Ap: 1763 Christian Biörn d 27
April Johan Gottlob Mindag d 28 Juny Lorentz
Øster d 4 August Christian Lange D 15 Octr.
Johannes Baumüller d 9 Novemp. 1764 Hen
rich Rasch d 29 Septem Benjamin Gobisch 8
Mertz 1765 Adam Hegner d 19 Febr: Christofer Arnbek d 23 Febr: Johann Gütike d 4 Sep
tem: 1766 Jens Ludwig Mau d 15 Nov 1767
Johann Hansen 9 Mertz Friderich Mühlbacher
d 30. Apr Bartolomeus Strauch 1768 d 22 Feb:
Magnus Frey 18 Feb.« I kummen, der lukkes af
et låg, prydet med et laurbærkranset kranium
på korslagte ben, har der antagelig skullet læg
ges penge, vel til de efterlevende. Siden 1797
stod vasen ved stenhuggerfirmaet E. Nielsens
værksted på kirkepladsen (Store Kongensgade
252 (nuværende 76)).191 Siden 1983 har den væ-
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Fig. 55. »Stenhuggervasen« med navne og dødsda
toer for stenhuggere, omkommet 1759-70 (s. 535).
Kit Weiss fot. 1985. – »The Stonemasons’ Vase« with
the names of the stonemasons who died 1759-70.

ret opstillet på en moderne firkantet sandstens
plint i en vinduesniche ved kirkens sydøstre
omgang.
Ved årsskiftet 1763-64 var hovedindgangen
og de to flankerende døråbninger lukket for
oven og yderligere forhøjet med et par skifter.
Samtidig var vinduerne i bygningens ene fjer
dedel, vel den østligste mod Frederiksstaden,
lukket. Indvendig var den ene halvdel af ni
cherne i hovedpillerne fuldendt og muren ført
op til gulvniveau af første pulpituretage.192
1762-63 havde Jardin opholdt sig i Frankrig,
bl.a. for at modtage udnævnelsen til korre
sponderende medlem af det franske Akademi.
April 1763 var han dog atter hjemme. Under
fraværet havde Poehn fungeret som hans sted
fortræder. 1764 begyndte billedhuggerarbej
det, tidligst med to bladsnore over de to østlige
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sideportaler, efterfulgt af arbejde med bladsno
re og rosetter på buerne over indgangen og imellem de indvendige piller. 1764 nævnes hof
billedhugger Heinrich Gierach i rgsk. som le
der af arbejdet. Han døde imidlertid det følgen
de år og efterfulgtes af tre billedhuggere af
fransk
afstamning,
Dominique
Rachette,
J. F. (?) Moulin og Louis Canchy samt af den
italienskfødte Dominicus Gianelli. Efter at man
1764 var nået 15 alen (ca. 9,5 m) over jorden på
den østligste del, kunne Jardin december 1765
meddele, at der nu på dette sted kun manglede
7 alen til hovedgesimsen.193 Samtidig indhente
des overslag fra Pfeiffer og Braun på de seks
fritstående søjler ved hovedindgangen.59
Så vidt var Frederikskirken kommet – og
længst fremme var den naturligvis på skuesiden
mod Frederiksstaden –, da bygherren Frederik
V afgik ved døden januar 1766. Allerede 8.
marts fulgte imidlertid resolutionen om bud
gettets halvering (s. 530). På Moltkes opfor
dring udarbejdede Jardin en nødplan. Foruden
nedsættelse af marmorleverancen nævntes også
en reduktion af håndværkerstaben, begrænset
indkøb af materialer (tømmer, redskaber etc.),
samt totalt ophør af arbejdet på hovedfacaden,
indtil kirkens bagparti mod vest havde nået
samme højde. Heraf fulgte, at det påbegyndte
billedhuggerarbejde ligeledes måtte standses. I
sit overslag af 13. maj søgte Jardin at opfylde de
stillede krav, men påpegede dog det uhensigts
mæssige i med så kort varsel at fyre håndvær
kere, heriblandt endnu uuddannede læredren
ge. At standse det allerede forberedte arbejde
på facaden mod Frederiksstaden var heller ikke
tilrådeligt. Som nævnt s. 530 bevilgedes endnu
1766 den sædvanlige sum på 40.000 rdl., om
end med den klausul, at udgifterne til billed
huggerne ikke oversteg 1500 rdl., samt at der
ikke måtte antages nye læredrenge.
De følgende år frem til 1770 videreførtes ar
bejdet med markant nedsat kraft. Højest priori
teret synes at have været opførelsen af hoved
portalen, hvortil kapitælerne skulle udføres af
billedhuggeren Carl Frederik Stanley efter kon
trakt af 20. febr. 1768.194 Knap to år senere,
26. nov. 1770, meddelte Jardin for sidste gang

sin status over arbejdet. Halvdelen af kirken,
nærmest Frederiksstaden var nu omtrent nået
til hovedgesimsen, dvs. ca. 60 fods højde (ca.
19 m). Fire af Stanleys kapitæler ved østpartiets
hjørner var opsat, mens to kapitæler til de frit
stående søjler var klare til brug. For søjlernes
vedkommende stod de i halv højde (fig. 59). På
den modsatte side stod bygningen i forskellige
højder, men 300 hugne sten var klar til opsæt
ning og 44 under forarbejdning. Tårnene var
dog kun nået til en højde, svarende til halvsøj
lernes baser.53.

MODELLER
Allerede på et tidligt tidspunkt under kirkens
projektering havde Jardin understreget nød
vendigheden af snarest muligt at få udført en
model. Det blev fremført dels i hans »Observa
tions«, antagelig fra foråret 1756 (s. 512), dels i
et udateret indlæg, indlagt i en forestilling af
10. juli 1756. At en model virkelig var påkræ
vet, bl.a. for at man kunne danne sig et reali
stisk billede af belysningsforholdene, betonedes yderligere af Jardin samme efterår i hans
svar til Anthons kritiske kommentarer (s. 516).
Endnu 1757 var der intet sket i sagen. Byg
ningskommissionen fik dog en henstilling om
at vurdere, hvorvidt de fandt en sådan model
ligeså uundværlig (som bygmesteren selv).35
Først 2. sept. 1758 blev kontrakten sluttet med
hofsnedker F. Lehmann. Modellen skulle udfø
res på et år, regnet fra approbationsdatoen og
betales med den betydelige sum af 4000 rdl.
Bredde (målt fra tårn til tårn), dybde (fra portal
til portal) og højde skulle være henholdsvis 2,5
alen (ca. 1.50 m), 2 alen (ca. 1.20m) og 2¾ alen
(ca. 1.70 m), dvs. et målestoksforhold på om
trent 1:50. Ydermurene, kuplen og pillerne
herom skulle udføres af lindetræ, mens finere
detaljer som forsiringerne og de udvendige
trapper forarbejdedes af ahorn. Modellen kun
ne åbnes efter tværaksen (fra tårn til tårn). Sam
tidig var kuplen aftagelig. I gulvet skulle der
endelig udskæres en åbning, »damit man deut
lich genau und hinlänglich das einwendige se
hen und betrachten könne«.53

MODELLER
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Fig. 56. Fremstilling af kirkens model, vist mod Bredgade. Kobberstik af Jonas Haas efter tegning af Jens Bang
(jfr. fig. 50) i Pontoppidan: »Den danske Atlas«, 1764. – Model of the church, viewed towards Bredgade. Print by
Jonas Haas after a drawing by Jens Bang (cf. fig. 50) in Pontoppidan: »Den danske Atlas«, 1764.

1. dec. 1759 meldte Lehmann, at modellen
var omtrent færdig, bortset fra billedhuggerar
bejderne. Han skulle dog yderligere tilføje al
ter, prædikestol og døbefont, hvilket efter hans
egen mening ikke var omfattet af kontrak
ten.195 Ekstraregningen, der lød på 1109 rdl.,
gav anledning til uoverensstemmelser med Jar
din. Sagen måtte igennem to synsforretninger,
forestået af uvildige snedkermestre, som Magi
straten havde udpeget, før striden kunne bilæg
ges september 1762, ganske vist med et udfald,
der ikke fulgte Jardins indstilling.39
Som anført i Lehmanns kontrakt skulle figu
rerne og det øvrige billedhuggerarbejde, tillige
med trapperne til pulpituret, udføres af en an
den. Den udvalgte blev den 27-årige Johannes
Wiedewelt, der oktober 1758 var hjemkommet
fra Rom. Allerede 18. nov. 1758 havde han i et
brev til Moltke mindet denne om, at han havde

akkorderet ham arbejde ved Frederikskirken
efter hjemkomsten. Samtidig udbad han sig
400 rdl. i forskud, dels for »med desto mehre
Flied« at fuldføre sit præsentationsstykke til Akademiet, dels for at iværksætte en model af en
statue til kirken.35 28. dec. 1759 indleveredes
hans overslag til modellens udsmykning.
Wiedewelts opgave var meget omfattende.
Udvendig skulle der være i alt 48 statuer, to
gavlrelieffer og fire mindre relieffer over ho
veddørene. Indvendig beregnedes 16 nichefi
gurer, 24 relieffer og endelig kongens våben
med to genier over kongestolen. For en nær
mere beskrivelse af udsmykningen, jfr. s. 548 f.
Arbejdet skulle udføres i voks og hvidmales, i
alt for en samlet pris af 200 rdl.
Som et forarbejde til frontespicens relieffer
udførte Wiedewelt to tegninger, der indsat i
forgyldte rammer befandt sig på Jardins kon-
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Fig. 57. †Gipsmodel af korintisk kapitæl (s. 538). Fo
tografi o. 1939. Kunstakademiets Bibliotek. – Plaster
model of Corinthian capital.

tor. Der kendes to næsten identiske udgaver af
fremstillingen af Kristi opstandelse, hvoraf den
ene bærer Wiedewelts egenhændige signatur.
Det er dog uvist om denne eller dens genpart er
identisk med tegningen fra Jardins bolig. Af det
andet relief kendes alene en skitse (fig. 67).196
For en beskrivelse af begge, jfr. s. 549.
25.
sept. 1760 meldte Jardin på ny modellen
færdig, antagelig hvad angik Wiedewelts ind
sats, og få dage efter modtog denne tredje og
sidste rate af betalingen. Tilbage stod spørgs
målet, om arbejdet yderligere skulle oliemales
og forgyldes. Svaret har været bekræftende. In
tet skulle spares, og den højtanskrevne svenskfødte hofmaler Carl Gustav Pilo fik af Moltke
overdraget hvervet. Af regningen, der indleve
redes 1. juli 1761 fremgår, hvordan både det
ydre og det indre marmorstafferedes, idet kup
len udvendig maledes som kobber eller bronze,
mens alle ornamenter og relieffer både her og
indvendig forgyldtes (jfr. s. 544). Hertil kom et
stort antal loftsmalerier, vigtigst naturligvis det
store kuppelmaleri, foruden i alt 20 »Plafonds«
i nedre og øvre pulpituretage.
Da modellen omsider stod færdig, har det
været et prægtigt og kunstfærdigt værk, der
skulle vejlede de implicerede medarbejdere,
samt – nok så væsentligt – give bygherren og
hans rådgivere en realistisk forestilling om det
storslåede monument, der var i vente, på et
tidspunkt, hvor det endnu gik uhyre trægt med
at få de faktiske murmasser til at rejse sig.
I Jardins embedstid stod kirkemodellen i

hans bolig på Charlottenborg. Efter standsnin
gen 1770 overflyttedes den maj 1772 til Chri
stiansborg, hvor den 1783 nævnes i et gemak i
eller ved prinsesse Louise Augustas lejlighed i
kirkeløngangen.197 Herefter har det ikke været
muligt at følge den, og det må anses for mest
sandsynligt, at modellen blev offer for den altødelæggende slotsbrand 1794 (DK.Kbh. By, 5,
s. 183). Modellen er dog gengivet i et summa
risk stik i Erik Pontoppidans »Den Danske At
las« (fig. 56).
Den store bygningsmodel har imidlertid
ikke været den eneste, der udførtes under Jar
din. Regnskaberne nævner både modeller i gips
til en trappe (hovedtrappen?), til rosetterne un
der buerne ved indgangen og mellem pillerne,
samt til de korintiske kapitæler.53 En †gipsmodel
til sidstnævnte opbevaredes endnu på bygge
pladsen, da opførelsen af den nuværende kirke
skulle påbegyndes. 1884 overlod C. F. Tietgen
den 4 alen høje og 4 alen 6 tommer brede gips
model (ca. 2.50 × 2.65) til Kunstakademiets
samlinger, hvor den endnu 1939 er opmålt og
registreret (fig. 57).198 Dens senere skæbne ken
des dog ikke.199 Hertil kommer, at Haubers
Københavnsbeskrivelse
1783
omtaler
nogle
»Modeller af Friderichs Kirke paa Ama
lienborg«, der sammen med andre bygningsmodeller af »det chinesiske Taarn i Canton«,
sølvbjergværksarbejderne i Norge, samt »en
Pagode eller hedensk Afgudstempel« skulle be
finde sig hos en privatsamler, der boede på
hjørnet af Frederiksborggade og Gammel Torv
(nr. 140). Muligvis kan denne have erhvervet
sig disse modeller (af detaljer eller større partier
af
bygningen?)
ved
byggeriets
afvikling
1771.200

PORFYRSTENENE
Den norske marmor og det bornholmske sand
sten var kirkens vigtigste byggeemner, men
som det fremgår af regningen vedrørende mo
dellens staffering skulle andre materialer ind
drages til billedhuggerarbejder og finere detal
jer. I forbindelse med ornamenter, statuer og
basrelieffer udvendig, samt til »alt det indven-
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dige« skulle modellen stafferes ligesom hvid upoleret italiensk marmor. Gulvet i kirkerum
met skulle være som »indlagt Marmor af ad
skillige Couleurer«, mens de øvrige gulvflader
skulle males som sort og hvid marmor.53 Det
ses ikke af regnskaberne, om man havde taget
initiativ til importen af den italienske marmor.
Derimod figurerer en anden materialeleverance
på udgiftsposten for 1762: indkøb af i alt syv
stk. (40 fod3 og 223 tommer3) porfyrmarmor
fra Frankrig, tillige med en stor udhugget skål
eller kumme (»cuvette«). Indkøbet blev foreta
get i foråret 1762 gennem den franske gesandts
frue, madame Susanne Ogier. Af fragtregn
skaberne fremgår det, at stenene hidrørte fra
Louvre.201 Her var lagerplads for forskellige
bygningsmaterialer,
heriblandt
også
antikke
bygningsfragmenter, hidrørende fra bl.a. Itali
en og Nordafrika.202
August 1762 kom stenene til Danmark, hvor
de oplagredes på kirkens byggeplads. Om de
res planlagte anvendelse vides intet sikkert.
Mest sandsynligt er det, at den store kumme
blev hjemtaget for at skulle anvendes som dø
befont, en funktion, den i hvert fald sidenhen
skulle få (s. 552). På Jardins tidligste tegninger
til det approberede projekt (fig. 40) er angivet
et dåbskapel, hvori er placeret en lav, bred skål,
beslægtet med den indkøbte. Efter at have lig
get ubenyttet hen siden 1770 overførtes skålen
1843 til den netop istandsatte slotskirke på
Kronborg, hvor den på en ny fod omdannedes
til døbefont (DK. Frborg, s. 599f.).203 1868
overflyttedes de syv andre fragmenter til Chri
stiansborg, efter at en stenhugger havde ud
trykt interesse for erhvervelsen af dem. Sagen
var dog blevet afvist, idet man havde erklæret,
at disse »ægyptiske porfyrsten var meget sjæld
ne«, og at der blandt søjlefragmenterne også
fandtes »et Stykke af en Figur«. Alligevel blev
de af sagkyndige frakendt at have nogen arkæ
ologisk betydning.204
Først 1966 blev det konstateret, at figurfrag
mentet hidrørte fra en senantik kejserstatue,
der siden blev overdraget til Nationalmuseets
Antiksamling (AS 15064, deponeret i Ny
Carlsberg Glyptotek).205 De seks resterende
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Fig. 58. Fragmenter af kapitæler, basis og plint fra
Jardins kirke, placeret i anlægget ved Marmorkirken
(s. 536). Fot. BBJ 1985. – Fragments of capitals, base
and plinth from Jardin’s church, placed in the gardens at
the Marble Church.

porfyrsten, der består af søjlespolier af forskel
lige dimensioner, opbevares endnu på Chri
stiansborg.

KIRKEBYGGERIETS STANDSNING OG
FORELØBIGE AFVIKLING
1770-71
Som nævnt var byggeriet siden 1767 kun blevet
videreført for halv kraft, men endnu 6. april
1770 havde Jardin fået godkendt årets budget
udkast.206 Den følgende tid indvarslede imid
lertid en lang række ændringer og indgreb,
ikke alene inden for bygningsadministrationen,
men også hvad angik finansstyrelsen og landets
ledelse som helhed. Det kan næppe være tvivl
om, at denne udvikling skyldes Christian VII.s
livlæge, J. F. Struensees stadig større indflydel
se og magt ved hoffet.207 Drivkraften har anta
gelig været et – forståeligt – ønske om at for
bedre statsfinansernes miserable tilstand og re-
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formere det på en række punkter forældede ad
ministrationsapparat. De første skridt på vejen
til en omorganisering af bygningsvæsenet var
udnævnelsen maj 1770 af Gustav Frederik
Holck, deputeret ved finanserne, til overtilsynsførende for de under Rentekammeret sor
terende kongelige bygninger. I princippet var
dette et indgreb i Jardins embede. Ved siden af
udnævnelserne fulgte også flere afskedigelser,
heriblandt 15. sept. 1770 af udenrigsministeren
J. H. E. Bernstorff, førhen tillige en af de mest
indflydelsesrige personer i kirkebyggeriets le
delse. Moltke selv blev 30. nov. sat fra hvervet
som overdirektør for Frederikskirkens opførel
se og 15. dec. fra sin post i gehejmekonseillet.208
Oktober 1770 blev beslutningen om kirke
byggeriets
standsning
endelig
truffet.
En
egenhændig forespørgsel 9. okt. fra Christian
VII om Jardins engagement og indtægter efter
fulgtes 14 dage senere af majestætens ordre om
byggeriets ophør. Det hed heri, at »des motifs
importans m’obligeoit d’abandonner préablement le projet (...)« (at vigtige grunde tvinger
mig til foreløbig at opgive projektet). På grund
af en administrativ fejl sendtes ordren først til
den ordinære bygningskommission, men
26. okt. nåede meddelelsen omsider til Moltke,
der således erfarede, at kongen ville lade byg
geriets videreførelse »von der Hand ruhen (...)
und auszusetzen«.209 Hermed endte også Kirkebygningskommissionens hverv.
Forelagt de uomgængelige kendsgerninger
måtte Jardin udarbejde en redegørelse for byg
geriets aktuelle status, samt for materiale- og
redskabsbeholdningen. Han undlod dog ikke at
gøre opmærksom på de talrige ulemper og re
elle merudgifter, en så brat standsning ville
medføre: ødelæggelse af de eksisterende mure
ved indsivende vand, beskadigelse af maskiner
og stilladser, svære økonomiske tab for
enkefruerne Eigtved og Fortling, såvel som for
det ellers velfungerende bornholmske sten
brud, og arbejdsløshed blandt den implicerede
stab af håndværkere, kunstnere og funktionæ
rer. 2. nov. forelagde Moltke Jardins redegø
relse og forsøgte nok engang at appellere den

hårde dom, omend forgæves. 9. nov. 1770 faldt
den endegyldige resolution, der betød en om
gående standsning ved månedens udgang og en
udsættelse af projektet »bis zu Unserm ander
weitigen Befehl und Verfügung«.210 Tilbage
stod nu at give Jardin og de berørte funktionæ
rer (bygningsskriver Poehn, bygningsforvalter
Krieger og løjtnant Klaba) deres afsked og op
hæve eller revidere kontrakterne med marmorog sandstensleverandørerne.
Jardin var allerede 1. nov. sat fra bestillingen
som »Intendant des Bâtiments« og C. F. Harsdorff indsat i hans embede.211 Resolutionen af
9. nov. var ensbetydende med hans afskedigel
se som bygmester ved Frederikskirken, idet
han som en ringe kompensation modtog 3000
rdl. i gratiale.212 Hans hverv var dog endnu
ikke afsluttet. 26. nov. måtte han udarbejde en
mere detaljeret redegørelse for byggeriets sta
tus til den ordinære bygningskommission, un
der hvem kirkebygningen for fremtiden skulle
sortere. Desuden 4. dec. en besvarelse på to
centrale spørgsmål: hvad kirken ville koste ind
til afslutningen, og hvor meget den hidtil hav
de kostet? Diplomatisk undlod Jardin at give
konkrete svar herpå. Det første spørgsmål af
hang af »la magnificence que le Roi jugera a
propos d’ordonner, et la capacité, intelligence
et bonne economie de celui qui aura la direction
de sa construction« (den rundhåndethed, som
kongen skønner at påbyde, og dygtigheden,
forstanden og den gode økonomiske (sans) hos
den, der vil få ledelsen af dens opførelse). Hvad
de hidtidige udgifter angik, hævdede han, at
disse ting ikke var kommet til hans kundskab.
En af de sidste officielle embedshandlinger
for Jardin var overleveringen til Harsdorff af
bygningsmodellen, »alle cotirte Zeichnungen
von Planen, Profilen und Elevationen, ferner
sämtliche der Kirchenbau betreffende Nacht
richten, Schriften und Protocollen« i henhold
til resolution af 30. dec. 1770.213 27. marts 1771
nedlagde han sit professorat ved Kunstakade
miet og forlod først på sommeren landet, idet
han dog på rejsen sydover aflagde besøg hos
Bernstorff i Holsten.214 En patetisk ordveksling
et par dage før Jardins afrejse fra København er
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Fig. 59. Marmorkirkens ruin, set fra nordøst. Ældre fot. NM. – The ruins of the Marble Church seen from the
north east.

registreret i et brev 30.juli 1771 fra grevinde
Louise Stolberg, født Reventlow, til hendes
brødre, greverne Christian Ditlev og Johan
Ludvig Reventlow. Hoffets forlystelseschef,
grev Enevold Brandt, der samtidig stod kon
gen nær, havde ved et besøg hos arkitekten fo
respurgt, om man ikke kunne lave den nye kir
ke om til »une salle pour le spectacle?« (en tea
tersal). Til dette hånske spørgsmål havde Jardin
repliceret: »Si Vous aviès vingt ans de plus,
Mr., Vous ne feriès pas cette question«. (Havde
De været 20 år ældre, min Herre, havde De
ikke stillet (mig) dette spørgsmål).215
Bygningsforvalter Krieger og bygningsskriver Poehn lønnedes begge til udgangen af 1771,
hvor de skulle være behjælpelige med afviklin
gen af byggepladsen. Begge blev dog genansat,
Krieger allerede fra oktober 1771 og Poehn fra
februar 1773, den første for at føre fortsat tilsyn
med bygningen og materiallageret, sidstnævn
te for at bistå med sandstensleverancen.216

Danmarks Kirker, København

Standsningen af marmorleverancerne til kir
ken bragte både Eigtveds og Fortlings enker i
en vanskelig situation. Som en overgangsløs
ning bevilgedes endnu for 1771 den sædvanlige
betaling for de leverede blokke. Ved udgangen
af 1771 søgte fru Eigtved om yderligere leve
rancer, idet hele hendes formue var brugt på
marmorbruddet; men hendes skrivelse blev
end ikke forestillet kongen, da man var så vel
forsynet med sten, »at ingen Adgang sees til at
forbruge den i Kongeligt Arbeyde«.217 1783 an
søgte hun atter om dækning for tabet ved kir
kebyggeriets standsning, men bevilgedes alene
et enkelt års leverance af de blokke, hun havde
liggende ved bruddet. En reel godtgørelse for
hendes tab blev helt afvist, ligesom en ansøg
ning om yderligere leveringer for 1785.218
Som nævnt valgte man at videreføre det
bornholmske stenbrud, omend på væsentlig
nedsat kraft. Stenene blev fortsat losset på en af
de gamle tømmerpladser ved Toldbodvejen.
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O. 1780 blev området dog ryddet, og lageret
flyttet til en nu indhegnet plads ved kirkerui
nen.53 Også inde i selve kirkerummet anbragtes
blokke. Værkets videre drift ligger imidlertid
uden for beskrivelsen af Frederikskirkens hi
storie.
Den kongelige resolution af 30. dec. 1770
havde mht. kirkebygningens skæbne fastsat, at
stilladserne skulle nedtages og afhændes ved en
auktion, tillige med de dårligste af materialer
og redskaber, som ellers ikke kunne finde an
vendelse ved bygningsvæsenet i øvrigt. En del
tømmer blev frataget til overdækning af de op
førte kirkemure, samt udbedring af port og

plankeværker – sidstnævnte en ekstra nødven
dig foranstaltning efter hærværk og tyveri på
byggepladsen. Auktionen afholdtes 27. nov.
1771 og indbragte i alt 1010 rdl. Man valgte
dog at beholde enkelte genstande, som diverse
jernskabeloner (bl.a. til kirkens »runding« og
den ovale trappe), et antal ridsebrætter, her
iblandt et med »et Corinthisk Captels paategning«, kapitælets model, samt tre gipsmodeller
til rosetter.53 Blandt køberne af det afhændede
materiel var bygningsforvalter Krieger, sten
hugger Fischer samt enkelte andre håndværke
re fra den nu afviklede byggeplads.

BYGNINGSBESKRIVELSE
NOTER S. 569

Oversigt. Beskrivelsen af Jardins ufuldførte kirke
bygger på flere kilder. Vigtigst til forståelsen af arki
tektens idealer om det færdige monument er hans
1765 og 1769 publicerede tegninger, suppleret med
regnskaberne vedrørende den nu forsvundne model.
Af den opførte bygning nåede murene omtrent til
hovedgesimsen i østpartiet, mens de øvrige sider
kun stod i omtrent første stokværks højde. Tårnene
var dog alene opført til et lille stykke over soklen.
Denne torso blev, bortset fra de o. 1809 nedrevne
tårne, af Ferdinand Meldahl inkorporeret i den nu
værende kirkebygning. Store dele måtte dog nedta
ges eller omhugges på grund af for stor brøstfældighed. Af de opsatte baser, kapitæler og gesimser er
bevaret forskellige fragmenter, der endnu henligger
på pladsen omkring kirken.
Beskrivelsen vil omfatte en redegørelse for hen
holdsvis det ydre og det indre, herunder en omtale af
den planlagte udsmykning og indretning af kirken.
Endelig vil Jardins planer for pladsen omkring kir
ken blive berørt. En sammenfattende redegørelse for
Frederikskirkens arkitekturhistoriske placering, her
under også mht. de foregående projekter, afslutter
beskrivelsen.
Ydre: Kirkebygningen (s. 542), materialer og tek
nik (s. 544), vinduer og døre (s. 545), baser og kapi
tæler (s. 546), tårnene (s. 546). Indre: Plan (s. 546),
kælder (s. 548), galleri (s. 548), kuppel (s. 548), trap
per og forbindelsesveje (s. 548), belysning (s. 548).
Udsmykning (s. 548). Indretning (s. 552). Kirkepladsen
(s. 554). Sammenfatning (s. 554).

YDRE
Kirkebygningen (fig. 60-66) var formet som en
centralbygning, hvis ydre cirkulære omrids
havde en diameter på 69 alen (ca. 43 m), mens
det tilsvarende mål på den indre kerne, afgræn
set af 12 kraftige piller, var på 48 alen (ca. 30
m). I øst og vest sluttede retkantede tilbygnin
ger sig til kernen, begge smykkede med søjlebårne portaler. Mod nord og syd føjede de to
tårne sig til kirken. Kompleksets plan udgjorde
hermed et regulært græsk kors, hvis længde og
bredde var identiske, 122 alen (ca. 76 m). Kir
kens hovedindgang var lagt i øst mod Frederiksstaden og Bredgade, mens indgangen i vest
mod Store Kongensgade førte til koret. Orien
teringen var således modsat det normale
mønster.
Kirken bestod af en to stokværk høj under
bygning på en glat, svagt fremspringende sok
kel. En kraftig udkraget hovedgesims i tre led

Fig. 60. Beliggenhedsplan af Frederiks kirkeplads og
Amalienborg plads. 1:2000 (s. 554). Fra »Plans, cou
pes et élévations ...«, 1769. – Site plan of Frederiks
kirke Plads and Amalienborg Plads. From »Plans, coupes
et élévations ...«, 1769.
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Fig. 61. Plan af underetagen. 1:600 (s. 542, 546). Fra »Plans, coupes et élévations ...«, 1769. – Longitudinal
section to the north. From »Plans, coupes et élévations ...«, 1169.

med arkitrav, frise og konsolprydet kronliste,
løb som et bånd rundt om hele rotunden og
videreførtes på tårnene. Over et brystværn og
et trinpodium, der formidlede overgangen fra
den ydre til den indre ringmur, rejste kuplen
sig, båret af en to stokværk høj tambur med en
krans af 24 korintiske søjler. En sammensat ho
vedgesims, kronet af en balustrade, svarende til
underbygningens,
afsluttede
tamburen.
Den
ribbesmykkede kuppel var formet som en
halvkugle, omend let sammentrykket foroven.
Herpå hvilede en arkadebåren og søjleprydet
lanterne, hvis spir afsluttedes med en kors-

smykket kugle. Bygningens totale højde var
132 alen (ca. 82 m).
Materialer og teknik. Kirken var tænkt opført
af gråhvidt og gulligt gjellebækmarmor, idet
dog bornholmske sandsten indlagdes i funda
menter, fyldinger, pillekerner, og hvor det el
lers var muligt (jfr. s. 531). Som det fremgår af
regnskaberne vedrørende modellen skulle alle
ornamenter, statuer og relieffer udvendig og
indvendig være af hvidt italiensk marmor.
Kuplen skulle beklædes med kobber, mens or
namenter og lister tænktes forgyldte. Hensig
ten med indkøb af porfyr er ukendt (s. 539).
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Fig. 62. Hovedfacade. 1:600 (s. 542). Fra »Plans, coupes et élévations ...«, 1769. – Main facade. From »Plans,
coupes et élévations ...«, 1769.

Vinduer og døre (fig. 62). Kirkens vinduesfor
mer varieredes fra etage til etage, idet to grund
typer dominerede: det højrektangulære og det
ovale (på tårnene cirkulære). Nederste stok
værks vinduer, der var indsat i forsænkede
spejle, havde skiftevis trekantede og segment
formede overliggere, båret af volutkonsoller
over et indskudt tværrektangulært felt. En va
riation heraf, men med vandret overligger, fin
des på tamburens nedre etage. Et indtryk af
underetagens vindueszone ses endnu på den
nuværende kirkebygning, hvor hovedparten af
vinduesindramningerne dog er nyhuggcde (jfr.

s. 704); derimod er intet bevaret af zonen her
over. Den midterste af de retkantede indfatnin
ger i hvert fag var fremhævet med nedhængen
de blomsterguirlander. Tamburens andet stok
værk havde ovale vinduer, omkranset af blom
sterguirlander, ophængt i sløjfer og adskilt af
medaljoner med festoner; sidstnævnte er dog
på tværsnittene (fig. 70, 72) gengivet som åb
ninger.
Et trefløjet dørparti gav adgang til kirken i
øst og vest (fig. 62, 68); i nord og syd var side
indgange, indrammede af korintiske halvsøjler.
Hovedportalerne (fig. 61, 62) i øst og vest
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var identiske. Den fremspringende portikus på
et aftrappet podium smykkedes af seks søjler,
der bar en reliefprydet trekantfronton. En
rundbuet midterportal, flankeret af lavere rek
tangulære åbninger, gav adgang til henholdsvis
forhal og trapperum i øst, forrum til koret,
sakristi og trapperum i vest. Over den høje
midterste dør var der et højt vindue med bal
kon, som i øst stod i forbindelse med konge
stolen. Relieffer med bibelske fremstillinger
var indsat over sidedørene (s. 548f.).
Baser og kapitæler (fig. 57-58, 59, 62). Efter
planerne skulle kirkens ydre smykkes med søj
ler af korintisk orden i både nedre og øvre stok
værk. Forneden krævedes alene 12 baser og ka
pitæler til de fritstående søjler og et tilsvarende
antal til halvsøjler ved portalfremspringene og
de to sideindgange. Hertil kom 16 halvsøjler
ved de to tårne. Mens baserne leveredes af sten
huggerne Pfeiffer og Braun,53 udførtes kapitæ
lerne som en særlig entreprise af billedhugge
ren Carl Frederik Stanley i henhold til kon
trakt, approberet 20. febr. 1768.194 Opgaven
omfattede dog kun i første omgang de ti kapi
tæler til østpartiet. Kapitælerne skulle hugges
»volkommen wohl nach den Geschmack des
Alterthums« og af størrelse svare til forholdene
på den forfærdigede model.59 Hermed må sig
tes til den i regnskaberne omtalte gipsmodel,
udført af billedhuggeren Louis Canchy.53 Sand
synligvis var denne identisk med den gipsmo
del, der endnu 1939 er registreret på Kunstaka
demiet (s. 538).
Som nævnt ovenfor nåede arbejdet på kir
kens østlige halvdel længst inden standsningen
1770. Halvsøjlerne i nord, syd og øst var såle
des helt eller delvist rejst, de fire ved østporta
len endda forsynet med kapitæler. De seks frit
stående søjler kom derimod kun til første stok
værks niveau, men to af kapitælerne hertil
fandtes færdighuggede på byggepladsen. Frag
menter af de gamle kapitæler og baser blev i
forbindelse med den nuværende kirkes opførel
se samlet i fire grupper, opsat i anlægget om
kring kirken (fig. 58).219 Kapitælerne benytte
des også af Ferdinand Meldahl som udgangs
punkt for de nuværende.

Tårnene (fig. 62) var sammenføjet med kir

ken ved et trinpodium forneden og over andet
stokværk med en balustrade. De 83 alen høje
tårne havde forneden et retkantet grundrids,
der foroven videreførtes i et afrundet. Koblede
søjler i kolossalorden, svarende til kirkens, ind
rammede underpartiets vinduesfag og døråb
ningerne mod kirken. Herover dannede seg
mentformede prydgavle modstykker til kir
kens trekantgavle. Tårnenes øvre del, der vel
var beregnet til klokkeophæng, havde rund
buede, søjleindrammede åbninger i harmoni
med tamburen. Over åbningerne var indsat ur
skiver. Et ornamentbånd med parvis modstille
de baner af »den løbende hund« adskilte de to
hovedpartier. Ved hjørnerne var i samme ni
veau stående figurer. Tårnspirene var ganske
lave; en underdel med volutdannede bånd dan
nede overgang til den balustradeindhegnede
øvre del, kronet af en kuppel ligesom kirkens.

INDRE
(fig. 61, 63-66). Kirkens hovedrum var
cirkulært. 12 kraftige piller (de otte mod hen
holdsvis nord og syd forsynede med nicher)
adskilte centralrummet fra en smal ydre om
gang. Inden for pillerne afgrænsede en krans af
24 tætstillede søjler endnu en omgang. På disse
hvilede det omløbende galleri. Fra vest skød
koret sig ind i midterrummet. Bag en kor
skranke (jfr. fig. 61) stod altret på et trinpodi
um; herover fandtes prædikestolen samt i ni
veau med andet stokværk, orglet. En kuppel
hvælvet hal bag koret formidlede passagen til
det ovale sakristi (i sydvest) og et ovalt trappe
rum (i nordvest); en trappe bag altret gav ad
gang til prædikestol og orgel. De tilsvarende
rum i kirkens østside fungerede som indgangsPlan

Fig. 63-64. Etageplaner. 1:600. Fra »Plans, coupes et
élévations ...«, 1769. 63. Sammensat plan af 1. og 2.
pulpituretage (s. 546). 64. Plan i niveau med orgel
pulpitur og kongestol (s. 546). – Plans. From »Plans,
coupes et élévations ...«, 1769. 63. Composite plan of the
first and second gallery tiers. 64. Plan level with the organ
loft and King’s Pew.
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vestibule og trapperum, og over hovedindgan
gen her var kirkens anden liturgiske pol, kon
gestolen.
Kælder (fig. 70, 72, 78). En ca. 4,5 alen høj
(ca. 2,80m) kælder af 12-kantet grundrids blev
lagt under kirkens centralrum. Herfra førte la
vere lysskakter til vinduer i ydermuren. Ned
gangen til kælderen skete fra trapper i øst og
vest. Kælderen eksisterer endnu og er inkorpo
reret i den nuværende bygning (jfr. s. 714).
Gallen (fig. 63-64, 70, 72). Kirkens indre do
mineredes af galleriopbygningen i tre etager,
båret dels af den ydre pillekrans, der indbyrdes
var forbundet af arkader, dels af den indre søj
lerække, forneden af jonisk, foroven korintisk
orden. Gallerietagerne var mod midtrummet
hegnet af en balustrade. I vest og øst var 1. og
3. gallerietage udeladt ved alterpartiet og kon
gestolen.
Kuppel (fig. 62, 65, 70, 72). Sammensat af en
indre dobbeltskalskuppel og en ydre skal, der
bærer lanternen. Den indvendige dobbeltkup
pel, der hvilede på søjle- og pillekransen, er
antagelig tænkt muret, mens den udvendige
kuppel skulle konstrueres af træ og beklædes
med kobber. Ved kuppelfoden er indvendig
udsparet en løbegang, der åbner sig mod midt
rummet med 12 cirkulære vinduer. Den lave
del af den indre kuppel er stumpt afskåret for
oven og giver derved udsyn til den højere, be
malede del, som – næppe synligt fra kirkegul
vet – belyses af 24 vinduer i to stokværk.
Trapper og forbindelsesveje (fig. 61, 63-64, 66).
Kirkens vigtigste kommunikationsveje var de
tre trapper i nordøst, nordvest og sydøst. Disse
gav adgang både til kælderen og til samtlige
gallerietager,
inclusive
kongestolen.
Mindre
vindeltrapper førte i nordvest og sydøst op til
kuplen. Adgangen til tårnenes øvre stokværk
skete via den balustradeindhegnede overgang
fra tredje gallerietage.
Belysning (fig. 70, 72). Endnu under projekteringsfasen
diskuteredes
belysningens
til
strækkelighed (s. 516). Antagelig har modellen
af bygningen skabt større klarhed omkring
spørgsmålet. Ifølge Pontoppidan (1764), der
havde haft lejlighed til at studere modellen, var

der forneden kun et svagere lys, idet alene fire
vinduesfag gav direkte lys, mens de øvrige var
delvis dækkede af de foransatte piller. »Men
fornemmelig skal Dagens Lys komme oven fra
igiennem Vindverne paa Domen, og efter Fo
regivende, blive et meere Majestætisk og Hel
ligdommen anstændigt Lys«.220 Kuplens lys
kom som nævnt fra den dobbelte vinduesrække
i tamburen, og det øvre kuppelrum belystes af
12 ovale vinduer. I modsætning til de ældre
projekter havde lanternen i Jardins bygning in
gen belysningsmæssig funktion.

UDSMYKNING
De detaljerede kobberstik, udført efter Jardins
tegninger giver, sammen med regnskaberne
vedrørende modellen, flere oplysninger om
kirkens planlagte udsmykning. Af arkivalierne
fremgår, at man til modellen – og vel også til
den opførte bygning – havde allieret sig med to
af samtidens mest fremtrædende kunstnere,
den svenske hofmaler Carl Gustav Pilo, der
indtil 1772 residerede i København, og den un
ge danske billedhugger Johannes Wiedewelt,
hvis stjerne efter hjemkomsten fra Rom var i
stadig opadgåen.
Den
udvendige,
skulpturelle
udsmykning
omfattede i alt 48 (56) statuer og seks relieffer.
På balustraden over underbygningen og tårne
nes to nedre etager var i alt 24 (32) vældige
figurer, hver omkring 5 alen (godt 3 m) høje af
de fire store profeter (Jesaias, Jeremias, Ezechiel
og Daniel), de fire evangelister (Markus, Lu
kas, Mattæus og Johannes), 16 allegoriske figu
rer, heraf 13 dyder (Religion (Troen), Teologi
en, Den guddommelige Retfærdighed, Retskyndighed, Godhed, Kanonisk Ret, Tillid til
Gud, Håb, Evnen til at skelne godt og ondt,
Erkendelse, Enighed, Samvittighed og Kærlig
hed) og tre skikkelser fra det gamle testamente
(Moses, Aron og David). På tamburens hoved
gesims stod yderligere 24 statuer – de 12 apost
le og de 12 små profeter. Hertil kom endnu i
den endelige version otte figurer, hvis motiver
ikke kendes.221
Over hovedportalerne skulle indsættes to
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Fig. 65-66. Etageplaner. 1:600. Fra »Plans, coupes et élévations ...«, 1769. 65. Sammensat plan af tamburetage, samt af kuplens og tårnenes øvre afdækning (s. 548). 66. Sammensat plan af vandret snit gennem frontonen
og partiet umiddelbart ovenover (s. 546). – Plans. From »Plans, coupes et élévations ...«, 1769. 65. Composite plan
of the drum, the roofing of the dome and the towers. 66. Composite plan with horizontal section through the pediment and
the areal directly above it.
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Fig. 67. Moses, der forsamler Israels børn og velsigner dem. Udkast af Johannes Wiedewelt til frontispicen,
o. 1760 (s. 550). Kunstakademiets Bibliotek. – Moses blessing the children of Israel. Proposal for the frontispiece,
c. 1760, by Johannes Wiedewelt.

trekantrelieffer, i øst af Moses, der forsamler
Israels børn og velsigner dem (2. Mos. 35), i
vest Kristi opstandelse (Matt. 28, 1-10). Begge
kompositioner kendes fra Wiedewelts egne
tegninger, der hvad fremstillingen af Moses an
går, ikke er identisk med gengivelsen hos Jardin (fig. 62). Dette maner samtidig til forsigtig
hed mht. at drage slutninger om andre af
Wiedewelts arbejder udfra kobberstikkene ale
ne. På Wiedewelts skitse (fig. 67) er Moses vist
med kappedækket hoved og lovens tavler i
venstre hånd, placeret på en forhøjning, mens
en talrig skare af mænd og kvinder dels knæler
for hans fødder, dels bevæger sig frem imod
ham. I gengivelsen af Kristi opstandelse

(fig. 69) er det ikke muligt at parallellisere med
Jardins fremstilling. Den opstigende Kristus,
hvis hoved nærmer sig trekantfrontonens top
punkt, danner midtpunkt sammen med en dra
periholdende engel ved den tomme kiste. På
begge sider heraf bevæger grupper af soldater
sig bort. Relieffet afsluttes mod hjørnerne af
siddende skikkelser, der som modvægt til den
foregående bevægelse, vender sig imod mid
ten. Fire scener fra Kristi liv var anbragt over
sidedørene i øst og vest, Hellig tre kongers til
bedelse og Flugten til Ægypten i øst (fig. 68),
Kristi fødsel og dåb i Jordan i vest.
Indvendig var nichefigurer i hovedpillernes
to stokværk (fig. 70, 72), ialt 16 statuer af dyder

Fig. 68. Tværsnit af forhallen mod hovedfacaden, samt tværsnit af den vestlige forbygning med kor og
flankerende trappepartier. 1:600 (s. 550). Fra »Plans, coupes et élévations ...«, 1769. – Cross-section of the main
portico towards the main facade, and cross-section of the western portico with the choir flanked by stairs. From »Plans,
coupes et élévations ...«, 1769.
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Fig. 69. Kristi Opstandelse. Udkast af Johannes Wiedewelt til frontispicen, o. 1760 (s. 550). Kunstakademiets
Bibliotek. – The Resurrection. Proposal for the frontispiece, c. 1760, by Johannes Wiedewelt.

(3,5 alen (ca. 2m) høje): Andagt, Kristen Dyd
(Kristen Tapperhed), Uskyld, Lydighed, Guds
frygt,
Kyskhed,
Troskab,
Næstekærlighed,
Medlidenhed, Blidhed, Forsigtighed, Stand
haftighed, Bestandighed (Klogskab), Huldsalighed,
Taknemmelighed
og
Erkendtlighed.
Mellem nedre stokværks arkader var 12 ovale
relieffer med allegoriske motiver: Guds ord
(Prædikenen), De otte saligheder, Den evige
Lyksalighed, Den guddommelige Nåde og
Den guddommelige Kærlighed. Mellem øvre
stokværks piller var et tilsvarende antal re
lieffer, der udfyldte hele buesviklen: Kristus og
den samaritanske kvinde (Johs. 4,7), Kristus
helbreder høvedsmandens syge barn (Johs.
4,47), Kristus og den syge ved Betesda dam
(Johs. 5,5), Opvækkelsen af enkens søn fra Nain
(Luk. 7,11), Jesus og den bodfærdige kvinde
(Maria Magdalene salver Jesu fødder (Luk. 7,36
(37)),221a Forklarelsen på bjerget (Matt. 17),
Jesus går på vandet (Matt. 14), Jesus helbreder
10 spedalske (Luk. 17,11 (12)), Jesus helbreder
den blinde (Luk. 18,35), Lazarus’ opvækkelse
(Johs. 11), Indtoget i Jerusalem (Matt. 21).
Endelig planlagdes ifølge specifikationerne
vedrørende modellen et skjold med det konge
lige våben, samt to genier til kongestolen. For
uden de her opregnede relieffer ses på fig. 70,
72 et antal, der ikke var omfattet af bestillingen:
otte medaljoner, tilsyneladende med portræt
hoveder i tårnenes nedre etager. I buesviklerne
herover yderligere et tilsvarende antal.
Den maleriske udsmykning af kirken, som
den var planlagt ifølge modellen, lader sig ikke

beskrive med samme præcision. I Pilos sum
mariske regning af 1. juli 1761 nævnes i alt 20
loftsmalerier til 1. og 2. pulpituretage (jfr. fig.
70, 72). Heraf omtales de nedre 10 som frem
stillinger af »Vor Frelsers lidelse«, mens de øvre
10 forestillede evangelister og apostle. I hoved
kuplens inderste skal, »som bestaar af Mosaick«, var der kassetter med forgyldte rosetter
på lapis lazuli-blå bund. Også kongestolens loft
havde blå grund og forgyldte zirater. Det store
kuppelmaleri, der indfattedes af grønne festo
ner, viste i centrum tilsyneladende Gudfaders
navn i trekantet glorie og strålekrans, omgivet
af skyformationer med knælende og stående,
tilbedende skikkelser, – en himmelsk vision i
den bedste barokke tradition. De enkelte figu
rer i denne Dommedagslignende fremstilling
lader sig ikke nærmere identificere (fig. 70,
72).53
Det rigt sammensatte billedprogram, hvis idemæssige ophavsmand ikke er nævnt, omfat
tede i lige høj grad fremstillinger af allegorisk,
symbolsk karakter (dyder og personifikationer
af forskellige abstrakte begreber) og af en mere
traditionel
fortællende,
kristen
billedverden
med hovedvægt på nytestamentlige scener fra
Kristi barndom og dåb, via hans frelserger
ning, miraklerne, samt lidelseshistorien, kul
minerende med Opstandelsen. Udenfor en
egentlig bibelsk motivkreds er kuplens tilbedelsesscene. Supplerende lidelsesfremstillingerne i nedre zone var en Pietàgruppe på altret
(s. 552). På niveau med orglets udsmykning af
den himmelske lovsang var gallerilofternes ud
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smykninger af Kristi frelsebringende virke, af
sluttet med Indtoget i Jerusalem. Det er en nær
liggende antagelse, at også motivernes place
ring i et vist omfang har været betydningsladet.
På hovedfacaden imod Frederiksstaden og
Amalienborg plads med kongens rytterstatue
var Moses vist som lovgiver og leder, – et vel
kendt gammeltestamentligt forbillede for mo
narken. Relieffet af Hellig tre konger over en af
trappeopgangene til kongestolen og fremstil
lingen af den ridende Jesus og Maria overfor
(fig. 68) kan også udlægges som hentydninger
til den kongelige patron. Kristi opstandelse i
gavlrelieffet, nærmest indgangen til altret fore
kommer på samme måde meningsfuld i sin pla
cering, omend kirken i modsætning til det nor
male er orienteret mod vest. Det vides ikke
med sikkerhed, men er en nærliggende antagel
se, at det mindre relief med Kristi dåb skulle
placeres ved indgangen nærmest dåbskapellet i
det søndre tårn.
Sammenholder
man
dette
billedprogram
med den projekterede udsmykning fra Eigtveds forslag (jfr. fig. 14, 19, 24 og s. 478f.) er
det påfaldende, hvor underordnet en rolle, de
direkte hentydninger til kirkens betydning som
kongelig mindekirke spiller i forhold til tidlige
re. De 12 portrætmedaljoner af de oldenborg
ske monarker, der endnu i Thurahs forslag er
anbragt på en fremtrædende plads (dog indven
dig i modsætning til tidligere udvendig), er
udeladt i hovedrummets udsmykning. Måske
har de som antydet ovenfor været tænkt place
ret i tårnrummene. Det kongelige våbenskjold,
omgivet af genier og ledsaget af et antal dyder,
prangede i de ældre projekter på kirkens ho
vedfacade. I Jardins monument må majestætens
våben søges indvendig på en mindre fremtræ
dende plads over kongestolen.

INDRETNING
Under byggeriet i Jardins tid nåede man aldrig
så vidt, at der blev indgået aftaler eller kontrak
ter med henblik på kirkens inventar. Snedker
Lehmann udførte prædikestolsaltret og orglet
til modellen, men det er ingenlunde givet, at

han skulle forestå det egentlige arbejde. Jardins
egne publicerede tegninger er derfor hovedkil
den til en rekonstruktion af kirkens påtænkte
indretning. Som nævnt var kirken orienteret
vest-øst med altret i vest over for kongestolen i
øst. Prædikestol og orgel var placeret oven over
alterpodiet. Bag koret i det sydvestlige ova
le rum, modsat trappen i nordvest, var sakri
stiet angivet, mens et dåbskapel skulle indret
tes i det søndre tårns underetage og en skrifte
stol i det tilsvarende rum i nordtårnet (fig. 61).
Prædikestolsalter med orgel (fig. 70). I forordet
til sin publikation af kobberstikkene til kirken
havde Jardin understreget, hvordan han i valget
af bygningsformen havde været vejledt af hen
synet til kirkens brug og det anvendte ceremo
niel, »som hovedsagelig består af prædiken«.117
I indretningen af hovedrummet med sammen
føjning af alter, prædikestol og orgel samt ud
videlser af tilhørerrummet med gallerier i flere
etager, har han således måttet lempe sig efter
den protestantiske ritus og den i 1700’erne
gængse hjemlige norm for et kirkerums dispo
sition, eksemplificeret først og fremmest i de
ældre projekter til kirken (fig. 23, 26, 31, 34,
43, 49). Det fritstående alterbord var anbragt
på et trinpodium et stykke foran galleriets søj
levæg. Bordets forside smykkedes af et relief,
der vanskeligt lader sig identificere. En – anta
gelig – plastisk gruppe af den lidende Kristus
med korset og en knælende, ledsagende engel
(Englepietà) var tænkt anbragt bag alterbordet,
måske på det forhøjede, smalle bagparti, der
anes på fig. 70. Fastgjort på en pille bag alter
bordet var prædikestolen af halvcirkulært
grundrids og smykket med englefigurer, der
synes at understøtte den. Bag prædikestolen er
angivet en udsmykning (i relief?) med drape
rier, skyformationer og lysstråler som indram
ning af Helligåndsduen under prædikestolshimlen.
Døbefont (fig. 40). På den approberede teg
ning af 1756 var i dåbskapellet vist en ca. 3,5
alen bred, 1,5 alen høj font, bestående af en lav
fod, hvorpå en tilsvarende lav kumme med
vulstsmykkede sider og et fladt låg (?). Det er
nærliggende at antage, at den s. 539 omtalte
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Fig. 70. Tværsnit mod vest. 1:600 (s. 552). Fra »Plans, coupes et élévations ...«, 1769. – Cross-section to the west.
From »Plans, coupes et élévations ...«, 1769.

porfyrkumme indkøbtes med tanke på denne
funktion, men intet sikkert vides herom.
Orglet (fig. 70) på 2. pulpituretage er angivet
med en tredelt facade af smalle tætstillede pi
ber, hvilket formentlig mere skal opfattes som
en signatur end som et af sagkyndige udarbej
det prospekt.222 Foroven camoufleres pibernes
afslutning af skyformationer, hvorpå ses tre
musicerende skikkelser med fløjte, dobbeltba
sun og lut, vel som en illustration af den him
melske lovsang. Placeringen af orglets blæseværk er angivet på fig. 63 i rum over sakristiet.

Stole. Af kirkens planlagte stole, der dels
skulle være på gulvet, dels på de tre gallerieta
ger (s. 516), er kun kongestolen i øst på 2. stok
værk særligt markeret (fig. 72). Majestætens
plads, der ikke var særligt afskildret fra de øvri
ge pladser på etagen, omfattede også det overhvælvede rum over forhallen. En balkon vend
te ud mod Frederiksgade, mens døråbningen,
der var behængt med festoner og smykket med
det kongelige våben og en indskriftstavle, sær
ligt fremhævede denne del.
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Fig. 71. Idealprospekt af Frederikskirken, set fra Amalienborg plads. Kobberstik af J. M. Preisler efter tegning
af L.-A. Le Clerc. Kobberstiksamlingen. – Ideal view of Frederikskirken seen from Amalienborg Plads.

KIRKEPLADSEN
Jardins approberede projekt omfattede alene
kirken med de tilhørende tårne. Pladsen om
kring er ikke nævnt i arkivalierne. Men at tan
ken om at give kirken en monumental indram
ning har været til stede, herom vidner det pub
licerede værk om Frederikskirken, specielt en
oversigtsplan
af
Frederiksstadens
midterste
område fra Store Kongensgade til Frederiksgades østligste del, samt et idealprospekt af stræk
ningen fra Amalienborg plads til kirken, set fra
nordøst (fig. 60, 3).223 Sidstnævnte er stukket
1763 af Jardins medhjælper, G. E. Rosenberg.
Ved at fjerne husrækken mod Store Kongens
gade og rette skellet mod Gyldenløves palæ til
et forløb, der gik vinkelret på de to hovedga
der, afgrænsedes et kvadratisk areal, ca. 200 ×
200 alen. I nord og syd indrammedes dette af
søjlebårne,
overdækkede
kolonnader,
prydet
med nichefigurer og fritstående skulpturer på
den kronede balustrade. Det har dog ikke været

muligt at overskue kolonnaderne i deres fulde
udstrækning, hverken fra siden, som vist på
Rosenbergs stik eller fra en placering i midt
aksen. J. M. Preislers stik efter Louis-Augustin
Le Clercs tegning (fig. 71) illustrerer, hvor be
grænset udsynet til kirken ville have været fra
den modsatte side af Amalienborg plads.

SAMMENFATNING
Planen. Var Jardins monumentale kuppelkirke
blevet fuldført, havde den markeret kronen på
værket i det storslåede byanlæg, hvis general
plan allerede var fastlagt af Eigtved. Placerin
gen af en kirke som point de vue for en lang
synsakse var siden renæssancen et velkendt te
ma, udviklet såvel i teori som praksis. I Køben
havn var ideen foregrebet 100 år forinden i
planlægningen
omkring
den
tolvkantede
S. Anna Rotunda (jfr. s. 464). Selv havde Eigt
ved udnyttet motivet i forbindelse med ud
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formningen af byplanen for Hørsholm, hvor
aksen mod en projekteret kirke blev lagt vin
kelret på hovedlinjen gennem slotskomplekset.224 Selv om dette forslag ikke blev virkelig
gjort, gennemførtes planen i mindre målestok
ved Christianskirken (DK. Kbh. By, 4, s. 97f.).
Anlægget i Frederiksstaden fik dog sin særli
ge karakter ved samspillet mellem de to for
bundne pladser, kirkepladsen og den ottekante
de Amalienborg plads, hvis centrum udgjordes
af monarkens rytterstatue. Af de tidligste over
vejelser omkring byplanens udformning frem
går det endvidere, at en tredje plads ud mod
havnen havde været bragt i forslag (s. 472),
men tanken skulle først komme til udførelse i
vor egen tid med anlæggelsen af Amaliehaven
(jfr. s. 701). Selve indretningen af en konge
plads fulgte, som det så ofte er fremhævet, de
bedste franske forbilleder, hvoraf det seneste
skud på stammen var Place Louis XV (senere
Place de la Concorde) i Paris.225 Projekteringen
af denne plads debatteredes netop 1748-49,
men et væsentligt punkt manglede endnu: fast
læggelsen af en akse mellem pladsen og den
først senere planlagte kirke (Madeleinekirken,
påbegyndt 1764 af Contant d’Ivry). Sammen
knytningen af en ottekantet plads med en cen
tralt placeret kirke kendes dog fra andre franske
forbilleder,
f.eks.
Jules-Hardouin
Mansarts
1699 projekterede Place Vendôme i Paris med
den tilstødende Église des Capucines eller Place
Dauphine (Hoche) i Versailles med Mansarts
kirke Nôtre-Dame. Men de mest beslægtede
forbilleder til det storladent udtænkte, aksiale
anlæg fra havnefronten mod Frederikskirken
er, som nyligt fremhævet, en række romerske
akademiprojekter, udført til Concorso Clementino 1738.226 Ganske vist havde Eigtved al
lerede april 1735 forladt Rom, men kendskabet
til de omtalte planer kan måske være formidlet
indirekte gennem andre kanaler.
Kirken. På samme måde som det var tilfældet
med Frederiksstadens plan, var også Frederikskirkens grundform fastlagt før Jardin. Efter alt
at dømme var anlægstypen med den cylindri
ske kuppelbygning, suppleret med søjleporta
ler i øst og vest, samt flankerende tårne i nord
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og syd, allerede bestemt med Eigtveds første
udkast (s. 477). Selv om senere projekter søgte
at give centralbygningen deres selvstændige
præg, sejrede den oprindelige udformning dog.
De engang etablerede fundamenter bandt i vid
udstrækning Jardin, da han efter approberingen
af sit fjerde projekt 1756 omsider kunne se kir
kens mure begynde at rejse sig. Placeringen af
tårnene i tværaksen (ikke ved indgangen), samt
valget af identiske portalpartier både i øst og i
vest, har en naturlig motivering i kirkens belig
genhed mellem to hovedfærdselsårer, Bredga
de og Store Kongensgade, hvorfra bygningens
facader skulle præsentere sig med samme vægt.
Denne hensyntagen til den lokale sammen
hæng var dog ikke ensbetydende med, at Eigt
ved ikke inddrog fremmede forbilleder. Frederikskirkens fuldfører, Ferdinand Meldahl, søg
te som den første i to artikler fra 1892 og 1895
minutiøst at fastlægge bygningstypens genea
logi fra Bramantes projekt til Peterskirken via
bl.a. Carlo Borromeos S. Agnese i Piazza Navona, Andreas Schlüters udkast til en domkirke
i Berlin og Johann Fischer von Erlachs Karls
kirche i Wien til Filippo Juvarras kirke, »La
Superga« ved Torino.227 Som en nøgle til for
ståelse af Eigtveds overvejelser fremhævede
han særlig en facadetegning med tilhørende
plan af en centralbygning, sidstnævnte på bag
siden sekundært påtegnet med arkitektens
navn.228 Mens Meldahl forsøgsvis identificere
de tegningerne med Eigtveds første udkast til
Frederikskirken, omend stærkt præget af ind
flydelsen fra La Superga,229 er disse sidenhen
overbevisende blevet identificeret som kopier,
antagelig udført af Eigtved i Rom, af Juvarras
præsentationsprojekt 1707 til Accademia di
S. Luca.230 For Eigtveds vedkommende gælder
slægtskabet med Frederikskirken først og
fremmest tårnenes og lanternens udformning
og her især de løgkuppellignende afslutninger.
Hvad angik kirkens plan, proportionering,
samt udformningen af både kuppel, underbyg
ning og interiør, gjorde andre overvejelser sig
gældende for Eigtved, såvel som for Jardin.
Kernen i Frederikskirkens plan udgjordes af
en cirkel, der gentoges i den indre pillekrans
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(fig. 61 og 70, 72). Både for Eigtved og for
Jardin var antallet af støtter indvendig bestemt
af den symbolske talværdi 12, på samme måde
som antallet af vinduer og for Jardins vedkom
mende de omkransende søjler ved tamburen.
Dette tal var ikke alene anvendt for sin religiøse
betydning, men var samtidig en klar hentyd
ning til kongerækkens 12 oldenborgere. At
denne symbolik naturligt indgik i kirkens pro
jektering, herom vidner Thurahs kommentar
til projektet af 26. sept. 1754, hvis 12 frem
springende hjørner betegnede, »wenn man
will, zwölf glorwürdigste Könige des Oldenburgischen Hauses« (jfr. s. 502). I øvrigt blev
dette tema klart båret til skue gennem den me
daljonkrans med monarkernes portrætter, som
Eigtved i sine projekter opsatte ved kuppelfo
den (fig. 14, 19, 24). Motivet findes også hos
Anthon (fig. 41), mens Thurah lod portrætter
ne placere indvendig. Når selve centralformen
desuden er valgt til den oldenborgske minde
kirke, kan dette til dels være sket i fuld bevidst
hed om denne plantypes symbolværdi. Siden
oldkristen tid havde centralplanen og de deraf
afledte former været almindelig benyttet til kir
kelige bygninger af en særlig betydning – ikke
alene til Mariahelligdomme, dåbskapeller, mar
tyrier eller mausolæer, men også til votivkirker
eller bygninger, opført til minde om begiven
heder af en særlig værdi. Selv om centralbyg
ninger naturligvis også kan være benyttet af
andre årsager, ses netop i barokken talrige ek
sempler på en bevidst tilbagegriben til den old
kirkelige tradition.231 På samme måde var det
næppe heller tilfældigt, at Christian VI.s plan
lagte, men aldrig opførte kirke til minde om
reformationen 1736 projekteredes som en cen
tralkirke (s. 464).
Ved siden af overvejelser som disse må na
turligvis også det umiddelbart prestigegivende
moment i selve den kuppelkronede kirkebyg
ning have spillet en rolle – dette statussymbol,
som ingen europæisk storstad af betydning
måtte undvære, og som København hidtil hav
de savnet. I den samtidige debat omkring Fre
derikskirken hentydes en række gange til arki
tekturhistoriens to nok mest velkendte og ko

pierede kuppelbygninger, »la Ritonda« (Pan
theon i Rom)232 og »das Original aller Domen
in der Welt, neml: der zu St: Peter in Rom,«
hvis proportioner Thurah hævdede at have
fulgt i sit første projekt (s. 500), og som også er
idealet for Gabriels kuppel (fig. 25-27). Imid
lertid følger hverken Eigtved eller Jardin sla
visk disse forbilleder. Eigtveds opbygning med
den høje, tilspidsede kuppel på en tilsvaren
de høj tambur som kontrast til den lave under
bygning, lader sig for proportioneringens ved
kommende sammenligne med Jules-Hardouin
Mansarts Invalidekirke (1675-1706) i Paris.233
Derimod følger kuplens udformning og selve
kirkens indretning snarere mønstret fra George
Bährs Frauenkirche i Dresden, der netop var
under opførelse på det tidspunkt, hvor Eigtved
opholdt sig i Sachsen. Hans interesse for denne
bygning bevidnes direkte af en kopi af kirkens
plan, omend ikke Bährs oprindelige, men en
variant, udført af J. C. Knöffel og approberet
1726.234 Mens den udvendige kuppel er nært
beslægtet med eksemplet i Dresden, var under
partiet i Eigtveds projekter som nævnt s. 480
tilpasset palæfacaderne på Amalienborg plads.
For interiørets vedkommende svarer udform
ningen af den lave indre kuppel atter til Frauen
kirche, idet den lanternelignende overbygning
hos Eigtved (fig. 23) mere ligner Knöffels vari
antforslag end den opførte kirke. For indret
ningens vedkommende kunne kirken i Dresden
også give inspiration til det trinvist opbyggede
galleri i omgangen mellem kirkens hovedstøt
ter og til koncentrationen af de liturgiske ho
vedstykker, alter, prædikestol og orgel i koret.
Disse elementer var dog på dette tidspunkt vel
kendte led inden for protestantisk kirkebygge
ri, ikke mindst herhjemme, hvor Eigtved selv
senest i Christiansborg slotskirke havde an
vendt gallerisystemet og det sammenbyggede
prædikestolsalter med orgel (jfr. DK. Kbh. By,
5, navnlig s. 142f.).
Ved projekteringen af sin version af Frede
rikskirken havde det for Jardin ligesom for
Eigtved været af betydning, at kuplens øvre
dele kunne ses i deres helhed fra Amalienborg
plads.137
Kuppelopbygningens
høje
rejsning
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Fig. 72. Længdesnit. 1:600 (s. 552). Fra »Plans, coupes et élévations ...«, 1769. – Longitudinal section.

var således givet på forhånd på samme måde
som kirkens plan. Men i proportioneringen
mellem bygningens enkelte dele og i selve ud
formningen af kuplen disponerede Jardin i sit
endelige forslag væsentlig anderledes end Eigt
ved. Således er forholdet mellem underpartiet
og kuppelbygningen ovenover snarere o. 1:2 i
modsætning til Eigtveds 1:3, hvilket giver et
mere harmonisk samspil mellem kirkens vig
tigste elementer. Kuppeldelen rejser sig på et
aftrappet podium, et motiv, der var gentaget,
omend i mere reduceret form, fra de første pro
jekter (fig. 33), og som ifølge Jardin selv var

Danmarks Kirker, København

anvendt for at præsentere hver enkelt ting (her
kuplen) under den mest gunstige synsvinkel.137
Tamburens udformning med den omkran
sende søjlerække har sit vigtigste forbillede i
Christopher Wrens S. Pauls Cathedral i London
(opført 1675-1711) og leder tanken videre frem
til
Jacques-Germain
Soufflots
Sainte-Geneviève i Paris, hvis kuppel dog først o. 1757 fik
dette karakteristiske motiv. Men hele det øvre
kuppelkronede parti lader sig også betragte
som en selvstændig søjleomgivet bygning,
hvortil der både i antikken og nyere tid fandtes
talrige forbilleder.233 I sin kuppel har Jardin i
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stedet for den tilspidsede version anvendt en
halvkugleformet variant, endda lidt trykket
foroven ligesom »die Erd-Kugel an ihren Po
len, (...) einer Pomerantze ähnlich (...).«236 Ind
vendig er kuppelkonstruktionen treleddet, idet
den nederste del er stumpt afskåret for at give
udblik til den øvre bemalede kuppelskal
(fig. 70, 72). Denne udformning, som også Ga
briel foreslog (fig. 26), har sit direkte forbillede
i Mansarts Invalidekirke.
Ved indretningen af kirkerummet måtte Jar
din respektere kravet om, at mindst 3000 tilhø
rere skulle kunne overvære gudstjenesten, hvil
ket nødvendiggjorde indføjningen af et antal
pulpituretager. Men han undgik bevidst det
trinvist opbyggede, teaterlignende gallerisy
stem. »Hvilken uanstændighed og hvilken rin
geagt ville det ikke være (i en kirke?)«59 Samti
dig camoufleredes de indsatte pulpituretager
delvist af en foransat søjlerække i to stokværk.
Konsekvensen heraf var naturligvis, at ikke alle
tilhørere kunne se prædikanten lige så godt,
som de kunne høre ham – et punkt, der skarpt
kritiseredes af Anthon og for ham medvirkede
til at karakterisere Jardins bygning som »einen
biosen Monument« (s. 516).
At Anthon ligesom andre samtidige kom
mentatorer (jfr. s. 510) i visse henseender stod
fremmed og uforstående over for Jardins pro
jekter til Frederikskirken skyldes dog næppe alene funktionsbestemte enkeltheder. Som Jar
din selv havde fremhævet det i forordet til sin
publikation om Frederikskirken, var kirken
opbygget med »une distribution simple et na
turelle dans toutes ses parties (...), une decora
tion noble et majestueuse« og med en helhed,
præget af »l’example des édifices antiques les
plus recommandable.« Kirkens klassicerende
og enkle helhedspræg, fri for rokokoens fanta
sifulde dingeldangel (»colifichets«), som selv
Thurah på sine ældre dage harcellerede imod,
betegner en fornyelse inden for den hjemlige
bygningskunst,
–
nyklassicismens
gennem
brud. Med Harsdorffs ord var Jardin en af de
første, der havde bidraget til »den slette Smags
Undertrykkelse og den ædle antike Simplicitets
Introduction« (s. 578), og netop projekterne til

Frederikskirken repræsenterer de tidligste ma
nifestationer heraf. Karakteristisk nok var det
dog ikke de første, kapriciøse og eksperimente
rende forslag, der sejrede (jfr. s. 505f.), men
den senere, mere afdæmpede version, hvor de
opsigtsvækkende led som sidetårnenes fyrtårnslignende
afslutninger
og
kuppelpartiets
pyramideformede podium var væsentlig reduceret.237

NOTER
For arkivalier, litteratur og forkortelser, jvf. iøvrigt
s. 761.
1 DaKanc. D.20. SjTegn. 1749 med koncepter og
indlæg, nr. 425.
2
Christian Frederich Wadskiær: Forandrings SkuePlads Paa Amalienborgs Lue-Plads, Forrige Konge
lige Hauge- og Mønster-Plads. Eller Den Kiøbenhavnske Friederichs-Stad i sin Opvext, u.å. (1751).
3 Mauritz Frydensberg: Da Grundstenen til det Mo
nument, som paa Friederichs-Stads Torv bliver op
rettet (...) for Kong Friderich den Femte, blev lagt
(...), 1760. Om rytterstatuens tilblivelse, jfr. Emma
Salling i Amalienborg, red. Viggo Sten Møller,
1973, s. 55-99 og samme med John Erichsen: Rytter
statuen på Amalienborg. Udstillingskatalog. Kø
benhavns Bymuseum 1976.
4 Jfr. Kunstakademiets dagbog 14. marts 1765 i for
bindelse med præsentationen af Jardins kobberstik
værk om kirken, der karakteriseredes som »denne
Kunstens Helligdom (...), Æresminde saavel til Gud
som til hans fuldkomne Billede«. RA, Kunstakade
miets arkiv, 1.1.6.
5 Jfr. således Johannes Wiedewelts sørgedekoration
foran Rådhuset og N.-H.Jardins udsmykning af
Christiansborg slotskirke omkring Frederik V.s ca
strum doloris. Om sidstnævnte, jfr. Birgitte Bøggild Johannsen: Til Evig Ære Minde, i Kirkens byg
ning og brug. Studier tilegnet Elna Møller, 1983,
s. 170f.
6 DaKanc. D. 21. Koncepter og indlæg til SjTegn.
1749, nr. 426. For behandlinger af planlægningens
første faser, jfr. Harald Langberg: Frederiksstaden
1749-1949, i Arkitektens Ugehefte, 43, s. 177-82
(genoptrykt i Arkitekturens oprindelse og andre per
spektiver, 1963, s. 17-34); Knud Voss: Arkitekten
Nicolai Eigtved 1701-1754, 1971, s.303f.; John
Erichsen: Frederiksstaden. Grundlæggelsen af en kø
benhavnsk bydel 1749-1760, 1972, specielt s. 21 f.
7 Brev af 2. sept. 1749, jfr. note 6.
8 Langberg (note 6), s. 177f.; Voss (note 6), s. 305;
Erichsen (note 6), s. 28f.
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9

Denne passus er først tilføjet i et koncept til re
skriptet af 12. sept., jfr. note 1. Frederik Thaarup:
Journal og Haandbog for Kjøbenhavnere, I, 1797,
s. 398 aftrykker reskriptet, men anfører »Rundde
len« i ental i stedet for »Runddelene«. Også den
trykte rådstueplakat af 15. sept. 1749 har »Runddele
ne« i flertalsform.
10 Det er ikke ganske klart, hvad runddelene sigter til
i planen af 12. sept. Der har dog utvivlsomt været en
central plads, hvis form ikke kendes. Desuden kan
der have været åbne områder ved lang- og tværga
dens udløb.
11 Jfr. herfor Erichsen (note 6), s. 31. Både Langberg
(note 6), s. 179 og Voss (note 6), s. 310 antager først
Eigtveds medvirken fra og med planen af 25. sept.
Langberg formoder endda, at planen af 12. sept.
»sikkert i hovedtrækkene har været som den bevare
de tegning« (dvs. agent Bjørns, fig. 5).
12 DaKanc. D. 21. Koncepter og indlæg til SjTegn
1749, nr. 460.
13 Jfr. Erichsen (note 6), s. 210, note 4.
14 Meddelelse af 10. okt., jfr. DaKanc. D.21. Kon
cepter og indlæg til SjTegn. 1749, nr. 476.
15 DaKanc. D.21. Koncepter og indlæg til SjTegn.
1749, nr. 460. Konceptet er udateret, men har en til
føjelse, dateret 26. sept.
16 Allerede i reskriptet af 12. sept. var foruden Nyga
de nævnt fire åbninger til stranden. Til disse skulle
udlægges et antal tømmerpladser. Samme dag til
skrev man de tilforordnede i Havnekommissionen
vedrørende afhænding af fire til fem tømmerpladser,
som tilhørte kommissionen. Kommissionens fem
pladser, der lå sydligst nærmest Kvæsthuset, var
imidlertid alle udlejede indtil påsken 1754, jfr. svar af
17. sept., Koncepter og indlæg til SjTegn. 1749,
nr. 567. Skulle de sælges, ville det koste mindst
10.600 rdl., jfr. brev fra kommissionen 4. nov. 1749,
smst. Antagelig foranlediget heraf henstillede Råd
stuen, at der i stedet for den store åbning midt for
byggepladsen på 200 alen, blev en mindre på 32 alen,
jfr. smst. og KSA, Magistratens kopibøger, 17. nov.
1749. Af kommissionens i alt 225 alen brede pladser
kunne man herved nøjes med at afstå 56 alen (46 alen
til en planlagt allé nærmest Kvæsthuset og 10 alen til
den mindre åbning, hvortil i forvejen var afsat 22
alen). Det er i den forbindelse ikke ganske klart,
hvorfor
det
var
samtlige
Havnekommissionens
pladser og ikke Jacob Iversens, Jens Larsens, samt
rådmand Falcks pladser i det centrale område, der
kom til at kollidere med projektet om en stor åbning
»midt for byggepladserne«, dvs. ud for hele byde
lens midte. Alternativet, den mindre gade, anførtes
også som beliggende lige over for den nye tværgade
i anlæggets midte.
17 KSA, Kollegiebreve 5. nov. og 6. dec. 1749, samt
Kopibøger, 15. dec. 1749.

Fig. 73. Alternativt forslag til udformning af portal
partiet, jfr. projektet af 20. marts 1752 (s. 480).
Kunstakademiets Bibliotek. – Alternative proposal for
the principal entrance, cf. project of 20th March 1752.

18 Om kirkens afgørende betydning for planlægnin
gen, jfr. også Langberg, s. 179, Voss, s. 314 og
Erichsen (som de foregående note 6), s. 31.
19 For tolkningen af »det mellemste torv« som midt
punkt mellem kirken og åbningen ved havnen, jfr.
også Ulla Kjær: Frederikskirkens projektering 17491756. Utrykt afløsningsopgave til magisterkonfe
rens i kunsthistorie, 1982 (eksemplar i DK.s biblio
tek), s. 5, her dog uden fremhævelse af dimensioner
nes overensstemmelse. Voss (note 6), s. 312 tolker
det mellemste torv som en plads mellem de to af
stadskonduktøren omtalte projekterede alléer nord
og syd for området. Dette udelukker dog ikke, at
der kan have været tilsvarende åbninger i øst (havne
pladsen) og vest (kirken). At kirkepladsen var den
krumtap, hvorom planerne kom til at dreje sig, her
på kunne også tyde det forhold, at linjer, tegnet i
forlængelse af murflugten i Moltkes og Levetzows
palæer nøjagtig snitter kirkepladsens hjørner mod
Bredgade (jfr. fig. 7).
20 Lauritz de Thurah: Den danske Vitruvius, I, 1746,
s. 59.
21 Ptk. 86. Bygningsrgsk. 1723.
22 Ptk. 57. Prinsesse Charlotte Amalies Journalkassergsk. 1750, 26. jan. og 16. aug.
23 Peder Hersleb i Rigernes almindelige Jubel-Glæde
over Guds Naade mod den Oldenborgske Stamme
(...). Tillige en kort Jubel-Tale paa Festens tredie
Dag ved en ny Kirkes (Friderichs Kirkens) Grund
læggelse (...), u.å. (1749), s. 115.
24 DaKanc. D.20. SjTegn. 25. april 1749.
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Fig. 74. Halvplan med en sammentegning af planer for 1. og 2. etage, tambur, kuppel og lanterne, jfr. det
udaterede projekt fra o. april 1754. 1:600 (s. 490). RA. – Half plan combining plans of the lower storey, upper storey,
drum, dome and lantern, cf undated project c. April 1754.

25

Peder Hersleb (note 23) anfører, at han først
27. okt. modtog en skrivelse fra Moltke om kongens
forehavende. Samme dag omtaltes det også i Kjø
benhavns Danske Post-Tidender, 86, 1749.
26 Jfr. Rigernes almindelige Jubel-Glæde (note 23),
s. XXIf.
27 Peder Hersleb (note 23), s. 109f.
28 Om medaljen, som i øvrigt ikke synes kendt, jfr.
Georg Galster: Danske og norske Medailler og Je
tons ca. 1533-ca.1788, 1936, s. 396, note 540.
29 Jfr. note 23, s. XXIII. Grundstensnedlæggelsen er
ligeledes omtalt i Kjøbenhavns Danske PostTidender, 87, 1749, i (E. H. Berling): Kjøbenhavn i
sin Jubel-Glans, u.å. (1749) og i Den Kongel.
Maanetlige Post Rytter, som medbringer Nye
Tidender, okt. 1749, s. 77f.
30
Ptk. 38. Partikulærkammerrgsk. 1749 med Ptk.
39. Bilag til samme, udg. ordrer E3, samt nr. 1275.
31 Jfr. Den Kongel. Maanetlige Post Rytter (sml. no
te 29).
32 Jfr. Ptk. 83, Resolutionsprotokol 1750, forestilling
af 5. marts 1750 fra Bygningskommissionen.
33
Rtk. Rev.rgsk. Frederikskirken. Bygningsrgsk.
(Herefter: Bygningsrgsk.), 27. febr. og 10. april
1750 (overslag af 18. febr. 1750 fra tømrermester
F. J. Zuber og af 23. febr. 1750 fra murermester Mi
chael Krause).
34 Ptk. 83. Resolutionsprotokol 1750.
35 Bregentveds arkiv (midlertidig deponeret på RA),
A. G. Moltke. Frederikskirken 1750-59. For tilladel
se til at benytte dette arkiv takkes herved lensgreve
Hans Henning Moltke, Bregentved.

36

Jfr. Knud Voss: Bygningsadministrationen i Dan
mark under Enevælden (Selskabet til Udg. af Skrif
ter om danske Mindesmærker), 1966, s. 66f.
37 Jfr. Bygningsrgsk. (note 33), kgl. resolution af
24. febr. 1753. Se herudover Georg Kringelbach: Ci
vile Direktioner og Kommissioner, 1899, s. 42f.
38 Jfr. Ptk. 86. Bygningsrgsk. Kgl. resolution af
4. april 1750. Desuden Ptk. 46. Chatolkassen, bilag
til rgsk. 1750-51. I Kabinetsarkivet findes to bind
med regnskabsekstrakter fra perioden 1750-61. At
dømme efter den fornemme indbinding med guld
snit og det kongelige monogram på det brune læder
bind, var disse antagelig beregnet til majestætens in
terne brug. I følge indførsler i slutningen af andet
bind skulle regnskaberne videreføres i et tredje bind,
der dog ikke synes bevaret.
39 Liste af 8. juli 1774, Ptk. 4. Ældre inventarier,
samt til- og afgangsbeviser for Partikulærkammerarkivet, protokol V.
40 Der har naturligvis aldrig været tvivl om, at der
måtte have eksisteret et første udkast fra 1749 eller
1750,
jfr. Fr. Schiøtt: Frederikskirken paa Ama
lienborg, i Fra Arkiv og Museum, I, 1899-1902,
s. 17. Chr. Elling nævner i Lauritz de Thurah und die
Friederichskirche
in
Kopenhagen
(Studien
und
Quellen zur Geschichte der spätbarocken Baukunst
in Dänemark VII), i Artes, 1939, s. 60, at et første
ufuldstændigt projekt udarbejdedes »im Laufe der
Herbstmonate« (1749), mens det tidligste egentlige
projekt først indleveredes februar 1750. Voss (note
6), s. 366f, fastslår mere kategorisk, at der ved
grundstensnedlæggelsen 30. okt. 1749 endnu ikke
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forelå nogen tegning til kirken, og at Eigtved først i
løbet af 1750 udarbejdede sine tegninger.
41 RA, Kortsamlingen 341, 2-3.
42 Voss (note 6), s. 369f. antager dog, at dobbeltvolutterne markerer Frederiksgadeaksen (øst/vest), så
ledes at kirken på begge hovedfacader ville få en
forholdsvis lukket tamburfront. Ingen af de nævnte
planer (fig. 12-13) angiver nogen klar orientering.
Antagelsen af enkeltvolutter mod øst og vest fore
kommer dog mere sandsynlig, i sammenhæng med
ændringen 1752. Jfr. herfor også Schiøtt (note 40),
s. 18 og Ulla Kjær (note 19), s. 9.
43 Tegningerne blev tidligst publiceret af Ferdinand
Meldahl: Frederikskirken i Kjøbenhavn, saaledes
som den blev projekteret i det XVIII Aarhundrede af
Eigtved, Anthon, Jardin m.fl. 1896, pl. X-XI, s. 60.
Her knyttedes de, omend med forbehold, til de sig
nerede tegninger af april 1754. Schiøtt (note 40),
s. 17f. betegnede dem som tilhørende det oprindeli
ge udkast af 1749. Også Voss (note 6), s. 367f. place
rer dem tidligt i kirkens bygningshistorie som de
ældste kendte tegninger (»1. projekt«), men daterer
dem til 1750. Tegningerne er ikke medtaget hos El
ling (note 40), s. 60f. Her hæftes betegnelsen »pro
jekt I« på det approberede, men ikke bevarede tegningssæt fra 1750 og dets forgængere fra 1749-50. I
»Monumenta Architectura Danicæ. Danske Arki
tekturtegninger 1660-1920« udg. Chr. Elling og Kay
Fisker, 1961, tvl. 48-49, henføres begge til Eigtveds
første produkt af 1752.
44 Bernstorffske Papirer. Udvalgte Breve og Opteg
nelser vedrørende Familien Bernstorff i Tiden fra
1732 til 1815, udg. Aage Friis, II, 1907, s. 349
(nr. 1208).
45 Mario Krohn: Frankrigs og Danmarks kunstneri
ske Forbindelse i det 18. Aarhundrede, II, 1922,
s. 101, note 1, omtaler, hvordan baron de Thiers i
breve af 6. dec. 1751 og 10. febr. 1752 til Bernstorff
skulle have nævnt, at Varin burde have betaling,
»pour ce qu’il a fait pour le Dannemarc«. Som frem
hævet af Frederik Weilbach: Dansk Bygningskunst i
det 18. Aarhundrede, 1930, s. 142, kunne dette hen
tyde til Varins forslag til Frederikskirken. Identifika
tionen af Varin er imidlertid ikke sikker. Der kan
være tale om billedhuggeren og bronzestøberen
Pierre Varin (†1753), mester for støbningen af såvel
J.-B. Lemoynes, som Edmé Bouchardons statuer af
Ludvig XIV og nævnt, omend posthumt, i kor
respondancen vedrørende Salys rytterstatue, jfr.
Krohn, op.cit., II, s. 40, 43, 105, 111. Endvidere
hans søn af samme profession, Varin fils eller kob
berstikkeren og tegneren Jean Baptiste Varin (171496), jfr. for den sidste Friis (note 44), s. 21, note 1.
46 Kunstakademiets Bibliotek, K. S. 8a.
47 Jfr. Schiøtt (note 40), s. 18f.; Elling (note 40), s. 66
og Voss (note 40), s. 373.
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Fig. 75. Obelisk, opsat 1749 ved marmorbruddet i
Gjellebæk til minde om Frederik V.s besøg. HJ fot.
1986. – Obelisque, erected 1749 near the marble quarry at
Gjellebæk to the memory of Frederik V.s visit.

48

Kunstakademiets Bibliotek, K. S. 8b-g.
De fem variationer af hovedindgangen viser fire
forslag til indgangsportalen, der med den kronende
kartouche
gennembryder
cordongesimsen
mellem
de to nederste etager (fig. 15-16). Kun i ét eksempel
bevares gesimsen ubrudt (fig. 15), svarende til faca
detegningen (fig. 14). Kartouchens motiv er på tre af
tegningerne englehoveder i skyer og lysstråler
(fig. 15-16, 73), på én en fugl (fugl Fønix?) (fig. 15),
samt på én et dekorativt felt med rocailler (fig. 16).
50 Rtk. 2211.112. Register over kongelige resoluti
oner.
51Bygningsrgsk. (note 33), 10. april 1750 med bilag 3.
52 Bygningsrgsk. 12. juni 1750 med bilag 5.
53 Bygningsrgsk.
54 Jfr. Kassebog 1750-56 (note 38). Fra 1752-53 hal
veres de årlige udbetalinger til løjtnant Agricola og
hans medhjælpere. 1754-55 falder udgifterne yderli
gere for omsider fra sommeren 1756 på ny at stige til
et niveau, svarende til 1750.
55 Jfr. opgørelse over omkostninger ved byggearbej
49
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det i tiden 1750-56, Bygningsrgsk. 29. marts 1756
med bilag 38.
56
Jfr. Bygningsrgsk. 1756, samt Hanne Raabyemagle: Moltkes Palæ på Amalienborg, i Architectura, 5, 1983, s. 18f.
57
Fording havde allerede 1744 opnået privilegium
på at bryde sten i Akershus stift og havde på gården
Hårberg i Tranby sogn, Lier Herred anlagt et sten
brud, som Eigtved 1750 blev medinteressent af, jfr.
O. V. Munthe af Morgenstierne: Nicolai Eigtved,
1924, s. 81 f. Om marmorbruddet ved Gjellebæk, jfr.
Steffen Gausemel i Liers historie. V. Bygdehistorie,
1962, s. 322-28. Jfr. også fig. 75.
58 Bygningsrgsk. 11. og 29. juli 1750.
59 A. G. Moltkes arkiv (RA., Privatarkiv 5974), C. I.
Sager vedr. Frederikskirkens opførelse 1752-79.
60 Forestilling af 24. marts 1752 fra Eigtved, Moltkes
arkiv (note 59).
61
Udateret koncept fra Eigtved, vedlagt redegørelse
fra Bygningskommissionen til de adspurgte sagkyn
dige, Moltkes arkiv. Vedlagt herved betænkningerne
fra disse. Jfr. også Bregentveds arkiv (note 35),
6. april 1752.
62 Forestilling af 11. maj 1752 fra Barchmann, Linde
og Hildermann, samt Eigtveds svar til Moltke af
17. maj 1752, vedlagt betænkning af 10. febr. 1753
(note 59).
63 Jfr. brev af 6. marts 1754 fra Moltke til Barch
mann med beklagelser over Eigtveds utålmodige og
dristige holdning over for Bygningskommissionen.
Esmarck havde øjensynlig forsøgt at mægle, og selv
havde Moltke den inderligste medynk med Eigtved
for hans svage helbreds skyld.
64 Allerede 10. febr. 1753 havde kongen mundtligt
resolveret til fordel for marmoret. En fornyet fore
spørgsel til Bygningskommissionen havde intet æn
dret ved denne beslutning, jfr. Bygningsrgsk.
11. marts 1753.
65 Jfr. Bygningsrgsk. 24. febr. 1753.
66
De Bernstorffske arkiver, Wotersens privatarkiv
(RA., Privatarkiv 5129), nr. 68. Diverse sager 17171886.
67 Brev af 10. dec. 1753 (note 66). Som det fremgår
af Fortlings redegørelser (jfr. også brev af 6. okt.
1753 smst.) beregnede han en større samlet leverance
på 158.678 fod3, dvs. 79.339 fod3 til hver. Dette kan
bl.a. skyldes, at han i modsætning til Eigtved kalku
lerede med at opføre de otte (sic) indvendige piller af
massivt marmor i stedet for alene at beklæde dem
med denne stenart.
68 Jfr. note 64. Desuden brev af 2. okt. 1753 fra
Bernstorff til Ditlev Reventlow, TyKanc. U. A.
Speciel del, Frankrig, C. 270 (Reventlows gesandtskabsarkiv, ordrer med bilag).
69 Brev af 26. maj 1753 fra Bernstorff til Reventlow,
jfr. note 68.

70

Brev af 29. juni 1753 fra Reventlow til Bernstorff,
TyKanc. U. A. Speciel del. C. 75 (Gesandtskabsrelationer med bilag).
71
Fr. Weilbach: Dronningens Galleri på Chri
stiansborg, i Fra Arkiv og Museum, 2, II, 1943,
s. 15-30.
72 Brev af 29. juni (note 70) og 17. sept. 1753 fra Re
ventlow til Bernstorff.
73 Brev af 9. okt. 1753 fra Bernstorff til Reventlow,
jfr. note 68.
74
For Reventlows brev af 13. maj, jfr. Gesandtskabsrelationer (note 70); vedrørende Bernstorffs
brev 3. juni 1754, jfr. note 68. Allerede 10. marts
1754 var Gabriel dog så langt, at kun rentegningen
manglede, jfr. brev fra Reventlow til Bernstorff, Ty
Kanc, Alm. del, Diverse sager, Realia (Kunst).
75 Brev af 13. maj, jfr. note 74.
76 RA. Kortsamlingen, 341, 4-5, 7-8. Planerne af un
deretagen omfatter dog også 1. pulpituretage, mens
2. etages plan viser dette stokværks pulpitur, samt
den lidt lavere beliggende kongestol.
77 RA, Kortsamlingen, 341, 5 og 9.
78 RA, Kortsamlingen, 341, 10-11.
79
Trods påskriften på facadetegningen (fig. 19) er
udformningen af hovedindgangen mod hhvs. øst
(Bredgade) og vest (Store Kongensgade) ikke ganske
identisk. Sidstnævnte har firkantede piller foran søj
ler nærmest åbningen, jfr. planen fig. 18.
80 Trekantfrontonen var allerede bragt frem i et tidli
gere forslag fig. 17.
81 Hvis det hvælvede rum over orgel og øverste pul
pitur har skullet bevares uændret, tillige med selve
hvælvtykkelsen, har forbygningerne på dette punkt
udvendigt skullet være ca. 41,5 alen høje (over hori
sontniveau). På facadetegningen fig. 24 ligger dette
punkt kun ca. 37,5 alen over horisonten.
82 Jfr. Meldahl (note 43), s. 61; Schiøtt (note 40),
s. 26f.; Weilbach (note 40), s. 144; Elling (note 40),
s. 67. Voss (note 6) s. 381 hævder dog – uden nærme
re begrundelse – at det udaterede er senere end det
approberede (som identificeres med projektet af
10. april eller et senere, »(hvilket) ikke er til at sige
med sikkerhed«). Det turde dog være en overvurde
ring af Eigtveds kapacitet at antage, at han inden for
de sidste fire uger af sit liv (han døde 7. juni) formåe
de at levere et så gennemarbejdet og på flere punkter
så fornyende et projekt som fig. 24. Herimod oppo
nerer Ulla Kjær (note 19), s. 19f. med rette. Hun
betegner s. 20 aprilprojektet og den usignerede pen
dant (fig. 24) som udarbejdet sideløbende og begge
forelagt 10. april 1754 som ultimative alternativer,
men undlader at bemærke uoverensstemmelserne
mellem det approberede projekt, som det beskrives
af Anthon og Thurah og de to foregående (ydre høj
demål kongruent med det lave (udaterede), omend
ikke mht. mezzaninvinduerne; indre højdemål sva
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Fig. 76. Plan af underetage. Det »anonyme« projekt. Her tilskrevet Anthon og dateret vinteren 1756-57. 1:600
(s. 522). RA. – Plan of the lower storey. The anonymus project. Here attributed to Anthon and dated to the winter of
1756-57.

rende til profilen af 10. april, betegnet som kongru
ent med det andet projekt, omend ikke hvad ud
formningen af forbygningernes øvre parti, jfr. note
81). I argumentationen er heller ikke inddraget approbationsfølgeskrivelsen fra Bregentveds arkiv.
83 At hele sættet har været betegnet sig. O, bekræftes
af Anthons memorandum, jfr. note 59.
84 Anthons mål for vinduerne i hver af de tre pulpi
turetager er 9 × 3,5 alen, 6 × 3,5 alen og 2 × 1,5
alen. Endvidere for vinduerne i kuppeletagen 6×4
alen.
85 Anthons mål på de fire pulpituretagers højde (målt
ved brystningens overkant) er 8, 13, 15, 19 og 29
alen.
86
Schiøtt (jfr. note 40) nævner Partikulærkammerregistraturen, men har hverken bemærket, at tvær
snittets overskrift er identisk med titlen på et af de i
registraturen opregnede blade, eller at tværsnittet af
viger fra de sammentegninger, der som nedenfor
nævnt må udgøre Gabriels projekt »B« – og bruger
derfor kun registraturen til at frakende Gabriel op
havsretten til ethvert af de bevarede blade. De ne

denfor omtalte blade findes i RA., Kortsamlingen,
341, 16-20.
87 Meldahl (note 43) slår tværsnittet sammen med de
bevarede sammentegninger fig. 27-29 – og henfører
dem alle til Gabriel. Schiøtt (note 40) betragter de
samme blade som Jardins tredje projekt. Vilhelm
Wanscher: Tegninger til Frederikskirken, som til
skrives Jardin og Jardins autentiske Projekt, i Archi
tekten, XIII, 1910-11, s. 469-79, giver Schiøtt ret i
hans tvivl om Gabriel, men mener heller ikke, at der
kan være tale om Jardin. Ud fra ligheden mellem
Anthons signerede facade fig. 41 (jfr. s. 518f.) og det
af Anthon udførte perspektiv af Gabriels projekt »B«
fig. 25 (jfr. s. 495f.) er han tilbøjelig til at henføre alle
de ovennævnte blade til Anthon. Frederik Weilbach:
Gabriel eller Jardin. En Undersøgelse af nogle Teg
ninger til Marmorkirken, i Architekten, XXIV,
1920, s. 285-96, er den første, der bemærker, at
tværsnittet er Jardins tredje projekt. Endelig har
Christian Elling: Documents inédits concernant les
projets de A.-J. Gabriel et N.-H. Jardin pour l’Eglise
Frédéric à Copenhaque, 1931, ud fra de genfrem-
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dragne Bregentved-dokumenter identificeret tvær
snittet med et blad af Gabriels projekt »A« og de
sammentegnede blade som kopier af projekt »B«.
88 Det papir, hvorpå tværsnittet er udført, har sam
me vandmærke som det, Anthon har brugt til sine
kopier af sammentegningerne (et sammenskrevet
PZ). Mærket genfindes på tegningerne af Jardins to
første projekter samt på såvel Eigtveds som Anthons
tegninger. Det faktum, at tværsnittet af Gabriels
projekt »A« og Anthons kopier af hans projekt »B«
er tegnet på papir med samme vandmærke, kunne
tyde på, at tværsnittet ligeledes var en her i landet
udført kopi. Stilen i dette tværsnit afviger dog så
meget fra Anthons kopier, at der ikke kan være tale
om den samme tegner. Papiret har sandsynligvis væ
ret ret almindeligt, jfr. E. Heawood: Watermarks, I,
Hilversum 1950, s. 131, nr. 3020-21. Det er uvist,
hvilket papirmærke Gabriels øvrige autentiske teg
ninger er udført på, og spørgsmålet må derfor stå
åbent, om tværsnittet alligevel kan være originalt.
Når netop tværsnittet stadig eksisterer, mens de øv
rige,
i
Partikulærkammerregistraturen
opregnede
originaltegninger er forsvundet, må årsagen søges i
det fortsatte arbejde med det motiv, denne tegning
illustrerer – kuplens konstruktion.
89 Moltkes Arkiv (note 59), Anthon til Moltke
5. sept. 1755.
90 Moltkes Arkiv (note 59), Anthon til Moltke
20. sept. 1755.
91 Bygningsrgsk. (note 53), 1756, nr. 2. Regning fra
Anthon 7. april på kopiering af samtlige grundrids,
profiler og facade af Gabriels fra Versailles indsendte
projekt »B«. Arbejdet var foregået i december-janu
ar med hjælp fra to tegnere.
92 Anthon havde i forbindelse med kritikken af Eigt
veds og Jardins projekter i september 1755 tegnet
perspektiver som viste, hvordan ethvert af disse for
slag ville tage sig ud for en forbipasserende på enten
Bredgade eller Store Kongensgade. Den korte tid,
han fik til at vurdere Gabriels projekt »B«, havde
ikke tilladt ham også at tegne et perspektiv heraf.
Den bevarede tegning er sandsynligvis udført i for
bindelse med kopieringsarbejdet vinteren 1755-56.
Samtlige Anthons perspektiver synes i øvrigt set
med en noget kortere distance end fra Bredgade og
Store Kongensgade. Der er snarest tale om en syns
vinkel på under 45°.
93 Disse tolv vinduer kan muligvis opfattes som en
hentydning til de tolv oldenborgske konger, som
også influerede såvel Eigtved, da han indføjede de
tolv oldenborgermedaljoner, som Thurah, da han
både genoptog denne dekoration – omend i kirkens
indre – og gjorde planen af sit seneste kirkeprojekt
tolvkantet (jfr. s. 478 og s. 502).
94
Frederik Weilbach: Architekten Lauritz Thura,
1924, s. 132.

95

Tegningerne til Thurahs projekter ligger på
Kunstakademiets bibliotek, K. S. 375 a-b, mens føl
geskrivelserne ligger i Moltkes Arkiv (note 59). I
Partikulærkammerregistraturen (jfr. note 39) næv
nes som nr. 5, 6 og 7 et projekt bestående af fire
planer, et tværsnit og en facade, »Projecten von der
Friderichs-Kirche, durch General Major Thura, 6
stk« samt to, der begge omtales som »1 Grundriss,
Profil und Facade von de Thurah, 3 stk«. Der kan
sandsynligvis være tale om dels den version af Eigt
veds approberede projekt, som blev udleveret til
Thurah fire dage efter hans ankomst til Købehavn,
jfr. Chr. Elling: Laurtiz de Thurah und die Frede
richskirche in Kopenhagen, jfr. note 40 – et projekt,
der følgelig er overgivet til Partikulærkammeret
gennem Thurah, dels Thurahs egne to projekter. Jfr.
note 98.
96 RA., TyKanc. U. A. Speciel del. Frankrig. 277.
Ordrer og indkomne breve, brev af 1. okt. 1754 fra
Bernstorff til Klingraff.
97 Jfr. note 95, med henvisning fra Elling til Moltkes
Arkiv (note 59), Sager vedr. Frederiks Hospital, B 7,
Korr. sager, brev fra Anthon til Moltke 22. dec.
1755, hvori det nævnes, at Thurah fik overdraget
Eigtveds kirkeplaner 18. juli 1754.
98 Lilian Vestergaard nævner i Arkitekten Lauritz de
Thurah 1706-1759. Udstilling i Kunstindustrimuseet
1981, kat. nr. 25. Projekt til Frederikskirken 1754, at
den manglende overensstemmelse mellem plan og
snit har medført, »at det har været overvejet, om der
kunne være tale om tegninger til to forskellige pro
jekter, selv om dateringerne er ens«.
99 Iflg. Thurahs forklaring havde hans egen kuppel
en diameter på 60 alen, mens Eigtveds havde en dia
meter på 40. Begge mål gælder den indvendige
kuppel.
100 Da tårnene er trukket frem, markeres dog en klar
for- og bagfacade. Det er rimeligt at forestille sig, at
tårnene skulle vende mod Amalienborg, dvs. mod
øst. Altret kom derved til at ligge mod vest.
101 I forklaringen begrunder Thurah denne placering
med, at den giver en bedre akustik.
102 DK. Kbh. By, 2, s. 524f.
103 Weilbach (note 94) s. 137.
104 Om Jardins tidlige virksomhed og skudsmål, jfr.
brev af 24. nov. 1754 fra baron de Thiers til Berns
torff, jfr. Krohn (note 45), II, s. 161f. Om Jardins
Romerophold og den gryende nyklassicisme, jfr.
Chr. Elling: Jardin i Rom (1943), i Skuepladser.
Kunst og teater, 1971, s. 154f. Desuden Svend
Eriksen: Early Neo-Classicism in France, London
1974, s. 29f. og Allan Braham: The Architecture of
the French Enlightenment, London 1980, specielt
s. 56-58.
105 DaKanc. D. 149 (X. Kommissionen ang. den Esmarckske arkivaflevering). 15. Diverse akter. Jardin
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var afrejst fra Rom nov. 1748, jfr. Correspondance
des directeurs de l’Académie de France à Rome.
Publ. par Anatole de Montaiglon et Jules Guiffrey,
X, Paris 1900, s. 163, 172.
106 Jfr. Krohn (note 45), I, s. 36f. og II, s. 77f.
107 Jfr. Aage Friis: Bernstorfferne og Danmark, II,
1919, s. 289.
108
Om betænkningen, jfr. også Schiøtt (note 40),
s. 31, der ligeledes daterer den til sommeren 1754,
samt Krohn (note 45), I, 54, 56.
109 Jfr. Ulla Kjær (note 19), s. 27.
110 Jfr. kontrakten, Bygningsrgsk. (note 53) og Klingraffs
kommentar
hertil,
Gesandtskabsrelationer
(note 70), 14. okt. 1754, artikel 4-5 og 8.
111 Jfr. artikel 3 i Salys kontrakt, jfr. Krohn (note 45)
s. 143.
112
Bygningsrgsk. (note 53), Klingraffs kommenta
rer hertil, jfr. note 110, samt Moltkes arkiv (jfr. note
59).
113 Jfr. Ordrer og indkomne breve (note 96), usigneret brev (Wasserschlebes hånd) af 12. nov. 1754.
114
Bygningsrgsk., samt RA, Kunstakademiets ar
kiv, Kunstakademiets dagbog 1754-1760 (1.1.4),
s. 41. Afrejsen forhaledes noget af, at Jardin ønskede
et hofpas, der dog ikke skulle blive benyttet, jfr.
Krohn (note 45), II, s. 163.
115 Jfr. Krohn (note 45), II, s. 152.
116 Bygningsrgsk. (note 53), 1757, nr. 403. Regning
fra Jardin 25. nov. 1757.
117 Tegningerne til Jardins to første projekter ligger
på RA, Kortsamlingen 341, 21-24. Planerne, der vi
ser alternative forslag til etageplaner for de to pro
jekter, er begge delt om midttværlinjen. Begge pla
ner går ud over papiret. Facade og snit er udført på
øgede blade.
118
Det papir, hvorpå tegningerne er udført, har
samme vandmærke som det, hvorpå Eigtveds og
Gabriels projekter er tegnet, jfr. note 88.
119 De tegninger, der blev sendt til Paris, var lflg.
Procès-Verbaux de l’Académie Royale d’Architecture 1671-1793, ed. Henry Lemonnier, VI, 1744-58,
1920, s. 254f., mærket henholdsvis »A« og »B«. De
franske kritikere foretrækker projekt »B«, men de
finder »A«s tårne bedre proportionerede. Dette kan
muligvis tages som tegn på, at »A« havde de mest
neutrale, dvs. de laveste tårne.
120 Planerne er sandsynligvis symmetriske om begge
akser. Dette kan dog ikke med sikkerhed afgøres, da
de som nævnt (note 117) går ud over papiret. Der er
tilsyneladende åbne forhaller bag portalerne mod så
vel Bredgade som Store Kongensgade.
121 Målene opgives af Jardin som gendrivelse af en
bemærkning om hans projekters noget »underjordi
ske indgang«. Indgangsdøren i hans projekt er større
end Peterskirkens! Kritik og svar i Moltkes arkiv
(note 59): »Réponse au deux mémoires d’objections
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Fig. 77. Hovedfacade. Kopi, påtegnet 21.aug. 1756,
af Jardins projekt 4. Kunstakademiets Bibliotek. Main facade. Copy attested 21st August 1756 of Jardin’s
project 4.

faits sur les deux projets d’eglise, envoyés à Paris et à
Rome«.
122 Jardins rum er 85 alen højt og har en diameter på
38 alen, Eigtveds approberede var 49 alen højt og
havde en diameter på 40 alen.
123 Anthon vendte tilbage til problemet i sin kritik af
Jardins approberede projekt (jfr. s. 516), idet han og
så i dette tilfælde nævnte Pantheons forhold 1 : 1 som
det akustiske ideal. Jardin kunne dertil bemærke, at
hvis en kirke, der var fire gange højere end Panthe
on, også skulle være fire gange bredere, ville rum
met blive så stort, at det ikke kunne råbes op.
124 Jfr. Jardins kontrakt (note 110), punkt 12, at hvis
man af uforudsete grunde skulle blive nødt til at
opgive det projekt, hvortil brødrene Jardin var ind
kaldt, »il s’en remet entierement a la generosité de Sa
Majesté Danoise pour la fixation du dedommagement quil plaira a Sa Majesté celui accorder ainsy
qu’a son frere«, dvs. at det helt afhang af kongens
velvilje, hvad Jardin-brødrene skulle have i erstat
ning. Klingraff nævnte i sin følgeskrivelse af 14. ok
tober 1754, at det havde været lidt svært at få Jardin
til at gå med til dette punkt – som kunne betyde hans
afskedigelse, såfremt kongen ikke blev tilfreds.
125 Procés-Verbaux (note 119) s. 251 med note 1.
126 Elling (note 104), jfr. dog også samme: Om ba
rokke stiltræk hos Jardin, i Kunstbladet 1927, hft. 78, s. 217-24.
127 Brevene er optrykt hos Krohn (note 45) s. 165f.
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Procés-Verbaux (note 119) s. 251. Jardins tegnin
ger er 19. januar ophængt på akademiet.
129 Krohn (note 43) s. 165f., brev fra baron de Thiers
til J. H. E. Bernstorff 13. jan. 1756.
130 Procés-Verbaux (note 119), s. 260.
131 KglBibl. NyKglSaml. 2152c,4°. Brev fra Wiedewelt til Wasserschiebe 24. jan. 1756. For hele sagens
udvikling, jfr. Viggo Thorlacius-Ussing: Danske
Kunstnere i Rom, i Rom og Danmark gennem
tiderne, red. Louis Bobé, II, 1937, s. 152f.
132 Krohn (note 43), s. 166, brev fra Charles Joseph
Natoire, direktør for det franske akademi i Rom til
markis de Marigny 14. jan. 1756.
133
Krohn (note 43), s. 167, brev fra hertugen af
Choiseul til Bernstorff 26. marts 1756. De romerske
arkitekter havde ellers ifølge brev fra A. P. Bern
storff til J. H. E. Bernstorff lovet at give en kritik,
jfr. Bernstorffske Papirer, I, (note 44) s. 155. (brev af
21.aug. 1756).
134 Elling (note 87) afviser dog denne mulighed.
135 RA., DaKanc D 149 b. Kommissionen ang. den
Esmarckske Arkivaflevering.
136
Wolfgang Hermann: Laugier and Eighteenth
Century French Theory, London 1962.
137 Jfr. bl.a. Elling 1927 (note 126).
138 Ifølge Hermann (note 136), s. 192, note 85, er der
snarest tale om danske eller tyske amatører. Det kan
dog være svært at præcisere, hvem disse skulle være.
Den mulighed foreligger også, at det kan dreje sig
om et par romerske malere, da det af korrespondan
cen mellem Wiedewelt og Wasserschiebe fremgår, at
man også ønskede en udtalelse fra bl.a. direktøren
for det franske akademi, maleren C. J. Natoire, jfr.
Schiøtt (note 40), s. 33f.
139 Jfr. note 131, brev fra Wiedewelt til Wasserschlebe 22. maj 1756.
140 Plans, coupes et élévations de l’Eglise royale de
Frédéric V, monument de la piété de ce monarque,
1765. Publiceret i udvidet udgave 1769.
141 Jfr. Elling (note 87), s. 12, der publicerede den
nedenfor omtalte kommentar. Schiøtt (note 40),
s. 33 henfører dog de usignerede blade, her tilskrevet
Gabriel (fig. 26-29) til Jardins tredje projekt. Også
Weilbach (note 87), s. 293 identificerer et af bladene
(fig. 26) med dette projekt.
142 Jfr. Schiøtt (note 40), s. 34.
143 Jfr. Bernstorffske Papirer (note 44), I, 54 f. og
Procés-Verbaux de l’Académie Royale d’Architecture, ed. Henry Lemonnier, VI, Paris 1920, s. 256.
144 Brev af 8. maj 1756, Bregentveds arkiv (note 35).
145 Brev af 7. juli 1756, Bregentveds arkiv (note 35).
146 Bygningsrgsk (jfr. note 53).
147 KglBibl., NyKglSaml. 386b, 2°.
148
Anthons regning af 12. aug. 1756, jfr. Byg
ningsrgsk., Esmarcks brev af 17. aug. 1756, jfr. Bre
gentveds arkiv (note 35).
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K. S. 392 a-b.
I Partikulærkammerregistraturen af 1774 (note
39) omtales (nr. 16) fire tegninger af Jardin (plan,
prospekt, profil, plan i niveau med kongestolen),
alle påtegnede af Jardin, at »han sig efter disse appro
berede Tegninger med bygningen selv i alle Maader
rettede«. De anførte tegninger kan enten være iden
tiske med det føromtalte, delvist bevarede sæt kopier
på Kunstakademiets bibliotek eller med et andet ek
semplar af det approberede sæt tegninger.
151 I udgaven fra 1769 er bladene af grundplan, plan i
niveau med kongestol, tværsnit mod alter, samt ho
vedfacaden forsynede med ændret målestok i fod
(tidligere alen) og en varieret påskrift (pl. 4, 6, 9, 11).
Selve gengivelsen er dog uændret.
152 Krohn (note 45), II, s. 168.
153
RA. Kortsamlingen 341, V, 12-14. Perspektivet
tilhører A. G. Moltkes efterkommere og befinder sig
i dag på Bregentved.
154
Christopher Tadgell: Ange-Jacques Gabriel,
1978, s. 51-53 og 203-6 (nr. 11) med fig. 172-73 og
174-75.
155 Weilbach (note 87) s. 288. At Jardin fra denne da
to ændrede status, afspejles i Partikulærkammerregnskaberne (note 38).
156Snittene af henholdsvis pulpitur og trapper incl.
trekantgavl er drejet over en lodret akse, så de giver
et indtryk af en ottekantet grundplan. Flere uklarhe
der i forholdet mellem plan og snit antyder, at pro
jektet aldrig er færdigbearbejdet.
157 Figurerne svarer fuldstændig til dem, der i samt
lige Eigtveds projekter er placeret over hovedgesim
sen, jfr. fig. 14, 19, 24.
158 Jfr. Anthons kritik af Gabriels projekt »B«, s. 494
og note 89.
159 Moltkes arkiv (note 59), »Allerunterthänigste nä
here Erläuterung über die Anmerckungen betreffend
die letztere Zeichnungen zum Kirchen Bau«, med
»Anmerckungen als Antwort«, 4. okt. 1756.
160 Moltkes Arkiv (note 59) samt RA., Kortsamlin
gen 341, VI, 15. Perspektivet blev tidligst publiceret
af Meldahl (note 43) pl. XXIV, som i noten s. 62
nævner, at tegningen på dette tidspunkt tilhørte en
sønnedatter af Anthon.
161
Sammenlignes præsentationsprojektet på Kgl
Bibl. NyKglSaml. 386b 2° med det, der blev udgivet
i Jardins kobberstukne værk, Plans, coupes et éléva
tions de l’Eglise royale de Frédéric V, 1765, ses, at
projekterne netop afviger på de punkter, Anthon
kritiserede: Trapperne er lagt parallelt med indermurene og de før så tynde indermure blevet bredere.
Lysindfaldet er forbedret ved, at antallet af vinduer
over tamburens hovedgesims er fordoblet.
162 Bladene i Moltkes arkiv er ikke tidligere publi
ceret.
163 Bregentveds arkiv (note 35), brev fra Anthon til
150
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Moltke 7. juli 1756, hvoraf det fremgår, at arbejdet
på kirken var genoptaget 17. maj samme år. Man
skulle nu til at udfylde de otte huller i det gamle
fundament og bryde fire nye.
164 Fundamentet til Eigtveds projekter ses under så
vel Anthons plan over fundamenterne til henholds
vis Jardins approberede projekt og hans eget anony
me fig. 44, som planen til den ene del af Jardins før
ste projekter fig. 36. Fundamentet var ikke ændret,
efter at Eigtved i sine sidste projekter foråret 1754
havde elimineret de fire små af sine i alt ti piller, jfr.
s. 489. Det er karakteristisk, at alle senere arkitekter
undgår søjlerne foran de to tårne. Forholdet er
blandt andet kommenteret af Thurah i forklaringen
til det korrigerede projekt af 29. aug. 1754 (jfr.
s. 500) og af Jardin i en kommentar til det tredje
projekt foråret 1756 (jfr. s. 512).
165
Moltkes arkiv (note 59), »Allerunterthänigste
Explication«, forklaring til »No. 1, Grund Zeich
nung des jetzigen Fundaments«.
166
Anthons forklaring antyder, at man endnu ikke
havde lagt fundamentet til Jardins trapper. Hans op
lysning om, at fundamenterne mod Bredgade må
udvides »so weit die Tritte aussen vor den Säulen
liegen«, kan ellers ikke forenes med hans henvisning
til fundamentsplanen fig. 44, hvoraf det klart frem
går, at Anthons frisøjler mod Bredgade er anbragt
uden for Eigtveds, men på linie med Jardins.
167
Underbygningens højde til hovedgesimsen er
ca. 30 alen, kuplen og de to tårne til toppen af hen
holdsvis kugle og vaser ca. 125 og ca. 85 alen.
168 DK Kbh. By, 4, s. 112 og 136, sml. fig. 12. For
spirtypen, jfr. James Gibbs: A Book of Architecture,
London 1728. Et hjemligt eksempel på et lignende
spir er Thurahs nu nedrevne på Hirschholm slots
porttårn, som blev opført 1738-39, jfr. Weilbach
(note 94), fig. 19.
169 Moltkes arkiv (note 59).
170 Jfr. Frederik Schiøtt: Architekterne J. G. Rosen
berg og G. E. Rosenberg, i Architekten IV, 1901-2,
afd. A, nr. 21, s.231f.
171 I Partikulærkammerregistraturen (note 39) er en
delig opregnet en række anonyme tegninger til Fre
derikskirken. Det gælder nr. 8, 3 facader uden un
derskrift – som kan være Anthons perspektiver af
Eigtveds og Jardins projekter, jfr. note 92, samt
nr. 13 og 14, der består af projekter på dels seks, dels
otte blade. Disse kan muligvis være identiske med
Anthons og Jardins projekter, men identifikationen
kan ikke bevises. Som nr. 9 nævnes endelig et pro
jekt bestående af grundplan, profil og facade, udført
af Varin. Sml. s. 478.
172 Rtk. 2242.2.
173 Bygningsrgsk. 23. april 1761 med bilag 89.
174 Jfr. Ptk. 86-87, Bygningsrgsk. 1767 med bilag
ltr. V og X.
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Fig. 78. Plan af kælderetage. 1:1200 (s. 548). Fra
»Plans, coupes et élévations ...«, 1769. – Plan of the
basement level. From »Plans, coupes et élévations ...«,
1769.

173 Jfr. Kringelbach (note 37), s. 42f og Rtk. 2242. 2,
nr. 1049.
176 Brev af 8. febr. 1767 fra Bernstorff til Moltke,
Bregentveds arkiv (note 35).
177 Bygningsrgsk. (note 53), 22. dec. 1756, nr. 95.
178 Bygningsrgsk. (note 53), 31. dec. 1757, nr. 54.
179 Jfr. Meier: Marmorkirken, s. 58f. Kilden hertil
fremgår dog ikke. Om det har været Jardin, der ytrede denne vurdering, må ifølge Meier stå hen. At
han næppe har været den egentlige ophavsmand,
herpå tyder dog hans ytringer 1770, jfr. s. 540. Men
det horrible overslag omtales også i samtiden, jfr.
E. F. S. Reverdil: Struensee og Hoffet i Kjøbenhavn
1760-1772, udg. L. Bobé, 1917, s. 178.
180 Jfr. Ptk. 86, Bygningsrgsk. 1766.
181 Jfr. Schiøtt (note 40), s. 38.
182
Bygningsrgsk., memorandum af 23. april 1756
fra Moltke med opsummering af det hidtidige forløb
vedrørende driften af det bornholmske stenbrud,
indlagt i Bygningsrgsk., 1761, nr. 88.
183 Jfr. Niels Birchs svar på en kongelig resolution af
19. maj 1771, refereret i K. A. Petersen og M. K.
Zahrtmann, Nexø Byes Historie, i Bornholmske
Samlinger, 14, 1922, s. 91. En beskrivelse af sandstensbruddets historie vil dog falde uden for DK.s
rammer.
184 Der var dog tidligt forståelse for vanskeligheder
ne ved driften af et nystartet brug. Samtidig betonedes det, at leverancen ikke kunne være på en billigere
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og sikrere fod. Et forslag om at lade leverandørerne
underskrive et løfte, om at de hverken selv eller de
res arvinger ville pantsætte eller udlicitere, blev dog
afvist af Barchmann, »da Mand har med erlige Folck
at bestille ...«, jfr. Moltkes arkiv (note 59) korre
spondance af 4. febr., 1., 3., 9. og 10. marts 1755.
185 Arbejdet med kælderetagen er først anført på års
rapporten af 1760, jfr. Bygningsrgsk.
186 Jfr. Bygningsrgsk. 1757. I forbindelse med en
istandsættelse af den nuværende kirke gennemførte
ingeniørfirmaet Birch og Krogboe en undersøgelse
af piloteringen og funderingen, hidrørende dels fra
Eigtveds, dels fra Jardins byggeri, jfr. Frederikskir
ken. Hovedeftersyn 1968. s. 4f.
187 Jfr. Bygningsrgsk. 1758. Desuden Villads Chri
stensen: Piloteringen til Marmorkirken, i Hist
MeddKbh. 8, 1921-22, s. 63. Det stående spil, der er
gengivet på den ene af Kirkerups tegninger (K. S.
125, fig. 54) er formentlig det, der af Jardin beskrives
ved opgørelsen over byggepladsens materialer 1770:
»une machine couverte au centre de l’eglise, avec un
treuil et des bras, servant à en faire mouvoir quatre
autres placées horisontalement sur des grands echaffauds ...« Spillet anvendtes til at hejse og indplacere
de udhugne sten på deres rette sted, jfr. Ptk. 87,
1771, litr. N.
188 Jfr. også Rtk. 2241.99-101, november 1756 og ja
nuar 1758 vedrørende køb af materialer herfra. Om
tømmerpladserne, jfr. også Bruun, Kjøbenhavn, III,
s. 106-8.
189 Jfr. Bygningsrgsk. 1760, nr. 79.
190 Jfr. Bygningsrgsk. 1763, nr. 107.
191 Om vasen, jfr. Peter Linde: Stenhuggernes Min
de-Vase, i HistMeddKbh. 3. Rk.IV, 1940-41, s. 61016. I forbindelse med behandling af syge og tilskade
komne på byggepladsen var der årligt afsat et beløb
til kirurg H. F. Wohlert. Ved en resolution af 9. sept.
1758 vedtoges det dog at spare pengene og lade pa
tienterne indlægge på Frederiks hospital, jfr. Byg
ningsrgsk.
192 Jfr. Bygningsrgsk. 1763, nr. 110.
193 Om status 1764, jfr. også Erik Pontoppidan, Den
danske Atlas, II, 1764, s. 194. For stenhuggerover
slaget, jfr. Moltkes arkiv, 9. dec. 1765.
194 Jfr. Ptk. 86, 1768, med bilag Ptk. 87, litr. R.
195 Bygningsrgsk. 1759, nr. 78.
196 Jfr. Bygningsrgsk. 1764 for regning fra hofmaler
G. F. Milan på forgyldning af rammerne, der »er
brugte till de Tvende Tegninger over Frontespicerne
till den Nye Kongl. Frederichs Kircke paa Ama
lienborg som findes hos Proffessor(sic) Jardin«. Den
af Wiedewelt signerede tegning på Kunstakademiets
bibliotek (A 11685) synes dog at have proveniens i
Wiedewelts egen samling, mens det ikke vides med
sikkerhed, hvorfra Kobberstiksamlingens eksemplar
(Td. 520, 24) stammer.

197
Rtk. 423.2. Overbygningsdirektionens kopibø
ger, 16. maj 1772, nr. 131, samt Ptk. 86. Byg
ningsrgsk. 1771 med bilag Ptk. 87, ltr. S2. For omta
len 1783, jfr. E. C. Hauber: Beskrivelse over den
kongelig danske Residentsestad Kiøbenhavn, 1783,
s. 37. Modellen har dog ikke kunnet spores i inven
tarierne fra Christiansborg, jfr. Rtk. Rev.rgsk.,
slotsrgsk. Christiansborg, inv.rgsk. 1781-87.
198 RA., C. F. Tietgens privatarkiv (6441), Marmor
kirken 1873-1915, brev af 22. april 1881 med Akade
miets svar 30. april s.å.
199 Venligst meddelt af overbibliotekar ved Kunsta
kademiets bibliotek, Hakon Lund.
200 Jfr. Hauber (note 197), s. 133. Arkitekten Vilh.
Klein nævner i et brev 6. marts 1894 til Ferd. Mel
dahl, at han ejer en model af Marmorkirken, her dog
specificeret som et relief af »Jardins Tegning med de
to Taarne«, drevet i en sølvplade og erhvervet af
Kleins svigerfar i Helsingør 50 år tidligere, jfr. RA.
Ferd. Meldahls arkiv (5963) A. I.3. Breve fra private.
201 Bygningsrgsk. 1762, nr. 78, 109, 217.
202 Jfr. Øystein Hjort, »Noget af en kejser. Et frag
ment af en kolossal porfyrstatue i Glyptoteket«, i
Meddelelser fra Ny Carlsberg Glyptotek, 29, 1972,
s. 59f., hvor det omtalte fragment antages at stamme
fra Italien, nærmere specificeret Rom. Harald Langberg: Kronborg, 1979, s. 26, nævner også et porfyrværksted i Firenze, oprettet af Ferdinand I af Toscana
1588. Herfra kunne sten via Catharina eller Maria af
Medici være kommet til Louvre i Paris.
203 Allerede 1841 havde hofbygmester Hornbech hen
stillet, at porfyrskålen kom til Kronborg, jfr. Rtk.
256.25-33, Bygningsadministrationens journaler.
204
LA., Kgl. bygningsinspektorat A. Journalsager,
1868, nr. 119.
205 Jfr. Otto Norn i Berlingske Aftenavis, 15. jan.
1966. Desuden Robert Egevang: Porfyrerne i Absa
lons borg, i Skalk, 6, 1969, s. 8-11 og Øystein Hjort
(note 202).
206 Ptk. 86. Bygningsrgsk. med bilag Ptk. 87, ltr. P.
207 Ifølge Reverdil (note 179), havde det netop været
Struensee, der huggede den gordiske knude over i
den problematiske sag.
208
Holger Hansen: Kabinetsstyrelsen i Danmark,
1768-72, II, s. 46-50.
209 Holger Hansen, s. 58f. nr. 457-58.
210 For Jardins redegørelse og Moltkes forestilling af
2. nov. 1770 med påført kongelig resolution af
9. nov., jfr. Ptk. 86-87, Bygningsrgsk. med bilag
1770, ltr. M.
211 Holger Hansen (note 208), s. 60.
212 Ptk. 87, Bilag til Bygningsrgsk. 1771, ltr. C2.
213 Ptk. 87, Bilag til Bygningsrgsk. 1771, ltr. N.
214 Bernstorffske Papirer, udg. Aage Friis, II, s. 567.
Bernstorff beklagede hans bortrejse »avec un regret
extrème«.
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215
Efterladte Papirer fra den Reventlowske Fami
liekreds, udg. Louis Bobé, III, 1896, s. 92.
216
Rtk. 423.11-21, Ekstraktprotokoller for Overbygningsdirektionen, 18. okt. 1771 og 5. febr. 1773.
217
Rtk. 423.2. Overbygningsdirektionens kopibø
ger, 1771, nr. 58.
218 Rtk. 244.1. Alfabetisk register over kgl. resoluti
oner 1782-1826. Desuden om enkefru Eigtved,
O. V. Munthe af Morgenstierne: Nicolai Eigtved,
1924, s. 88f.
219
De fire grupper i anlægget ved den nuværende
Marmorkirke
omfatter
sekundært
sammenføjede
fragmenter af kapitæler og baser, hvortil kommer
blokke af mere uregelmæssig form. Alle fragmenter
er mere eller mindre (til dels sekundært?) behugge
de, og der ses ingen hele kapitæl- eller basedele til
portalens søjler.
220 Pontoppidan (note 193), s. 196.
221 I Wiedewelts specifikation over det udførte arbej
de 1. maj 1760 nævnes 32 udvendige figurer forne
den, en forøgelse på otte i forhold til overslaget af
28. dec. 1759, jfr. Bygningsrgsk. 1760, nr. 78 og 75.
Fortegnelser over figurerne og den indvendige ud
smykning kendes også fra Wiedewelts papirer,
KglBibl. NyKglSaml. 1396n, fol.
221a Dette motiv nævnes i overslaget af december
1759, men er tilsyneladende »faldet ud« af de øvrige
lister, jfr. foregående note.
222
Venligst meddelt af DK.s orgelkonsulent Ole
Olesen.
223
I NM2.s billedsamling findes en udateret og
usigneret tegning med målestok i alen af områdets
vestligste del, svarende til (omend mere summarisk
end) fig. 60, jfr. fig. 131.
224 Jfr. Vilh. Lorenzen: N. Eigtveds Plan til Hørs
holm Købstad. Meddelelser udsendt af Dansk By
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planlaboratorium, 1. april 1924. Desuden Voss: Ar
kitekten Nicolai Eigtved (note 6), s. 399.
225 Om fremhævelsen af de franske kongepladser
som forbillede for Amalienborg plads, jfr. især Chr.
Elling, senest i Amalienborg, red. Viggo Sten Møl
ler, 1973, s. 25 f.
226
Architectural Fantasy and Reality. Drawings
from the Accademia Nazionale di San Luca in Ro
me. Concorsi Clementini 1700-1750. Udstillingska
talog ved Hellmut Hager, Museum of Art, Pennsyl
vania 1981-82, s. 123f. og særlig s. 125.
227 Jardins projekt til Marmorkirken i Köbenhavn og
dets forhold til Europas kuppelkirker, i Nordisk
Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri, 1892,
s. 33-51; smst. 1895, s. 175-202 artiklen »Den prote
stantiske
kirkebygning.«
Forskningen
omkring
Eigtveds stilistiske forbilleder videreførtes i Meldahls monografi om Frederikskirken fra 1896 (jfr.
note 43). Senere undersøgelser omkring de tidlige
projekter til Frederikskirken har også hovedsagelig
koncentreret sig om inspirationskilderne for Eigt
veds, Thurahs og Jardins tidlige forslag, jfr. især
Schiøtt (note 40), Wanscher (note 87), Weilbach (no
te 87), Chr. Elling: Documents inédits (note 87) og
samme: Lauritz de Thurah und die Friedrichskirche
(note 40), samt Voss (note 6 og 224).
228
RA. Kortsamlingen, Rtk. samlingen 341,1 og
Kunstakademiets Bibliotek, K.S. 709.
229 Frederikskirken (note 43), s. 60.
230 Allerede Schiøtt (note 40), s. 12-14 afviste Meldahls tilskrivning. Siden er det især Chr. Ellings for
tjeneste, udførligst i Nicolai Eigtveds italienische
Reise und sein Briefwechsel mit General Poul Löwenörn 1732-35, i Artes, V, 1937, s. 120f., at argu
mentere for tegningernes identifikation. Jfr. herom
også senest Henry A. Millon: Filippo Juvarra. Dra-

Fig. 79. Beklippet plan
af underetagen med
enkelte afvigelser (ho
vedtrappen, facaden,
hovedpillerne) fra fig.
61. 1:600. Nationalmu
seet. – Abridged plan of
the lower storey with one
or two differences in rela
tion to fig. 61 (main stair
case, facade, principal pil
lars).
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wings from the Roman Period 1704-1714, Rome
1984, s. 345-46. For en tilskrivning til Marcus Tu
scher, jfr. dog Fr. Weilbach: Filippo Juvarra und die
Marmorkirche im Kopenhagen, i Architectura, I,
1933, s. 17f.
Interessen for Juvarras projekt, som dannede ud
gangspunkt for hans kirke »La Superga«, lader sig
også aflæse af en række tegninger, udarbejdet i
1700’rnes første årtier af arkitekter med tilknytning
til det romerske Akademi, jfr. Paolo Marconi, An
gela Cipriani og Enrico Valeriani: I disegni di architettura dell’Archivio storico dell’ Accademia di San
Luca, I-II, Roma 1974, nr. 262-77, 287-95, 438-52,
495-508. Desuden nr. 2169-71. For indflydelsen,
specielt på Bernardo Antonio Vittone, jfr. Werner
Oechslin: Bildungsgut und Antikenrezeption im
frühen Settecento in Rom. Studien zum römischen
Aufenthalt
Bernardo
Antonio
Vittones,
Zürich
1972, s. 147f. og 187, note 35.
231
Adolf Reinle: Zeichensprache der Architektur.
Symbol, Darstellung und Brauch in der Baukunst
des Mittelalters und der Neuzeit, Zürich, München
1976, s. 115, 133f.
232 Jfr. således Anthon i sin »Nähere Erläuterung« af
4. okt. 1756 (note 59), den anonyme »Bedanken über
der Nähere Erläuterung« (note 59) og Jardin i sit svar
(smst.).
233 Jfr. for denne sammenligning Schiøtt (note 40),
s. 19 og desuden Voss (note 6), s. 370.
234 Kunstakademiets Bibliotek, K. S. 1. Jfr. Voss (no
te 6), s. 52.
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I forbindelse med Soufflots Sainte-Geneviève er
som forbilleder foruden S. Pauls Cathedral fremhæ
vet Donato Bramantes Tempietto ved kirken
S. Pietro in Montorio i Rom (1502) og især hans
ikke-anvendte projekt til Peterskirkens kuppel, pub
liceret af Sebastiano Serlio (Architettura, Libro III,
udg. G. D. Scamozzi, Venedig 1619, reprint Ridge
wood, New Jersey 1964, s. 66-67). Endvidere
Claude Perraults forslag til en kuppel i kapellet i
Louvre, jfr. Michael Perizet: Soufflots Sainte-Gene
viève und der französische Kirchenbau des 18. Jahr
hunderts, Berlin 1961, s. 79, 112f. Selv nævner bl.a.
Jardin Vestatemplet i Tivoli og Vitruvius’ monopterostempel, hvoraf den sidstnævnte type i 1700’rne
nød stor popularitet, navnlig inden for havearkitek
turen, jfr. Jardins kommentar til kritikken af de før
ste projekter (s. 510) og I. Weibezahn: Geschichte
und Funktion des Monopteros’ (Studien zur Kunst
geschichte, Bd. 3), Hildesheim, New York 1975.
236 Jfr. den anonyme »Bedanken über der Nähere
Erläuterung« (note 59), hvor Anthons påstand om
Pantheons fuldkommen runde form, svarende til
jordkuglen, bliver gendrevet.
237 For en karakteristik af Jardin og hans placering
blandt nyklassicismens pionerer, jfr. senest Allan
Braham: The Architecture of the French Enlighten
ment, London 1980, s.56f. I Jardins nyklassicisme
indgår foruden de fantasifulde eksperimenter med
klassisk afledte motiver, også elementer, inspireret
fra renæssancens og barokkens arkitektur, såvel den
romerske som den franske.

Fig. 80. H. G. F. Holm: Marmorkirken, set fra nord, o. 1850. Øregaard museum. – H. G. F. Holm: The Marble
Church seen from the north, c. 1850.

MARMORKIRKENS SKÆBNE
1770-1874
NOTER S. 618

Indledning. Med den kongelige resolution af 9.
nov. 1770 bragtes Frederikskirkens byggeri til
ophør. Det hed ganske vist fra højeste sted, at
det store foretagende kun skulle standses »ind
til videre«; men i realiteten kom arbejdet til at
ligge stille i mere end 100 år. Først 1874 påtog
en privatmand, C. F. Tietgen, sig at fuldføre
enevoldmonarkiets
ambitiøse
kirkeprojekt.
Dette var dog langt fra ensbetydende med, at
spørgsmålet om Frederikskirkens skæbne hvi
lede i disse år. Tværtimod rejstes sagen adskilli

ge gange, både af de offentlige myndigheder og
af private, – i kunstnerkredse, såvel som blandt
byggespekulanter. Navnlig i tiden efter 1849,
hvor kirken ved forfatningsændringen overgik
til statseje, blev pladsen i kraft af sin gunstige
beliggenhed et nærliggende objekt for overve
jelser om udstykning af grunde til boligbyggeri
eller til andre formål. Den stadige interesse for
kirken, som siden 1770’erne i folkemunde hav
de fået tilnavnet »Marmorkirken« (s. 464) kan
aflæses konkret af de talrige projekter, der

572

FREDERIKS KIRKE 1770-1874

Fig. 81. Opmåling af Frederiks kirke
plads o. 1800. NM. – Survey of Frederiks
kirkeplads c. 1800.

fremkom. I den perlerad af udkast eller debat
indlæg, som kendes, er de fleste af periodens
fremtrædende arkitektnavne repræsenteret, fra
C. F. Harsdorff, C. F. Hansen, Peder Meyn,
M. G. Bindesbøll, G. F. Hetsch og C. B. Hornbech til N. S. Nebelong, F. F. Friis, Christian
Hansen, J. D. Herholdt, Ludvig Fenger, Vilh.
Klein og endelig Ferdinand Meldahl, der
1876 omsider skulle få lejlighed til at virkelig
gøre projektet. De forskellige forslag spænder
fra det mere pietetsfulde – fuldførelsen af byg
ningen med inkorporering af de opførte mure
eller bibeholdelsen af den urørte ruin som cen
trum i et omgivende kompleks, til mere kom
promisløse projekter – en total nedrivning af
Jardins kirke for at give plads for andet bygge
ri. I det følgende skal særligt omtales de projek
ter, som udarbejdedes udfra den forudsætning,
at arealet som oprindelig fastlagt skulle anven
des til en kirke (s. 574, 587, 592f., 594f., 598).
Andre forslag til kirkeruinens udnyttelse i for
skellige
verdslige
sammenhænge
(museum,
udstillingsbygning,
koncertsal,
mindesmærke,
vandværk etc.) vil derimod blive mere summa
risk behandlet (s. 588f., 593f., 600). I de år,
hvor kirkens skæbne bestandig diskuteredes,
anvendtes selve pladsen til forskellige formål
(stenoplag, værksted for skiftende håndværke
re, haveareal for naboejendommene, jfr.

s. 600). Samtidig skulle området med den ma
leriske ruinkolos blive et yndet motiv i perio
dens malerkunst og litteratur (s. 605f.).

ADMINISTRATIONEN AF KIRKEN OG
DEN TILHØRENDE PLADS
I tiden fra kirkebyggeriets afvikling til forfat
ningsændringen 1849 sorterede den ufuldførte
bygning og Frederiks kirkeplads under Rente
kammerets umiddelbare bestyrelse. Løbende
sager, især lejemål og reparationer af pladsens
værkstedsbygninger og boliger, behandledes af
de skiftende organer, der varetog statens bygningsadministration, indtil 1773 Overbygningsdirektionen, herefter til 1782 Bygningsdirektionen, afløst for de følgende næsten 70 år af
Bygningsadministrationen.1 Opsynet med Fre
derikskirken sorterede under forskellige hof
bygmestre; fra 1770-99 under Harsdorff, efter
dennes død under Johan Boye Magens indtil
1814 og siden, efter et kort interval, fra 1823
under Christian Bernhard Hornbech. I vigtige
re forretninger havde C. F. Hansen siden 1808
som
overbygningsdirektør
en
overordnet
myndighed, men han synes ikke efter 1820 at
have grebet videre ind i sagen (jfr. s. 584). Den
løbende revision af bygningsregnskaber vare
toges af Københavns renteskriverkontor, der
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også fra 1826 behandlede ekspeditioner, der
hidtil havde sorteret under Bygningskontoret.
Ved en omlægning af kammeret blev bygningssagernes ekspedition fra 1841-48 henlagt
under ekspeditionskontoret for domænesager,
mens den forberedende behandling stadig lå i
Bygningsadministrationens
hænder.
1849
overgik en lang række kongelige bygninger og
pladser, heriblandt Frederiks kirkeplads til
statsejendom. I henhold til bekendtgørelse af
27. juni 1849 skulle Indenrigsministeriet besty
re de blandt de førnævnte til salg eller leje be
stemte bygninger, samt de øvrige uden for do
mæner liggende, til statsaktiverne henhørende
faste ejendomme (bl.a. Frederiks kirkeplads).
Kirkens indtægter og udgifter behandledes år
ligt på finansloven, og selv efter fællesforfatningens indførelse 1855 vedblev pladsen at høre
under rigsdagens område. Tilsynet med kirke
pladsen (reparation af ruinen samt de udlejede
bygninger) blev varetaget af en bygningsin
spektør i 1. inspektorat (N. S. Nebelong, fra
1851 M. G. Bindesbøll) under det 1850-56 fun
gerende bygningsdirektorat, og herefter under
et af de seks inspektorater, hvortil udgifterne
bevilgedes af kongerigets finanslov (fra 185681 Christian Hansen). De løbende sager ekspe
deredes gennem Indenrigsministeriets 3. depar
tements ekspeditionskontor for offentlige ar
bejder.2 Foruden Indenrigsministeriets admini
stration af kirkepladsen havde også Finansmi
nisteriet sin part, idet bestyrelsen af det born
holmske stenoplag – Frederiks stenoplag, hørte
under dette (1. statsaktivkontor under Finans
ministeriets 1. departement). Forvaltningen af
pladsen var endelig siden 1849 (1851) henlagt
under Amalienborg palæforvaltning. I praksis
kan de samme sager således henligge blandt fle
re af de ovennævnte myndigheders akter, lige
som forhandlingerne om pladsen involverede
både indenrigs- og finansministeren.

OVERVEJELSER OM KIRKE
BYGNINGEN 1771-1795
Ifølge E.-F.-S. Reverdil, der fra september
1771-januar 1772 var kabinetssekretær under

Danmarks Kirker, København
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Struensee, havde byggeriets ophør vakt rama
skrig i vide kredse: »Stenbrudseierne klagede
med Föie over, at man ødelagde dem, Statsoekonomerne sagde, at Regjeringen havde Skam
af for en saa ringe Sums Skyld at opgive et
storartet
Foretagende
(...),
Konstelskerne
raabte paa Barbari og de Gudsfrygtige forargedes over, at man berøvede Herrens Tempel
hvad der var en Ubetydelighed i Sammenlig
ning med det, som Jagterne og Skuespillene
kostede«.3
Struensees fald 17. jan. 1771 gav dog anled
ning til en forsigtig optimisme hos en af de
personer, der stærkest ønskede projektet fuld
ført: A. G. Moltke. I et brev til Bernstorff 18.
febr. berettede han, at han få dage efter stats
kuppet havde haft lejlighed til at drøfte spørgs
målet vedrørende indskrifterne på Frederik V.s
ryttermonument, Frederiks hospital, samt kir
kens opførelse med »den person (la Personne),
som kom til landet 1752, og hvis komme han
selv og Bernstorff havde en vis andel i«, utvivl
somt enkedronning Juliane Marie. Denne hav
de den godhed straks at lade den første sag ef
fektuere, lovede at gøre alt, hvad der stod i
hendes magt mht. det andet, men gav imidler
tid ikke Moltke meget håb, hvad spørgsmålet
om kirkens opførelse angik.4 Ikke desto mindre
skal et forslag om at genoptage byggeriet under
G. E. Rosenbergs praktiske ledelse været drøf
tet 1773.5 Ifølge planen skulle Jardin blot ved
årlige besøg i landet inspicere arbejdet. De go
de nyheder kom også Jardin for øren, men fri
ske rygter om krigsforberedelser i Norden
gjorde ham ikke alt for optimistisk. I et brev til
Wasserschiebe 8. febr. 1773 tilføjede han dog
»Hvis det afhænger af mig, hvad arbejdets suc
ces angår, ved De, hvad jeg mener herom«.6
Der skulle imidlertid gå mere end 20 år, før
man på ny førte realistiske forhandlinger om
kirkens fuldførelse. Uvisheden om pladsens og
ruinens skæbne afspejler sig tydeligt i den mel
lemliggende periode gennem bygningsadmini
strationens papirer.7 En kilde skal endog have
nævnt, at man overvejede at sælge de opførte
mure til nedbrydning for herefter at anvende
marmorstenene til brolægning af strækningen
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mellem Vesterbro og Frederiksberg.8 Dette ra
dikale forslag synes dog ikke at have været
drøftet på officielt plan.
I den lange ventetid lå kirkepladsen ikke ube
nyttet hen. Som før nævnt havde Harsdorff
overopsynet med ruinen, bygningerne på plad
sen og materiallageret. Der anvendtes kun be
grænsede midler til vedligeholdelse og udbed
ring af skader. 1783 anskaffedes dog et skur til
placering af de korintiske kapitæler, og fra tid
til anden gennemførtes nødtørftige reparatio
ner ved plankeværkerne, samt en række af
pladsens bygninger og skure.9 Enkelte af disse
huse blev udlejet til andre. Som omtalt var
smedeboligen 1775 overladt smedemester Hack;
stenhuggermestrene Fischer og Schröder havde
endnu 1782 adgang til at benytte stenhugger
værkstedet, mens billedhuggerne J. F. Grund,
Jens Karlebye og Carl Frederik Stanley udnyt
tede billedhuggerværkstedet. I forvalterboligen
residerede den embedsmand, der havde opsyn
med marmor- og sandstenslagrene (tidligst
Krieger). Om bygningerne på pladsen, jfr. og
så s. 602.
Ved byggeriets ophør fandtes et marmorla
ger på henved 50.000 fod3, hvoraf en fjerdedel
målstykker, tillige med 11.396 fod3 bornholm
ske sandsten.10 Dette materiallager, der også
omfattede store mængder ulæsket kalk, fik nu i
langt højere grad end tidligere karakter af et
stenbrud, hvorfra både offentlige og private
byggeforetagender kunne forsyne sig. Foruden
stenleverancer til diverse istandsættelser eller
bygningsopgaver ved kongelige bygninger og
haver anvendtes bl.a. marmor fra Frederiks
kirkeplads til Frederik V.s kapel i Roskilde og
dronning Louises sarkofag sammesteds, (DK.
Kbh. Amt. s. 1921f) samt til Weidenhaupts mo
nument over grevinde Moltke i Karise (DK.
Præstø Amt s.484f.).11 Også billedhuggere
som Karlebye, Grund og Wiedewelt udnyttede
lageret.
PLANER FOR BYGGERIETS
GENOPTAGELSE.
HARSDORFFS PROJEKTER 1796-99
To store københavnske ildebrande medvirkede

ved århundredets slutning til på ny at sætte
gang i overvejelserne omkring Frederikskir
kens skæbne: Christiansborgs (og slotskirkens)
brand 1794 og den store bybrand 1795, hvor
bl.a. S. Nikolaj kirke blev raseret. Allerede 1794
fremkom et anonymt debatindlæg, der plæde
rede for Frederiks kirkes fuldførelse, finansieret
til dels gennem nedrivning af den, som det
skønnedes, overflødige slotskirke.12
En anden nærliggende mulighed var at ned
lægge S. Nikolaj kirke og lade overskuddet fra
salget af grund og ruin indgå i Frederikskirkens
byggefond. Prioriteringen af den sidstnævnte
blev foreslået 12. okt. 1796 i en betænkning fra
Kunstakademiet, affattet i anledning af Peder
Meyns netop udkastede projekt til S. Nikolaj
kirkes genopbygning.13 Akademiets memoran
dum var udarbejdet af Harsdorff, Wiedewelt,
Andreas Weidenhaupt, Jens Juel og Nicolai Abildgaard. Af disse havde de to førstnævnte tid
ligere været direkte involveret i kirkesagen, og
Harsdorff havde i øvrigt fortsat tilsyn med an
lægget. Betænkningen blev videregivet til Finanskollegiet, der 19. nov. besluttede at lade
Harsdorff udarbejde et løseligt overslag over
udgifterne til kirkens fuldførelse »med nogen
Afvigelse fra den förste Plan«.14
Først 21. marts 1797 forelå Harsdorffs be
tænkning med et foreløbigt overslag over de
omtrentlige udgifter, men uden ledsagende
tegninger.15 Ifølge hofbygmesteren havde sa
gen krævet megen »Studering og Beregning«,
og han var endnu heller ikke »fuldkommen enig« med sig selv om, hvordan den ud- og ind
vendige dekoration skulle formes. Hovedtan
ken var dog at fuldføre den nedre etages 12
arkader, af hvilke kun de seks østligste var af
sluttede, i en højde af 20 alen, dvs. til kordongesimsen mellem første og andet stokværk.
Tårnene kunne derimod nedrives som overflø
dige. Materialet skulle være bornholmsk unFig. 82. Beliggenhedsplan over Frederiksstadens cen
trale område med planlagt bebyggelse omkring Fre
derikskirken. Udkast af C. F. Harsdorff 1796
(s. 576). 1:2000. RA. – Site plan of the nucleus of the
plots round Frederikskirken. Proposal by C. F. Harsdorff
1796.
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Fig. 83. Tværsnit af Harsdorffs projekt fra marts
1797 (s. 576). 1:600. RA. –
Cross-section
of
Hars
dorff's project from March

1797.

dermålssandsten med en udvendig marmorbe
klædning. På dette solide fundament kunne den
øvrige bygning udføres i mursten med mar
morbeklædning. Også kuplen skulle mures i
sten med kobberdækning fremfor et ganske
vist billigere, men mindre holdbart træhvælv
med gipsbeklædning. Byggesummen blev an
slået til omtrent 200.000 rdl., heraf 140.000 til
det indvendige, og arbejdets varighed til 4-5 år
for det indvendige, med et tillæg på 1-2 år for
det udvendiges færdiggørelse. Udgifterne kun
ne delvis dækkes ved lejeindtægter fra to »Ra
der Borgerlige Bygninger«, som efter Hars
dorffs tanke kunne indramme kirkepladsen i
stedet for Jardins projekterede kolonnader.
Hertil kom i tilfælde af S. Nikolaj kirkes ned
læggelse, yderligere 60.000 rdl. for salg af rui
nen og grunden. For at belyse sagen mere ind
gående lovede Harsdorff allerede juli eller
august samme år at fremlægge, både udførlige
tegninger og beregninger, samt en model. Der
skulle dog gå mere end et år, før dette materiale
26. april 1798 præsenteredes for Finanskollegiet.
Fra den tidligste fase af Harsdorffs overvejel
ser 1796-97 kendes kun et begrænset antal teg

ninger. Utvivlsomt har der eksisteret flere ud
kast, men meget kan være gået tabt, da enkefru
Harsdorffs hele bohave brændte ved Køben
havns bombardement 1807.16 Fra 1796 eksiste
rer dog en situationsplan over Frederiksstadens
centrale del med kirkepladsen i vest og Ama
lienborg plads i øst, svarende til udsnittet på
Jardins ældre plan (fig. 60).17 Nord og syd for
kirken er markeret to lange grundstykker af
uens bredde med korte sidepartier mod plad
sens midte. Inden for dette areal, beregnet til
privat bebyggelse, er kirken angivet med begge
fremspringende portaler, men uden tårne. Et
senere stadium repræsenteres af tre tegninger
(grundplan, opstalt og snit), alle vedlagt som
bilag til arkitektens skrivelse af 26. april 1798,
men illustrerende hans første hensigt, dvs. for
slaget af marts 1797 (fig. 83-85).18 En mindre
udarbejdet version af opstalt og snit er antage
lig et udkast til de førnævnte.19 I tegningerne
fra 1797 er ydermurene og de 12 indvendige
arkader anvendt, mens man har sløjfet tårnene
og portalen mod Store Kongensgade (erstattet
af et halvrundt fremspring med en oval plat
form – en forplads?). Hovedindgangen mod
Frederiksgade er reduceret til en portikus, båret
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Fig. 84. Hovedfacade af
Harsdorffs projekt fra
marts 1797 (s. 576).
1:600. RA. – Main facade
of Harsdorff's project from
March 1797.

af fire joniske søjler. Portalfremspringets side
partier er i øvrigt kun ført op til gesimsen mel
lem første og andet stokværk. Også i højden
afspejler reduktionen sig. Bygningens totalhøj
de er halveret – en følge af, at den høje tamburbårne og lanterneprydede kuppel er erstattet
med en lav trinkuppel, svarende til Harsdorffs
erklærede forbillede, – det romerske Pantheon
(jfr. nedenfor). Indvendig (fig. 83) er Jardins
søjlekrans i to etager udeladt, og de nicheprydede arkadevægge (med nicher tilføjede ved al
ter og indgang) danner alene grænse for cen
tralrummet. I modsætning til tidligere er øvre
stokværks bueåbninger elimineret, og et vand
ret bjælkeværk danner overgang til kuplen.
Dennes lave indre del er smykket med otte
rækker kasetter. Selv om kuplen udvendig kro
nes af en ganske lav, pyramideformet lanterne,
er der ingen angivelse af nogen indre gennembrydning. Ej heller er der gjort rede for kirkens
øvrige udstyr eller dekoration, hvilket Hars
dorff dog også selv havde anført. På hver side
af kirken er på fig. 84 vist tre stokværk høje
beboelsesejendomme med åbne buegange for
neden og valmtag af samme højde som kirkens
hovedgesims.

Harsdorffs betænkning af 21. marts 1797
blev positivt modtaget, og han opfordredes til
at arbejde videre på sagen, omend der ikke
skulle tages hensyn til eventuelle indtægter fra
S. Nicolaj kirke.20 26. april 1798 fremsendte
Harsdorff en udarbejdet redegørelse, ledsaget
af fire bilag (tre planer af henholdsvis Jardins
kirke (Litra A), hans eget første udkast (Litra
B, fig. 83-85) samt en ændret plan (Litra C)
(fig. 86), tillige med et overslag over de samle
de omkostninger).21 Hertil kom, at han havde
ladet forfærdige en model, som Finanskollegiet
kunne tage i »naadigst Øyesyn« hos ham selv.
Det nye projekt forelå i to versioner, hvad det
indvendige angik, – en lavere og en højere
(henholdsvis 49 alen og 58 alen indvendig høj
de). Den lavere »Elevation« kunne opføres in
den for den tidligere angivne beløbsramme på
200.000 rdl., mens den højere ville kræve en
byggesum på 223.543 rdl. Præmisserne for op
bygningen var de samme som tidligere: genan
vendelse af de eksisterende hovedmure og por
talen mod Amalienborg (af sidstnævnte dog
kun terrassen). Herpå ville Harsdorff placere en
fremspringende portal, båret ikke alene af seks
joniske søjler i front, men yderligere suppleret
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Fig. 85. Plan af underetage fra Hars
dorffs projekt af marts 1797 (s. 576).
1:600. RA. – Plan of lower storey from
Harsdorff's project of March 1797.

med en bagvedliggende række på andre fire
fritstående støtter. Denne afvigelse fra Jardins
plan var dog ikke, som han stærkt understrege
de, noget forsøg på at nedsætte Jardins fortje
neste som arkitekt. Tværtimod ærede Hars
dorff denne mands minde, som en af de første,
der havde bidraget til den slette smags under
trykkelse og den ædle, antikke simplicitets in
troduktion. Kirken var således opbygget af tre
hovedpartier: selve korpus eller cirkelrundin
gen (»Molen«), kuplen og den store portikus,
ganske svarende til Pantheon, på samme måde
som Frederiks kirkes generalplan og højde hav
de meget til fælles med dette »Alderdommens
Mesterværk«. Som et gennemgående træk un
derstregede Harsdorff sit ønske om at iagttage
den strengeste økonomi og overalt lade »den
yderste Simplicitet herske« uden »overflødige
eller kostbare Forziringer«.
Hovedkilden til viden om Harsdorffs seneste

udkast er den endnu eksisterende bygningsmodel (jfr. nedenfor). På grundlag af denne fore
tog arkitekterne Vilhelm Dahlerup og Vilhelm
Friderichsen 1870 opmålinger og tegnede to etageplaner, et tværsnit af den højere elevation
og en facadeopstalt (fig. 124-25, 88, 87).22 Mo
dellens lavere elevation, der med enkelte æn
dringer kunne rekonstrueres af den højere, er
gengivet hos Fr. Schiøtt (fig. 123). Hertil kom
mer, foruden den førnævnte plan fig. 86, to la
verede tegninger fra Harsdorffs egen hånd: et
tværsnit af øvre stokværk og kuplen efter den
højere version og en perspektivisk gengivelse
af interiøret efter den lavere (fig. 122, 89) 23
Hoveddispositionen i Harsdorffs projekt var
allerede fastlagt 1797. De væsentligste ændrin
ger gjaldt portalen. Hertil kom en forandring af
andet stokværk, genindførelsen af attikaetagen
(nu dog med cirkelrunde lysåbninger) og angi
velse af det lanterneoverdækkede opeion (lys
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Fig. 86. Plan af underetage fra Hars
dorffs projekt 1798 (s. 577). 1:600. RA. – Plan of lower storey from Harsdorff's project
1798.

hul) i kuplens top. Endelig var det ny projekt
mere gennemarbejdet, både hvad angik de de
korative detaljer og selve indretningen. For ek
steriørets vedkommende afsluttedes skråtaget
på den lavere og nu mere fremspringende por
tal foran den lave forbygning, der havde vand
ret afdækning. Vinduerne i andet stokværk var
hævet ved introduktionen af et knapt 4 alen
højt, glat parti over kordongesimsen. Ydermu
ren kronedes af en kraftig hovedgesims over
attikaetagens vinduer. Disse havde på Jardins
projekt (fig. 62) været placeret oven over dette
led. De mange gesimser bidrog sammen med
kuppelfodens aftrapning til en markant beto
ning af de vandrette linjer, kun kontrasteret af
portalens søjler. Trekantfrontonen var tænkt
prydet med et relief af Kristi opstandelse (fig.
90, 121), i lighed med den ældre vestportal (fig.
69), mens frisen bar følgende indskrift med ver
saler: »Friderich V begyndte og Christian VII

fuldendte denne tempel«. Under hovedporta
len førte en høj dør, flankeret af i alt fire lavere
åbninger, mod kirkens indre; heraf førte dog
kun den centrale direkte til hovedrummet,
mens de øvrige gav adgang til de flankerende
trapper. På bygningens vestside kunne efter
Harsdorffs angivelse placeres et klokketårn,
om man måtte befale det.24 Selv betragtede han
det som overflødigt, – et bygningsled, som
»Katholikerne have beholdt (...) af Overtroe,
og Protestanterne af Vane«.
Kirkens indre var som nævnt projekteret i en
højere og en lavere version, hvoraf Harsdorff
selv udtrykkelig foretrak den første. Det un
derste stokværk var identisk for begge forslag
til og med arkitraven over arkaderne. Herover
fandtes i den lave elevation en glat frise, hvortil
kuplen umiddelbart sluttede sig. På den højere
elevation var der indskudt et andet stokværk
med retkantede, søjleflankerede åbninger mod
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Fig. 87. Hovedfacade. Opmåling efter
Harsdorffs model, udført af V. Dahlerup
og V. Friderichsen (s. 578). 1:600. Fra »Architektoniske Værker af C. F. Harsdorff«,
1871. – Main facade. Measured drawing after
Harsdorff's model made by V. Dahlerup and
V. Friderichsen. From »Architektoniske Vær
ker af C. F. Harsdorff«, 1871.

den ydre omgang. De 12 hovedpiller var
smykkede
med
ædikulaindrammede
nicher,
hvori tænktes indsat statuer af dyder. På mo
dellen ses endnu i en enkelt niche fragment af
en figur med tilsvarende postament (jfr. s. 584).
Mellem pillerne var ophængt to rækker pulpi
turer, der skærmedes med balustrader mod kir
kens indre, ligesom de nederste siddepladser på
omgangens gulv. Selve midterrummets gulv,

der lå lavere end omgangen, havde flisebelæg
ning i mønstre af lyse og mørke firkantede sten
som et ekko af kuppelhvælvets kasetter, nu an
givet i fem vandrette rækker af aftagende stør
relse.
Gudstjenesterummet (fig. 88-89, 91) beherskedes helt af en søjlebåren opbygning af halv
cirkulær grundform, der på en forhøjning i vest
dannede ramme om eller podium for de vigtig-

Fig. 88. Tværsnit mod alter efter den høje
re elevation. Opmåling efter Harsdorffs
model. (s. 578). 1:600. Fra »Architektoni
ske Værker af C. F. Harsdorff«, 1871. –
Cross-section towards the altar after the heigh
tened elevation. Measured drawing after Hars
dorff's model. From »Architektoniske Værker
af C. F. Harsdorff«, 1871.
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Fig. 89. Interiør mod al
tret efter den lavere ele
vation, 1798 (s. 578). La
veret pennetegning af
C. F. Harsdorff. Kunsta
kademiets Bibliotek. – Interior towards the altar
after the lower elevation,
1798. Pen and wash by
C. F. Harsdorff.

ste liturgiske handlinger. Det rektangulære al
terbord (på modellen vist med en påmalet akantusranke), skulle stå på et halvrundt podium i
midten af søjlebygningen. Herover var et ma
leri af Nadveren og bag dette en transparent
glorie, der oplystes gennem de bagvedliggende
vinduer. Dette ses ikke længere på modellen.
På hver side af bygningen, der blev båret af fire
korintiske søjler af hvid italiensk marmor, var
ramper til mindre platforme, hvorpå to døbefon
te tænktes placeret »under Figur af en Engel
med et Fad i Haanden«. Fordoblingen af fonte
ne var praktisk motiveret, »paa det at naar det
er koldt og der er flere Børn at døbe end et,
Ceræmonien des snarere kan være endt«. Ad
skilt fra altret var prædikestolen, formet som en
lav, cylinderformet kurv og placeret på trinpo
diet foran søjlebygningen. Orglet skulle anbrin
ges på den fremspringende balkon ovenover,
dog på en sådan måde, at piberne ikke blev
synlige. Foruden gulvet, der i princippet skulle
rumme stolestader, omend disse ikke er angivet,

var tilhørernes pladser på tre rækker pulpiturer
i 10 af arkaderne.25 Den østligste over for altret
rummede et pulpitur over hovedindgangen,
vel til kongestolen.
25.juli 1798 faldt den kongelige resolution
angående kirkens opførelse. I denne forbindelse
bemyndigedes Finanskollegiet til at indlede vi
dere forhandlinger med Harsdorff, dog med
særlig henblik på den lavere version. Samtidig
udbad man sig Rentekammerets betænkning
angående overslaget hertil, som Harsdorff snarest
skulle
indsende.
Endelig
afkrævedes
Kunstakademiet en vurdering af planens kunst
neriske kvaliteter.26
Akademimedlemmernes
betænkning
»om
det Kunstfærdige i den lille Elevation« indkom
15. sept., efter at man to gange hos Harsdorff
selv havde haft lejlighed til at betragte model
len. I alt 18 medlemmer afgav deres domme.
Heraf var halvdelen ledsaget af en mere udfør
lig begrundelse. Som det fremgik af Finanskollegiets skrivelse, havde denne allerede erklæret
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sig for den mindre elevation, og dette valg støt
tedes entydigt af mindst fem blandt de ad
spurgte (Meyn og Magens, Weidenhaupt, Ni
colai Dajon og maleren I.I. Holm). Et min
dretal (Wiedewelt, Stanley og maleren Høyer)
talte varmt for den største, mens de øvrige
implicerede undlod at tage klar stilling mht. de
to versioner. Dog hæftede man sig ved en ræk
ke enkeltheder: hovedportalens joniske orden,
der ifølge Meyn og Magens burde erstattes
med den korintiske, forbygningens uharmoni
ske sammenstød med selve den cylindriske
bygning, kuplens kassetter og de korintiske
søjler omkring altret, som navnlig Abildgaard
og Jens Juel, foruden Meyn og Magens kritise
rede. Endelig belysningen i den mindre eleva
tion, hvis sidelys gennem den nedre kasetterække frarådedes. Samtidig anbefaledes over
dækning af det centrale lyshul.27
Harsdorffs svar fulgte 24. okt. 1798.28 I ytringer over smagens værker var det ikke for
beholdt kunstnerne alene at være kompetente
dommere, hævdede han, men hele den kultive
rede verden og den oplyste regering kunne
med lige så stor ret bedømme værdien af de
afgivne indvendinger. Hvad de øvrige kritiske
kommentarer angik, forsvarede han den joni
ske portikus fremfor en korintisk, der dels ville
blive højere og hermed svække harmonien
mellem forhal og kirke, dels være langt kostba
rere. Forbygningens sammenstød med hoved
bygningen var beslægtet med Pantheon, og
han kunne ikke selv give nogen bedre løsning
på problemet. Spørgsmålet om kuplens kasset
ter og søjlerne omkring altret var i sidste in
stans en smagssag, men Harsdorff undlod dog
ikke at understrege, at »Af alt, hvad jeg har
componeret i mine Dage, er der intet, hvormed
jeg har været mere fornøiet ...« At erstatte al
trets dekoration med en balustrade, som fore
slået af Meyn og Magens, ville være at betage
kirken sin karakter og bedste prydelse. Hvad
belysningen angik, afviste han forslaget om en
lygte (lanterne) over den centrale åbning, der
skulle dækkes med et horisontalt vindue, og
fastholdt ideen med på særlig mørke dage at
inddrage kassetternes sidelys.

Vurderingen af byggeudgifterne skete på
grundlag af Harsdorffs overslag vedrørende
den lille elevation, indsendt 24. august. Ifølge
Rentekammeret, der havde indhentet betænk
ning fra Bygningsadministrationen, var det
ikke muligt med nogenlunde nøjagtighed at
bedømme beregningen, men det antoges dog,
at fuldførelsen kunne tilvejebringes inden for
den angivne sum på 204.243 rdl. Som under
streget af Harsdorff var besparelsen i forhold til
den større version bl.a. motiveret af en påtænkt
reduktion af ydermurenes højde på 5 alen.29 I
en forestilling af 1. jan. 1799 opsummerede Finanskollegiet
de
indhentede
betænkninger.
Hvad udgifterne angik, foretrak man en videre
beløbsramme på o. 250.000 rdl. Denne sum
skønnedes for størsteparten at kunne indtjenes
ved grundsalg omkring kirken og salg af S. Ni
kolajs kirkes grund og ruiner, da man atter
havde forladt tanken om dens genopførelse;
hertil kom et beløb ved opgivelse af slotskir
kens istandsættelse, dersom kongehuset ville
benytte sig af den nye kirke. Forestillingen af
sluttedes med en klar og entydig anbefaling af
projektets gennemførelse, motiveret af såvel æstetiske grunde (den ny kirke ville som kunst
værk være fuldendt af sin slags, ruinen var »en
virkelig Vanziir for Staden«), som økonomiske
(fuldførelsen ville drage mange fremmede til
staden til fordel for dens næring, en opgivelse
betød spild af mere end 850.000 rdl.) og politi
ske (kongens hidtidige støtte til kunsten havde
endnu ikke afsat sig spor i det offentlige bygge
ri, bygningens oprindelige status som olden
borgernes mindekirke burde endnu fastholdes).
Sidst men ikke mindst fremhævedes det, at
tidspunktet netop nu var belejligt, »da den
Mand, som kan udføre det, endnu endog har
Kræfter dertil. Naar ikke denne Omstændig
hed var, maatte Finants-Collegium ogsaa af
den foranförte Aarsag have önsket Sagens Ud
sættelse til en anden Tid«. I den aktuelle situa
tion foresloges derfor en snarlig påbegyndelse
af byggearbejdet, der kunne indledes med af
slutningen af de seks vestligste arkader og op
førelsen af den ændrede portikus mod Bredga
de. Mens dette fuldførtes, kunne Harsdorff ud
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Fig. 90. Model til Frederikskirken, udført 1797-98 af Jens Brøtterup efter Harsdorffs tegninger (s. 583). Kunst
akademiets Bibliotek. Jørgen Waatz fot. – Model of Frederikskirken made by Jens Brøtterup in 1797-98 after
Harsdorff's design.

arbejde mere detaljerede overslag og tegninger.
Til byggeriets bestyrelse anbefaledes etablerin
gen af en særlig kommission med repræsentan
ter såvel fra Finanskollegiet, som fra Bygningsvæsenet.
I betragtning af den positive holdning hos
alle involverede myndigheder kan det undre, at
den omtalte forestilling ikke blev forsynet med
nogen kongelig resolution. Men denne mang
ler faktisk. Måske kan den alene have foreligget
mundtligt.31 I hvert fald vil en familietradition
vide, at meddelelsen herom nåede Harsdorff på
dødslejet, og sindsbevægelsen over den glæde
lige meddelelse fremskyndede hans bortgang

natten mellem 23. og 24. maj 1799.32 Sikkert er
det dog, at sagen ikke ved denne lejlighed blev
henlagt, men allerede det følgende år skulle bli
ve bragt frem på ny (jfr. s. 584).
*Bygningsmodel til Frederikskirken, (fig. 9091), udført 1797-98 af snedker Jens Brøtterup
med assistance af billedhuggerne C. F. Stanley
og Frederik Tønder, medaljør Gianelli (vel Pe
ter Leonhard), maler Lund (vel J. L.), samt
runddrejer Graumann og former Regoli.33
Harsdorff nævnede selv 21. marts 1797, at han
snarest ville lade en model udføre, og 26. april
1798 indbød han Finanskollegiet til at bese
den.34 Afregningen med snedkeren, der ønske
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de et højere beløb end Harsdorff fandt rimeligt,
skulle imidlertid trække i langdrag, og først ef
ter Harsdorffs død opnåedes 29. okt. 1800 et
forlig. Da havde sagen også to gange været
prøvet for domstolen. Betalingen til Brøtterup
udredtes af den kongelige kasse på den betin
gelse, at modellen afleveredes til Rentekamme
ret.35 1820 blev modellen underkastet en nød
vendig reparation, udført af Harsdorffs sviger
søn, murermester Gottfried Dietrich Schaper,
idet den ved flytningen »fra det Sted, hvor det
stod« (dvs. fra Charlottenborg til Rentekam
merets kontorer i Kancellibygningen?), aldeles
var gået fra hinanden. Til istandsættelsen hørte
udarbejdelsen af en ny fod og en trappestige,
samt supplering af manglende rosetter, medal
joner, konsoller og kapitæler. Modellen har en
tid henstået i Rentekammeret. Her omtales den
1847 og endnu 1851. En kilde fra 1854 vil dog
vide, at Harsdorff havde ladet udføre to model
ler som endnu (sic) stod på Charlottenborg.36
1896 er den store model under alle omstændig
heder registreret i Charlottenborgs inventari
um som placeret i arkitektskolen. Efter en tid
(1913-73) at være deponeret på Nationalmuseet
(inv.nr.D. 12149) befinder den sig atter på
Kunstakademiet (KS. 615, i forhallen ved Kunst
akademiets Bibliotek).37
Den 126,7 cm høje model, er udført i egetræ
med detaljer af pære- og fyrretræ, samt voks
(frontonrelief) og gibs (kapitæler). Lysgrå og
mørk brunlig staffering af selve bygningen,
samt forgyldning af enkelte detaljer. Modellen
er opstillet på et højt skab, der gennem en fløj
dør giver adgang til det indre. Ved at indskyde
en løs mellemring og borttage andet stokværk
kan interiøret ændres fra den højere til den la
vere version. Harsdorff fremviste selv sin mo
del ved at placere en lampe over kuppelåb
ningen.32

C. F. HANSEN OG PLANERNE FOR
KIRKENS GENOPFØRELSE
1800-1820
Harsdorffs død maj 1799 var antagelig hoved
årsagen til, at planerne for Frederikskirkens

fuldførelse blev skrinlagt, – omend kun for en
tid. Murermester Schaper, Harsdorffs sviger
søn, skal umiddelbart efter have henvendt sig
til kronprinsen for at få arbejdet overdraget ef
ter det foreliggende projekt, men blev afvist
med den begrundelse, at han var for ung.32 For
melt var administrationen af kirken efter delin
gen af Harsdorffs domæne mellem hofbygme
strene Peder Meyn og Boye Magens, overgået
til sidstnævnte.38 Sommeren 1800 søgte man på
ny at få sagen genoptaget, idet de to arkitekter
sammen med landbygmester Christian Frede
rik Hansen var forsamlede for at udarbejde en
betænkning angående opførelsen af det nye
Råd- og domhus, samt genopbygningen af
Christiansborg slot. 29. juli opfordrede Rente
kammeret de tre arkitekter til ligeledes at vur
dere Harsdorffs budgetforslag til kirken, samt
overveje »om der (...) maatte være noget at
erindre mod Bygningsmaaden eller Anvendel
sen af den begyndte Marmorkirke«. Som ele
ver af Harsdorff var man overbevist om, at de
alle tre ville bidrage til at opfylde deres afdøde
lærers ønske. »Denne Bygnings Fuldförelse var
den afdödes Yndlings Idee i hans sidste LeveAar og hans kiæreste Ønske i den at efterlade et
Monument af hans Smag og architectoniske
Indsigt«.39 Når sagen rejstes netop ved denne
lejlighed, kan det muligvis have sammenhæng
med vedtagelsen 27. juni 1800 af S. Nikolaj kir
kes nedlæggelse (DK. Kbh. By, 1, 463).
6.
sept. 1800 modtog Rentekammeret pro
jektet til Christiansborg slot. Måske er samti
dig fulgt en redegørelse for Frederikskirken.
Denne er dog ikke kendt. På grundlag af »de
deri af Hansen og de 2 andre Hofbygmestre
foreslagne forandringer« opfordredes C. F.
Hansen i en resolution 22. okt. 1800 til at udar
bejde de fornødne tegninger og overslag.40
Som det fremgår af et brev til murermester
Schaper 5. dec. gik landbygmesteren i kast med
opgaven med stor entusiasme. Han bad Hars
dorffs svigersøn straks tilsende ham »einen
richtigen Plan, Profil und Facade«, tillige med
de tegninger, han ved Schapers mellemkomst
havde haft i København. Af den unge Peder
Malling, der var blevet hans konduktør, ville
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Fig. 91. Interiør mod al
tret. Detalje af Hars
dorffs model (s. 583).
Kunstakademiets
Bib
liotek. Jens-Jørgen Fri
mand fot. 1986. – Inter
ior towards the altar. De
tail of Harsdorff's model.

han udbede sig en konturtegning af den opførte
bygning. Hertil kom alle de øvrige papirer,
som Rentekammeret allerede havde sendt ham.
Endnu samme vinter havde C. F. Hansen tænkt
sig at lave en model til kuplens konstruktion.41
Hvor langt han kom i sine forberedelser, og
hvori hans og de to andre bygmestres æn
dringsforslag bestod, har det ikke været muligt
at fastslå.42 1803 forelå tegningerne til det nye
Råd- og domhus, samt til Christiansborg,
sidstnævnte forsynet med et lille kapel til kon
gehuset i sydfløjen (DK. Kbh. By, 5, s. 184f.).
Opførelsen af Frederikskirken lod sig dog sta
dig motivere udfra et ønske om at få en erstat
ning for S. Nikolaj kirke. Da dennes sogn del

tes efter reskript af 21. dec. 1804, hed det, at
kvarteret mellem Borgergade og Store Kon
gensgade, der hidtil havde været bestemt til
Trinitatis sogn, nu skulle afgives til Frederiks
kirken, »naar den blev opbygget«.43
Selvom der inden for den offentlige debat i
disse år ikke levnedes megen håb vedrørende
fuldførelsen af »dette ydmygende Vidnesbyrd
om et Foretagende hvis Fødsel er Død«,44 vid
ner akter fra Danske Kancelli om, at man end
nu ikke havde opgivet projektet helt. 1805 hav
de den institution, der skulle regulere gadernes
udvidelse efter branden 1795, »Erstatningskommissionen«, overtaget S. Nikolaj kirkes
ruin og økonomiske midler, sidstnævnte etab-
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Fig. 92. Anonymt projekt til
Frederikskirken med antydet
sidetårn, o. 1800 (s. 587). Fa
cade, plan og tværsnit. 1:600.
Nationalmuseet – Anonymous
proposal
for
Frederikskirken
with lateral tower suggested,
c. 1800. Facade, plan and crosssection.

leret i en særlig fond, »S. Nicolai Kirkefond«,
der skulle holdes intakt, således at det på det
rette tidspunkt atter kunne anvendes i kirke
ligt øjemed (DK. Kbh. By, 1, s. 464). Da kom
missionens hverv var afsluttet 1812, foreslog
Kancelliet en del af kirkefondet henlagt til
Frederikskirken, eftersom det ville være ønske
ligt, at denne »kand eengang blive fuldfort efter
en til Tiderne og den höje Stifters Minde pas
sende Plan«. En nedrivning af de »MindesVærdige Rudera« måtte absolut frarådes.45 Det
skal dog indskydes, at Slotsbygningskommissionen allerede september 1809 havde fået tilla
delse til at borttage de eksisterende tårnsokler
for at benytte marmoret til hovedtrappen i det
nye Christiansborg.46 Kongen bifaldt Kancel
liets plan og fastslog 9. juli 1812, at en sum på
44.283 rdl. af fondets oprindelige beløb skulle
henlægges til en »Incrementsfond til Frederiks
Kirkens Opførelse«.43
I nogle år skete der intet videre med sagen.
Da Københavns magistrat, som forvaltede den
nedlagte S. Nikolajs kirkefond, februar 1819

ansøgte om at måtte bruge en del af kapitalen,
der egentlig var tiltænkt det Harboeske
Enkefruekloster, til Vor Frelsers kirkes istand
sættelse, bifaldtes dette. Samtidig tilføjede den
kgl. resolution, at hvad der i øvrigt af summen
var beregnet til Marmorkirken, ligeledes kunne
henlægges til den førnævnte kirkes udgifter.
Hermed var resolutionen af 9. juli 1812 i prin
cippet ophævet, omend det først 7. sept. 1819
blev fastslået, »at Fuldførelsen af Frederiks Kir
kebygning ikke mere er at paatænke«.47 Rente
kammeret fik nu til opgave at indhente betænk
ning fra C. F. Hansen vedrørende følgende to
punkter: 1) om kirkens rudera kunne anvendes
på en måde, der kunne være fordelagtig både
for den kongelige kasse og samtidig give næringsløse personer lejlighed til arbejde, samt 2)
om en sum kunne anvendes til reparation af
Frederik V.s kapel i Roskilde domkirke.48
I sin indstilling havde C. F. Hansen ingen be
tænkeligheder ved at foreslå kirken benyttet
som et marmorbrud, således at stenene fra tid
til anden kunne anvendes dels til offentlige
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bygninger, dels sælges til private. Ifølge ham
var de opførte mure allerede så forvitrede, at
hovedparten af ruinen ikke ville kunne genan
vendes i tilfælde af kirkens fuldførelse. Hertil
kom et argument, som slet ikke havde været
bragt frem, da han overtog hvervet med at op
føre kirken 1800 – den kølige marmorbygnings
påståede skadelige virkning på helbredet i det
hjemlige klima. Nedbrydningen kunne begyn
de med den vestvendte portikus, der ikke skul
le opføres efter Harsdorffs model. Rentekam
meret var mindre rabiat i sin redegørelse til
Kammerkancelliet og henstillede, at ruinen be
varedes, anlagt, som den var »i en stor og ædel
Stiil«. Da der imidlertid ikke var store udsigter
til dens fuldførelse, kunne kirken i stedet for
medelst en ringe sum vedligeholdes som »et
skiönt Minde om et stort og værdigt Foreta
gende«. Den kongelige resolution af 14. okt.
1820 fastslog dog, at de tilbagestående rudera
efter C. F. Hansens forslag skulle anvendes til
det nye slot (Christiansborg), samt til slotskir
ken og andre offentlige bygninger.49
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ET ANONYMT PROJEKT TIL
FREDERIKSKIRKEN
Mens der som nævnt ikke kendes sikre tegnin
ger fra C. F. Hansens hånd til Frederikskirkens
fuldførelse, er der bevaret et usigneret og uda
teret projekt til kirken, som antagelig må stam
me fra o. 1800 (fig. 92). Rotunden er ligesom
hos Harsdorff ført op til andet stokværk og
overhvælvet med en Pantheonlignende kup
pel.50 På samme måde er kun hovedportalen
tænkt bibeholdt. Dog er denne ført op til ni
veau med hovedgesimsen. Et nyt element er
den omløbende figurfrise, der er angivet på
tamburen både ind- og udvendig. Som et alter
nativ til kuplen er med en spinkel streg antydet
et lavere skråtag. Skitseret er ligeledes et tårn,
kronet af et tilsvarende tag. Dette element kun
ne muligvis datere forslaget til tiden før 1809,
hvor tårnfundamenterne fjernedes. Indvendig
følger rummets og inventarets udformning Jar
dins forbillede, bortset fra hvælvzonen. Hvem
ophavsmanden til projektet er, vides ikke. Ej-
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Fig. 93. Projekt til omdannelse af Marmorkir
kens ruin til et museum for Thorvaldsens værker,
udført af G. F. Hetsch 1834 (s. 588). Hovedfaca
de, 1:600. Kunstforeningen (deponeret i Kunsta
kademiets Bibliotek). – Proposal for transforming
the ruins of the Marble Church into a museum for
Thorvaldsen’s sculptures, prepared by G.F. Hetsch
1834. Main facade.

heller under hvilke omstændigheder forslaget
er blevet til. At den store ruinkolos til stadig
hed udæskede arkitekterne, herom findes der
adskillige vidnesbyrd, som det vil fremgå af det
følgende. Fra tiden før 1820 kendes bl.a. et
idealprojekt af Peder Meyn til en centralbyg
ning på en kvadratisk plads af omtrent samme
areal som Frederiks kirkeplads. Selve bygnin
gens omfang og udformning svarer dog ikke til
den eksisterende bygning.51
DEBATTEN OMKRING
THORVALDSENS MUSEUM 1834-1838.
HETSCHS OG BINDESBØLLS PLANER
FOR FREDERIKS KIRKE
I det første årti efter den kongelige beslutning
1820 om ruinens nedrivning har der næppe væ
ret store forhåbninger om at få byggeriet gen
optaget. Ganske vist ofredes der samme år 200
rdl. på en istandsættelse af Harsdorffs model,
da den overflyttedes til Bygningsadministrationens lokaler (jfr. s. 584), og 1825-26 repeteredes i et par avisartikler det hidtidige bygningsforløb med en særlig omtale af Harsdorffs pro
jekt.52 Men konkrete nyforslag synes ikke at
være fremført. Først i løbet af 1830’rne ses på
ny en offentlig debat om sagen, der nøje er
kædet sammen med spørgsmålet om opførel
sen af en museumsbygning til Bertel Thorvald
sens værker.

Der er flere samtidige vidnesbyrd om Thor
valdsens egen varme interesse for Marmorkir
ken, ikke alene for pladsens muligheder i for
bindelse med placeringen af hans eget museum,
men også for ruinens arkitektoniske værdi.
Selv efter hans død skulle Thorvaldsens forsvar
for bygningen endnu have vægt, og hans bøn
om dens bevaring fremførtes gentagne gange
som argument i debatten omkring kirkens ned
rivning.53
Efter en række indledende forhandlinger
havde Frederik VI 11. febr. 1834 tilbudt at sikre
den samling, billedhuggeren ville skænke sit
fædreland, et værdigt opbevaringssted, som
skulle bære Thorvaldsens navn.54 I lyset heraf
udskrev Kunstforeningen, sandsynligvis på ini
tiativ af Jonas Collin, en prisopgave i byg
ningskunst for året 1834: »Hvorledes kunde
Levningerne af det i Aaret 1755 (sic) paabe
gyndte og i 1770 forladte Kunstværk, som var
bestemt at kaldes »Frederikskirken«, paa en
Maade, der tilfredsstillede baade Nyttens og
Smagens Fordringer, være at anvende enten ef
ter dets første Bestemmelse eller til en anden
offentlig Bygning?«55
Til opgavens besvarelse indkom et projekt,
udført af Gustaf Friedrich Hetsch, der modtog
den udsatte præmie for tegningerne til et muse
um for billedhuggerarbejder (fig. 93-94).36 For
slaget blev det første af en lang række, som
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Fig. 94. Projekt til et
museum for Thorvald
sens værker, udført af
G. F. Hetsch 1834 (s.
588). Længdesnit, 1:600.
Kunstforeningen
(depo
neret i Kunstakademiets
Bibliotek). – Proposal for
the
Thorvaldsen
Museum
on the site of the Marble
Church, prepared by G. F.
Hetsch 1834. Longitudinal
section.

Hetsch udførte til Marmorpladsens bebyggel
se. Den præmierede bygning, der i centrum
havde et rum, hvor Thorvaldsens værker kun
ne opstilles under »en fordelagtig Belysning«,
bibeholdt ruinens ydermur og arkader til og
med første stokværk. Desuden bevaredes – i
modsætning til Harsdorffs projekt – begge
fremspringende portaler i øst og vest, den
sidstnævnte ganske vist reduceret til en tetrastyl portikus. Den ydre ringmur tænktes
smykket med en omløbende frise, og et tilsva
rende led var indsat over det indre kuppelhvælvede rums arkader. De nyopførte led over før
ste stokværk skulle bygges af tegl med en mar
morbeklædning; kuplen og de skrå tage over
den palmetsmykkede hovedgesims fik dog
kobberdække. Som et nyt element i forhold til

ældre projekter søgte Hetsch at skabe kontra
ster til de kølige marmorfarver, dels ved anven
delse af bronzestafferede ornamenter og bema
lede skulpturdekorationer udvendig, dels ved
indvendig at benytte rødligt glas i kuppelåb
ningen og karmoisinrøde gardiner for omgan
gens vinduer. Også den omgivende plads var
inddraget i hans forslag. To tværgader, lagt ud
for midtrisalitterne i Bernstorffs og Dehns pa
læer, indrammede selve kirkepladsen med for
anlagte
blomsterparterrer
og
springvand.
Yderst på grunden var, som i Harsdorffs for
slag, planlagt beboelsesejendomme med arka
der i underetagen.
Selv om der endnu kun var tale om luftka
steller, fortsatte Hetsch sit arbejde med museumsprojektet et par år. 21. juni 1837 indvalg-

Fig. 95. Projekt til et Nationalmuseum på Marmorpladsen, udført af G. F. Hetsch 1837 (s. 591). Kunstakade
miets Bibliotek. – Proposal for a National Museum in Marmorpladsen by G. F. Hetsch 1837.
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38

590

FREDERIKS KIRKE 1770-1874

HETSCHS OG BINDESBØLLS PROJEKTER

591

konstruktionens ægthed (jfr. DK. Kbh. By, 5,
s. 378f) foresloges eksteriøret bevaret upudset
med kontrasterende dekorative led af lys sten.
Thorvaldsens hjemkomst 17. sept. 1838 in
tensiverede debatten om hans museum. Selv
om han som nævnt forsvarede Marmorkirken,
var han dog stadig uklar mht. en definitiv stil
lingtagen.61 Som det fremgår af en artikel i
»Dagen« 1838 søgte Hetsch øjensynlig at vinde
ham for sit projekt, idet Thorvaldsen dog fore
slog ruinens midtdel bevaret som tempel for
Danmarks store mænd.62 Over for disse tanker
stod bl.a. arkitekten Peder Malling, der i
»Commissionstidende«
hævdede,
at
ruinen
burde fuldføres som kirke, når staten måtte fin
de midler dertil. Han støttede dog tanken om at
anbringe et hædersminde for statens højtfortjente mænd i bygningen.63 Hvad museet angik
håbede han, som anført i et brev til Collin, at
Thorvaldsen ville frafalde sin forkærlighed for
Marmorpladsen,
som
fordrede
overdrevne
omkostninger, »hvilket hans fanatiske Omgi
velser ikke ændser og forblinder ham (med),
saa han ikke ser, at Museet dér bliver et Phan
tom ...«.64
Planen var dog endnu ikke helt opgivet. Det
fremgår af to overslag, indsendt 25. og 27. dec.
1838, vedrørende omkostningerne ved kirke
ruinens nedbrydning. Tankevækkende nok ud
tryktes i det første memorandum en tvivl om
marmorets holdbarhed, mens det andet tvært
imod fremhævede dette materiale på bekost
ning af den bornholmske sandsten.63 Hertil
kommer et antal udaterede tegninger fra
Hetschs hånd. Antagelig repræsenterer de en
videreudvikling af projektet fra marts 1838.66
Debatten om Marmorpladsens anvendelse til
Thorvaldsens museum fik imidlertid sin defini
tive afslutning, da kongen 30. dec. 1838 skæn
kede Vognskursbygningen ved Christiansborg
til formålet og sidenhen lod forstå, at der ikke
Fig. 96. Projekt til et museum for Thorvaldsens
kunne forventes tilladelse til at erhverve, hver
værker, placeret på Marmorkirkens grund, udført af
ken Marmorpladsen eller en påtænkt del af Ro
M. G. Bindesbøll (s. 591). Hovedfacade, længdesnit
senborg have. Hetsch selv udtrådte 20. april
og grundplan 1:600. Kunstakademiets Bibliotek. – Proposal for a museum for Thorvaldsen’s sculptures, sited
1839 af museumskomitéen.67 Men hans enga
on the Marble Church plot, submitted by M. G. Bindes
gement i Marmorkirkens skæbne var langtfra
bøll. Main facade, longitudinal section and ground-plan.
afsluttet (s. 592, 594, 597).

tes han i den komité, der forestod indsamlingen
til Thorvaldsens museum. Dagen efter sendte
han Collin et forslag til oprettelsen af et Natio
nalmuseum, beregnet ikke alene til Thorvald
sens værker, men også til andet, f.eks. den
kongelige malerisamling. Marmorpladsen var
for ham stadig bedst egnet, omend kirken »na
turligvis maatte nedbrydes indtil Fundamenter
ne«.56 En række tegninger, daterede inden for
perioden 8. april-14. juli 1837, illustrerer
Hetschs tanker (fig. 95).57 Det tidligere forslag
var nu væsentlig udvidet, idet den centrale ro
tunde her blev indesluttet i en kubisk bygning
(grundplanens dimensioner var 100×100 alen).
Samtidig med Hetsch arbejdede M. G. Bindesbøll i Rom med andre forslag til et museum
for Thorvaldsens værker. Blandt hans udkast
er en version, der inddrager en rundbygning
som led i komplekset. At hans tanker ligesom
Hetschs har været henvendt på Marmorkirken,
herom vidner i hvert fald et udkast fra 1838
(fig. 96).58
Trods museumskomitéens erklæring januar
1838 om Thorvaldsens accept af Bindesbølls
forslag (ikke beregnet på Marmorpladsen) ud
skrev Kunstforeningen den følgende måned en
ny konkurrence om et egnet museumsprojekt.59 Hetsch udarbejdede nok en gang et for
slag, men valgte at lade det udstille på Kunst
akademiet marts 1838.60 Udkastet repræsente
rede en videreudvikling af de tidligere tegnin
ger (fig. 97). For at begrænse udgifterne, der
løb op imod 300.000 rdl., foresloges hovedmu
rene opført af tegl, mens kuplen kunne mures
af cement og beklædes med et vandtæt materia
le. Som et udtryk for den begyndende nyorien
tering mht. spørgsmålet om materialernes og
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Fig. 97. Projekt til et
museum for Thorvald
sens værker, placeret på
Marmorkirkens
grund,
udført af G. F. Hetsch
1838 (s. 591). 1:600.
Kunstakademiets
Bib
liotek. – Proposal for a
museum for Thorvaldsen’s
sculptures, sited on the
Marble Church plot, sub
mitted by G. F. Hetsch.

HETSCHS OG HORNBECHS FORSLAG
TIL KIRKENS FULDFØRELSE
1846-47
Under debatten om Thorvaldsens museum
havde Malling som nævnt bragt tanken om at
fuldføre Marmorkirken på bane. Denne ide
nævnes atter i de næstfølgende år. En motive
ring kunne, som fremhævet af Hetsch 1847 i
»Fædrelandet«, være at markere den kommen
de
100-årsdag
for
grundstensnedlæggelsen
1749.68 1846 havde den 74-årige hofbygmester
C. B. Hornbech, under hvem opsynet med kir
ken sorterede, udarbejdet et projekt til bygnin
gens fuldførelse. Forslaget, som udstilledes
samme år på Charlottenborg, omfattede pla
ner, facadetegninger og snit, men kendes des
værre ikke.69 Året efter tog Hetsch som nævnt
spørgsmålet op på ny i en artikel, der dog ikke
er ledsaget af illustrerende tegninger. Udover
markeringen af 100-årsjubilæet var der for ham
gode argumenter for netop da at indlede et kir
kebyggeri, dels det store behov for en kirke i
byens østlige del, dels muligheden for at bedre
beskæftigelsen for kunstnere og håndværkere,
tillige med underleverandører og medhjælpere.
Det var ønskværdigt, at der etableredes en stor,
ny arbejdsplads i byen, netop på et tidspunkt,
hvor Thorvaldsens museum nærmede sig sin
afslutning. Hvad kirkens udformning angik,

gav han ingen nærmere anvisninger, men
fremførte dog, at man i denne bygning kunne
bedre den skavank, der fandtes i landets øvrige
kirker: den mangelfulde opvarmning. Ifølge
Hetsch kunne der med fordel placeres et var
meapparat under gulvet, ganske som det i øv
rigt var realiseret i S. Ansgars kirke (DK. Kbh.
By, 5, s. 376). Desuden gentog han tanken om
privat bebyggelse med åbne arkader i kirkens
periferi, i analogi med Rue de Rivoli i Paris.

DISKUSSIONEN OM RUINENS OG
KIRKEPLADSENS SKÆBNE
1849-1874
Forfatningsændringen 1849 betød også som
omtalt s. 573 en forandring i kirkepladsens sta
tus. Som statsejendom blev den henlagt til den
gruppe af bygninger, der ved leje eller salg
skulle gøres frugtbringende for staten. I de
næstfølgende 25 år blev pladsen med den tilhø
rende kirkeruin en kastebold mellem forskelli
ge interesser, og de skiftende indehavere af po
sterne som indenrigsminister, finansminister
og
finansudvalgsformand
snart
forsvarede,
snart nedstemte spørgsmålet om områdets be
varing.70 Ved siden af sine fortalere inden for
regeringskredse havde Frederikskirken gennem
årene en »værge« og trofast forsvarer i Kunsta
kademiet. Men ruinen havde, som fremhævet
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af juristen Anton Klubien 1877, en styrke i sig
benhavns kommune påtænkte at erhverve om
76 Forslaget
selv, der formåede at afvise de mange angreb, – ikke alene rådet.
den ideale
magt, som
omet virkeligt
en kirke støttedes dog af
kunstværk besad, men også den prosaiske
Hetsch, der i et foredrag december 1851 i Indu
striforeningen foreslog en offentlig konkurren
kendsgerning, at en eventuel nedrivning på in
gen måde ville være indtægtsgivende for sta
ce om opgaven.77 Situationen tilspidsedes, da
71
ten, snarere tværtimod.
kommunalbestyrelsen efter nærmere overvejel
Allerede december 1849 fremkom det første
ser gjorde erhvervelsen afhængig af, at kirkeru
forslag til en realisering af pladsen fra en af by
inen først blev nedrevet.78 Til trods for prote
ens entreprenante mænd, grosserer H. P. Lo
ster fra Kunstakademiet, som af flere onder fo
rentzen, der tilbød at overtage og bebygge are
retrak Nebelongs forslag (nr. 3) til bebyggelse
alet med boligkarréer efter en plan, udkastet af
omkring ruinen, pålagde finansministeren Nearkitekten P. C. Hagemann. Ruinen skulle ned
belong at udarbejde en ændret plan for pladsen,
rives og erstattets af en åben plads med et søjle
»naar Kirkebygningen bliver at borttage«. Nebelong afstod dog fra opgaven, idet han frem
monument, opført af sten fra kirken og helliget
erindringen om folkets taknemmelighed imod
holdt både de kunstneriske og økonomiske
kongen som frivillig giver af konstitutionen.72
hensyn, der talte imod nedrivningsplanen.79
Projektet, der støttedes af indenrigsministeren,
August 1852 blev spørgsmålet derfor stillet i
blev dog få måneder senere bremset af en kraf
bero »indtil videre«.80 Et forslag, fremsendt
73
29. juni 1852 af stenhuggermester C. Becker, til
tig protest fra Kunstakademiet. Ifølge domæ
fuldførelse af kirken (benævnt »Fredens kirke«)
nedirektøren, der ligeledes udtalte sig om sa
i rundbuestil med fladhvælvet loft som alterna
gen, indebar protesten dog ingen modstand
mod en eventuel bebyggelse omkring kirken.74
tiv til en borttransport af ruinen til en egnet
grund uden for byen, havde derfor kun akade
På initiativ af finansminister Wilhelm Sponneck, der ønskede pladsen reguleret og ruinen
misk interesse.78
Truslen om ruinens nedrivning var atter
bevaret med henblik på en fremtidig anvendel
se som kirke, udarbejdede arkitekten N. S. Neoverhængende det følgende år, da marineminibelong marts 1851 tre forslag til pladsens be
steriet efter forslag fra en engelsk ingeniør an
byggelse. De vedlagte planer og opstalter, som
modede om at få overladt såvel kirken som det
eksisterende sandstenslager på pladsen til det
det desværre ikke er lykkedes at opspore, tog
påtænkte dokbyggeri på Nyholm.81 Tilbuddet
alle hensyn til ruinens bevaring. Selv om det
egentlig lå uden for hans opgave, havde Nebeblev afslået af indenrigsministeren, A. S. Ør
long ligeledes indføjet et udkast til en rektangu
sted, der nægtede at overlade kirkeruinen til en
fremtidig skæbne som dok. Dog fik marinemilær kirke (45 × 85 alen) på fundamenterne af
nisteriet få år senere mulighed for at erhverve
den eksisterende. Samtidig erindrede han om
stenoplaget på pladsen (s. 601). Fornyede for
en alternativ og billigere løsning, der bestod i at
genanvende rotundens ydermure. Hvad anlæg
handlinger med Københavns kommune stran
get omkring den centrale plads angik, var der
dede ligeledes, da regeringen ikke ønskede at
anerkende den grundlæggende betingelse for
mod nord afsat en 16 alen bred gade i forlæn
gelse af Hoppens Længe, vinkelret på Store
salget – ruinens fjernelse.
Kongensgade.75
1856 fremkom et kontant tilbud på 10.000
Nebelongs kirkeprojekt blev imidlertid ikke
rdl. for overtagelse af kirkeruinen, hvis byg
godkendt. Ifølge finansministeren skulle der aningsmateriale efter forslag fra den engelske in
lene anlægges en gade i Frederiksgades bredde
geniør Alexander Aird kunne benyttes til byens
omkring ruinen, der »for det Første« skulle
nye gas- og vandværker. Ruinen kunne erstat
forblive urørt. Denne plan drøftedes som en
tes af en fontæne som midtpunkt i den centrale
aktuel mulighed i andet halvår af 1851, idet Kø
plads.72 Trods varm støtte fra både magistraten,
borgerrepræsentationen
og
marineministeren
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blev projektet afvist af regeringen. Samme
skæbne led en række andre forslag, der frem
førtes på samme tid: Udnyttelse af pladsen til
»en Bespisningsanstalt efter det Egestorffske
System« eller til anlæggelse af offentlige bade
og vaskehuse for de fattige klasser. En tredje
mulighed, foreslået af den tidligere krigsmini
ster A. F. Tscherning, var at anvende ruinen
(med tagoverdækning) til et »begravelseshus«.82
Blandt de forskellige projekter vakte navnlig
Airds til debat. Kort før sin død juli 1856 send
te Gottlieb Bindesbøll, der siden 1851 havde
været kongelig bygningsinspektør, et stærkt
følelsesladet
indlæg
til
indenrigsministeriet
med en appel om at skåne kirken, »den eneste
Marmorkirke Norden for Alperne«.83 Samme
holdning indtog den unge arkitekt Ferdinand
Meldahl, der fra Rom hjemsendte en, dog ikke
offentliggjort, kronik med forslag om nedriv
ning af den skæmmende mur foran kirken.
»Hvem ved, om man da ikke med Tiden fik
Interesse for den og Lyst til at giøre den færdig
i en værdig Skikkelse?«.84 I den nationalliberale
avis »Fædrelandet« anbefaledes Airds forslag
derimod varmt, og man beklagede kun rege
ringens utilbøjelighed til at tage en klar beslut
ning.85 Endelig kommenterede Hetsch sagen. I
en artikel i »Industriforeningens Quartalskrift«
fremførte han nok engang sit forslag om at rej
se en kirke på pladsen, enten i form af en kup
pelhvælvet bygning med bevarelse af de eksi
sterende mure eller som en rektangulær basilika
(40 × 96 alen) på fundamenterne af den nedrev
ne ruin.86 Det sidstnævnte forslag havde allere
de året før været præsenteret for offentligheden
på Charlottenborg (fig. 98).87 Selv foretrak
Hetsch denne fremfor rotunden, der efter hans
mening var uheldig i akustisk henseende, ikke
mindst, når det gjaldt den protestantiske guds
tjeneste. Bygningen tænktes opført af mar
morblokke, rigt smykket ud- og indvendig
med malerier, skulpturer og ornamentik. En
åben forhal med søjlebårne arkader vendte mod
Bredgade, mens facaden mod Store Kongens
gade kun havde en enkel portal. Indvendig var
føjet et galleri i to stokværk til de to langsider.

Bag alteropbygningen, der havde store lig
hedspunkter med hans 1842 indviede S. Ans
gars kirke (DK. Kbh.By, 5, s. 395f), var et
stort maleri af Kristi himmelfart. I artiklens
slutning foreslog Hetsch imidlertid, i fald kir
keplanerne ikke kunne realiseres, at lade ruinen
nedbryde til grunden fremfor at lade den over
gå til vore efterkommere i sin nuværende til
stand. På tomten kunne da rejses et smukt
springvand, som foreslået af Aird. Her er såle
des tale om en udvikling af Hetschs stand
punkt, fra et tidligere, betingelsesløst forsvar
for ruinens bevaring til en nu mere realpolitisk
holdning.
Sideløbende med forhandlingerne omkring
pladsens afhændelse drøftedes fortsat mulighe
den for at udparcellere arealet omkring kirken
og bevare denne uberørt. På opfordring af in
denrigsministeriet
omarbejdede
bygningsdirektør F. F. Friis februar 1856 Nebelongs bebyggelsesplan (nr. 3), idet han efter ministerens
ønske udelod den planlagte gade udfor Hop
pens Længe. Samtidig øgede han distancen fra
den bevarede kirkeruin til de projekterede byg
ninger med to alen (fig. 99).88 Men også denne
plan henlagdes. 1857 undergik kirkeruinen dog
en nødtørftig reparation efter forslag fra byg
ningsinspektør Christian Hansen,89 – et foreta
gende, der sikkert skal ses i lyset af finanslovs
debatten 1856-57, hvor muligheden for plad
sens afhænding til kommunen (inclusive den
istandsatte ruin) atter drøftedes.
Tanken om at fuldføre kirken var dog endnu
ikke opgivet, og sagen fik øget aktualitet ved
Trinitatis’ sogns deling 1858 i et søndre og nor
dre område.90 Samtidig ansøgte den anglikan
ske menighed om at få overladt ruinen, omend
uden resultat.91 Med Orla Lehmann, der sep
tember 1861 var blevet indenrigsminister, fik
Marmorkirken atter en varm fortaler. 1862
søgte han at vinde gehør for et forslag om kir
kens fuldførelse eller i det mindste en beskyttel
se af de eksisterende mure. Sagen støttedes af
Chr. Hansen, der fik opbakning fra Hetsch,
Høyen og H. W. Bissen. 19. sept. 1862 indleve
rede han på indenrigsministerens opfordring
sine forslag (jfr. fig. 126). Der var for ham tre
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Fig. 98. Udkast til Marmorkirken af G. F. Hetsch, 1855 (s. 594). Hovedfacade, tværsnit mod alter, funda
ments- og grundplan. 1:600. Kunstakademiets Bibliotek. – Proposal for the Marble Church by G. F. Hetsch 1855.
Main facade, cross-section towards the altar, foundation- and ground-plan.

muligheder: 1) en foreløbig istandsættelse af
ruinen med anlæg af en gade henover pladsen (i
alt takseret til 13.068 rdl.), 2) en midlertidig
opførelse med rejsning af en ydre trækuppel,

beklædt med kobber og en pudsning af såvel
eks- som interiør (i alt 143.770 rdl.) eller 3) en
komplet færdiggørelse, omfattende tillige kir
kens indretning med de vigtigste inventarstyk-
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Fig. 99. Plan til bebyggelse om
kring Marmorkirken, udført af
F.F. Friis 1856 (s. 594). 1:2000.
KglBibl. – Plan for the develop
ment round the Marble Church by
F. F. Friis.

ker (i alt 263.450 rdl.). Det var dog stadig hans
tanke, at den omliggende grund skulle bebyg
ges, enten med boligkarréer eller som først

foreslået med en bygning til forskellige kunst
samlinger på pladsens sydside.91 Forslaget var
ledsaget af en – i dag ukendt – tegning.

Fig. 100. Plan til bebyggelse af
Marmorpladsen, udført af Chri
stian Hansen, 6. sept. 1865
(s. 597). 1:2000. KglBibl. – Plan
of the development of Marmorplad
sen by Christian Hansen, 6th Sep
tember 1865.

HETSCHS PROJEKT 1862

Det skulle imidlertid heller ikke ved denne
lejlighed lykkes at føre projektet igennem fi
nansudvalget, der endog modsatte sig selv den
mindste bevilling til ruinens konservering med
den motivering, at dette kunne opfattes som et
første skridt til en fuldførelse og derfor ville
være bindende for senere regeringer. En enkelt
af udvalgets medlemmer, H. H. Kayser, gik
endog så vidt, at han erklærede ruinen for
dødsdømt.92 I »Illustreret Tidende« juni 1862
fremkom Hetsch i øvrigt med endnu et forslag
til Marmorkirken.93 Projektet, der også kendes
fra en samtidig skitse (fig. 101), er i virkelighe
den identisk med det første af de to alternati
ver, han fremlagde 1856: en fuldførelse af den
eksisterende rotunde. Forbeholdet over for
bygningens akustik havde åbenbart vejet min
dre i vægtskålen i forhold til respekten for byg
ningens Pantheonlignende grundform. Hermed
var ringen desuden sluttet til hans ældste for
slag fra 1834 (fig. 93-94). I interiøret var alter
bordet vist i den vestvendte niche under en
fremstilling af Himmelfarten (som 1855-56),
men nu flankeret af prædikestol i syd og døbe
font i nord. Som Chr. Hansen foreslog Hetsch
opførelse af et kunstgalleri ved pladsens syd
side.
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På trods af regeringens negative holdning
mht. fuldførelsen af Marmorkirken søgte in
denrigsministeren, J. B. S. Estrup 1865 atter at
fremme sagen om en bebyggelse uden om rui
nen. Et forslag af 6. sept. 1865, udarbejdet af
Chr. Hansen, viste kirken indrammet af en ot
tekantet plads og flankeret af to rækker ejen
domme (ialt 10 parceller) mod nord og syd.
Derimod var bebyggelsen mod Store Kon
gensgade og Bredgade sløjfet (fig. 100). Anta
gelig for at lempe sagsbehandlingen i finansud
valget foreslog man i første omgang, at kun
området øst (nordøst) for kirken blev afhæn
det.93
Under
finanslovsdebatten
fremkom
yderligere to tilbud. Det ene var fra Industri
foreningen, der til den planlagte udstilling 1869
ønskede at opføre en egnet bygning på arealet.
Tegningerne hertil var allerede udarbejdet af ar
kitekten Vilhelm Petersen.96 Det andet tilbud
kom fra stenhugger E. Nielsen, mangeårig lejer
af
stenhuggerværkstederne
på
kirkepladsen.
Denne tilbød at overtage grunden for 150.000
rdl. Begge tilbud afvistes af rigsdagen, der fo
reløbig anbefalede den delvise afhænding efter
Hansens plan. 1866 føjedes en 22 alen bred gade
til planen, placeret langs den nordre karré. En
opgørelse over de reelle indtægter herfra, fra-

Fig. 101. Projekt til Marmorkirken, udført af G. F. Hetsch 1862 (s. 597). Hovedfacade og tværsnit. 1:600.
Kunstakademiets Bibliotek. – Proposal for the Marble Church by G. F. Hetsch. Main facade and cross-section.
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Fig. 102. Vilhelm Klein:
Projekt til Marmorkir
ken i nygotisk stil, »crca
1866« (s. 599). Kunst
akademiets Bibliotek. –
Vilhelm
Klein:
Proposal
for the Marble Church in
the neo-gothic style (»c.

1866«).

regnet summen for erhvervelsen af de private
bygninger mod Store Kongensgade, afslørede
dog, at projektet næppe havde de store mulig
heder for sig.97 Hertil kom, at ruinens stadig
fremadskridende forfald gjorde en definitiv af
gørelse bydende nødvendig.
Det centrale spørgsmål var på ny genstand
for en offentlig debat. Som en varm fortaler for
kirkens genopbygning efter Harsdorffs knap 70
år gamle udkast trådte hofbygmesterens eget

barnebarn, præsten Christian Gotfried Scha
per, frem med pjecen »Marmorkirken og Mar
morpladsen«, udgivet 1867.98 Denne løsning
frarådedes stærkt af arkitekten Vilhelm Klein,
der gik ind for ruinens nedrivning og skånsels
løst karakteriserede de bevarede rester som
værdiløse, hvad enkeltformerne angik, mens
hovedformen (ydermurene) snarere var til ska
de end gavn ved et fremtidigt nybyggeri.99
Klein havde ganske vist selv vundet Akade-

Fig. 103. Vilhelm Klein:
Projekt til Marmorkir
ken i nyromansk stil,
1867 (s. 599). Kunst
akademiets Bibliotek. –
Vilhelm
Klein:
Proposal
for the Marble Church in
the neo-romanesque style,

1867.

KLEINS PROJEKTER

miets prisopgave 1864 med et projekt til Mar
morkirkens fuldførelse som en evangelisk kirke
og til en regulering af det omgivende terræn.
Året efter udstilledes hans forslag på Charlottenborg. En tegning, der ifølge en (sekundær?)
påskrift er dateret »crca 1866«, kunne måske
hidrøre herfra (fig. 102).100 Centralbygningen
er omformet i nygotisk stil med stærke remini
scenser af toskansk (pisansk) stilindflydelse.
Foråret 1867 viste der sig en aktuel mulighed
for at få opført en ny kirke på området, da et
udvalg, ledet af stiftsprovst C. Rothe anmode
de indenrigsministeren om at få overladt Mar
morkirkens ruiner til opførelse af en sognekir
ke her eller »paa en anden muligvis mere hen
sigtsmæssig Plads«.101 Blandt udvalgets med
lemmer var Klein selv, der havde udarbejdet et
projekt til den ny kirke (fig. 103).102 Forslaget,
som ledsaget af en tegning og et fotografi fremsendtes til finansministeren 6. marts 1867, viste
en rektangulær (35 × 70 alen) basilika, lagt på
pladsens vestlige halvdel. En stor åben plads,
indrammet af boligkarréer og alléer førte op til
hovedfacaden, hvis åbne søjleforhal flankeredes
af to tårne. Tilsvarende tårne markerede hjør
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nerne i vestenden, der lå tilbagetrukket fra Sto
re Kongensgade. I modsætning til arkitektens
tidligere forslag var dette projekt præget af på
virkning fra romansk arkitektur af norditali
ensk (veronesisk) oprindelse. Kleins udkast
vandt i første omgang tilslutning fra finansmi
nisteren.103 Ved elimineringen af Jardins kirke
var der nu et større disponibelt areal til bolig
byggeri (26.991 alen2 mod 17.500 alen2 efter
Chr. Hansens forslag), dels undgik man eks
propriering af ejendommene mod Store Kon
gensgade. Under finanslovsdebatten fremkom
imidlertid et tredje forslag, udarbejdet af arki
tekten Chr. Zwingmann på opfordring af C.
F. Tietgen og ligesom Kleins udstillet på Charlottenborg (s. 641). Også dette forslag, der vil
blive
behandlet
mere
udførligt
nedenfor
(s. 641f.), vakte ministerens interesse, vel ikke
mindst fordi det i modsætning til Kleins genan
vendte de gamle kirkemure. Da der imidlertid
manglede den fornødne økonomiske garanti
for den ny sognekirkes opførelse, og der med
det tredje forslag var bragt nye momenter ind i
sagen, vedtog man på ny at lade spørgsmålet
hvile.104

Fig. 104. Anonymt projekt til Marmorkirken,
o. 1866 (s. 600). Hovedfacade. 1:600. KglBibl. – Anonymus proposal for the Marble Church, c. 1866.
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Fig. 105. Th. Stuckenberg: Projekt til monument for Frederik VII, Grundloven og de faldne krigere. Fra
»Illustreret Tidende«, 5. jan 1868 (s. 600). – Th. Stuckenberg: Proposal for the monument of Frederik VII, the
Constitution, and the Fallen Warriors. From »Illustreret Tidende«, 5th January 1868.

Blandt forslag til Marmorkirkens fuldførelse
skal endelig nævnes et anonymt udkast, bestå
ende af facadetegning, tværsnit og plan, den
førstnævnte tegnet på et papirark af mærket:
»Whatman«, dateret 1866 (fig. 104).105 Vand
mærket giver hermed en terminus post quem
for projektet, der trofast har bibeholdt den ek
sisterende bygnings nedre stokværk. Andet
stokværks mure er dog trukket tilbage og hvi
ler på den indre pillekrans. En statueprydet ba
lustrade danner overgang til kuplen og lanter
nen, hvis former er nært beslægtet med Jardins
(jfr. fig. 62). Begge søjleportiker i øst og vest er
dog eliminerede. Tværsnittet viser en pulpitur
etage mellem nedre stokværks arkader, samt et
andet pulpitur, hegnet mod midterrummet
med en konsolbåren omløbende balkon. En
lav, kassetteprydet kuppel er foroven forsynet
med en – vel glasoverdækket – lysåbning
umiddelbart under lanternen.
Stemningen for en snarlig afhænding af kir
kepladsen og »den derpaa værende Ruin« af
spejlede sig med voksende tydelighed i de føl
gende års finanslovsdebatter. 1869-70 medtoges området i rækken af statsejendomme, der
agtedes bortsolgt. Samtidig meddelte finans
ministeren, at man ville søge at få pladsen over
draget til Københavns kommune. En afgøren

de forudsætning var dog, at statens ejendoms
ret, der aldrig tidligere havde været tinglæst,
stadfæstedes ved dom. Dette skete i Hof- og
stadsretten 1869.106 Ved finanslovens vedtagelse
1870 fik bestemmelsen om Frederiks kirke
plads’ salg lovkraft. Herefter synes de sidste
formaliteter bragt i orden, og der manglede nu
kun et kontant tilbud, som kunne accepteres af
den samlede regering.
Alligevel fremkom der endnu i 1 1 . time pro
jekter til kirkepladsens anvendelse. Et af de sid
ste skud på stammen var arkitekten Th.
Stuckensbergs forslag vedrørende kirkens om
dannelse til et monument for Frederik VII,
grundloven og de faldne krigere (fig. 105). Pro
jektet, der udstilledes på Charlottenborg 1868,
udnyttede ruinens nedre partier som sokkel for
en piedestal med H. W. Bissens rytterstatue af
kongen (udført 1863-73). Pladsen er på gengi
velsen hegnet af beboelsesejendomme.107

KIRKERUINENS TILSTAND 1820-1874
I den årrække, hvor kirkens fremtidige skæbne
forhandledes
blandt
myndighederne,
henlå
»ruinen« som et malerisk relikt fra fortiden,
dog mindre et monument over fordums stor
hed end en forevigelse af »den menneskelige
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Fig. 106. Prospekt af Marmorkirkens ruin, set fra nord. Xylografi efter tegning af C. N. fra »Illustreret
Tidende«, 24. nov. 1861 (s. 617). – View of the Marble Church seen from the north. Xylograph after drawing by C. N.
From »Illustreret Tidende«, 24th November 1861.

Afmagt« eller »Mindesmærke om en tidligere
Regjerings Kortsynethed«.108 Ruinens tilstand
ændrede sig ikke væsentligt igennem de mange
år. Den kongelige resolution af oktober 1820
havde ganske vist tilladt en fri anvendelse af
bygningen som marmorbrud, men i praksis sy
nes man alene at have fjernet de dele, der også
ifølge Harsdorffs projekt skulle elimineres:
Tårnene, fundamentet til den bageste portal
mod Store Kongensgade og til den indre, om
løbende søjlerække.109 Hertil kom, at lageret af
marmor- og sandsten gradvist blev reduceret.
Således blev marmor herfra bl.a. anvendt til
Christiansborg, til Bernstorffstøtten (1825), til
Thorvaldsens museum (1841-42), til Christian
IV.s ufuldførte monument i Roskilde (1842,

DK, Kbh. Amt s. 1508f., 1524f) og – mere pro
saisk – til produktion af mineralvand på Rosen
borg Brøndanstalt (1856).110 Samme år fik Marineministeriet tilladelse til at fjerne lageret af
bornholmske sandsten fra pladsen. Der har dog
stadig været stenoplag på pladsen, dels forskel
lige private stenhuggeres materiale, dels diver
se marmorblokke. 1868 overflyttedes de syv
porfyrfragmenter til Christiansborg. Den store
skål var allerede 1843 efter henstilling fra byg
mester Hornbech taget i anvendelse i Kronborg
slotskirke (s. 539).
Det var uundgåeligt, at tidens tand kom til at
tære hårdt på de utildækkede bygningsfragmenter. Allerede 1806 nævnedes marmormu
rene at være »gjennemtrængte af Salpeter«,108
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Fig. 107. Marmorkirkens ruin set fra Bredgade med festdekorationer foran den indrammende mur i anledning
af arveprins Ferdinands bryllup 1829. Akvarel af H. G. F. Holm (s. 602). Det Nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg. – The ruins of the Marble Church seen from Bredgade with the decoration in occasion of prince
Ferdinand’s wedding in the foreground.

og 1862 rapporterede bygningsinspektør Chri
stian Hansen, at murene var meget forvitrede,
og at vandet flere steder havde banet sig vej
gennem fugerne, således at der havde dannet
sig drypsten.72 Selv havde han 1857 henstillet
til, at man iværksatte en reparation, herunder
en rensning af de øvre partier og en udfugning
af revnerne med cement.111 En foreløbig nød
tørftig istandsættelse fandt sted o. 1861. Ved
denne lejlighed blev enkelte forvitrede bygningsled nedtaget, ruinen indhegnet og en of
fentlig sti anlagt henover pladsen (jfr. s. 614).112
Derimod måtte man opgive en mere ambitiøs
plan om anvendelse af i alt 13.068 rdl. til over
dækning af ruinen med et bræddetag, anlæg
gelse af et fortov omkring kirken og en makadamiseret gade henover pladsen på grund af
manglende støtte i finansudvalget.113 1863 be
vilgedes dog 66 rdl. til beplantning af hjørnet
ud mod Store Kongensgade.72 I forvejen havde
Marmorkirken sin helt egen flora. Der voksede
store buske og træer (ahorn, ask og elm) på
siderne og oven på tinderne, enkelte af en højde
på 4-5 alen. Hertil kom mindre vækster som
natskygge, stikkelsbær og hyld.114
Som tidens prospekter og skrevne beretnin
ger vidner om (jfr. s. 605f.), udspillede der sig
et broget folkeliv på pladsen med græssende

geder, vaskekoner og forskellige håndværks
folk i arbejde. Men foruden at være have og
arbejdsplads for kvarterets beboere, samt udflugtsmål
for
kunstinteresserede,
fungerede
kirkepladsen tillige som kulisse i forbindelse
med forskellige festligheder i kongehuset. Ved
arveprins Ferdinands og prinsesse Carolines
bryllup 1829 opsattes således mod Bredgade en
skærmfacade, hvori var indsat tre tempellignende bygninger med malede fædrelandske al
legorier, alt udført under bygmester Hornbechs ledelse og med bistand bl.a. af C. W.
Eckersberg (fig. 107). Ved Frederik VI.s og
Christian VIII.s bisættelser 1839 og 1848 var
der ligeledes illuminationer ved ruinen.115

BYGNINGERNE PÅ KIRKEPLADSEN
Frederiks kirkeplads omfattede to grunde,
matr.nr. 185 og 259/1806. Heraf repræsentere
de den første den egentlige kirkeplads (oprin
delig prinsesse Charlotte Amalies have) med
den ufuldførte kirkebygning i centrum, om
kranset af forskellige værksteder og boliger,
der tildels var opført før 1770 til de ved bygge
pladsen knyttede håndværkere og funktio
nærer. Pladsens anden parcel mod Store Kon-

BYGNINGERNE PÅ KIRKEPLADSEN

gensgade havde allerede før kirkens anlæggelse
været bebygget, men anvendtes siden af kirke
byggeriets
medarbejdere
(forvalter,
smed).
Hertil kom mod nord en ca. 20 alen bred strim
mel i grundens fulde dybde, den tidligere Prin
sessegade mellem haven og Fajancefabrikken
(jfr.fig. 8). Der havde ganske vist aldrig været
tinglyst noget skøde, hverken på de to før
nævnte grunde eller Prinsessegade,116 men i
praksis var gaden allerede under kirkebyggeriet
blevet henlagt til de to andre parceller. Dette
skulle rejse et problem, da ejeren af en nabo
ejendom (matr. 260) krævede ejendomsret over
en del af det oprindelige gadeareal.117
Ved kirkebyggeriets standsning udlejedes de
endnu anvendelige bygninger, bortset fra for
valterboligen. Dette forhold videreførtes helt
frem til pladsens salg 1874. Lejeindtægterne til
faldt statskassen, ligesom det påhvilede de of
fentlige myndigheder at udføre de nødvendige
reparationer og ombygninger. Foruden byg
ningen udlejedes dele af det ubebyggede områ
de som haver eller oplagsplads for de ejendom
me, der grænsede op mod kirkepladsen (jfr.
fig. 114-115). Endvidere blev det tilladt flere af

Fig. 108. Situationsplan af Mar
morpladsen, udført 1828 af stadskonduktør C. Schlegel efter hof
bygmester C. B. Hornbechs re
kvisition.
1:2000.
Kunstakade
miets Bibliotek. – Site plan of Mar
morpladsen made in 1828 by the city
surveyor, C. Schlegel, requisitioned
by C. B. Hornbech, court superinten
dent of works.
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nabohusene at have vinduer og tagdryp mod
pladsen, dog under forudsætning af, at dette
ændredes, dersom kirken skulle blive fuldført.
I det følgende skal kort omtales de vigtigste
af ejendommene, hvis bygningshistorie og leje
forhold kan belyses gennem et fyldigt arkivma
teriale.118 Mod Store Kongensgade lå i nordvest
et to stokværk højt mur- og bindingsværks
hus på 13 fag (28¼ × 14 alen) med kviste
(fig. 108, 116). Huset eksisterede allerede, da
kirkepladsen etableredes (jfr. fig. 8). Sidenhen
blev her forvalterbolig og fra o. 1845 et asyl,
oprettet af dronning Caroline Amalie. 1867 af
løstes dette af Københavns tjenestepigehjem.119
Et skur nord for asylet var en tid indtil 1849
overladt prins Ferdinand som vognskur i be
kvem nærhed af hans residens i Bernstorffs pa
læ.120 Adskilt herfra af en mur med port ind til
pladsen lå smedeboligen, en toetages mur- og
bindingsværksbygning på 10 fag (20 × 11¾
alen). Bag denne var mod kirkepladsen en
blandingsmurs-bygning på to etager (25 × 8
alen), der var bolig for forvalteren ved det kon
gelige marmor- og stenoplag (Frederiks stenbrudsoplag). På pladsens søndre del lå en række
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Fig. 109. Prospekt af Marmorkirkens sydøstparti med stenhuggere og forskellige besøgende. Fotografi af
Vilhelm Tillge o. 1870. NM2. – View of the Marble Church to the south-east c. 1870.
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stenhuggerværksteder, der 1829-31 ombygge
des af C. B. Hornbech.121 Disse var med et
plankeværk adskilt fra det øvrige område.
Stenhuggerværkstederne var senest udlejet til
firmaet E. Nielsen, der iøvrigt 1866 havde søgt
at erhverve hele kirkepladsen, da spørgsmålet
debatteredes i rigsdagen (jfr. s. 597). En parcel
nærmest Bredgade, også tidligere bebygget
med stenhuggerværksteder, udlejedes senest til
billedhuggeren C. J. Rosenfalk. I hjørnet mel
lem disse to arealer opførtes 1872 en Frøbelsk
børnehave.72
I
kirkepladsens
nordøsthjørne
mod Bredgade lå endelig en toetagers bygning,
9 fag lang (45¼ × 11½ alen), opført dels af
grundmur, dels blandingsmur. Ejendommen,
der omfattede det tidligere billedhuggerværk
sted (opført 1765), var »herskabeligt« indrettet
og beboedes senest af kgl bygningsinspektør
P. E. I. Kornerup. På denne del af pladsen fik
plantageejeren Christopher McEvoy 1819 tilla
delse til at anlægge en gashytte, der skulle an
vendes til oplysning af hans egen bolig (Dehns
palæ) og de kongelige palæer på Amalienborg.
Gashytten blev dog atter nedlagt 1827 og mid
lerne herfra skænket til Garnisons sogns sko
le.122 En 4,5 alen høj mur med portal hegnede
kirkepladsen mod Bredgade.

KIRKERUINEN SOM MOTIV FOR
SAMTIDENS LITTERATUR OG MALER
KUNST
En redegørelse for Frederikskirkens skæbne
1770-1874 må foruden de konkrete projekter til
dens anvendelse omfatte dens betydning som
motiv i periodens poesi og billedkunst.
Motivet har flere aspekter. Byggeriet lå stille
på samme tid som det romantiske ruinsværme
ri kulminerede.123 Ruiner havde allerede i det
17. århundrede vundet indpas som en malerisk
staffage, der erindrede om svundne tiders stor
hed og stimulerede selverkendelsen. Det føl
gende århundredes udgravninger i Syditalien,
Herculanum og Pompeji skærpede interessen
for antikkens arkitektur. De klassiske bygnin
gers klare og logiske konstruktioner blev
grundstammen i det nyklassicistiske form

Danmarks Kirker, København
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sprog. Fra 1800’rnes begyndelse medførte nati
onalfølelse og en større historisk bevidsthed en
stigende interesse for nationale mindesmærker.
Det medførte, at de stemninger, ruinerne vak
te, mere og mere blev overført på deres proveniens. Frederikskirken blev allerede 1777 be
skrevet som »recht antic«.124 Associationerne
om Rom gentages af stadig flere. Men interes
sen synes præget af den aktuelle politiske situa
tion. Den kronologiske gennemgang af moti
vets popularitet viser en klar forbindelse mel
lem kunstnernes interesse og den aktuelle debat
(Kunstforeningens konkurrence 1834, de gen
tagne tanker om ruinens nedrivning og de kon
krete forslag til en anvendelse af såvel selve
bygningen som dens materialer, jfr. s. 588f.).
Et debatindlæg i »Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn« januar 1806 opsummerer den ambi
valente holdning til den både maleriske og sør
gelig ufuldførte kirke på et tidspunkt, hvor der
endnu var håb om, at C. F. Hansen ville fuldfø
re sin læremester C. F. Harsdorffs projekt
(s. 584), med ordene, at »dersom denne Kirke
havde været en Levning fra Oldtiden, dersom
man kunne sige: for adskillige Aarhundreder
siden var den en glimrende Bygning, men
Tidens Tand har forandret den til Ruiner, saa
vilde man kunne trøste sig med den Tanke, at
den dog engang havde været til, og at intet i
Verden kan vare evig. Men nu – nu føler man et
slags Harme over, at endog den menneskelige
Afmagt skal foreviges i Marmor ...«.125 1821
stillede det samme blad en »Gaade« i form af et
digt, hvori titlens »levende Døde« begræd sin
skæbne.126 Det resulterede i to »poetiske opløs
ninger«, som blev trykt i henholdsvis »Iversens
fyenske Avis« og »Riber Stifts Adresseavis«.127
Det er beskrivelser, som begge følger forlæg
get i såvel kompositionen som det nationaltkristelige grundsyn. Forfatningsændringen 1849
gav spørgsmålet om ruinens anvendelse forny
et aktualitet. Samtidig spores en mere nostal
gisk indstilling. »Fædrelandet« nævner 1852, at
der nu er mange som foretrækker at »conservere Ruinen som en smuk Ruin og bebygge det
omliggende Terrain«.128 Og fjorten år efter retter arkitekten Vilhelm Klein en skarp kritik
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Fig. 110. Christian Olavius Zeuthen: Marmorkirkens indre, set mod Amalienborg Plads, 1839 (s. 616). Kraks
Legat. – Christian Olavius Zeuthen: Interior of the Marble Church seen towards Amalienborg Plads, 1839.

mod en artikelforfatter fra »Kronen« som har
nok i, at kirken er stor, rund og af marmor, til
at »sværme løbsk og sige, at den i Skjønhed og
Materiale ikke staaer tilbage for noget af Roms
Oldtidsminder«.129
Ruinromantikken
har
på
dette tidspunkt fået en mere epigonisk ka
rakter.
De egentlige poetiske værker rummer de
samme tendenser som de polemiske indlæg i
bladene. 1811 gav B. S. Ingemann udtryk for
sit vemod, da han i »Elegie« så Marmorkirken
som et sørgeligt symbol på sin småtskårne
samtid.130 N. F. S. Grundtvig gav symbolikken
aktualitet, da han i »Roskilde-Riim« og »Roskilde-Saga« 1814 sammenlignede den tilsynela
dende tabte kirke med det land, der havde leve

ret dens sten.131 Tonen var skærpet, da han tre
dive år efter genoptog temaet med »Marmor
kirken«:
»Marmelsten fra Norges Fjæld
stævned over Havet
du til Axelstad i Kvæld
for at staa begravet
som et Barn i svøbet alt
ynkelig af Virak kvalt
og med rædsom Kulde
jordet over Mulde?
Kunstig bygt som til Ruin
med de samme skjønne Suler
trods din Rejsning rank og fin
luder du og skuler
uden Alter, uden Daab
uden Orgel, uden Haab
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som en Yngling skaldet
som et Barn forfaldet.
Kullet Kirke vel tilforn
har man set saa ofte,
men ej blot foruden Taarn
uden Tag og Lofte
med Vindøje kun for Glug
og med Gjenlyd kun for Suk
ej for Salmesange
det er Kaar fuldbange!
Daglig synker nu i Grus
Stenen som indviet
blev engang til Herrens Hus
har forgjæves biet
paa hvad som en Spaadomssang
Kirkegrunden overklang
varsled over Vugge
ingen hule Sukke.
Kirkeskibe, Kirkekor
længe ufuldendte
saa man vidt og bredt paa Jord
dog kun Tyrker nænte
halvbygt Herrens Bedehus
helt at lægge ned i Grus
eller af dets Buer
bygge Legestuer!
Er da Norden saa forgjort
Danmark saa forhærdet
Herrens Hus og Himlens Port
Kerubiner-Sværdet
frækt at byde Haan og Trods
som om ej det lød til os
Himlens Gud opægger
Templets ødelægger!
Fremad kun igjennem Slør
selv Profeten skimted
dog var paa de danske Ø’r
dejligt Søndags-Glimted
saa bag Sløret lærte vi
Tyrker-Tiden er forbi
Guderne i Norden
stige op ad Jorden!
Sandes det, da ej i Jord
synke dine Buer
Ej paa Kirkegrund i Nord
knejse Legestuer
men som i en Julenat
hvælves du til Kirke brat
hilser os i Vange
Engles Morgensange.
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Marmelsten fra Norges Fjæld
da du selv skal kvæde

sent du stævned hid i Kvæld
kun til Juleglæde
Morgengny om Midnat mørk
Paradiset nyt i Ørk
Livets Træ blandt Grave
midt i Edens Have!«132

Emil Aarestrup var mere blasfemisk, da han
1839 mindedes sin barndoms leg i Marmorkir
kens »Helgennischer«!133 Et typisk udslag af
den nyromantiske bølge er endelig Vilhelm
Bergsøes anvendelse af Frederikskirken i »Fra
Piazza del Popolo« 1866, hvor den patetiske
ruin afspejler helten Henry Vernons følelser.134
I
billedkunsten
anvendes
Frederikskirken
som et stadig tilbagevendende motiv fra
1800’rnes andet årti. C. W. Eckersberg brugte
den i et maleri, udført umiddelbart efter at han
var vendt hjem fra Rom, og har sandsynligvis
også anbefalet motivet i forbindelse med per
spektiv- og farvestudier. Ved siden af en række
mere nøgterne skildringer, som tilsyneladende
spejler denne indflydelse, kendes dog også bil
leder af en mere romantiserende karakter, hvor
kunstnerne har hæftet sig ved stemningsvæk
kende detaljer eller vist pladsen i al dens maleri
ske forfald. Denne mere genreprægede anven
delse af motivet vinder stadig større indpas og
synes efter o. 1850 enerådende. Den forbedrede
adgang til området har fra dette tidspunkt også
givet flere ældre kunstnere, såvel som amatører
lejlighed til at skildre ruinen (s. 610f.).
C. W. Eckersbergs billede (kat. 1, fig. 111)
ligger i forlængelse af hans romerske prospek
ter og danner en afrunding af hans indtryk fra
rejsen. Motivet er typisk set fra siden. Kirkens
østfacade er anbragt vinkelret på billedplanet,
så den sammen med portalens søjletromler
danner en ramme om et perspektivisk vue, der
lukkes af det daværende kadetakademi mod
nord. Modsætningen mellem Kadetakademiets
trekantgavl, facadens fremspringende og for
kortede dør- og vinduesindfatninger samt søj
lernes stærkt skyggede ellipsoidformer, for
vandler rummet til et geometrisk stilleben.
Samme plastiske opfattelse af de arkitektoni
ske elementer præger Eckersbergs romerske
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Fig. 111-112. C. W. Eckersberg: Prospekter af Marmorkirkens østparti. 111. Marmorkirkens kolonnade set
mod Fredericiagade, o. 1817 (s. 614). Den Hirschsprungske Samling. 112. Udsyn gennem Marmorkirkens
portal mod Amalienborg, før 1835 (s. 615). Øregaard Museum. – C. W. Eckersberg: Prospects of the eastern part of
the Marble Church. 111. The colonnade of the Marble Church towards Fredericiagade, c. 1817. 112. View through the
main doorway looking towards Amalienborg, pre-1835.

prospekter. I begge tilfælde medfører skildrin
gens akkuratesse en overdreven og næsten
idealiserende realisme. Billedet af Marmorkir
ken er ingen letgenkendelig vedute. Det er en
samling enkeltformer som er trukket frem og
gjort til selvstændige værdier i en perspektiv
studie.
En tilsvarende udnyttelse af ruinen findes i
en række tegninger og malerier udført af
Eckersbergs elever i 1830’rne og -40’rne. Moti
vets opblomstring kan sammenholdes med to
begivenheder. 1833 udsendte Eckersberg sin
»Forsøg til en Veiledning i Anvendelse af Perspectivlæren for unge Malere«, hvori han lige
som på de umiddelbart efterfølgende perspek
tivkurser anbefalede studieobjekter med kon

struktive komplikationer.133 Dette har givetvis
henledt kunstnernes opmærksomhed på Frede
rikskirken, der med de blottede former i de
ufuldførte mure var en prøvekollektion af per
spektiviske problemer – og lå så nær.
Den anden impuls kom fra Kunstforeningen,
der 1834 udskrev en konkurrence om anven
delsen af Frederikskirkens levninger (jfr.
s. 588). På dette tidspunkt var den økonomiske
krise overstået, og de liberalistiske idealer slået
igennem. Der var opstået en ny æsteticisme,
koncentreret om det virkelige og det nære,
hvor kunsten var en naturlig bro til en større
erkendelse og en bedre verden, og man be
stræbte sig på at udnytte såvel egne som natio
nale ressourcer på den bedste måde.136 Denne
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indstilling er en væsentlig spore til en række
mere idealistiske genreskildringer, hvor ruinen
indgik som kulisse i en arkadisk idyl.
Som udprægede eksempler på perspektivstu
dier kan nævnes to tegninger, udført af C. O.
Zeuthen 1839 (kat. 36-37). De er minutiøst
gennemarbejdede, med en sikker rumfornem
melse og sans for bygningens struktur. Det
mindste billede, der er forsynet med hjælpelin
jer, svarer til Eckersbergs, men er set mod syd.
Det største viser kirkens indre mod øst. Porta
len mod Amalienborg fremhæves med en
slagskygge, som flugter hjørnepavillonernes
tag og peger mod soklen til Frederik V.s rytter
statue (fig. 110).
Den samme portal er blandt de hyppigst
skildrede detaljer. Det fineste eksempel er en
sepiategning, som med sin præcise konstruk
tion og distinkte stregføring overbevisende er
tilskrevet Eckersberg (kat. 2). Portalen er i det
te tilfælde udformet som en ramme om et ud
syn, der fortoner sig i den takkelageindrammede rytterstatue. Lyset skærpes af den høje him
mel og forgrundens skygge og giver scenen på
den anden side af portalen et næsten sfærisk
præg (fig. 112). Tegningen er sandsynligvis ud
ført før 1835, da Thorald Læssøe signerede og
daterede en tegning med et næsten identisk billedudsnit (kat. 25). Læssøes øjepunkt ligger
dog både højere og længere tilbage. En usigneret tegning, som også skyldes Læssøe, viser
samme motiv fra et noget sydligere punkt
(kat. 26).
På baggrund af disse tegninger er Læssøe
desuden tilskrevet et maleri, hvor øjepunktet
atter ligger nord for aksen (kat. 27). Den inter
esse for ruinens maleriske kvaliteter som karak
teriserer disse tre billeder, er endnu tydeligere i
et billede signeret 1834, hvor nordmuren er set
indefra og stenenes gråskala modstillet en bid
blå himmel samt et kraprødt tag i det fjerne
(kat. 24).
Læssøe har endelig udført et maleri og to
tegninger, hvor et hjørne af ruinen danner for
grund i et prospekt af husene imod Store Kon
gensgade (kat. 28-30). Billeder af samme type
findes hos F. C. L. Zweidorff, F. H. Sødring og
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G. E. Libert, samt blandt H. G. F. Holms pro
spekter (kat. 35, 17-19, 32, 34, 5-8). De viser
alle ruinen parallelt med billedplanet og hus
rækken vinkelret derpå. Læssøe har atter kon
centreret sig om murmassen og skildret den
med skulpturel monumentalitet. Hos ham er
husene staffage. De øvrige har mere malet mil
jøet. Hos dem er ruinen staffage. Zweidorff
lader kun en enkelt søjle markere lokaliteten.
Sødring har i et maleri af udsigten mod syd
1835 stillet ruinen i forgrunden, men har i såvel
studier som replikker kun interesseret sig for
husene. Libert har fulgt både Læssøe og Sød
ring så nøje, at der i flere tilfælde er sket for
vekslinger.137 Ruinen er kun med i det billede,
der som Læssøes er set mod nord (kat. 33).
Men den domineres af en noget længere hus
række (fig. 114). Læssøes og Liberts billeder
blev begge udstillet 1838 og anmeldt af kunst
historikeren N. L. Høyen.138 Han bemærkede,
at »Ruinen er Hovedgienstanden i den førstes

Fig. 113. Wilhelm Bendz: Marmorkirkens indre, set
mod nord, 1824 (s. 614). Oliemaleri. Det National
historiske Museum på Frederiksborg. – Wilhelm
Bendz: Interior of the Marble Church seen to the north.
1824. Oil painting.
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Fig. 114. G. E. Libert: Parti af Marmorpladsen. Morgenbelysning, 1838 (s. 616). LL fot. 1980. – G. E. Libert:
View of Marmorpladsen in morning light, 1838.

Arbeide, Bygningerne bagved den har derimod
mere interesseret den sidste«. Høyen havde
mere glæde af at betragte Liberts maleriske
bagfacader »med Sengeklæder som soles og
Vadsk som tørres«, end Læssøes omhyggeligt
udførte, men fade ruin. Hans ønske om at Læs
søe helt havde udeladt den »Stump som man
seer af Marmorkirken« er typisk. Et halvt år
tidligere var Liberts maleri af partiet mod syd
blevet betragtet med »fortient Opmærksom
hed« af Kunstbladet, som især havde hæftet sig
ved kunstnerens korrekte opfattelse af stedets
»italienske Karakter«.139 Marmorpladsen var
blandt de få steder i København, hvor bagfaca
derne lå frit. De opstablede sten på pladsen øgede det pittoreske præg. Men det var husenes

naturligt opståede forfald som gav den egentli
ge stemning. Ikke ruinen. Både Zweidorff,
Sødring og Libert har malet pladsen i et klart
og roligt lys og med en dæmpet kolorit, som
understreger dens sydlandske karakter. Det
nære er blevet eksotisk – og derigennem ideali
seret.
H. G. F. Holm har også interesseret sig for
stedets stemning, men med et andet resultat.140
Holm udførte en lang række prospekter med
københavnske motiver, hvoraf Marmorplad
sen var blandt de foretrukne. Den udgør bag
grunden i en skildring af prins Ferdinands og
prinsesse Carolines indtog 1829 (kat. 4) og er
hovedemnet for en række yngre værker (kat. 514). Et stik af faderen I. Holm efter en af søn-
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Fig. 115. H. G. F. Holm: Marmorkirken og den omkringliggende plads, set mod Store Kongensgade, o. 1835
(s. 615). Farvelagt pennetegning. Øregaard museum. – H. G. F. Holm: The Marble Church and its setting, seen
towards Store Kongensgade, c. 1835. Pen and colour wash.

nens tegninger viser området i fugleperspektiv
(kat. 14). Resten af Holms prospekter viser en
ten et hjørne af kirken, set mod dels Bredgade,
dels Store Kongensgade (fig. 115), eller hele ru
inen, set fra nord. Typerne gentages med for
bløffende omhu og kan i flere tilfælde kun ken
des fra hinanden ved de forskellige påskrifter
eller ved anvendelsen af en anden teknik.
Holms billeder danner en gruppe for sig. Hans
udsigt mod Store Kongensgade svarer til Sød
rings maleri og synes at foregribe dette. Men
de fleste af hans prospekter er udaterede og
svære at placere.141 Billedernes holdning er
konstant. Ruinen er skildret med en stedvis næ
sten uorganisk kulissestruktur. De løstliggende
sten er fjernet til fordel for en række idylliske

scener med får og geder, koner der tørrer tøj og
børn der leger. Stemningen er pastoral og væk
ker tydelige associationer om det lykkelige
landliggerliv, som var drømmen for det bor
gerskab, hvor Holm fandt sine kunder.
Et tidligt og atypisk eksempel på Eckersberg-elevernes udnyttelse af ruinen er et male
ri, udført af Wilhelm Bendz 1824 (fig. 113,
kat. 3). Bendz var blandt Eckersbergs tidligste
privatelever.142 Og han har valgt en lige så sub
jektiv synsvinkel som sin lærer. Billedet er lige
som flere af Eckersbergs prospekter fra Peterspladsen og Colosseum set udefra og ind gen
nem to af omgangens piller. Bendz’ billede har
dog en mere kompliceret komposition, idet
han har stillet sig så langt tilbage, at han har fået
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Fig. 116. Marmorkirkens ruin, set fra Store Kongensgade. Usigneret blyantstegning (s. 615). KglBibl. – The
ruins of the Marble Church seen from Store Kongensgade. Unsigned pencil drawing.

mulighed for både at skildre lysets spil over den
rundede og af buer og nicher brudte mur på
den anden side af centralrummet, samt at un
derstrege modsætningen mellem denne skarpt
oplyste torso og det dunkle proscenium, som
rammer den ind. Et par staffagefigurer gror op
fra mørket og skaber et ekstra spændingsmoment i kontrasten mellem det døde og det le
vende, stort og småt. De mægtige mure lukker
sig næsten anklagende om de diminutive men
neskeskikkelser.
Blandt de kunstnere, som har afbildet byg
ningen i tiden før 1850 savnes ellers ivrige arki
tekturmalere af Eckersbergskolen som Con
stantin Hansen, Christen Købke, Jørgen Roed
og Martinus Rørbye.143 Lorents Frølich, der
voksede op i ejendommen matr. 65 på Store

Kongensgade144 og J. T. Lundbye, der 1839-41
boede i matr. 259 umiddelbart ind til kirkeplad
sen, glimrer ligeledes ved deres fraværelse.
Lundbye har tegnet sin egen bolig.145 Men rui
nen skildres kun med ord, skønt han dog fandt,
at den trods sin jammerlighed havde »noget
smukt og var saa kostelig opført, at man havde
Glæde af at betragte den«.146
En usigneret og udateret pennetegning fra
o. 1840 viser ruinen set fra en ejendom på Store
Kongensgade, som ifølge en rekonstruktion af
øjepunktet må være huset på hjørnet af Hinde
gade,
modsat
Frølichs
hjem
(fig.
116,
147
kat. 39).
Stregen er svær at identificere og
kan med lige stor sandsynlighed henføres til
flere forskellige kunstnere. Den dirrende pen
selføring som især karakteriserer vegetationen,
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minder en del om Købke. Men det kan ikke
afgøres, om der virkelig er tale om Købke, eller
om tegningen skyldes en af hans nærmeste,
muligvis landskabsmaleren F. H. Sødring.148
Den norske maler Frandtz Bøe, der gik på
Kunstakademiet i København 1840-48 og var
elev af Købke,149 er også blevet foreslået.130
De fleste af de mere veduteprægede prospek
ter af ruinen fra tiden efter o. 1850 er enten hel
hedsindtryk eller skildringer fra kirkens indre.
Illustreret Tidende bragte 1861 et eksteriør,
som er signeret C. N., men bortset fra et par
krinolineklædte kvinder udført i nøje overens
stemmelse med Holms (fig. 106, kat. 55). Et
par omtrent samtidige blyantsskitser er set fra
samme sted (kat. 56, 64-65). Den ene er signe
ret PL og kan skyldes Jens Peter Lund, der
o. 1865 leverede forlægget til et litografi af kir
ken som blev bragt i C. W. Stinck’s prospekt
bog (fig. 132).151
Samme synsvinkel er desuden brugt af C. A.
Kølle i en tegning, der viser ruinen i en mere
fragmentarisk tilstand132 og med en indhegnet
sti langs siden.153 Kølles komposition og dra
matiske stemning genfindes i en usigneret
blyantstegning, som udfra en dame med tour
nure i forgrunden må dateres til o. 1870 (kat.
64). Muligvis skyldes den også Kølle.
H. D. Martens, som havde interesseret sig

Fig. 117. H. D. C. Mar
tens:
Marmorkirkens
ruin, set fra sydøst, 1856
(s. 617). Det Nationalhi
storiske
Museum
på
Frederiksborg
(depone
ret på Frihedslund Læ
rergård). – H. D. C.
Martens: The ruins of the
Marble Church seen from
the south-east, 1856.
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for kirken fra 1830’rne, udførte 1856 et let
idealiseret kæmpeprospekt, som i modsætning
til de øvrige helhedsindtryk er set fra syd, så
murene viser sig fra den side, hvor de står hø
jest. Et strålende sollys fuldender den fredfyld
te stemning, hvor græssende får og søndagsklædte folk flanerer mellem de byggemodne
sten (kat. 52). Billedet blev bestilt af Christian
VIII, men overgik til Frederik VII.154 Det ind
går som et absolut forsvar i tidens yderste aktu
elle bevaringsdebat (fig. 117).
Blandt andre eksteriørskildringer kan næv
nes et dystert vue mod syd med ruinen for en
den af en blindgyde med plankeværk og vælte
de skure til siderne og en tørresnor på tværs
(kat. 61). Marie Bolting har samme synsvinkel,
men længere distance i et nogenlunde samtidigt
miniaturemaleri, hvor høje hække og blom
sterflor dog har erstattet gyden (fig. 119,
kat. 62). To næsten identiske malerier set vin
kelret på Bredgade må begge tilskrives
J. F. Busch (kat. 40-41). Helt usædvanlige ek
sempler er endelig C. F. Bayers hyppigt repro
ducerede prospekt med Marmorkirken i bag
grunden og Bredgade med Livgarden og et par
hestetrukne vogne i forgrunden (kat. 54), samt
en næsten impressionistisk blyantsskitse af
stenhuggerværkstederne langs kirkens sydside,
udført af David Jacobsen (kat. 51, fig. 118).155

614

FREDERIKS KIRKE 1770-1874

Fig. 118. David Jacobsen: Ruinen, set mod Bredgade, i forgrunden stenhuggerværksteder, o. 1855 (s. 617).
Københavns Bymuseum. – David Jacobsen: The ruin seen towards Bredgade with stonemasons’ yards in the fore
ground, c. 1855.

Efter o. 1861, da der på Orla Lehmanns ini
tiativ blev ført en sti gennem ruinen, har flere
skildret kirkens indre, ofte med udsigt mod
rytterstatuen og ofte med en forbipasserende
som dens pendant (kat. 66-67, 74).
Samtidig med disse sene billeder af ruinens
indre er endelig et sidste af dens ydre, hvor den
danner den naturlige baggrund for et sceneri,
som blev bragt i det københavnske vittigheds
blad »Punch« 1875: »Tietgen på vej til sin ruin
...« (fig. 134, kat. 73).
KATALOG.
BILLEDER AF FREDERIKSKIRKEN
1770-1874
Kataloget s. 614 giver først og fremmest en
oversigt over eksempler i offentlige, danske
samlinger. Privatejede værker er medtaget i
den udstrækning, de er publiceret, ligesom illu
strationer i aviser og blade er nævnt, når littera
turen er registreret i forbindelse med den gene
relle litteraturgennemgang. Kataloget gør der
for intet krav på at være komplet.

1.

2.

3.

4.

5.

Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853):
Marmorkirkens kolonnade mod Bredgade, i
baggrunden Landkadetakademiet. Ca. 1817. Olie på lærred. 38×26 cm. Den Hirschsprungske
Samling (fig. 111).
Usign. (Eckersberg?): Marmorkirkens portal set
mod Amalienborg. Før 1835. Sepia. 29×22 cm.
Øregaard (fig. 112). Tilskrivningen til Eckersberg skyldes museumsinspektør Steffen Linvald.
Wilhelm Ferdinand Bendz (1804-32): Marmor
kirkens indre. 1824. Olie på lærred. 22,5×19
cm. Sign. W. Bendz 4/10 1824. Det Nationalhi
storiske Museum på Frederiksborg (fig. 113).
Heinrich Gustav Ferdinand Holm (1803-61):
Festdekorationen i Bredgade i anledning af prins
Ferdinands og prinsesse Carolines indtog 1/8
1829. I baggrunden Marmorkirken. 1829. Akva
rel. 32×76 cm. På bagsiden senere påskrift:
H. F. G. Holm 1829. Det Nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg (fig. 107).
Samme: Fra Marmorpladsen, set mod Store
Kongensgade. 1833? (jfr. nedenfor). Akvarel. På
sten i forgrunden signeret Holm. Afbildet hos
Zachariae (note 140) s. 42, uden angivelse af mål.
I billedteksten til gengæld, at akvarellen er ud
ført »Aar 1833«. Placeringen af signaturen på en
af marmorblokkene er typisk for såvel Holm
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

som de fleste, der overhovedet signerer deres
billede af ruinen. Hvor pladsen rummer flere
sten end hos Holm, vækker stenen med påskrif
ten associationer om en kirkegård med gravsten.
Samme: Marmorpladsen, set mod Store Kon
gensgade. O. 1835. Akvarel. 17×21 cm. På sten
op ad muren signeret Holm. Bymuseet. Som
kat. nr. 5, tilføjet et par koner, der hænger tøj
op. Støtterne under den forreste søjle er blevet til
småsten.
Samme: Marmorpladsen, set mod Store Kon
gensgade. O. 1835. Farvelagt pennetegning.
15,8×19,7 cm. (lysmål). Øregaard. Som kat.
nr. 6 (fig. 115).
Samme: Marmorpladsen, set mod Store Kon
gensgade. O. 1835. Farvelagt pennetegning.
17,5×21,5 cm. På sten op ad muren signeret
Holm. Solgt hos Bruun Rasmussen maj 1977
(auktion 361, nr. 4). Som kat. nr. 7, med ubety
delige ændringer i staffagen.
Samme: Marmorkirkens ruin, set mod Bredga
de. I baggrunden Dehns og Bernstorffs palæer.
1842. Akvarel. 15,5×21 cm. På sten i forgrun
den sign. Holm i Kiøbenhavn 1842. Det Natio
nalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Samme: Marmorkirkens ruin, set mod Bredga
de. I baggrunden Dehns og Bernstorffs palæer.
O. 1840. Akvarel. 15×21 cm. På sten i forgrun
den signeret Holm. Solgt hos Bruun Rasmussen
marts 1979 (auktion 391, nr. 56). Som kat. nr. 9
med ubetydelige ændringer i staffagen.
Samme: Marmorkirkens ruin, set fra nord.
O. 1850. Farvelagt pennetegning. 21,5×34 cm.
Sign. Holm. Øregaard.
Samme: Marmorkirkens ruin, set fra nord.
O. 1850. Akvarel. 27,5×34 cm. På sten i for
grunden signeret Holm. Bymuseet. Som kat.
nr. 11 med ubetydelige ændringer i staffagen.
Samme: Marmorkirkens ruin, set fra nord.
O. 1850. Akvarel. 21×32,5 cm. Solgt hos Bruun
Rasmussen marts 1979 (auktion 391, nr. 54). Af
bildet hos Zachariae (note 140) s. 19. Som kat.
nr. 11-12, med ubetydelige ændringer i staf
fagen.
Samme: Marmorkirkens ruin, set fra syd, med
Bredgade til højre. Stik udført af H. G. F. Holms
fader, Jens Holm (1776-1859). O. 1840. 13,8×17
cm. (Plade samt tryk af samme, på det National
historiske Museum på Frederiksborg. Begge har
tilhørt C. F. Tietgen). Herudover kendes en ræk
ke privatejede billeder udført af H. G. F. Holm,
med motiver svarende til de ovenfor omtalte.
V.L. (sign. på stenblok): Marmorkirkens ruin,
set mod Store Kongensgade. O. 1840? Laveret
pennetegning. 15,5×19 cm. Bymuseet. Motivet
svarende til kat. nr. 5.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Christian Bernhard Hornbech (1772-1855, arki
tekt): Geometrisk tegning af dekorationen i
Bredgade ud for Frederikskirken ved prins Fer
dinand og prinsesse Carolines indtog 1829. Sam
men med perspektivisk tegning af samme udstil
let på Charlottenborg 1831, jfr. Carl Reitzel:
Fortegnelse over danske Kunstneres Arbejder
1807-82.
Frederik Hansen Sødring (1809-62): Marmor
pladsen, set mod Store Kongensgade. O. 1833.
Olie på lærred. 24×30 cm. Privateje, jfr. Vestergaard (note 148) nr. 85, samt Christensen og
Monrad (note 154), nr. 146. Påskrift på blænd
rammen udført af ejer 1899f: F. Sødring 1833.
Afbildet hos Elling (kat. 26) s. 46.
Samme: Marmorpladsen, set mod Store Kon
gensgade. 23,9×30,2 cm. Vestergaard (note 148)
nr. 86.
Samme: Marmorpladsen, set mod Store Kon
gensgade. 16×21 cm. Vestergaard (note 148)
nr. 87.
Samme: Marmorpladsen i Kjøbenhavn. Studie.
Vestergaard (note 148) nr. 88. Muligvis identisk
med kat. nr. 22.
Samme: Parti af Marmorpladsen med ruinerne af
den ufuldførte Frederikskirke. 1835. Olie på lær
red. 77,5×98 cm. På sten tv. signeret 18 14/2 35.
F. Sødring, og på sten midt i billedet dateret
1835. Statens Museum for Kunst. Vestergaard
(note 148) nr. 84.
Samme: Parti ved Marmorpladsen. Studie. Ud
stillet på Charlottenborg 1847, jfr. Reitzel
(kat. 16) samt Vestergaard (note 148) nr. 173.
Samme: Parti af Marmorpladsen. 1862? (jfr. ne
denfor). Olie på lærred. 47×47 cm. Ifølge Ve
stergaard (note 148) nr. 185 signeret og dateret
F. Sødring 28. maj (sic) 1862. Sødring døde
18. april 1862.
Thorald Læssøe (1816-78): Fra det indre af Mar
morkirken. 1834. Olie på lærred. 34×25,5 cm.
Sign. T. Læssøe 1834. Bymuseet.
Samme: Marmorkirkens portal mod Ama
lienborg. 1835. Blyantstegning. 20,5×19 cm.
Sign. Thorald Læssøe. Marmorkirken 22. april

1835. NM2.
26.

Samme: Marmorkirkens portal mod Ama
lienborg. O. 1835. Tegning. Afbildet i Christian
Elling: Det klassiske København, 1944, s. 44.
Som kat. 25, men med øjepunkt syd for aksen.
27. Samme: Marmorkirkens portal, set mod Ama
lienborg. O. 1835. Olie på lærred. 28,5×24,5
cm. Privateje, jfr. Christensen og Monrad (note
154) nr. 89. Som nr. 25-26, med øjepunkt nord
for aksen og figurstaffage. Billedet har været til
skrevet F. H. Sødring.
28. Samme: Marmorkirkens ruin, set mod Frederi-
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ciagade, tv. Store Kongensgade. O. 1838.
Blyantstegning. 18×23 cm. KglBilbl. Kort- og
billedsamling.
29. Samme: Parti af Marmorpladsen med ruinerne af
den ufuldførte Marmorkirke. 1838. Olie på lær
red. 72,5×92,5 cm. Signeret Thorald Læssøe
1838. Statens Museum for Kunst, dep. Bymu
seet. Som kat. nr. 28, der givetvis er forarbejde.
30. Samme (tilskrevet): Udsigt fra Marmorpladsen
mod Store Kongensgade. O. 1840. Farvelagt
pennetegning. Fot. herefter KglBibl. Kort- og
billedsaml. Afbildet hos Frølich (note 145)
s. 199.
31. Henrich Christian From (1811-79): Det indre af
Marmorkirken. Udstillet på Charlottenborg
1836, jfr. Reitzel (kat. 16).
32. Georg Emil Libert (1820-1908): Parti af pladsen
ved Marmorkirken. 1837. Olie på lærred.
22×28,5 cm. Bymuseet. Billedet har oprindelig
været tilskrevet F. H. Sødring og betragtet som
forarbejde til kat. nr. 21. Navnet blev rettet
1921, under henvisning til en senere påskrift på
billedets blændramme: 1837 – E. Liebert. På lær
redets bagside kan desuden skelnes 1837; hele
dette år var Sødring bortrejst. Billedet svarer til
kat. nr. 17, med ubetydelige ændringer i detal
jen. Malemåden svarer dog mere til kat. nr. 3334. Tørretøjet på baghusfacaderne er så godt som
identisk med tøjet på kat. nr. 34.
33. Samme: Parti af Marmorpladsen. Morgenbelys
ning. 1838. Olie på lærred. 78,5×99 cm. Sign.
G. E. Libert. 1838. Marmorkirken. Udstillet på
Charlottenborg 1838, jfr. Reitzel (kat. 16). Des
uden Christensen og Monrad (note 154) nr. 84.
Billedet svarer til kat. nr. 29, med en noget læn
gere husrække (fig. 114).
34. Samme: Parti fra pladsen ved Marmorkirkens
ruin set mod Store Kongensgade. Vinter. 1839.
Olie på lærred. 47×62,5 cm. Sign. Libert 1839.
Øregaard. Udstillet på Charlottenborg 1839, jfr.
Reitzel (kat. 16). Billedet svarer til kat. nr. 32,
men er ændret til vinterstykke.
35. Frederik Ludvig Christian Zweidorff (1816-65):
Parti ved Marmorkirkens ruin. O. 1849. Olie på
papir på lærred. 15,5×20,5 cm. Privateje, jfr.
Christensen og Monrad (note 154) nr. 160. Bille
det er set mod husene i Fredericiagade. Af ruinen
ses blot en enkelt søjle th.
36. Christian Olavius Zeuthen (1812-90): Marmor
kirken i København. 1839. Farvelagt pennetegn.
med hjælpelinier i blyant. 30×21,5 cm. Sign.
Zeuthen 1839. Marmorkirken i Kiøbenhavn.
KglBibl. Kort- og billedsaml. Billedet svarer til
kat. nr. 1, men er set mod syd.
37. Samme: Marmorkirken i København. 1839. La
veret og til dels farvelagt pennetegning. 32×40,5

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
47.

cm. Sign. Zeuthen 1839. Under signaturen: Hele
Grunden bygget af Granit Blokke. Alle Muurtykkelser er indvendig af Granit-Blokke. Tv.:
Marmorkirken i Kiøbenhavn. Kraks Legat. Af
bildet i Harald Langberg, Arkitekturens oprin
delse og andre perspektiver, 1963, s. 33 samt på
omslag (udsnit) (fig. 110).
Christian Martin Tegner (1803-81): Ruinens in
dre. O. 1840. Blyant. 17,5×13,5 cm. Sign.
C. M. Tegner. KglBibl. Kort- og billedsaml.
Usign. (Frans Diderik Bøe, 1820-1912?): Udsigt
mod Marmorkirkens ruin fra hjørnet af Hinde
gade og Store Kongensgade. O. 1840. Blyant.
21×24,5 cm. Påskrifter vedr. farve og diverse
detaljer. KglBibl. Kort- og billedsaml. (fig.
116).
Johan Frederik Busch (1825-83): Marmorkirkens
ruin med Dehns palæ i baggrunden. O. 1845.
Olie på lærred. 27,5×26,3 cm. Bymuseet.
Samme: Marmorkirkens ruin med Dehns palæ i
baggrunden. O. 1845. Olie på lærred. 34,5×30,5
cm. Sign. I. B. Øregaard. Tilskrevet Niels Iver
sen Bredal (1772-1831). På grund af denne
kunstners tidlige dødsår og billedets slående lig
hed med kat. nr. 40 er det mere rimeligt at hen
føre det til Busch.
Peter Ivar Johannes Ølsted (1824-87): Fra det in
dre af Marmorkirkens ruin. O. 1845. Sepia. 26,4
× 24,6 cm. Sign. med blyant: Ølsted. Bymu
seet.
Usign.: Marmorkirkens ruin set fra Frederiksgade. O. 1845. Akvarel omgivet af smal sort ram
me i tusch. 19,2×13 cm. Øregaard. Billedet er i
museets kartotek dateret til o. 1835, men vanske
ligt at bedømme. Synsvinklen er typisk for tidli
ge fotografier af kirkeruinen.
Samme: Nordre halvdel af Marmorkirkens øst
facade. O. 1845. Akvarel omgivet af smal sort
ramme i tusch. 18,5×12 cm. Øregaard. Billedets
malemåde samt den sorte ramme svarer til kat.
nr. 43. Det er i museets kartotek dateret til
O. 1840, men lige så svært at bedømme som kat.
nr. 43.
Usign.: Marmorkirkens ruin, detalje af mur ved
nordre sideindgang. O. 1845. Olie på lærred. 44
× 62,5 cm. Øregaard. Billedet er i museets kar
totek dateret til o. 1860, men sandsynligvis no
get ældre.
Usign.: Marmorkirkens ruin set mod Fredericia
gade. O. 1845. Olie på træ 22×31 cm. Øregaard.
Usign.: Marmorkirkens ruin, set fra nord.
O. 1850. Blyant. 15,5×29,5 cm. KglBibl. Kort
og billedsamling. Billedet er skitsepræget, forsy
net med påskrifter vedr. diverse detaljer og med
enkeltheder tegnet ud ved siden af hovedmoti
vet. Papiret er foldet på midten.
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48. L. H. (sign. på stenplade sammen med årstallet
1852): Marmorkirkens portal set mod Ama
lienborg. 1852. Pennetegning. 32×19 cm. By
museet.
49. Vilhelm Dahlerup (1836-1907): Ruinens indre.
1854. Laveret pennetegning. 23,3×28,8 cm. By
museet. Udsnittet svarer til kat. nr. 3.
50. August Thomsen (1813-86): Mindre parti af rui
nens indre. Datering uvis. Olie på lærred. 63×46
cm. Bymuseet. Billedet er deponeret og har ikke
været til at se. Museet har ikke angivet datering.
Kunsternavnet fremgår af en blyantspåskrift på
blændrammen.
51. David Jacobsen (1821-71): Ruinen, set mod
Bredgade, i forgrunden stenhuggerværksteder.
O. 1855. Blyant. 16×25 cm. På tegningens bag
side skitse til figur (statue), forsynet med diverse
notater. Stemplet DJ. På papiret, hvorpå tegnin
gen er opklæbet, desuden senere påskrift: David
Jacobsen. Bymuseet (fig. 118).
52. Hans Ditlev Christian Martens (1795-1864): Fre
derikskirkens ruin. 1856. Olie på lærred.
136×220 cm. Sign. H. D. C. Martens/Pincit
1856. Det Nationalhistoriske Museum på Frede
riksborg, dep. Frihedslund Lærergård, Ruds
Vedby. Udstillet på Charlottenborg 1857, jfr.
Reitzel (kat. 16) samt Christensen og Monrad
(note 154) nr. 162 (fig. 117).
53. Usign.: Marmorkirkens ruin set fra Bredgade.
1856. Sepia. 11,5×15,5 cm (lysmål). Mærket
1856. Øregaard.
54. Christian Frederik Bayer (1841-1933): Marmor
kirkens ruin set fra Bredgade med livgarde og
hestevogne i forgrunden. O. 1860. Sepia. 21,8
×32 cm. Sign. Bayer. Øregaard. Synsvinklen
som kat. nr. 53. Billedet danner forlæg for stik
samt kolorerede postkort.
55. C. N. (sign. på stenblok i forgrunden): Den ufuldendte Frederikskirke, nu kaldet Marmorkir
ken. 1861. Litografi i Illustreret Tidende 24. nov.
1861, s. 60. Billedet svarer til kat. nr. 11-13, med
ændret staffage (fig. 106).
56. P. L. (Jens Peter Lund 1821-71?): Marmorkir
kens ruin set fra nord. O. 1865. Laveret blyants
tegning. 14,5×19 cm. Sign. i nederste venstre
hjørne P. L. NM2. Tegningen ligner dog et lito
grafi udført af Adolf Kittendorph i Nordisk Penning-Magazin, red. Erich Chr. Monrath, 1842,
no.31, sp.495. Fig. 132.
57. Jens Peter Lund (1821-71): Marmorkirken –
l’Eglise
Marbrée.
O.
1865.
Litografi
af
J. V. F. Larsen (1830-92) til Københavnske Pro
spekter, jfr. Linvald og Nielsen (note 151) s. 61.
10×14,2 cm.
58. Usign.: Marmorkirken set fra sydøst. O. 1865.
Stik. 3,5×5 cm. NM2.

59. Niels Andreas Bredal (1841-88): Portalet i rui

60.

61.

62.

63.

64.
65.

nerne af den ufuldførte Frederikskirke i Kjøbenhavn. 1865. Olie på lærred. 37×31,5 cm. Det
Narionalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Udstillet på Charlottenborg 1865, jfr. Reitzel
(kat. 16).
Samme: Marmorkirkens ruin set mod Ama
lienborg. 1866. Pen. 20,5×14,8 cm (lysmål). Det
Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Billedet svarer til kat. nr. 59.
Usign.: Marmorkirkens ruin, set fra nord.
O. 1870. Olie på lærred. 33×44 cm. Øregaard.
Billedet er på bagsiden mærket Erik Pauelsen.
Denne døde 1790 og kan umuligt have været
mester for billedet. Muligvis kan skelnes en sig
natur HJ eller HF.
Marie Bolting (data ukendte. Bag hendes øvrige
værker kendes et maleri signeret M. B. og date
ret 1869. Jfr. Weilbachs Kunstnerleksikon, udgå
et materiale): Marmorkirkens ruin, set fra nord.
O. 1870. Olie på pap. 10,5 cm i diameter. By
museet (fig. 119).
V. Mørch: Ruinen, set imod hovedportalen.
1870. Litografi i Illustreret Ugeblad, no. 3,
16. april, 1870.
Usign.: Ruinen, set fra nord. O. 1870. Blyant.
33×44,5 cm. Øregaard.
Claus Anton Kølle (1827-72): Ruinen, set fra
nord. O. 1870. Blyant. 32,5×44,5 cm. Sign.
C. Kølle. Bymuseet. Billedet svarer til kat.
nr. 64, der muligvis også er udført af Kølle.

Fig. 119. Marie Bolting: Marmorkirkens ruin, set
fra nord, o. 1870 (s. 617). Københavns Bymuseum. – Marie Bolti
from the north, c. 1870.
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Heinrich Wenck (1851-1936): Marmorkirkens
indre set mod Amalienborg. 1871. Akvarel. 23
× 14 cm. Sign. H. W. 21/4 1871. Marmorkir
ken. Bymuseet.
Carl Milton Jensen (1855-1928): Marmorkirkens
indre set mod Amalienborg. 1873. Olie på lær
red. 24×35 cm. Sign. i nederste højre hjørne. 18
×73. Herunder på sten, Milton Jensen. Bymuse
et, dep. 1. Bygningsinspektorat.
Joseph Theodor Hansen (1848-1912): Parti af
Marmorkirken. 1874? Udstillet på Charlottenborg 1874, jfr. Reitzel (kat. 16).
Usign.: Ruinen, set fra nord. 1874. Litografi i
Arbejdervennen, no. 42, 11. okt. 1874.
Usign.: Marmorkirkens indre, set mod nord.
O. 1875. Olie på lærred. 86×120 cm. Det Natio
nalhistoriske Museum på Frederiksborg, dep.
Frihedslund Lærergård, Ruds Vedby. Jfr. Chri
stensen og Monrad (note 154) s. 84 (fig. 120).
Eduard Hannibal Hansen (1822-?): Marmorkir
ken, set fra sydøst. O. 1875. Tegning kendt fra
fot. NM2.
Usign.: Marmorkirken, set fra nord. O. 1875.
Akvarel. 26×41,5 cm. Det Nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg. Billedet er det første
af en serie på tre, som viser ruinen, den nuvæ
rende kirke under opbygning, samt denne efter
færdiggørelsen.
Usign.: »I Bredgade«. Marmorkirkens ruin, set
fra Bredgade, hvor borgere diskuterer Tietgen
på vej til ruinen. Tekst: »Der gaar Tietgen jo sin
Ruin imöde!« Tegning i Punch 1875, s. 187
(fig. 134).
Usign.: Marmorkirkens indre. 1876. Litografi i
Illustreret Tidende 23. april 1876, s. 290.

Fig. 120. Usigneret: Marmorkirkens ruin, set mod
nord (s. 618). O. 1875. Det Nationalhistoriske Mu
seum på Frederiksborg. – The ruins of the Marble
Church seen towards the north. C. 1875. No signature.

NOTER TIL S. 591-618
1

Om bygningsadministrationen, specielt af Frede
rikskirken i den omhandlede periode, jfr. Voss:
Bygningsadministrationen i Danmark under Ene
vælden, 1966, s. 76, 86f., 97, 105f.
2 Om bygningsadministrationen efter 1849, jfr. ge
nerelt Grethe Ilsøe: De kgl. bygningsinspektorater, i
Arkiv, 1966-67, s. 71-86. Desuden om Indenrigsmi
nisteriets 3. departement, G. N. Kringelbach: Den
civile Centraladministration 1848-1893, 1894, s.
150f.
3 For Reverdils optegnelser, jfr. Struensee og Hoffet
i Kjøbenhavn 1760-1772, udg. L. Moltke, 1859,
s. 178f.
4 Bregentveds arkiv (jfr. note 35, s.560), brev fra
A. G. Moltke til J. H. E. Bernstorff. Denne nåede al
drig at besvare brevet; samme dag, det blev skrevet,
afgik han ved døden.
5 Jfr. herom Fr. Schiøtt: Architekterne J. G. Rosen
berg og G. E. Rosenberg, i Architekten, IV, 1902,
s. 239, dog uden angivelse af kilde.
6 Krohn (note 45, s. 461), II, s. 26. Endnu 1777 kom
menterede Jardin sagen i et brev af 12. jan. til en ikke
navngiven dansk bekendt. I sit efterskrift konstatere
de han nøgternt: »Det ser ud til, at arbejderne med
den kongelige Frederiks Kirke endnu bliver ud
skudt«, jfr. Rtk. 2214.68, Breve, dokumenter og ak
ter vedk. partikulære personer.
7 Jfr. Rtk. 423.2-9, Kopibøger, 8.juli 1773, Rtk.
423.11-21, Ekstraktprotokoller, 29. jan. 1779 og 12.
maj 1780.
8 Jfr. Meier, s. 70, der her referer en optegnelse »i et
gammelt Haandskrift«.
9 Jfr. Rtk. 423.2-9 med koncepter Rtk. 423.11-21
(om reparationer 1773, 1775, 1776-81, sidstnævnte
år dog kun for 50 rdl.). Desuden Rtk. 245.414
(17. maj 1782), Rtk. 245.471, (1790), samt Byg
ningsrgsk. (jfr. note 53, s. 561) 1770-93.
10 Jfr. materialopgørelse i Moltkes arkiv (note 59,
s. 562) af 26. nov. 1770.
11 Bygningsrgsk. 11. okt. 1783 og 22. juli 1784. Rtk.
423.11-21, 21. juli 1775.
12
Har ikke Kongen og Kongehuset fortjent den
Hengivenhed, Landet paa nærværende Tid viser for
Samme? Og Var det ikke rigtigt at lade Slotskirken
uopbygget og istedet derfor tænke paa FriderichsKircke i nye Friederichsstad? 1794. Jfr. også DK.
Kbh. By, 5, s. 184f.
13
Jfr. Finanskollegiet, Missiveprotokol 19. nov.
1796 med referat af Akademiets indstilling. Om
spørgsmålet, jfr. også et indlæg af »Arkitektophilos«
i Den danske Tilskuer, 14, 1797.
14 Jfr. Finanskollegiet, Missiveprotokol (note 13).
15 Jfr. Finanskollegiet, Journal, 1797. Den tilhørende
journalsag nr. 472 er sekundært (efter 1856) indlagt i
Finansministeriet, 1. statsaktivkontor, Sager vedrø-
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Fig. 121. Kristi Opstandelse. Detalje af frontispice på Harsdorffs model, udført 1797-98 (s. 579). Kunstakade
miets Bibliotek. Jens-Jørgen Frimand fot. 1986. – The Resurrection. Detail of the frontispiece on Harsdorff's model
made in 1797-98.

rende Frederiks Kirkeplads, nr. 34 XX til 1887. Den
aftrykkes desuden i Jonas Collin, Om den ufuldend
te Frederiks-Kirke ved Amalienborg, i For Historie
og Statistik, 2, 1825, s. 278f.
16 Jfr. Fr. Weilbach: Architekten C. F. Harsdorff,
1928, s. 1f.
17 RA., Kortsamlingen.
18 Finanskollegiets journalsager, 1798, nr. 727, ind
lagt i Finansministeriet, 1. statsaktivkontor, Sager
(note 15).
19 Gengivet hos Fr. Schiøtt: Kjøbenhavnske Nybyg
ninger ved næstsidste Aarhundredskifte, i Architek
ten, Tillæg, V, 1903, s. XVI, dog uden angivelse af
tegningernes placering. Begge findes dog i kalker på
NM2, erhvervet fra Schiøtts dødsbo. Facadetegnin
gen er, hvad vinduernes udformning angår, mere
summarisk i forhold til fig. 84. Det er derfor ikke
korrekt, når Weilbach (note 16), s. 252 hævder, at det
til grundplanen af 1797 hørende opstalt og snit er

identiske med de af Schiøtt gengivne. Antagelig har
Weilbach ikke kendt de udarbejdede tegninger fra
1797 (fig. 83-85), der da var overflyttet til 1. statsaktivskontors arkiv. Heller ikke Schiøtt, der undla
der at nævne disse, synes at have set det omtalte
bilag nr. 727 (note 18). Tegningerne blev »genfun
det« af BBJ foråret 1985 i forbindelse med arkivaliegennemgangen til Marmorkirken, og fremvistes
for en større offentlighed september 1985 ved udstil
lingen på Kunstindustrimuseet, »Arkitekten C. F.
Harsdorff 1735-1799«, jfr. kat. nr. 110-111.
20 Jfr. brev af 25. marts 1797 fra Finanskollegiet til
Harsdorff og til Danske Kancelli (af 1. april), Finans
kollegiet, Missiveprotokol, 1797, nr. 356 og 378,
samt koncepter hertil, indlagt i Finansministeriet,
1. statsaktivkontor, Sager (note 18).
21 Jfr. note 18. Overslaget er dog ikke vedlagt sagen.
22 Jfr. C. Harsdorffs Værker, udg. N. L. Høyen,
1871 med introduktion af Julius Lange. Som anført

Fig. 122. Tværsnit af øvre stokværk og kuppel efter den højere elevation, 1798 (s. 578). Laveret pennetegning
af C. F. Harsdorff. Kunstakademiets Bibliotek. – Cross-section of the upper storey and dome after the heightened
elevation, 1798. Pen and wash by C. F. Harsdorff.
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Fig. 123-25. Tværsnit og planer af Harsdorffs model
1797-98 (s. 578). 1:600. 123. Tværsnit af den lavere
elevation. Rekonstruktion af Fr. Schiøtt, i »Archi
tekten«, V, 1903 (s. 578). 124. Plan af underetage.
Opmåling efter Harsdorffs model (s. 578). Fra »Ar
kitektoniske Værker af C. F. Harsdorff«, 1871. 125.
Plan af pulpituretage. Opmåling efter Harsdorffs
model (s. 578). Fra »Architektoniske Værker ...« – Cross
1:600. 123. Cross-section after the lower elevation. Re
construction by Fr. Schiøtt, in »Architekten«, V, 1903.
124. Plan of the lower storey. Measured after Harsdorff's
model. From »Arkitektoniske Værker af C. F. Hars
dorff«, 1871. 125. Plan of the gallery tier. Measured after
Harsdorff's model. From »Architektoniske Værker ...«.
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af denne, afviger de to grundplaner fra opstalt og
snit (samt fra planen fig. 86), idet vinduesformerne
er gengivet efter Jardins projekt, ikke Harsdorffs.
23 Kunstakademiets bibliotek, K. S. 154-155.
24 Dette skulle ifølge hans opgivelser fremgå af mo
dellen, men er dog ikke umiddelbart synlig her.
25
For en detaljeret redegørelse for modellen med
omtale af enkeltheder om den planlagte indretning,
som ikke (længere?) kan ses herpå, jfr. Rasmus Nyerup: Kjøbenhavns Beskrivelse, 1800, s. 369f.
26
Finanskollegiet, Forestillinger med resolution,
1798.
27 Finanskollegiet, Journalsager, 1798, nr. 1602, ved
lagt Journalsager, 1800, nr. 2178.
28 Finanskollegiet, Journalsager, 1798, nr. 1439, ind
lagt i Finansministeriet, 1. statsaktivkontor, Sager
(note 18).
29 Jfr. Finanskollegiet, Journalsager, 1798, nr. 2063,
indlagt i Sager (note 18).
30 Jfr. Finanskollegiet, Forestillinger 1784-1815.
31 På et ældre omslag til Finanskollegiets sager, der
antagelig 1856 (jfr. note 15) overførtes til Finansmi
nisteriet og herfra indgik i 1. statsaktivkontors papi
rer, er anført, at resolutionen ikke står i protokollen,
men at forestillingen vel er blevet hos kongen uden
resolution.
32
Christian Gotfried Schaper: Om Casper Frederik
Harsdorff
(forfattet
1854-65),
KglBibl.
NyKgl
Saml. 1475,2°.
33 Jfr. brev af 12. sept. 1799 fra fru Harsdorff til Fi
nanskollegiet. De i brevet omtalte regninger fra de
respektive håndværkere er dog ikke bilagt sagen, jfr.
note 27.
34 Jfr. Finanskollegiet, Journalsager, 1798, nr. 1189,
indlagt i Sager (note 18). Vedrørende dommene af
18. febr. 1799 og 29. okt. 1800, jfr. Journalsager,
1800, nr. 2178.
35
Finanskollegiet, Journalsager 1800, nr. 2159 med
kongelig resolution af 19. nov. 1800.
36 Rtk. 245.159f. Journalsager, 1820, nr. 208. Hetsch
i Fædrelandet, 34,1847. Et eksemplar af denne artikel
er vedlagt korrespondance fra 1851 i Finansministe
riet, 1. statsaktivkontor, Frederiks Kirkeplads, med
en håndskreven tilføjelse om modellens placering.
Omtalen af modellens placering 1854 hidrører fra
C. Rothe: Udsigt over Kjøbenhavns Kirkers Histo
rie, 1854, s. 51, note 1. Den anden model, som Ro
the refererer til, er antagelig en †gipsmodel af porta
len, der omtales 1906 i Akademiets journalsager
(venligst meddelt af Emma Salling).
37 Jfr. Katalog over Akademiets kunstsamlinger, ved
Emma Salling (under udarbejdelse). I forbindelse
med Harsdorff-udstillingen 1985 på Kunstindustri
museet var modellen genstand for en restaurering,
jfr. Rapport ved Simon Botfeldt og Jørgen Wadum.
38 Rtk. 2411.1. Resolutionsprotokol, 1799, nr. 358.
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39

Rtk. 245.23. Kopibøger, 1800, nr. 339.
Rtk. 244.17. Kommunicerede kgl. resolutioner
med bilag, nr. 329. Det pågældende bilag findes dog
ikke ad acta. Ejheller den tilhørende journalsag nr.
1078. Sagen er dog summarisk refereret i Rtk.
244.23. Kopibøger, nr. 503.
41 Weilbach: Harsdorff (note 16), s. 269.
42
Jørn Rubow; C. F. Hansens Arkitektur, 1936,
s. 24.
43 DaKanc. H5. Forestillinger til 1. departement.
44
Jfr. Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 5, 1806,
18. jan. Desuden i Københavnerbladet eller Borge
ren og Politiet, 1802, s. 1326-27.
45 DaKanc. H5. Forestillinger til 1. departement, nr.
191.
46 Rtk. 244.66-84. Journaler, nr. 101 med referat af
den kongelige resolution af 1. sept.
47 DaKanc. H6. Forestillinger til 1. departement.
48 I resolution af 16. febr. 1820 havde han dog vedta
get at lade kapellet istandsætte for et årligt beløb på
60.000 rdl.
49
Rtk. 2411.1f. Danske relations- og resolutionsprotokoller, 1820, nr. 349.
50 NM2, jfr. også Schiøtt (note 19), s. XXX.
51 Peder Meyns plan til en rotunde på en centralplads
(K. S. 341a, Kunstakademiets Bibliotek) er ikke kon
form med opstalten til en tilsvarende bygning, der
dog har form som et græsk kors (K.S. 341b, Kunst
akademiets Bibliotek). Inspiration fra Frederikskir
ken og her især fra Harsdorffs model fremgår også af
J. G. Løsers forslag 1805 til en landsbykirke, frem
lagt ved Kunstakademiets årlige konkurrence, jfr.
Emma Salling: Kunstakademiets Guldmedalje Kon
kurrencer 1755-1857, 1975, s. 33.
52 Jfr. Jonas Collin (note 15) og Nyeste Skilderie af
Kjøbenhavn, 23, 1826, sp. 321-26.
53 Thorvaldsens interesse for sagen kan måske allere
de være blevet vakt under hans Københavnerophold
1819-20, hvor han vides at være gået i brechen for et
andet af Harsdorffs ufuldendte arbejder, Frederik
V.s kapel i Roskilde, jfr. for denne mulighed juristen
Anton Klubiens indlæg i Rigsretsdebatten 1877,
Rigsretstidende, 2, 1877, s. 171. Se desuden N. L.
Høyens brev til J. F. Schou 16. okt. 1838, refereret i
Chr. Bruun og L. P. Fenger: Thorvaldsens Museums
Historie, 1892, s. 18; desuden i Dagen, nr. 293,
8. dec. 1838 og i Peder Mallings brev af 13. dec. 1838
til Jonas Collin, Thorvaldsens museums arkiv,
nr. 89. Om indflydelsen på den senere debat, jfr.
Kunstakademiets betænkning af 11. jan. 1850, refe
reret i Rigsretstidende, 2, 1877, bilag, s. 2 og Orla
Lehmanns udtalelse ved finanslovsdebatten 1862,
smst. s. 49.
54 Jfr. Bruun og Fenger (note 53), s. 5f.
55 Jfr. Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie
og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863, 1864, s. 16.
40

40
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Fig. 126. Plan til bebyggelse
omkring Marmorkirken, udført
af
Christian
Hansen
1862
(s. 594f.). 1:2000. KglBibl. – Plan for the d
Marble
Hansen.

56

De otte tegninger og den tilhørende forklaring er
af Kunstforeningen p.t. deponeret i Kunstakade
miets bibliotek. En kopi af Hetschs redegørelse fin
des på Thorvaldsens museum, tilligemed tre blade,
alle dateret 1835 med gentagelser af projektet (per
spektivisk fremstilling, tvær- og længdesnit, samt
facader). Thorvaldsens museums arkiv, nr. 40.
57 Kunstakademiets Bibliotek, A 3586, 3587 a-c samt
A 1818.
58
Kunstakademiets Bibliotek, inv. 10544. Her fin
des også andre eksempler med rundbygninger, be
slægtet med Marmorkirken. Jfr. desuden Henrik
Bramsen: Gottlieb Bindesbøll, 1959, s. 54f. og 166.
En skitse til en museumsbygning, dateret 24. febr.
1834, kunne tyde på, at også Bindesbøll deltog (eller
planlagde at deltage) i Kunstforeningens konkurren
ce, jfr. ovf. Skitsen, der er aftegnet i en af Hetschs
skitsebøger (S.8, Kunstakademiets Bibliotek), viser
dog en rektangulær bygning og går hermed udenfor
den stillede opgave.
59
Kunstforeningen i Kjøbenhavn (note 59), s. 49.
Det er dog ikke anført, hvilke bidrag, der indkom, ej
heller hvem prisen på 500 rdl. tilfaldt.
60 Kunstakademiets bibliotek, A 9387 a-d. Gentagel
ser af a og b, tillige med en sammentegning af c og
d, findes på Thorvaldsens museum, alle dog dateret
28. april 1838. En redegørelse for projektet publice
redes i Dansk Kunstblad, 31. marts 1838.
61 Jfr. Høyens brev af 16. okt. 1838 (note 53).
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Church

by

Christian

Jfr. Dagen, nr. 293.
Commissionstidende., 291, 13. dec.
64 Brev af 13. dec. 1838, Thorvaldsens museums ar
kiv, nr. 89.
65 Overslag ved murermestrene Kerrn og G. Schaper
på den ene side, stenhuggermestrene I. T. Scheller
og C. Becher på den anden. Thorvaldsens museums
arkiv, nr. 91-91a.
66
Billedsamlingen på KglBibl. rummer to tegnin
ger, der hvad plan og opstalt (den ene dog med skrå
tag i stedet for kuppel) er nærmest beslægtet med
projektet fra marts 1838. Tre tegninger smst., samt
tre udkast i NM2 viser dog en ændret udgave med
indskudt overetage i den kubiske bygning, samt
fremskudte risaliter ved nord- og sydflanken. Cen
trum i denne bygning udgøres dog stadig af rotun
den, der nu er udformet som ramme om Christus
statuen og de 12 apostle fra Frue Kirke, her i over
ensstemmelse med Thorvaldsens oprindelige ide op
stillet på fritstående podier foran bagvæggen.
67 Bruun og Fenger (note 53), s. 20, 44.
68 Fædrelandet, VIII, 34, 1847 (9. febr.), sp. 265-68.
Et koncept til artiklen findes i NM2.
69 Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademi
for de skiønne Kunster offentligt udstillede Kunst
værker, 1846, nr. 238.
70
Med en hårdnakkethed som den gamle Catos i
spørgsmålet om Karthagos ødelæggelse fremførtes
emnet talrige gange i finanslovsdebatten af skiftende
63
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Fig. 127. Beliggenheds
plan, udført af G. F.
Hetsch 1862 (s. 597).
1:2000.
Kunstakademi
ets Bibliotek. – Site plan
by G. F. Hetsch 1862.

politikere, f.eks. af Tscherning, der 1855 polemisk
forespurgte, om Frederiks kirkeplads ikke snart kun
ne komme til at blive en anden plads end en afdød
kirkes plads, jfr. Rigsretstidende, II, 1877, bilag, s. 18.
71 Rigsretstidende, II, 1877, s. 172f.
72 Jfr. Finansministeriet, 1. statsaktivkontor. Frede
riks kirkeplads, 34 XX (refereret i Rigsretstidende,
II, 1877, s. 1f.). I søjlen, der bragte tanken hen på
Vendômesøjlen i Paris, skulle indbygges en bolig til
en opsynsmand, en invalid, tillige med en opgang til
et øvre galleri.
73 Jfr. 1. statsaktivkontor. Frederiks kirkeplads (note
77) og Rigsretstidende, II, 1877, s. 3f. Hetsch ud
trykte sin forargelse over planen i et brev 13.jan.
1850 til arkitekturmaleren H. C. Stilling, jfr. Personalhistorisk Tidskrift, 9, 1, 1928, s. 6.
74
Jfr. Frederiks kirkeplads (note 72), brev af
11. febr. 1850.
75 Jfr. Frederiks kirkeplads (note 72) og Rigsretsti
dende (note 71), II, bilag, s. 5f.
76 KSA, Magistratens 2. sekretariat. Indkomne sager
1851, nr. 1107.
77 Industriforeningens Quartalskrift, 1851, s. 231f.
78 Frederiks kirkeplads (note 72).
79 Brev af 2. juli 1852, jfr. note 78.
80
Brev fra indenrigsministeren til finansministeren
31. aug. 1852, jfr. note 78.
81 Ansøgning af 6. juni 1856, jfr. note 78.
82 Indenrigsministeriet, Bygnings- og havesager,

journaler, 14. jan. og 10. dec. 1856. Ligeledes Rigs
retstidende, II, 1877, s. 156f.
83 Brev af 13. juni 1856, jfr. Frederiks kirkeplads
(note 72), og Rigsretstidende, II, s. 202f.
84 Jfr. Helga Stemann: F. Meldahl og hans venner, II,
1927, s. 166f.
85 16.juni 1856.
86 Industriforeningens Quartalskrift, 1856, s. 1-7.
87
»Skizzerede Udkast til Marmorpladsens Bebyg
gelse«. De to projekttegninger på Kunstakademiets
bibliotek (A 9388 a-b, fig. 98), betegnede »skizze af
Hetsch 1855« er antagelig de udstillede tegninger.
Hertil kommer to opstalter af kirkens placering i
gadebilledet mod øst og vest (smst. A 1809 a-b).
Kirkens plan og facaden mod Bredgade er gengivet i
artiklen, jfr. foregående note, tillige med et forslag
til rotunden. Sidstnævnte er nært beslægtet med det i
Illustreret Tidende 1862 gengivne udkast (skitse i
Kunstakademiets bibliotek, jfr. s. 597).
88 Friis udarbejdede to planer »A« og »B«, hvoraf
den første nøje fulgte Nebelongs med undtagelse af
gadens eliminering. »B« derimod (fig. 99) viste den
omtalte gadeudvidelse, samt en mindre ændring af
grundenes placering, jfr. brev af 29. febr. 1856,
Rigsretstidende, II, 1877, s. 19.
89
Indenrigsministeriet, Bygnings- og havesager,
journaler.
90 Jfr. reskript af 5. maj 1858, gengivet i S. Pauls Kir
ke 1877-1927, 1927, s. 5f.
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Frederiks Kirkeplads (note 72). Jfr. også Rigsrets
tidende, II, bilag, s. 24f.
92 Rigsretstidende, II, bilag, s. 48.
93 Illustreret Tidende, 1. juni 1862, s. 283-86.
94 Kunstakademiets bibliotek 16922.
95 Brev af 22. nov. 1865 fra indenrigsministeren, Fre
deriks kirkeplads (note 72).
96 Kunstakademiets Bibliotek, 13704 a-b.
97 Brev af 10. jan. 1867 fra finansministeren til inden
rigsministeren, Frederiks Kirkeplads (note 72).
98 Som anført i skriftet er dette dog forfattet allerede
marts 1866.
99 Dagbladet, nr. 47, 24. febr. 1866. Desuden »Om
Marmorpladsens Bebyggelse og Ruinens Nedriv
ning«, 1867 med en plan af det forslag, der marts
fremlagdes for finansminsteren. I sine »Architektportraiter« (KglBibl, NyKglSaml. 3055,4°) s. 84 be
tegnede Klein Meldahls opførelse af Marmorkirken
som en tvivlsom fortjeneste. Selv havde han fore
trukket en mere imposant plads med en lige så smuk
og mere brugbar kirke.
100 Kunstakademiets bibliotek, bl. 60-62 (forslaget af
1866 (?) og de to udkast fra 1867).
101 Brev af 11. marts 1867, Frederiks Kirkeplads (no
te 72).
102 Jfr. note 72. Begge blade er daterede 23. marts
1867.
103 Brev af 20. april 1867 til indenrigsministeriet med
et referat af sagen, jfr. Frederiks Kirkeplads (note 72).
104 Jfr. Rigsretstidende, II, 1877, bilag s. 88f. med
referat af finanslovens 3. behandling. Den planlagte
kirke, der fik navnet S. Pauls kirke, opførtes 1872-76
på et areal i Nyboder, skænket af kommunen.
105 Kun facadetegningen, der ligesom de øvrige teg
ninger befinder sig på KglBibl.s Billedsamling, har
dette vandmærke. Kalker af tegningerne findes iøvrigt i NM2.
106 Mulige ejere efterlystes i en stævning i Berlingske
Tidende 13., 16. og 20. juli 1868. Fristen udløb okto
ber 1869, hvor statens ejendomsret stadfæstedes, jfr.
note 72.
107 Jfr. Illustreret Tidende, 1867-68. s. 126f. Desuden
et udateret memorandum med overslag (til inden
rigsministeriet?) i NM2. Endvidere en situationsplan
med vedhæftet brev fra januar 1870 til E. Collin med
omtale af en model (bevaret?). Bymuseet.
108 Jfr. Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 5, 1806,
sp. 433f. Desuden finanslovsdebatten 1862-63, refe
reret i Rigsretstidende, II, bilag, s. 49.
109 Jfr. redegørelse fra forvalter Thomsen 1841, Fre
deriks Kirkeplads (note 72).
110
Rtk. 256.25-33. Bygningsadministrationen, Jour
naler, samt Indenrigsministeriet, Bygnings- og ha
vesager.
111
En cementfugning var allerede gennemført på
udsatte steder o. 1833 med en af arkitekt F. Lowitz

nyopfunden cement. Samme havde iøvrigt foreslået,
at der indrettedes hængende haver på ruinens mure,
samt et vandbassin »for Staden«, jfr. E. Bodenhoff:
Hofliv under tvende Konger, 1913, s. 13.
112 I Illustreret Tidende, 113, 1862, s. 62 anføres det,
at man nedtog nogle forvitrede kapitæler. Der synes
dog ikke at være tale om nogle af de fire opsatte
kapitæler ved østpartiet, jfr. fig. 59. Snarere kan det
have drejet sig om søjletromler her eller ved østpor
talen. En sammenligning mellem skiftende gengi
velser af portalen, viser, hvordan søjlernes højde
gradvis reduceredes gennem årene (jfr. fig. 80, 106,
111, 117.
113 Jfr. referat af finanslovsdebat i Rigsretstidende,
II, 1877, bilag, s. 29f.
114
H. Mortensen: Marmorkirkens Flora, i Botanisk
Tidsskrift, 11, 1879-80, s. 84-87. Et enkelt smukt
eksemplar af et asketræ på 9 fods højde blev over
flyttet til C. F. Tietgens have ved landstedet Strø
dam. En sølvring med oplysninger om træets proveniens blev opsat på træet, men befinder sig idag på
Frihedslund Lærergård, jfr. s. 752.
115
Jfr. Rtk. 245.91f. Bygningsadministrationens
journaler.
116 Jfr. stævning, trykt 13., 16. og 20. juli 1868 i Ber
lingske Avis og Avertissementstidende med fore
spørgsel om eventuelle ejere med lovlig adkomst til
matr. 185 og 259.
117 Sagen, der anlagdes af fru Warming og tømrer
mester Ewert, afsluttedes 1841 med en højesterets
dom, der gav ejerne medhold i deres krav, da det
ikke kunne bevises (juridisk), at gaden var blevet
henlagt til kirkepladsen, jfr. N. F. Schlegel: Samling
af Høiesteretsdomme, II, 1834-45, 1862, s. 502f.
118
Arkivalsk materiale vedrørende ejendommene
findes tidligst i Material- og inventariergsk. ved Fre
derikskirkens Bygning (Bygningsrgsk., jfr. note 53,
s. 561), 1762f. Desuden i Frederiks Kirkeplads (note
72) og i Indenrigsministeriet, Bygnings- og have
sager, gr. 36. Journaler med bilag 1838-1866. End
videre i LA., Københavns brandforsikring, Synsfor
retninger for matr. 185 og 259, S. Anna Øster, samt
Amalienborg palæforvaltning, nr. 78.
119
Rtk. 252.150-156. Domænekontoret. Bygningsjournaler og Rtk. 256.85-109. Bygningsadministra
tionens journaler.
120 Rtk. 256.43-109. Journalsager, 1846 og 1849.
121 Rtk. 245.122-58. Journaler.
122 Rtk. 244.66-84. Journaler, 1819 og Rtk. 244.1,
1827.
123 Af litteratur vedr. tidens interesse for ruiner kan
nævnes: Christian Elling: Den romantiske have,
1947. Marie Hvidt: Ruiner i dansk litteratur. Studier
fra Sprog- og Oldtidsforskning 232, 1956. Marita
Jonsson:
Monumentvårdens
Begynnelse.
Figura:
New Series 16, Uppsala 1976. Rose Macaulay: Plea
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sure of Ruins, London 1953. Anneliese Stemper og
Jens Christian Jensen: Schlösser, Burgen, Ruinen in
der Malerei der Romantik. Ausstellung des Kurpfäl
zischen Museums im Otteinrichsbau der Heidelber
ger Schlosses 29. Mai bis 26. September 1965. Hei
delberg 1965.
124 Grevinde Louise Stolberg i brev til grev Ludvig
Reventlow 15. juli 1777, jfr. Meldahl (s. 561, note
43) s. 85.
125 Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, udg. J. Wersel,
3. årg., 28, 18. jan. 1806.
126 Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, udg. S. Soldin,
18. årg., no. 28, 7. april 1821.
127 Fyns Stifts Journal (Iversens fyenske Avis), 50,
13. april 1821, digt af C. Søeborg, samt Riber Stifts
Adresseavis, 30, 13. april 1821, anonymt digt.
128
»Om Bebyggelsen af Marmorpladsen«, Fædre
landet, 25, 30. jan. 1852.
129
»Marmorkirken«, Dagbladet, 47, 24. febr. 1866,
med henvisning til artikler i henholdsvis Berlingske
Tidende 43 og Kronen 4 (28. jan.).
130 Trykt i Rasmus Nyerup: Idunna. En Nytaarsgave
for 1812, 1812, s. 184f.
131
N. F. S. Grundtvig: Roskilde-Riim, 1814, s.
243f., samt samme: Roskilde-Saga til Oplysning af
Roskilde-Riim, 1814, s. 108f.
132 N. F. S. Grundtvig: Poetiske Skrifter, udgivne af
Svend Grundtvig 1885, bd. 6, s. 531 (no. 138). Jeg
takker professor F.J. Billeskov Jansen for henvisnin
gen til dette digt.
133
Emil Aarestrup: Samlede Skrifter, 1923, bd. 4,
s. 38 (Kjøbenhavnske Minder, v. 2).
134 Omtalen af kirkeruinens anvendelse i litteraturen
gør lige så lidt som kataloget over dens forekomst i
billedkunsten (jfr. s. 614) krav på at være komplet.
Det afbrudte byggeri er også omtalt i rejsebeskrivel
ser som M. K. E. Pontin: Kjøbenhavn og Kjøbenhavnerne bedømte af en svensker, 1847, hvori plad
sen sammenlignes med de fattige egne i Asien og
Afrika, samt i erindringer som Helene Nybloms bog
om faderen, Maleren Jørgen Roed, 1904, og hendes
mere personlige, Livsminder fra Danmark, 1923,
hvori hun beskriver skolebørnenes udflugter til
pladsen og deres forsøg på at få mærkelige vækster
til at gro på stenene.
135 Tegninger af C. W. Eckersberg, udstillingskata
log, Den kgl. Kobberstiksaml., Statens Museum for
Kunst, 1983, introduktion ved Erik Fischer, s. 11.
Eckersbergs indsats må ses i sammenhæng med arki
tekten G. F. Hetsch’s reform af Akademiet ifølge
forslag givet 20. april 1830. I forlængelse af disse for
slag blev det således vedtaget, at Hetsch fra dec. 1832
skulle lede et hidtil hårdt savnet kursus i perspektiv,
jfr. Ferdinand Meldahl og Peter Johansen: Det kon
gelige Akademi for de skjønne Kunster 1700-1904,
1904, s. 222.
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Kirsten Agerbæk: Høyen mellem klassicisme og
romantik, 1984, spec. s. 50-51.
137 Jfr. kat. 32. Sml. dog også kat. 27.
138 Dansk Kunstblad, udgivet af Kunstforeningen,
3. bd., nr. 15, 26. maj 1838, tillæg af N. L. Høyen:
»Udsigt over det Mærkeligste paa Konstudstillingen«.
139 Dansk Kunstblad (note 138), 2. bd., nr. 25, 30.
dec. 1837. Anonym kritik af udstillingen 14. nov.
140 Steffen Lindvald: Fra Christianshavn til Frederiks
staden, 1965, samt Francis J. Zachariae: H. G. F.
Holm. Fortegnelse over hans tegninger og akvarel
ler, Før og Nu, V, 1919.
141 Sml. dog kat. 4-5 og 9. Herudover kan nævnes en
privatejet akvarel som på bagsiden bærer indskriften:
»Marmorpladsen med St. Kongensgade 1833, af
H. G. F. Holm f. 1804«. Flere prospekter bærer præg
af at være gentagelser, som kat. 7, hvor den indven
dige mur i ruinen buer den gale vej, eller kat. 6, hvor
den forreste søjle af portalen mod Store Kongensga
de støttes af en meget løs bunke småsten, fremfor de
solide marmorblokke, der i andre af Holms billeder
støtter den samme søjle – eller den sokkel, som be
tryggende springer frem for søjlebasen på Sødrings
udsigt kat. 21.
142
Eckersberg og hans elever, udstillingskatalog,
Statens Museum for Kunst, 1983, spec. Hanne Jönsson: C. W. Eckersberg og hans elever, s. 48f.
143 Jfr. Knud Voss: Guldalderens malerkunst, 1968.
144 Lorents Frölich: Egne Optegnelser og Breve til
og fra hans Slægt og Ungdomsvenner, 1920-21,
spec. s. 199.
145 Hirschsprungs Samling, kat. 1063.
146 Johan Thomas Lundbye: Et Aar af mit Liv, udg.
Mogens Lebech 1967, s. 67. I breve til Frölich (jfr.
note 144) 22. jan. og 27. febr. 1841 giver Lundbye en
meget malerisk skildring af livet på pladsen.
147 Billedet er tilsyneladende en skitse til et maleri,
idet det bærer påskrifter vedr. farver etc. Sproget er
tysk, men heller ikke skriften kan identificeres. De
københavnske folketællinger fra 1830’rne og 40’rne
gør omhyggeligt rede for, hvem der boede i det på
gældende hus. Men ingen synes at have forbindelse
med nogen af tidens kendte malere.
148
Lilian Vestergaard: Landskabsmaleren Frederik
Sødring, i Kunstmuseets Aarsskrift, 1977-81, s. 48f.
149 Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1982, s. 368.
150
Jeg takker museumsinspektør Hanne Westergård, Statens Museum for Kunst, for henvisningen
til Bøe.
151 Københavnske Prospekter omkring 1865. Gen
udgivet ved Steffen Linvald og Sven Nielsen 1978.
Marmorkirken er nr. 10 (s. 60f).
152
Blandt andet har den nordre søjle i østportalen
samt søjlen øst for den nordre sideindgang tabt de
øverste partier.
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Stien blev anlagt på Orla Lehmanns initiativ,
sandsynligvis efter at denne 1861 var blevet inden
rigsminister, jfr. s. 614.
154
Charlotte Christensen og Kaspar Monrad: De

glemte guldaldermalere, udstillingskatalog udgivet
af Kunstforeningen 1982. Kat.nr. 162.
155 Jette Kjærboe: David Jacobsen i Paris 1855-69, i
Kunstmuseets Aarsskrift, 1977-81, s. 83f.

Fig. 128. Marmorkirkens ruin, set fra Bredgade, 1856. Usigneret sepia (s. 617). Øregaard museum. – The ruins
of the Marble Church seen from Bredgade, 1856. Unsigned sepia painting.

FREDERIKS KIRKE
THE MARBLE CHURCH

Introduction. The last stages of the great replan
ning of Copenhagen reached fulfilment with
the building of Frederiksstaden in the mid-eighteenth century. This project for developing the
quarter north of the old town centre had been
in the melting-pot for more than one hundred
and fifty years. From an ecclesiastical view
point, its crowning glory was the founding in
1749 of a monumental central church as point de
vue on the transverse axis of the new town. The
church – intended to commemorate the
tricentenary of the house of Oldenborg – was

called Frederiks Kirke after the ruling sovereign
Frederik V. It was also known as Frederik’s
Danish Church as distinct from Frederik’s Ger
man
Church,
Christianskirken
in
Chri
stianshavn. Its third name Marmorkirken, the
Marble Church, was a reminiscence of the
original grandiose schemes, including a plan to
construct the building in solid marble.
The architectural history of the church was
destined to be a long drawn out, problematic
chapter of complications, because there were
insufficient financial resources to live up to the
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great expectations and high-flown ambitions
inherent in the project. In 1770, the large-scale
operation was halted, and the site lay derelict
for more than a century, like an abandoned
quarry with the unfinished building – a pic
turesque ruin – in its midst. Not until 1874,
upon C. F. Tietgen’s acquisition of the plot
“and the ruin on it”, did building works re
commence and the great domed church de
signed by Ferdinand Meldahl begin to take
shape. In the words of Tietgen, the church was
intended to be “Grundtvig’s Cathedral”, a
monument to N. F. S. Grundtvig and his cong
regation.
The site chosen for Frederiks Kirke in New
Copenhagen in 1749 met the long felt need of a
parish church in this neighbourhood, primarily
for the benefit of the citizens of Frederiksstaden.
By this Frederik V would be able to accomplish
what a number of his predecessors had in
tended. The most prominent among the earlier
projects was Christian IV’s twelve-sided rotun
da of S. Anne c. 1640, and Christian VI’s hoped

for memorial church on the anniversary of the
Reformation, a central building after the design
of Nicolai Eigtved c. 1736, situated in Gothersgade or Store Kongensgade.
However, because Frederiks Kirke did not
reach completion until 1894, the inhabitants of
this part of Copenhagen had to attend other
churches. In theory, these parishioners be
longed to begin with to S. Nicolaj Kirke which
until 1795 had Frederiksstaden within its parish
boundaries, and later to Garnisonskirke which
incorporated this quarter into its parish after
the former ceased to function as a church. In
practice, though, church-goers were able to at
tend services held in the chapels attached to a
number of institutions in the vicinity.
The parish established in 1894 originally in
cluded part of the parish under Garnisonskirke.
It was further enlarged in 1905 by the addition
of part of the parish of S. Paul’s, the church
built in 1877 in Nyboder. No churchyard is
attached to Frederiks Kirke and burials usually
take place at Bispebjerg Cemetery.

FREDERIKS KIRKE I
1749-1770

ARCHITECTURAL HISTORY
Plans for building Frederiks Kirke, as well as its
early architectural history, are inextricably
bound up with the planning of Frederiksstaden
on the land of the summer palace, Sophie
Amalienborg. Yet, whereas the new town seems
to have been founded on the initiative of pri
vate businessmen, the plans for the church
were clearly linked with celebrations to mark
the tercentenary of the royal house of Oldenborg in October 1749. However Frederik V,
whose idea it was, did not live to see his am
bitious project materialise, and his son, King

Christian VII, stopped these costly building
operations only a few years after his death.
Work on the church went on for twenty-one
years although it never exceeded a height of
about twenty metres above ground level, and
even then simply the front facing Frederiksgade. In this span of time at least six architects
submitted proposals for the Oldenborg memo
rial church. We know of sixteen different pro
jects prepared for the King and his advisers.
The final choice fell on the design by NicolasHenri Jardin, who had been summoned from
France; his project was approved on 24th June
1756.

ENGLISH SUMMARY

In the first building phase, viz. until June
1754, the Court architect Nicolai Eigtved was
in charge of the extensive planning of both the
new town and the church. His first plans and
drawings for the latter were approved on 21st
October 1749, and the King laid the foundation
stone on 30th October the same year. The site
chosen for the church had formerly been a gar
den belonging to the King’s aunt, Princess
Charlotte Amalie. Work on the pile foundation
began in April 1750. Works were supervised by
the Commission for Buildings, but this body
was replaced by a special Church Commission
under the chairmanship of Adam Gottlob
Moltke, with the foreign minister, J. H. E.
Bernstorff as one of its members.
Eigtved’s approved plans and drawings of
21st October 1749 are not preserved, but some
light can be shed on them through an undated
plan and a cross-section of the roof construc
tion of the dome, as well as a drawing of the
main facade, dated 20th March 1752 (figs. 1214). According to the endorsement on the lastmentioned record, it amended a number of de
tails in relation to the first proposal of 1749.
The design of the church had therefore largely
been determined from the start. A central
building with three storeys which acted as the
plinth for an unusually high central dome and
two lower, flanking towers, each with an
onion-shaped cupola. Eigtved’s later submis
sions of 10th April and 6th May in no way
altered this structure as they were just varia
tions on the design of the entrance and lower
storeys (fig. 18-24).
The Court architect’s proposal did not meet
with unanimous approval. The criticism is re
flected by a number of alternative proposals
commissioned
from
France.
The
earliest
among these, unfortunately not preserved, was
by “Monsieur Varin” (possibly Pierre Varin) in
1751. In 1753 Anges-Jacques Gabriel, architect
to the Court of Louis XV, was invited to sub
mit a preliminary suggestion; in the summer of
1754 he sent two different proposals (“A” and
“B”),
known
through
surviving
copies
(figs. 25-29).
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Fig. 129. Idealprospekt af Frederikskirken og Ama
lienborg plads. Stik af Pierre Patte efter forlæg af
N.-H. Jardin. – Ideal view of Frederikskirke and Ama
lienborg plads.

Nicolai Eigtved died on the 7th June 1754.
At this date the foundations of the church had
been laid, and the lower walls rose a few feet
above the ground. A royal resolution of 1753
established that the church was to be faced with
Norwegian marble and to have a core of stone
rubble. This stipulation was soon to be reconsi
dered. For Lauritz de Thurah took charge of
the project immediately after Eigtved’s death,
and two new proposals were submitted by him
on 29th August and 26th September 1754 re
spectively (figs. 30-31), presumably on his own
initiative. However, they played no part in the
later stages of planning because Nicolas-Henri
Jardin was summoned in the autumn 1754 as
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Fig. 130. G. D. Anthon:
Længdesnit, henhørende til
projektet fra vinteren 175657 (s. 522). 1:600. RA. –
G. D. Anthon: Longitudinal
section from the project of the
winter 1756-57.

Eigtved’s official successor. On 24th June 1755
Jardin presented his first two suggestions
which far exceeded the foundations already laid
(figs. 33-36). The proposals were sent to the
Academies in Paris and Rome for constructive
criticism. It was probably in response to this
that Jardin submitted two further proposals,
the last of which was approved on 26th June
1756 (figs. 37-40). Here the extent of the
church had been reduced so that Eigtved’s
foundations were respected. Another contribu
tion to the debate were two projects prepared
by a long-time colleague of Eigtved, George
David Anthon (figs. 41-49).
Work on the church recommenced in the
summer of 1756. A notable alteration was that
the King now decided to build it in solid mar
ble: a scheme which would make the whole
project far more expensive and which was des
tined to seal its fate. Due to the limited annual
grants set aside for them, these works pro
ceeded at a slow pace, and by 1770 the east half
of the building alone had reached a height of
about nineteen metres. In order to gain an im
pression of the completed church Jardin had a
model made, and this was embellished with
sculpture by Johannes Wiedewelt and paintings
by Carl Gustav Pilo. This model has not sur
vived but it is known from a print (fig. 56). In

October 1770, Christian VII put an end to the
costly affair, at the same time sacking Jardin.
ARCHITECTURAL DESCRIPTION
Frederiks Kirke was conceived as a central build
ing, to whose circular nucleus were added two
extensions, east and west respectively, each
with a portico, and to the north and south were
two towers. Twelve pillars separated the cen
tral interior from an outer ambulatory (figs. 60,
70-71). The church was to have been built in
solid Norwegian marble, but incorporating
sandstone from Bornholm for foundations, the
core of pillars, and other secondary uses.
Sculptural embellishments were to be in white
Italian marble. For what the shipment of red
porphyry was intended cannot now, however,
be established.
As mentioned earlier, before the cessation of
works in 1770, greater progress had been made
on the eastern half of the building, where en
gaged columns to the north, south and east
were built, in some cases complete with capi
tals. The six free-standing columns by the main
entrance had only reached first floor level, but
two of the capitals intended for them had alrea
dy been carved by Carl Frederik Stanley (see
fig. 57-58).
The interior of the church was to be orien
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tated in reverse with the chancel in the west,
where a pulpit-altar with organ were proposed.
A baptismal chapel was to be arranged in the
south tower (fig. 40). The church precincts
were to be enclosed by a colonnade to the north
and south (fig. 60).
If completed, Jardin’s church would have
been the crowning glory of the grand plan for
Frederiksstaden as laid down by Eigtved. Since
the Renaissance it was a well-known contri
vance to site a church as the point de vue on an
axis of vision. Among the Danish examples
should be mentioned proposed churches as
conceived by Eigtved such as S. Anne’s Rotun
da in Copenhagen, as well as the parish church
in Hørsholm, and likewise Christians Kirke on
Christianshavn in Copenhagen built by this
Court architect. The special character of Fre
deriksstaden lay in the planning of the longitudi
nal axis which passed through three squares
from the harbour, via the octagonal Amalien
borg Plads, to the square in which the church
was to stand. Whereas the octagonal royal
square was based on several models, the latest
being Place Louis XV (afterwards Place de la
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Concorde) in Paris, the axial plan seems more
closely akin to a number of projects prepared
by the Academy in Rome in 1738, and with
which, indirectly, Eigtved may have been
familiar.
The architectural conception of the church as
a domed, cylindrical building, entered by two
columned porticos, and with two towers on
the horizontal axis had been conceived by Eigt
ved, and Jardin was to a high degree bound by
this disposition because the foundations had
been laid. Although the appearance of the
church with facades on to both Bredgade and
Store Kongensgade was in harmony with the
local surroundings, there were forerunners of it
abroad. An important key to Eigtved’s plans is
the project submitted by Filippo Juvarra to Accademia di S. Luca in Rome in 1707 – a central
building with flanking towers, one which Eigt
ved probably copied during his visit to Rome
in 1735. The central form chosen may reflect
that Frederiks Kirke was intended as a memo
rial, a votive church commemorating the Oldenborg dynasty symbolically rooted in ancient
Christendom. As far as the dome and interior

Fig. 131. Usigneret plan over Frederikskirken og den omgivende plads, jfr. Jardins plan fig. 60. 1:2000. NM. – Unsigned plan of Fred
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Fig. 132. Prospekt af ruinen fra nordøst. Laveret blyantstegning, signeret »PL« (Jens Peder Lund?) (s. 617).
NM – View of the ruin from the northeast. Unsigned pencildrawing, marked »PL« (Jens Peder Lund?).

are

concerned, the link with Georg Bähr’s
Frauenkirche in Dresden is worth special notice,
as the latter was under construction when Eigt
ved stayed in Dresden.
In Jardin’s church the drastic contrast be
tween the height of the lower storey and that of
the dome is reduced. The shape of the dome
and the encircling columns are reminiscent of
Christopher Wren’s St. Paul’s in London (16751711). On the other hand, the entire upper part
of the building, crowned by the dome, can also
be perceived independently as a peripteral tem

ple on a stepped base; there are numerous
examples of the type, both from classical anti
quity and the years following the Renaissance.
The interior construction of the dome with
three shells (two of which being inside) has
sooner been inspired by Jules-Hardouin Man
sart’s Dome des Invalides in Paris. For the in
terior of the church Jardin was required to in
clude tiers of galleries, but he managed to avoid
conveying a theatrical effect, as for example in
Eigtved’s drawings. Jardin considered this
trend to be unsuitable for a church.

FREDERIKS KIRKE
1770-1874
Work on Frederiks Kirke came to a halt for more
than a century, but it did not mean that plans
for its construction fell in abeyance. To the
contrary, the question was raised time and time
again, both by the authorities and private per
sons – in circles concerned with the arts, as well

as among speculative builders. Most of the il
lustrious architects of the day are represented in
the splendid selection of proposals, plans,
drawings, and polemic writings: C. F. Hars
dorff, C. F. Hansen, Peder Meyn, M. G. Bin
desbøll, G. F. Hetsch, as well as N. S. Nebe-
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long, F. F. Friis, Christian Hansen, J. D. Herholdt, Ludvig Fenger, Vilhelm Klein, and, ulti
mately, Ferdinand Meldahl, who was given the
task of realising the project in 1876. Most of the
proposals were based on the assumption that
the site was intended for a church in accordance
with the original idea. Yet several suggestions
are known which put forward more profane
uses for the ruin; for example, as a museum,
exhibition gallery, concert hall, memorial and
waterworks. When the site became state prop
erty after the Constitution of 1849, it was then
administered by the Ministry of the Interior.
The Exchequer also took part because the com
mittee in charge of the stockpile of Bornholm

Fig. 133. Marmorkir
kens nordøsthjørne med
de tre delvist opførte
søjler. Fot. i Kunstaka
demiets Bibliotek. – The
northeast corner of the
Marble Church with three,
partially erected columns.

633

sandstone on the site was responsible to the
Exchequer.
Among the more important projects pre
pared for the church in the course of the years,
one of the foremost is C. F. Harsdorff's pre
liminary plan and drawings from 1796-99 (figs.
82-86, 89, 122). The renewed preoccupation
with building plans was triggered by the fire
which burnt out the church of S. Nikolaj in
1795, and the need which then arose for a new
parish church. In spite of the goodwill shown
by the government these plans were dropped
after the death of Harsdorff in May 1799. In
principle, the project passed to C. F. Hansen
for him to continue the work, but numerous
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more
pressing
commissions
outshone
the
church, for example the rebuilding of Chris
tiansborg
Castle,
the
Law
Courts,
and
Copenhagen Cathedral. In 1820 it was resolved
to allow the fabric of the ruin to be used in
these buildings, although this only came about
as regards the towers and the west door.
The debate centred on the Thorvaldsen Mu
seum 1834-38 gave rise to a number of sugges
tions about the uses to which the ruins of the
Marble Church – could be put (fig. 93-97)
G. F. Hetsch was especially preoccupied by it,
and even after the question was no longer topi
cal he still submitted various proposals for a
church (figs. 98, 101).

In the last few decades prior to the acquisi
tion of the site by C. F. Tietgen, a number of
proposals were considered for developing it for
housing. The majority of schemes, though,
kept the ruin as the focal point of an open space
(figs. 102-105).
While the fate of the church was under dis
cussion, its ruin stood like a picturesque relic of
the past, although less as a monument to past
glory and more, perhaps, as it has been written
“to the perpetuation of Human Frailty” or as
“A Monument to the short-sightedness of a
former Government”. In any event, the place
offered a choice of motif to literati and artists
(figs. 110-120).

Fig. 134. Satire, bragt i vittighedsbladet »Punch«
1875 i forbindelse med Tietgens erhvervelse af Mar
morkirkens ruin (s. 646f.). – Satirical drawing publish
ed in the Danish »Punch« when Tietgen acquired the
Marmorkirken ruin.

Fig. 135. Prospekt af Marmorkirken, o. 1880. Farvelagt tegning, antagelig udført af Carl V. Petersen (s. 667 og
omslag). RA. – View of the Marble Church, c. 1880. Coloured drawing, probably by Carl V. Petersen.

FREDERIKS KIRKE II
BYGNINGSHISTORIE
NOTER S. 690

Indledning. Efter mere end et hundrede års stil
stand
genetableredes
Marmorkirkens
bygge
plads fra midten af 1870’erne. Selv om den ek
sisterende torso af Jardins kirke på visse steder
rejste sig i henved 19 meters højde, skulle fuld
førelsen af bygningen alligevel komme til at
strække sig over 20 år, og først 1894 kunne
indvielsen finde sted. En af årsagerne til det

Danmarks Kirker, København

langvarige byggeforløb var det bevarede mur
værks brøstfældige tilstand, der gjorde det
nødvendigt for arkitekten Ferdinand Meldahl
at nedtage langt større partier end oprindelig
forudset. Men mere tungtvejende var nok de
omfattende økonomiske udgifter, som nu i
princippet skulle udredes af en enkelt person,
bankdirektøren og finansfyrsten, C. F. Tietgen
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Fig. 136. N. F. S. Grundtvig, udført 1893-94 af Vil
helm Bissen (s. 711). LL fot. 1986. – N. F. S. Grundt
vig by Vilhelm Bissen 1893-94.

(jfr. s. 650f.). Skæbnen ville, at det store byg
geforetagende netop blev iværksat på et tids
punkt, hvor virkningerne af den store, interna
tionale pengekrise nåede til Danmark. Depres
sionen fik også mærkbare følger for Tietgens
mange virksomheder. Takket være forskellige
indtægter, navnlig fra salget af grundene om
kring kirken og fra private donationer, skulle
hans personlige udgifter dog alligevel blive me
re end halveret (s. 650).
For arkitekten, såvel som for de implicerede
håndværkere og leverandører, har forhalingen
af byggeriet og den stramme økonomi utvivl
somt været en belastning. Selv beklagede Mel-

dahl sig f.eks. over, hvordan han i modsætning
til lignende byggeforetagender i udlandet måtte
klare sig uden større, vejledende bygningsmodeller.1 Derimod synes der ikke at være blevet
sparet på udarbejdelsen af tegninger. Herom
vidner det vældige materiale, der er bevaret fra
Frederikskirkens
bygningskontor,
omfattende
ca. 500 udkast til såvel bygning som inventar
genstande, hvortil kommer mere end 100 ruller
med arbejdstegninger.2 Den langvarige bygge
fase har samtidig givet Meldahl tid til at over
veje og omarbejde sine forslag adskillige gan
ge. Kirkens udformning var således langt fra
endegyldigt fastlagt, da han i foråret 1876 offi
cielt overtog ledelsen af kirkebyggeriet. Tvært
imod skulle projektet undergå flere ændringer,
navnlig hvad kuplen og udsmykningen angik,
før bygningens form o. 1884 i hovedtræk var
fastlagt. Men lige til det sidste blev talrige en
keltheder stadig varieret og ændret (s. 677f.).
Frederikskirken var oprindelig bestemt som
et monument for enevoldsmonarkiets og spe
cielt det oldenborgske dynastis forherligelse.
Denne symbolbetydning var selvsagt uaktuel
efter 1849. I stedet for at være et »Kongemin
de« over den sidste kongeslægt skulle den iføl
ge bygherren, C. F. Tietgen, blive et »Folke
minde« over det nuværende kongehus.3 Hertil
kom som et nok så væsentligt personligt mo
tiv: at kirken skulle repræsentere den trosret
ning inden for folkekirken, han selv og hans
hustru tilhørte: grundtvigianismen. Tanken om
at genrejse Marmorkirken skal ikke mindst væ
re blevet til vilje hos Tietgen under samtaler
med Grundtvig selv.4 Efter dennes død 1872
blev hans efterfølger ved Vartov, pastor
C.J. Brandt (fig. 274), rådgiver og vejleder for
Tietgen i alt, hvad der i forbindelse med opfø
relsen kom ind under det kirkelige. I sine indle
dende forhandlinger med daværende finansmi
nister A. F. Krieger om ruinens erhvervelse ud
trykte Tietgen da også sit klare ønske om, at
bygningen skulle være en »Grundtvigsk Kate
dral«.5 Dette kom i første række til udtryk gen
nem valget af kirkens præster, men blev også
anskueliggjort i selve bygningen ved placerin
gen af Grundtvigs statue nærmest hovedind

BYGHERREN OG HANS ARKITEKT

gangen, umiddelbart over for Ansgar som en af
portalskikkelserne i rækken af danske »kirkefædre« omkring kirken (s. 711). Indvendig blev
altret prydet med et fornemt klenodie, hidrø
rende fra Grundtvigs eje, den syvarmede
»Grundtvigsstage« af guld, mens den oprinde
lige døbefont i overensstemmelse med grundt
vigiansk praksis blev placeret ved indgangen
(s. 742). I øvrigt havde det under opførelsen
været tanken at markere kirkens tilhørsforhold
og billedprogrammets bærende ide endnu ty
deligere ved at anbringe Grundtvigs kiste i en
særligt indrettet krypt umiddelbart under kup
lens centrum. Med Meldahls egne ord gjaldt
det nemlig »ved store Monumenter at huske at
de ere de store Ideers Festdragt og at man ud af
dem skal kunne læse hvad deres Tilblivelsestid
har havt (sic) for et Indhold« (jfr. s. 674f.).
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Fig. 137. C. F. Tietgen. Portrætmedaljon af Vilh.
Bissen (?) (s. 754). Fot. LL 1980. – C. F. Tietgen. Por
trait medallion.

BYGHERREN OG HANS ARKITEKT
I sin nekrolog over Tietgen med titlen:
»C. F. Tietgen som Bygherre«, skrev Ferdi
nand Meldahl 1901: »Ingen dygtig Mand undgaar sin Architekt«.6 Selv havde Meldahl flere
gange lejlighed til at samarbejde med Tietgen,
som han stiftede bekendtskab med i 1860’ernes
begyndelse; men Marmorkirken forblev ho
vedværket i deres fælles byggevirksomhed.7
Både Tietgen og Meldahl har i deres erindrin
ger givet en detaljeret beretning om deres sam
arbejde og personlige engagement i denne sag.
Om valget af Meldahl som arkitekt for kirken
efter et kort intermezzo (jfr. s. 641f.) udtrykte
Tietgen, at han aldrig havde haft lejlighed til at
fortryde sin beslutning, mens Meldahl på sin
side fremhævede Tietgen som den ideelle byg
herre, der hverken blandede sig i detaljerne el
ler på noget tidspunkt beklagede sig over de
store byggeudgifter.8 Til trods for det udadtil
tillidsfulde og venskabelige forhold mellem de
to har forbindelsen dog ikke været helt uden
mislyde, hvilket bevidnes af en bemærkning fra
Meldahl, nedfældet i en erindringsskitse om
kirkebyggeriet 24. okt. 1901, knap en uge efter
Tietgens død. Meldahl fremhævede her, hvor
dan han i 17-18 år havde ledet byggeriet uden

en øres vederlag, hvortil kom andre personlige
udgifter i form af økonomisk bistand til kir
kens udsmykning, til modeller og til talrige
studierejser. »Alligevel glemte min gode Ven
Tietgen næsten (Meldahls understregning) helt
at sige mig tak herfor«.9
Interessen for Marmorkirkens skæbne gik
langt tilbage i tiden, såvel for Tietgen som for
Meldahl. Sidstnævnte havde allerede 1842 ar
bejdet på pladsen som 15-årig murerlærling i
forbindelse med en opmåling af den eksisteren
de stenbeholdning og havde ved denne lejlig
hed på en af blokkene skitseret et fantasifuldt
kirkeprojekt med en vældig sekssøjlet portal og
stærke mindelser om Peterskirken. Under sine
mange studieophold i udlandet 1844-56 kredse
de hans tanker ofte om kuppelkirken som te
ma, tilsyneladende dog uden henblik på noget
konkret forslag til Marmorkirken. 1856 frem
kom han dog med et indlæg10 i debatten om
ruinens skæbne (s. 594). På samme måde var
Frederiks kirkeplads med i hans overvejelser de
følgende år, både i forbindelse med projektet til
udparcelleringen af Nyboder 1863-64 og med
forslaget 1865 til bebyggelse af Københavns
Under
finanslovsdebatten
fæstningsterræn.11

41*

640

FREDERIKS KIRKE II
Fig. 138. Christian Zwingmann: Projekt
til
Marmorkirkens
fuldførelse,
1867.
Hovedfacade (s. 642). 1:600. Efter foto
grafi i Tietgens arkiv, RA. – Christian
Zwingmann: Proposal for the completion of
the Marble Church, 1867. Main facade.

1864-65, hvor også Marmorkirkens fremtid
blev behandlet, deltog Meldahl som finansmi
nister C. N. Davids repræsentant og konsulent
i bygningsanliggender. Ved denne lejlighed
stiftede han i øvrigt bekendtskab med A. F.
Krieger. Også under debatterne 1866-67 refere
redes Meldahl som en autoritet, der som med
lem af Akademirådet måtte have lejlighed til at
udtale sig i sagen om Marmorkirken, uden at
man dog derved stødte den kgl. bygningsin
spektør Christian Hansen.12
Det var netop i disse år, Tietgens opmærk
somhed for alvor blev henledt på Marmorkir
ken. Ifølge hans egne optegnelser blev tanken
om kirkens genrejsning vakt til live i efteråret
1865, og fra dette tidspunkt søgte han ved flere
lejligheder at vinde tilslutning for sagen. Da
han selv endnu manglede den fornødne kapital,
appellerede han – omend forgæves – til en ræk
ke pengemænd, ligesom han ved hvert mini
sterskifte omtalte sine planer i regeringskred
se.13 Om hans bestræbelser i årene før erhver

velsen af kirkepladsen 1874-75 og om de tidlig
ste projekter, jfr. s. 641 og 648f. Selv fremhæ
vede Tietgen Marmorkirken som »Slutstenen
paa sin jordiske Gerning«.14 Hans bevæggrun
de til stædigt at gennemføre det store foreha
vende, der kostede ham en betragtelig del af
hans formue, var til dels af religiøs karakter,
som nævnt i indledningen. Det var afgørende
for ham at sikre den grundtvigianske menighed
et rummeligere og mere værdigt tilholdssted
end hospitalskirken i Vartov (jfr. DK. Kbh.By
4, s. 10f.). Men det har vel næppe heller været
uden betydning, som det er fremhævet, at den
barnløse Tietgen hermed kunne knytte sit navn
til en af byens mest monumentale kirkebygnin
ger.15 Det må også have vakt til eftertanke, at
finansfyrsten, der selv var kommet fra jævne
kår, herigennem kunne konkurrere med – ja,
endog overgå enevoldsmonarkernes formåen.
En tilsvarende indsats blev få år tidligere gjort
af en anden privatmand: brygger I. C. Jacob
sen, der finansierede genopbygningen af Frede-
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Fig. 139. Christian Zwingmann: Projekt
til
Marmorkirkens
fuldførelse,
1867.
Tværsnit mod altret (s. 642). 1:600. Efter
fotografi i Tietgens arkiv, RA. – Chri
stian Zwingmann: Proposal for the comple
tion of the Marble Church, 1867. Cross-sec
tion towards the altar.

riksborg Slot, i øvrigt med Meldahl som leden
de arkitekt.
Fuldførelsen af Marmorkirken var på samme
måde en triumf for Meldahl. Endnu ved byg
geriets start var situationen omkring hans med
virken ikke ganske afklaret, og først februar
1876 sikrede han sig Tietgens tilsagn om, at
han som den eneste arkitekt skulle lede opførel
sen, hvilket han betragtede »som en Æressag«.1
Om hans entusiasme for sagen og hans person
lige offervilje er der ovenfor berettet. Men her
udover skulle Meldahl også rejse et monument,
omend i skreven form, over sine forgængere
ved kirkens byggeri, – monografien »Frederiks
kirken i Kjøbenhavn saaledes som den blev
projekteret i det XVIII. Aarhundrede af Eigtved, Anthon, Jardin med flere, samt dens For
hold til Danmarks og Europas Bygningskunst i
det XVII. og XVIII. Aarhundrede«, publiceret
1896. Som anført i forordet havde Meldahl set
det som sin pligt at give en fremstilling af kir
kens bygningshistorie, »Nu, da Frederikskir-

ken under min Ledelse har faaet en anden Form
end oprindelig paatænkt«. Værket, som Mel
dahl i et par år havde arbejdet på, »mere for
selv at lære noget end for at belære andre«,16
supplerede F. J. Meiers kun 13 år ældre mono
grafi om kirken på væsentlige punkter, ikke
mindst ved publikationen af det rige materiale
af
bygningstegninger,
hvoraf
hovedparten
1891 var fremdraget af arkitekturhistorikeren
Fr. Schiøtt i Kancelliets arkiv.
FORSPIL
DE TIDLIGSTE PROJEKTER 1867-73
Endnu knap ti år før erhvervelsen af Marmor
kirkens grund fremkom de første planer vedrø
rende kirkens udformning. Da det var afgøren
de, at opførelsessummen blev så lav som mu
ligt, overvejede Tietgen på et tidligt tidspunkt
at lade kirken opføre med anvendelse af beton,
et materiale, som arkitekten Christian Zwingmann med held havde benyttet i kirken (indviet
1867) ved Marsvinsholm i Skåne.17 Han bestilte
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Fig. 140. Ludvig Fenger: Forslag
til Marmorkirken. Facade mod
syd (s. 643). 1:600. Kunstakade
miets Bibliotek. – Ludvig Fenger:
Proposal for the Marble Church.
Facade to the south.

derfor hos Zwingmann et udkast til Marmor
kirkens fuldførelse efter disse retningslinjer.
Projektet udstilledes 1867 på Charlottenborg.
Zwingmanns originaltegninger kendes tilsyne
ladende ikke. Derimod er i Tietgens arkiv be
varet fotografier af disse, samt et par summari
ske kalker (fig. 138-139). Disse suppleres af et
overslag.18
I forslaget er den ydre ringmur rejst i to stok
værk som sokkel for en halvkugleformet kup
pel, afsluttet med en »krone«, dannet af akroterier og herover en korsprydet kugle. De frem
springende portaler er både bevaret i øst og
vest. Dog er antallet af søjler reduceret fra seks
til fire i hver side. I lighed med Jardins projekt
gentages søjlemotivet i en krans af i alt 24 støt
ter i andet stokværk, udvendig såvel som ind
vendig (fig. 138-139). Kirkens hovedindgang
flankeres af to statuer. Det indre dækkes af en
lav, kassetteprydet kuppel med cirkulær lysåb
ning foroven. De vigtigste inventarstykker er
koncentreret i den vestlige del. Nord for alter

bordet og et stort altermaleri i rundbuet ramme
er døbefonten angivet, mens prædikestolen er
markeret i syd. Orglet tænktes anbragt på gal
leriet oven over altret.
Zwingmanns
projekt
var
budgetteret
til
197.321 rdl. inclusive de omtalte inventarstyk
ker, samt diverse installationer. Hele den nedre
etage skulle fuldføres med det eksisterende
marmorlager, mens øvre stokværk tillige med
søjlerne tænktes udført i »en stærk Betonmasse
af Portland Cement, paa samme maade, som
jeg alt har udført Søilerne til den nyopførte
Kirke Marsvinsholm i Skaane«. Kuplen skulle
udføres af hule, »dertil construerede Muursten
i Cement« og kobbertækkes. Som anført i
overslaget viste en tilhørende, men desværre
ikke bevaret, situationsplan en projekteret be
byggelse omkring kirken.
Alt tyder på, at Tietgen har været udmærket
tilfreds med dette forslag, der o. 1873 (se ndf.)
fremlagdes i Det kjøbenhavnske Byggeselskab.
Det var også Zwingmanns udkast, der benytte-
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Fig. 141. Anonymt projekt (af
Meldahl?)
til
Marmorkirken
(s. 644). 1:600. RA. – Anonymous
project (by Meldahl?) for the Marb
le Church.

des som udgangspunkt, da grunden erhverve
des, og byggeriet tog sin begyndelse 1875 (s.
648). Dog måtte Tietgen, som anført i sine
erindringer, senere opgive tanken om at anven
de beton, da »det med de kolossale Murtykkel
ser vilde slaa Revner i vort foranderlige
Klima«.19
Bevidstheden om, at Marmorkirken nu om
sider tegnede til at skulle blive fuldført under
Tietgens finansielle ægide, inspirerede også an
dre til at udarbejde projekter.20 Tietgen nævner
selv, hvordan arkitekten Ludvig Fenger i følge
med sin far, pastor P. Fenger, en dag havde vist
ham en plan til kirken, forfattet »med Assistan
ce af de kongelige Børn, som efterhånden skul
le beklæde de største Troner i Europa«. Tietgen
havde dog betvivlet, at den fornødne interesse
for planens realisering var til stede.21
Fenger, der ligesom Zwingmann havde væ
ret konduktør hos Bindesbøll og sidenhen hos
Meldahl, omtaler selv sit forslag i et brev til
sidstnævnte 15. aug.1869. Projektet bestod dels

af en skitse i samme målestok som Jardins teg
ninger, dels af et overslag på omtrent 100.000
rdl. I et senere brev til Meldahl 24. juni 1877
nævnede han atter sit projekt til kirken, idet
han her refererede alene til en »lille Skitze«,
som han engang havde vist Meldahl, men der
imod ikke Tietgen.22 Omkostningerne til dette
forslag havde han i øvrigt endnu ikke beregnet.
Efter alt at dømme er der således tale om to
forskellige udkast. På Kunstakademiets Biblio
tek er bevaret et udateret overslag på 92.157
rdl. til en kirke på Marmorkirkens grund, samt
i alt ni tegninger, ligeledes uden datering.23 Af
disse er tre kalker efter Jardins kobberstikværk
(plan, tværsnit og facade). De øvrige viser kir
ken med en 1 stokværk høj, ydre ringmur, kro
net af en balustradeprydet attika. På fundamen
tet af den indre pillekrans rejser sig en tambur
med en halvkugleformet ribbekuppel, afsluttet
af en lanterne. En fremspringende portal, båret
af seks søjler, markerer hovedindgangen (fig.
140). Indvendig er over nedre etages buer føjet
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en gallerietage med fordoblet antal arkadeåb
ninger. To forhold gør det nærliggende at iden
tificere dette udkast med Fengers seneste: Først
bygningens og især kuplens lighed med Mel
dahls eget projekt fra o. 1877 (fig. 154, 156) og
dernæst den omstændighed, at der ikke i inte
riøret er anvendt søjler. Overslaget, der ud fra
beløbets størrelse og den anvendte møntfod
(rdl. i stedet for kr.) må hidrøre fra forslaget fra
o. 1869, omtaler nemlig udgifter til søjler både
i nederste og øverste omgang (henholdsvis 42
og 48). Det har derimod ikke været muligt at
identificere Fengers første udkast.24
Blandt de af Meldahls tegninger, der fra
Kunstakademiet er overført til Rigsarkivet, fin
des et forslag, som efter tegnemåden at dømme
ikke skyldes denne. Tegningen, der viser en
plan og en opstalt af hovedfacaden, er på bagsi
den påtegnet: »Et Grund Project til facaden
(?)«. Den ukendte ophavsmand har her sløjfet
begge søjleportaler mod øst og vest. Den ydre
ringmur er, bortset fra partiet ved hovedind
gangen, kun ført op til et stokværks højde,
mens den omtrent halvkugleformede kuppel
hviler på en lav tamburetage (fig. 141). En lan-

Fig. 142. Udkast til beliggenhedsplan o. 1872-73.
1:2000 (s. 645). – Proposal for development plan c. 187273.

terne, beslægtet med Fengers og fig. 154 og 156
kroner kuplen. Et karakteristisk træk er anven
delsen af en bort af akroterier ved tagfoden,
både over nedre stokværk og over tamburetagen.25
1872-73 syntes Tietgens planer for Marmor
kirken omsider at skulle virkeliggøres. Grundt
vigs død 2. sept. 1872 havde atter sat gang i
debatten om opførelsen af en kirke til hans me
nighed, og fa dage efter noterede A. F. Krieger
i sin dagbog: »Skal det hænge sammen med
Tietgen’s gamle Plan om at fuldføre Marmor
kirken?«26 Sagen blev imidlertid kort efter søgt
fremmet på anden vis. 2. nov. 1872 grundlagde
Tietgen Det kjøbenhavnske Byggeselskab med det
erklærede formål: »at erhverve Byggegrunde
og derpå opføre Bygninger, afhænde eller udle
je disse, samt udføre andre dermed beslægtede
Anlæg ...«27 Den aktuelle anledning til selska
bets stiftelse var antagelig i første række planer
ne omkring omdannelsen af Peder Madsens
gang
og
bebyggelsen
af
fæstningsterrænet.
Men Tietgen havde øjensynlig håbet herigen
nem at kunne befordre Marmorkirkesagen.28
Allerede 1872 understregede selskabets forretningsførende direktør, Carl St. A. Bille, vigtig
heden af at forberede denne sag godt og erhver
ve sig et nøjagtigt kendskab til ejendomsfor
holdene omkring pladsen. I løbet af foråret og
sommeren 1873 førte Bille en række under
handlinger med en husmægler angående købet
af de otte grunde i Store Kongensgade ved
Marmorpladsens sydvesthjørne (matr.nr. 251—
58).29 Juni 1873 lykkedes det ham at få samtlige
ejendomme på hånden, på nær en enkelt (matr.
nr. 252). De foreløbige slutsedler havde dog
kun gyldighed til 1. juli s.å. Som Bille opfatte
de det, ville byggeselskabet først komme ind i
sagen efter denne dato. Forhandlingerne havde
således hidtil været ført for Tietgen som privat
person.30 Tietgens accept kom imidlertid ikke.
Antagelig har købesummen (123.000 rdl. for
de syv grunde) været for høj.
Samtidig med Billes sonderinger tog de før
ste projekter for området form på Meldahls
tegnebord. Meldahl var selv fra starten knyttet
til selskabet som bygningskyndig rådgiver,
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Fig. 143. Udkast til Marmorkirkens hovedfacade, o. 1872-73 (s. 645). 1:600. RA. – Proposal for the main facade of
the Marble Church, c. 1872-73.

men skulle sidenhen også erstatte Bille som di
rektør. Blandt tegningerne i arkitektens privat
arkiv findes to beliggenhedsplaner, daterede
henholdsvis »27.11.72« og »27.12(?).72«. Den
sidste af disse er desuden mærket: »DKB
nr. 88/1873, – en påskrift, der uden tvivl refere
rer til en intern sagsorden inden for Det kjøbenhavnske Byggeselskab. Samme påskrift findes til
lige på Billes korrespondance med husmægler
Jørgensen fra foråret og sommeren 1873 (se
ovf.), samt på en række andre tegninger i Mel
dahls og Tietgens arkiver, heriblandt på kalker
af Zwingmanns projekt fra 1867 og på oversla
get hertil. Den tilhørende journalsag synes
imidlertid ikke bevaret.31 Ud fra tegningerne
må man slutte, at Meldahl har udkastet en be
liggenhedsplan, der findes i to versioner med
henholdsvis en rektangulær og en ottekantet
plads omkring kirken (fig. 142).32 Den sidst
nævnte plan inddrager også det problematiske
sydvesthjørne mod Store Kongensgade. Samt
lige tegninger viser kirkens plan med en smal

portikus i øst, båret af fire søjler og flankeret af
statuepodier. Mod vest, nord og syd er mindre
trappeanlæg markeret. Blandt tegningerne med
Byggeselskabets mærke findes en opstalt af kir
ken og den omgivende bebyggelse, set fra
Bredgade (fig. 144). Tegningen er forsynet med
Meldahls signatur, samt påskriften: »I fald
Zwingmann (underforstået: hans tegning) ko
ste 200.000 vil denne koste 150.000 Rdl.«, altså
et alternativt forslag til Zwingmanns projekt,
der har været fremlagt under forhandlingerne,
og samtidig et af Meldahls tidligst kendte ud
kast til kirken. Meldahl har her som flere af sine
forgængere valgt alene at føre den ydre ring
mur op til første stokværk, mens kuplen hviler
på den indre pillekrans. Den lave kuppel, der
inddeles af ribber, er smykket med akroterier
ved foden og afsluttes foroven med en korsbærende figur. Den søjlebårne forhal er reduceret i
bredden og giver, som planerne antyder, mu
lighed for opsætning af statuer. Et haveanlæg
indrammer kirken, hvis hovedgesims er benyt-
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Fig. 144. Meldahls forslag til Marmorkirkens fuldførelse o. 1872 (s. 645). RA. – Meldahl’s proposal for the
completion of the Marble Church c. 1872.

tet som rettesnor for taghøjden på
vende bebyggelse. Til dette udkast
andre, til dels summarisk optegnede
ninger, samt tvær- og længdesnit
198).33

den omgi
slutter sig
facadeteg
(fig. 143,

ERHVERVELSEN AF FREDERIKS
KIRKEPLADS.
RIGSRETSSAGEN
1874 skønnede Tietgen endelig, at tiden var in
de til at sikre sig kirkepladsen. Den aktuelle
anledning var et vink fra Krieger, der på dette
tidspunkt var finansminister, om hans snarlige
afgang, hvilket kunne lette mulighederne for at
fa den komplicerede sag lempet igennem.34
Som omtalt s. 592f. havde Frederiks Kirkeplads
»med den derpaa værende Ruin« gennem flere
år figureret på finansloven blandt de domæner
og statsejendomme, der forventedes solgt. På
den seneste finanslov fra 1874-75 ansloges plad
sen at kunne indbringe den beskedne sum af
15.000
rdl., inklusive tre andre ejendomme,
der ligeledes ønskedes afhændet: Det kongelige
hømagasin, samt Civiletatens og Fæstningens
materialgårde.35 Senest 1866 havde der været
fremsat et kontant tilbud på 150.000 rdl. for

pladsen og alle derpå stående bygninger, men
også dette var blevet afvist (s. 597). Det stadige
problem var kirkeruinen, for hvis bevaring der
hidtil havde været overvejende positiv stem
ning i regeringskredse.
30. maj 1874 udfærdigede Tietgen et forslag
til købekontrakten. Heri forpligtede han sig til
at overtage pladsen med de derpå værende
»Ruiner«, materialer og bygninger for 100.000
rdl. (200.000 kr.). Samtidig lovede han at fuld
føre kirken og bebygge de tilstødende grunde
»i passende stil«. Hovedtrækkene i bebyggel
sesplanen (ikke kirken) skulle forelægges fi
nansministeriet til approbation. Skulle Tietgen
opgive sin plan, hævedes handelen uden veder
lag. Det samme gjaldt, hvis ikke kirken var
fuldført inden ti år, eller hvis der ikke inden
fem år var udført arbejde for værdi af mindst
100.000 rdl.36 Tietgens udkast dannede grund
lag for købekontrakten, der efter at være fore
lagt i en skitse 19. juni, blev endelig underskre
vet 2.juli 1874. Et halvt år efter, 5.jan. 1875,
udstedtes skødet på pladsen med tilhørende
bygninger og materiel.37
Forbløffende nok havde man hverken i kon
trakten eller skødet anført, at overtagelsen også
gjaldt ruinen, – et forhold, der senere måtte
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korrigeres.38 En væsentlig tilføjelse til Tietgens
oprindelige forslag var også den første para
graf, der omhandlede ejendomsretten til kir
ken. Bygningen skulle efter fuldførelsen over
drages til staten, omend Tietgen selv og hans
hustru forbeholdtes ret til at råde over kirkens
benyttelse indtil deres død.39
På godt et halvt år var forhandlingerne om
kring salget af kirkepladsen afsluttet. Når sagen
kunne gennemføres på så relativt kort tid, kan
det hænge sammen med den aktuelle minister
krise, der gjorde det muligt at lade mindre af
gørende spørgsmål, som dette trods alt var,
passere hurtigt gennem det offentlige maskine
ri. Formentlig har Tietgen realistisk kalkuleret
med denne situation.19 Imidlertid skulle ikke
mindre end tre forskellige finansministre invol
veres i forretningerne, – foruden Krieger, som
fratrådte 8. juni, lensgreve L. Holstein-Holsteinborg, der indtil 12.juni også var rege
ringsleder, afløst 14.juli (for knap et år) af hof
jægermester C. A. Fonnesbech. Og reaktio
nerne udeblev heller ikke, da overtagelsen først
var en realitet. Folkeviddet satiriserede i
»Punch« over Tietgens og »Architekt Swindelmanns« eventuelle forslag til kirken (fig. 145),
en krydsning mellem en klassisk tempelbyg
ning (dog med telegrafpæle (!) i stedet for søj
ler) og Børsen, der dengang husede Privatban
ken. På spiret ses bygherren, balancerende på
en pengesæk som toppen af kransekagen.40
Langt alvorligere var imidlertid det røre, sa
gen vakte i folketinget. Allerede i efteråret 1874
havde finansudvalget forud for vedtagelsen af
finansloven for 1874-75 udtalt sin misbilligelse
af salget, dels fordi ministeren efter deres opfat
telse havde overskredet sine beføjelser, dels
fordi overtagelsessummen skønnedes alt for
beskeden. Et beløb på 700.000 kr. i stedet for
200.000 kr. ansås for mere realistisk.41 9. febr.
1875 nedsattes et særligt udvalg til at undersøge
spørgsmålet, og i den følgende folketingssam
ling besluttede man omsider at skride til rigsretstiltale imod de tre implicerede ministre, for
benyttelse i uberettiget øjemed af den til afhæn
delsen givne bemyndigelse og for forsømmelse
af tilbørlig at påse statskassens tarv ved salget.42

Fεcade af Marmor kirken efter dens
Restavration, tegnet efter
Architekt Swindelmanns Udkast,

Fig. 145. Satirisk forslag til Marmorkirkens facade,
»tegnet efter Architekt Swindelmanns Udkast«. Fra
»Punch« 1875 (s. 647). – Satirical suggestion for the
facade of the Marble Church, »drawn after Architect
Swindelmann’s proposal«. From »Punch« 1875.

24. marts 1877 nedsattes rigsretten. Samtidig
med Marmorkirkesagen behandlede man an
klagen mod daværende kultusminister C. C.
Hall for hans økonomiske dispositioner i for
bindelse med Det kongelige Teater. I begge sa
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ger stod den 36-årige venstrepolitiker, cand.
jur. Viggo Hørup, som folketingets anklager,
mens forsvaret leveredes af den noget ældre højesteretsadvokat Anton Klubien.43 Sagen om
kirkepladsen drejede sig i princippet om et ad
ministrativt
spørgsmål:
Havde
ministrene
overskredet deres kompetence ved at afhænde
grunden uden først at have indhentet lovgiv
ningsmagtens bemyndigelse og i øvrigt uden at
have fået sikkerhed for den planlagte kirkes
kunstneriske stil eller for dens fuldførelse? For
at afgøre anklagen vedrørende den alt for lave
salgspris blev – imod Tietgens ønske – nedsat
en uvildig taksationskomité, der anslog hele
pladsens værdi til 540.000 kr., når den var ryddeliggjort til udparcellering, mens værdien af
de til bebyggelse overladte grunde (dvs. uden
kirken) beregnedes til 268.000 kr. Trods vægti
ge argumenter fra anklagerens side og et dyg
tigt aktorat valgte dommerkollegiet, der be
stod
af
højesteretsdommere
og
landstingsmænd, at følge forsvarerens indstilling. Ifølge
denne havde finansministeren haft myndighed
til at afhænde pladsen, der ikke var defineret
som domæne og hermed lå uden for lovgiv
ningsmagtens
område.
Kirkeruinens
tilstede
værelse ændrede intet ved dette forhold, i mod
sætning til, hvad Hørup hævdede. Hvad angik
det påståede tab for statskassen, anførte forsva
reren, at der hidtil intet tilbud havde været af
den takserede sums størrelse, og udbyttet af et
sådant salg derfor var uhyre tvivlsomt. 13.juni
faldt dommen, der helt frikendte de tre mini
stre. Afgørelsen havde dog videre politiske
perspektiver og bidrog til at skærpe modsæt
ningerne mellem det konservative regerings
parti, der også dominerede inden for dommer
kollegiet, og partiet Venstre, som havde flertal
let i folketinget.

AFGØRELSEN AF ARKITEKTSPØRGS
MÅLET
Som understreget af Tietgen selv havde det op
rindelig været hans plan at overdrage bygge
riets ledelse til Chr. Zwingmann, mens han
havde sikret sig Meldahls »Assistance ved

Overledelsen«.19 Selv om Meldahl hermed me
re tænktes at skulle være Tietgens bygningsfag
lige konsulent under opførelsen af kirken efter
Zwingmanns udkast (fig. 138-39), synes det
ikke at have forhindret ham i at gøre sig visse
tanker om kirkens udformning. I en efterskrift
til et brev 28. maj 1874 til arkitekten Albert Jen
sen, p.t. konduktør ved Frederiksborg slot,
skrev han: »Nu maa vi To tales ved om Mar
morkirken – nu er det Alvor«. Og han tilføje
de: »Jeg tör ikke sige mere og dette er en stor
Hemmelighed (Meldahls understregning)«. Bre
vets margin er samtidig forsynet med en dimi
nutiv skitse svarende til hans udkast fra 187273, dvs. med en halvkugleformet kuppel på en
lav tambur (jfr. fig. 143).44 I et brev 29. aug.
1874 takkede Tietgen Meldahl for en plan, der i
kalke skulle sendes til Wien, – efter sammen
hængen at dømme sandsynligvis en bebyggel
sesplan til kirkepladsen. Baggrunden for denne
forsendelse fremgår imidlertid ikke. Tietgen
skrev videre: »Hvor bliver Deres eller Jensens
Plan (af)?«, og uddyber i et efterfølgende brev
l.sept.: »(...) det var Kirkeprojektet, som jeg
mente, og som jeg kun af Nysgerrighed spurg
te efter, da det ganske rigtigt er min Mening, at
der intet skal foretages til Vinter«. Om Zwing
manns
virksomhed
skrev
Tietgen:
»Planen
skulde jo Zwingmann arbeide paa, men jeg har
ikke hørt fra ham selv, kun indirecte at han
arbeidede«.22
Selv om han på dette tidspunkt næppe mang
lede arbejdsopgaver (jfr. især fuldførelsen af
Frederiksborg slot og opbygningen af Det kon
gelige Teater efter V. Dahlerups og O. Peter
sens tegninger), sad Meldahl ikke Tietgens op
fordring overhørig. Som det fremgår af en
udateret notits fra Tietgen (sekundært påtegnet
1875) sendte han en skitse, der uden navns
nævnelse blev overgivet til Zwingmann, for at
denne kunne arbejde videre på den. Sidstnævn
te var ifølge Tietgen meget nysgerrig efter at
kende skitsens forfatter, som han vel også uden
større besvær må have kunnet gætte sig til. An
tagelig er det denne skitse, Meldahl 8. dec. af
regnede for (s. 653f.), og som han diskuterede
med etatsråd L. P. Holmblad (jfr. fig. 148).
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Fig. 146. Opmåling af matriklerne 185 og 259, 1874. RA. – Cadastral survey of title nos. 185 and 259. 1874.

Meldahl var således ved udgangen af 1875
blevet stadig mere engageret i Marmorkirkesa
gen, mens Zwingmann efter Tietgens udsagn
næppe var kommet længere end til at bestille en
rullekran hos tømrermester Unmack.45 Den
væsentligste årsag til hans sendrægtighed viste
sig imidlertid at være en langsomt fremadskri
dende sindslidelse, der medførte, at han kort
efter måtte opgive sin arkitektvirksomhed.
Zwingmanns seneste arbejde blev restaurerin
gen af Tietgens ejendom, Strødam ved Hille
rød (1875).
Det er derfor forståeligt, at Meldahl i denne
situation, hvor han i praksis som eneste arki
tekt forestod arbejdet med kirkens projekte

ring, ønskede en præcisering af sin stilling.
Endnu i begyndelsen af januar 1876 havde
Tietgen således antydet, at Zwingmann kunne
komme med et projekt, udarbejdet på grundlag
af Meldahls skitse. I et brev l.febr. 1876 bad
sidstnævnte derfor Tietgen bekræfte, om han
ønskede, at Meldahl 1) udarbejdede det endeli
ge projekt til kirken og udparcelleringsplanen
for det omliggende areal, samt 2) som den ene
styrende arkitekt lod kirkebygningen fuldføre.
Det var for ham en æressag at overtage hver
vet, og karakteristisk nok undlod han også at
nævne spørgsmålet om honorar (jfr. også s.
639). Blot udbad han sig en skriftlig bekræftel
se på, at Tietgen anså sig som løst fra aftaler
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med andre arkitekter, dvs. foruden Zwing
mann, også løfter til Ludvig Fenger, der havde
været inddraget i forberedelserne (jfr. s. 643).
6. febr. forelå Tietgens accept, og hermed var
Meldahls ansættelse som Marmorkirkens arki
tekt omsider en fuldbyrdet kendsgerning.46

ØKONOMI OG ADMINISTRATION
Som fastslået i skødet på Frederiks kirkeplads
var en afgørende betingelse for grundens over
tagelse, at kirkebygningen fuldførtes inden 10
år, dvs. inden januar 1885, samt at der inden
udløbet af den første femårsperiode blev brugt
mindst 200.000 kr. (100.000 rdl.) på byggeriet.
Planen var fastlagt på et tidspunkt, hvor
Tietgen endnu havde grund til at være optimi
stisk mht. sin økonomiske situation. Midlerne
til kirkens opførelse kunne skaffes gennem ind
tægter, dels ved salget af de omliggende grun
de, dels ved overskuddet fra hans mange andre
virksomheder.
Denne kalkule kom imidlertid ikke til at hol
de stik. Usikkerheden omkring arkitektspørgs
målet bevirkede i første omgang en forsinkelse
på et par år, og da Meldahl 1877 omsider kunne
fremlægge de første tegninger, havde konjunk
turerne ændret sig. Det økonomiske uvejr, der
med Tietgens egne ord brød ud over Europa
efter den fransk-tyske krig, var også nået til
Danmark og havde nær opslugt hans sammensparede midler til kirkebyggeriet.47 Det er uvist, om han på dette tidspunkt havde en klar
oversigt over de samlede forventede udgifter.
Zwingmann havde i forbindelse med sit pro
jekt udarbejdet et overslag på 197.321 rdl.
(ca. 400.000 kr),18 og det er antagelig dette, der
blev lagt til grund for den førnævnte salgsbe
tingelse. En detaljeret beregning fra Meldahl
kendes tilsyneladende først fra 1882, og her var
det ganske andre beløb, der nævnedes, nemlig
en samlet forventet udgift på 902.357 kr.48 Da
regningerne omsider kunne gøres endelig op
ved kirkens fuldførelse 1894, anslog Meldahl
opførelsessummen til 1.383.996 kr.1 I realiteten
var Tietgens udgifter væsentlig mindre. For
uden de betragtelige indtægter ved salg af

grundene omkring kirken, kom adskillige do
nationer til det store foretagende, dels i form af
økonomiske bidrag, dels som regulære gaver
(inventargenstande). Tietgens eget 25-års jubi
læum ved Privatbanken 1882 gav således anled
ning til en indsamling blandt medarbejderne i
de 12 selskaber, han havde været formand i.
Hertil kom en kontant gave på 200.000 kr. fra
hans nærmeste venner, foruden oprettelsen
1884 af »Fondet til plastisk dekorativ Udsmyk
ning af Marmorkirken«, på initiativ af natio
nalbankdirektør M. Levy.49 Herfra indkom et
sted mellem 107.000 og 165.000 kr. Meldahl
selv var en af de første og største bidragydere
til fondet, ligesom hans beslutning om at arbej
de vederlagsfrit i sig selv var et økonomisk til
skud. Et initativ med en bredere folkelig op
bakning var den landsomfattende indsamling af
kobber til tækningen af kirkens kuppel 188283, startet på opfordring af maleren Lorenz
Frølich.50 Dette betød sammenlagt, at Tietgens
personlige udgifter formentlig næppe har været
større end 425.000 - 450.000 kr.51 Alligevel har
den stadige strøm af regninger gennem årene
tæret hårdt på hans pengebeholdning.
Da tiden nærmede sig for aflæggelsen af
regnskab til finansministeriet vedrørende den
første femårsperiode, gav både Meldahl og
A. F. Krieger udtryk for deres betænkelighed.
Meldahl selv henstillede til Tietgen, at denne
bad om udsættelse af terminen et år, ikke
mindst med den begrundelse, at arbejdet var
blevet forsinket to år på grund af en tidligere
arkitekts sygdom.52 Krieger, der ved udgangen
af 1878 kunne konstatere, at ingen af grundene
endnu var solgt, opkastede i sin dagbog det
ubehagelige spørgsmål: »Vil Estrup saa tage
det hele tilbage?«.53 I slutningen af 1879 viste
det sig imidlertid muligt at opstille et regnskab,
der sandsynliggjorde en samlet udgiftssum,
som langt oversteg det fastlagte beløb på
200.000 kr.54 Krieger bad dog alligevel Meldahl
om at bidrage til, at Tietgen tog sagen »roligt
og forstandigt« og ikke nægtede at besvare
spørgsmålet om anvendelsen af den aftalte
sum.55 I sin beretning 20. dec. 1879 fremholdt
Tietgen da også Zwingmanns sygdom som
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Fig. 147. Marmorkirkens facade mod Bredgade. Ældre fot. NM2. – The facade of the Marble Church towards
Bredgade.

den væsentligste årsag til forsinkelsen, men
kunne herudover dokumentere, at der til dato
var udført murer-, tømrer-, stenhugger- og an
det arbejde for en værdi af 141.545 kr. Hertil
kom andre udgifter, væsentligst en sum på
132.767 kr. til oparbejdning af et lager af Faksesten (jfr. s. 665) til kirken, således at de samlede
udgifter beløb sig til 360.510 kr.56 Som Krieger
noterede sig, havde Meldahl hindret Tietgen i
den forvildelse at fremhæve, at bygningen ikke
ville kunne blive fuldendt til 1885.57 I sit svar
16. jan. 1880 indskrænkede ministeriet sig til en
accept af det forelagte regnskab og en konstate
ring af, at det omhandlede forbehold vedrøren
de handelens ophævelse nu ikke længere havde
retslig gyldighed.58 Alligevel udarbejdede Mel
dahl en ny redegørelse til finansministeriet juli
1885, da 10-års fristen var udløbet. Heri hed
det, at kirken først kunne forventes færdig
1.jan. 1892. Forsinkelsen skyldtes flere for

hold, ikke mindst den omstændighed, at der
var nedrevet langt mere end oprindelig bereg
net af den eksisterende bygning, samt at meget
af stenhuggerarbejdet måtte udføres i Fakse,
hvilket nødvendiggjorde flere detaljtegninger
og kostbare modeller (jfr. s. 677f.).59 Det er
tankevækkende, at Meldahl her skød afslutningstidspunktet så langt ud i fremtiden som til
1892. Året forinden havde han været langt me
re optimistisk og nævnt 1888 som det år, hvor
kirken forventedes fuldført.60 Årsagen til hans
pessimisme kan hænge sammen med et for
hold, som han ikke nævnede i sin redegørelse:
Tietgens stadig forværrede økonomiske situa
tion efter en god periode 1881-83.61
De følgende år gik byggeriet meget trægt.
Tietgen havde, som Meldahl 1887 skrev til sin
medarbejder Albert Jensen, næppe råd til større
arbejder de første par år. Alligevel bevarede
bygherren sin optimisme. I et brev til Meldahl
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nævnede han, at han aldrig havde følt det som
en byrde. »Tværtimod jo mere broget det saa
ud i andre Henseender, desto gladere blev jeg
ved at gaae en Rundtour omkring den (kirken),
– og ikke mindst nu, da den efterhånden vinder
sin Skikkelse«.22 Til trods for, at Tietgen på
dette tidspunkt ikke længere kunne føle sig an
svarlig over for ministeriet mht. de i skødet
fastlagte frister, kom der december 1890 en fo
respørgsel fra finansministeriet på opfordring
af folketingets finansudvalg, om kirken frem
deles forventedes afsluttet 1892. Karakteristisk
nok undlod Meldahl i sit svar at nævne nogen
tidsfrist. Han anførte, at der til dato var for
brugt 1.032.248 kr., men at der fortsat restere
de arbejde med den indvendige dekoration og
inventaret. Som en afsluttende bemærkning,
der nok kunne bremse for yderligere utålmodi
ge spørgsmål, anførte han: »Vi have sandelig
Hastværks-Arbeide nok i vor Tid. Det var
Synd om Marmorkirken blev føjet til disse
Tal«.18 Arbejdet kom da også til at strække sig
endnu en række år, frem til 1894, en frist, Mel
dahl først nævnede i efteråret 1892.62
I modsætning til situationen omkring opfø
relsen af Frederik V.s kirke fandtes der intet
administrativt mellemled mellem bygherren og
hans arkitekt. Meldahl henvendte sig direkte til
Tietgen med sine økonomiske krav, og trods
beløbenes størrelse var denne »lige glad og fornøielig at arbejde for i den Sag«.63
På byggepladsen eksisterede der dog et hie
rarki. Meldahl havde overledelsen, men i det
daglige, praktiske arbejde med udførelsen af de
talrige tegninger og styringen af håndværker
nes og leverandørernes virksomhed, havde han
en stab af hjælpere. Et særligt bygningskontor
for Frederikskirkens opførelse blev indrettet i
en tidligere skolebygning på pladsen, og her
var skiftende tegnere og konduktører beskæfti
get. I de første år fra august 1876 til udgangen
af 1878 var arkitekt Emil Blichfeldt Meldahls
højre hånd og bistod ham i arbejdet med opteg
ning af de hovedtegninger, der skulle forelæg
ges for bygningsmyndighederne (jfr. s. 656f.).
Sammen med Blichfeldt, der også i studieårene
havde arbejdet for Meldahl, nævnes Georg

Tersling og Emil Lønholdt som tegnere i denne
periode. Tersling fremhævedes af Blichfeldt
som »den bedste Tegner af dem, der var den
gang«.64 1878 omtales han i et brev fra samme
som den, der tegnede på facaden, mens Løn
holdt arbejdede med trækonstruktionen, en
mindre betroet opgave.22 Ved udgangen af 1878
synes alle tre imidlertid at have forladt tegne
stuen. Blichfeldts plads blev overtaget af Albert
Jensen, der også tidligere havde arbejdet for
Meldahl (jfr.s. 648) og desuden under sin uden
landsrejse 1876-78 indsamlede studiemateriale
vedrørende kuppelkonstruktioner med henblik
på Marmorkirken.65
Selv havde Albert Jensen 1876 vundet Aka
demiets store guldmedalje med et projekt til et
sejrsmonument, – en kuppelbygning, der i hele
sin opbygning vidnede om arkitektens interes
se for Marmorkirken. Særlig med kuplens høje
rejsning fremførte han et motiv, der også op
tog Meldahl på dette tidspunkt, hvor projekt
tegningerne til kirken var under udvikling (jfr.
s. 654).66 I samarbejdet med Meldahl synes Al
bert Jensen først og fremmest at have været den
loyale medhjælper, der omarbejdede sin fore
sattes ideer, det være sig summarisk nedfælde
de skitser eller mundtligt formulerede ønsker,
til virkelighed på tegnebrættet og byggeplad
sen. Som en anden medarbejder på Marmor
kirkens tegnestue berettede, kom Meldahl blot
godt en gang om ugen og kunne så sige: »Ja,
dér maa vi have en vase«. Herefter skitserede
han en sådan med et stykke kul. Resten måtte
Albert Jensen om.67 Således var det også Mel
dahl, der bestemte motivet til altret, mens Jen
sen udførte de store vejledende tegninger (s.
735).68 Men Meldahl forsømte ikke at under
strege sin ophavsret på tegningerne, der ofte
(med en tyk tømmerblyant) er påført hans sig
natur, selv om disse udfra tegnemåden at døm
me utvivlsomt er udført af andre. Hovedparten
af hans store tegningssamling på Rigsarkivet er
således næppe egenhændig.69 Albert Jensens
samarbejde med Meldahl synes dog stort set at
være forløbet til begges gensidige tilfredshed,
selv om den sidstnævnte kunne være ubarm
hjertig hård i sin kritik. Dette kom især til ud-
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Fig. 148. Udkast til Marmorkirken, set fra øst og sydøst, januar 1876 og december 1875 (s. 653). RA. –
Proposal for the Marble Church seen from the east and south-east, January 1816 and December 1875.

tryk ved den uheldige prøveringning med de
nyopsatte klokker 1884 (s. 674).70 I de senere år
talte tegnestuen i øvrigt medhjælpere som arki
tekterne Carl Thonning og Harald Garde.

MELDAHLS FØRSTE PROJEKTER
1875-1877
Som nævnt ovenfor blev Meldahl allerede fra
slutningen af 1875 direkte inddraget i projekte
ringen af Marmorkirken og den omliggende

bebyggelse, selv om hans officielle udnævnelse
til eneansvarlig byggeleder først forelå februar
1876. Fra denne dato begyndte udførelsen af
projekttegningerne for alvor, men Meldahl
havde allerede gjort visse forarbejder. Foruden
de ældre udkast til både kirke og plads fra 187274 (s. 641f.) kendes to skitser af kirken fra øst
og sydøst, daterede henholdsvis l. dec. 1875 og
januar 1876 (fig. 148). Disse vil blive nærmere
omtalt nedenfor. I løbet af sommeren 1876 vi
des Meldahl desuden at have formet forskellige

Fig. 149. Udkast til Marmorkirken, sommeren 1876. Lermodeller (s. 654). Kunstakademiets Bibliotek. –
Proposal for the Marble Church, summer 1816. Clay Models.

Danmarks Kirker, København

42

654

FREDERIKS KIRKE II

grupper i ler af kirken, såvel med som uden
kuppel, tillige med modeller af de omliggende
bygninger med forskellige pavillontage.71 To af
disse kirkemodeller er endnu bevarede (fig.
149). I forbindelse med salgsbetingelserne i
skødet hed det bl.a., at finansministeriet skulle
godkende planen af bebyggelsen (ikke kirken).
20. okt. 1876 forelå bebyggelsesplanen, der få
dage senere, 25. okt. fik regeringens godken
delse (fig. 153, s. 655). Bebyggelsesplanen blev
også sendt til Københavns Bygningskommission, der 9.jan. 1877 overdrog sagen til justits
ministeriet. Herfra kom 3. marts en approba
tion.72 Antagelig blev ved samme lejlighed
godkendt en facadetegning og et prospekt af
kirken. Begge tegninger var sammen med be
byggelsesplanen fremlagt som dokumentation
ved rigsretssagen i foråret 1877.73 4. sept. 1877
sendte Tietgen et antal gennemarbejdede teg
ninger af kirken til Bygningskommissionen for
at opnå byggetilladelse hertil (fig. 156-160, s.
656). Stadsbygmester Stilling ønskede dog me
re udførlige tegninger til belysning af en række
konstruktionsmæssige forhold. Disse fulgte
l.nov. 1877 (s. 661), og i samme måned kom
godkendelsen heraf.74
Inden for denne periode på godt to år under
gik Meldahls kirkeprojekter flere væsentlige
ændringer, først og fremmest hvad bygningens
øvre del (tamburen, kuplen og lanternen) an
gik. Men det skal samtidig understreges, at det
langtfra var det endelige forslag, som novem
ber 1877 fik bygningsautoriteternes approba
tion. Til belysning af projekternes gradvise for
vandling eksisterer foruden de ovenfor nævnte
tegninger, en lang række udkast i Rigsarkivet.
Ingen af disse er imidlertid daterede, og det
udviklingsforløb, som beskrives i det følgende,
må derfor tages med forbehold. To forskellige
forslag til et bestemt bygningsled kan meget
vel være samtidige og ikke nødvendigvis følge
efter hinanden. På samme måde kan arkitekten
under projekteringen i realiteten gribe tilbage
til ældre forslag og viderebearbejde disse.
Den tidligste fase repræsenteres af et projekt,
hvis udformning adskiller sig fra de tidligere
forslag mht. tamburens og kuplens udform

ning. I stedet for en ganske lav tambur på et
trinpodium (jfr. fig. 143-144) er tamburens
mure ført lodret ned til et – antageligt – svagt
skrånende tag, der dog næppe er synligt bag
den ydre ringmurs balustrade. Kuplen har an
taget en fladere form og fremtræder med en
skællignende beklædning, der foroven erstattes
af store buetunger. Lanternen er enten kegle
eller halvkugleformet. To tegninger af denne
version, udført på samme ark, er som nævnt
ovenfor daterede december og januar 18751876 (fig. 148).75 Samtidig genspejles den, om
end uden lanterne, i en af de to lermodeller,
som antagelig blev til under Meldahls landop
hold sommeren 1876 (fig. 149, t.v.). Den an
den model (fig. 149, t.h.) viser en yderligere
reduktion af kuplen, mens forpartiet til gen
gæld er forhøjet så meget, at kuplen næppe an
es i en betragtning af bygningen fra øst.76 For
uden disse synes Meldahl også at have eksperi
menteret med et projekt, hvor kuplen helt var
elimineret.71 Til belysning af projektet med den
lave, affladede kuppel findes yderligere et antal
opstalter, snit, samt en beliggenhedsplan af
hele pladsen (fig. 150-51, 199, 230). Endvidere
kendes en lille træmodel af bygningens øvre del
(jfr. s. 689). Disse illustrerer forskellige løsnin
ger til udformningen af tamburen (antal og
form af vinduer, indramning af disse med søj
ler eller medaljoner) og lanternen.
Enkelte af tegningerne viser kirken med den
omgivende projekterede bebyggelse i en ud
formning, der endnu adskiller sig fra den ende
lige (cordongesims over 2. etage i stedet for kolossalpilastre,
haveanlæg
ved
fløjene
mod
Bredgade (og Store Kongensgade) (fig. 151).
Hertil slutter sig en beliggenhedsplan, der viser
et ældre stadium i forhold til den approberede
af 25. (20.) okt. 1876 (fig. 150).77 En cirkulær
plads med et statuepodium er her angivet foran
kirken i den bredere åbning mod Bredgade. På
nord- og sydflanken af den omgivende bebyg
gelse er ejendommene trukket helt frem til ga
delinjen for at opnå et større bebygget areal.
Herigennem er planen antagelig kommet til at
kollidere med byggevedtægterne, der krævede
et på forhånd fastlagt gårdareal. Dette problem
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løstes i den senere plan ved at lægge et havean
læg foran bygningerne (jfr. fig. 153).78 Endelig
skal bemærkes, at planen (fig. 150) endnu ope
rerer med indlemmelse af det problematiske
sydvesthjørne mod Store Kongensgade.
Næste stadium af projekternes udvikling re
præsenteres antagelig af en version, hvor både
tambur, kuppel og lanterne er forhøjede (fig.
152, 154, 200). Dateringen af disse tegninger er
imidlertid vanskelig at fastslå. Muligvis er de
udarbejdede i løbet af efteråret 1876.79 Det er
således værd at bemærke, at der blandt tegnin
gerne af denne version findes eksempler med
en smallere hovedtrappe (fig. 152), svarende til
den
approberede
plan
fra
oktober
1876
(fig. 153). Et par tvær- og længdesnit viser
overvejelser om kirkens indre. Forhøjelsen af
tamburetagen havde nu skabt mulighed for ud
formning af en gallerietage over underetagen,
direkte belyst fra tamburens vinduer. På et
tværsnit mod vest er både indtegnet alter forne
den og klokker i lanternen. Desuden ses en ki
ste skitseret i kryptetagen under kirkegulvet,
placeret direkte under kuplens centrum (fig.
177). Dette kan have sammenhæng med de tan
ker, der ganske vist først formuleredes af Mel
dahl 1884, vedrørende indretning af kirken til
et mindesmærke for Grundtvig (jfr. s. 674).80
Men Meldahls overvejelser har ikke været af
sluttet med disse forslag, som en karakteristisk
påskrift på et af forslagene fra denne perio
de viser det, . en målangivelse vedrørende af
standen fra tamburens balustrade til kuplens
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Fig. 150. Bebyggelsesplan til Marmorpladsen med
projekteret byggeri i sydvesthjørnet, samt anlæg
med statue foran hovedfacaden i øst. Før oktober
1876 (s. 654). RA. – Development plan for Marmorplad
sen with projected buildings in the south-west corner, and
the plot with statue in front of the main facade, east.

krone med følgende tilføjelse: »bliver høiere«.81
Med planen fra oktober 1876 var udformnin
gen af bebyggelsen omkring Marmorkirken
imidlertid fastlagt. En kopi af planen i Rigsar
kivet (fig. 153) viser dog en skitseret bebyggel
se på en del af det problematiske hjørne i syd
vest (matrikelnr. 255-256), hvilket kunne tyde

Fig. 151. Udkast til Marmorkirkens hovedfacade og bebyggelsen mod Bredgade, o. 1876 (s. 654). 1:600. RA.
– Proposal for the main facade of the Marble Church and buildings towards Bredgade.
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Fig. 152. Udkast til Marmorkirken med for
højet kuppel, o. 1876 (s. 655). 1:600. RA. –
Proposal for the Marble Church with heightened
dome, c. 1876.

på, at tankerne om erhvervelsen af disse grunde
endnu ikke var opgivet. På samme måde var
ejendommene mod Bredgade ført imod nord

Fig. 153. Bebyggelsesplan til Marmorpladsen, oktober 1876 (s. 655). RA. – Development plan for Mar
morpladsen, October 1876.

på den grund, hvor den russiske kirke sidenhen
skulle placeres.82
Bygningernes facader har formentlig samti
dig fået deres endelige form, som en række opstalter viser det (fig. 154, 230). Kirken derimod
viser forskellige ændringer. Trinpodiet i øst er
(atter) ført omkring den fremspringende portikus. Samtidig er både tamburen og kuplen for
højet. Disse og et antal beslægtede udkast re
præsenterer antagelig et forstadium til det gennemtegnede
projekt
fra
september
1877
(fig. 156-60).83 Det kan være et forslag, svaren
de hertil, der præsenteredes for bygningsautorieterne i foråret 1877. Ved samme lejlighed er
antagelig blevet fremstillet en litografi af be
byggelsesplanen, der i modsætning til fig. 153
viser den udvidede hovedtrappe. Litografien
fremlagdes, tillige med tegninger af kirken i
rigsretten marts-juni 1877 (fig. 155).84
4. sept. 1877 foreligger det antagelig første,
hele, gennemarbejdede sæt af tegninger, der
sendtes til Københavns Bygningskommission.
Sættet omfattede tre planer (bebyggelsesplan,
jfr. fig. 155, kælderplan, samt to etageplaner,
opstalter (hovedfacade mod Bredgade, facader
mod syd og vest) og snit (længdesnit) (fig. 156-
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Fig. 154. Udkast til Marmorkirken og den omkringliggende bebyggelse, o. 1876-77 (s. 656). 1:600. RA. –
Proposal for the Marble Church and the buildings round it, c. 1876-77.

60)). Originaler til hovedparten af disse er be
varet i Rigsarkivet, mens et antal genparter fin
des hos Bygningskommissionen.85 Tegninger
ne var ledsaget af en ansøgning fra Tietgen om
byggetilladelse til kirkens opførelse, herunder
tilladelse til nedrivning af ældre dele over 19
alens højde (ca. 11,9 m), dvs. fra en linje, e-f,
lagt ved de indvendige arkaders toppunkt (fig.
158). Desuden tilladelse til opførelsen af kirken
i en samlet højde af 90 alen (kuppel og lanterne
tilsammen 40 alen høje), idet ydermurene op
førtes af mursten, beklædt med marmor, søj
ler, gesimser og balustrader af massivt mar
mor, suppleret med Faksekalk og cement (balustre). Endelig skulle figurer og vaser være en
ten af zink eller Faksesten, mens kuplen og lan
ternen tænktes beklædt med fortinnede jernpla
der på et skelet af jern- og træspær. Kælderen
skulle overhvælves med betonhvælv.86
Med dette projekt var Marmorkirkens ud
formning i hovedtræk lagt fast, men adskillige
enkeltheder skulle omarbejdes under bygge
processen. Hertil kom som det væsentligste, at
kirkens proportionering gradvist ændredes ved
en forhøjning af de øvre partier, således at høj
deforholdet snarere blev 1:1 fremfor 5:4 for un
derbygningens (inklusive tambur) forhold til
kuppel og lanterne. Nedre stokværk, der op
rindelig tænktes genanvendt, smykkedes af do-

risk søjleorden og kronedes af en triglyffrise i
stedet for den senere attikaetage (fig. 156). Her
på var som på den opførte kirke en balustrade,
smykket med statuer og vaser. Hovedportalen,
hvis fronton udfyldtes af et relief, hvilede på et
højt trinpodium. Mod vest elimineredes den

Fig. 155. Bebyggelsesplan til Marmorpladsen, før
september 1877 (s. 656). RA. – Development plan for
Marmorpladsen, before September 1877.

Fig. 156. Hovedfacade,
4. sept. 1877 (s. 656).
1:600. RA. – Main faca
de, 4th September 1877.

Fig. 157. Plan af under
etage, 4. sept. 1877 (s.
656). 1:600. RA. – Plan
of the lower storey, 4th
September 1877.

Fig. 158. Længdesnit
mod syd, 4. sept. 1877
(s. 656). 1:600. RA. –
Longitudinal section to
the south, 4th Septem
ber 1877.

Fig. 159. Plan af tamburetage,4. sept. 1877
(s. 656). 1:600. RA. –
Plan of the tambour le
vel, 4th September
1877.
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oprindelige søjleportal, ligesom de to sidedøre
blev blændet (sidenhen erstattet med vinduer).
Tamburetagen hvilede på en høj glat sokkel.
Vinduerne var her indsat i nicher, indrammede
af joniske søjler og adskilt af medaljonprydede
piller. Over hvert vinduesfag var en indskriftsfrise. En massiv balustrade med vaser kronede
denne etage. Herover rejste den svagt tilspidse
de halvkugleformede kuppel sig, leddelt med
dobbelte ribber over hvert af tamburetagens
vinduesmellemrum. 12 cirkulære kvistvinduer
gav lys til kuplens indre skal. Øverst var lanter
nen, kronet af en kuppel med samme profil
som den store. En fløj stang med et kors afslut
tede kirken.
Også hvad det indre angik, viste dette pro

jekt en version, der kom tæt på den opførte
bygning (fig. 158). Dog skulle visse detaljer i
udsmykningen blive ændret (eliminering af de
fritstående figurer foran de blændede nicher,
udformningen af medaljonerne mellem arka
derne, samt dekorationen af tamburetagen af
kuplen). Den indre kuppel, hvis profil var om
trent kongruent med den ydres, var øverst gen
nembrudt af en tragtformet lysskakt mod lan
ternen.
Af særlig interesse er indretningen af kælde
ren, der med fire koncentriske rækker piller op
deltes i et system af korridorer omkring et cen
tralt rum (fig. 160). Dette kan muligvis hænge
sammen med planerne for omdannelsen af kæl
deren til en gravkrypt (s. 674f.).

Fig. 160. Kælderplan, 1877 (s. 656).
1:600. RA. – Plan of basement,
1877.

PROJEKTER 1878-79

Stadsbygmesterens erklæring, der tiltrådtes
af kommissionens øvrige medlemmer 22. sept.
1877, var en principiel godkendelse af bygge
planerne. Dog ønskedes der mere udførlige detaljtegninger til belysning af de dekorative leds
fastgørelse, samt til kuplens og lanternens kon
struktion.86
Et sæt tegninger, daterede l.nov. 1877, kan
være identiske med det materiale, der fremsendtes til Stadsbygmesteren (fig. 231).87 En
plan af tamburetagen med nedre ringmurs ba
lustrade har kunnet give information om det
første tvivlsspørgsmål i kommissionens notat,
men herudover savnes mere detaljerede udkast
til kuppel og lanterne. Antagelig har det været
Meldahls agt at udarbejde disse yderligere, men
først 13. april 1879 fremlagdes et sæt detaljere
de konstruktionstegninger (s. 661f.). Det skal
dog understreges, at såvel kuplen som lanter
nen i tegningerne fra november 1877 er svagt
forhøjet i forhold til septemberudkastene (fig.
156, 231).88

PROJEKTER 1878-79
Spørgsmålet om kuplens konstruktion skulle
de følgende år især beskæftige Meldahl og hans
medarbejderstab. 4. april 1878 skrev arkitekten
ganske vist optimistisk til Tietgen, at kon
struktionen snarest ville blive fastlagt.89 Men
der kom til at gå endnu et år, før arbejds
tegningerne kunne præsenteres. I den mellem
liggende tid indsamledes de nødvendige oplys
ninger fra ind- og udland. Således sendte bl.a.
Albert Jensen en rapport fra Italien, hvor han
havde undersøgt forskellige murede kupler.90
Desuden korresponderedes der med en række
håndværkerfirmaer og leverandører for at fa
fastslået det mest velegnede materiale til den
ydre og indre kuppelskal.91 Fra denne fase ken
des forskellige konstruktionstegninger, til dels
daterede, heriblandt fra ingeniøren F. A. H.
Wagner, der også skulle kontrolberegne den
endelige konstruktion af den indre kuppel,
samt fra tømrermester J. W. Unmack, som fik
overdraget udarbejdelsen af den ydre skals træ
konstruktion.92
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Samtidig med disse overvejelser undergik
kirkeprojektet stadig ændringer. Kuplen og
den tilhørende lanterne øgede fremdeles deres
højde. Også tamburetagen blev omformet. Det
te fremgår af en stor, gennemarbejdet facade
tegning (fig. 201).93 I stedet for den ældre ver
sions søjleindrammede vinduesnicher omslut
tes de enkelte fag nu af rundbuede arkader,
mens de joniske støtter (her ændret til pilastre)
er anbragt parvis foran de mellemliggende pil
ler. Derved opnås en mere harmonisk, visuel
forbindelse til kuplens ribber. Ved omarbejd
ningen af denne etage er selve vindueszonen
forhøjet, mens den underliggende glatte sokkel
tilsvarende er reduceret. For kuplens vedkom
mende har den øgede højde muliggjort intro
duktionen af en ekstra række kvistvinduer.
13. april 1879 forelå det næste, større sæt teg
ninger, der præsenteredes for Bygningskommissionen, ledsaget af en ansøgning fra Tietgen
om godkendelse af kuplens konstruktion (fig.
161-162). Heri anførtes det samtidig, at byg
ningens samlede højde var øget fra 90 til 94
alen.94 Et antal udaterede tegninger viser en ud
formning af kirken, der synes at repræsentere
et mellemstadium mellem disse udkast og det
førnævnte (fig. 201).95 En facadeopstalt (fig.
202) viser en mere udsmykket version af pro
jektet fra april 1879 (fig. 161), bl.a. med seg
mentformede prydgavle over kuplens nederste
kvistvinduer og dekorative borter på ribberne.
Blandt de udaterede skitser findes også forskel
lige forslag til den indre udsmykning, hvor
kuplen er vist enten med en klassisk kassettede
koration eller med en figurativ udsmykning,
beslægtet med den endelige udmaling.
Projektet af 13. april 1879 repræsenterede bå
de ifølge Meldahls og Tietgens egen opfattelse
den endelige version, der kunne danne grund
lag for udarbejdelsen af de store arbejdstegnin
ger.96 Dette skulle imidlertid ikke komme til at
holde stik. Proportioneringen af kuplen og lan
ternen havde endnu ikke fundet sin definitive
løsning, hvilket fremgår af en sammenligning
mellem profilerne fra 1879 og en opstalt fra
1883-84 (fig. 170). Flere dekorative enkelthe
der, vigtigst nok den valgte søjleorden, skulle
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Fig. 161. Hovedfacade, 13. april 1879 (s.
662). 1:600. RA. – Main facade, 13th April
1879.

også ændres. Der savnes imidlertid et samlet,
gennemarbejdet sæt af tegninger, som opsum
merer alle disse forandringer.
Forslaget fra april 1879 omfattede 12 tegnin
ger (mærkede fra »A« til »L«), Foruden disse,
der sendtes til kommissionen, henstod ifølge
Tietgen på kirkens kontor en model af tagkon
struktionen og hvælvingen, som gav »fuld
stændig Oplysning om alle Konstruktionens
Elementer«. Desværre var den for stor til at
kunne transporteres.97 Dette må antagelig dreje
sig om en af de store modeller, der endnu hen
står i kirken (jfr. s. 689).
Facaden fremtræder som en forenklet udgave
af fig. 202. Som nævnt var bygningens højde
øget til i alt 94 alen (heraf målte kuppel og
lanterne tilsammen 46 alen, en øgning på 6 alen
i forhold til 1877). Men heller ikke dette var det
endegyldige mål. Allerede 22. april kunne

Tietgen i forlængelse af sit første brev oplyse,
at overkanten af kuppel og lanterne »af perspectiviske Hensyn« ville blive løftet yderligere
1 á 2 alen udover de i tegningerne fastlagte høj
der.98 Forhøjelsen af kuplen muliggjorde intro
duktionen af den tredje række kvistvinduer
(fig. 161). Indvendig er opbygningen i hoved
træk identisk med den færdige kirke, selv om
proportioneringen,
først
og
fremmest
af
kuppeletagen, skulle ændres. I underetagen er
stadig angivet et antal statuer foran de blænde
de nicher, men der er ikke indtegnet inventar
stykker. Dog bemærkes det, at den indskudte
gallerietage mellem arkaderne videreføres i vest
(fig. 162). Et indskriftsbånd med en tekst, sva
rende til den nuværende, danner overgang til
tamburetagen. Her er indføjet 12 søjlepar afjonisk orden som en pendant til eksteriørets støt
ter. Over en bladkrans og en kraftig, udkraget
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Fig. 162. Længdesnit mod syd, 13.
april 1879 (s. 662). 1:600. RA. – Lon
gitudinal section to the south, 13th April
1879.

gesims hæver den indre kuppelskal sig, udfor
met i en lavere version i forhold til det første
projekt, der forelagdes kommissionen. Indde
lingen med kassetteprydede ribber imellem
bredere baner af figurudsmykkede felter svarer
i hovedtræk til det endelige. Øverst lukkes
kuplen af en kalot, smykket med Helligåndsduen.
Det var i ansøgningen fra 4. sept. 1877 an
ført, at kirkens ydermure tænktes opført i mur
sten med marmorbeklædning, mens søjler, ge
simser og balustrader skulle være af massivt
marmor, suppleret med Faksekalk og cement
(s. 657). I Tietgens følgebrev 13. april 1879 hed
det nu, at muren alene opførtes af mursten med
indlagte led af Faksesten eller sandsten, idet bå
de den ud- og indvendige mur pudsedes med
cement. Også søjlerne projekteredes i mursten
med en beklædning af Faksesten.

Det centrale punkt i ansøgningen var dog en
godkendelse af kuplens og lanternens kon
struktion, udført ifølge Meldahl på grundlag af
undersøgelser og iagttagelser både fra ind- og
udland, kombineret med erfaringer, indhøstet
ved tårnbyggerierne på Kronborg og Frede
riksborg.99 Det afgørende princip havde været
at udforme konstruktionen således, at lanter
nens og den ydre kuppels bevægelser isoleredes
fra den indre kuppel. Den ydre skal hvilede,
tillige med lanternen, på et system af 36 mure
de bærepiller. Selve den ydre trækonstruktion
var udformet af tømrermester Unmack i sam
arbejde med Meldahl, mens ingeniør Wagner
havde udført de nødvendige beregninger.100
Konstruktionen blev godkendt af stadsbygmesteren, men først efter visse supplerende æn
dringer
(bl.a.
introduktion
af
forbindende
94
murbuer mellem bærepillerne).
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Fig. 163. Ruinens indre, set mod øst. Xylografi i »Illustreret Tidende«, 1876. – The interior of the ruin, seen
towards the east.

BYGGEPLADSENSETABLERING
De første par år efter Tietgens overtagelse af
Marmorpladsen foregik intet videre på bygge
pladsen. Som nævnt s. 648 betød Zwingmanns
sygdom en forhaling af det forberedende arbej
de, og da Meldahl i foråret 1876 omsider over
tog ledelsen, hengik der endnu godt et år, før
de første tegninger og en plan for byggeriet
kunne
fremlægges
til
bygningsmyndighedernes approbation. Ganske vist forelå der allerede
før 1877 tilbud på leverance af sten fra Fakse
stenværksteder (1874) og på udførelse af sten
huggerarbejde fra firmaet H. Olsen (1876),
men ingen af disse havde praktisk betydning på
et tidspunkt, hvor det gennemarbejdede pro
jekt endnu ikke var fremlagt.101
27. sept. 1877 godkendtes byggeplanens ho
vedpunkter, herunder den indledende nedriv
ning af de ældre bygningsdele over linjen »e-f«
i længdesnittet (fig. 158). Nedbrydningsarbej-

det omfattede også optagning af de gamle
sandstensfundamenter i kirkens indre (fra den
indre søjlekrans, jfr. fig. 61) og opfyldning af
hullerne. Derimod vides det ikke sikkert, om
der også samtidig blev foretaget undersøgelser
af fundamentet, som det nævnes i et udateret
og ikke-signeret tilbud.102 Selv om der først 11.
marts 1878 officielt åbnedes for tilbud på Mar
morkirkens kontor,103 forelå der allerede flere
tilbud 1877, i første række fra håndværkere el
ler firmaer, som Meldahl og Tietgen tidligere
havde samarbejdet med. Det gjaldt tømrerme
ster J. W. Unmack, murermester C. P. Wienberg, stenhugger H. Olsen, samt kalkbruddet i
Fakse, der bestyredes af Tietgens svoger, fabri
kant Sofus Jørgensen. Under det mangeårige
byggeri skulle det imidlertid vise sig nødven
digt også at gøre brug af konkurrence på grund
af den knappe økonomi. I enkelte tilfælde ind
hentedes udenlandske tilbud for at presse de

BYGGEPLADSENS ETABLERING

hjemlige priser. Reaktionen udeblev heller
ikke. Således dannede de københavnske sned
kere en ring, da omkostningerne vedrørende
stolestaderne skulle fastlægges, og kun en
enkelt, snedkermester Andersen i Hillerød vo
vede at bryde den.104 Periodevis uro blandt kø
benhavnske bygningsarbejdere (f.eks. murer
strejke 1890) og det højere prisniveau i hoved
staden fik også Meldahl til at henlægge forskel
ligt arbejde i provinsen, bl.a. færdighugningen
af en række bygningsled i Fakse. Dette betød
dog på den anden side, at der måtte udføres
flere arbejdstegninger og modeller til vejledning. 105
Efteråret 1877 gik arbejdet for alvor i gang.
December dette år havde Wienberg udført fun
damentoptagningen i kirkens indre.106 Herefter
fulgte nedrivningen af de øvre og mere brøstfældige dele af bygningen, i alt beregnet til
35.800 fod3 (omfattende store partier af den
vestligste del). Dog valgte man midlertidig at
skåne østfacaden, der indtil midten af 1880’rne
stod som en skærm foran den nye kirke
(fig. 164). November 1878 afregnedes for regu
leringen af den indre pillekrans, herunder opmuring af de manglende dele i bornholmske
sandsten med marmorbeklædning, – gesimser
og -profilled. 29. maj 1879 forelå regningen for
fuldførelsen af de seks vestligste arkader, og
17. nov. samme år meddelte Wienberg endelig,
at han havde opført 45.000 fod3 murværk af
den indre ringmur, svarende til en linje, belig
gende ca. 10 alen over den fastlagte grænse for
nedrivningen.106
Det var oprindelig hensigten i vid udstræk
ning at genanvende den eksisterende marmor
beholdning, suppleret med materiale fra norske
marmorbrud. Dette måtte imidlertid opgives. I
stedet for kom tegl og kalksten fra Fakse og
Øland til at indtage en dominerende plads ved
opmuringen af bygningens øvre partier. Man
havde også overvejet at benytte Fakse kalkste
nen til murfyld, men fabrikant Sofus Jørgensen
fik overbevist Tietgen om, at dette materiale
var for dyrt hertil, og samtidig hårdere end
nødvendigt.107 Stenene fra Fakse fik derfor en
mere fremtrædende anvendelse til gesimser,
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konsoller, balustre og søjler (tamburetagens
ydre støtter), suppleret med Ølandssten, navn
lig til de vandret beliggende dele. For at få
kalkstenen til at ligne marmor i farven, eksperi
menterede man med en imprægnering af en
guldopløsning,1 mens de murede partier dækkedes af cementpuds (jfr. s. 702). Murstenene
til byggeriet leveredes via grosserer I. Th.
Christensen fra Mullerup (nær Kalundborg),
Frederiksholms og Gl. Antvorskov teglværker,
samt fra Rydbeck i Norge.91
I årene, hvor byggepladsen var i funktion,
arbejdedes der samtidig på opførelsen af det
omgivende
bygningskompleks.
De
særlige
materiallagre og værksteder til Frederikskirken
synes dog at have været afsondret inden for et
højt plankeværk, der forløb rundt om bygnin
gen. For at lette arbejdet med transport af ma
terialer anlagdes et system af sporvognsskinner
til arbejdsvogne, trukket af en »lokomobil«.108

Fig. 164. Marmorkirken, set fra Amalienborg plads
før ombygningen af den gamle hovedfacade, o. 1885
(s. 665). Fot. Tryde, NM2. – The Marble Church seen
from Amalienborg before the alterations to the main faca
de, c. 1885.
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Fig. 165. J. D. Herholdt: Projekt til Mar
morkirken,
februar
1880.
Hovedfacade
(s. 666). 1:600. Kunstakademiets Biblio
tek. – J. D. Herholdt: Proposal for the Marble
Church, February 1880. Main facade.

PROJEKTER O.1880-1884
I årene mellem 1880 og 1884 fastlagdes kirkens
udformning på en række væsentlige punkter.
For de nedre partier gjaldt det introduktionen
af en lav mezzaninetage i stedet for den tidlige
re triglyffrise. Dette skete samtidig som en
konsekvens af søjleordenens ændring fra dorisk
til korintisk orden. Også i tamburetagen ind
førtes højere og slankere korintiske søjler, hvil
ket på tilsvarende vis påvirkede udformningen
af gesimsen ovenover. Fastlagt blev endelig
kuplens rejsning og formen på de tre rækker
kvistvinduer, lanternen og fløjstangen. Som
nævnt ovf. savnes detaljerede hovedtegninger,
der opsummerer alle disse ændringer; men der
eksisterer en lang række udkast, som genspejler
arkitektens mange overvejelser før det ende
gyldige resultat. Den store aktivitet på kirkens
bygningskontor i disse år følges op af en lige så
stor travlhed på byggepladsen, kulminerende

med fløjstangens rejsning september 1883 og
kuplens kobberdækning 1884-85.
På dette tidspunkt, hvor arbejdet med Mar
morkirken således var vidt fremskredent, kan
det derfor undre at møde to alternative forslag
til kirkens udformning, udkastet henholdsvis af
den 62-årige J. D. Herholdt og hans 40 år yngre
kollega, Carl V. Petersen. Herholdt sendte 3.
marts 1880 – tilsyneladende uopfordret – en
skitse til kirken, der på flere punkter afveg fra
Meldahls egne projekter (fig. 165).109 Rotun
dens nedre stokværk med den sekssøjlede por
tal og cirkulære glughuller over hovedetagens
vinduer bringer snarere Harsdorffs forbillede i
erindring, mens tamburen og navnlig kuplen
efter hans eget udsagn var udformet efter møn
ster i Firenze og Rom. Meldahl takkede venligt
for Herholdts interesse for sagen, men beklage
de, at han desværre ikke kunne gå ind på æn
dringer i den antydede retning nu, hvor man
var nået så langt.110 Det andet projekt hidrører
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ligeledes fra 1880 og er udarbejdet af Carl
V. Petersen, ifølge Meldahls eget notat på for
anledning af Theophilus Hansen.111 Petersen
valgte ligesom Herholdt at bevare bygningens
nedre partier til og med mezzaninetagen, samt
at pryde hovedfacaden med en sekssøjlet portikus (fig. 166). I lighed med Zwingmanns for
slag (fig. 138) er tamburen (med en krans af
tætstillede søjler) og kuplen placeret direkte på
den ydre ringmur. Den oprindelige vestportal
er sløjfet ligesom indgangen i syd, men har fået
en erstatning i form af en lav tilbygning i trekløverbladsform. Endelig har kirken i nord fået
en kampanile, kronet af en diminutiv tempel
bygning. Det rigt udsmykkede interiør har
som Jardins kirke en indre søjlekrans, her dog
kun ført op til første etage. Den lave indre kup

Fig. 166. Carl V. Peter
sen: Projekt til Marmor
kirken, 1880. Hovedfa
cade
med
kampanile
(s. 667). 1:600. Kunsta
kademiets
Bibliotek.
–
Carl V. Petersen: Proposal
for the Marble Church,
1880. Main facade with
campanile.
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pel, hvis udsmykning har stærke mindelser om
Meldahls egne forslag, overdækkes af den høje
re ydre skal, udført tilsyneladende som en jern
konstruktion (fig. 203).
30. okt. 1880 bragte Illustreret Tidende en
stor xylografi af Marmorkirken, udført efter
tegning af Carl Petersen (fig. 169). Et farvelagt
prospekt (fig. 135) viser kirken i samme ud
formning, omend fra et højere synspunkt og en
længere distance. Tegningen er ikke signeret,
men det er fristende ligeledes at tilskrive den til
Carl V. Petersen, ophavsmanden til det før
nævnte projekt.112 Sammenlignet med fig. 161
fra 1879 forekommer mindre variationer i for
partiet (ændring af sidefelternes højde ved øst
portalen), kuplen (ændring af kvistvinduernes
form, udeladelse af den øvre række, forandring
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af beklædningens karakter og (vistnok) af selve
rejsningen) og lanternen (kuglekrennellering på
balustraden, forandring af fløjstangen, samt
(tilsyneladende) af lanternekuplens form). En
facadetegning og to prospekter kan repræsente
re et forstadium til denne fase.113
I løbet af tidsrummet november 1880 til
marts 1881 er efter alt at dømme foregået en
række overvejelser omkring fastlæggelsen af
den rette søjleorden, såvel for eksteriøret som
for interiøret.114 En overgangsfase genspejles i
fig. 167, hvor det nedre stokværks toskanske
orden er erstattet af en jonisk (pseudojonisk
med guirlandesmykket prydbælte i stedet for
ægge- og perlestav). Beslægtede kapitæler er
anbragt i tamburetagen. Dog er en forlængelse
af det nedre led løst skitseret. Heller ikke ind
gangspartiet er optegnet i alle detaljer. Således
er de to sidedøre udeladt, mens kun nedre parti
af midterdøren er angivet.115 Formentlig samti
dig med dette udkast er tre dækblade med alterFig. 167. Udkast til facaden, o. 1880-81 (s. 668). RA.
– Proposal for the facade, c. 1880-81.

Fig. 168. Projekt til hovedfacaden med forhøjede hjørnesøjler 1880 (s. 669). RA. – Proposal of the main facade
with heightened corner columns, c. 1880.
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Fig. 169. Prospekt af Frederikskirken med omgivelser. Xylografi efter tegning af Carl Petersen (s. 667). Fra
»Illustreret Tidende«, 30. okt. 1880. – View of Frederikskirken and setting. Xylograph after the drawing by Carl
Petersen. From »Illustreret Tidende«, 30th October 1880.

nativer til hovedportalen. En enkelt af disse er
endda udformet med en sekssøjlet portikus
(fig. 168).116 Fra samme fase er antagelig også et
udkast til tambur og kuppel med angivelser af
højder. Kuplens højde er her angivet til 29,6
alen, svarende til den endelige, mens lanternens
udformning endnu ikke er definitivt fastlagt.117
Foråret 1881 synes valget af den korintiske
orden at være foretaget (jfr. s. 673). Dog synes
Meldahl i første instans at have opereret med en
lavere, enklere version, som vist på fig. 286.118
Som nævnt ovf. havde søjleordenens ændring
tillige betydning for hovedgesimsens udform
ning. Den ældre triglyffrise er således også på
sidepartiet i nord erstattet med en glat frise,

Danmarks Kirker, København

hvori mezzaninvinduer løst er skitseret, mens
hovedportalens entablatur prydes af en frise
med guirlander, holdt af engle. Den endelige
løsning var heller ikke truffet mht. forpartiets
hjørnesøjler, der sidenhen skulle erstattes af pilastre (jfr. s. 679). En række dækblade viser for
slag til en forhøjelse af disse, der øverst krones
af
vingede
figurer,
stående
på
kugler
119
(fig. 168).
Introduktionen af den korintiske
orden i tamburetagen medførte ligeledes æn
dringer af arkitraven (jfr. s. 673). Man synes
samtidig at have overvejet introduktionen af i
alt 24 knælende englefigurer i stedet for vaser
på balustraden ovenover.120
8. sept. 1883 kunne korset, der kronede Mar-
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Fig. 170. Hovedfacade mod
Bredgade, o. 1884(s. 670). 1:600.
RA. – Main facade on to Bredga
de, c. 1884.

morkirkens lanterne, afdækkes (fig. 175). Her
med er markeret en terminus ante quem for
udformningen af kuppelprofilen og lanternen.
En række daterede tegninger af lanternen fra
første halvdel af 1883 bekræfter, at denne nu
har fået sin definitive form med et supplerende,
obelisklignende spir over den oprindelige kup
pelafdækning.121 Ideen til denne tagform hid
rørte fra maleren Heinrich Hansen, men Mel
dahl noterede dog, at han, ifald han kunne have
ladet den udføre i model forinden, ville have
ladet den blive »saaledes som den først var pro
jekteret«.1 Et antal skitser viser forskellige for
studier til lanternespiret.122 En udateret tegning
af østfacaden gengiver kuplen i den endelige

udformning med tre rækker kvistvinduer, men
savner endnu forskellige enkeltheder i tambur
etagen, som først er tilkommet i løbet af 1884
(fig. 170).123 At Meldahl endnu på dette tids
punkt overvejede kuplens form, fremgår også
af et brev fra Berlin 19. april 1883 til Albert
Jensen, hvor en række ændringer foreslås: sam
mentrækning
af
kuppelribberne,
hævning
(ca. 6-8 tommer) af kuplens rendelinje over ba
lustraden (»Derved tages ogsaa lidt bort fra
Kuplens tykke Nederdel.«) og reduktion af
kuplens tilspidsning ved overgangen til lanter
nen. Desuden anbefalede Meldahl at lade balu
straden på forpartiet løbe frem på selve portal
fremspringet. »Dette har jeg seet her og det
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gjør ganske fyldig og giver lidt mere (?) Barok
stilens former«.91
I løbet af 1884 videreførtes arbejdet på tam
buren (bl.a. opsætning af vaser), kuplen og lan
ternen. Samtidig forberedtes færdiggørelsen af
de nedre partier mod nord, syd og vest, herun
der indsætning af skrifttavler over de respekti
ve portaler, samt opstilling af de første profetfi
gurer på den nedre balustrade (s. 680). Fra dette
stadium stammer antagelig en række udkast til
bagpartiet og sydfacaden med angivelse af
skrifttavler, omend ikke med den endelige
tekst.124 Et par forslag til udsmykningen af de
to facader viser, at man havde overvejet ind
sætning af en portrætmedaljon af bygherren (?)
enten over vest- eller sydportalen (jfr. fig. 172).

BYGGEARBEJDER 1880-1884
Som nævnt s. 651 var den første halvdel af
1880’rne præget af stor travlhed, hvilket også
havde
sin
naturlige
sammenhæng
med
Tietgens forbedrede økonomiske situation net
op på dette tidspunkt. Ifølge Meldahls opgørel
se juli 1885 var der da i alt brugt 781.264 kr.
(overstreget og korrigeret: 1.o58.749 kr.), en
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Fig. 171. Udkast til forpartiet med tilføjelse af ekstra
pille ved de to hjørnesøjler (s. 671). RA. – Proposal
for the front with the addition of an extra pillar by the two
corner columns.

kraftig forøgelse i forhold til status ved udgan
gen af 1879 (s. 651).
Mens man i tiden frem til 1879 havde kon
centreret sig om retableringen og den videre
opmuring af den indre ringmur, påbegyndtes
fra 1880 for alvor arbejdet med eksteriøret. Maj
dette år kunne Wienberg melde, at godt 13.000
fod3 murværk var nedbrudt i ydre ringmur,

Fig. 172. Udkast til bagpartiet med portrætmedaljon (Tietgen?) over indgangsdøren. Ca. 1884 (s. 671). RA. –
Proposal for the rear of the building with portrait medallion (Tietgen?) over the door, c. 1884.
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Fig. 173. Ruinens nordvesthjørne med angivelse af murpartier til nedrivning (skråskravering med kraftig
streg) og nyopførelse i mur (vandret skravering) eller kvadersten (tæt skravering i spinklere streg) (s. 672). RA.
– The ruin’s north-west corner with walls to be demolished (heavily hatched) and new walling (horizontal hatching) or
ashlars (fine hatching).

mens henved 20.000 fod3 var blevet nyopført i
genanvendte marmorkvadre, mur- og brud
sten (sandsten). Et indtryk af arbejdets karakter
kan fås af to tegninger, der angiver de partier,
som skal nyopføres af murværk, samt de dele,
der skal nedrives eller sættes med ny kvadre
(fig. 173-174). Opførelsen af nedre ringmur videreførtes også de næstfølgende år.

September 1881 var muringen af indre ring
mur nået til tamburetagen, hvor både de ud- og
indvendige søjler opsattes. Som det fremgik af
projekttegningerne, tilkom forskellige ændrin
ger netop i denne etage, hvilket afspejler sig i
byggeregnskaberne. Således
måtte
man fra
Fakse stenværksteder forhøje de bestilte søjle
skafter to gange før leveringen 22. maj 1881.

Fig. 174. Ruinens sydvesthjørne med angivelse af murpartier til nedrivning eller opmuring (jfr. fig. 173). RA.
– The south-west corner of the ruin showing the walls to be demolished or rebuilt (cf. fig. 173).
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20. okt. s.å. indløb yderligere ordrer på at ind
stille arbejdet med hugningen af de fire sidste
alen af søjlerne, da disse atter skulle forhøjes og
formen ændres.125 Kapitælerne undergik på
samme måde forandringer. Sommeren 1880
havde billedhuggeren H. Chr. Petersen udført
gipsmodellen til en kapitæl (tamburens joniske), der var sendt til Fakse. Marts 1881 indgav
Albert Jensen en ny bestilling hertil, nu på en
korintisk kapitæl.126 Men heller ikke denne ver
sion var den endelige (jfr. fig. 169). I løbet af
efteråret besluttedes det at forstørre astragalleddet (skaftringen) mellem søjlen og kapitælen, –
en operation, der i Fakse skulle afstedkomme
flere misforståelser og på byggepladsen tilsva
rende forsinkelser af arbejdet. Udførelsen af
hovedgesimsen voldte ligeledes problemer, og
først 1884 blev dette led færdiggjort. Som
nævnt s. 669, indhentedes 1881 tilbud på 24
knælende engle (i bronze, zink eller terracotta)
til balustradens postamenter. Dette motiv blev
dog opgivet, og i stedet opsattes vaser, støbt i
zink af firmaet Wilh. Pütz, Köln.
Parallelt med opbygningen af tamburetagen
skete forberedelserne til kuplens rejsning. 15.
febr. 1881 approberedes Unmacks tilbud på op
sætningen af den ydre tømrede kuppel, der
skulle være så vidt fremme, at inddækningen
kunne iværksættes inden oktober 1883.91 Dette
mål synes at være blevet overholdt, selv om
den hårde frost vinteren 1881-82 sinkede opmuringen af bærepillerne ved kuppelfoden.
Ved foden af pillerne og ved den murede kup
pel, der dog først opførtes i løbet af 1884-85,
skulle placeres to jernringe, bestilt hos Burmeister og Wain.127 Det havde været Meldahls me
ning at lade kuplen beklæde med jernplader,
idet dekorative enkeltheder og kvistene udfør
tes i zink.128 En blanding af skifer og bly var
også under overvejelse som tækningsmateriale.129 Men en privat indsamling af kobbertøj,
iværksat 1882-83 (jfr. s. 650) gjorde det muligt
at rejse et kobbertag. Omsmeltningen af det
indsamlede metal og leveringen af supplerende
plader blev overdraget til firmaet G. Halkier og
Co., bistået af Lauritz Hannibal. Selve tæknin
gen gennemførtes 1884-85. Blandt de mange
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Fig. 175. Marmorkirkens rejsegilde med indvielse af
lanternens kors 8. sept. 1883 (s. 673). Fot. i Tietgens
arkiv, RA. – Topping-out ceremony of the Marble
Church with the consecration of the cross on the lantern on
8th September 1883.

private donationer af kobberting skånedes dog
otte stykker børnekøkkentøj, som indsattes i
den store kugle på toppen af lanternen.130 End
videre en kobbervandkande, 1784, som endnu
opbevares i kirken.
Foråret 1883 var arbejdet med kuppel og lan
terne så langt fremskredent, at fløjstangen kun
ne bestilles. 31. marts approberedes et tilbud fra
firmaet
Schmidt
og
Marstrand,
suppleret
21.juli med et tilbud på en nødvendig lynafle
der, udført af firmaet Hassel og Teudt. Afslø
ringen af korset og hermed kirkens rejsegilde
indledte det grundtvigianske vennemøde, af
holdt 8. sept. 1883 på 100-årsdagen for salme
digterens fødsel. Lanternen, der endnu kun
stod i træskelet, var prydet med flag og guir
lander (fig. 175). Herover knejsede fløjstangen,
der under korset bar bygherrens navnecifre,
»CFT«.131 1884 synes lanternen yderligere at
være blevet forhøjet.132 Samme år forelå tilbud
på de dekorative led af kobber, leveret af firma
et Lemvigh og Co.
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Samtidig med lanternens rejsning blev klok
kerne bestilt. Meldahl havde ønsket at modelle
re Marmorkirkens klokker efter klokkerne i
den katolske kirke i det westfalske badested
Ems, hvor både han selv og Tietgen havde op
holdt sig. Der blev derfor indhentet tilbud fra
det firma, som havde leveret de pågældende
klokker, – G. Hamm (nu overtaget af sønnen
F. Hamm) i Augsburg. Under forberedelserne
overvejede man kun at lade den største klokke
ophænge i lanternen, mens de tre øvrige skulle
placeres på et lavere sted i bygningen, for det
tilfælde at disse ikke var store nok til den bety
delige højde over gaden.132 Selve klokkestolen
blev ligeledes leveret fra Augsburg, men opsat
og forbedret af Burmeister og Wains maskinog skibsbyggeri. Alligevel skulle der ved prø
veringningen maj 1884 opstå problemer, idet
svingningerne fik lanternen til at ryste, – en

Fig. 176. Satire, bragt i vittighedsbladet »Punch«
1884 i forbindelse med prøveringningen (s. 674)
Tietgen og Meldahl ses hængende i klokkerebet. –
Satirical drawing in the Danish magazine »Punch« in
connection with the trial bell-ringing. Tietgen and Mel
dahl are shown hanging in the bell-rope.

situation, der straks blev kommenteret i ho
vedstadens blade, heriblandt i det satiriske or
gan »Punch« (fig. 176).133 Meldahl, der selv
havde været bortrejst, da ringningen foregik,
valgte efter sin hjemkomst at lade ophængnin
gen ændre, idet de to mindste klokker forsyne
des med særlige patentaksler, udført af Anker
Heegaard. Ideen til det ændrede klokkeophæng
havde Meldahl selv fået under en rejse i Svejts
adskillige år forinden.134

KIRKENS UDSMYKNING
Allerede Meldahls første udkast fra 1875-76 vi
ser klart, at han havde planlagt en figurativ ud
smykning af Marmorkirken i form af statuer,
dels opsat udvendig på det omgivende ræk
værk, samt på balustraden over hovedgesim
sen, dels placeret indvendig på fritstående postamenter eller indsat i pillernes nicher (jfr.
fig. 143, 148, 161). Hertil kom skjolde med
indskrifter udvendig på tamburen, samt male
de dekorationer indvendig i samme zone og i
kuppelhvælvet. Selv om Tietgen selv – i hvert
fald fra 1883 – rådførte sig med pastor Brandt
(fig. 274) angående billedprogrammets nærme
re sammensætning, synes Meldahl på et tidligt
tidspunkt at have gjort sig mere konkrete tan
ker om udvalget af figurer. September 1876
bad han således sin hustru om at rådspørge
grev Wolf Baudissin, hos hvem hun var gæst,
om det rette udvalg af kirkefædre (eventuelt
suppleret med fire profeter, samt fire andre
gammeltestamentlige skikkelser som Moses og
Abraham) til den udvendige dekoration.135
Dette brev kunne tyde på, at Meldahl allere
de da havde en mere præcis idé om kirkens
udsmykning. Det er derfor nærliggende at tids
fæste et (udateret) brev til Tietgen om billed
programmet, beskrevet i mere generelle ven
dinger, til et tidspunkt før september 1876.
Meldahl fremhævede heri, hvordan han betrag
tede Grundtvig som »en af de store Personlig
heder der af Forsynet tildeles Menneskeslægten
naar denne trænger til at faae en ny Livsgnist
indpustet i sit Samfundsliv, der kan virke
forædlende, varmende og dermed sammenhol
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Fig. 177. Tværsnit med angivelse af sarkofag
(Grundtvigs?)
i
kryptkælder
under
altret,
o. 1877 (s. 675). 1:600. RA. – Cross-section show
ing sarcophagus (Grundtvig’s?) in the crypt beneath
the altar ,c .1877

dende paa dette«. Som et centralt tema i
Grundtvigs kirkesyn fremhævede han opfattel
sen af dåben som et redskab til at »knytte Sam
fundet hjerteligt sammen«, hvilket, dersom det
blev fredet og modnet på den rette måde, »vil
hjælpe os ud over Sosialisme (sic), og alle lig
nende Udskeielser ...« Dette var baggrunden
for Meldahls forslag om at anbringe Grundt
vigs kiste midt under hans menighed og sætte
døbefonten over hans kiste, mens der ovenover
i kuplens midte skulle placeres billedet af Hel
ligånden, som han »saa levende troede paa og
som skulde være Menighedslivets Bindeled«. I
kuplens 12 felter skulle være billeder af de 12
apostle og i frisen rundt om imellem vinduerne
fremstillinger af de »store Momenter af Christendommens
historiske
Liv«.
Foruden
Grundtvigs kiste i hvælvingerne under kirke
gulvet kunne desuden placeres de mænds ki
ster, »der som han have baaret Sagen fremad til
Held for vort Folk«, mens man yderligere i
kirken kunne sætte statuer af de store kirkens
tjenere, der »have gavnet Menneskeslægten i
det Hele«. Udvendig skulle være plads til

Grundtvigs billede, samt til lignende »Kirkens
Mænd«.136
Selv om hovedtanken i dette program (ind
retningen af kryptkælderen til en slags »Pantheon« for berømte mænd omkring Grundtvig
og placeringen af døbefonten i kirkens midte)
ikke skulle virkeliggøres (jfr. dog fig. 177 og
s. 660), er der alligevel anslået væsentlige tema
er, som blev realiseret (udsmykningen med apostle og helligåndsduen i kuplen, opstilling af
Grundtvigs
statue
og
lignende
»Kirkens
Mænd« udvendig).
I løbet af 1883 synes billedprogrammet at ha
ve antaget mere præcise former. 15.juni 1883
sendte pastor Brandt Tietgen et forslag, »som
hviler paa en historisk Tanke, selv om den
gængse Theologi vil undre sig over nogle
Punkter«. Udkastet viste indvendig en opstil
ling af 12 apostelstatuer (med Matthias som
den 12.) på gulvet og herover(?) 12 relieffer af
profeter fra Esajas til Habakuk. Udvendig fore
slog pastor Brandt frontispicen smykket med
et relief, forestillende »Herren velsigner Børne
ne«, mens i alt 16 figurer skulle placeres på
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Fig. 178. Udkast til kuplens udsmykning.
Proposal for the decoration of the dome.
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RA.

–

balustraden over nedre ringmur (heraf syv fra
det gamle og nye testamente (Moses, David,
Elias, Johannes Døberen, Paulus, Markus og
Lukas), fem kirkefædre (Irenæus, Ambrosius,
Augustin, Hieronymus og Gregor den Store),
samt fire fremtrædende skikkelser fra middelal
deren og reformationstiden (Bernhard af Clairvaux, Johan Huss, Wycliff og Luther)). Forne
den anførtes 12 danske kirkefædre fra Ansgar
til Grundtvig.91
Af Brandts forslag gennemførtes den sidst
nævnte række helt uden ændringer. Mht. de
øvrige 16 figurer udvendig forestod endnu dis
kussion, før udvalget 1884 endelig fastlagdes, i
øvrigt suppleret med endnu to figurer. Meldahl
havde selv konsulteret den daværende biskop i
Århus, B.J. Fog, der påpegede det inkonsekvente i at placere evangelisterne Markus og
Lukas blandt det gamle testamentes skikkelser
og et udvalg af fremragende mænd fra den nye
re kirkehistorie. Heller ikke Paulus hørte efter
hans mening hjemme i den udvendige række.
Hermed imødegik han »de moderne Kritikere
(som) have villet gjøre Paulus til den egentlige
Stifter af Kirken«.137
Mht. den indvendige udsmykning opgav
man såvel tanken om de fritstående apostelfi

gurer, som profetreliefferne. I stedet skulle ma
lede
apostelbilleder
pryde
kuppelhvælvet,
mens de fire evangelisters statuer efter planen
tænktes opstillet på gulvet. Hverken det sidst
nævnte eller frontonrelieffet (med det af Brandt
valgte motiv) blev dog realiseret, men opga
verne drøftedes endnu i den nærmeste tid efter
kirkens fuldendelse (jfr. s. 687). Til de planlag
te, men heller ikke gennemførte udsmykninger
hørte udhugningen af skriftsteder eller apostel
navne på tamburens udvendige skjolde (fig.
288).138
Samtidig med overvejelserne omkring bil
ledprogrammets
sammensætning
indledte
Meldahl sommeren 1883 forhandlinger med en
række billedhuggere i forbindelse med bestil
lingen af de 16 (18) statuer til den udvendige
balustrade.139
Hovedparten
af
de
udvalgte
kunstnere tilhørte den yngre generation af bil
ledhuggere, elever af H. W. Bissen og J. A.Jerichau og for enkeltes vedkommende (Johannes
Gelert, Aksel Hansen, Carl Rohl Smith) tillige
eksponenter for naturalismen. Carl Rohl Smith
skulle udføre i alt fire statuer (Moses, Johannes
Døberen, Irenæus og Athanasius), mens to æl
dre, mere etablerede kolleger, C. C. Peters og
Theobald Stein hver leverede tre figurer (hhvs.
Paulus, Chrysostemos og Gregor den Store
samt Wycliff, Huss og Luther). De øvrige bil
ledhuggere udførte hver kun en enkelt statue.
For en nærmere beskrivelse af figurerne, jfr.
s. 707f. Sidst på året 1883 var de første udkast
færdige til bedømmelse. I sin kritiske vurde
ring af skitserne undlod Meldahl ikke at under
strege vigtigheden af, at figurerne ikke blev for
spinkle og hovederne for små af hensyn til den
perspektiviske forkortning.140 I løbet af 188485 støbtes figurerne i zink. Vel af konkurrencemæssige hensyn fordeltes denne opgave mel
lem flere forskellige metalstøberier (Lauritz
Rasmussen, firmaerne Holm, Schieltved og
Lundquist).
Hvad den indvendige udsmykning angik,
overvejede Meldahl endnu situationen i som
meren 1884, hvilket fremgår af en brevveksling
med Tietgen. Meldahl var på dette tidspunkt i
udlandet, bl.a. for at eftersøge egnede motiver
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Fig. 179. Kirkens indre. Jens-Jørgen Frimand fot. med fiskeøjeobjektiv 1986. – The interior.

til alter, prædikestol, døbefont og orgel, samt
til vinduer. I et brev 16. maj foreslog han
Tietgen en række kunstnere, der kunne tænkes
at løse den store opgave. Blandt navnene var
Lorenz Frölich, der »har Fortællingsevne nok,
men ikke (er) en dygtig Tegner og Maler nok
til den Størrelse«, Carl Bloch, som dog ikke
ville og samtidig blev for dyr, Otto Bache, om
hvem Meldahl var usikker på, om han kunne
og ville (»Der vil let mangle Sjæl i det«), Kristi
an Zahrtmann, som nok ville, men »det er et
Vovestykke«, Frans Schwarz, der var »for ube
tydelig og indbildsk« og Lauritz Tuxen, som
»ikke har Tid og er tvivlsom«. Valget faldt til
sidst på den 54-årige Henrik Olrik, selv om
Meldahl havde ytret tvivl om, hvorvidt denne
opgave ville blive for stor.59 Det er formentlig
grunden til, at man valgte at lade maleren
C. N. Overgaard udføre den egentlige udma
ling, mens Olrik leverede skitser og kartoner til
de enkelte apostclbilleder.141 Olrik nåede dog
kun før sin død 1890 at udføre halvdelen af
kartonerne, der fuldførtes af Anton Dorph.

PROJEKTER OG BYGNINGSARBEJDER
1885-1894
Da Meldahl 1885 gjorde status (s. 651), udskød
han tidspunktet for kirkens fuldførelse til 1892.
I løbet af de syv år skulle kirkens nedre del
fuldføres, vigtigst naturligvis forpartiet, der
endnu stod som en torso fra Jardins byggeri
(fig. 164, 175). 1887 forventedes dette afsnit
fuldført. Indvendig skulle kuppelhvælvet færdigopmures, pudses og udsmykkes i årene
1885-87, mens arbejderne med selve indretnin
gen kunne foregå fra 1890-92. Denne tidsplan
kom ikke til at holde. Først december 1890 var
man udvendig nået så vidt, at stilladserne kun
ne nedtages. Indvendig var kun halvdelen af
kuppeludsmykningen færdig, og 1893 kunne
stilladserne endelig fjernes her, efter at også
væggenes nedre partier var dekoreret. Tilbage
stod udformningen af vinduer og døre, samt af
de større inventargenstande. Dette arbejde blev
i al væsentligt fuldført før indvielsen 19. aug.
1894, mens kun to af de i alt 12 danske kirke
fædre omkring kirken blev rejst.
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Fig. 180. Forpartiet,
o. 1890 (s. 680).
1:300. RA. – The portico, c. 1890.

Selv om kirkens udformning omsider var
fastlagt, udarbejdes der stadig en række pro
jekttegninger til forskellige detaljer. Et væsent
ligt led i kirkens udvendige dekoration var op
sætningen af en række indskriftstavler over dø
rene i øst, vest, nord og syd. 22. aug. 1884
sendte pastor Brandt to forslag til den treledde
de indskrift over bagpartiet, hvoraf det ene
(med en enkelt ændring) blev gennemført.142

I løbet af 1885 udhuggedes skiferpladerne til
dette parti, samt til syd og norddøren. Samme
år indledtes arbejderne til forpartiets rejsning.
Juni 1885 indsendtes ansøgning til stadsbygmesteren vedrørende søjleportalens konstruktion,
og 21. okt. forelå murermester Wienbergs til
bud på stilladserne til nedtagning af det gamle
murværk og opførelse af det nye parti.91 Før
dette tidspunkt må en tegning af hovedfacadens

Fig. 181. Bagpartiet,
o. 1890 (s. 80). 1:300.
RA. – The rear of the
building, c. 1890.
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nedre del være udfærdiget (fig. 171).143 Porta
lens frise bærer en indskrift (ikke svarende til
den endelige), men bæres af i alt seks støtter,
idet hjørnesøjlerne er blevet suppleret med
piller.
Arbejdet med forpartiet var ved udgangen af
1886 nået så vidt, at 8.108 fod3 sten af de aftalte
13.000 fod3 var nedtaget og opstablet på plad
sen. Hertil kom to hjørnesøjler med tilhørende
kapitæler, der ligeledes blev fjernet. Byggeriet
skred som nævnt s. 651 kun ganske langsomt
frem i disse år, og først januar 1889 betaltes
murermester Wienberg for nedtagningen af de
seks gamle søjler indtil plinthøjde for de nye.144
O. 1889 besluttedes det imidlertid at forlænge
portalens søjler nedadtil, så trappen blev lavere
end oprindelig planlagt. Denne ændring, der
ifølge Meldahl skyldtes »Landgreven af Hessens friske Blik«, betød samtidig en sænkning
på ca. 1 alen af selve kirkegulvets niveau.145
Foråret
1889
forberedtes
niveausænkningen
ved bortfjernelsen af en del af det gamle søjle
fundament, der flademæssigt strakte sig helt ud
i den oprindelig sekssøjlede portals længde og
hermed gav specielt de nye hjørnesøjler en
overdreven støtte.146 November 1890 kunne
Albert Jensen omsider meddele, at portalen nu
stod færdig i det ydre. De fire søjler var om
huggede af stenhugger Olsen, mens nye kapi
tæler leveredes fra Fakse. Byggeriet havde
ydermere været sinket, dels på grund af en mu
rerstrejke, dels fordi et skib med en stor sten til
et af kapitælerne led forlis.147 Der manglede
imidlertid endnu en række dekorative enkelthe
der. September 1891 afregnede stenhugger Ol
sen for opsætning af fire zinkrelieffer af evange
listerne, udført efter model af billedhugger Pe
tersen, og to guirlander, samt for afhugning af
den ældre sokkel og forlængelse af dørpartiet
nedefter. Selve granittrappen foran hovedpor
talen leveredes af A. Sode samme år.106
For de tre øvrige sider af bygningens nedre
parti videreførtes tilretningsarbejderne parallelt
Fig. 183. Marmorkirkens byggeplads, set fra Store
Kongensgade, o. 1890. Fot. KglBibl. - Marmorkir
ken’s building site seen from Store Kongensgade, c. 1890.
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Fig. 182. Sydportalen, Udkast o. 1890 (s. 680). 1:300.
RA. – South door. Proposal c. 1890.
med byggeriet på forpartiet. 1892 afgav Olsen
tilbud på tilretning af de to fyldinger i sidefel
terne på bagpartiet og udhugning af medaljo
ner sammesteds, tillige med udførelse af ny
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Fig. 184. Detalje af balustraden med opsætningen af
John Wycliffs og Johan Huss’ statuer 31.dec. 1884
(s. 680). Xylografi efter tegning af Tom Petersen.
»Illustreret Tidende«, 8. febr. 1885. – Detail of the
balustrade with the erection of the statues of John Wycliff
and Johan Huss on 31th December 1884. Xylograph after
drawing by Tom Petersen.

sokkelbeklædning. Hertil kom udhugning af to
piedestaler, der flankerede vestdøren. Selve
trappen leveredes af Sode 1894.106 1891-92 af
gaves desuden tilbud på færdiggørelsen af side
partierne, samt regulering af terrænet omkring
kirken.102 Endelig på piedestalerne til de 12 sta
tuer ved jerngelænderet.91 De gamle fragmen
ter af Jardins kapitæler opsattes af stenhugger
Olsen 1892 i haveanlægget omkring kirken, så
ledes som det allerede på et tidligt tidspunkt var
foreslået (jfr. fig. 172). Det afsluttende arbejde
med indsætning af vinduer og døre, samt af
pudsning af murene foregik 1893-94.
På grundlag af oplysningerne om byggeriet
ved nedre ringmur fra o. 1890 lader en række

detaljtegninger sig datere til denne sene fase.
Det gælder en række udkast af facaderne fra
henholdsvis øst, vest og syd (fig. 180-182), at
dømme efter påskriften på tegningen af bag
partiet udført i forbindelse med afgivelse af til
bud på renhugning af sokkelpartiet. Dette be
kræftes af en tegning til et af de store vinduer,
dateret 18. sept. 1891 og vist i den endelige ud
formning, ligesom det fremgår af sidstnævn
te.148 Det skal dog bemærkes, at dørfløjenes
form endnu ikke var identisk med den udførte.
1893 afgav snedker H. Andersen fra Hillerød
tilbud på disse,102 hvis billedskærerarbejder ud
førtes efter model af H. Chr. Petersen. Selve
hoveddøren er dog udført af C. A. Blichfeldt
1894 i henhold til et konkurrerende tilbud.102
En detaljtegning af hoveddøren (fig. 209) stam
mer derfor antagelig fra o. 1893-94.149 Dog
mangler den palmekvist, der tilføjedes få må
neder før kirkens indvielse.102 Der skal også be
mærkes, at tympanonfeltet udfyldes af et
sprossedelt vindue. Hermed er definitivt opgi
vet tanken om på dette sted at indsætte et relief
af en knælende engel med udbredte vinger,
som skitseret på flere af de ældre projekttegnin
ger, heriblandt fig. 185.150 Ejheller frontonen i
øst eller den dekorative bearbejdning af sidefel
terne, såvel ved øst- som vestportalen, blev re
aliseret. Af den projekterede række af kirke
fædre nåede også kun Ansgars og Grundtvigs
statuer at blive oprejst 1894 (s. 707).
På tamburens balustrade synes alle statuer at
været opsat 1884-87. De første, der placeredes
her, var Wycliff og Huss, opsat på en foreløbig
plads 31. dec. 1884 i anledning af 500-årsdagen
for den førstnævntes død (fig. 184).151 Først
1894 suppleredes rækken med otte zinkvaser,
udført efter model af H. Chr. Petersen og alle
skænket af Meldahl selv.152 Kuplen var 1885 så
godt som fuldendt. 1883-84 var selve korset og
de 12 kugler ved lanternens spir blevet for
gyldt. 1893 tilbød etatsråd P. Bornholdt fra Ri
ga at bekoste en forgyldning af kuplens dekora
tive led, inklusive de 12 ribbepar.153 15.juni
1894 kunne Tietgen omsider se den første guld
stribe. På samme tid lod også den første orgel
tone sig høre inde i kirken.154
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Fig. 185. Udkast til tympanonfelt over hoveddøren (s. 680). RA. – Proposals for the tympanum over the main door.

Indvendig
gennemførtes
opmuringen
af
kuplen 1885. Øverst lukkedes hvælvingen med
to jernlåg, udført af firmaet Schmith og Marstrand efter tilbud af 8. okt. 1886 og 31. marts
1886 (jfr. fig. 186).91 Som indskrift på selve rin

gen ved de to låg anførtes: »Laura Tietgen. Den
8d Septbr 1885«. Først 1889 pudsedes kuplen af
murermester Wienberg, der 1892 behandlede
det mellemste, lodrette parti af væggene på
samme måde.155

Fig. 186. Udkast til ophejseligt låg over den murede kuppel. RA. – Proposal for the cover to hoist into position over
the brick dome.
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Forberedelsen af kirkens indre udsmykning
skete dog allerede fra 1885, da malerne Olrik
og Overgaard sluttede kontrakt vedrørende
udkast til de 12 apostle og selve den praktiske
udførelse af disse. Samtidig forelå H. Chr. Pe
tersens tilbud på den plastiske udsmykning af
hvælvet. Billedhuggeren leverede endvidere et
antal modeller hertil.91 Muligvis udførte han
også den 190 cm høje model af kirkens indre
(fig. 194 og s. 689), hvor både den malede og
skulpturelle dekoration er angivet. Der er dog
flere afvigelser fra den endelige udsmykning. I
stedet for apostle er angivet ensartede, sidden
de, langskæggede figurer, af hvilke enkelte
med korsglorie og nøgen overkrop lader sig
identificere
som
Kristusfremstillinger.
Blandt
tegningerne i Rigsarkivet findes adskillige ma
lede udkast til kuppeldekorationen, jfr. fig.
178.155
Overgaards arbejde i kuplen, der af Meldahl
karakteriseredes
som
»næsten
livsfarligt«,156
synes at være startet o. 1889. Nedtagningen af
det indvendige stillads 1893 betegner afslutnin
gen på denne opgave, der for Overgaards ved
kommende også omfattede kuplens øvrige de
koration, bl.a. de 12 felter med englebørn over
apostlene, samt forgyldningen af strålerne om
kring Helligåndsduen.
Parallelt med Overgaards arbejde gennem
førte H. Chr. Petersen stukdekorationen, både
af kuplen og de lavere partier. I tamburetagen
blev de murede vægflader marmoreret, tillige
med gesimser, ornamentbånd og søjler.
Under jernrækværket, der forgyldtes, blev
også nederste parti af gesimsen og væggene
marmoreret, mens den omløbende indskriftsfrise, 12 medaljoner med forskellige emblemer
og de to felter nærmest altret udførtes som mo
saik.157 Efter pastor Brandts død 1889 konsulte
rede man kirkehistorikeren, senere biskop Fre
derik Nielsen i forbindelse med fastlæggelsen af
interiørets indskrifter og symbolske fremstil
linger. Nielsen, som selv tilhørte den grundt
vigske kreds og stod Tietgen nær, kommente
rede visse detaljer i forbindelse med den omlø
bende indskrift, der allerede ses fastlagt på æl
dre tegninger (jfr. fig. 162). Over altret anbefa

lede han placeringen af et Kristusmonogram i
stedet for at lade skriftstedet (Joh. 17,3) forløbe
henover dette sted (»det er alt for fattigt«).
Hertil kom forskellige anvisninger i forbindelse
med inventarets udformning. Således foretrak
han et krucifiks som alterprydelse i stedet for et
nøgent kors (allerbedst ville dog en plastisk
fremstilling eller et maleri være), mens prædi
kestolen helst skulle bæres af et arkitektonisk
underlag med motiver fra Pisa og Siena. Under
orgeltribunen kunne anbringes kopier af den
florentinske renæssancebilledhugger Luca della
Robbias skulpturer. Ingen af disse forslag blev
dog realiseret, lige så lidt som ideen om at pry
de de to felter ved indgangen med salmevers
eller indsætte otte dydefigurer (med Ydmyghe
den som den ottende ved siden af de tre teolo
giske og de fire kardinaldyder) i kirken, velsag
tens i pillernes nicher. Et tilbud fra billedhug
geren Th. Stein marts 1894 om at udføre dy
derne (med Freden som den ottende) blev dog
ikke imødekommet.157 Blandt Frederik Nielsens
forslag, der blev efterkommet, var en praktisk
anvisning på at sænke alterskranken af hensyn
til høje præster og lave altergæster.158
Ligesom det var tilfældet med kirkens ud
smykning, gennemløb overvejelserne omkring
selve indretningen flere faser. I et brev til
Tietgen 10. maj 1884 skitserede Meldahl sine
planer for placeringen af de vigtigste inventar
genstande: altret med knæfald i vest, prædike
stolen i syd og anbragt så højt, at døbefonten
kunne stå nedenunder, samt orglet med frem
springende sangerpulpitur i nord lige overfor.
Østarkaden nærmest hovedindgangen behold-
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tes åben helt op uden tværgalleri, »saa at man
idet man træde ind af Hoveddøren strax kan faa
Indtrykket opad af Cuppelen«.59 Foran de fire
»tomme« piller tænktes evangelisternes statuer
anbragt. Tietgen godkendte hovedtrækkene i
Meldahls skitse, også hans forslag til en plastisk
gruppe til altret, men anførte dog: »Jeg troer
neppe at Brandt billiger at Døbefonten ikke bli
ver ved Indgangen, det er næsten en Troes Artikkel (sic) hos Grundtvigianerne«.159 Meldahl
fastholdt i sit svar en placering af døbefonten
enten foran orglet eller prædikestolen (»Ind
gangen og Altret (maa) være frie«.).59
Døbefontens anbringelse var således en væ
sentlig faktor i hele indretningsplanen. Selv om
det grundtvigianske krav omsider blev endelig
stadfæstet i efteråret 1892 ved bestillingen af
Stephan Sindings font (s. 742), synes det ikke at
have afholdt Meldahl fra at udkaste andre for
slag, hverken før eller efter dette tidspunkt.
Samtidig vedblev han helt frem til 1894 at ind
samle egnede motiver. 1884 noterede han i et
rejsebrev fra et ophold i Tyskland og Italien,
hvordan han »glædede sig som et Barn« til at
vise Tietgen sine forslag, – »saa forlibt er jeg i
mine egne Motiver«.59
Idealet om at nå den både æstetisk og økono
misk set mest forsvarlige løsning fik dog Mel
dahl til bestandig at udskyde den endelige afgø
relse. 1890 studerede han atter altre og prædikestole på en rejse til Rom, men skrev, noget
modfaldent, til Tietgen: »Tiden vil vise om det
hjælper noget. Et Menneskes Evner ere ikke
store, naar man først er naaet op til 63 Aars
Alderen«.59 Først august 1893 traf han omsider

Fig. 187. Udkast til al
ter, prædikestol, døbe
font og orgel (s. 683).
RA. – Proposal for the al
tar, pulpit, font and organ.
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Fig. 188. Udkast til alterbord og orgel (s. 683). RA.
– Proposal for the altar and organ.

sit valg vedrørende altrets form. Omtrent sam
tidig synes orglet fastlagt, mens prædikestolens
form skulle gennemløbe flere faser, før en løs
ning 1895 blev truffet (s. 745).
Resultaterne af Meldahls overvejelser afspej
ler sig i et fyldigt materiale af tegninger.160 Kun
ganske få af disse er imidlertid daterede, og
en præcis kronologisk rækkefølge kan ikke
etableres udfra de kendte arkivalske kilder.
Ældst, dvs. svarende til de af Meldahl formule
rede tanker 1884, er måske en række projekter,
der viser prædikestolen i syd vis á vis orgel og
døbefont i nord.161 Hertil kommer en anden
løsning, hvor prædikestolen står i sydvest ved
pillen nærmest altret, mens døbefonten har fået
plads overfor i nordvest (fig. 187). Til denne
version hører en række udkast, der dels viser
orglet placeret ovenover altret (fig. 188), dels
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Fig. 189. Marmorkirkens indvielse 19. aug. 1894 (s. 685). Tegning af Knud Gamborg som forlæg for xylografi
i »Illustreret Tidende«. KglBibl. – The consecration of the Marble Church on 19th Aug. 1894. Drawing by Knud
Gamborg for the xylograph in »Illustreret Tidende«.

anbragt i sin nuværende plads i nord (fig. jfr.
fig. 187, 205).162 I harmoni med alter- og kor
skrankens krumning har stolestaderne her fået
et kurvet forløb. Til den seneste fase må regnes
forskellige forslag, hvor prædikestolen(e) som

udført er indsat i den fremskudte korskranke,
enten midtfor eller ved en af (begge) siderne
(fig. 278).163 Et antal udkast til selve altret, vist
uden flankerende prædikestol, men samtidig
uden korskranke med indsat stol, gengiver må–
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ske en fase imellem de to seneste versioner.
Fig. 205 må således under alle omstændigheder
dateres efter juli 1892, hvor anvendelsen af Kristusmonogrammet over altret blev foreslået
(s. 682). Samtidig kan den tabernakelformede
alteropbygning betragtes som et umiddelbart
forstadium til den endelige løsning (fig. 187,
205, 245).164
1894 kunne det egentlige arbejde med inven
taret omsider begynde. April rapporterede Jen
sen, hvordan orgelbalustraden og knæfaldet
var opstillet, ligesom – forsøgsvis – en enkelt
stol. Til altret havde snedkeren lavet det nederste, mens der endnu tegnedes på overdelen og
nichen. Også prædikestol og balustrade måtte
udskydes.165 Alt i alt får man indtryk af en sær
deles hektisk tid i de sidste fire måneder før
kirkens indvielse.
INDVIELSEN
19. aug. 1894 fandt Frederikskirkens indvielse
sted. Ved samme lejlighed foregik indsættelsen
af sognepræsten J. H. Monrad (fig. 189), der
havde efterfulgt Brandt som præst ved Vartov.
Selve ceremoniellet, som bivånedes af hele
kongefamilien, fik dog en særlig karakter på
grund af kirkens ekstraordinære status. Der var
således tale om en privatejet bygning, der nu
blev overdraget staten, omend bygherren be
varede kaldsretten, – indtil videre fastlagt til
den daværende konges regeringstid. Højtide
ligheden indledtes – uortodokst – med en ind
vielsestale, holdt af Tietgen selv. Hermed vir
keliggjordes en drøm, han havde haft forin
den.166 Meldahl havde ganske vist selv få dage
inden i et brev til fru Tietgen frarådet talen,
men den afvikledes roligt og værdigt ifølge fru
Meldahls beretning.167 Tietgen mindede om
den
oprindelige
grundstensnedlæggelse,
der
var foregået knap 150 år tidligere og henviste
samtidig til biskop Herslebs omtale af patriar
ken Jakobs ord: »Denne sten skal blive et Guds
hus«. Herefter fulgte en tak til alle, der havde
fremmet arbejdet i ånd eller gerning, ikke
mindst bygmesteren, »der med aldrig svigten
de Iver og Omsorg gjorde dette Arbeide ogsaa
til sin Livsgerning, og for hvem det vil blive til

Danmarks Kirker, København

evig Hæder …«168 Derpå skete selve indvielsen
og præsteindsættelsen ved Københavns biskop
B.J. Fog. I sin tale gik denne udfra Luk. 14.28
om det uforstandige i at bygge, hvis man ikke
først havde beregnet, om man var i stand til at
fuldende sit værk, – hvilket af fru Meldahl op
fattedes som »et Hib (sic) til Frederik den Fem
te«. Efter pastor Monrads prædiken afsluttedes
handlingen med fremsigelsen af trosbekendel
sen – dengang endnu fortrinsvis en grundtvigi
ansk skik.169
Indvielseshøjtideligheden var naturligvis og
så genstand for omtale i dagspressen. Blandt de
mange positive ytringer hævede der sig dog
også kritiske røster. Mest yderliggående var
nok et indlæg af »E. H.« (kunsthistorikeren
Emil Hannover) i Politiken 19. aug. 1894. For
det ydres vedkommende påpegede han misfor
holdet mellem den øvre og nedre del. Navnlig
vakte statuerne på gesimsen hans mishag
(»Augustinus er værre end Benedikt, Irenæus
værre end Augustinus og Moses værst af alle«).
Indvendig faldt især den øvre zone ham for
brystet. Alt var her imitation og Overgaards
(sic) udsmykning af kuplen havde intet med
kunst at skaffe, men svarede på den anden side
til den »Middelmaadighedens Harmoni«, der
rådede i bygningen. Tilsyneladende var sølvdåbsfadet noget af det eneste ægte i kirken, – en
oplysning, der dog sidst i artiklen dementere
des. Det var blot af aluminium! Meldahl tog
selv til genmæle fa dage senere mod den »frej
digt uvidende« kunstanmelder og fremhævede
talrige eksempler på mesterværker, hvor pseudomaterialer var anvendt, eller hvor der var
gjort brug af stilkopier. Hvad kuppelmale
rierne angik, fremsatte han det provokerende
spørgsmål, om man ville have foretrukket
J. F. Willumsen fremfor Overgaard(!)170

SENERE ÆNDRINGER OG
ISTANDSÆTTELSER
Allerede umiddelbart efter indvielsen meldte
det første større problem sig: den utilfredsstil
lende akustik. Som fremhævet af pastor Mon
rad kunne blot halvdelen af menigheden få no
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get ud af prædikenen, når kirken var fuld.171 Et
forsøg med at opsætte et net af tråde på indervæggene, samt tværs henover kirkerummet i
halv højde var ikke tilfredsstillende, ej heller
placeringen af papir (vel ved arkadeåbninger
ne). For at afhjælpe de resonansproblemer, der
var en konsekvens af bygningens runde form,
valgte man endelig at forbedre den nordre prædikestols form ved opsætningen af en bagklæd
ning og en lydhimmel samt ved at sløjfe den
søndre (jfr. s. 745) og hænge draperier op i
samtlige
arkader
mod
det
centrale
rum
172
(fig. 190).
1895 afholdtes det første syn i kirken. Der
havde været diskussion om, hvorvidt Frede
rikskirken overhovedet skulle underlægges Det
særlige Bygningssyn, idet man hævdede, at sy
net ikke skulle beskæftige sig med »Nutids
Frembringelser, der mest udmærke sig ved, at
der er anvendt større Summer paa dem«. Som
ruin havde kirken ganske vist haft en vis værdi,
men denne tabtes efter bygningens fuldførel
se(!). Man enedes dog om at afholde syn hvert
tredje år, i den tidligste periode gennemført af
arkitekterne Ludvig Fenger, Vilh. Petersen og
Andreas Clemmensen, men uden repræsentan
ter fra Nationalmuseet, da Frederikskirken in
gen arkæologisk interesse havde.173
Som ventet var der intet at bemærke ved det
første bygningssyn, afholdt 1895. Men allerede

1898 viste der sig at være behov for en restaure
ring af kuplens apostelfigurer, »som havde tabt
sig«.174
Problemerne
med
kuppeludsmyknin
gen, der var udført i mineralmaleri, skulle blive
stadig tilbagevendende. Ved en gennemgriben
de bygningsundersøgelse 1968 kunne det kon
stateres, at de sorte pletter, der skæmmede ma
lerierne, skyldtes støv, steget til vejrs med var
men og fæstnet på de partier, som på grund af
kondensvand eller nedsivende væde fra utæthe
der i kuplen, til stadighed var fugtige.175 En
rensning af malerierne har dog hidtil været stil
let i bero. Derimod gennemførtes 1913 og 1950
istandsættelser af kobbertaget, der endelig for
nyedes helt ved kirkens hovedrestaurering
1970-76.
Ved kirkens fuldførelse manglede endnu en
række opgaver. Foruden opførelsen af den fjer
de hjørnepavillon ved Store Kongensgade i det
omgivende bygningskompleks, de fire evange
lister indvendig, samt de resterende 10 portræt
statuer og portalens fronton udvendig. Alt det
te måtte overlades til fremtiden, omend det
med Meldahls ord »maaske (var) et forfænge
ligt Haab i en By, som i næsten et Aarhundrede
har kunnet finde sig i at see de tomme Nischer
og Frontoner paa det gamle Raadhus og Slots
kirken«.176 1906 afsløredes den tredje statue i
anlægget omkring kirken, Aug. Saabyes Brorson, og ved samme lejlighed enedes Tietgens

Fig. 190. Udkast til prædikestol med tilhørende himmel o. 1895 (s. 686). RA. – Proposal for a pulpit with canopy,
c. 1895.
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Fig. 191. Nedhejsning af Johannes Døberens statue i forbindelse med gesimsfigurernes restaurering 1938-39
(s. 688). Fot. KglBibl. – Lowering the statue of John the Baptist during the restoration of cornice sculptures. 1938-39.

enke, Laura Tietgen, fru Meldahl og dennes
datter Helga (g. Stemann) om at iværksætte
indsamlingen til den flankerende statue af Kingo.177 Det havde dog også været Meldahls håb
at sikre finansieringen af den manglende hjør
nepavillon inden fru Tietgens død. I et brev
1908 til dennes advokat opfordrede Meldahl – i
øvrigt kun godt en uge før sin egen bortgang –
til, at man ved en tilføjelse i Laura Tietgens
testamente sikrede en sum til bygningens opfø
relse. Albert Jensen havde allerede haft tegnin
ger og beregninger til dette kompleks, som
kunne fungere som præstebolig og menigheds
hus, liggende færdig i en årrække.178 1914, tre
år før fru Tietgens død, indføjedes en passus i
testamentet om oprettelsen af et legat til kir
kens udsmykning, tilvejebragt ved realisering
af hendes juveler og smykker. En klausul var
dog, at de dertil hørende billedhuggerarbejder
udførtes af hendes brodersøn, billedhuggeren

Viggo Jarl, søn af ingeniør og industrileder Vil
helm Jørgensen. Jarl havde på dette tidspunkt
allerede udført Kingo (1910). 1921-33 leverede
han yderligere fire af nordsidens statuer. 1929
opfordrede Meldahls datter, Helga Stemann,
menighedsrådet til at lade et forslag af Th.
Stein til frontonen fra 1893 udføre, men sagen
måtte afvises af økonomiske årsager.179 De sid
ste tre statuer på sydsiden opsattes 1941-49.
Udførelsen var nu overdraget tre forskellige,
Johannes Bjerg, J. F. Willumsen og J. Gudmundsen-Holmgren (s. 711), 1973 føjedes en
13. figur til rækken, Knud Nellemoses Søren
Kierkegaard, der fik Kingos plads, mens denne
flyttedes hen foran vestfacaden. Som pendant
til Kierkegaard er senest foreslået salmedigte
ren B. S. Ingemann. Den øvre statuerække var
som nævnt allerede fuldført ved kirkens ind
vielse. 1938-39 gennemførtes en tiltrængt re
staurering af figurerne, der hældede faretruen-
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de udad. Alle blev nedtaget fra deres sokler
(fig. 191) og istandsat.180 I forbindelse med ud
smykningen skal endelig nævnes, at en lille ko
pi af Michelangelos Mosesfigur 1925 var mid
lertidig opsat foran hovedfacaden.
Indvendig skete ingen større ændringer de
første år. 1901 havde kirken dannet ramme om
Tietgens bisættelse (fig. 192). Til minde om
stifteren og dennes hustru opsattes 1920 et epi
tafium, udført af Niels Skovgaard (fig. 228).
De akustiske forhold var fremdeles utilfreds
stillende. Samtidig fandt man døbefontens pla
cering uhensigtsmæssig. 1925 opstilledes en al
ternativ font, tegnet af Joakim Skovgaard, i
korskrankens søndre niche (fig. 259), og 1931
sløjfedes den gamle prædikestol til fordel for en
af marmor, opmuret ved korets nordvestre pil
le (fig. 262). Den sidstnævnte ændring udførtes
på initiativ af Viggo Jarls mor, konferensrådin-

de Anna Plenge-Jørgensen, der havde stillet en
større pengesum til rådighed for kirken. Et for
slag fra donatricen om at ombygge alterpartiet
blev dog opgivet, vistnok under indtryk af en
appel fra Helga Stemann.181 1956 rejstes sagen
om altrets ændring på ny, men blev atter ned
stemt.173 Et større indgreb i kirkerummets op
rindelige udformning var opsætningen 1963 af
et nyt orgel i sydvest, bygget tildels med an
vendelse af piber fra det gamle værk. Facaden
var tegnet af arkitekt Rolf Graae (s. 751).
Kirkens belysning havde allerede 1909 været
debatteret, men først 1938-39 gennemførtes en
ændring, der skabte et mere ensartet lys. Såle
des kom en lysekrone i kuplens centrum i ste
det for Helligåndsduen, mens mindre lampet
ter, anbragt i underetagens nicher bidrog til at
oplyse det centrale rum. Spørgsmålet om kir
kens lysforhold har dog endnu ikke fundet sin
endelige løsning.182
1970 indledtes en gennemgribende restaure
ring af kirken ved arkitekterne Rolf Graae og
Erling Jessen på grundlag af en rapport fra et
hovedeftersyn, foretaget 1968 af ingeniørfir
maet Birch og Krogboe. Mest påkrævet skøn
nedes dels en udskiftning og reparation af ho
vedgesimsens konsoller og af balustraden her
over, dels en udskiftning af den ydre kuppels
kobberbeklædning.
Samtidig
installeredes
et
nyt varmeanlæg. Derimod har man indtil vide
re udskudt en rensning af kirkens ydre, der me
re kan motiveres af æstetiske end af rent konstruktionsmæssige hensyn. Blandt de senest til
komne istandsættelser skal foruden afrensnin
gen af ligkapellet 1966, ommøblering af præsteværelset 1970 og nyindretning af konfir
mandstuen 1979, nævnes en sanering af køk
ken- og toiletforholdene, iværksat 1983.173

MODELLER

Fig. 192. C. F. Tietgens bisættelse oktober 1901. Li
tografi efter tegning af Paul Fischer i »Illustreret
Tidende«, (s. 688). – The funeral service of C.
F. Tietgen October 1901. Litograph after drawing by
Paul Fischer.

Til belysning de af forskellige faser inden for
Marmorkirkens
bygningshistorie
findes
for
uden det store tegningsmateriale en samling af
modeller, omfattende såvel større arkitektur
modeller som udkast til mindre detaljer, både i
forbindelse med bygningen og inventaret. Af
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Fig. 193. Marmorkirken, fotograferet under kuplens og lanternens istandsættelse (s. 688). Tage Ruggaard fot.
API 1975. – The Marble Church photographed during repairs to the dome and lantern, 1975.

disse, der alle er placerede i kirken, dels på pul
pituret (arkivrum over præsteværelset i syd
vest), dels på loftet (rum over forhal i vest),
skal nedenfor særligt omtales de store bygningsmodeller.
Af
korrespondancen
fremgår
det, at billedhuggeren Hans Christian Petersen
og tømrermester J. W. Unmack udførte flere
modeller til enkeltheder i forbindelse med byg
ningens udformning. Derimod lader det sig
ikke påvise med sikkerhed, om de her beskrev
ne bygningsmodeller også skyldes disse. Mo
dellerne hidrører alle fra den tidlige fase af kir
kens opførelsestid.183
1)
Lille kirkemodel, o. 1877, træ. Udformet i
flere dele, der med et fælles underparti og lan
terne, samt alternative kupler, gengiver to for
skellige udformninger af kirken, svarende til
projekterne fra o. 1876 (fig. 148) og september
1877 (fig. 156). På det 9 cm høje underparti
med portaler og sidedøre kan placeres de to
løse kupler med tilhørende tambur i en enten

lav (14 cm høj) eller høj (18 cm høj) version.
Den lave kuppel har tilhørende lav, keglefor
met lanterne, der dog kan erstattes med en høj
lanterne.
2) (Fig. 194), model af den indre rotunde
med forslag til udsmykning af tamburens og
kuplens indre, o. 1879, træ og gips, 200 cm høj.
Modellen, der udvendig er ubearbejdet, viser
den planlagte udsmykning mellem tamburens
vinduer, samt på seks af kuplens felter, svaren
de til projekttegningerne fig. 162, 178.
3) Model af tagværk, o. 1879, træ. 100 cm
høj. Tagværket, der hviler på en 13 cm høj ba
sisopbygning, viser den ydre tømrede kuppel
konstruktion, der på den ene halvdel yderligere
er forsynet med de lodrette spær.
4) Model af tagværk, o. 1879, 80 cm høj,
med alternativ spærudformning.
5) (Fig. 195), model af vestpartiet, 1881, træ
og gips. 87 cm høj. Modellen viser hovedpor
talen, samt de to vestvendte sidepartier, gengi-
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6) Model af murparti fra lanterne, o. 1881,
gips, 29 cm høj. Stykket viser et enkelt vinduesfag, flankeret af korintiske søjler.
7) Model af lanternens tømmerkonstruktion,
o. 1883, træ, 47 cm høj.
8) Model af klokkestol, o. 1883-4, træ, 56 cm
høj. Modellen viser klokkestolen med vugge
bom foroven, slyngebom forneden, jfr. s. 757.
NOTER TIL S. 637-690

Fig. 194. Interiør af gipsmodel med udkast til kup
lens og tamburvæggens bemaling (s. 689). Jens-Jørgen Frimand fot. 1986. – Interior of the plaster model
with preliminary sketch of the decoration for the dorne and
drum.

vet med alternativ udformning af vinduerne (til
højre med to trekantfordakninger, til venstre
med trekantfordakning og segmentgavl). Selve
portalen har indskriftsfrise, indrammet af lig
gende engle (fig. 195) og relief af motivet »La
der de små børn komme til mig«, jfr. s. 675. På
frisens nord- og sydvendte sider ses årstallet
»MDCCCLXXXI«. Til venstre for søjleporta
len er på entablaturet skitseret et relief af Markusløven, samt over hjørnepilastren et kerub
hoved, svarende til den endelige udsmykning.

Fig. 195. Model af forpartiet, dateret 1881 (s. 689).
Jens-Jørgen Frimand fot. 1986. – Model of the front,
dated 1881.

For kilder i almindelighed, jfr. iøvrigt s. 761.
1
RA. Arkitekten Ferd. Meldahls arkiv (privatarki
ver 5963), E.5. Sager vedr. Marmorkirken. Heri fin
des en detaljeret redegørelse, forfattet af Meldahl
selv, vedr. hans engagement i Marmorkirkesagen.
Redegørelsen er dateret 25.juli 1904 og skrevet på
opfordring efter udgivelsen af arkitektens værk om
kirkens ældre bygningshistorie. Sammen med rede
gørelsen findes også to mere summariske udkast.
2
Bortset fra et mindre antal tegninger i NM2 og
Kunstakademiets Bibliotek findes hovedmængden af
Meldahls udkast til Marmorkirken på RA. Tegnin
gerne, der er registreret under Kortsamlingens ren
tekammerafdeling, hidrører fra Tietgens arkiv. Ma
terialet er tilkommet til RA gennem flere afleverin
ger. Hovedparten overførtes 1921-22 og 1969 fra
Frederikskirken. Hertil kommer deposita fra Kunst
akademiets Bibliotek (1952, afleveret fra Meldahls
datter Helga Stemann) og fra Stadsingeniørens kon
tor (1953). Tegningerne på RA er i forbindelse med
DKs undersøgelser blevet nyordnet, og en revideret
fortegnelse er under udarbejdelse (foråret 1986). For
uden denne store samling findes også enkelte tegnin
ger indlagt i C. F. Tietgens arkiv (privatarkiver
6441), pk. 55-56, Marmorkirken 1873-1915; smst.
pk. 58, Kopibog over udgåede breve 1878-84 og
pk. 59-63, Korrespondance 1874-95. Endelig i Mel
dahls arkiv (note 1), E.5.
3
C. F. Tietgen: Erindringer og Optegnelser, udg.
O. Molbech, 1904, s. 175f.
4 Jacob Marstrand: C. F. Tietgen, 1915, s. 46.
5 Erindringer (note 3), s. 172.
6 Architekten, IV, 1901-02, s. 21.
7
Som anført i sine personlige optegnelser, jfr. Mel
dahls arkiv (note 1), C. Personlige papirer og opteg
nelser havde Meldahl vistnok gennem politikeren og
lægen, C. E. Fenger, lært Tietgen at kende. Om for
holdet mellem Meldahl og Tietgen, jfr. i øvrigt Hel
ga Stemann: F. Meldahl og hans Venner, III, 1929,
s. 195f. og IV, 1930, s. 157f.
8 Jfr. Meldahl i Architekten (note 6) og Helga Ste
mann (note 7). Desuden Meldahls egne optegnelser i
Meldahls arkiv (note 1), E.5.
9 Jfr. Meldahls arkiv (note 1), E.5. Om hans indsats
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jfr. også Meldahls brev af 24. jan. 1908 i LA. Frede
rikskirken, Patronatsarkiv.
10 Meldahls arkiv (note 1), E. 5. Desuden om hans
ungdom og rejser, Hans Helge Madsen: Meldahls
rædselsprogram, 1983, s. 40f.
11
Om disse projekter, jfr. Hans Helge Madsen:
Meldahls rædselsprogram, kat.nr. 69 og 71. I det
første projekt, der publiceredes i Illustreret Tidende
8. jan. 1865, er angivet to vinkelformede boligkarré
er nord og syd for kirken, mens der på det andet
forslag, publiceret 14.jan. 1866, er vist en mere re
duceret bebyggelsesplan på pladsen.
12 Jfr. memoranda af 14. okt. 1866 og 3.jan. 1867 i
Finansministeriet, 1. statsaktivkontor, 34XX, Frede
riks kirkeplads.
13 Erindringer (note 3), s. 167f., 171.
14 Marstrand (note 4), s. 73.
15
Jfr. Klaus Pedersen: Marmorkirken- den grundt
vigianske katedral. Fra Frederik V.s fiasko til
C. F. Tietgens succes, i HistMeddKbh. 1983, s. 105f.
16 Brev til C. A. Gosch, 14. dec. 1893, jfr. Meldahls
arkiv (note 1), A.I.3. Breve til private.
17
Om restaureringen af Marsvinsholm, jfr. Sven
T. Kjellberg: Skåne, 2, Malmo 1966, s. 202 (i Slott
og herresäta i Sverige).
18
RA. C. F. Tietgens arkiv (note 2). Marmorkirken
1873-1915.
19 Erindringer (note 3), s. 167.
20
Billedhuggeren Louis Hasselriis skal allerede 1869
være gået i gang med et udkast til kirkens alterfigur
og døbefont, da det var blevet ham bekendt, at
Tietgen agtede at købe ruinen for at opføre den som
kirke, jfr. brev af 27. sept. 1892 til Meldahl, jfr. Mel
dahls arkiv (note 1), E.5. Sager vedr. Marmor
kirken.
21 Erindringer (note 3), s. 168.
22
Jfr. Meldahls arkiv (note 1), A.I.3. Breve til
private.
23 Kunstakademiets Bibliotek, A 13333a-h.
24
Meldahl nævner selv, at Fenger havde udarbejdet
et projekt, »saavidt jeg mindes en Rotunde i Mur
sten«. Jfr. Meldahls arkiv, E.5. Sager vedr. Mar
morkirken. Det er dog uvist, om der her sigtes til
den første eller den anden version.
25 Jfr. også for dette motiv fig. 93, 101 og 138.
26
Anton Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880,
udg. Elise Koppel, Aage Friis og P. Munch, V,
1923, s. 248.
27
Om Det kjøbenhavnske Byggeselskab, jfr. Klaus
Pedersen: C. F. Tietgen som bygherre. Foreningen
af 1865 til tilvejebringelse af billige Arbejderboliger
og
Det
kjøbenhavnske
Byggeselskab,
i
Hist
MeddKbh. 1982, s. 107f.
28 Jfr. Kriegers dagbog (note 26), V, s. 260 (notat af
29. okt. 1872).
29 Tietgens arkiv (note 2). Det kjøbenhavnske Byg
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geselskab 1872-95, brev af 16. nov. 1872. Desuden
korrespondance med husmægler Julius Jørgensen i
læg, mærket DKB 88/1873, indlagt i Tietgens arkiv,
Marmorkirken 1873-1915.
30 Jfr. brev af 4. juni 1873, jfr. note 29.
31
Selskabets arkivalier som helhed synes ikke beva
ret, jfr. Klaus Pedersen (note 27), s. 69f. og note 1.
32 Jfr. for den første plan, der findes både med afrun
dede og retkantede hjørner, Meldahls arkiv (note 1),
E.5. (to versioner), samt Tietgens arkiv (note 2),
Marmorkirken 1873-1915 (et ikke dateret forslag).
Den ottekantede version kendes i to næsten identiske
planer i Meldahls arkiv, samt i RA. Kortsamlingen.
Den sidste gengiver også facaden af kirken, dog
uden lanterne, jfr. fig. 143 og ndf.
33 Tietgens arkiv, samt Kortsamlingen.
34 Jfr. Erindringer (note 3), s. 167 og 171; desuden
Kriegers dagbog (note 26), V, 1923, s. 383 (26. maj
1874).
35 Rigsretstidende, II, 1877, bilag nr. 88.
36
Finansministeriet, 1. statsaktivkontor, 34XX, Fre
deriks kirkeplads.
37
Jfr. note 36 for Tietgens udkast, købekontrakten
og skødet. Desuden LA. Sager vedr. bygninger og
inventar, hvor et eksemplar af skødet med vedhæftet
målebrev af 4. marts 1875 (fig. 146) findes. Jfr. også
Korrespondanceprotokol
1875-1909,
ved
embedet.
Skødet tinglystes 30. april 1875. For brevet fra in-

Fig. 196. Kirkeruinens indre, set mod øst. Ældre
fot. (før 1876). KglBibl. – The interior of the church
ruin (before 1876).
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denrigsministeren til finansminsteren 19.juni 1875,
jfr. Frederiks kirkeplads (note 36).
38
Jfr. korrespondance mellem finansministeren, in
denrigsministeren og Tietgen 31.juli og 17. sept.
1875, Frederiks kirkeplads (note 36).
39
For forhandlingerne, jfr. Erindringer (note 3),
s. 171f., samt Kriegers dagbog (note 26), V, 1923,
s. 384 og 387. Desuden brev af 16. juni fra Tietgen til
Krieger i Tietgens arkiv (note 2), Marmorkirken
1873-1915.
40 Fra »Punch«, jfr. også fig. 197, et forslag til Mar
morkirkens dekorative udsmykning i form af en votivtavle med konseilspræsident C. E. Frijs-Frijsen
borg i Kristi skikkelse, tronende ved siden af den

Fig. 197. Satire, bragt i vittighedsbladet »Punch«
1875 i forbindelse med Tietgens erhvervelse af Mar
morkirken. Tietgen ses knælende med en model af
kirken foran den tronende C. F. Frijs-Frij senborg,
under hvis regering overtagelsen blev etableret
(s. 692). – Satirical drawing published in the Danish
»Punch« when Tietgen acquired the Marble Church.
Tietgen is shown kneeling with a model of the church
before the enthroned figure of C. E. Frijs-Frijsenborg, pri
me minister at the time of this acquisition.

knælende Tietgen i bodsdragt med kirkens model.
For stiftermotivet, dog uden satiriske undertoner,
jfr. også fig. 228.
41
Jfr. udvalgets betænkning i Rigsretstidende, II,
1877, bilag nr. 56.
42
For sagsakterne, jfr. Rigsretstidende, II, 1877, bi
lag nr. 61.
43
Jfr. Rigsretstidende, II, 1877. For en analyse af
sagerne, jfr. Troels G. Jørgensen: Bidrag til Højeste
rets Historie, 1939, s. 136-51. Om Hørups rolle, jfr.
også Erik Arup: Viggo Hørup. Et Mindeskrift,
1941, s. 104-108, og Torben Krogh: Viggo Hørup,
1984, s. 169-74.
44 Meldahls arkiv (note 1), B. Koncepter til breve og
avisartikler.
45 Jfr. Erindringer (note 3), s. 167. Desuden om rul
lekranen, brev af 16. marts 1875 fra J. W. Unmack til
Zwingmann, Tietgens arkiv (note 2), Marmorkir
ken 1873-1915.
46
For Meldahls brev, konceptet til samme, samt
Tietgens svar, jfr. Meldahls arkiv (note 1), A.I.3.
Breve til private, samt E.5. Marmorkirken.
47 Erindringer (note 3), s. 174.
48 Tietgens arkiv (note 2), Tilbud og beregninger.
49 Tietgens arkiv (note 2), nr. 81. Fonden til plastisk
dekorativ udsmykning af Marmorkirken 1883-92.
50 Jfr. Stemann (note 7) IV, s. 183.
51 Jfr. herom også Klaus Pedersen: (note 15), s. 104.
52 Meldahls arkiv (note 1), E.5, brev af 5.juli 1878.
53 Kriegers dagbøger (note 26), VII, s. 77.
54 Jfr. Tietgens redegørelse af 20. dec. 1879 i Frede
riks kirkeplads (note 12).
55 Jfr. Kriegers breve til Meldahl 9. dec. og 10. dec.
1879, i Meldahls arkiv (note 1), A.I.3.
56 Jfr. note 54. Det er ikke helt klart, hvordan Tiet
gen nåede frem til dette beløb, jfr. herom også Klaus
Pedersen (note 15), s. 103. En oversigt over de sam
lede udgifter til kirken indtil 1.jan. 1880, udarbejdet
o. oktober 1879 anslog de samlede håndværkerud
gifter til ca. 84.000 kr., mens udgifterne til materia
ler, især Fakse sten skønnedes at blive ca. 90.000 kr., i
alt ca. 174.000 kr., jfr. Tietgens arkiv (note 2), Mar
morkirken 1873-1915. To andre opgørelser pr. l.jan.
1880 er indlagt i samme arkiv, Tilbud og Beregnin
ger. De når dog til forskellige resultater (henholdsvis
165.558 og 221.101 kr. (rettet til 169.600 kr.)).
57 Jfr. Kriegers dagbog (note 26), VII, s. 215.
58 Jfr. Tietgens brev af 17. jan. 1880, i Meldahls arkiv
(note 1), A.I.3.
59 Jfr. Tietgens arkiv (note 2), Marmorkirken 18731915.
60 Meldahls brev til C. A. Gosch 3. juli 1884, i Mel
dahls arkiv (note 1), A.I.3.
61 Jfr. Klaus Pedersen (note 15), s. 99.
62
Breve til Tietgen 23. sept. og til C. A. Gosch
12. nov. 1892, jfr. Meldahls arkiv (note 1), A.I.3.
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Fig. 198. Udkast til Mar
morkirken o. 1872-73.
Tværsnit (s. 645). 1:600.
RA. – Proposal for the
Marble Church, c. 187273.

Brev 3. juli 1884 til C. A. Gosch, jfr. A.I.3.
Stemann (note 7), IV, s. 264.
65 Jfr. brev fra Blichfeldt 26. maj 1878 og fra Jensen
selv 8. maj 1878 i Meldahls arkiv (note 1), A.I.3.
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officielt blev knyttet til byggeriet 1.nov. 1878.
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Blichfeldt, jfr. Tietgens arkiv (note 2), pk. 68-69,
Betalte regninger 1876-95.
66
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67 Jfr. Knud Millech: F. Meldahl. I Arkitekten. Uge
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udkast af F. Meldahl«. jfr. Meldahls arkiv (note 1),
E.5.
69
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samling (indlagt i E.5.) (jfr. f.eks. fig. 245) eller teg
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63
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70
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brev til Tietgen 17. maj 1884 med følgende tilføjelse
til beretningen om sagen: »kjedeligt er det at Jensen
er et saa stort og uhelbredeligt Barn«, jfr. Tietgens
arkiv (note 2), Marmorkirken 1873-1915.
71 Stemann (note 7), IV, s. 165f.
72 Stemann (note 7), IV, s. 166f.
73 Rigsretstidende, II, bilag nr. 94.
74
Jfr. KSA. Bygningskommissionen, journalsager,
samt
Stadsbygmesterens
direktorat,
Københavns
bygningskommission.
75 RA. Kortsamlingen 342, 2.1.1 (nyordning).
76
Modellerne findes på Kunstakademiets Bibliotek.
Jfr. for den førstnævnte model også en tegning i
Meldahls arkiv (note 1), E.5.
77 RA. Kortsamlingen 342, 2.1.13-14 (nyordning).
78 Jfr. også Stemann (note 7) IV, s. 166.
79
En af tegningerne, 342, 2.2.6 (nyordning), har
som påskrift: »5/75/876«, en datering til 1876? Mel
dahl skrev selv 19. sept. 1876, at han nu havde fået
kirkens indre god. »Nu staar det Hele fast«, jfr. note
78.
80 RA. Kortsamlingen 342, 2.2.8 (nyordning).
81 RA. Kortsamlingen 342, 2.2.12 (nyordning).
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Denne parcel erhvervedes først 1880, jfr. Tietgens
arkiv (note 2), Marmorkirken 1873-1915.
83
RA. Kortsamlingen 342, 3.1.1. - 3.1.8 (nyord
ning).
84
Det er vanskeligt at opretholde den forsøgsvise
datering af litografien til »1872?«, som Hans Helge
Madsen anfører (note 106), s. 273-74. Det under
»Tegninger« anførte eksemplar af planen med på
skriften: »27/12 72 FM« er ikke fundet i Meldahls
arkiv (note 1), E.5. Den foreliggende plan med den
ne påskrift repræsenterer som nævnt s. 645 en ældre
version.
85
RA. Kortsamlingen 342, 3.2.1 - 3.2.16, heriblandt
også gentagelser og supplerende, men udaterede teg
ninger. Desuden Stadsbygmesterens direktorat, Sa
ger vedr. Frederikskirken.
86 Jfr. Tietgens brev af 4. sept. 1877, vedlagt tegnin
gerne i Stadsbygmesterens direktorat (note 85), samt
redegørelse fra C. Bönnecke af 14. sept. 1877 i KSA.
Bygningskommissionen,
Journalsager,
j.nr.
1174/
1877.
87
RA. Kortsamlingen, 342, 3.3.1 - 3.3.9 (nyord
ning).
88
Højdeforskellen, målt fra overkanten af balustra
den ved kuppelfoden til kuplens toppunkt under lan
ternens balustrade, udgør o. 2 alen.
89 Jfr. Stemann (note 7), IV, s. 173.
90
Brev af 8. maj 1878, Meldahls arkiv (note 1),
A.I.13.
91 Jfr. Tietgens arkiv (note 2), pk. 59-63, Korrespon
dance.
92
RA. Kortsamlingen 342, 3.4.2 a-e, samt Kunsta
kademiets Bibliotek (tegninger af Unmack).
93
RA. Kortsamlingen, 342, 3.4.5 (nyordning). Ud
arbejdelsen af denne store tegning, der har karakter
af en præsentationstegning, kan muligvis have sam
menhæng med forberedelserne til – som det viste sig
– det fejlslagne forsøg på at afhænde en række af
pladsens ejendomme til en fransk køber, jfr. Ste
mann (note 7), IV, s. 264.
94
Jfr. Stadsbygmesterens direktorat. Sager vedr.
Frederikskirken
og
KSA.
Bygningskommissionen,
Journalsager, j.nr. 572/1879.
95
RA. Kortsamlingen, 342, 4.1.1 - 4.1.13 (nyord
ning).
96 Jfr. Stemann (note 7), IV, s. 175 og Tietgens rede
gørelse til finansministeriet 20. dec. 1879, note 54.
97 Jfr. Tietgens brev 13. april 1879. Et eksemplar af
tegningerne, dog uden etageplanerne »E«, »F«, »G«,
er på RA. Kortsamlingen, 342, 4.2.1. - 4.2.8 (ny
ordning). Et tilsvarende sæt, der dog foreligger i
meget ruineret stand er indlagt i sagen, Stadsbygme
sterens direktorat.
98 Jfr. Stadsbygmesterens direktorat.
99
Brev af 16. april 1879, Stadsbygmesterens direk
torat.
82

100
Brev af 10. dec. 1879 fra Tietgen til Bygnings
kommissionen,
Stadsbygmesterens
direktorat,
samt
KSA,
Bygningskommissionen.
I
RA.
Kortsamlin
gen, 342, 4.3.8 er et snit af kuppel og lanterne, på
skrevet Meldahls signatur, datoen 8. okt. 1879, samt
»vedkommende Svar af 4. nov. 1879«. Desuden er
her (4.3.4 - 4.3.7) et antal udaterede planer og profi
ler af spærkonstruktionen.
101 Jfr. Tietgens arkiv (note 2), pk. 57, Brev-Journal
vedr. Frederikskirken 1874-1886, samt Korrespon
dance (note 91).
102 Tietgens arkiv (note 2), pk. 64, Tilbud og Bereg
ninger. Overslaget er formentlig fra murermester
Wienberg.
103 Stemann (note 7), IV, s. 173.
104 Stemann (note 7), IV, s. 181.
105 Jfr. Meldahls redegørelse 1. juli 1885, note 59.
106
Jfr. Tietgens arkiv (note 2), pk. 68-69, Betalte
regninger.
107
Korrespondance (note 91), Fakse stenværksted,
brev af 14.juli 1877.
108
Jfr. Stadsbygmesterens direktorat, Sager vedr.
Frederikskirken (j.nr. 978/1883).
109 Meldahls arkiv (note 1), E.5, vedlagt skitse i kal
ke. Herholdts projekt findes i original i Kunstakade
miets Bibliotek, D 10035 a-h og omfatter foruden
facadetegning og tværsnit, daterede februar 1880,
også beliggenhedsplan og etageplaner.
110
KglBibl. NyKglSaml. XI, brev af 6. marts 1880.
Meldahl tilføjede her: »Spørgsmaalet om en mindre
Kuppel har været behandlet og er opgivet, vore Kli
maforhold er ikke til en udækket Kuppel«.
111 Jfr. Meldahls arkiv (note 1), E. 5. Det kan dog
være vanskeligt umiddelbart at påvise, hvordan for
bindelsen har været etableret mellem den ganske un
ge akademielev (optaget oktober 1879) og Theophilus Hansen, der var fast bosiddende i Wien og først
1884 synes at have været i Danmark.
112 RA. Kortsamlingen, 342, 4.4.4 - 6 (nyordning).
113 Jfr. note 112, 342, 4.4.1 - 3. En måling af kuplens
højde på 4.4.1, der ganske vist har tre rækker kvist
vinduer, viser en forhøjelse på 7 alen.
114
Jfr. to daterede detaljtegninger af tamburetagen
med henholdsvis jonisk kapitæl (9. nov. 1880, Kort
samlingen, 342, 4.4.8) og korintisk kapitæl (2. maj

Fig. 199-200. Udkast til Marmorkirken o. 1876.
1:600. RA. 199. Udkast til Marmorkirkens hovedfa
cade og til den omliggende bebyggelse (s. 656). 200.
Udkast
til
Marmorkirken
med
forhøjet
kuppel
(s. 656). – Proposals for the Marble Church c. 1876. 199.
Proposal for the main facade of the Marble Church and the
surrounding buildings. 200. Proposal for the Marble
Church with heightened dome.
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Fig. 201. Hovedfacade, o. april 1879 (s.
661). 1:600. RA. – Main facade, c. April
1879.

1881, smst. 342, 5.2.1 (fig. 286), samt brev af
11. marts 1881 fra Albert Jensen til Fakse stenværk
steder med summarisk tegning af korintisk kapitæl, i
Korrespondance (note 91).
115 RA. Kortsamlingen, 342, 5.1.2.
116 Jfr. note 115, 5.1.4 - 6.
117 Jfr. note 115, 5.1.7.
118 Jfr. note 115, 5.2.6.
119 Jfr. note 115, 5.2.7 - 9.
120
Jfr. korrespondance marts-juni 1881 med firmaet
Schaefer og Hauschner, Berlin, i Tietgens arkiv (no
te 2) pk. 58, Kopibog over udgåede breve 18781884. Desuden tilbud på de 24 engle fra billedhugger
Secher Møller 25. april 1881, smst.
121
RA. Kortsamlingen, 342, 6.1.1 (24.jan. 1883),
desuden tegning 11. april 1883 og juli 1883, i Korre
spondance (note 91).
122 RA. Kortsamlingen, 342, 5.3.5 a-c.
123 Jfr. note 122, 6.1.3.
124
Jfr. note 122, 6.2.7-18; desuden detaljtegningen
af tambur, dateret 5. febr. 1884 (6.2.1 - 2), samt uda
terede udkast til samme (6.2.3 - 4) og til forpartiet
dateret 25. okt. 1884 (6.2.6). Endvidere ingeniør
Wagners redegørelse for konstruktionen af den indre
murede kuppel (6.2.19), dateret 13. dec. 1884.
125 Jfr. Kopibog (jfr. note 120). Selve konstruktionen

af søjlernes opsætning var dog allerede 23. juni 1880
blevet godkendt af stadsbygmesteren.
126 Jfr. brev 11. marts 1881 (note 114).
127 Tietgens arkiv (note 2), pk. 58, Kopibog over ud
gående breve 1878-84.
128 Jfr. tilbud, udbedt fra kaptajn Christensen, 27.ju
li 1882 (note 127).
129
Jfr. Meldahls egen redegørelse i Meldahls arkiv
(note 1) E.5.
130
Jfr. note 129, samt Tietgens arkiv (note 2),
pk. 68-69, Betalte regninger 1876-1895, regning fra
juveler V. Christensen 1. sept. 1883.
131
Illustreret Tidende, nr. 1251, 1882-83, s. 625 og
630.
132
Jfr. Korrespondance (note 91), læg vedr. klok
kerne.
133
En artikel i »Dagbladet«, hvori man påstod, at
lanternens spids var blevet forrykket, blev skarpt de
menteret af Albert Jensen, jfr. udklip af artiklen i
Meldahls arkiv (note 1), E.5. med påskrift i Jensens
hånd: »Er begribeligvis ikke tilfældet«. Se også Jen
sens brev til Meldahl 21. maj 1884 (Meldahls arkiv,
A.I.3.) og Meldahls brev til Tietgen (Tietgens arkiv
(note 2), Marmorkirken 1873-1915). Meldahl forsik
rede heri sin bygherre om, at han snart skulle få
problemet, der slet ikke var usædvanligt, bragt ud af
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Fig. 202. Hovedfacade, o. 1879 (s. 661).
1:600. RA. – Main facade, c. 1877.

verden:
»Frederiksborg
Slotstaarn
dandser
Hopsa
naar der ringes med den store Klokke, og i Petri
Taarn tor man ikke svinge den store Klokke, heller
ikke i Stefansdomen i Wien«.
134
Jfr. Korrespondance (note 91) for tilbuddet fra
Heegaard af 5.juli 1884 og korrespondancen med
Meldahl herom september-november 1884. Om in
spirationen fra Svejts, jfr. Stemann (note 7), s. 254.
135 Stemann (note 7), IV, s. 185.
136 Jfr. brev, dateret »Søndag Aften« fra Meldahl til
Tietgen, Tietgens arkiv (note 2), Marmorkirken
1873-1915:
»... Jeg betragter Grundtvig som en af de store Per
sonligheder, der af Forsynet tildeles Menneskeslæg
ten naar denne trænger til at faae en ny Livsgnist
indpustet i sit Samfundsliv, der kan virke forædlen
de, varmende og dermed sammenholdende paa det
te. Den tanke igjennem Daaben at knytte Samfundet
hjerteligt sammen, saa at vi staae med sandt Brodersind vis a vis for hinanden, baade med de store Glæ
der og Pligter dette afføder – og saa efter bedste
Evne gjøre vor Gjerning, trofast igjennem Livet
haabende paa Tilgivelse hos Næsten og Forsynet
hvor Evnerne maatte have svigtet – see det er detjeg
mener er det samfundsformende Hovedmoment i
Grundtvigs Virken imellem os, og som vil, ifald det
fredes og modnes paa rette Maade, vil (sic) hjælpe os

ud over Sosialisme (sic) og alle lignende Udskeielser,
samt bevare os vort Mod i den haarde Kamp der
visselig staar for Døren for alle frie (?) Nationali
teter.
See med det Blik paa Manden, fødtes Tanken at
lægge ham Midt under hans Menighed – og sette
Døbefonden i Midten, over hans Kiste – og oppe i
Midten af Kuppelen Symbolet paa den Helligaand
han saa levende troede paa og som skulle være Me
nighedslivets Bindeled.
I Cuppelens 12 Felter skulde Billeder af de 12 Apostle og i Frisen rundt om (imellem Vinduerne)
skulde skønne (?) Fremstilinger af de store Momen
ter af Christendommens historiske Liv, hvor det saa
at sige er traadt haandgribeligt frem for Menneskene
–
(igjennem store Personligheder) at Christus (') Læ
res formildende og rørende elskelige dybe Indhold,
til enhver Tid og under alle Forhold har Magt til at
gjøre sig gældende til Menneskeslægtens Forædling
og det enkelte Individs Frelse.
Tag her Chrysostomos i Antiochia eller Constantinopel, Den hellige Martins Liv. – Athanasius (,) Bassilius (sic), Luther, Ambrogio – Jeronimus (,) Augustinus,
o.fl. – og der haves deiligt Stoff.
Det gjælder nemlig ved de store Monumenter at
huske at de ere de store Ideers Festdragt og at man
ud af dem skal kunne læse hvad deres Tilblivelsestid
har havt for et Indhold. Men det gælder tillige om at
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Fig. 203. Carl V. Peter
sen: Projekt til Marmor
kirken, 1880. Tværsnit
mod
altret
(s.
667).
1:600.
Kunstakademiets
Bibliotek. – Carl V.Pe
tersen: Proposal for the
Marble
Church,
1880.
Cross-section towards the
altar.

gjøre dem saa mægtige, at de kunne gaae kommende
Tider igjennem, sammen med den Idee de skulle
tjene, saa at de dels have Fylde (Indhold) nok deels
give Plads til nyt Indhold alt eftersom Tidens Fylde
fordrer dette.
See
det
kan
mit
Marmorkirkeprojekt
ogsaa.
Udenfor er der Plads til Billedet af Grundtvig, og
lignende Kirkens Mænd kunne staae rundt om Kir
ken langs det beplantede Anlæg, alt til Minde og
Eftertanke for opvoxende Slægter. Nede i de store
Gravhvælvinger kunne de 1Mænds Kister komme,
der som han have baaret Sagen fremad til Held for
vort Folk, og inde i Kirken kan man sette Statuer af
de store Kirkens Tjenere der have gavnet Menne
skeslægten i det hele – Alt dette i denne Udsmyk
ning det kan kommende Tider udføre – og den Tro
har jeg at den Kirke – dens Menighedsliv vil blive saa
frodigt at kommende Aarhundreder vil pynte vort
Værk – NB ifald vi gjøre dette stort ideelt og skjønt –
som det er vort at pynte paa.
Deres hengivne F. Meldahl«.
137 Jfr. Stemann (note 7), IV, s. 185, 187.
138 Jfr. liste af pastor Brandt, dog med 14 bibelsteder

i stedet for 12, Marmorkirken 1873-1915 (note 59).
Jfr. desuden RA. Kortsamlingen, 342, II. 11.3
(fig. 288).
139
Jfr. Korrespondance (note 91), læg, mærket:
»Billedhuggere 1881-95«.
140 Breve af 23. dec. 1883 til Freund og Aksel Hansen
(jfr. note 139).
141
Korrespondance (note 91), læg , mærket: »Bille
derne i kuplen«, med tilbud fra Overgaard vedrø
rende udførelsen (6. nov. 1884) og kontrakt med Ol
rik om udkast (13. april 1885).
142
Korrespondance (note 91). Her er dog anført:
»Jesus er Vejen (min understregning), Sandheden og
Livet«. Sidenhen skulle kritiske røster påtale udela
delsen af »Vejen« i den opsatte indskrift, jfr. brev fra
biskop Frederik Nielsen, 15. april 1904, i Meldahls
arkiv (note 1), A.I.3.
143 RA. Kortsamlingen, 342, 6.3.1 (nyordning).
144 Jfr. Betalte regninger (note 106), samt Tilbud og
beregninger (note 102).
145 Stemann (note 7), IV, s. 183.
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146 Breve fra Albert Jensen 28. april og 13. maj 1889,
i Meldahls arkiv (note 1), A.I.3.
147
Jfr. Meldahls beretning til finansministeriet,
19. dec. 1890, i Marmorkirken 1873-1915 (note 59).
148 RA. Kortsamlingen, 342, 7.2.1 (nyordning).
149 7.2.5 (jfr. note 148).
150 7.1.12 (jfr. note 148).
151 Illustreret Tidende, 1884-85, s. 249-50.
152 Jfr. Meldahls arkiv (note 1), E.5. samt Tilbud og
Beregninger (note 102), approberet model udført
22.juni 1893.
153
Korrespondance (note 91), samt E.5. (jfr. note
152), brev fra Bornholdt 11. sept. 1893 og 11. marts
1894.
154 Stemann (note 7), IV, s. 184.
155 RA. Kortsamlingen, 342, II. 12.
156 Stemann (note 7), IV s. 189.
157
Jfr. Korrespondance (note 91), samt Kopibog
(note 127), afregning april 1891.
158
Jfr. Korrespondance i tidsrummet 1.juli 189230. maj 1894, i Meldahls arkiv (note 1), A.I.3.
159 Jfr. brev af 16. maj 1884, i Meldahls arkiv (note 1)
A.I.3.
160 Jfr. RA. Kortsamlingen, 342, II, 1.1. og III, 1-5
(nyordning). Desuden Meldahls arkiv (note 1), E.5.
161 342, II. 1.1 og III, 1.1., 2.1, 4.1 (note 160).
162 342, III, 1.2 - 3. (jfr. note 160).
163 342, II. 1.3. og III, 2.3 (jfr. note 160).
164 342, III, 2.1. (jfr. note 160).
165
Brev af 17. april 1894 i Meldahls arkiv (note 1),
A.I.3.
166 Stemann (note 7), IV, s. 198.
167 Jfr. note 166. Desuden brev fra Meldahl 13. aug.

Fig. 205. Udkast til al
terparti, før august 1893
(s. 685). RA. – Proposal
for the altar setting prior to
August 1893.
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Fig. 204. Udkast til orgel og døbefont (s. 685). RA.
– Proposal for organ and font.
1894, i Tietgens arkiv (note 2), Marmorkirken 18731915.
168
Tietgen: Erindringer (note 3), s. 175. Dette kan
forekomme at være i modstrid med Meldahls egne
optegnelser (s. 639) og uoverensstemmelsen kan en
ten forklares i en – vel næppe sandsynlig – erindringsforskydelse
hos
denne
eller
snarere,
at
Tietgens tale først i en senere redaktion indeholdt
denne passus.
169 Stemann (note 7), IV, s. 202.
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Meldahls indlæg i Nationaltidende, 23. aug. 1894
var ganske vist usigneret, men der kan næppe være
tvivl om dets ophavsmand, hvilket Hannover da og
så selv fremhævede i sit modsvar i Politiken 26. aug.
under overskriften: »Har der været en Kammerher
re-Nøgle i Nationaltidendes Bagdør?«.
171 Jfr. Meldahls arkiv (note 1), E.5, brev 10. sept.
1894.
172 Jfr. Tilbud og Beregninger (note 102).
173
NM2. Korrespondancearkivet. Sager henhøren
de under Det særlige Bygningssyn.
174 Synsprotokol. Ved embedet.
175
Frederikskirken. Rapport fra Hovedeftersyn 1968
ved firmaet Birch og Krogboe.
176 Stemann (note 7), IV, s. 203.
177 Stemann (note 7), IV, s. 204.
170

178
Brev af 24.jan. 1908. LA. Patronatets korrespon
dancesager 1894-1918.
179 Meldahls arkiv (note 1), E.5.
180
LA. Kirkebestyrelsen. Sager vedr. bygning og
inventar 1875-1967.
181
Jfr. Sager henhørende under Det særlige Byg
ningssyn (note 173) og Sager vedr. bygning og in
ventar (note 180).
182
Jfr. også Sager henhørende under Det særlige
Bygningssyn (note 173), 1969.
183
I alt 11 af bygningsmodellerne, hvoriblandt samt
lige af de ndf. beskrevne, blev 18. april 1968 opmålt
og fotograferet af NM. Rapport ved Magnus Hölzner Olsen NM2. Disse modeller var desuden udstil
let på udstillingen »Danske Arkitekter i Hundrede
År«, 1980 på Statens Museum for Kunst.

Fig. 206. Skitse af kirkeruinen, set fra nordøst. RA.
– Sketch of the church ruin seen from the north-east.

Fig. 207. Marmorkirken, set fra S. Nikolaj tårn. Henrik Larsen fot. 1982. – The Marble Church seen from the
tower of S. Nicolai, 1982.

BYGNINGSBESKRIVELSE
NOTER S. 725

Oversigt. Beskrivelsen af Frederikskirken omfatter
tre hovedafsnit vedrørende beliggenheden, det ydre
og det indre, samt en arkitekturhistorisk sammenfat
ning. Beliggenhed (s. 701). Ydre: Kirkebygningen
(s. 702), materiale og teknik (s. 702), portaler og vin
duer (s. 704), kuppel og lanterne (s. 705), skulpturel
udsmykning (s. 707). Indre: Plan (s. 714), kælder
(s. 714), gulv, vægge og hvælv (s. 715), sekundære
rum i underetage og pulpituretage (s. 719), loft og
tagværk (s. 719), trapper (s. 719), opvarmning
(s. 719). Sammenfatning (s. 720).

BELIGGENHED
I kraft af sin betragtelige højde og den mægtige
kuppel træder Frederikskirken frem som et

Danmarks Kirker, København

markant visuelt fixpunkt i hovedstadens silhouet. Samtidig udgør kirken det afsluttende
point de vue for en synsakse, ført fra havnen
via Amalienborg plads – en naturlig konse
kvens af Frederiksstadens oprindelige planlæg
ning (s. 469). Med anlægget af Amaliehaven
1983 åbnedes for et helt frit udsyn fra havne
fronten (fig. 284), en tanke, som Meldahl selv
havde haft. Også Jardin havde tidligere på
Bernstorffs opfordring givet forslag til en ud
byggelse af Ny Toldbodgade med en prome
nade.1
Set på kort afstand fra gaderne øst eller vest
for kirken forstærkes virkningen af den monu
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mentale bygning bevidst gennem det – efter
kirkens dimensioner – beskedne omgivende
pladsanlæg.2 Den centrale kirkeplads indram
mes af et boligkompleks, der med korte side
fløje i øst og nordvest bøjer sig frem mod korte
tværgader ved Bredgade og Store Kongensga
de (jfr. fig. 155). En planlagt udbygning af
kompleksets hjørne mod sydvest blev dog al
drig realiseret, og dette område står således
endnu tilbage med sin oprindelige bebyggelse.
De øvrige ejendomme opførtes 1881-85 efter
Meldahls tegninger i en rokokoinflueret palæ
stil, der tydeligt er søgt tilpasset bebyggelsen i
Bredgade. De pavillonlignende fremspring ved
karréernes hjørner og midtparti smykkes af kolossalpilastre og krones af mansardtag i stedet
for planlagte, højere og mere iøjnefaldende tag
afslutninger. Disse måtte opgives på grund af
byggevedtægterne.3 Dog er bygningernes gesims- og taghøjde tilpasset efter kirken. Som
fastlagt allerede på et tidligt tidspunkt blev
grundene solgt fra kirkepladsens oprindelige
areal, dog med den klausul, at de derpå opførte
ejendomme skulle respektere Meldahls udkast.
Den nuværende kirkeplads omfatter et om
trent kvadratisk areal (med afrundede hjørner),
omsluttet af en gade, der følger pladsens perife
ri. Kirken, som er opført på fundamenterne af
Jardins bygning med genanvendelse af de eksi
sterende mure herfra, udfylder hovedparten af
pladsen og springer med hovedportalen i øst
endda frem i gadearealet. Fire fritliggende par
tier ved kirkebygningens hjørner udfyldes af
beplantede anlæg, hvor fragmenter af baser og
kapitæler fra Jardins kirke er opsat (fig. 58).
Haveanlægget afgrænses mod gaden af en gra
nitsokkel, hvorpå hviler et støbejernsgitter.
Indsat i gitteret er 12 postamenter af marmor
og sandsten. Heraf bærer de 11, tillige med to
postamenter foran indgangen i Store Kongens
gade, statuer af danske kirkefædre. For en be
skrivelse af disse, jfr. s. 707.
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Kirkebygningen (fig. 208), i hvis nedre mure sto
re dele af Jardins bygning er indkapslet, består
af en cylindrisk ydre ringmur i to stokværk

(underetagen, samt mezzanin, indsat i hoved
gesimsen). Ringmuren krones af en balustrade,
der følger rotundens periferi, men i øst og vest
videreføres på de to tilbygninger, der slutter sig
til kernen. Fremspringet i øst, – forpartiet –
rummer kirkens hovedindgang og markeres
med en frontonprydet søjleportal, hvortil en
granittrappe i partiets fulde bredde fører op.
Mod vest er søjleportalen udeladt, og kun en
smal trappe leder op til indgangsdøren. Inden
for balustraden, der smykkes af i alt 18 statuer
og otte vaser (se s. 111f.), hæver overetagen,
tamburen, sig – koncentrisk med den ydre
ringmur, men af mindre diameter. Tamburen,
som hviler på den indre pillekrans, artikuleres
af 12 rundbuede nicher, hvori er indsat lavere,
rektangulære
vinduer.
Koblede,
korintiske
halvsøjler, hvorimellem er ovale medaljoner,
svarende til for- og bagpartiet, flankerer arka
derne. Over en hovedgesims, der er forkrøppet
over søjlepartierne, ses en balustrade, som led
deles af postamenter for 12 par vaser, placeret
umiddelbart over de koblede søjler. De lodrette
accenter videreføres i kuplens dobbelte ribber.
Den høje tilspidsede kuppel, der gennembry
des af tre rækker kvistvinduer, afsluttes med en
lanterne, hvori klokkerne er ophængt (s. 757).
Øverst er en fløjstang med et kors, hvis spids
ligger ca. 79 m over gadelinjen.
Materiale og teknik. Kirkens nedre partier,
hvori indgår dele af de gamle mure (s. 664f.), er
opført enten helt af marmor eller i en blandingsteknik med kerne af tegl eller brudsten og
beklædning af marmor. Som nævnt ovf. bibeholdtes de bedst bevarede dele af det underste
stokværks marmormure og -piller; andre par
tier måtte dog nedtages på grund af for stor
brøstfældighed og omsættes med anvendelse af
materiale fra bagpartiet eller fra den stenbe
holdning, der endnu fandtes på pladsen. For de
øvre dele, såvel ud- som indvendig, er tegl det
dominerende
byggemateriale
med
murpuds
som beklædning. Hertil kommer Fakse kalkFig. 208. Marmorkirkens hovedfacade, set fra Frederiksgade. LL fot. 1986. – The main facade of the
Marble Church seen from Frederiksgade.
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sten og Ølandssten, der er anvendt i arkitekto
niske led som gesimser, balustrader, konsoller,
samt i tamburetagens halvsøjler og arkader.
Hovedportalens søjler og de tilhørende baser er
hugget af marmor, mens kapitælerne udførtes
af Faksesten. I gavlen indgår både marmor,
tegl, Fakse- og Ølandssten. Endelig er beton
anvendt bl.a. i kælderens og underetagens
gulv, samt i trapper.
Den store kuppel er udført i en dobbeltskalskonstruktion, der for den indre dels vedkom
mende er muret af hule teglsten i cementmør
tel, mens den ydre skal, som er beklædt med
kobber, er tømret. Lanternen er ligeledes ud
ført som et træskelet, beklædt med kobber.
Zink indgår i en række dekorative led, såsom

Fig. 209. Udkast til hoveddøren i den endelige ud
formning, o. 1893-94 (s. 680). RA. – Proposal for the
main door in the final design of the church, c. 1892.

balustradens statuer og vaser, samt i et antal
relieffer, mens støbejern er benyttet bl.a. til va
serne over tamburens gesims. De 13 statuer
omkring anlægget ved kirken er støbt i bronze.
Portaler og uinduer. Af kirkens fire indgangs
partier mod øst, vest, syd og nord er hovedind
gangen
mod
Bredgade
særligt
fremhævet
(fig. 208). De tre indgangsdøre indrammes af
den foranstillede portal, båret af fire korintiske
søjler. Overgangen til trekantfrontonen, der
endnu ikke i dag har fået sin planlagte udsmyk
ning (jfr. s. 686f.), formidles af en klassisk entablatur, hvis frise bærer indskriften: »Herrens
ord bliver evindelig« (1. Pet. 1,25) i reliefversa
ler af bronze. Hoveddøren har halvrundt oven
lysvindue med diagonaltstillede sprosser og
forgyldt Kristusmonogram (jfr. fig. 209). Un
der en vandret overligger, båret af to konsoller,
er panel med bronzerelief af to korslagte pal
megrene. De to sidedøre krones af segment
gavle over konsoller, hvorimellem er bladguir
lander. Bagpartiets dør, der flankeres af vin
duer med segmentgavle, svarende til hovedfa
caden, har trekantfordakning og er indsat i en
svagt tilbagetrukket, rundbuet blænding. I ho
vedgesimsen over indgangspartiet er tre indskriftsplader med inskription i bronzereliefversaler: »Jesus er Sandheden og Livet« (jfr.
Joh. 14,6). Foran døren er en granittrappe, flan
keret af to postamenter, der efter planerne var
beregnet til lygtestandere (jfr. fig. 210 og 172).
Dørpartierne mod nord og syd er identiske. En
portallignende
indramning
med
segmentgavl
på korintiske halvsøjler indrammer døren. På
portalfrisen læses i syd: »Sandheden skal frigø
re Eder« (Joh. 8,32). I nord står »Guds naadegave er et evigt liv« (Rom, 6,23), begge steder
som på for- og bagparti i reliefversaler af bron
ze. En kvadratisk spejlfyldning, der på ældre
projekttegninger er smykket med et relief, dan
ner overgang til døren, der krones af en kon
solbåren,
tagformet
fordakning.
Norddøren
betegnedes tidligere »kongedøren«, vel som
foretrukken adgangsvej for majestæten til kon
gestolen.
Vinduesindramningerne
i
hovedetagen
er
identiske, idet overliggerne veksler mellem tre
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Fig. 210. Marmorkirkens facade mod Store Kongensgade. Jens-Jørgen Frimand fot. 1986. – The facade of the
Marble Church towards Store Kongensgade.

kanter og segmentbuer som på Jardins kirke.
Ruder af gulligt glas, opdelt i mindre felter af
lod- og vandrette sprosser, afvekslende med
cirkelformede. Foruden disse vinduer er indsat
enkle, rektangulære åbninger mod kældereta
gen, samt tværovale mezzaninvinduer i hoved
gesimsen. Tamburens vinduer sidder tilbage
trukkent i rundbuede nicher. Over fordakningen er medaljoner, indrammede af bladkranse
med vedhæftede bånd. Rudernes sprosseværk
svarer til hovedetagens, dog er i tamburen an
vendt forskelligtfarvet glas i blåt og gult, der
for tre af vinduerne indvendig fremkalder en
korsformet lysplet på nordvæggen, af Meldahl
betegnet »Golgathas tre kors«.
Kuppel og lanterne. Kirken overdækkes af en
høj, tilspidset ribbekuppel, der afsluttes af en

lanterne (fig. 208). Kuppelfladen gennembry
des af tre vandrette rækker kvistvinduer, –
hvoraf de nederste og øverste er cirkulære med
forskelligtformede indramninger, adskilt af de
mellemste tværrektangulære. Mellem ribberne
er forneden halvcirkulære muslingeskalsprydede skjolde, mens der foroven ses skiftevis brede
og smalle tungeformede ornamenter. Et jernrækværk, dekoreret med guirlander og medal
joner, danner overgang til lanternen. Denne
rejser sig på en volutsmykket sokkel med 12
arkader,
indrammet
af
korintiske
pilastre.
Over den forkrøppede gesims med englehovedsmykkede akroterier er det todelte lanterne
spir, – sammensat af en kuppelformet underdel
og et obelisklignende øvre led, hvilende på
kugler. En fløjstang kroner spiret. Stangen er
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Fig. 211. Plan over placeringen af statuerne ved kirkens fod (1-13) og på balustraden over underpartiet (A-R)
(s. 707). 1: Ansgar, udført 1893-94 af Th. Stein, 2: Knud den Hellige, udført 1919-22 af Viggo Jarl, 3: Peder
Palladius, udført 1919-21 af Viggo Jarl, 4: Hans Tausen, udført 1923-29 af Viggo Jarl, 5: Jesper Brochmand,
udført 1930-33 af Viggo Jarl, 6: Søren Kierkegaard, udført 1965-73 af Knud Nellemose, 7: Thomas Kingo,
udført 1910 af Viggo Jarl, 8: Hans Adolph Brorson, udført 1893-95 af August Saabye, 9: Hans Egede, udført
1913 af August Saabye, 10: Johan Nordal Brun, udført 1941-47 af J. F. Willumsen, 11: Nicolaj Edinger Balle,
udført 1943-49 af Jørgen Gudmundsen-Holmgreen, 12: Jacob Peder Mynster, udført 1940-41 af Johannes
Bjerg, 13: Nicolaj Frederik Severin Grundtvig, udført 1893-94 af Vilhelm Bissen. A: Moses, udført 1883-84 af
Carl Rohl Smith, B: Elias, udført 1884 af Johannes Hoffmann, C: Johannes Døberen, udført 1883-84 af Carl
Rohl Smith, D: Peter, udført 1884 af August Saabye, E: Paulus, udført 1884 af Carl Christian Peters, F:
Polykarp; udført 1884 af Ferdinand Edvard Ring, G: Irenæus, udført 1883-84 af Carl Rohl Smith, H: Athanasius, udført 1883-84 af Carl Rohl Smith, I: Chrysostemos, udført 1885 af Carl Christian Peters, J: Ambrosius,
udført 1884 af Aksel Hansen, K: Augustin, udført 1883-84 af Johannes Gelert, L: Hieronimus, udført 1884 af
Otto Evens, M: Benedikt af Nursia, udført 1884 af Johannes Hoffmann, N: Gregor den Store, udført 1883-84
af Carl Christian Peters, O: Bernhard af Clairvaux, udført 1883-84 af Georg Christian Freund, P: John Wycliff,
udført 1883-84 af Theobald Stein, Q: Johan Huss, udført 1883-84 af Theobald Stein, R: Martin Luther, udført
1883-84 af Theobald Stein. Tegning MN 1986. – Plan of the position of the statues round the base of the church (113), and on the balustrade above the lower storey (A-R).
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foroven formet som et kors med strålekrans
mellem korsarmene. På stavens nedre del er
sammensat ornament, hvori slynger sig C. F.
Tietgens navnetræk (fig. 229). Både fløjstangen
og en række dekorative detaljer på lanternen og
kuplen er forgyldte.
Skulpturel udsmykning. Eksteriørets udsmyk
ning omfatter to rækker statuer ved kirkens fod
og på balustraden over hovedstokværket. Her
til kommer et antal vaser sammesteds og over
tamburetagen, samt relieffer på såvel under
bygningens
som
tamburens
hovedgesimser.
En gennemgang af Meldahls projekttegninger
viser imidlertid, at arkitekten havde planlagt en
udsmykning, der også omfattede hovedporta
lens trekantfronton og indgangsdørens tympa
non (jfr. s. 675 og fig. 180, 185). Hertil kom
relieffer og indskriftstavler på for- og bagpar
tiets sidefag, samt udsmykning af tamburens
medaljoner (jfr. fig. 288).
Som nævnt s. 675 blev udvalget af danske
»kirkefædre« omkring kirken allerede fastlagt
1883 af pastor Brandt. I et brev til Tietgen op
regnede han i alt 12 skikkelser, spændende kro
nologisk fra Ansgar til Grundtvig og placeret i
en række, begyndende i nordøst og afsluttet i
sydøst. Denne opstilling svarer til den nuvæ
rende, bortset fra en ombytning af Peder Palladius og Hans Tausen, samt en flytning af Kingos og Brorsons statuer ved introduktionen af
Søren Kierkegaard i nordvest. Ved tilføjelsen af
den sidstnævnte, der efter planerne yderligere
skal suppleres med B. S. Ingemann, er sket en
udvidelse af det oprindelige antal til i alt 14
figurer, svarende til antallet af piedestaler ved
rækværket, tillige med de to postamenter foran
bagpartiet.
Også på disse, der opstilledes samtidig med
de øvrige 12,4 skulle efter planerne være statu
er, som det fremgår af Meldahls udkast (jfr.
fig. 161-162), men nøjagtig hvilke lader sig
ikke afgøre med sikkerhed. På et fotografi fra
o. 1890 ses kopier af Johannes Døberens og Eli
as’ figurer fra østfacadens balustrade prøveopstillet her (fig. 287).
Udførelsen af de øvrige 12 statuer, der alle er
af bronze, strakte sig over en lang årrække.
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Fig. 212. Søren Kierkegaard, udført 1965-73 af
Knud Nellemose (s. 709). LL fot. 1986. – Søren
Kierkegaard by Knud Nellemose 1965-73.

1894 opsattes Ansgars og Grundtvigs statuer,
og 1949 kunne den oprindelig fastlagte cyklus
afsluttes med opsætningen af Nordal Brun og
Balle. 1973 suppleredes rækken som nævnt
med Søren Kierkegaard (fig. 212). Den følgen
de beskrivelse af statuerne følger opstillingen
fra nordøst til sydøst (jfr. fig. 211).
Ansgar (fig. 213), udført 1893-94 af Theobald
Stein. Højde, inklusive støbt sokkel 297 cm.
Herpå er med reliefversaler anført: »Ansgar«,
samt med indgraveret skriveskrift kunstnerens
signatur: »Th. Stein 1894« og støberiets mær
ke: »Thiebaut frères, fondeurs, Paris«. Ansgar
er vist i ungdommelig fremtoning, skægløs og
med tonsur. Han er – egentlig ahistorisk – iklædt franciskanerordenens dragt med reb om
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Fig. 213-214. Ansgar og Knud den Hellige. LL fot. 1986. 213. Ansgar, udført 1893-94 af Theobald Stein
(s. 707). 214. Knud den Hellige udført 1919-22 af Viggo Jarl (s. 708). – S. Ansgar and S. Canute. 213. S. Ansgar
by Theobald Stein 1893-94. 214. S. Canute by Viggo Jarl 1919-22.

livet, hvorfra en rosenkrans hænger.5 Skulder
taske i skrårem. I højre hånd bæres en kirkemo
del, mens venstre fatter om en stav. Ved ven
stre fod en støtte, forestillende Danmarks gam
le grænsesten med indskriften »Eidora Romani
terminus
imperii
(Romerrigets
grænsestøtte(?)). Statuen skænkedes af en kreds af mænd,
der med Albert Jensen i spidsen alle havde væ
ret direkte involveret i kirkens opførelse.6 En
skitse til statuen skimtes i baggrunden af Knud
Larsens portrætmaleri af billedhuggeren (1894,
Charlottenborg).
Knud den Hellige (fig. 214), udført 1919-22 af
Viggo Jarl. Højde 296 cm. På soklens forside

med reliefversaler: »Knud den Hellige«. På si
den indgraveret med versaler: »Lauritz Ras
mussen Bronzestøberi. Kbhv. 1922«. Kongen,
der bærer bøjlekrone på det halvlange, lokkede
hår, er iklædt en folderig, halvlang kjortel,
samlet om livet med et bælte. I venstre hånd
holder han en flad skål (til opsamling af sit
blod?), mens han i den udstrakte højre fatter
om en ring. I kirken opbevares 66 cm høj gips
model, signeret Viggo Jarl 1919 (fig. 289).
Peder Palladius (jfr. fig. 215), udført 1914-21
af Viggo Jarl. Højde 304 cm. På soklens forside
med reliefversaler: »Peder Palladius«, samt på
siden: »Lauritz Rasmussen Bronzestøberi.
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Fig. 215-216. Peder Palladius og Hans Tausen af Viggo Jarl. Skitser, Marmorkirken. LL fot. 1981. 215. Peder
Palladius, udført 1914 (s. 708). 216. Hans Tausen, udført 1923-29 (s. 709). – Peder Palladius and Hans Tausen by
Viggo Jarl. Sketches. 215. Peder Palladius, 1914. 216. Hans Tausen, 1923-29.

Kbhv. 1921« med indgraverede versaler. Palladius, der er vist med fuldskæg og flad baret
med øre- og nakkeklap, er iklædt halvlang præ
stekjole, hvorover slag med bred krave. Højre
hånd er hævet i talegestus, mens den venstre
fatter om en bog. 75 cm høj gipsmodel, signe
ret »Viggo Jarl 1914« i kirken (fig. 215).
Hans Tausen (jfr. fig. 216), udført 1923-29 af
Viggo Jarl. Højde 303 cm. På soklens forside
med reliefversaler: »Hans Tausen«. Biskoppen,
der er gengivet med langt skæg og baret som
Palladius, bærer en kappe med bred krave over
en fodlang klædning, samlet med et bælte i li
vet. Den knyttede højre hånd er let hævet,

mens den venstre hviler på brystet. I kirkens
præsteværelse er en 76,5 cm høj gipsmodel her
til (fig. 216).
Jesper Brochmand, udført 1930-33 af Viggo
Jarl. Højde 309 cm. På soklens forside med re
liefversaler: »Jesper Brochmand«. På siden ind
graveret:
»Lauritz
Rasmussen
Bronzestøberi
Kbhv. 1933«, tillige med kunstnerens signatur:
»Viggo Jarl« med skriveskrift. Halvlangt glat
hår og fuldskæg. Iklædt ornat med pibekrave,
hvorover hellang kappe. Armene er samlede
over brystet. 87 cm høj gipsmodel hertil i præsteværelset.
Søren Kierkegaard (fig. 212), udført 1965-73 af
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Fig. 217-218. Johan Nordal Brun, udført af J.F. Willumsen. 217. Skitse. 1941. J. F. Willumsens museum
(s. 711). 218. Nordal Brun, udført 1941-47. LL fot. 1986. – Johan Nordal Brun by J. F. Willumsen. 217. Model
drawing, 1941. 218. Johan Nordal Brun by J.F. Willumsen 1941-47.

Knud Nellemose. Højde 310 cm. På soklen
med reliefversaler: »Kierkegaard«, samt signa
turen: »K. Nellemose 1965-73«. Den let duk
nakkede skikkelse med tilbagestrøget hår er iklædt skødefrakke og snævre benklæder. I høj
re hånd stok. Under venstre arm en bog.
Thomas Kingo (jfr. fig. 210), udført 1910 af
Viggo Jarl. Højde 295 cm. På soklen med re
liefversaler: »Kingo«, samt med fordybede ver
saler kunstnerens signatur: »Viggo Jarl 1910«
og støberiets mærke: »Fonderie Natle Des
Bronzes Ancne Firme J. Peter Mann St. Gilles,
Bruxelles«. Den ekspressive fremstilling af sal
medigteren, der er iklædt ornat, viser ham med

venstre hånd udstrakt i talegestus og hovedet
med det halvlange, lokkede hår drejet skarpt
mod venstre. I gengivelsen af Kingos fysiogno
mi skal Jarl have taget udgangspunkt i digteren
Sophus Claussens træk, hvilket navnlig fremgår
af et bronzeudkast.7 Som nævnt s. 707 var Kin
gos statue tidligere placeret på den sokkel, hvor
nu Søren Kierkegaard er anbragt.
Hans Adolph Brorson (jfr. fig. 210), udført
1893-95 (opsat 1906) af August Saabye. Højde
304 cm. På soklen med reliefversaler: »Bror
son«. Iklædt fodlang præstekjole med åben bog
i venstre hånd og skriveredskab i højre. En
skitse i ler, dateret 1893, findes i Hirschsprungs
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samling, mens en bronzekopi efter originalen
er opstillet ved sydsiden af Ribe Domkirke
(DK. Ribe, s. 581). I forbindelse med ændrin
gerne ved opstillingen af Søren Kierkegaards
statue flyttedes Brorson fra soklen i anlæggets
nordvesthjørne til den nuværende plads foran
facaden mod Store Kongensgade.
Hans Egede, udført 1913 af August Saabye.
Højde 290 cm. På soklen med reliefversaler:
»Hans Egede«. Iklædt ornat med skulderlang,
lokket paryk. Stav i højre hånd, bibel under
venstre arm.
Johan Nordal Brun (fig. 218), udført 1941-47
af J. F. Willumsen. Højde 359 cm. På soklen
med reliefversaler: »Nordahl-Brun«, samt med
fordybede versaler kunstnerens signatur, »JFW
1947« og støberiets mærke, »Lauritz Rasmus
sens Bronzestøberi«. Nordal Brun, der efter
Willumsens forslag i samråd med Viggo Jarl er
fremstillet »som den unge stærke Skiløber (!) i
den karakteristiske Dragt som denne Sport
paakræver«,8 er iklædt præstekjole, hvorover
bæres en jakke af tykt stof med opstående kra
ve. I højre hånd den fremstrakte kalk, mens
den venstre holder en papirlap med frakturindskrift af første strofe i Nordal Bruns pinsehym
ne fra 1786: »Aand over Aander/Kom ned fra
det høye«. Gipsskitse, 107 cm høj, i J. F. Wil
lumsens
museum,
Frederikssund.
Smst.
en
række tegnede udkast (I.N. 968-975) (fig. 217).
Originalmodel i gips deponeret på Chri
stiansborg slot.
Nicolaj Edinger Balle (fig. 219), udført 194349 af Jørgen Gudmundsen-Holmgreen. Højde
315 cm. På soklen med reliefversaler: »N. E.
Balle«, samt indgraveret kunstnerens signatur
med skriveskrift: »Jørgen Gudmundsen-Holm
green
1949«.
Endvidere
støberiets
mærke:
»Lauritz
Rasmussens
Bronzestøberi«.
Iklædt
præstekjole med halsbind og kort paryk med
krøller ved ørerne.
Jacob Peter Mynster, udført 1940-41, af Jo
hannes Bjerg. Højde 305 cm. På sokkel med
reliefversaler: »Mynster«, samt med indgrave
ret
skriveskrift
kunstnerens
signatur,
»Jo
hannes C. Bjerg 1941«. Iklædt ornat med bog i
venstre hånd.
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Fig. 219. Nicolaj Edinger Balle, udført 1943-49 af
Jørgen Gudmundsen-Holmgreen (s. 711). LL fot.
1986. – Nicolai Edinger Balle by Jørgen GudmundsenHolmgreen, 1943-49.

Nicolaj Frederik Severin Grundtvig (fig. 136),
udført 1893-94 af Vilhelm Bissen. Højde 285
cm. På soklen med reliefversaler: »Grundtvig«,
samt støberiets navn med indgraverede versa
ler, »Thiebaut frères fondeurs Paris«. Iklædt
ornat. Højre hånd er lagt over venstre. Udkast
i brændtler 1893 i Ny Carlsberg Glyptotek
(I. N. 1804).
Som en parallel til soklens statuerække er op
sat en figurcyklus på underbygningens balu
strade, omfattende i alt 18 skikkelser fra Det
gamle og nye Testamente, samt fra middelal
derens og reformationens kirkehistorie, jfr. s.
675f. Samtlige statuer udførtes og opsattes in-
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Fig. 220. Luther, flankeret af Elias og Moses (begge rygvendt) (s. 712). Jens-Jørgen Frimand fot. 1986. –
Martin Luther flanked by Elijah and Moses (with backs turned).

den for tidsrummet 1883-87. I modsætning til
de nedre figurer er alle støbt i zink, samt over
legemsstørrelse (gennemsnitlig o. 300-350 cm).
På bagsiden bærer figurerne en nummerering
fra 1-18, begyndende med Benedikt af Nursia
og afsluttende med Gregor den Store. Beskri
velsen følger rækken, begyndende fra sydøst
(jfr. fig. 211).
Moses (jfr. fig. 220), udført 1883-84 af Carl
Rohl Smith. Iklædt folderigt gevandt med kap
pe, der tildækker hovedet. I højre hånd lovens
tavler.
Elias (jfr. fig. 220), udført 1884 af Johannes
Hoffmann. Iklædt fodlang kjortel, hvorover
kappe. Højre hånd peger frem, mens venstre
fatter om flammesværdet.
Johannes Døberen (fig. 222), udført 1883-84 af
Carl Rohl Smith. På soklen indgraveret med

skriveskrift: »Carl Smith skulpsit 1884«. Iklædt
folderigt gevandt omkring nøgen overkrop og
underben. I højre hånd korsstav.
Peter (fig. 222), udført 1884 af August Saa
bye. Iført kjortel med lange ærmer, hvorover
kappe. I højre hånd holdes nøglerne.
Paulus, udført 1884 af Carl Christian Peters.
Iklædt kjortel, hvorover kappe. I venstre hånd
sværd.
Polykarp, udført 1884 af Ferdinand Edvard
Ring. Iklædt kjortel med draperet kappe. Mar
kerede ansigtstræk og langt hår.
Irenæus, udført 1883-84 af Carl Rohl Smith.
Iklædt kjortel med kappe. Viltert, lokket hår
og skæg. Venstre hånd hviler på brystet, mens
højre er løftet i talegestus.
Athanasius, udført 1883-84 af Carl Rohl
Smith. Iklædt folderig kappe over underklæd-
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Fig. 221. Bernhard af Clairvaux, flankeret af Gregor den Store og Benedikt af Nursia (s. 713). Jens-Jørgen
Frimand fot. 1986. – S. Bernard of Clairvaux flanked by Gregory the Great and Benedict of Nursia.

ning, kort tætklippet hår og skæg. I venstre
hånd en skriftrulle.
Chrysostemos, udført 1885 af Carl Christian
Peters. På soklen med skriveskrift: »C. Peters
85«. Bispeornat, med stav i højre hånd.
Ambrosius, udført 1884 af Aksel Hansen.
Iklædt bispeornat. Harpe i venstre hånd.
Augustin, udført af Johannes Gelert 1883-84.
På soklen indgraveret med skriveskrift: »Gelert
1884«. Iklædt draperet klædning med pennefjer
i højre hånd, mens en skrifttavle støttes på ven
stre knæ.
Hieronimus, udført af Otto Evens 1884. På
soklen signeret med versaler: »O. Evens 1884«.
Iført folderig dragt over halvnøgen overkrop.
Skriver i bog, der holdes i venstre hånd. Ved
venstre fod liggende løve.
Benedikt af Nursia, (jfr. fig. 221) udført af Jo

hannes Hoffmann 1884. Iklædt munkekutte
med vide folderige ærmer. I højre hånd bog.
Gregor den Store, (jfr. fig. 221) udført af Carl
Christian Peters 1885. På soklen med versaler:
»P« (for Peters) og »85«. Iklædt paveligt ornat
med soltegn (en henvisning til hostien(?)) i høj
re hånd, korsstav i venstre.
Bernhard af Clairvaux (fig. 221), udført 188384 af Georg Christian Freund. Iklædt cistercienserdragt med højre arm udstrakt, venstre
hånd fattet om korsstav med krucifiks.
John Wycliff, udført 1883-84 af Theobald Ste
in. Iklædt klædning med vide ærmer, hvorover
kappe. I venstre hånd bog.
Johan Huss, udført 1883-84 af Theobald
Stein. Iført langærmet underklædning, hvor
over kappe med opslidsede ærmer. På hovedet
rund baret. Huss, der har sammenlænkede
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ning, ligesom de er et gennemgående motiv
blandt eksteriørets (og interiørets) dekoratio
ner, således på hjørnefelterne over for- og bag
partiets
pilastre,
ved
sideindgangenes
indskriftstavler, på tamburetagens gesims, samt på
akroterierne ved lanternens kuppel. Endelig er
indsat zinkrelieffer af de fire evangelistsymbo
ler, udført 1890-91 efter model af Hans Chri
stian Petersen, på forpartiets arkitrav (fig. 208).
INDRE

Fig. 222. Johannes Døberen, udført 1883-84 (s. 712)
og Peter, udført 1884 (s. 712). Jens-Jørgen Frimand
fot. 1986. – S. John the Baptist and S. Peter.

hænder, står ved brændestabel som hentydning
til det bål, hvor han 1415 brændtes som kætter.
Skitse i privateje (?).9
Martin Luther, (fig. 220, 290) udført 1883-84
af Theobald Stein. Luther bærer folderig kappe
med opstående krave over underklædning,
hvoraf skjorten skimtes. Baret med øre- og
nakkeklap. I venstre hånd holdes bog, som han
med højre hånd henviser til. Skitse i privateje

(?)10
Imellem figurerne er på balustraden ved de
runde partier opsat i alt otte zinkvaser, udført
1894 og på overdelens prydbælte smykket med
englehoveder, samt på låget med flammelignende opsatser (fig. 234). Tilsvarende »flam
mevaser«, omend i en afvigende udformning,
leveredes 1884 til de forkrøppede mellempar
tier på kuppelfodens balustrade (jfr. fig. 208).
Kerubhoveder indgår også i deres udsmyk

Plan (fig. 225-226). Centralbygningens hoved
rum udgøres af en cirkulær kirkesal, hvis dia
meter er godt 30 m. 12 piller, svarende til den
oprindelige plan (fig. 61), adskiller hovedrum
met fra en smal ydre omgang. Åbningerne
mellem pillerne opfyldes helt i vest af alterpar
tiet, mens orgelpulpituret, hvorunder konfir
mandstuen er indrettet, udfylder det nordvend
te pillefag. Et nyere orgel er opsat i åbnin
gen
umiddelbart
syd
for
hovedindgangen.
Hertil kommer en omløbende pulpituretage
(fig. 226), indskudt i de 10 pillefag, men af
brudt mod for- og bagpartiets ovale vestibuler.
I øst har vestibulen forbindelse med et ligkapel
(i nordøst) og et trapperum (i sydøst), begge
ligeledes af oval form. Tilsvarende rum slutter
sig til bagpartiets vestibule, der også betegnes
sakristiet, – i nordvest et trapperum og i syd
vest præsteværelset. På pulpituretagen oveno
ver er indrettet magasiner i rummene over lig
kapel og præsteværelse. En smal, indvendig
gallerietage, udformet som en balkon, hvilende
på hovedgesimsens konsoller, har forbindelse
til en ydre, omløbende etage over loftet på de
to tilbygninger og rotundens omgang. Herfra
er desuden opgange til kuppelrummet mellem
den ydre og indre skal, samt til skråtaget og
balustraden over den brede underbygning.
Kælder (fig. 233). Under hele kirkebygnin
gen strækker sig en kælder, adskilt i en række
afdelinger. Arealet under selve kirkerummet er
opfyldt, bortset fra en smal omgang, der gen
nem pilleåbningerne står i forbindelse med en
ydre korridor. Fire kældervinduer giver lys
hertil. Mod øst og vest slutter højere kælder
rum sig til, i øst med magasin og øvelseslokale
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Fig. 223. Interiør mod
nordvest. LL fot. 1986.
–
Interior towards the
north-west.

for kirkens kor, i vest med kirkens fjernvarme
anlæg. Betongulv og -loft, sidstnævnte med
indlagte jernbjælker, hvorimellem er varmeriste til kirkens gulv. Den indre ringmur er af
tegl, ligesom pillerne, mens den ydre ringmur,
hvis kerne består af marmor, har en pudset
teglstensskalmur.

Fig. 224. Interiør mod
sydøst. LL fot. 1986. –
Interior towards the south
east.

Gulv, vægge og hvælv (fig. 223-24). Kirkesa
lens gulv, hvis niveau som nævnt s. 679 ligger
godt en halv meter lavere end i Jardins kirke, er
beklædt med terrazzo i forskellige farvenuancer
(sort, grå, hvid, rødbrun) med mønster, der i
vestibulen mod øst, samt i koret er særligt va
rieret. Korgulvet er hævet tre trin over skibets

Fig. 225. Plan over underetagen. 1:300. Tegning MN 1986. – Plan of the lower storey.

Fig. 226. Plan over pulpituretagen. 1:300. Tegning MN 1986. – Plan of the gallery tier.

Danmarks Kirker, København
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Fig. 227. Tagværkskonstruktionen, set fra nedre omgang (s. 717). Jens-Jørgen Frimand fot. 1986. – View of the
roof construction.

niveau. Marmortrin fører op hertil. Selve alter
partiets gulv er dækket af moderne, blåt ve
lourtæppe.
Hovedrummets vægge mod omgangen gen
nembrydes af 12 store rundbuede åbninger.
Pillernes forside og fladerne ovenover står i
marmorets naturlige farve eller er, hvor der er
tale om pudsbeklædning på teglmur, stafferet
som marmor. Otte piller i nord og syd har
bevaret deres oprindelige nicher, der dog i
tiden o. 1895-1930 var blændede med malet
lærred som baggrund for ophængte salmenummertavler (jfr. fig. 243). Fyldingerne ved altret
bærer en malet mosaikudsmykning, ligesom to
fyldinger ved orgel og 12 medaljoner med
stukindramning i buesviklerne. Disse vil tillige
med den omløbende indskriftsfrise i hovedge
simsen blive beskrevet s. 727. Omgangens ned
re vægge er behandlet som kirkesalens, dvs.
marmorstafferet på de pudsede flader og i øv

rigt på fladerne af marmor afgnedet med olje
og fuget i lyst. Bueåbningernes undersider har
kassetter med gipsrosetter på blå grund. Tam
burens flader, der består af pudset murværk
med indsatte arkitektoniske led af gips og træ
(søjleskafterne), er ligeledes domineret af en
grålig
marmorstaffering.
Hertil
kontrasterer
vinduesnichernes
gullige
farvetone,
søjlernes
grønne skafter, hvide baser og grålige kapitæ
ler, samt fyldingsfelternes udsmykning med
korslagte palmegrene og paneler på rød bag
grund af karakter som marmorinkrustationer.
Den sammensatte arkitrav herover er smykket
med en egeløvskrans i grøn og gylden staffe
ring.
Den indre kuppel er af 12 kassetteprydede
ribber opdelt i et tilsvarende antal felter, hvor
to bemalede partier adskilles af en gipsmedal
jon, prydet med et kerubhoved, samt øverst og
nederst indrammet af to lunetter, smykket med

INDRE

gipsrelieffer. Af disse har de nedre direkte rela
tion til de bemalede felter (jfr. s. 727f.).
Kuplens krone er inden for en kraftig, sam
mensat gesims, prydet med en forgyldt stråle
glorie af gips, der tidligere indrammede en
Helligåndsdue (i dag i magasinrum på pulpitur
etagen), men siden 1939 er forsynet med en
lysekrone. Den pudsede, blåstafferede flade
omkring glorien er gennembrudt af huller, be
regnet til ophængning af bådsmandsstol i for
bindelse med bygningsarbejder.
Omgangen har flade trælofter, stafferet i en
lysere og mørkere grå tone.
Sekundære rum i underetage og pulpituretage.
Syd for koret er præsteværelset, der har bræd
degulv, dækket af tæppe, lyse, pudsede og ma
lede marmorvægge, samt fladt, hvidstafferet
spejlhvælv. I præsteværelsets nordre hjørne er
indbygget skab, hvori pengeboks. Det tilsva
rende rum i nord har trappeløb mod kælder,
samt de øvre etager. I niche i syd toiletrum
med lyse, nyligt afrensede marmorvægge, -gulv
og -loft. Uden for toilet er opsat vaskekumme;
desuden er en køkkenniche med vask indrettet
på trapperepos.
Den ovale vestibule mod Store Kongensga
de, sakristiet, har linoleumsgulv, marmorstafferede eller – hugne vægge og fladt kuppel
hvælv med ovenlysvindue. Rummet, der har
bevaret underetagens fulde højde, har mod
nord og syd balustrader til afskærmning for
den
indskudte
pulpituretage
over
sidernes
omgang.
Det nordlige buefag er særligt afskilret til or
gelpulpitur, hvorunder konfirmandstue er ind
rettet. Kokostæppe på terrazzogulv, vægge og
loft som omgangen.
I
forpartiets nordøstre hjørne er ligkapellet,
hvis tidligere pudsede og bemalede marmor
vægge afrensedes 1964; samtidig fjernedes en
bræddevæg, der adskilte kapellet fra kirkens si
deindgang.11 Forhallen mod Bredgade har ter
razzogulv. I ovenlysvindue er indsat glasmaleri
(s. 727).
På pulpituretagen er i sydvest og nordøst
indrettet magasinrum (arkiver), hvor bl.a. en
del af kirkens modelsamling opbevares. Begge
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rum har pudsede og malede vægge ligesom sel
ve
pulpituretagen,
samt
bræddegulv.
Fladt
pudset loft.
Loft og tagværk (fig. 227). Over pulpitureta
gen er en loftsetage, der følger rotundens peri
feri, samt udvides i øst og vest over for- og
bagparti. De murede eller marmorhugne væg
flader er hvidkalkede. Betongulv. Over loftet
skråtag af tømmer med kobberbeklædning.
Via vindeltrapper i to af kirkens piller (syd
øst, nordvest) er opgang til loftsrummet mel
lem den ydre og den indre kuppel. Den ydre
kuppels vældige spænd bæres af en tagkon
struktion af træ, bestående af 12 hovedspær og
opbygget som en gitterkonstruktion med kon
centriske åse, støttet af skråtstillede kopbånd
fra hovedspærene. Selve konstruktionen hviler
på tre koncentriske remme, lagt på en vandret
murflade mellem den ydre og den indre kup
pelskal. Øverst afsluttes kuplens tagværk med
et system af lodrette stivere, der bærer et kobberbeklædt skråtag og samtidig danner funda
ment for lanternens opbygning.
Trapper (fig. 225-26). De to indvendige ho
vedtrapper i nordvest og sydøst forbinder kir
kens nedre etager fra kælder til loftsetagen over
pulpituret. Begge trappeløb udfylder den ovale
trappeskakt og er formet som vindeltrapper
med betontrin, muret omkring en midtersøjle.
Fra loftsetagen er opgange, dels til den nedre,
ydre omgang, dels til jerngalleriet ved tambu
ren, samt til selve kuplen, sidstnævnte formet
som vindeltrapper udhugget i nordvest og syd
øst i to af kirkens piller. Foruden disse trapper
er mindre opgange, således fra kirkegulvet til
det gamle orgelpulpitur og videre til pulpitu
rets nordvestre del (jfr. fig. 226).
Opvarmning. Kirken opvarmes af et fjernvar
meanlæg, installeret 1975 i kælderrummet un
der bagpartiet som erstatning for det ældre lavtryks-dampvarmeanlæg.11
Varmen
fordeltes
gennem et system af rør under kirkens gulv og
over gallerigesimsen. Hertil kom dampovne,
senere erstattet af radiatorer opstillet på forskel
lige steder i kirken. Det nuværende anlæg er
placeret som det gamle, idet dog opvarm
ningen sker gennem et vandanlæg.
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Fig. 228. Detalje af epitafium over C. F. Tietgen og hustru, holdende model af Marmorkirken. Udført 191920 af Niels Skovgaard (s. 758). Fot. Kit Weiss 1985. – Detail of epitaph for C. F. Tietgen and his wife, holding a
model of the Marble Church. Work by Niels Skovgaard, 1919-20.

SAMMENFATNING
Da C. F. Tietgen 1874 overtog kirkeruinen på
Marmorpladsen med det forsæt at lade kirken
fuldføre, skete det på et tidspunkt, hvor man
gelen på kirkebygninger i København var akut.
Hovedstadens næsten eksplosive vækst uden
for voldene havde fra midten af 1800’rne med
ført en voldsom udvidelse af de eksisterende
sogne. Det første skridt på vejen var grundlæg
gelsen 1856 af S. Johannes kirke på Nørrebro,
og herfra udskiltes i 1870’rne S. Stefans og
S. Jakobs sogne. Som nævnt s. 466 var det
fremtidige S. Pauls sogn allerede 1858 udskilt
fra Trinitatis’ sogn, selv om en kirke først blev
grundlagt her 1872. På Amager opførtes 186970 Sundby kirke, mens Vesterbro 1879 fik sin
egen kirke med S. Matthæus kirke. Endnu et
skud på stammen var i denne periode Jesuskirken i Valby, hvortil grunden allerede var er
hvervet 1879.12 Et særkende for det nye kirke
byggeri i hovedstaden var finansieringsformen,

der i vid udstrækning baseredes på privat initia
tiv. Dette princip lå også til grund for de to
organisationer, der i de følgende årtier skulle
varetage hovedparten af det kirkelige nybygge
ri: »Foreningen til Opførelse af smaa Kirker i
København« (stiftet 1886) og »Det københavn
ske Kirkefond« (oprettet 1896 som afløser for
»Udvalget til Kirkesagens Fremme i Køben
havn« af 1890).13
Blandt de ny kirkegrundlæggelser i Køben
havn markerer Frederikskirken og Jesuskirken
(opført 1884-91) sig særligt ved hver især at
være bekostet af enkeltpersoner, Tietgen og
brygger Carl Jacobsen. De to stifteres betydeli
ge økonomiske status måtte næsten naturnød
vendigt afspejles i deres kirkegrundlæggelser,
som skulle blive mere end blot enkle menig
hedshuse. De to kirker fremstod i kraft af deres
format og det prægtige udstyr som monumen
ter over patronerne selv, og dette blev yderli
gere fremhævet gennem inddragelse af deres

SAMMENFATNING

navnetræk i bygningens udsmykning (i Frede
rikskirken på fløjstangen, i Jesuskirken på kapi
tæler ved hovedindgangen, suppleret med Jacobsen-familiens
særlige
bomærke,
hagekor
set). Men Jesuskirkens ekstraordinære status
som familiemonument og personlig mindekir
ke blev yderligere understreget ved indretnin
gen af en gravkrypt for brygger Jacobsens
slægt under højkoret.12 Som nævnt s. 758 valg
te Tietgen og hans hustru at lade sig bisætte i
Lyngby kirke, som de havde erhvervet på auk
tion 1868, og epitafiet i Frederikskirken med
deres portrætter (fig. 228) er først rejst efter de
res død.
Hvad formen angik, faldt Jesuskirken med
sin basilikaplan og sit byzantinsk-romanske
stilpræg i højere grad i tråd med samtidens kir
kebyggeri end Marmorkirken. Meldahl havde
fra sine forgængere »arvet« den cirkulære
form, som man valgte at bibeholde, selv om
der få år tidligere havde været forslag fremme
om nedrivningen af rotunden til fordel for en
langhuskirke (jfr. s. 594 og 599). Som han selv
skrev: »Ligesom man i Midten af det 18de
Aarhundrede havde anbefalet den runde Kirke
form som den mest tjenlige til protestantiske
Prædikenkirker, saaledes var man i Midten af
det 19de af akustiske Hensyn kommen til at
fraraade Brugen af denne Form.«14 På samme
måde var arkitekten bundet af de eksisterende
mure, der stod i omkring et stokværks højde.
Da hans udgangspunkt af økonomiske grunde
måtte være den størst mulige bevaring af det
bestående, betød det samtidig, at den valgte stil
måtte harmonere med de eksisterende renæs
sance- og barokinfluerede former (således eks
teriørets
vinduesfordakninger
og
portalind
ramninger med de flankerende indskriftsfelter
og medaljoner (i den opførte bygning dog lave
re placeret og ikke identiske med de oprindeli
ge)). Det lave underparti med den fremsprin
gende søjleportal i øst var således den sokkel,
hvorfra Meldahls selvstændige bidrag, kuppel
overbygningen, skulle rejse sig.
Den lange projekteringsfase, kædet sammen
med Meldahls årelange optagethed af kuppel
bygninger, medvirkede til, at talrige løsninger
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Fig. 229. Fløjstangen på kuppellanternen (s. 705). LL
fot. 1986. – Weather-vane on the lantern cupola.

blev overvejet og gennemprøvet på tegnebor
det, før det endelige udkast o. 1884 lå fast. De
tidligste forslag fra 1875-76 er ganske lavstam
mede, idet den samlede bygningshøjde knap
nok modsvarer bredden (fig. 148, 199, 230). En
af hans modeller fra denne periode viser med
sin kuppelform, gennembrudt af en cirkulær
lysåbning, at Pantheon var i hans tanker
(fig. 149, t.v.). I modellens summariske ud
formning uden udpenslede detaljer lader sig
samtidig bedst erkende arkitektens forsøg på at
danne »en stor masse som kærne,«15 idet den
kuppelkronede bygning er ført frem i samme
plan som forbygningen. Denne version står
dog isoleret blandt de tidlige udkast, hvor for
bygningen følger højden af den balustradekronede hovedgesims (jfr. fig. 148). Desuden do
minerer her en lav, lanternesmykket og orna
mentsmykket kuppel, der ligger fjernt fra
Pantheons.16
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Fig. 230. Udkast til Frederikskirkens facade mod Bredgade, ca. 1876 (s. 656). RA. – Proposal for Frederikskir
ken’s facade on to Bredgade, c. 1876.

Den lave kuppel var imidlertid kun et stadi
um på vejen. Allerede i løbet af 1876-77 øgedes
højden, såvel af kuplen, som af tambur og lan
terne, en udvikling, der fortsatte gennem de
næstfølgende år. Meldahl har selv fremhævet,
hvordan han på sine årlige udenlandsrejser be
søgte en række kuppelkirker og studerede deres
konstruktioner og kuplens linjer, hvilket netop
førte til, at »Kirkeprojektet efterhaanden voxede i Høide.«14 Som nævnt s. 652 bistod bl.a.
Albert Jensen med at indhøste oplysninger om
kuppelkonstruktioner.
Samtidig
kan
dennes
guldmedaljeprojekt fra 1876 af en kuppelbyg
ning med høj rejsning have bestyrket Meldahl i
valget af denne udformning (s. 652). Men i den
endelige version »tog« han med sine egne ord
»Kuppelens decorative Motiv (…) fra Peterskirken.«14 Den stejle ribbekuppel, båret af en
tambur, hvis vinduesfag indrammes af koblede

søjler, er nært beslægtet med, omend ikke sla
visk kopieret efter forbilledet. Med tamburens
halvsøjler, indsat mellem de rundbuede vinduesnicher og videreført i kuplens dobbeltrib
ber, ledes tanken hen på andre inspirationskil
der, f.eks. Jules-Hardouin Mansarts Invalidekirke i Paris og Filippo Juvarras La Superga ved
Torino, der begge har været nævnt for deres
indflydelse, navnlig på Eigtveds projekter til
den første Frederikskirke (jfr. s. 555f.). Hvor
fristende antagelsen end er, lader det næppe til,
at Meldahl kan have øst af de sidstnævnte i den
tidlige projekteringsfase. Kun Jardins kirke var
kendt gennem hans stikværk, mens den øvrige
mængde af udkast først kom for en dag i for
bindelse med Fr. Schiøtts fund i postvæsenets
arkiv 1891.17
Selve
konstruktionen
af
Frederikskirkens
kuppel var fra begyndelsen tænkt med en dob
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Fig. 231. Hovedfacade, l.nov. 1877 (s. 661). 1:600. RA. – Main facade, lst November 1877.

beltskal, hvor den indre murede del overdæk
kedes af en lettere opbygning, oprindelig pro
jekteret i jern, men sidenhen gennemført i træ.
Den murede kuppel var opført af hule, langag
tige rør og konstrueret »saaledes, at den kunde
opføres frit uden at hvile paa nogen indvendig
Buestilling eller noget Stillads, altsaa ligesom
S. Maria del Fiore i Florents.«1 Med sine 96 fod
(knap 30 m) var den indvendige kuppel den
sjettestørste i Europa, kun lidt mindre end
S. Pauls Cathedral i London. Få år senere skulle
den dog knebent udkonkurreres af kuplen i
J. C. Raschdorffs domkirke i Berlin, hvortil
udkastene allerede publiceredes 1891.18
På samme måde som kuppelprofilen ændre
des gennem flere faser, undergik kirkens arki
tektoniske udsmykning forandringer fra de tid
lige stadiers rigt varierede dekoration, navnlig
af det ydre (hovedgesimsen og tamburens en-

tablatur, søjleordnerne i under- og overetage,
kuppeltaget
og
lanternens
balustrade
(jfr.
fig. 199-202)), – henimod en mere afdæmpet
helhed. Alligevel hersker afveksling og varia
tion af de enkelte leds dekorationer med vaser,
figurskulpturer, frugtranker etc. I denne for
bindelse var det for arkitekten af underordnet
betydning, om de enkelte dele, således som det
for visse inventarstykkers vedkommende di
rekte var tilfældet, kopieredes efter andre for
billeder (jfr. s. 735, 742) eller i øvrigt var udført
af imiterede materialer. Hovedsagen for Mel
dahl var, som han ofte understregede, at alle
disse elementer bidrog til at vække den rette
stemning.19 Han havde selv som en væsentlig
mangel ved samtidens protestantiske kirkebyg
geri fremhævet, hvordan man lod det praktisk
hensigtsmæssige, det nyttige, som kun giver en
del af bygningskunstens skelet, være det domi
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Fig. 232. Prospekt af Marmorkirken ved vintertide. Laveret tegning af Carl Lund. Øregaard museum. – View
of the Marble Church in winter-time. Wash drawing by Carl Lund.

nerende, »uden at iklæde det det skönnes for
mer, hvorved det skulle hæves til skön
kunst.«20 For kirkerummets udformning stod
Hagia Sofia i Istanbul som et ideal til efterføl
gelse i kraft af sine vældige dimensioner, og
han drømte om selv at skabe en kirke, der gen
nem sin uhyre størrelse, guld og farvemosaik
skulle standse åndedrættet for hver indtræn
gende.21
Også Frederikskirkens kuppelrum var – efter
hjemlige forhold – stort og imponerende. Men
endnu større indtryk gjorde – og gør stadig –
kuplens ydre, der er sammenlignet med Roms
skønneste barokkupler.22 Eller som det træffen
de blev formuleret af historikeren Edvard
Holm 1894, bidrog det harmoniske indtryk af
kirken og dens omgivelser væsentlig til, at

»man i det mindste i en del af Bredgade har en
vis Storstadsfornemmelse, som man ellers har
så lidt af i København. «23
Med sit nybarokke præg er Meldahls monu
mentale kirkebygning således typisk for den
byggemåde, der i 1800’rnes anden halvdel var
fremherskende i en række europæiske storbyer.
Karakteristisk for denne arkitekturstil – skif
tende betegnet som »historicisme«, »eklekticisme«, »Seconde Empire« eller »stukstil« – er det
ofte storladent dimensionerede, grænsende til
det bombastiske, og det rigt dekorerede ydre,
hvor elementer fra såvel renæssance som barok
frit er blandet. Periodens nybyggeri afspejler
naturligt industrisamfundets øgede velfærd og
deraf følgende ambitioner om at præge bybille
det med nye gadeanlæg, offentlige bygninger,

NOTER TIL S. 701-721

forretnings- og beboelsesejendomme. Selv ud
arbejdede Meldahl flere projekter til fornyelsen
af Københavns byplan, men opnåede kun at se
et fåtal af disse gennemført, heriblandt kom
plekset omkring Marmorkirken. Ved at lade de
omgivende bygninger slutte sig stramt om den
centrale kirkeplads formåede han her virk
ningsfuldt – og egentlig i modsætning til gæl
dende praksis inden for tidens byplanlægning at fremhæve og udskille den store kuppelbyg
ning.
NOTER TIL S. 701-725
Om Meldahls projekt, jfr. Hans Helge Madsen
(note 10, s. 691), s. 272f., kat.nr. 79 (projekt til park
anlæg og landgangstrappe, 1876). Om Jardins pro
jekt, jfr. Hans Henrik Hansen: Frederiksstadens hav
nefront, i Architectura, 7, 1985, s. 54.
2
Meldahl fremhævede selv Milanos domkirke, hvor
katedralens virkning var blevet formindsket ved
domkirkepladsens frilæggelse, mens andre af udlan
dets kirker netop blev mere imponerende ved at lig
ge i snævre gader, jfr. Meldahls arkiv (note 1,
s. 690), E.5. og desuden brev fra Emil Blichfeldt
4. febr. 1880, Smst. A.I.3.
1

Fig. 233. Plan af kælderetage (s. 714).
1:600. Gengivet efter opmåling 1968 af
Birch og Krogboe. – Plan of the base-

ment.
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Jfr. Meldahls optegnelser (note 1, s. 690), samt
Hans Helge Madsen (note 10, s. 691), s. 277.
4 Jfr. Tilbud og beregninger (note 102, s. 694), reg
ning 20. febr. 1892 fra H. Olsen.
5 Jfr. Stemann (note 7, s. 690), s. 194.
6 Jfr. note 91, s. 694.
7
Jfr. Mogens Lebech (red.): Billedhuggeren Viggo
Jarl, 1959, s. 15 og pl. 11.
8 Jfr. brev fra Viggo Jarl til Willumsen 25. okt. 1941
med kommentarer til Willumsens tanker om statu
en. Selv var Jarl ikke begejstret ved fremstillingen af
biskoppen med åben mund, hvilket efter hans opfat
telse ville virke for teatralsk. J. F. Willumsens mu
seums arkiv. Om statuen desuden J. F. Willumsen:
Mine Erindringer, udg. Ernst Mentze, 1953, s. 283.
9
Johannes Stein: Billedhuggeren Theobald Stein,
1923, s. 87, uden angivelse af placering.
10 Smst. s. 86, jfr. ovf.
11
NM2. Korrespondancearkivet (jfr. note 173, s.
700).
3

12
Om Jesuskirken, jfr. Erik Schiødte: Jesuskirken i
Valby, i Tidsskrift for Kunstindustri, 1892, s. 1-14;
A. Bliddal: Jesuskirken, 1966 og Dorothea Zanker
v. Meyer: Die Bauten von J. C. und Carl Jacobsen.
Zur Bautätigkeit einer Industriellenfamilie in Däne
mark, Berlin 1982, s. 145f.
13
Om det tidlige københavnske kirkebyggeri i an
den halvdel af 1800’rne, jfr. Christian Gad: Et Stor
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værk. Københavns Kirkesag gennem 80 Aar 18521932, 1933.
14 Jfr. Meldahls optegnelser, notel, s. 690.
15 Jfr. Knud Millech: F. Meldahl. 18. marts 1827-3.
februar 1908, i Arkitekten, Ugehæfte, 1952, s. 330.
16
Den lave kuppeltype, opført over et metalskelet,
som det oprindeligt var planlagt for Frederikskir
kens vedkommende, fører tanken hen på eksempler
inden for samtidens udstillingsbyggeri eller teaterar
kitektur, jfr. således Charles Garniers rigtdekorerede
halvkuppel over Operabygningen i Paris (opført
1861-74) eller profilen i den forreste del af Vilhelm
Dahlerup og Ove Petersens kuppeltag over Det kon
gelige Teater, der netop i disse år fuldførtes med
Meldahl som bygningsfaglig leder.

Jfr. Meldahl i Nationaltidende, fredag, 29. april
1892, samt forordet til Frederikskirken (s. 641),
1896.
18
Meldahl ejede selv et eksemplar af Raschdorffs
publikation, der i dag befinder sig på Kunstakade
miets Bibliotek med Berlinerarkitektens dedikation.
19 Jfr. Stemann (note 7, s. 690), VI, s. 24.
20
Jfr. Meldahls artikel, Den protestantiske kirke
bygning, i Nordisk Tidskrift for Vetenskap, Konst
och Industri, 1895, s. 201.
21 Stemann (note 7, s. 690), IV, s. 205.
22
Jfr. Carl Brummer: Architekt, Kammerherre
F. Meldahl, i Gads danske Magasin, marts 1908,
s. 429f.
23 Stemann (note 7, s. 690), IV, s. 204.
17

Fig. 234. Vase på balustrade ved tamburetagen
(s. 714). LL fot. 1986. – Vase on the balustrade level
with the drum.

Fig. 235. Interiør mod altret. Fot. før ændringen af prædikestolene 1895 (s. 745). KglBibl. – Interior towards the
altar, photographed before the change of pulpits in 1895.

GLAS-, VÆG- OG KUPPELMALERIER
NOTER S. 731

Glasmaleri (fig. 237). I forhallen mod Bredgade
er cirkelrundt glasmaleri, skænket af maleren
C. N. Overgaard og glarmester Aug. Duvier,
der havde leveret kirkens øvrige vinduer. Tilbuddet fremsattes august 1893 og blev modta
get positivt, idet biskop Frederik Nielsen fast
lagde motivet. Glasmaleriet, der opsattes 1894,
er antagelig udført efter forlæg af Overgaard
selv.1 En engel, iklædt hvidlig kjortel med
grønne borter ved hals og håndled holder i høj
re hånd et skriftbånd med frakturindskriften:
»Hierterne opad«, mens den venstre med en
talende gestus peger op. Englen, hvoraf kun

overkroppen er vist, indrammes af en sky
bræmme på en baggrund af et mørkeblåt og
turkisfarvet himmelhvælv med stjerner.
Væg- og kuppelmalerier (fig. 179, 223-24, 23536). Udsmykningen af vægfladerne omfatter to
paneler ved altret, samt to ved orglet. Hertil
kommer 12 medaljoner i buesviklerne herover,
samt en omløbende indskrift i hovedgesimsens
frise. Alt udførtes af C. N. Overgaard efter til
bud af 14. sept. 1893.2 Motiverne var fastlagt af
biskop Nielsen (s. 682). De to rektangulære fel
ter ved altret er som de tilsvarende ved orglet
udført som en imitation af mosaikker. Felterne
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Fig. 236. Kuppeludsmykningen med apostelmale
rier og billeder af engle. LL fot. 1986. – The decora
tion of the cupola with pictures of the apostles and angels.

ved altret, der er omtrent symmetriske om
kring en lodret midtakse, viser hver en hjort,
der drikker af en kilde, hvorfra skyder en slank
vinranke med blade og seks drueklaser. Frem
stillingen, der er gengivet på gylden baggrund,
hentyder til Sl.42, idet vinrankernes 12 klaser
symboliserer Israels 12 stammer eller apostle
ne. Felterne ved orglet gengiver forskellige op
hængte musikinstrumenter.
De 12 medaljoner, der indrammes af stuk
guirlander, viser kristne symboler, alle på rød
baggrund. Ved altret ses til venstre Lammet
med
korsfane,
stående
blandt
seksbladede
blomster. Til højre er som hentydning til den
opstandne Frelser gengivet Fugl Føniks, sid
dende blandt fligede blade. Herefter følger,
regnet fra nordvest: latinsk kors med bladfor
met afslutning af korsarmene, flankeret af syv
hvide liljer; lyre (til venstre for orglet), indram
met af hvide roser; syv hvide liljer; hane (som
symbol på årvågenhed), smykket med fembladet blomst på brystet; drueranke med to store

drueklaser; Helligåndsduen med stråleomkranset sky, samt i de fire sidste svikler evangelist
symbolerne for Mattæus (engel), Markus (lø
ve), Lukas (okse) og Johannes (ørn).
Den omløbende indskrift, der er udført som
mosaikimitation med gyldne versaler på blå
grøn bund, indledes til højre for altret, over
hvilket er Kristusmonogram med Alfa og
Omega, samt krydsede palmegrene. Teksten,
der hidrører fra Johs. 17,3, lyder: »Men dette er
det evige liv at de kiende dig den eneste sande
Gud og den du udsendte Iesus Christus«.
Kuppelmalerierne omfatter 12 felter med bil
leder af apostlene, samt herover fremstillinger
af stående englebørn. Felternes rektangulære
form er beskåret ved indsatte cirkulære og seg
mentformede gipsrelieffer, hvoraf de nedre
gengiver attributter til de respektive apostle
ovenover (jfr.s. 729f.). Hvert apostelnavn er
anført på rektangulært felt med versaler ved
billedets underkant.
Kuppeludmalingen er udført af C. N. Over
gaard ifølge approberede tilbud af 6. nov. 1884
(apostlene) og 1. aug. 1889 (de 12 engle). Heraf
udarbejdedes dog apostlene efter forlæg af
Henrik Olrik i henhold til kontrakt af 13. april

Fig. 237. Ovenlysvindue i forhal, udført efter teg
ning af C. N. Overgaard (s. 727). Kit Weiss fot.
1985. – Skylight in the Vestibule, after the design by
C. N. Overgaard.
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Fig. 238-239. Jacob den yngre og Paulus. Skitser til kuppeludsmykningen, udført af Anton Dorph efter forlæg
af Henrik Olrik. LL fot. 1980. 238. Jacob den yngre (s. 731). 239. Paulus (s. 729). – S.James Minor and S. Paul.
Preliminary sketches for the decoration of the dome by Anton Dorph after proposals by Harald Olrik. 238. S.James
Minor. 239. S. Paul.

1885. I korrespondancen med Olrik betingede
Meldahl sig, at figurerne skulle stå på blå grund
i meget lyse farver, »saa at de kommer til at
svare til den Tids Arkitektur, som Kirkens In
dre er bygget i, og hvor man vil komme til at
fastholde Marmorets naturlige farve i den nederste Del …«3 Efter Olriks død 2.jan. 1890
påtog Anton Dorph sig at udføre de manglende
seks kartoner til apostlene Paulus, Filip, Jakob
den yngre, Bartolomæus, Tomas og Judas Taddæus »i Olriks Aand med Benyttelsen af de
Udkast og Studier (han) har gjort«.4 Dorphs
billeder forblev i kirkens eje (se ndf.), mens
Olriks forlæg sammen med skitserne til alle 12
malerier tilbageleveredes efter endt arbejde. Ud
smykningen, der gennemførtes i mineralmale
ri, færdiggjordes inden for tidsrummet 1889-

92. Beskrivelsen af apostelmalerierne indledes i
vest (over altret) og følger solens gang. Male
rierne er meget mørknede, jfr. s. 686 og
fig. 236, 240-41, 291.
Paulus (jfr. fig. 236). Gengivet langskægget
og delvis skaldet. Iklædt gul kappe over grøn
kjortel. Venstre hånd hviler på sværd, mens
højre fatter om fire bogruller. Skitse, udført af
Anton Dorph efter Olriks udkast i præsteværelset (fig. 239) (166 × 108 cm.). Under fødder
ne skriftfelt med »Pavlvs« i versaler. I den til
hørende lunette relief af to korslagte sværd,
samt bøger.
Tomas. Iklædt blå kappe over gul kjortel. Ha
gen støttes af højre hånd, mens venstre hånd
hviler på knæet. I sakristiet er Dorphs udkast
efter Olriks forlæg. Mål som ovf. På skriftfelt
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Fig. 240-241. Detalje af kuppeludsmykningen. Ældre fot. i NM. 240. Judas Taddæus og Andreas (s. 730). 241.
Peter og Johannes (s. 730). – Detail of the decoration of the cupola. 240. S.Judas Thaddeus and S. Andrew. 241.
S. Peter and S. John.

under kuppelmaleriet med versaler: »Thomas«.
I relieffet herunder er vist hans attributter, vin
kel og spyd, foruden bog og palmegren.
Mattæus (jfr. fig. 291). Brun kjortel under
blågrøn kappe. Vist skrivende med bog, hvi
lende på engel. Versalindskrift: »Matthæus«. På
relief under maleri er vist engel med korslagte
arme, hellebard, bøger, samt pung som hen
tydning til hans profession som tolder.
Simon (jfr. fig. 291). Gul kjortel, hvorover
rød kappe. På knæet hviler bog. Versalind
skrift: »Simon«. På relief under maleri er vist
sav og anker, samt to valmuekapsler og bog.
Judas Taddæus (fig. 240). Iklædt blågrøn, kort
ærmet kjortel, hvorover gul kappe. Hviler
hænderne på kølle. I sakristiet er Dorphs ud
kast efter Olriks forlæg. Mål som ovf. På
skriftfelt under kuppelmaleriet med versaler:
»Thaddæus«. På relief ligeledes vist kølle, om
vundet af skriftbånd.

Andreas (fig. 240). Hvidlig kjortel, der kun
delvis dækker overkrop. Højre arm hviler på
skråkors. På skriftfeltet versalindskrift: »An
dreas«. På relief skråkors og en enhjørning.
Peter (fig. 241). Placeret over indgang i øst,
modsat Paulus. Gul kjortel, blå kappe. Venstre
hånd løftet i talegestus, mens højre fatter om
nøglerne. Versalindskrift: »Peter«. På relieffet
herunder vist korslagte nøgler, bog og tiara.
Johannes (fig. 241). Iklædt rød kjortel, hvor
over hvid kappe. Opslået foliant støttes på
knæene, mens skriveredskab holdes i højre
hånd. Ved siden ørn. Versalindskrift: »Jo
hannes«. På relief er vist ørn, kalk og foliant.
Jakob den ældre. Grøn kjortel, hvorover gul
brun kappe. Pilgrimsstav i højre hånd, skrift
rulle i venstre. Versalindskrift: »Jakob d:æ«. På
relief ses muslingeskal, pose, korslagt sværd og
stav.
Filip. Gul kjortel, hvorover lilla kappe. I
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venstre hånd korsstav, mens højre holder bog
med påskriften. »Esaias profetes« i græske ver
saler. Skitse af Dorph efter Olrik i sakristi. Mål
som ovf. (Paulus). Versalindskrift: »Philip«.
Relief herunder viser T-kors, korsstav, frygisk
hue og femtakket stjerne (pentalfa).

Bartolomæus. Hvid kjortel, rød kappe. I sa
kristi skitse hertil af Dorph efter Olriks forlæg.
Mål som ovf. (Paulus). Versalindskrift: »Bartholomæus«. Relief med hovedhud over bred
bladet kniv. Model hertil i loftsrum.
Jakob den yngre (fig. 238). Grøn kjortel, gul
kappe. Hænderne er samlet i bøn. I præsteværelse skitse hertil af Dorph efter Olriks forlæg.
Mål som ovf. (Paulus). Versalindskrift: »Jakob

d:y«. På relief herunder valkestok, bispehue,
krone og bøger.
I de 12 mindre felter over apostelmalerierne
er fremstillinger af knælende englebørn, vist
med bedegestus eller holdende basuner og
skriftbånd.
NOTER TIL S. 727-731
Jfr. Tietgens arkiv (note 2, s. 690), Marmorkirken
1873-1915.
2
Jfr. Overgaards tilbud på malerarbejde 14. sept.
1893, i Tilbud og Beregninger, note 102, s. 694.
3 Jfr. Tilbud og Beregninger (note 2).
4 Tietgens arkiv (note 2, s. 690), Fonden til Plastisk
dekorativ Udsmykning af Marmorkirken 1883-92.
Brev fra Hermina Olrik 1. febr. 1890.
1
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Fig. 242. Længdesnit af kirkerum, o. 1893 (s. 683). RA. – Longitudinal section of the interior, c. 1893.

INVENTAR
NOTER S. 758

Oversigt. Samtlige større inventargenstande i Mar
morkirken var, bortset fra døbefonten, udført efter
Meldahls tegninger. Selve indretningen var fastlagt i
et samråd mellem arkitekten og bygherren, C. F.
Tietgen, der i de kirkelige spørgsmål yderligere råd
førte sig med pastor Brandt fra den grundtvigianske
menighed i Vartov (s. 675), som han selv tilhørte.
Som det var tilfældet med bygningens udsmykning,
modtog C. F. Tietgen flere private donationer i form
af inventar, heriblandt alterkar, -stager, -krucifiks
og font. Af særlig værdi for »den Grundtvigske Ka
tedral«, som Tietgen ønskede Frederikskirken skulle
være, var foræringen af den syvarmede guldlysesta
ge, der overraktes Grundtvig ved hans 50-års præstejubilæum (s. 740).
Kirken er omvendt orienteret, idet koret med al
tret, døbefonten og prædikestolen er placeret i vest
over for hovedindgangen i øst. Nord for koret er
kongestolen, mens det nuværende orgel findes i syd
øst til venstre for indgangen (fig. 224). Denne ind
retning er imidlertid ikke identisk med den oprinde
lige. Her var to prædikestole indsat i korskranken,

mens den daværende døbefont stod i nordøst, og
orglet var placeret i nord (fig. 235). Problemer med
akustikken førte 1895 til en sløjfning af den søndre
prædikestol og indretning af en lydhimmel over den
nordre (fig. 243). Stadig utilfredshed med indretnin
gen affødte 1930 et forslag om en radikal ændring af
koret med eliminering af det eksisterende alterparti
og korskranken, samt opsætning af en ny prædike
stol i nordvest ved pillen nærmest skranken (jfr.
fig. 262). Kun den sidstnævnte forandring gennem
førtes 1931. I forvejen var 1925 opstillet en mindre
font i den tidligere prædikestolsniche i korskrankens
sydside. Trods senere forslag til en forenkling af al
tret er blandt mere radikale ændringer i kirken kun
blevet gennemført en udskiftning af orglet (1963),
der opbyggedes med anvendelse af piber fra det
gamle værk. Både det første orgel og døbefonten har
dog bibeholdt deres oprindelige placering. For at
bedre pladsforholdene på gulvet fjernedes 1983 et
antal stolestader nærmest korskranken. Endelig har
kirkens belysning undergået forandringer (s. 754).
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Alterbord (fig. 244), 1894, af fyrretræ. 195 × 75
cm, højde 95 cm. Bordets flader er dækket af
alterklæde og -dug (se ndf.).
Alterklæde, 1894, af rødt fløjl med guldgalon
forneden.
Alterduge. Den nuværende beholdning om
fatter tre duge, hvortil kommer et antal brode
rede servietter. Det ældste inventar fra 1895
nævner alene en tbroderet alterdug, antagelig
den på fig. 224 synlige med broderet frakturindskrift: »Du dækker Bord for mig for mine
Fjenders Øine« (Sl. 23,5). 1927 opregnes i alt
seks duge, et antal, der efter 1954 reduceredes
til fire og efter 1970 til to.1 Det ses dog ikke,
hvornår den tredje dug er tilkommet.
Altertavle (fig. 244), 1893-94, af fyrretræ og
stuk. Tavlen, der danner en monumental ram
me omkring alterbordet og det ovenfor place
rede alterkors (s.d.), er opbygget med et postament, hvilende på en sokkel af samme dimensi
oner, storstykke, attika og topstykke. Under-
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partiets kerne af halvcirkulært grundrids inde
holder samtidig et magasinrum til duge og an
det altertilbehør, tilgængeligt gennem en dør i
altrets bagside. Storstykkets midtfelt er formet
som en rundbuet niche, båret af kannellerede
joniske søjler og flankeret af pilastre med for
anstillede frisøjler af samme orden. Den forkrøbbede gesims og attikaen herover gennem
brydes af den opskydende niche og krones af en
segmentgavl.
Altertavlens enkelte led er rigt smykket med
forskellige former for ornamentik (festoner,
ophængt mellem søjlerne, samt placeret på ka
pitæler og på attikaens gesims, laurbærkranse i
attikaens svikler, krydsede palmegrene om
kring topstykkets medaljon med Jesusmonogram, muslingeskaller og stjerner i nichens
hvælv). Hertil kommer kerubhoveder på postamentets panelfelter, på attikaens flankerende
konsoller, som slutsten i den centrale arkade,
samt på de flammende kandelabre, anbragt på

Fig. 243. Interiør mod
altret. Tryde fot. før
1929 i NM2. – Interior
towards the altar. Photo
graphed before 1929.

Danmarks Kirker, København
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Fig. 244. Interiør mod altret (s. 733). Fot. i NM2. – Interior towards the altar.
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Fig. 245. Udkast til alterparti og orgel, august 1893 (s. 735). RA. – Proposal for the altar setting and organ.

attikaens gesims. Tre legemsstore, kvindelige
engle med halvlangt, lokket hår og iført folde
rige gevandter smykker tavlens øvre parti. To
knæler på storstykkets gesims, den højre med
højre hånd på brystet og med den venstre vi
sende op til medaljonen med Fugl Føniks på
væggen bagved, mens den venstre engel på til
svarende vis med en appellerende gestus mod
beskueren på kirkegulvet peger mod medaljo
nen med Korslammet. Øverst på topstykket
knæler en mindre engel med hænderne sam
menlagt i bøn.
Tavlen er stafferet som marmor i forskellige
farvetoner, spændende fra søjlernes rødbrune
nuance via selve arkitekturens lysebrune, postamenternes gulgrå og grønlige farver til fi
gurskulpturens, samt kapitælernes og basernes
hvidlige staffering. Udvalgte detaljer som Jesumonogrammet og kandelabrenes flammer er
forgyldt,
ligesom
nichehvælvets
ornamentik,
der står imod en stærk, blå grund. En tilsvaren
de blå baggrund for hele alteropbygningen ud
gøres af et stort, farvet glasvindue, indsat i den
bagvedliggende arkade og synlig mellem ni
chens søjler.
Altret udførtes efter Meldahls tegninger af
billedhugger H. Chr. Petersen, og snedker
H. N. Andersen med staffering af maler Over

gaard. En lang række skitser og forarbejder
vidner om Meldahls problemer med at finde en
velegnet udformning af dette centrale inventar
stykke (jfr. s. 683). Den endelige løsning fandt
han omsider i august 1893, hvilket skitsen fig.
245, dateret 25. aug. 1893 vidner om: »Mine
første Udkast til Alter og Orgelet i Frederiks
kirken, udførte under Ophold paa Landstedet
(…) Alle tidligere Ideer og Udkast bliver her
med omstødte. F. M«. Altrets udformning er
inspireret af italienske forbilleder.2
Alterkors (fig. 244), 1894, ifølge Meldahls egne
optegnelser, udført af arkitekten Harald Garde,
der arbejdede som konduktør hos Albert Jen
sen (s. 653).2 Det 285 cm høje trækors står på et
volut- og bladsmykket postament, der i lighed
med selve alterpartiet yderligere prydes af et
kerubhoved. Korsarmene, som har relief af
vinløv og -klaser, afsluttes med trepasformede
felter, hvori evangelistsymbolerne. I korsmidten er firpas med Korslammet, omgivet af strå
leglorie. Korsarmenes og figurfelternes re
lieffer er stafferet i brogede farver på henholds
vis blå og rød grund, mens postament, indram
ning samt en række detaljer er forgyldte.
Altersølv. Til C. F. Tietgens og hans hustru
Laura Tietgens sølvbryllup 8. aug. 1880 skæn
kede pastor Brandt og menigheden fra Vartov
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Fig. 246. Oversigtsplan over underetagen (s. 714). A: Alter (s. 733), B: Nuværende døbefont (s. 744), C: Ældre
døbefont (s. 743), D: Prædikestol (s. 745), E: Stolestader (s. 746), F: Kongestol (s. 747), G: Præsteværelse
(s. 719), H: Sakristi (s. 719), I: Konfirmandværelse (s. 719), J: Ligkapel (s. 719), K: Forhal (s. 719). Tegning MN
1985. – General plan of the lower storey. A: Altar, B: Present font, C: Former font, D: Pulpit, E: Pews, F: King’s
Pew, G: Vestry, H: Sacristy, I: Room for confirmands, J: Mortuary, K: Vestibule.

et sæt alterkar, bestående af kalk, disk, oblat
æske og alterkande, alt udført af A. N. Drag
sted. 1886 modtog den endnu ikke fuldførte
kirke en donation fra Grundtvigs enke, Asta
Grundtvig, – den syvarmede guldlysestage,
som salmedigteren havde modtaget ved sit 50års præstejubilæum. Donationen omfattede og
så en dåbskande fra 1859, ligeledes en gave til
Grundtvig. Begge genstande opbevaredes da i
Vartov (DK. Kbh.By, 4, s. 46, 48) og skulle
ifølge bestemmelsen først overføres til den nye

kirke efter pastor Brandts død.3 Dåbskanden er
dog hidtil forblevet i Vartov. Selv skænkede
Tietgens ved indvielsen 1894 en disk, smykket
med et relief af Marmorkirken, mens sølvsme
den Anton Michelsen bidrog med en dåbs
kande. En »nadveræske« (oblatæske) nævnes
også som en del af gaven, men er ikke registre
ret i inventarierne.4
Kalke. 1) (Fig. 248), 1880, 30,5 cm høj. Den
sekspasformede fod har fodplade, hvorpå er
lodret standkant med firpasdekoration. Det
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Fig. 247. Oversigtsplan over pulpituretagen (s. 714). L: Nuværende orgel (s. 750), M: Ældre orgel (s. 748), N:
Arkivrum med bygningsmodeller (s. 719), O: Arkivrum. Tegning MN 1985. – General plan of the gallery tier.
L: Present organ, M: Former organ, N: Room with building models, O: Archives.

høje sekskantede skaft, på hvis ene tunge er på
sat et støbt krucifiks, har mønster af vinblade
og -klaser på punslet baggrund. Knoppen mel
lem de sekskantede skaftled med rosetter har
rudebosser med »Ihesus« i relieffraktur. Højt,
glat bæger med påsat mundstykke fra 1924.1
Kalken har tre stempler under foden: mester
mærke »Dragsted« med versaler for Arent Ni
colaj Dragsted (Bøje, rev.udg. 1979, s. 255),
Københavnsmærke
1880
og
guardeinmærke
for Simon Groth. Desuden smst. indprikket

med skriveskrift: »8. August 1880«. 2) Antage
lig anskaffet 1902, af sølvplet.1 24,5 cm høj.
Cirkulær fod med to afsæt, profileret midtknop
mellem to halvknopper på cylindrisk skaft,
samt glat bæger. Kalken har ingen stempler.
Diske (fig. 251). 1) 1880, 18,5 cm i tvm. På
fanen graveret kors med trepasformede afslut
ninger af korsarmene. I bunden graveret »Ihs« i
fraktur på baggrund af punslet strålekrans. Un
der bund stempler og indskrift som på kalk nr.
1. 2) 1894, 18,5 cm i tvm. I bunden prospekt af
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Fig. 248-249. Alterkalk og -kande, 1880, af Arent Nicolaj Dragsted. LL fot. 1980. 248. Alterkalk (s. 736). 249.
Alterkande (s. 739). – Chalice and wine-jug, 1880, by Arent Nicolaj Dragsted. 241. Chalice. 242. Wine-jug.

Frederikskirkens hovedfacade, udført i drevet
arbejde efter forlæg (?) af F. Bloch, hvis signa
tur, graveret i skriveskrift, ses nederst til ven-

Fig. 250. Oblatæske, udført 1880 af Arent Nicolaj
Dragsted (s. 738), samt ske, antagelig anskaffet 1906
(s. 739). LL fot. 1980. – Wafer box made in 1880 by
Arent Nicolaj Dragsted, and spoon, probably acquired in
1906.

stre. Fanens kontur følger rocaille- og planteornamentikkens svejfede forløb. Under bunden
tre stempler: mestermærke for Arent Nicolaj
Dragsted (Bøje, rev.udg. 1979, s. 255), Københavnsmærke (18)94, samt guardeinmærke for
Simon Groth. Desuden graveret med skrive
skrift: »J. P. E. Hartmann fra C. F. og L. Tiet
gen d. 19. august 1894«. Disken synes således at
være dediceret af kirkens stiftere til Hartmann,
hvis komposition over Grundtvigs salme »Dig
rummer ej himle« blev opført ved indvielsen.
3) Antagelig som kalk nr. 2 anskaffet 1902.1
Sølvplet, 17,5 cm i tvm. Graveret kors på fa
nen. Under bunden indprikket: »H«. Ellers in
gen stempler.
Oblatæske (fig. 250), 1880, 7,5 cm høj. Cylinderformet med skrå fodplade og svagt hvælvet
låg. På siden bladranke, hvorover frakturindskrift i relief på punslet baggrund: »Jeg er livets
brød. Hvo som kom(m)er til mig skal ikke
hungre« (Johs. 6,48). På lågets lodrette side fir-
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pasbort. På lågets overside ligearmet kors med
Korslammet i medaljon i midten og evangelist
symbolerne på korsarmenes halve medaljoner.
Ligesom den indrammende strålekrans udført i
drevet arbejde på punslet baggrund. Under
bunden tre stempler som på kalk nr. 1 og disk
nr. 1.
Alterkande (fig. 249), 1880, 36 cm høj (med
knop). Pæreformet korpus på cirkulær fod med
lodret kant over fodplade. Borter med tætstille
de firpas gentaget i alt seks gange. Midt på kor
pus cirkelfelt med »Ihs« og kors i ophøjet ar
bejde på punslet grund, indsat i strålekransindrammet sekspas. Omkring halsen indskrift
bånd i fraktur på punslet baggrund: »Jeg er
Vintræet, I ere Grenene« (Johs. 15,5). På han
ken graveret vinranke. Under bund stempler
og indskrift som på kalk nr. 1, disk nr. 1 og
oblatæske. Alle fire dele opbevaredes i †futteral,
en egetræsæske, nævnt endnu 1938.1
Ske (fig. 250), antagelig anskaffet 1906,1 16
cm lang. Laffet perforeret med huller. Skaftet
er smykket med bladornamentik. På bagsiden:
»EPNS« med versaler.
Sygesæt (fig. 252). 1) 1893, bestående af kalk
med løst bæger, hvorpå oblatæske, alt i sort
læderfutteral, hvori også findes plads til tdisk.
Den 14 cm høje kalk har cirkulær fod i to afsæt
på fodplade. Flad midtknop på glat, cylindrisk
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skaft og bæger med graveret kors. Heri løst
bæger. Under kalkens fod samt under bægerets
bund er fire stempler: mestermærke for Anton
Michelsen (Bøje, rev. udg. 1979, s. 244) Københavnsmærke (18)93, guardeinmærke for Si
mon Groth, samt årstallet (18)93 i cirkulær
ramme.
Endvidere
under
foden
indridset
»17/7« og »No. 1539«. På bægerets låg en cy
lindrisk oblatæske med samme stempler som
på kalk og bæger. 2) 1894 og 1905, omfattende
kalk, disk og oblatæske i sort læderfutteral.
Den 15 cm høje kalk, 1894, har sekskantet fod,
på hvis ene side er graveret kors med trepasformede afslutninger på korsarmene. På den an
den side med versaler: »Frederikskirken 1905«.
Flad knop og glat bæger, hvorpå indgraveret
»Ihs«. Under foden tre stempler: mestermærke
»A. Dragsted« (Bøje, rev. udg. 1979, s. 255),
Københavnsmærke (18)94, guardeinmærke for
Simon Groth, samt lødighedsstempel 826 S. I
kalken indsat bæger, 1905 med oblatæske,
hvorpå indgraveret kors som kalken. Under
bægerets bund tre stempler: mestermærke for
Dragsted, Københavnsmærke (19)05 og guar
deinmærke for Christian F. Heise. Disk, 8,5 cm
i tvm. med cirkelkors. Under bunden stempler
som på bæger, dog med mestermærke »A.
Dragsted« og indskriften »Kjøbenhavn« med
versaler.

Fig. 251-252. Diske og sygesæt. LL fot. 1980. 251. Diske fra 1880 (t.h.) og 1894 (t.v.), begge udført af Arent
Nicolaj Dragsted (s. 737). 252. Sygesæt, 1893 (t.h.) og 1894 (t.v.) (s. 739). – Patens and communion set. 251.
Patens. From 1880 (right) and from 1894 (left), both made by Arent Nicolaj Dragsted. 252. Communion set for sickvisiting 1893 (right) and 1905 (left).
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Alterstager. 1-4) (Fig. 253), 1800’rne (?), anta
gelig venetiansk arbejde, udført i renæssance
stil; sortmalet bronze på trekantet fodstykke af
træ. Højde 76 cm (uden fodstykker). Stagernes
tresidede fod smykkes på hjørnerne af harpyer,
der flankerer engle, iklædt fodlange kjortler og
øverst balusterformet, bladdekoreret led, hvor
på lyseskål. På denne er (sekundært?) påskru
et lyseholder af mindre diameter. På fodens
tre skjolde (sekundære?) ses hhv. hovede med
diadem,
versalindskriften
»Orfani
Venezia
1878(?)«, samt initialerne »DCA(?)«. Stagerne
anskaffedes 1894 som en donation fra general
konsulinde Julius Holmblad, tillige med et al-

terkrucifiks (s. 742), monteret på fod af samme
udformning som stagerne. Alle dele stammede
fra en nedlagt venetiansk kirke, S. Maria della
Visitazione (Chiesa degli Orfani), hvor Mel
dahl selv havde fundet dem.5 5) * »Grundtvigsstagen« (fig. 255), 1861, guld.6 Den 51 cm
høje syvarmede stage, der er udført efter teg
ning af C. C. Peters (skitse i Kunstindustrimu
seet, jfr. DK. Kbh. By, 4, fig. 37) har cirkulær,
klokkeformet fod, prydet af ciselerede orna
menter, bl.a. en frise af påskeliljer. Skaft i tre
afsæt med palmetprydet kugle, hvorover blad
dekoreret, balusterformet led, øverst afsluttet
med kapitællignende del. Fra rosetbesatte kug-

Fig. 253-254. Alterstager. LL fot. 1980. 253. Alterstage, 1800’rne(?), antagelig venetiansk arbejde (s. 740). 254.
Alterstage, antagelig 1894, udført af firmaet D. Vollgod, Berlin (s. 741). – Altar candlesticks. 253. Altar candle
stick, the 19th century(?), probably Venetian. 254. Altar candlestick, probably 1894, made by Messrs. D. Vollgod of
Berlin.
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leled herover udgår stagens arme, idet den
midterste arm er en videreførelse af selve skaf
tet. Flade lysskåle med holdere, der efter alt at
dømme 1896 indrettedes til elektrisk lys
(s. 754), hvilket 1957 afmonteredes på ny. Un
der foden, samt på lyseholderne er fire stemp
ler: mestermærke for Carl Emanuel Green (Bø
je, rev. udg. 1979, 1602), Københavnsmærke
(18)61, guardeinmærke for Peter R. Hinnerup,
samt lødighedsstempel 20 K. Under foden ind
ridset med skriveskrift: »N. F. S. Grundtvig
den 29de Mai 1861«.
Stagen blev skænket til Grundtvig ved hans
50-års præstejubilæum som gave fra danske,
norske og svenske kvinder og overraktes af
enkedronning Caroline Amalie.7 Stagen be
fandt sig en tid i Vartov kirke, men blev
21. marts 1886 foræret til Frederikskirkens me
nighed af Asta Grundtvig (s. 736). Valget af den
syvarmede form er formentlig en bevidst hen
tydning til omtalen af den syvarmede stage i
Grundtvigs
store
digt,
»Christendommens
Syvstjerne« (1854-55, 1860), inspireret af Jo
hannes’ Åbenbaring (Apok. 1,13,20). Det er
antagelig denne stage, der har dannet udgangs
punkt for den masseproduktion af syvarmede
»alterstager« (»Titusstager«), som fandt sted
fra slutningen af forrige århundrede (jfr. s. 741
og DK. Kbh. By, 4, s. 46). Grundtvigsstagen
opbevares i dag i en bankboks uden for kirken.
6-7) (Fig. 254), antagelig 1894, af sølv. Højde
87,5 cm. Tresidet, høj fod på løvefødder med
udsmykning af båndværk og festoner; herover
sammensat skaft, hvis øvre parti over tre kug
leformede led er formet som et bladsmykket
søjleskaft med tilhørende kapitæl. Over et
bladdekoreret led af form som omvendt pære
er lysskål med tilhørende lysepig. Tre stempler
på fodens nedre lodrette kant: mestermærke
»V« i cirkulær ramme for firmaet D. Vollgod &
Sohn, Berlin, lødighedsmærket halvmåne og
korsprydet krone (anvendt i Tyskland efter
1888), samt »834«.8 Stagerne, der ifølge Mel
dahl købtes for midler, skænket af fru Jutta Ja
cobsen, ses på ældre fotografier opstillet på
†postamenter på hver side af alterbordet
(fig. 243).

741

Fig.
255.
»Grundtvigsstagen«.
Alterstage,
udført
1861 af C. E. Green efter tegning af C. C. Peters
(s. 740) og overrakt Grundtvig ved hans 50 års præ
stejubilæum. LL fot. 1980. – »The Grundtvig Candle
stick«. Altar candlestick made in 1861 by C. E. Green
after the design by C. C. Peters, and presented to Grundt
vig on the 50th anniversary of his priesthood.

8-9) Anskaffet før 1982. Af tin, 7,2 cm høje.
Under bunden ovalt mestermærke »HK« i oval
ramme for Henning Koppel, samt »Georg Jen
sen Pewter« med versaler. Desuden »Denmark
029«.
†Alterstage. En forenklet kopi i malm af
Grundtvigsstagen er siden 1944 nævnt blandt
altrets prydelser.1 Stagen, der svarede til den
syvarmede stage i Vartov fra o. 1890 (DK.
Kbh. By, 4, s. 46), blev julen 1985 stjålet fra
kirken.
Alterbog (fig. 282), 1895. Den danske bibel
fra 1893 i læderindfatning med metalbeslag og
forside i sølv og emalje, udført af Arent Nicolaj
Dragsted i Limogesarbejde som en kopi (om
end ikke slavisk) af et romansk bogbind
(o. 1150) fra Grund kirke på Island, i dag i Na
tionalmuseet (inv. nr. 12574). På siden med
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Fig. 256. Krucifiks, antagelig 1600’rne (s. 742). Fot.
1986, NM. – Crucifix, propably the 17th century.

versaler
indridset
»AN.
Dragsted
Hafnia
1895«. I trækasse, foret med rødt fløjl.
Krucifikser. 1) (Fig. 256), antagelig 1600’rne,
elfenben, på nyere kors af mørktbejset træ.
Kristusfiguren, hvis højde er 62 cm, hænger
tungt i udstrakte arme med benene placeret ved
siden af hinanden. Samtidig støttes kroppens
vægt af indskudt pind mellem benene. Hovedet
med lukkede øjne og let åben mund, samt lok
ket, halvlangt hår og kort skæg, er sunket over
på venstre skulder. Et lændeklæde, delvis holdt
af et reb, dækker hofterne i den realistisk og
detaljeret gengivne skikkelse. Krucifikset har
ved en restaurering 1986 fået suppleret to
manglende nagler. Det er registreret i inventa
riet fra 1895. I dag i præsteværelset. 2)

(Fig. 257), 1800’rne(?), antagelig venetiansk ar
bejde, udført i renæssancestil, af sortmalet
bronze. Det 44,5 cm høje krucifiks er monteret
på stage, svarende til alterstager nr. 1-4, idet
dog det nederste af skaftleddet mangler. Kri
stusfiguren, som er støbt i et stykke og pånaglet korset, har strakte arme, hovedet hældende
mod venstre, åbne øjne og højre fod lagt over
venstre. Om hofterne er et smalt lændeklæde,
bundet i højre side med knude, hvorfra en flig
hænger ned. Korset, der med bladornamentik
er karakteriseret som »det levende kors«, har
trepasformede afslutninger af armene med re
lieffer, henholdsvis af Gud Fader (øverst), Ma
ria (til venstre), Johannes Evangelisten (til høj
re), samt Maria Magdalene (forneden). Lige
som alterstagerne (s. 740) erhvervet i Venedig
fra Chiesa degli Orfani.
Messehagler. Inventarierne 1895-1942 nævner
en fløjlsmessehagel med guldbroderi, der repa
reredes 1921, og som 1930 suppleredes med
endnu en af samme materiale. Den nuværende
beholdning omfatter 1) messehagel af rødt
fløjlsvelour med brokadesmønster, guldbrode
ri, samt på ryggen guldkors, antagelig identisk
med førstnævnte, vel fra 1894. Hertil kommer
fire nyere: 2) af hvid silke med applikeret gaf
felkors i blåt fløjl på ryggen, nævnt tidligst
1969; 3) af grønt hør og bomuld med silkefoer,
tidligst nævnt 1969; 4) af violet hørlærred med
silkefoer, anskaffet 1984 og som den foregåen
de udført af John Becker; 5) af hvid hørlærred
med guldbroderi af kornaks på ryggen, udført
af Vibeke Klint og anskaffet 1985.
†Messehagel, antagelig anskaffet 1930 og ud
gået før 1969.1 Fløjl med guldbroderi.
Alterskranke (fig. 244, 277), 1894, af træ (si
destykker og håndliste) og forgyldt støbejern(rækværk). Rækværket er udformet med cir
kelslag, hvorimellem kors – et motiv, Meldahl
havde fundet i »en sydtysk Barokkirke«.9 I
nord og syd afsluttes skranken af marmorstafferede
postamenter,
hvorpå
kandelabre
(s. 755). Foran skranken et knæfald, betrukket
med rødt fløjl.
Døbefonte. 1) (Fig. 260), 1892-93, af bronze,
udført af Stephan Sinding, hvis signatur findes

DØBEFONT

743

Døbefonten var en gave til Tietgen fra fami
lierne Vilhelm Jørgensen og Gustav Adolph
Hagemann, der begge også tidligere havde bi
stået Tietgen økonomisk.10 Valget af Sinding
og selve udformningen blev imidlertid foreta
get uden Meldahls samtykke. Denne havde
selv foretrukket et udkast af C. C. Peters med
to engle, der bar dåbsskålen. Meldahls util
fredshed med Sindings font afspejler sig i en
avispolemik 1894, hvori modsætningerne mel
lem billedhuggerens og arkitektens intentioner
tydeligt kommer for dagen. Sinding havde øn
sket fonten opstillet på et trinpodium ved altret
og på hvælvingen herved placeret en lysende
stjerne, som englens pegende gestus viste hen
til. Selv fastholdt Meldahl det praktiske i place
ringen direkte på gulvet. Hertil kom, at man
måtte respektere bygherrens og den grundtvi
gianske menigheds ønske om fontens opstilling
ved indgangen. Heller ikke Tietgen var begej
stret for døbefonten, som »bliver lige gal hvad
man end gør«. Dog håbede han, at den ved
støbningen i bronze »fordufter i Rummet – elFig.
257.
Alterkrucifiks,
antagelig
venetiansk,
1800’rne(?) (s. 742). LL fot. 1980. – Altar crucifix,
probably Venetian, the 19th century(?).

på postamentet. Fonten, hvis tvm. er 68,5 cm,
indgår i en komposition, der også omfatter en
200 cm høj mandlig dåbsengel. Selve den 84
cm høje font har glat dåbsfad (s.d.), båret af et
gennembrudt stativ, hvis sider er udformet
som Kristusmonogrammer. De lodrette stave
herfra hviler på løvefødder. Dåbsenglen, der
sekundært er betegnet »Lysets Genius«, er iført
en langærmet kjortel, hvorover et folderigt
draperi. På panden er en lysflamme. Font og
figur står på det fælles bronzepostament, der
hviler på en 117 cm høj marmorsokkel. På
bronzepostamentets bagside er med fordybede
versaler angivet donatorernes navne: »Axel
Frits Rigmor Viggo Jørgensen Gunnar Antonie
Poul Hagemann«.

Fig. 258. Dåbskande, udført og skænket af Anton
Michelsen (s. 744). LL fot. 1980. – Baptismal ewer
made and donated by Anton Michelsen.
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Fig. 259-260. Døbefonte. LL fot. 1980. 259. Døbe
font, 1925, efter tegning af Joakim Skovgaard
(s. 744). 260. Døbefont, 1892-93, af Stephan Sinding
(s. 742). – 259. Baptismal font, 1925, after Joakim Skovgaard’s design. 260. Baptismal font, 1892-93, by S. Sin
ding.

ler at Sinding opgiver den, naar han ikke kan
faa den tilveirs«.11 Problemer med at forrette
dåben hensigtsmæssig under gudstjenesten re
sulterede dog 1925 i opstillingen af en alternativ
font (nr. 2) i korskranken og o. 1930 til place
ringen af Sindings gruppe på en forhøjning
(s. 688). Herefter har fonten ikke været i brug. I
første pillefag i nordøst, umiddelbart ved ho
vedindgangen.
2) (Fig. 259), 1925, udført af gråhvidt, svejt
sisk marmor efter model af Joakim Skovgaard.
Tvm. 77,5 cm. Kvadratisk plint, hvorpå skaft,
midtdelt af ring og hugget med skrå kannellering. Cylindrisk kumme med indtrukket profi
lering nærmest skaftet og på siden udsmykning
i kraftigt relief af fire stiliserede, oprullede bla
de. Foroven fordybning til fad (s.d). Fonten er
opstillet i korskrankens søndre niche, hvori en
prædikestol
oprindelig
var
indrettet
(jfr.
s. 745). Udformningen er influeret af en »gam
melkristelig font på Sicilien.12
Dåbsfade 1) 1892-93, af aluminium. Tvm.
68,5 cm. Glat. På skrå ydersider fastgjort to
hanke. Ingen stempler. 2) Antagelig fra 1925
som fonten, hvori den er placeret. Af tin, tvm.
53 cm. Glat, med fordybning i midten. Ingen
stempler.
Dåbskande (fig. 258), 1894, af sølv. Udført
som kopi af en forgyldt sølvvandkande fra
o. 1740 på Rosenborg (inv. nr. K.G. 12-151).
Fire stempler, placeret både under hank og
bund: mestermærke »AM«, hvorover krone
for Anton Michelsen (Bøje, rev. udg. 1979,
s. 244), Københavnsmærke (18)94, guardein
mærke for Simon Groth, samt årstallet 1894.
Skænket til kirken af hofjuveler Michelsen
(s. 736).
Korskranke (jfr. fig. 262, 278), 1894, af fyrre
træ. Skranken, hvis forløb følger korets run
ding, er adskilt i to dele af den brede midter
gang. Hver side har i midten et halvrundt
fremspring, tidligere beregnet til prædikestole,
og afsluttes af bladguirlandesmykkede ende
stolper,
forsynet
med
muslingeskalsprydede
topstykker, hvorpå kandelabre (s.d.). Mellem
stolperne er skranken udskåret i gennembrudt
mønster med afvekslende store og små cirkel-

PRÆDIKESTOLE

slag, indfattet i bladværk. På fremspringene er
dog alene store cirkelslag med indskrevne kors.
Grålig staffering i imitation af marmor (øvre
del) og storkornet sten(sokkel). Håndliste af
marmorpoleret træ.
Korskranken var genstand for ændringer i
forbindelse med forandringen af prædikestolsindretningen 1895 og 1930-31. Ved sidstnævnte
lejlighed diskuteredes også en regulær elimine
ring af skranken (s. 688).
Prædikestol (fig. 262), 1930-31, udført af grå
hvidt norsk marmor fra Gjellebæk efter teg
ning af arkitekt Emmanuel Monberg. Den
ganske enkle stol af halvcirkulært grundrids er
med tilhørende opgang placeret i nordvest ved
pillen nærmest korskranken. Håndliste og læ
sepult er betrukket med rødt fløjl. Ved opgan
gen er på bagvæggen fastgjort messingge
lænder.
†Prædikestole. 1-2) (Fig. 224), 1894. Vanske
ligheder med kirkerummets akustik førte til
indretningen af to identiske prædikestole i kor
skrankens fremspring. Begge stole var marke
ret med en skranke, forneden med gennem
brudt frise af kugler, afvekslende med kerub
hoveder og herover en bladdekoreret skråkant,
hvorpå læsepulten hvilede. Allerede umiddel
bart efter kirkens indvielse erkendtes dog
manglerne ved denne indretning (s. 686), og
1895 sløjfedes den søndre stols overbygning.
Dog bibeholdtes en lille læsepult. Den nordre
stol forsynedes samme år med en bagklædning,
der med to vifteformede sidestykker, under
støttet af siddende englebørn, bar en †himmel
udført efter tegning af Meldahl (fig. 261) af bil
ledhugger Petersen og snedker Lars Jørgensen.
Cirkulær med profileret kantliste, prydet med
opretstående
palmetter.
Forhøjet
midtparti,
kronet af pinjekogle. Under himmelen var op
sat en Helligåndsdue. Ved ændringen 1930-31
afmonteredes og kasseredes stolen og den til
hørende himmel. Bevaret er dog læsepulten,
beklædt med sort stof. På pulpituret.
Fig. 262. Prædikestol, udført efter tegning af Em
manuel Monberg 1930 (s. 745). LL fot. 1980. – Pulpit
made after the design by Emmanuel Monberg 1930.
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261. Detalje af prædikestolen fra 1895. I baggrunden
skimtes
den
nuværende
prædikestol
(fig.
262)
(s. 745). Fot. o. 1931 i RA. – Detail of the pulpit dating

from 1895. In the background is the present pulpit (cf.
fig. 262).
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Fig. 263. Udkast til sto
lestader med tilhørende
kandelabre (s. 746). RA.
–
Proposal for the pews
with candelabra.

Stole (fig. 246-47). Kirkens stoleværk omfat
ter dels stolestader på gulvet, dels herskabssto
le, indrettet på gulvet i arkaderne og særligt
afskilret fra midtrummet med en skranke af
samme udformning som korskranken. En ek
straordinær status har dog kongestolen i andet
pillefag i nordvest (s.d.). Tietgen havde selv
forbeholdt sig stolen lige overfor i sydvest,
mens Meldahls og Albert Jensens familier fik
tildelt en herskabsstol i samme side (fjerde pil
lefag fra vest) over for præstens stol i sydøst.13

Foruden disse er opstillet stole i 1. pulpitur.
Hertil kommer et større antal løse stole, såvel i
koret og selve kirkerummet som i de sekundæ
re rum. Endelig forskellige møbler i præsteværelset.
Stolestaderne
leveredes
af
snedker
H. M. Andersen, mens de løse stole, inclusive
lænestole til kongestolen kom fra møbelfabri
kant C. B. Hansen. Herskabsstolens skranker
udførtes som korskranken af Lars Jørgensen og
H. Chr. Petersen.14
Stolestader (fig. 235, 242-43, 263), 1894, ud

Fig. 264. Skranke ved
kongestol (s. 747). LL
fot. 1980. – Rail in front
of the King’s Pew.

STOLE OG PENGEBEHOLDERE

formet som faste bænke med panellerede rygge
og gavle. Endegavlene har halvcirkulære top
stykker, hvorpå er rosetter, mens armlænene er
udformet som kvartcirkelslag, afsluttede med
en volut. Sædehynder og knæleskamler har
rødt betræk. Stolene er stafferet som nøddetræ
ligesom eksempler i Italien (»Vor Egetræsma
ling seer saa gruelig ordinair ud (!)«).13 De ialt
60 stader er opstillet i fire blokke, adskilt af
midtergangen og to sidegange. Hertil kom før
1983 endnu to blokke nærmest korskranken,
der dog fjernedes af pladshensyn. Staderne her
fra er opsat på pulpiturets omgang.
Kongestolen (fig. 264), 1894, er mod kirke
rummet afgrænset med en skranke af samme
udformning som korskranken, idet dog det
midterste felt er smykket med det kronede
kongevåben, indrammet af laurbærkrans. Ud
styret i stolen, der efter Christian IX.s ønske til
Tietgen »skulle være saa enkel og lidet opsigts
vækkende som muligt«,15 omfatter 12 stole,
heraf fire med armlæn og alle forsynet med
polstret sæde og ryg af gråt, stribet stof. Stole
ne er sandsynligvis identiske med dem, der
1894 leveredes til kirken af C. B. Hansen.14 I
kongestolen er siden 1983 opstillet fire læderbetrukne stole efter tegning af Kaare Klint og an
vendt som brude- eller konfirmandstole.
Andre lukkede herskabsstole er indrettet i de tre
arkader mod nordvest, sydvest og sydøst. I
hver er to stolestader, hvis endegavle er af en
enklere udformning i forhold til gulvets stader.
Løse stole. I hver af de i alt syv arkader mod
midtrummet er på 1. pulpitur opstillet to ræk
ker løse bøgetræsstole, sandsynligvis fra kir
kens opførelsestid.14 Hertil kommer andre til
svarende i koret, på kirkegulvet, samt i de se
kundære rum mod vest. To armstole med bro
deret ryg og sæde, opstillet i koret, er tilkom
met 1969.
Møbler i præsteværelset. Det oprindelige møb
lement fra opførelsestiden udskiftedes 1971-72.
Bevaret er dog et standur i hvidmalet kasse, på
urskiven betegnet »J.J. Loval«.
Fig. 265. Pengebøsse, 1894. Opsat ved forhallen i
øst (s. 747). Kit Weiss fot. 1985. – Alms bow 1894. In
the vestibule, east.
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Pengebeholdere. Inventarierne registrerer fra
1944 i alt ni pengebøsser, hvoraf to er nævnt
1895, to tilkommet 1902, tre 1927 og én 1929
(egetræspengeskrin på fod).1
Pengeskrin, 1880 med senere tilføjelser. Skri
net er af lakeret eg med messingbeslag, 12 cm
højt og opstillet på et 76 cm højt bord med
snoede ben. Over skrinets pengerille er en mes
singplade med graveret indskrift med skrive
skrift: »8. August 1880«. Det synes således at
have været blandt gaverne til Tietgen og hans
hustru ved deres sølvbryllup (jfr. s. 735), men
registreres først i inventarierne fra 1929. I mid
tergangen.
Pengebøsser. 1-2 (Fig. 265), 1894, af messing.
Antagelig identiske med de to messingbøsser
til ophæng, som firmaet Hassel og Teudt tilbød
at levere 30. aug. 1894.14 Cylinderformede med
pengetragt foroven. Fastgjort med plade til
væggen. Herover malet med forgyldte versa
ler: »Til de fattige«. I vest på hver side af ind
gangsdøren. 3-6) Af messing, klokkeformede
med halvkugleformede låg, hvorpå pengetragt.
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sesredskaber). Dette arbejde udførtes af billed
skæreren C. A. Blichfeldt efter forelagte teg
ninger (jfr. fig. 209). Også de to flankerende
døre forsynedes af denne med bladlister og
konsoller. Samtlige yderdøre, der foruden de
tre i øst, omfatter tre, henholdsvis i nord, syd
og vest, er identisk opbyggede med tre fyldin
ger af uens størrelse, hvoraf den øverste er er
stattet af sprossedelt vindue, der i øst og vest er
særligt prydet med bladkors. Hertil kommer
ovenlysvinduer over samtlige døre med diagonaltstillet
sprosseværk,
smykket
med sekstakkede stjernesole. Alle yderdøre er stafferet i
en dybgrøn, næsten sort farve udvendig, ind
vendig i lysere nuance af samme farve, og er
forsynet med bronzedørgreb.
Orgler: 1) Bygget 1894 af Knud Olsen, Kø
benhavn. Oprindelig disposition:16

Fig. 266. Orgelfacade, udført 1894 efter Meldahls
udkast (s. 750). LL fot. 1980. – Organ-case built in
1894 after Meldahl’s proposal.

Muligvis identiske med de to, der anskaffedes
1902, og som 1927 suppleredes med yderligere
tre (i så fald er én gået tabt). De tre kan også
være tilkommet 1927 og efter 1942 være sup
pleret med endnu én. En bøsse er opstillet ved
indgangens sydvange, mens én er på trappen til
pulpituret og de to øvrige på selve denne etage.
7) Anskaffet 1902, 1927 eller efter 1942, af mes
sing, cylinderformet. Udformet som nr. 1 og
2, men uden tragt og bagplade. På pulpiturets
nordre omgang. 8) Anskaffet 1902, 1927 eller
efter 1942, af blik, klokkeformet med led til
ophæng og pengetragt. Brunstafferet med for
gyldning, samt indskrift med minuskler: »Til
de fattige«. På pulpiturets nordre omgang.
Dørfløje. Samtlige dørfløje stammer fra kir
kens opførelsestid. Særlig omhu viedes hoved
facadens tre døre, hvoraf den midterste frem
hævedes med billedskærerarbejde (bl.a. blad
guirlander med nadversymboler og Kristi lidel-

Manual I
Principal 8 Fod
Bordun 16 Fod
Viola di Gamba 8 Fod
Rørfløite 8 Fod
Octav 4 Fod
Gemshorn 4 Fod
Octav 2 Fod
Mixtur 3 Kor (fra c')
Trompet 8 Fod

Manual III
Bordun 16 Fod
Fugara 8 Fod
Gedakt 8 Fod
Flauto traverso 4 Fod
Gemshorn 2 Fod
Fagot 8 Fod

Manual II
Principal 16 Fod (fra c')
Principal 8 Fod
Salicional 8 Fod
Fløite 8 Fod
Octav 4 Fod
Fløite amabile 4 Fod
Waldfløite 2 Fod
Oboe 8 Fod

Pedal
Principalbas 8 Fod
Subbas 16 Fod
Violoncel 8 Fod
Gedakt 8 Fod
Octav 4 Fod
Bassun 16 Fod

I alt 29 stemmer. Manualomfang: C-g''''; pedalom
fang: C-f'. Svelle for manual III. Fem kopler og tre
kollektiver. Klokkespil.17 Mekanisk aktion; keglevindlader. Barkermaskine for manual I.

A. H. Busch & Sønner, der også havde afgivet
tilbud på orglet, havde foreslået en størrelse på
35 stemmer, hvilket blev afvist af orgelkonsu
lenten, J. H. Nebelong, der fandt dette for am
bitiøst, eftersom det ikke var meningen, at kir
ken skulle have »et koncertinstrument af stor
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rang«.18 Ifølge orgelbyggerens tilbud skulle
orglet bygges med fritstående spillebord, såle
des at organisten sad med front mod kirkerum
met, men man bestemte sig senere for en min
dre pladskrævende løsning med spillebordet
indbygget i facadepartiet. Da det viste sig, at
manual II af pladsmæssige grunde måtte henvi
ses til en afsides placering, foreslog orgelbyg
geren, at klangen i dette værk på utraditionel
vis forstærkedes med en Principal 16', der kun
skulle have toner i klaviaturets diskantdel, fra
tonen c' og opefter. Manual III blev placeret
lige så afsides som manual II, men det var iføl
ge tidens musikalske idealer blot en fordel, at et
af værkerne kunne byde på fjerne, anelsesfulde
klangvirkninger. Dette værk blev tilmed ud
styret med en svellekasse, der muliggjorde
yderligere dæmpning af lyden. Hovedværkets
mixtur er usædvanlig ved, lige som Manual II’s
Principal 16', kun at have piber i diskanten;
denne indretning skulle kompensere for pibe
værkets indeklemte placering samt de vanskeli
ge akustiske forhold i kirkerummet.19
Vindladerne konstrueredes som keglevindlader, en forholdsvis kompliceret vindladetype,
der længe havde været populær i Tyskland,
men først på dette tidspunkt var ved at vinde
indpas i Danmark. Det afgørende princip i keglevindladen er, at hver pibe har sin egen ventil,
hvorved det bliver muligt at sikre en jævn og
rigelig lufttilførsel, uanset hvor mange registre
der er trukket. Keglevindladens særlige kon
struktion gjorde det endvidere muligt at udsty
re selv store orgler med kollektiver, dvs. faste
registerkombinationer, der kunne indføres ved
hjælp af fodtrin.
Bælganlægget blev opbygget med tre store
pumpebælge, monteret under en fælles, over
liggende
parallel-magasinbælg.
Pumpebælgene
aktiveres via en drivaksel med excentriske løf
tehjul. Efter ønske fra C. F. Tietgen etablere
des, vistnok for første gang i Danmark, elek
trisk drift af bælgene, idet anlægget dog samti
dig indrettedes til manuel betjening med et
håndsving
i
tilfælde
af
strømsvigt
(jfr.
fig. 267).16
Knud Olsens efterfølger, Immanuel Starup,

Danmarks Kirker, København
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foretog 1918 en reparation af orglet, kombine
ret med en mindre, pneumatisk udvidelse af
manual III, der suppleredes med de i senroman
tikken yndede stemmer Voix céleste 8' og Fugara 4'. Flauto traverso 4' i samme manual æn
dredes til 8 fods tonehøjde, og diskantprincipa
len i manual II blev udvidet med 12 piber (c-h).
Trakturen til det afsides placerede manual III
blev ombygget til mekanisk-pneumatisk funk
tion, og vindladen blev pneumatiseret. Svelle
kassen, der oprindelig havde haft lemme, fik
jalousidøre, forbundet med et balancetrin i spil
lebordet.20 Manual I udstyredes med et oktavkoppel, der kunne give værket mere fylde i dis
kanten, og de tre gamle, tungt arbejdende kol
lektivtrin, der frembragte registerkombinatio
ner i piano, mezzoforte og forte, erstattedes af
en pneumatisk maskine med trykknapper og
fem kollektivfunktioner: pp, p, mf, f og ff.21
I perioden 1918-27 foretoges yderligere æn
dringer ved instrumentet: Flauto traverso i ma
nual III flyttedes til sit oprindelige 4 fods tone
leje, og der etableredes et frikombinationsanlæg, der satte organisten i stand til at forpro
grammere registerblandinger til brug ved hur
tige klangskift.

Fig. 267. Detalje af værket i kirkens første orgel
(s. 749). LL fot. 1986. – Detail of the pipework of the
church’s first organ.
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Fig. 268. Udkast, signeret af Meldahl, til orgelfaca
den (s. 750). RA. – Proposal signed by Meldahl for
organ-case.

1942 elektrificerede I. Starup & Søn trakturog registraturanlægget, og vindladen ombyg
gedes fra mekanisk til pneumatisk funktion.
Der installeredes seks elektriske kopler, svaren
de til orglets oprindelige koppelfunktioner,
suppleret med et manualkoppel III-II.22
Ved bygningen af Marcussen-orglet 1963
undlod man at nedtage det gamle instrument,
der i kraft af sin størrelse, type og kvalitet er et
af dansk romantisk orgelbygnings betydeligste
monumenter. Det står dog som en torso, idet
piber fra 11 af stemmerne blev genanvendt i det
nye orgel 1963.23
Komponisten og organisten Rued Langgaard
debuterede 1905, 11 år gammel, som orgelspil
ler og -improvisator ved Frederikskirkens or
gel, og Edvard Grieg, der var blandt tilhører
ne, udtalte sig anerkendende om præstationen.
Også senere i livet havde Langgaard forbindel

se til instrumentet, og én af satserne i hans stort
anlagte orgeldrama »Messis« var ifølge manu
skriptet oprindelig komponeret for Marmor
kirkens orgel.24
Orgelfacade (fig. 266), 1894, udført efter Mel
dahls tegninger (fig. 242, 245, 268) med billed
skærerarbejder af H. Chr. Petersen.14 Ligesom
ved altret havde Meldahl til orgelfacaden ladet
sig influere af forbilleder i Venedig og Rom,9
og udformningen er da også uden sidestykke i
dansk orgelarkitektur. Det brede midtfelt og de
smallere sidefelter har alle konveks form og
indrammes af snoede, joniske søjler med bladværksdekorerede prydbælter, foroven afsluttet
med basunholdende engle, stående på kugler.
Imiterede palmetsmykkede draperier med ned
hængende tunger samler hver pibegruppe i et
knippe, mens prospektpibernes nedre partier
delvis sløres af skulpturel udsmykning med ke
rubhoveder (sidefelter) og en engel med et no
deblad, flankeret af svaner (midtparti). Faca
dens fantasifulde dekoration har i folkemunde
affødt betegnelsen: »Svaneapoteket«. I virke
ligheden er kun midtfeltets prospektpiber og
enkelte af sidefelternes piber klingende, mens
de øvrige er stumme pyntepiber. Under de tre
felter er arkader, i midten udfyldt af spillebor
det, i siderne af dørfløje med palmetudsmykning i gennembrudt arbejde. Facaden er staffe
ret i brogede farver med forgyldning af en ræk
ke arkitektoniske led.
Orgelpulpituret, der er samtidigt med faca
den, er ophængt i nord i tredje pillefag, regnet
fra altret. Pulpituret, som hviler på englehoveddekorerede konsoller, har balustrade, hvis
midtfelt udsmykkes af en laurbæromkranset
lyre, holdt af to englebørn.
2)
Bygget 1963 af Marcussen & Søn, Åbenrå,
med anvendelse af pibemateriale fra orgel
nr. 1). 51 stemmer, fire manualer og pedal:
Hovedværk:
Principal 16'
Oktav 8'
Spidsfløjte 8'
Oktav 4'
Kobbelfløjte 4'
Nasat 2⅔'

Rygpositiv:
Rørgedakt 8'
Principal 4'
Rørfløjte 4'
Tværfløjte 2'
Nasat 1⅓'
Sesquialtera II

Pedal:
Principal 16
Subbas 16'
Quint 10⅔'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'

ORGEL OG MALERIER
Oktav 2'
Waldfløjte 2'
Mixtur V
Cymbel III
Trompet 16'
Trompet 8'

Svelleværk
Gedakt 16'
Flûte harmonique 8'
Fugara 8'
Oktav 4'
Flûte oct. 4'
Quint 2⅔'
Gemshorn 2'
Piccolo 1'
Mixtur V
Trompet 8'
Obo 8'
Clairon 4'

Scharff III
Dulcian 8'

Nathorn 2'
Cornet IV
Mixtur VI
Basun 16'
Trompet 8'
Skalmeje 4'

Brystværk
Gedakt 8'
Spidsgamba 8'
Gedaktfløjte 4'
Principal 2'
Blokfløjte 2'
Cymbel II
Ranket 16'

Manualomfang:
C-g'";
pedalomfang:
C-f'.
Kopler:
SV-HV, RP-HV, HV-P, SV-P, RP-P, BV-P. Svel
ler for svelleværk (jalousi) og brystværk (trinbetjente
låger). Tremulanter for svelleværk og brystværk. Én
frikombination, der kan indføres generelt eller sepa
rat for de enkelte værker; tre fri pedalkombinationer.
Mekanisk traktur, elektrisk registratur, sløjfevindlader.

Orgelfacade (jfr. fig. 224), udført 1963 efter
tegning af Rolf Graae. Model til facade og or
gelhus opbevares i magasinrum over præsteværelset. Hovedværket tilspidses foroven i en tre
kantgavl med konkave sider, der gentages i det
flankerende pedalværk og i rygpositivets Uformede opbygning. Brystværkets foldedøre er
anbragt under hovedværkets midtfelt. Grålig
staffering af facadens panelsmykkede dele, sup
pleret med gul og blå grund ved henholdsvis
hovedværk og rygpositiv og kontrasteret med
kantlister og bånd i rødviolet. Orglet er op
hængt i første pillefag syd for hovedindgangen.
Salmenummertavle,
1905,
gråstafferet
fyr.
Profileret ramme med volutsmykket top- og
hængestykke,
samt
hjørneknopper.
Forsynet
med søm til numre. Tavlen, der tidligere hang i
kongestolen, ligger i dag på pulpiturets om
gang.
†l)-4) Salmenummertavler, 1894. Tavlerne,
der havde halvrundt, muslingeskalsprydet top
stykke og profileret rammeværk, samt søm til
ophængning af numre i metal, var oprindelig
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anbragt
på
omgangens
ydervægge
(jfr.
fig. 235). Kort efter indvielsen flyttedes tavler
ne imidlertid ind i kirkerummet, hvor de place
redes på de fire piller i nord og syd foran de i
den forbindelse blændede nicher (fig. 243).
1930 kasseredes denne indretning, og tavlerne
udgik. I stedet opsattes søm til numre af metal
direkte i muren under nicherne.
Tavle (fig. 269) til bekendtgørelser, nævnt fra
1895. Af fyr, ustafferet. Udskåret ramme med
indskrifter i relief versaler på de vandrette si
der. Øverst: »Ære være Gud i det høje«, og
nederst: »Mit aag er gavnligt og min byrde er
let«. Ved hjørnerne felter med Alfa og Omega
samt Kristusmonogram.
Malerier. 1) (Fig. 114). Parti af Marmorplad
sen. Morgenbelysning, 1838. Prospekt af G. E.
Libert (jfr. s. 616). Signeret og dateret i nedre
højre hjørne. Olie på lærred. Lysmål 78,5 × 99
cm. Kirkens sydvestre hjørne ses til højre,
mens Marmorpladsen med stenoplag og hus
række mod Store Kongensgade udfylder resten
af billedet. I præsteværelset. 2) (Fig. 270),

Fig. 269. Tavle til bekendtgørelser, nævnt fra 1895
(s. 751). LL fot. 1980. – Notice-board for announce
ments, mentioned as from 1895.

48*
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N. F. S. Grundtvig, 1872, udført af Johan Peder
Bless efter fotografi af A. Lønborg 1872. Signe
ret »I. Bless« og dateret i øvre højre hjørne.
Olie på lærred. Lysmål 61 × 49,5 cm. I samti
dig, forgyldt ramme med palmetornamenter i
hjørnerne. Den aldrende Grundtvig, der er
portrætteret i sit sidste leveår, er vist i brystbil
lede, set en face mod venstre. Det lange hvide
hår og skæg falder over den sorte frakke og det
hvide skjortebryst. På venstre revers bæres rid
derkorset (modtaget 1840). Gråbrun baggrund.
Maleriet, der er ophængt i nord (andet pillefag
fra øst), er registreret i inventarierne fra 1922.
3) (Fig. 273), Kristus, udført af August Schiøtt
(1892-95), hvis signatur: »A. Schiøtt« ses i ned
re venstre hjørne. Olie på lærred. Lysmål 75,5
×

Fig. 270. N. F. S. Grundtvig, 1872. Oliemaleri af Jo
han Peder Bless (s. 752). LL fot. 1980. –
N. F. S. Grundtvig, 1872. Oil painting by Johan Peder
Bless.

60,5 cm i profileret guldramme. Kristus er
gengivet i brystbillede med hænder, skulder
langt mørkt hår og skæg. Maleriet, der i dag er
deponeret på pulpituret, kan være identisk med
et af de malerier, der 1929-30 registreres i væ
relset under orglet.1 4) (Fig. 271), Jørgen Herman Monrad, Frederikskirkens første præst.
Posthumt portræt, udført o. 1905 af Agnes
Smidt. Olie på lærred. Lysmål 97 × 79 cm i
mahogniramme med sort, indvendig liste og
forgyldt perlestav. Halvfigur med hænder, en
face mod venstre. Monrad, der er iført ornat
med pibekrave, er vist siddende ved et bord. I
hænderne holdes korsprydet bog og briller.
Grønlig baggrund. Maleriet, som er ophængt i
syd (andet pillefag fra øst), nævnes i inventariet
fra 1905.1
†Maleri. Prospekt af kirkeasken på Strødam,
1898. Signeret nederst til højre »Th (?) Strødam
Aug. 98«. Olie på lærred. Lysmål 36 × 50 cm.
Bred, sortstafferet ramme med indvendig for
gyldt perlestav. På rammens bagside er med
skriveskrift anført: »Kirketræet paa Strødam.
C. F. Tietgens Eiendom«. Maleriet forestillede
den ask, der groede øverst på Frederikskirkens
Fig. 271. Jørgen Herman Monrad, Frederikskirkens
første præst, o. 1905. Oliemaleri af Agnes Smidt
(s. 752). LL fot. 1980. – Jørgen Herman Monrad, the
first pastor of Frederikskirken, c. 1905. Oil painting by
Agnes Smidt.

MALERIER OG SKULPTURER

ruin, og som ved byggeriets fortsættelse blev
flyttet til Strødam (jfr. s. 624, note 114). Indtil
julen 1985, hvor maleriet blev stjålet fra kirken,
var det ophængt på anden pille i sydvest. Ram
men er dog endnu bevaret.
Foruden disse malerier findes i præsteværelset og sakristiet henholdsvis to og fire af Anton
Dorphs skitser til kuplens apostelmalerier (jfr.
s. 729). 1895 nævnes i alt 16 malerier af apostle i
sakristiet, hvilket kan dreje sig om Olriks 12
udkast, foruden Dorphs førnævnte fire. Hertil
kommer to malerier, nævnt 1930 i værelset un
der orglet, samt to i præsteværelset, omtalt
1938, men henholdsvis 1942 og 1944 registreret
som overflyttet til kirken. To af disse malerier
kan være identiske med prospektet af Strødam
asken og Kristusbilledet (jfr.ovf.).
Skulpturer. 1) (Fig. 272), relief af Korsnedtagelsen, o. 1475, med senere tilføjelser og æn
dringer. Reliefgruppe af egetræ, monteret på
nyere fyrretræsplade, hvorpå er udskåret korstræ og stige. 175 × 115 cm. Kristi afsjælede
legeme, hvor hovedet med snoet vidjekrone

753

Fig. 273. Kristus. Oliemaleri af August Schiøtt
(s. 752). LL fot. 1980. – Christ. Oil painting by August
Schiøtt.
tungt er sunket ned på højre skulder, modtages
af Simon af Kyrene, der indhyller det i et klæ
de. Simon er iklædt langærmet underkjortel
med ærmeløs, opslidset kappe, sammenholdt
af bredt bælte, samt nedkrængede hoser. Kristi
venstre arm støttes af soldat. I højre side og
hermed modsat motivets gængse ikonografi ses
Johannes Evangelisten med den segnende Ma
ria, sidstnævnte iført lang, ærmeløs kjole og
koneklæde. Samtlige figurer er groft skårne
(antagelig opskårne) med individualiserede an
sigtstræk, samt små hænder og fødder. Både
Kristus og Maria har hulrum, vel til relikvier, i
baghovedet. Figurrelieffet er sammensat af for
skellige dele, hvoraf de to grupper med Kristus
og Simon, samt Maria og Johannes antagelig
stammer fra en senmiddelalderlig tavle. En nær
parallel er et Korsnedtagelsesrelief i midtfeltet
på altertavlen i Pedersborg kirke, Sorø amt
(DK, Sorø Amt, s. 286), her med Maria og JoFig. 272. Korsnedtagelsen. Senmiddelalderligt relief
med senere tilføjelser (s. 753). Kit Weiss fot. 1985. –

The Deposition. Late medieval relief with later additions.
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hannes til venstre. Senere og formentlig til
kommet i forbindelse med nyopsætningen er
soldaten på stigen, hvis venstre arm ligesom
Kristi venstre arm er tilsat. Relieffet, der siden
1932 har hængt i ligkapellet, er registreret i in
ventariet fra 1895, oprindelig placeret i præsteværelset og fra 1919-32 i selve kirken.
2) (Fig. 274) portrætbuste af Grundtvigs ef
terfølger ved Vartov, pastor C. J. Brandt, ud
ført 1887 af Otto Evens. Gips. Højde 72,5 cm.
På det profilerede fodstykkes bagkant signeret
»O. Evens« og dateret: »d 9/4 1887«. Brandt er
gengivet i ornat med ridderkors. Lokket hår,
skaldepande og fuldskæg. Busten, der registre
redes fra 1895 i præsteværelset, befinder sig i
dag i nordre omgang ved opgangen til orglet.
3) (Fig. 137), portrætmedaljon af C. F. Tietgen,
udført af Vilh. Bissen(?), og identisk (?) med
dennes relief af Tietgen, der solgtes på Bissens
dødsboauktion 1915. Marmor, diameter 57
cm. Tietgen er vist i profil mod venstre. Iklædt
jakke med opstående skjorteflip og brystbind.
Kort, fremadstrøget sidehår og kindskæg. Re-

Fig. 275-276. Bronze- og messingkandelabre. LL
fot. 1980. 275. Bronzekandelaber på alterskranke
1894 (s. 755). 276. Messingkandelaber på korskranke
(s. 755). – Bronze and brass candelabra. 275. Bronze
candelabrum on the altar-rail 1894. 276. Brass candela
brum on the chancel rail.

lieffet, der først er nævnt i inventarierne fra
1942, er ophængt i nordre omgang, øst for
kongestol.
Belysning.
Kirkens
belysning,
som
efter
Tietgens ønske fra begyndelsen blev elektrisk,
omfattede oprindelig i alt seks kandelabre på
alter- og korskranker, 12 lampetter på stolesta
derne samt et antal glødelamper, ophængt i
omgangen og på pulpituret (jfr. fig. 235, 243).
1896 foresloges også alterstagerne (de to sølvalterstager, de fire bronzestager, samt den syvar
mede Grundtvigstage) ombygget til elektrisk
lys, hvilket dog 1953 på ny ændredes til leven
de lys.25 1929 sløjfedes stolenes lampetter. I for
bindelse med en omlægning af belysningen

Fig. 274. C. H. Brandt, Grundtvigs efterfølger ved
Vartov, 1887. Portrætbuste af Otto Evens (s. 754).
LL fot. 1980. – C. H. Brandt. Grundtvig’s successor to
the living of Vartov, 1887. Portrait bust by Otto Evens.

LAMPER

1938-39 opsattes elektrisk lysekrone i kuplen,
mens underetagens lys suppleredes med indsat
te lyselementer i nicherne (jfr. s. 688). Foruden
disse er et antal lampetter i de sekundære rum i
vest og øst, hvilke dog ikke vil blive nærmere
omtalt ndf.
Lysekroner. 1) I kuplens centrum 1939 op
hængt lysekrone med facetslebet glasskærm. 2)
I sakristiet er nyere lysekrone, formet som me
talring med nedhængende kuglependler, opsat
til erstatning for †buelampe.
Kandelabre. 1-2) (Fig. 275, 277), 1894, af for
gyldt bronze. Højde 194 cm. De rigt udsmyk
kede kandelabre har trapezformet fod og stærkt
leddelt skaft, hvis øvre balusterformede del
danner overgang til en opsats med otte lysear
me omkring den centrale niende lyseskål. Alle
har imiterede stearinlys, beregnet til elektrici
tet. Kandelabre leveredes fra firmaet
D. G. Vollgod & Sohn i Berlin, der også udfør
te alterstagerne (s. 741). En af stagerne var en
gave fra grosserer Holmblad.26 Opstillet på al
terskrankens endevanger. 3-6) (Fig. 276), 1894,
messing. Højde 125 cm. Snoet skaft på fod af
cirkulært grundrids. Øverst afsluttet i opsats
med syv lysearme, forsynet med imiterede ste
arinlys til elektricitet, en ændring, udført 1929,
af den oprindelige indretning med fire lysear
me, alle med kugleformede skærme (jfr.
fig. 235, 278). Ligesom tlampetter (se ndf.) le
verede fra firmaet »Allgemeine ElektricitätsGesellschaft, Berlin«. Opstillet på korskran
kens fire stolper.
Lamper. I omgangen er såvel i underetagen,
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Fig. 277. Udkast til alterskranke med forslag til kan
delabre (s. 755). RA. – Preliminary design for the altarrail with suggestion for candelabra.

som på pulpituret ophængt lamper med kugle
formede glasskærme, stammende fra opførelsestiden. Den nedre etages lamper er særligt
udsmykket med bladkransdekoreret fatning.
†Lampetter (jfr. fig. 235). I alt 12 messinglam
petter med lampekupler var opsat på stolegav
lene mod midtergangen. Ligesom korskran
kens kandelabre leveret fra Berlin. Nedtaget
1929.

Fig. 278. Udkast til korskranke med lampetter og prædikestol placeret i den søndre halvdel. RA. – Proposal for
the chancel rail with candelabra and the pulpit situated in the south half.
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Fig. 279. Udkast til klokkeophæng med slyngebom i stedet for den udførte vuggebom, 1883 af F. Hamm
(s. 757). RA. – Proposal for hanging the bells with a straight headstock instead of the already existing balanced headstock.
F. Hamm 1883.

Klokker (fig. 280). Kirkens fire klokker blev
efter Meldahls ønske støbt efter forbillede i
klokkerne fra den katolske kirke i badestedet
Ems (jfr. s. 674). Arbejdet udførtes 1883 af
F. Hamm, Augsburg, en søn af den klokkestø
ber, der havde leveret de førnævnte.27

1) Tvm. 132,5 cm. På halsen omløbende
tekst med reliefversaler: »Fra dybets grube jeg
op mig svang, saa vide toner min stemmes
klang: til trøst imod død og dom Himmerigs
glæde til jorderig kom!« Under indskriften
bladbort af laurbærløv. På klokkelegemet re

KLOKKER
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Fig. 280. De to nederste klokker, udført 1883 af F. Hamm, Augsburg (s. 756f.). Jens-Jørgen Frimand fot.
1986. – The two lowest bells cast in 1883 by F. Hamm, Augsburg.

lieffer af rigsvåbenet og Helligåndsduen i strå
leglorie. Nederst støberens navn: F. Hamm
1883 Augsburg«. 2) Tvm. 118 cm. Om halsen
laurbærbort flankeret af bladbort. På legemet
reliefversaler med vers fra Grundtvigs salme:
»Kirken, den er et gammelt Hus«. »Jeg kalder
paa gammel og paa ung mest dog paa siælen
træt og tung syg for den evige hvile«, samt
relief af rigsvåbenet. Nederst støberens ind
skrift som nr. 1. 3) Tvm. 100 cm. På halsen
med reliefversaler: »Om frelse jeg minder og
hjerte-fred, som daled fra oven til os ned. Naar
verden siger, jeg ringer for lig, jeg følger Guds
børn til Himmerig«. På legemet relief af kors,
samt rigsvåben og støberens mærke. 4) Tvm.
88 cm. På legemet med reliefversaler følgende
vers fra Grundtvigs salme: »Den signede Dag«.
»Som guld er den aarle morgenstund naar da
gen opstaar af døde dog kysser os og med guld

i mund den liflige aftenrøde«. Rigsvåbenet i
relief på legemet, samt støberens signatur. Alle
fire klokker er ophængt i vuggebom i lanter
nen, en ændring i forhold til det oprindelige
forslag med ophængning i slyngebom (fig.
279). Ved prøveringningen viste ophængnin
gen sig imidlertid utilfredsstillende (s. 674), og
klokkerne forsynedes med særlige patentaksler,
udført af Anker Heegaard.14
1979 installeredes elektrisk ringeanlæg.
Klokkestolen leveredes samtidig med klok
kerne fra F. Hamm, men blev 1884 ombygget
af Burmeister og Wain. Ved denne lejlighed
kan slyngebommene være blevet udskiftet med
vuggebomme. En model i kirken viser klokke
ophænget med vuggebom foroven, slyngebom
forneden.
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Fig. 281. Guldbøgegren, anvendt ved Tietgens be
gravelse oktober 1901 (s. 758). LL fot. 1980.
Gol
den beech branch used at the funeral of C. F. Tietgen,
October 1901.

GRAVMINDER

Epitafium (fig. 228) over C. F. Tietgen og hu
stru Laura Tietgen, udført 1919-20 af Niels
Skovgaard. Portrætrelief af hvidt marmor (128

Monumentet over Tietgen og hans hustru,
der begge var bisat på Lyngby kirkegård (Sok
kelunds herred), bestiltes hos Skovgaard 1919.
Af billedhuggerens forstudier kendes en gips
skitse af Tietgens hoved (28 × 20 cm, Skovgaardmuseet, Viborg), samt to udkast til hele
kompositionen, ligeledes af gips (85 × 52 cm
og 30 × 17 cm, begge privateje). En gipsmodel
i naturlig størrelse af relieffet befinder sig på
Grundtvigs højskole i Hillerød (erhvervet 1929
af Ny Carlsbergfondet).28 Epitafiet er indmuret
i omgangen, umiddelbart syd for hovedind
gangsdøren. Et forslag til en placering på den
modstående væg i nord blev opgivet.25 Siden
orglets opsætning 1963 har udsynet til monu
mentet fra kirkerummet været blændet.
Mindevase, jfr. s. 535 og fig. 55.
Gravudstyr. Fra Tietgens bisættelse hidrører
en forgyldt bøgegren (fig. 281), samt fire sølv
kranse. Af disse, hvoraf tre er bevaret, er to
udformet som egekranse, en som laurbær
krans. Indgraverede påskrifter på bånd ved
kransene betegner dem som gaver fra hen
holdsvis De jyske Banker, Privatbankens Embeds- og Bestillingsmænd, samt Det forenede
Dampskibs-Selskab. Alt opbevares i boks i
præsteværelse. †Sølvkrans, senest omtalt 1985.

×

145 cm), indsat i en monumental ramme af
rødflammet marmor (342 × 185 cm) med halv
cirkulært topstykke, – smykket af medaljon
med cirkelkors og flankeret af volutter. Forne
den på soklen en indskrift med hvidmalede re
liefversaler: »Til minde om C. F. Tietgen og
hustru Laura, som rejste dette hus til Guds
ære«. Portrætfremstillingen, der er udført i højt
relief, viser kirkens bygherre og hans hustru,
knælende over for hinanden med modellen af
Frederikskirken, som de i fællesskab frembæ
rer. Begges blikke er rettet opad. Til trods for
den nøgterne portrætfremstilling og personer
nes enkle hverdagsdragt bærer relieffet umis
kendeligt præg af at være influeret af middelal
derlige donatorbilleder. På relieffets ramme ses
kunstnersignaturen, formet som et sammen
skrevet »NKS«.

NOTER TIL S. 732-758
Kirkens inventarier fra 1894-1942 findes i LA. Kir
kebestyrelsen. Frederikskirkens rgsk. 1895-1949. Fra
1944-1985 er inventarierne ved embedet. Et tilbud
fra Maria Pedersen 1908 om at brodere en dug med
ornamenter og ni bibelske scener efter udkast af
C. N. Overgaard blev dog ikke imødekommet. Teg
ningerne findes dog endnu i RA. Kortsamlingen
342,IV (nyordning). Arbejdstegninger. 14.1-6.
2 Jfr. Meldahls arkiv, E.5 (note 1, s. 690) med opteg
nelser om kirkebyggeriet, samt skitser til altret. Og
så blandt hans skitsebøger smst. D.1. findes udkast
fra Norditalien, navnlig Venedig. Et omfattende ma
teriale af arbejdstegninger findes endelig i RA. Kort
samlingen 342, III (nyordning). Inventar. 2, samt IV
(nyordning). Arbejdstegninger. 12. 1-15.
3
Jfr. gavebrev, indlagt i Korrespondanceprotokol.
Ved embedet.
4 Jfr. Stemann (note 7, s. 690), IV, s. 194. I et brev til
Tietgen 27. aug. 1894 omtalte Meldahl æsken som
færdig, mens kanden endnu var i arbejde.
1

NOTER TIL S. 740-750

Jfr. Ferd. Meldahl: Venedig. Dets Historie og dets
Mindesmærker, 1903, s. 351. Her hævdes det, at ko
pier af stagerne kun findes i Betlehemskirken i Palæ
stina. Omkring anskaffelsen, jfr. desuden korre
spondance med Julius Holmblad og Johan Mowinckel, dansk konsul i Venedig, i Meldahls arkiv, E.5
(note 1, s. 690).
6
Jfr. NM2. Korrespondancearkivet. Sager henhø
rende under Det særlige Bygningssyn. I en rapport
heri fra hofjuveler A. Michelsen 29. nov. 1956 anfø
res det, at stagen er fremstillet i meget tynd guldpla
de, der ikke står i noget rimeligt forhold til dens hele
størrelse.
7
Jfr. Illustreret Tidende, 88, 2.juni 1861, s. 284.
Desuden F. Winkel Horn: N. F. S. Grundtvigs Liv
og Gerning, 1883, s. 40 og M. Blom i H. P. B. Barfoed: Minder fra gamle grundtvigske Hjem, I, 1921,
s. 33.
8
Jfr. Korrespondance med Vollgod & Sohn, der
28. april 1894 afsendte tegninger til alterstager. Om
firmaet,
jfr.
også
Wolfgang
Scheffler:
Berliner
Goldschmiede-Zeichen, Berlin 1968, nr. 2032a.
9 Jfr. Meldahls optegnelser i E.5 (note 1, s. 690).
10 Jfr. Stemann (note 7, s. 690), IV, s. 196.
11 Jfr. Meldahls arkiv (note 1, s. 690), A.I.3. Breve
fra private, med Tietgens korrespondance med Mel
dahl om sagen august 1893, samt avisudklip vedrø
rende polemikken.
12 Jfr. brev 6. febr. 1929 fra Chr. Winther, præst ved
Frederikskirken til Helga Stemann. I Meldahls arkiv
(note 1, s. 690). E.5.
13 Jfr. Tietgens arkiv (note 2, s. 690), Marmorkirken
1873-1915.
14 Jfr. Tilbud og Beregninger (note 172, s. 700).
15 Jfr. brev af l.jan 1894, A.I. 3 (note 11). Kongen
anmeldte ved samme lejlighed et besøg i kirken, der
har sat sig spor i en indridsning ved opgangen til
balustraden ved lanternens fod.
16
Oplysninger om dispositionen og om byggesa
gens forløb ifølge Tietgens arkiv (note 2, s. 690),
Korrespondance. Læg: Orglet 1892-95. Jfr. endvi
dere Organist- og Kantorembederne 1906. Register
betegnelser ifølge spillebordets navneskilte (Flauto
traverso i Manual III har dog påskriften 8 fod). Ma
nual II.s Principtal 16' var ikke omfattet af det ap
proberede tilbud.
17
Klokkespillet, der ikke nævnes i orgelbyggeriets
tilbud, kan være en senere tilføjelse.
18 Med tilsvarende argumenter var det nogle år tidli
gere lykkedes Nebelong at få reduceret brygger Carl
Jacobsens franske orgelprojekt i Jesuskirken fra 40 til
20 stemmer, jfr. Jørgen Haldor Hansen og Ole Ole
sen: Jesuskirkens orgel, Jelling 1976.
5

19 Mixturens opbygning: c'-h' 2⅔' + 2' + 1⅓', c"g'" 4' + 2⅔' + 2'.
20

Balancetrinet afløste formentlig et primitivt hak
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trin. Den oprindelige svelle har således ikke været
velegnet til udførelse af crescendo og decrescendo,
men har først og fremmest givet mulighed for styrkemæssig graduering. En tilsvarende anordning fin
des bevaret i Kronborg slotskirke (DK. Frborg,
s.628f).
21 Korrespondance i Starup & Søns arkiv. Udover de
nævnte arbejder blev der sat rulleskæg på nogle af
pedalpiberne, og de fleste tungepibers lydbægre blev
forlænget og udstyret med ekspressioner. Barker
maskinen, der klaprede voldsomt, blev repareret og
ombygget.
22
Organist- og Kantorembederne, 4 udg., 1944.
Barkermaskinen, en pneumatisk indretning, der let
tede tangenttrykket i manual I og de dertil koblede
manualer, blev fjernet, da den var overflødig i den
nye sammenhæng. De fem kollektiver fjernedes li
geledes ved ombygningen.

Fig. 282. Alterbog med
Arent Nicolaj Dragsted
bejde på Nationalmuseet
Psalter with binding made
1895 as a copy of Limoges
um, Copenhagen.

indbinding, udført 1895 af
som kopi efter Limogesar(s. 741). LL fot. 1980. –
by Arent Nicolaj Dragsted in
enamel at the National Muse
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Følgende stemmer er fjernet fra orglet: Manual I:
Bordun 16 Fod, Viola di Gamba 8 Fod. Manual II:
Principal 8 Fod, Salicional 8 Fod, Octav 4 Fod. Ma
nual III: Bordun 16 Fod, Flauto traverso 4 Fod, Fugara 4 Fod. Pedal: Subbas 16 Fod, Gedakt 8 Fod,
Violoncel 8 Fod. Yderligere oplysninger om orglet
findes i Den danske Orgelregistrant.
24 Erik Haumann: Et drama i 1936. I Organist-bladet
1985, 2. Samme: Messis – en analyse. I Organist
bladet 1985, 3. Langgaard skrev 1926 tekst til en
opera
»Marmor«,
hvori
Marmorkirken
forbindes
med apokalyptiske visioner. »Der fortælles her om
den sidste store orgelkonge, som sidder foran det
store orgel i Marmor-kirken (hvor Langgaard selv
debuterede som vidunderbarn) og drømmer; han ser

for sig, hvordan Menneskesønnen, der har en
»paafaldende Lighed« med orgelmesteren, kommer
igen og bliver forkastet, men genopstår, mens skø
gen (Verden) bliver fordømt«. Jørgen I.Jensen: Alle
tings musik. I Dansk Musiktidsskrift, maj 1980,
s. 281).
25 Jfr. Synsprotokol. Ved embedet.
26 Stemann (note 7, s. 690), s. 194.
27
Jfr. Korrespondance (note 132, s. 690). Læg:
Klokker.
28
Ebbe og H. G. Skovgaard: Niels Skovgaards Bil
ledhuggerarbejder, 1938, nr. 24-35b; Ny Carlsbergfondet. Dets virksomhed 1927-52, s. 170. Aksel
Rode: Niels Skovgaard, 1943, s. 370f.

Fig. 283. Udkast til kandelaber på alterskranke (s. 755). RA. – Design for the cande
labrum on the altar-rail.

KILDER
I det følgende er anført en detaljeret fortegnelse over arkivalier, tegninger, indberetninger m.m.,
der er benyttet ved beskrivelsen af Frederiks kirke.

ARKIVALIEO VERSIGT
RIGSARKIVET. Danske Kancelli: D.I. 20. 16991771. Sjællandske Tegneiser (vedr. 1749-50). – D. I.
21. 1699-1771. Koncepter og Indlæg til Sjællandske
Tegneiser (vedr. 1749-50). – D.II.99. 1706-12, 172169. Oversekretærens Brevbøger (vedr. 1749: Nr. 204
og 322). – D.V.124. [1699-1771], Diverse (G: Designationer over kongelige slotte m.v. samt andre
publike bygninger i København 22/2 1762). –
D.X.149. 3a-19. [1730-63]. Den Esmarckske Arkiv
aflevering. Diverse Akter. – F.I.3. 1773-99. Rotuli
over Kancelliets Forestillinger til Kongen (vedr.
1796-99). – F.I.ll. 1773-99. Sjællandske Tegneiser
(vedr. 1796-99). – H.I.5. 1812-14. 1ste Departe
ments Forestillinger. – H.I.6. 1814-48. Danske Kan
cellis Forestillinger for 1. Departement (vedr. 181920). - H.III.33. 1800-21. Suppliquer (vedr. 1800). –
H.IV.42. 1800-02. Protokol over Sager for 1. Depar
tement.

Tyske Kancelli: Udenrigske Afdeling. Almindelig del.
3.2.-37. 1255-1773. Realia (stikord).
Tyske Kancelli: Udenrigske Afdeling. Speciel del. Fran
krig.
B.72-124.
1699-1770.
Gesandtskabsrelationer
med bilag (vedr. 1750-55). – C.268-69. 1750-51. Joa
chim Wasserschlebes Gesandtskabsarkiv. – C.27076. 1751-54. Ditlev Reventlows Gesandtskabsarkiv.
– C.277-78. 1754-55. Christian Ludvig Carl Klinggraffs Gesandtskabsarkiv.
Rentekammeret. Kammerkancelliet 1679-1771: 2211.75134. 1720-71. Relations- og resolutionsprotokoller
for Danmark (vedr. 1749). – 2212.115-26. 1700-71.
Bestallingsprotokoller (vedr. 1732-39, 1750-71).
Rentekammeret.
Renteskriverkontorerne
1679-1771:
2241.8-26. 1720-59. Kgl. resolutioner og reskripter
m. bilag – 2241.99-101. 1740-60. Journaler over ind
komne sager, ltr. A-C. – 2241. 102-30. 1740-60.
Journalsager (vedr. 1750-51). – 2241.131. 1740-59.
Ujournaliserede sager. – 2242.2. 1742-71. Register
over kgl. ordrer og resolutioner. – 2242.10-16. 174771. Kgl. resolutioner og reskripter m. bilag. –
2242.33-34. 1740-79. Journaler. – 2242.47. 1744-73.
Ujournaliserede breve.

Rentekammeret,
Renteskriverkontorerne
1773-1840:
2421. 178-81. 1771-1840. Alfabetiske registre over
kgl. resolutioner og Kammerkollegiets resolutioner.
–
2421. 318-561. 1773-1841. Journalsager (vedr.
1794 og 1833). – 2421.581. 1682-1821, 1845. Doku
menter vedr. diverse kgl. slotte, bygninger og ejen
domme m.v. i København og på Christianshavn.
Rentekammeret. Bygningskontoret 1782-1826: 244.1.
1782-1826. Alfabetisk sagregister over kgl. resoluti
oner. – 244.2. 1782-1826. Kronologisk sagregister
over kgl. resolutioner. – 244.3-20. 1782-1804. Kom
municerede kgl. resolutioner m. bilag (vedr. 1797-99
og 1800). – 244.21-33. 1782-1817, 1824-26. Kopibø
ger (vedr. 1796-99). – 244.34-52. 1782-1819, 182426. Registre til kopibøger. – 244.66-84. 1782-1826.
Journaler.
–
244.115-51.
1782-1826.
Journalsager
(vedr. 1800, 1809, 1813 og 1819).
Rentekammeret, Bygningsadministrationen 1782-1840:
245.1. 1826-48. Fortegnelse over kgl. resolutioner. –
245.45-81. Registre til kopibøger. – 245.91-121.
1782-1840. Journaler. – 245.122-58. Journalregistre.
–
245.414-16. 1782-1827. Beregninger og overslag
over bygningsarbejde. – 245.471. 1782-1830. Diver
se sager. – 245.472. 1800-03. Landbygmester i Altona C. F. Hansen. Forskellige embedspapirer. –
245.473. 1804-14. Overbygningsdirektør C. F. Han
sen. Forskellige embedspapirer.
Rentekammeret. Ekspeditionskontoret for domænesager
1841-48:
252.150-56.
1842-50.
Bygningsdomænejournaler.
Rentekammeret.
Bygningsadministrationen
1841-48:
256. 1-4. 1841-49. Deliberationsprotokoller. – 256.1422.
1841-50. Registre til kopibøger. – 256.34-42.
1841-50.
Journalregistre.
–
256.43-109.
1841-50.
Journalsager (udvalgte sager).
Rentekammeret. Bygningskommissionerne: 422.1. 174245. Kgl. reskripter og resolutioner. – 422.2-5. 174270. Indkomne sager til journal A og B. – 422.6.
1742-45, 1751-55. Koncepter til udgående breve. 422.7. 1738, 1742-72. Diverse dokumenter. – 423.1.
1782.
Fortegnelse
over
Overbygningsdirektionens
arkiv. – 423.2-9. 1771-82. Kopibøger. – 423.11-21.
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1771-82.
Ekstraktprotokoller. – 423.22-44. 1771-82.
Indkomne sager. – 423.45. 1776-77. Overslag ang.
Christiansborg slot og de øvrige kgl. bygninger i
København.

Rentekammeret. Reviderede regnskaber. Kirkeregnskaber:
1750-66.
Frederikskirkens
bygningsregnskaber.
–
1766-70.
Frederikskirkens
materialregnskaber.
–
1770-93. Material- og inventarieregnskab ved Frede
rikskirkens bygning.
Rentekammeret. Reviderede regnskaber. Slotsregnskaber:
1742-87.
Christiansborg
slots
inventarieregnskaber.
(Vedr. 1781-87: Placering af Frederikskirkemodellen
i prinsesse Louise Augustas gemakker).
Partikulærkammeret: 2. 1737-1848. Dokumenter vedr.
partikulærkassens indretning og udvikling. – 3.
1774. Inventarium over partikulærkammerarkivet. –
4. u.a. Ældre inventarier samt til- og afgangsbeviser
fra partikulærkammeret. – 12a. 1739-50. Kongelige
resolutioner, der ikke er indført i resolutions- eller
byggeprotokollerne. – 21. 1737, 1748-49. Indkomne
breve. – 28. 1740-98. Adskillige sager. – 32. 173638. Kasse- og bygningsregnskaber. – 38. 1748-50.
Partikulærkammerregnskaber. – 39. 1748-50. Bilag
til partikulærkammerregnskaber.
Partikulærkammeret. Chatolkassen: 46. 1750-51. Bilag
til chatolkasseregnskaberne.
Partikulærkammeret. Bygningssager: 83. 1737-67. Resolutionsprotokoller.
–
84.1768-75.
Resolutionsprotokoller. – 85. 1745-69. Kgl. resolutioner vedr. byg
ningsvæsenet. – 86. 1749-71. Bygningsregnskaber. –
87. 1749-71. Bilag til bygningsregnskaberne. – 113.
1742-45, 1750. Tegninger og dokumenter vedr. Ro
senborg, huset i Læderstræde og huset i Hyskenstræde. – 120. 1767-68. Det bornholmske stenbruds le
verancer til Frederikskirken.
Partikulærkammeret. Frederik 4.s børn: 57. 1738-83.
Prinsesse Charlotte Amalies journal-kasseregnskaber.
Kabinetsarkiver. Frederik 5.s. kabinetsarkiv: Ekstrak
ter, etater etc. 1750-61. Kongens contrabog over
indtægt og udgift ved Frederikskirkens opførelse.
Kabinetsarkiver. Christian 7.s kabinetsarkiv: Indkomne
sager 1766-71. Jardin: Promemoria ang. professor
Jardins engagements vilkår, 1770. – Perioden januar
1772-april 1784. Indsendte kabinetsordrer iflg. ordre
af 24/1 1772. – Perioden januar 1772-april 1784.
Schumachers koncepter, 1772-73.
Ældre lokalarkiver. Byarkiver: Reg. 30. København.

Kunstakademiets
arkiv:
1.1.6.-1.1.30.
1760-1856.
Dagbøger og dagbogsregistre. – 2.22.7-8. 1874-75.
Dagbøger og dagbogsregistre.
Finanskollegiet 1784-1816: 1.1784-1816. Forestillin
ger m. kgl. resolutioner. – 2. 1784-1816. Kollegiets
ekspeditioner og korrespondance. Missiveprotokol.
– 1784-1816. Journaler.
Indenrigsministeriet. Bygnings- og havesager:
Bygningsjournal. – 1850-1942. Bygningsjournaler.
– 1850-1942. Journalsager. Gr. 36.
Landbrugsministeriet.
Domænekontoret:
mænekontoret. 1849-53. Journaler.

1849.

Bygningsdo-

Finansministeriet. 1. statsaktivkontor: Journal A. 184987. Frederiks Kirkeplads nr. 34. Journaler m. regi
stre. – 1870-74. Kopibøger m. registre. Div. år. Pak
kesager.
Privatarkiver. A. G. Moltkes arkiv: 5974/6. C 1. 175279. Sager vedr. Frederikskirkens opførelse. – 5974/9.
B 7. 1754-56. Sager vedr. Frederiks hospital.
Korrespondancesager. – (dep.) Bregentved. 1750-59.
Frederikskirken. – 1730-92. Korrespondancesager.
Privatarkiv er. De Bernstorffske arkiver. Wotersens
privatarkiv: 5129. 68 11,3. 1753-58. Sager vedr. byg
ningen af Frederikskirken.
Privatarkiver. F. Meldahl og hustrus arkiv (5963):
A.I.3. Breve til Meldahl fra private. – B. Koncepter
til breve, avisartikler mm. – C.l. Personlige papirer
og optegnelser. Selvbiografiske optegnelser. – D.l.
Sager vedr. Meldahls rejser. Rejse- og skitsebøger. –
E.5. a-d. Sager vedr. Meldahls virksomhed. Mar
morkirken. – F.2-7. Sager vedr. Meldahls litterære
virksomhed. – G. Sager vedr. forsk. - H. Diverse.
Privatarkiver. C. F. Tietgens arkiv. Frederikskirkens ar
kiv (6441): A 55-56. 1873-1915. Marmorkirken. A.
57. 1874, 1876-86. Brevjournal vedr. Frederikskir
ken. – A 58. 1878-84. Kopibog over udgåede breve.
– A 59-63. 1874-95. Korrespondance. – A64. u.a.
Tilbud og beregninger. – A 65. 1877-94. Genparter
af regninger og anmodninger om ácontoudbetalinger. – A 66. 1877-79. Journal over arbejdere. – A 67.
1876-94. Approbationer og udgifter ved Frederiks
kirken. - A 68-69. 1876-95. Betalte regninger. – A
70.
1876-86. Regninger anbefalede til udbetaling
gennem kontoret. – D 81. 1883-92. Fonden til pla
stisk dekorativ udsmykning af Marmorkirken.
LANDSARKIVET
FOR
SJÆLLAND
M.V.:
Kgl. Bygningsinspektoratarkiver. Bygningsinspektorat
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A. A 14-15. 1863-75. Journalregistre. – A 17-18.
1860-72. Ekspeditionsbøger. – A 69. 1866. Jour
nalsager. – A 73. 1868. Journalsager.
Kgl. Bygningsinspektoratarkiver. Amalienborg palæfor
valtning: 78. 1833-73. »Frederiks kirkeplads«.
Frederikskirkens arkiv: Sogn nr. 17. Overtilsynet. Patronatet.
1894-1918.
Patronatets
korrespondancesa
ger. – Kirkebestyrelsen. 1875-1967. Sager vedr.
bygninger og inventar. – Kirkebestyrelsen. 1936-59.
Arkitekt Anton Frederiksens sager vedr. Frederiks
kirken. – Kirkebestyrelsen. 1894-95, 1917-18. Regnskabsprotokol. – Kirkebestyrelsen. 1895-1949. Fre
derikskirkens regnskaber. – Kirkebestyrelsen. 18941966. Kassebøger for Frederikskirken.

kirken, indsamlet af Jan Steenberg. – Rapport ved
rørende 11 bygningsmodeller i Frederikskirken, fo
tograferet og cirka-opmålt d. 18.4.1968 af Magnus
Holzner Olsen. – Notat vedrørende modellernes be
varingstilstand og opbevaring ved Lucien Hecklen
1977. – Notater vedrørende anvendelsen af Mar
morpladsen og kirkeruinen ved G. F. Hetsch og
Th. Stuckenberg. – Beskrivelse af bygning og inven
tar ved Birgitte Bøggild Johannsen og Ulla Kjær
1985-86. Redaktionen afsluttet maj 1986.

TEGNINGER

IX. Samlinger til Københavns historie og topografi m.v.
3. Enkeltpersoners samlinger. Redaktør Carl Bruun.

RIGSARKIVET. Kortsamlingen II. Seddelreg. 5. Ren
tekammeret 341-42. Tegninger til Frederikskirken. 341.
18. århundrede. Projekter: 341.1. Juvarras projekt til
centralkirke (kopi af Eigtved); 341.2-11. Eigtveds
projekter; 341.12-15. Anthons projekter; 341.16-20.
Gabriels projekter; 341.21-24. Jardins første projek
ter. – 342. 19.-20. århundrede. Ferd. Meldahls teg
ninger til Frederikskirken, under nyordning (omfat
tende: I. Projekter; II. Bygningsdetaljer; III. Inven
tar; IV. Arbejdstegninger i stor målestok). – Opmå
ling af Frederikskirken udarbejdet som bilag til rap
porten
»Frederikskirken,
hovedeftersyn
1968«,
af
firmaet Birch og Krogboe. – Endvidere er tegninger
indlagt
i
Finansministeriet.
1.
statsaktivkontor.
1849-87
(Harsdorffs
udkast
1797-98),
i
C. F. Tietgens arkiv (privatarkiver 6441), Marmor
kirken 1873-1915, samt i Ferd. Meldahls arkiv (pri
vatarkiver 5963), D.1. Rejse og skitsebøger; E.5. Sa
ger vedrørende Meldahls virksomhed. Hærens arkiv.
F. Hærens skolers arkiver 1713-1861. Landkadetakademiets arkiv. Landkadetternes tegnebøger.

MAGISTRATENS 4. AFDELING:
Byggesager. S. Annæ Øster kvarter, matr.nr. 185 og
259.

DRONNINGENS
HÅNDBIBLIOTEK:
Dronning
Juliane Maries Atlas. Bd. XXVIII, blad 27.1762. Teg
ning af F.J. de Stinde.

THORVALDSENS
MUSEUM:
valdsens museums oprettelse.

KUNSTAKADEMIETS
BIBLIOTEK:
K.
S.
8a-g.
Eigtveds 1752-projekt; K. S. 1. Eigtveds plan af
Frauenkirche; K. S. 2. Tømmerkonstruktion af kup
pel m. lanterne; K. S. 375a-b. Thurahs projekter;
K.S. 497. Anthons perspektiv efter Gabriel; K. S.
392a-b. Jardins sidste projekt; A. 2033. K. M. Mønsted: Opmåling af gipsmodel af korintisk kapitæl fra
Jardins kirke; K. S. 125-26. Andreas Kirkerup: Teg
ning af rambuk og stående spil. Td 136. 154-55.
Harsdorffs projekt; K. S. 341a-b. Peter Meyn: Plan
til rotunde på centralplads; K. S. 553. Kort over den
nordlige del af Marmorkirkepladsen; K. S. 554. Kort
over Marmorkirkepladsen m. omgivelser; K. S. 555.
Situationsplan efter hofbygmester Hornbechs rekvi
sition, 9. okt. 1828; 499. Hetsch’ projekt 1834, depo
sition fra Kunstforeningen; A. 1818. Hetsch: Frede
rikskirkens plads, Thorvaldsens museum; A 3586.

Brandforsikringsarkivalier: København
Øster Kvarter matr. 185 og 259.

By.

S.

Annæ

KØBENHAVNS
STADSARKIV:
III.
Magistraten
indtil ca. 1858. I. Rådstueskriverens kontor indtil
1805.
1704-13,
1715-1801.
Kollegiebreve
(vedr.
1749, nr. 218). – I. Rådstueskriverens kontor indtil
1805. (1660)-1801. Magistratens kopibøger (vedr.
1749-50). – 2. Sekretariaterne 1805-57. Referatpro
tokol (vedr. 1851). – 2. Sekretariaterne 1805-57. Ind
komne sager (vedr. 1851).

VI. Magistraten m.v. fra ca. 1858. Magistratens 2. afd.
Sekretariatet. Kopibog (vedr. 1861).

Akter

vedr.

Thor-

DET
KONGELIGE
BIBLIOTEK:
1396
n
fol.
Nachricht wegen der Familie des Hm Professoris
Wiedewelt in specie ihn selber und seine gemachte
Arbeiten betreffend. – 2152C 4°. Breve fra Wiedewelt
til Wasserschlebe. – 3055 4°. Vilhelm Klein: Arki
tektportrætter. 1896.
VED
EMBEDET.
Synsprotokol
1895f.
–
1909. – Korrespondanceprotokol m. indlagte
ca. 1900-18. – Inventarieprotokol 1944-1985.

1875breve

NATIONALMUSEETS
2.
AFDELING:
Korre
spondancearkiv. Sager henhørende under det særlige
bygningssyn 1894f. – Notater vedrørende Frederiks-
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Hetsch: Frederikskirkens plads 8. april-15. maj 1837,
beliggenhedsplan m. grundplan, opstalt og snit samt
perspektiv; A. 3587a-c. Hetsch’ projekt 1837; A
9387a-d. Hetsch’ projekt til Thorvaldsens museum
1838; A 9388a-b. Hetsch’ projekt 1855; A. 1809a-b.
Hetsch’ projekt 1855; 16922. Hetsch’ projekt 1862;
10544. M. G. Bindesbølls projekt 1838; 13704a-b.
Vilhelm
Petersens
projekt
til
Industriforeningen
1865; A. 13333a-b. L. P. Fengers projekt; u.nr. Unmacks plan og snit af tømmerkonstruktion 1878; A
10035a-h. Herholdts plan febr. 1880; u.nr. Carl Vil
helm Petersens plan 1880; K. S. 709. Grundplan til
en kirke, af Juvarra; K. S. 889a-b. Monumentalt an
læg. Bl. 60-62. Vilh. Kleins projekter til en kirke på
Frederikskirkens plads.

dateret

om Frederikskirken, jfr. bibliografisk oversigt i Kø
benhavns bibliografi. Litteratur om København til
1950, udg. Svend Thomsen, Drude Lange og Irmelin Nordentoft, I, 1957 med supplement, 1951-67,
udg. Svend Thomsen, 1967. Tre ældre monografier
er viet Frederikskirkens tidlige historie: F.J. Meier:
Marmorkirken fra 1749-1772. Et Bidrag til den dan
ske Kunsthistorie. For størstedelen af utrykte Kilder,
1883; Ferdinand Meldahl: Frederikskirken i Kjøbenhavn, saaledes som den blev projekteret i det XVIII
Aarhundrede af Eigtved, Anthon, Jardin m.fl., samt
dens Forhold til Danmarks og Europas Bygnings
kunst i det XVII og XVIII Aarhundrede, 1896;
Fr. Schiøtt: Frederikskirken paa Amalienborg, i Fra
arkiv og Museum, I, 1899-1902, s. 1-49. Heraf sup
plerede Meldahl kendskabet til kirkens projektering
på væsentlige punkter ved publiceringen af de talrige
af Fr. Schiøtt i Postvæsenets arkiv fremdragne teg
ninger (af Eigtved, Gabriel, Anthon og Jardin),
mens Schiøtt inddrog et bredere kildemateriale end
hidtil kendt. Senere forskning af Vilh. Wanscher,
Fr. Weilbach, Chr. Elling og K. Voss (jfr. noterne til
Frederikskirkens ældste bygningshistorie, s. 558.)
har bidraget til identificere ophavsmændene til de
forskellige tegninger, samt til at placerere projekter
ne i en arkitekturhistorisk sammenhæng. Den nyeste
tid har også bragt bidrag om Meldahls Frederikskirke og C. F. Tietgen som bygherre, vigtigst Hans
Helge Madsen: Meldahls rædselsprogram, 1983 og
Klaus Pedersen: C. F. Tietgen som bygherre, i HistMeddKbh. 1982, s. 67ff. og samme: Marmorkirken
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værk om Meldahl, Helga Stemann: F. Meldahl og
hans Venner, I-VI, 1926-32, hvoraf navnlig bd. IV
omhandler Marmorkirkebyggeriet og Meldahls for
hold til Tietgen.
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FREDERIKS KIRKE II
ARCHITECTURAL

HISTORY

In 1874 the banker and financier, C. F. Tietgen
took over the church ruin, by this time known
as the Marble Church and its precincts. He
planned to complete the church within ten
years; in fact, building operations were to go
on for twice as long. Unfortunately, the com
mencement of this large-scale undertaking
coincided with the effects of the international
financial crisis, which reached Denmark just at
the time, and which had marked consequences
for Tietgen’s many businesses. However, the
lengthy duration of the project allowed the ar
chitect to think out and revise his proposals
innumerable times, to which the vast quantity
of plans and drawings from the works office
bears witness.

Danmarks Kirker, København

Ferdinand Meldahl was appointed principal
architect. Both his and Tietgen’s commitment
to finish the church went back many years. For
Meldahl it was the fulfilment of a dream he had
nourished since he was fifteen, and he under
took the job without charge because he consi
dered it “a matter of honour”. Even Tietgen
considered it the “keystone of his deeds on
Earth”. It was also a matter close to his heart to
find more spacious and appropriate premises
for the Grundtvigian congregation than the
hospital chapel at Vartov.
Nevertheless before he ultimately acquired
the site a variety of ideas were deliberated on.
In 1867 Tietgen commissioned the architect,
Christian Zwingmann to prepare plans and
drawings for the completion of the Marble
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Fig. 285. Kirkens bagside under opførelsen. Tegning
1883 af A. (Albert?) Jensen. NM. – The rear part of the
church during erection. Drawing 1883 by A. (Albert?)
Jensen. NM.

Church (figs. 138-139), and it was this architect
whom Tietgen wanted for the church, but
under Meldahl’s supervision. However, a men
tal illness which steadily worsened caused
Zwingmann’s participation to cease in early
1876. About the same time as the preparation
of Zwingmann’s proposal Ludvig Fenger also
submitted his (see fig. 140). The establishment
of Det kjøbenhavnske Byggeselskab for housing in
1872 caused Tietgen to push forward with his
plans for the Marble Church and its surround
ings. With this in view Meldahl prepared a

housing development for the area as well as a
proposal for the church (figs. 142-144). Yet the
asking price for the plots on the south-west
corner was too high in Tietgen’s opinion, and
in the first instance these plans had to be
dropped.
Finally, in 1874, Tietgen considered the time
ripe to buy the square itself. He drew up a draft
of the contract of sale on 30th May, the final
document was signed on 2nd July, and on 5th
January 1875 the title deeds of the land were
his. The speed with which the final moves
were accomplished was probably due to a crisis
at the time in the cabinet, and surprising con
sidering the problem of this land had been sub
ject to debate in parliamentary committees off
and on for more than twenty years. The haste
with which the final deal was arranged, as well
as the bargain price of 200,000 Danish crowns,
soon came in for criticism, and in 1877 the
ministers involved were impeached. The pro
secution was skilfully conducted by Viggo
Hørup, the Liberal politician, nevertheless the
government was acquitted.
The contract of sale stipulated that the
church was to be completed within ten years,
and within the expiry of the first five years that
the sum of at least 200,000 crowns be spent.
These stipulations were not upheld. The first
fully prepared set of plans and drawings of the
church was not submitted before September in
1877, while tenders were not made for building
contractors until March 1878. Tietgen’s finan
cial difficulties meant that work on the church
ceased completely at various times. The sum
total of building costs amounted to c. 1,400,000
crowns,
a
million
more
than
originally
budgeted for. This sharp rise in costs was due
to increases in the dimensions of the church,
particularly its height. A number of large dona
tions, combined with money accrued through
the sale of the parcels of land round the church,
limited Tietgen’s personal stake to about
450,000 crowns. Another appreciable subsidy
was the fact that Meldahl refused any form of
fee in his capacity as architect of the church.
His team of assistant architects received pay
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ment; to begin with, Emil Blichfeldt, Georg
Tersling and Emil Lonholdt; later, Albert Jen
sen, in association with Carl Thonning and
Harald Garde, among others.
As mentioned earlier, the design of the
church passed through several phases during
the planning stages, and not until about 1884
were its principal features largely decided
upon. Even then, several variations in detail
existed and changes to the design were made
right up to the last. The earliest proposals
(figs. 148-149, 199, 230) reveal rather a low
flattened dome either with or without a lan
tern. Only in the course of 1876 did a higher
dome begin to be developed, but the plans and
drawings approved in 1877 (figs. 156-159) were
far from the final ones. A proposal of 13th Ap
ril 1879 had an elaboration of the dome and
lantern without a final decision being made as
to their dimensions (figs. 161-162). The lower
part of the church was spared a great number of
changes because of the limitations imposed by
existing walls from Jardin’s time. One import
ant change to the project, however, was that
the Corinthian order was chosen in 1881, in
stead of the Doric and Ionian orders previously
considered (fig. 286). Changes also occurred on
the building site. Rather than employing as far
as possible the existing stocks of marble on the
site, with additional marble brought in from
quarries in Norway, the upper parts of the
church were primarily built of limestone from
workings in Fakse (south Zealand) and Ø1and
(Sweden). Much of the earlier walling was in
such a state of dilapidation that far more of it
had to be pulled down and rebuilt than had
been anticipated.
The nucleus of the church and the dome had
sufficiently progressed by September 1883 for
topping-out festivities to be held when the
weathervane
was
added
to
the
lantern
(fig. 175). In the course of the following two
years the dome was roofed with copper. At this
point work began on the front part of the
church, and largely finished by the end of 1890.
The north, south and west facades were com
pleted at the same time.
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Fig. 286. Detaljtegning af tamburmuren med korintisk orden både ud- og indvendig, 2. maj 1881
(s. 669). RA. – Detailed model drawing of the drum with
Corinthian order both inside and out, 2nd May 1881.

Meldahl had already created an ambitious
programme for the embellishment of the
church at an early stage of the building opera
tions. He conceived the crypt as a central ele
ment, with Grundtvig’s coffin as its focal point
while above it in the nave stood the baptismal
font, with the Dove of the Holy Ghost beneath
the centre of the dome. To further decorate the
dome he envisaged paintings of the twelve
apostles and representations of the history of
the Christian Church, while statues of the pa
trons of the church, including Grundtvig,
adorned the outside of the building. The prin
cipal features of this decorative programme
were accomplished, although the most impor
tant of all, the plan to arrange a mausoleum in
the crypt for the mortal remains of Grundtvig
and other prominent Danish “fathers of the
church”, was dropped. To Grundtvig’s succes
sor as the incumbent of Vartov, Pastor C.J.
Brandt, fell the task of selecting the distin
guished people destined to be immortalised in
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Fig. 287. Bagpartiet efter fjernelse af stilladset 1891.
Kopier af Johannes Døberens og Elias’ statuer er
prøveopstillet foran facaden. Fot. KglBibl. – The re
ar of the building after the removal of scaffolding 1891.
Copies of the statues of John the Baptist and Elijah in trial
positions in front of the facade.

the cycle of statues round the outside of the
church. And Pastor Frederik Nielsen, later
bishop, chose the inscriptions and symbolical
representations for the interior. Only a number
of statues for the balustrade above the lower
storey reached completion, and when the
church was consecrated in 1894 only two of the
lower figures on the main facade were in posi
tion. The paintings of the dome, which had
been restricted to representations of the apo
stles and some angels, were completed in 1892
by H. C. Overgaard after the preliminary
drawings by Anton Dorph and Henrik Olrik.
Meldahl’s proposals for the interior of the

church (cf. figs. 187-188, 204-205) passed
through a number of phases. In the final pro
posal the altar and chancel rail, with two built-in
pulpits were at the west end of the church,
while the font, in accordance with Grundtvigian practice, stood by the entrance to the east,
and the organ was on the north wall. The con
secration of the church took place on 19th Au
gust 1894 in the presence of the Danish royal
family. The beginning of the ceremony was
unorthodox in that the inaugural address was
given by C. F. Tietgen.
Acoustical improvements had to be carried
out shortly after the consecration. The first step
was to put up draperies to shut off the arches,
as well as to dismantle the pulpit to the south,
and add a canopy to the north pulpit. The com
pletion of the series of statues outside at the
foot of the church was a matter of great im
portance to the Tietgen family, and in 1949 the
undertaking was completed. In 1973 the thir
teenth statue – Søren Kierkegaard – was put up
to north-west, Kingo’s Plads. On the other
hand, the tympanum relief over the east door
never came to anything. Problems with the in
terior of the church led to the addition of a
second font in the south niche of the chancel
rail in 1925, and in 1931 to the removal of the
pulpit in favour of a new pulpit of marble put
up along the north-west side of the chancel. In
1963 a new organ was placed near the entrance
to the church in the south-east. A major resto
ration carried out between 1970 and 1976 en
tailed the renewal of the copper roofing of the
dome, and much of the cornice and balustrade.
New central heating plant was installed.

ARCHITECTURAL DESCRIPTION
The Marble Church is a conspicuous silhouette
in the Copenhagen skyline by virtue of its
height and great dome. At close quarters this
monumental impression is deliberately rein
forced by the modest size of the square in
which it stands. The buildings flanking the pre
cincts of the church were built in 1881-85 ac
cording to Meldahl’s design.
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The church is built on Jardin’s foundations
and incorporates part of the original walls, in
the east end including the first storey. The cy
lindrical nucleus of the church is two storeys
high surmounted by a balustrade. Two exten
sions at the east and west facades respectively.
The main facade is to the east, and it is emphas
ised by a portico with six columns. Inside the
circular nucleus and concentric with it are
twelve brick pillars which support the drum.
The dome above is double. Its outer shell is
pointed in profile and crowned by a lantern
belfry.
The lower parts of the Marble Church are
built either of solid marble or a mixed core of
brick and stone rubble faced with marble. The
upper parts are largely rendered brick. A
number of additional architectural detail is in
limestone from quarries in Fakse (Zealand),
and Øland (Sweden). The basement and
ground level floors, as well as stairs, are of con
crete. The dome is roofed with copper; zinc
and cast iron have been employed for a series of
ornamental elements.
The exterior is enhanced by two rows of
statues, viz. round the foot of the church and
on the balustrade over the first storey. The
lower cycle numbers thirteen bronze statues
representing the Fathers of the Danish Church

Fig. 288. Udkast til medaljon med apostelnavn over
tamburens vinduer (s. 676). RA. – Proposal for medal
lion with the names of the apostles above the windows in
the drum.
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Fig. 289. Knud den Hellige, skitse udført 1914 af
Viggo Jarl (s. 708). LL fot. 1986. – S. Canute by Viggo
Jarl 1914.

from S. Ansgar to Grundtvig. The thirteenth
statue, an addition to the original series, is of
Søren
Kierkegaard.
Whereas
a
fourteenth
statue is planned which will represent B. S. Ingemann (figs. 211-219, 289). The statues were
put up in the period 1894-1973. The sequence
on the balustrade is of cast zinc, amounting to
eighteen figures in all taken from the Old and
New Testaments, from medieval ecclesiastical
history, and from the Reformation: beginning
with Moses and finishing with Martin Luther
(figs. 211, 220-22, 290). All these statues were
executed and put up between 1883 and 1887. In
addition, there is a number of vases on the
balustrade, and at the base of the lantern. Over
the central entrance are zinc reliefs of the four
evangelist symbols.
The circular interior is framed by the twelve
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STAINED-GLASS, WALL-PAINTINGS,
AND THE PAINTED DOME

Fig. 290. Martin Luther, udført 1883-84 af Theobald
Stein (s. 714). Kit Weiss fot. 1985. – Martin Luther by
Theobald Stein 1883-84.

A circular glass-painting acts as a skylight in
the vestibule. Executed after the preliminary
painting by C. N. Overgaard by the masterglazier Auguste Duvier, both of whom offered
to donate the window in 1893. It depicts an
angel garbed in white with an inscribed scroll:
»Lift up your hearts«.
The wall-paintings comprise two almost
identical panels flanking the altar which depict
a stag drinking in front of twining vines. In the
spandrels of the arches facing the centre are
twelve oval medallions with Christian sym
bols. Lastly, paintings of musical instruments
are depicted hanging on the wall in the vicinity
of the organ. These decorations were all done
by C. N. Overgaard, according to the terms of
a tender dated 14th September 1893, in imita
tion of mosaics.
The painted dome was executed by the same
artist, 1889-92, after the prototype by Henrik
Olrik and (after his death 1890) by Anton
Dorph. The twelve panels, horizontally di
vided by stucco medallions with cherub heads,
show the twelve apostles below (figs. 236, 23841, 291) and above standing putti.
FITTINGS

pillars which carry the drum and dome. There
is a narrow ambulatory between the outside
wall and these pillars. The chancel is a raised
dais projecting into the west segment of the
central interior. The main door is opposite at
the east end. A gallery tier has been interpo
lated at the north and south sides of the am
bulatory, though broken by the organ-loft in
the central arch to the north (figs. 225-26). The
east and west extensions contain a number of
secondary rooms: vestry and sacristy to the
west; mortuary and vestibule to the east. In the
north-west and south-east there are stairs lead
ing to the gallery and the loft above it. Access
to the loft over the brick dome is by spiral stairs
inside two of the pillars (south-east and north
west) .

By the time of the consecration of the church in
1894 all the large fittings – with the exception
of the font – had been made after model draw
ings by Meldahl. Added to these were a
number of smaller donations, primarily altar
plate. The most notable is the gold sevenbranched candelabrum presented to Grundtvig
upon the fiftieth anniversary of his priesthood
(fig. 255).
The altar and monumental altar-piece, con
ceived as a piece of architecture, stand to the
west. Two pulpits have once stood in niches in
the chancel rail, however they were removed in
1895 and 1930-31 respectively (figs. 235, 243).
In 1925 a marble font designed by Joakim
Skovgaard was put up into the south niche, but
the one to the north remained empty. The
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Fig. 291. Detalje af kuplen. LL fot. 1986. – Detail of the cupola.

original font by Stephan Sinding stands to the
north-east near the entrance (fig. 258). The pre
sent pulpit, designed by Emmanuel Monberg
1930-31 is on the north side of the chancel. The
church’s first organ, whose fancifully deco
rated case had been Italian-inspired, was re
placed in 1963 by the present organ and case
designed by Rolf Graae.
The church contains a number of portraits,
including C. F. Tietgen, who commissioned the
church; Grundtvig, and his successor at Var-

tov, C.J. Brandt; the latter’s son-in-law, the
first vicar of the Marble Church, J. H. Monrad
(figs. 270-71, 274). A wall monument by Niels
Skovgaard was put up in the south ambulatory
to the memory of C. F. Tietgen and his wife in
1920 (fig. 228).
The Marble Church has four bells cast in
1883 by F. Hamm. They hang in the lantern.
Their prototypes are the bells in the Roman
Catholic church in the Westphalian town of
Ems.
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Fig. 1. Udsigt over Frederiksstaden med Marmorkirken og Amalienborg plads. Fot. i KglBibl. – View of
Frederiksstaden with the Marble Church and Amalienborg.

FREDERIKS KIRKE

MARMORKIRKEN

INDLEDNING
NOTER S. 466

Oversigt. Med Frederiksstadens anlæggelse i
midten af 1700’rne fuldbyrdedes de sidste eta
per i den store udvidelse af hovedstaden, der
gennem mere end halvandet hundrede år havde
været i støbeskeen nord for den gamle bykerne.
Kronen på værket i kirkelig henseende var
grundlæggelsen af Frederiks kirke, – en monu

mental
centralkirke,
projekteret
1749
som
point de vue for enden af den nye bydels tvær
akse. Frederik V lagde selv den første bygge
sten til kirken, som opførtes til »Erindring om
den Naade, der i 300 Aar har opholdet og vel
signet den oldenborgske Stamme«. Samtidig
blev det fastslået, at den nye kirke skulle bære
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»Hans Majestæts høye navn og kaldes Friderichs Kirke«.1 Navnet »Frederiks kirke« (oftest
sammenskrevet
»Frederikskirken«)
har
kirken
bevaret til i dag. I ældre tid suppleredes dette
med betegnelsen »den danske Frederiks kirke«
til forskel fra »den tyske Frederiks kirke«
(Christians
kirke
på
Christianshavn,
jfr.
DK.Kbh.By, 4, s. 75). Hertil kommer det end
nu i vor tid gængse tilnavn »Marmorkirken«.
Dette blev allerede o. 1770 hæftet på bygnin
gen, som skulle have været opført af marmor
(s. 530).2
Valget af det kostbare byggeemne er blot ét
blandt flere vidnesbyrd om den betydning,
enevoldsmonarkiet tillagde den nye kirke, som
både i udstyr og format skulle repræsentere det
ypperste, riget formåede. Endnu mere talende
er det efter hjemlige forhold usædvanligt store
materiale af projekttegninger, der gennem åre
ne
udarbejdedes
til
kirken.
Frederikskirkens
bygningshistorie skulle blive meget langvarig
og
problemfyldt.
Allerede
1770
indstilledes
byggeriet »for en tid«, da det erkendtes, at de
økonomiske ressourcer ikke stod mål med de
store forventninger og ambitioner, der var
nedlagt i projektet. I de næstfølgende årtier
skulle det ikke skorte på forslag til gennemfø
relsen af byggeriet i en modereret version, men
den økonomiske baggrund – og til tider vel
også den politiske vilje – savnedes. Marmor
pladsen lå derfor hen som stenbrud med kir
kens torso som en malerisk ruin.
Efter forfatningsændringen 1849 fik Frede
riks kirke status som statsejendom og var såle
des ikke længere i kongehusets private besid
delse. Dens symbolbetydning som kongemin
de gled herefter noget i baggrunden, og der var
nu åbnet for mere nøgterne spekulationer om
kring sløjfningen af hele anlægget og bebyggel
sen
af
området
med
beboelsesejendomme.
C. F. Tietgens overtagelse af Marmorpladsen
»med den derpaa værende Ruin« 1874 bremse
de for alle videre overvejelser. Med Ferdinand
Meldahl som ledende arkitekt lykkedes det
omsider
at
virkeliggøre
enevoldsmonarkernes
storladne foretagende. Kirken blev rejst med
sin vældige kuppel – et statussymbol, som in

gen europæisk hovedstad af en vis betydning
måtte undvære. Det officielle motiv var imid
lertid et andet. Bygherren selv fremhævede, at
Frederiks kirke opførtes som en »Grundtvigsk
Katedral«, – et monument for N. F. S. Grundt
vig og tillige et samlingssted for hans menig
hed (s. 638).
Sognet. Med Frederiks kirkes placering i NyKøbenhavn 1749 skulle efter planerne realiseres
et længe næret ønske om en sognekirke til be
tjening af områdets og i første række Frederiksstadens beboere. Samtidig kunne Frederik V
herigennem fuldbyrde de intentioner i den hen
seende, en række af hans forgængere havde
haft. Valget af centralformen og anlæggelsen af
kirken i byplanen som fixpunkt for en lang ga
deakse var allerede foregrebet i den tolvkantede
S. Anna Rotunda, som Christian IV o. 1640 lod
anlægge tæt ved Østervold. Kirken blev ganske
vist opgivet igen o. 1660 (jfr. DK. Kbh.By. 6
(under udgivelse)), men tanken om en rundkir
ke spøgte også senere. Det fremgår af Henrik
Ryses Kastelsprojekt fra 1661 (DK.Kbh. By, 3,
s. 410). Hertil eller til planlægningen af den nye
kirke (Vor Frelsers kirke) på Christianshavn
knytter sig antagelig en serie udkast til kuppel
kirker
fra
1600’ernes
anden
halvdel
(jfr.
DK.Kbh.By, 2, s. 472). Endelig lod Christian
VI
projektere en kuppelkirke, der skulle opfø
res til minde om reformationsjubilæet 1736,
enten i Gothersgade eller Store Kongensgade.
Tegningen hertil var udarbejdet af den unge
hofbygmester Nicolai Eigtved, der godt en
halv snes år senere skulle forestå Frederiks
kirkens
projektering
(om
reformationskirken,
jfr. DK.Kbh.By, 6 (under udgivelse)).
Selv om ingen af disse kirkeprojekter således
skulle blive gennemført, rejste der sig fra slut
ningen af 1600’rne forskellige mindre kirker og
kirkesale i området. Det gjaldt dog for samt
lige, at de enten var standskirker (Kastelskirken
og
Garnisonskirken)
eller
institutionskirker
(kirkesalene i Søkvæsthuset og Stokhuset, fra
1752 tillige i Abel Cathrines stiftelse og fra 1757
og 1769 i Frederiks Hospital og Almindelig
Hospital). Om disse, jfr. DK.Kbh.By, 6. En
delig fandtes i området en kirke til den refor
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Fig. 2. Marmorkirken, set fra Grønningen.
Church seen from Grønningen. Oil painting by Emil Lund 1901.
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NOTER TIL S.463-66
For arkivalier, litteratur og forkortelser, jfr. i øvrigt
s. 761.
1 Peder Hersleb: Rigernes almindelige Jubel-Glæde
over Guds Naade mod den Oldenborgske Stamme
(...) Tillige en kort Jubel-Tale paa Festens tredie Dag
ved en ny Kirkes (Friderichs Kirkens) Grundlæggel
se (...) U.å. (1749); s. XXI.
2 Jfr. Rtk. 423. 2-9. Overbygningsdirektionen, Ko
pibøger. 10. dec. 1771: »der Marmor Kirche.«
3 Jfr. August Nissen: Samling og Bestemmelser ved
rørende Københavns Kommune 1607-1839, 1919,
s. 37f.
4 Den Danske Atlas, II, 1764, s. 193f.
5
RA. DaKanc. H.6. Forestillinger for 1. Departe
ment, 1804, nr. 231.
6 August Nissen (note 3), s. 302.
7
Ved embedet. Korrespondanceprotokol 18751909.

Fig. 3. Idealprospekt af Frederiksgade med Frederikskirken til højre og Amalienborg plads til venstre. Kobber
stik 1763 af G. E. Rosenberg efter tegning af N.-H. Jardin. Fra »Plans, coupes et élévations de l’Eglise royale de
Fréderic V«, 1765 (1769) – Ideal view of a street: Frederiksgade, with Frederik V’s Danish church, Frederikskirken on
the right, and Amalienborg Plads on the left, print by G. E. Rosenberg, after a drawing by N. H. Jardin. From »Plans,
coupes et élévations de l'Eglise royale de Fréderic V«, 1765 (1769).

FREDERIKS KIRKE I
1749 – 1770
BYGNINGSHISTORIE
NOTER S. 558

ter fik navn efter den regerende monark, Frede
rik V, og det var langt mere end blot en tom
dens tidlige bygningshistorie er uløseligt for
gestus.
Kongen
stod skulle
selv rejse
som grundejer af det
bundet med anlæggelsen af Frederiksstaden – den nye bydel,
der i årene
fra 1749
jordstykke, der for bydelens vedkommende
sig nord for den gamle bykerne på jordene af
blev overladt private liebhavere med Køben
det 1689 nedbrændte lystslot Sophie Ama
havns magistrat som mellemled. Undtaget var
lienborg (fig. 6). Både kirken og det nye kvar
dog i første instans et areal midt i området,
Indledning. Projekteringen af Frederiks kirke og
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stensværk), der blomstrede op i kølvandet på
byggeriet.
Fremfor alt fik det store foretagende dog en
politisk
symbolværdi.
Grundstensnedlæggelsen til kirken skete under fejringen af det olden
borgske
kongehusjubilæum
oktober
1749
(s. 473). Som en samtidig mindemedalje fast
slog, opførtes Frederikskirken i taknemmelig
hed mod Gud for 300 års velgerninger imod
det oldenborgske hus (jfr. s. 473). Eller som det
poetisk udtryktes af Christian Wadskiær i et lej
lighedsdigt:

Fig. 4. Mindemedalje, udført ved Frederik V’s død
1766 af Daniel Jensen Adzer efter tegning af Jo
hannes Wiedewelt (s. 469). Nationalmuseet. – Medal
commemorating the death of Frederik V in i 1766, struck by
Daniel Jensen Adzer after Johannes Wiedewelt.

hvor fire palæer skulle opføres omkring en ot
tekantet plads. Også kirkens grund, en tidlige
re lysthave, der havde tilhørt kongens tante,
prinsesse Charlotte Amalie, forblev i majestæ
tens eje. På samme måde påtog Frederik V. sig
selv at finansiere det ambitiøse kirkeprojekt.
Set ud fra et samfundsøkonomisk og socialt
aspekt måtte Frederiksstadens anlæggelse ube
tinget blive til gevinst for residensstaden. Det
understregedes da også i gavebrevet af 12. sept.
1749 til byen København, hvordan det nye
kvarter takket være sin bekvemme nærhed til
havnen og toldboden »ikke lidet kan contribuere Commerden at facilitere og befordre«.1 Her
til føjedes – ikke uvæsentligt – at bydelen sam
tidig kunne blive til nytte og zirat. For opførel
sen af kirken kunne lignende nyttesynspunkter
fremføres. En relevant motivering var afhjælp
ningen af den akutte kirkenød i det urimeligt
store S. Nikolaj sogn, der også måtte betjene NyKøbenhavns indbyggere (se ovenfor). Samti
dig skulle byggepladsen blive befordrende så
vel for de implicerede kunstnergrupper og
håndværksfag, som for de industrier (det nor
ske marmorbrud og det bornholmske sand

»Kongen selv, det store Tempel,
Har et mindre her bestemt
Til Erkiendtligheds Exempel,
At Guds Tak blev ikke glemt
For Trehundred-Aarig Alder
Af den Himmelborgiske,
Som sig Oldenborgisk kalder,
Danske Konge-Linie ...«2

Oprindelig skulle selve kirkebygningen have
båret dette til skue med en krans af de 12 olden
borgske monarkers portrætmedaljoner, place
ret på kuppeltamburen (s. 478f.).
Frederiksstadens
andet
betydningsmættede
monument var Frederik V.s rytterstatue på
Amalienborg plads. Grundstenen til soklen
blev karakteristisk nok lagt i forbindelse med
fejringen af enevoldsregeringens 100-års jubi
læum oktober 1760. Finansieringen af rytter
monumentet, der allerede omtales på et tidligt
stadium af bydelens projektering, skyldtes han
delens
repræsentanter,
Asiatisk
Kompagni,
som »Kongen et Minde vil sette, Fordi han den
gjorde i Rolighed glad«.3 Bydelens to tyngde
punkter, – Guds hus og monumentet for »Hans
fuldkomne Billede«4 – knyttedes sammen af
en gade, Frederiksgade, der samtidig dannede
tværaksen i det store anlæg (fig. 7).
Det blev ikke bygherren, Frederik V, beskå
ret at se det ambitiøse kirkeprojekt fuldendt i
sin levetid. Men alligevel fremhævedes Frederikskirkens opførelse blandt kongens vigtigste
fortjenester ved hans død 1766.5 Betegnende
nok er det også denne kirkes facade (i den af
N.-H.Jardin planlagte skikkelse), der tillige
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med Fromheden pryder forsiden af Daniel Jen
sen Adzers mindemedalje, udført efter tegning
af Johannes Wiedewelt (fig. 4). Som randskrift
læses de manende ord: »Vetat mori« (Det hind
rer i at dø). Ikke desto mindre skulle der kun gå
få år, før kongens søn og efterfølger, Christian
VII 1770 valgte at bringe det bekostelige byg
geri til ophør (s. 539f.).
I løbet af de 21 år, Frederikskirkens bygge
plads bestod, skulle monumentet kun komme
til at rejse sig knap en snes meter over jords
monnet, – og det endda blot på skuesiden mod
Frederiksgade. Inden for denne årrække havde
Fig. 5. Udkast til bebyggelsesplan for Amalienborg
have 1749 (s. 469). RA. – Sketch proposal for the deve
mindst seks forskellige arkitekter leveret deres
lopment of Amalienborg Gardens 1749.
forslag til den oldenborgske mindekirke. Først
26. juni 1756 approberedes det projekt, der
(ca. 350 × 600 alen), midtdelt på langs og tværs
skulle blive det endelige – et udkast af den fra
af to ca. 30 alen brede gader. I skæringspunktet
Frankrig indkaldte arkitekt Nicolas-Henri Jarmellem disse er en kvadratisk plads (ca. 130 ×
din. Af de mange forslag, der skulle præsente
alen) –med
et forskellige
firkantet felt
res for majestæten og hans rådgivere, kendes – direkte eller130
indirekte
i alt 16
pro i ottekantet ind
ramning
i
midten,
antagelig
et statuefunda
jekter, der vil blive gennemgået i det følgende,
ment. Planen dækker et areal, svarende til den
tillige med kirkens bygningshistorie i tiden
daværende Amalienborg have (fig. 6); mod
frem til 1770.
nord medtager den desuden en mindre del af
ANLÆGGELSEN AF DEN NYE BYDEL
den tilgrænsende mønstringsplads indtil en østvestgående linje, svarende omtrent til beliggen
I de tidligste kilder vedrørende det ny kvarter
heden af Prinsessegade (ved Landkadetakademiet) og Nygade mellem tømmerpladserne
var kirken endnu ikke nævnt. 21.aug. 1749
mod havnen. Den lange nord-sydgående gade
henvendte oversekretæren ved Danske Kancel
udmunder over for Store Strandstræde. Der
li, Johan Ludvig Holstein sig til sin bror Carl
imod synes den korte tværgade ikke at være sat
Holstein, præses i Admiralitetskollegiet, i an
i forbindelse med den bebyggede halvdel af
ledning af kongens beslutning om overdragel
6
sen af den »saakaldte Amalienborg Plads«.
Bredgade. Gaden fører over i en smal passage
(gangbro?), der udmunder ved U. Fr. Gylden
Admiralitetskollegiet forelagde 29. aug. sagen
løves palæ. En nord-sydgående linje AB, lagt
for Holmens chef, admiral U. F. Suhm, der på
ca. 90 alen fra den angivne gadelinje mod hav
grundlag af en tegning, han »haver bekommet
nen, markerer bebyggelsesgrænsen, som Suhm
af hr. Agent Biørn«, kommenterede planen og
især frarådede bebyggelse for tæt på de brand
ønskede den.
Sagens videre forløb inden for de næste par
farlige tømmerpladser ved havnen.7 Den sum
måneder lader sig følge gennem aktstykker fra
mariske plan, hvis kunstneriske ophavsmand er
de involverede offentlige myndigheder, men
ukendt, hidrørte åbenbart fra storkøbmanden
desværre mangler det omtrent vigtigste: de pla
Andreas Bjørn, en af tidens driftigste forretner, der udarbejdedes parallelt med forhandlin
ningsmænd. Det har derfor været nærliggende
at tillægge ham æren som en af projektets ini
gerne.
Vi kan derfor kun indirekte slutte os til,
tiativtagere.8
hvordan inddragelsen af en kirke har påvirket
Planen (fig. 5) viser et rektangulært område
planlægningen for bydelen. Kirken er første
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Fig. 6. Udsnit af Københavnskort med Amalienborg have og Mønstringspladsen (nr. 10-11), samt prinsesse
Charlotte Amalies have (nr. 12). Fra Den Danske Vitruvius, 1746. – Detail of map of Copenhagen with Ama
lienborg have and Mønstringspladsen (no. 10-11), as well as princess Charlotte Amalie’s garden (no. 12).

gang nævnt 9. sept, i et koncept til det officielle
reskript af 12. sept, om overdragelsen af »Ama
lienborg Have med derved liggende Mynsterplads« til kongens undersåtter.1 Beslutningen
om bebyggelsen blev endelig truffet på et møde
i gehejmekonseillet samme dag, konceptet ud
arbejdedes, og en uge efter kunne betingelserne
for byggeriet således kundgøres. Det fastsloges
her, at »Den paa hele Pladsen forfattede og
approberede Tegning« i alle måder skulle følges
og »ei til Runddelene« bygges.9 Under reskrip
tets syvende punkt anførtes: »Til desto mere
Bequemmelighed for dem, der etablere sig i
denne Deel af Staden, skal der blive bygt en
Kirke i Nærværelse«. Kirkens placering er dog
ikke specificeret. Antagelig har den approbere
de tegning – i modsætning til den ældre – om
fattet både haven og mønstringspladsen, altså
et ca. 1050 × 420 alen stort areal. Endvidere må
der have været angivet et antal »runddele«
(pladser) i eller ved området, som bebyggelsen

måtte tage hensyn til.10 Desuden fire åbninger
gennem
tømmerpladserne
fra
Toldbodgade
mod Stranden foruden den allerede eksisteren
de Nygade.
Det har været nærliggende at antage, at teg
ningen af 12. sept. var udført af hofbygmesteren, Nicolai Eigtved.11 26. sept. 1749 sendte
han nemlig til J. L. Holstein en rentegnet udga
ve af generalplanen. Denne havde Eigtved måt
tet udarbejde på ny »zu folge der allergnädig
sten Approbation nach den aufgeleimten Blätgen«.12 Den rentegnede generalplan, dateret 25.
sept.13 er også gået tabt. Det samme gælder to
tilhørende facadetegninger, dels til ét af de »4
Höfe am Marckt«, dels en standardmodel til
den øvrige bebyggelse.
Der kom til at gå yderligere tre uger, før de
ændrede tegninger nåede frem til Magistra
ten.14 I mellemtiden havde kongen præciseret,
at han selv reserverede sig pladsen, på hvilken
de »4 Hotels« skulle stå, »som skal formere det
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Fig. 7. Christian Geddes kvarterkort 1757 over S. Anna Øster kvarter med Frederiksstaden. – The local map by
Christian Gedde of S. Anna Øster quarter with Frederiksstaden.

mellemste store Torv«.15 Endelig måtte det nu
tages med i betragtning, at der i stedet for de
tidligere nævnte fire små åbninger gennem
tømmerpladserne skulle være én stor åbning
midt for byggepladserne på 200 alen, samt en
46 alen bred allé eller åbning ned til vandet,
nærmest Kvæsthuset. Dette sidste krav blev
dog frafaldet af økonomiske grunde, og en væ
sentlig mindre åbning på kun 32 alen foreslået
»lige for den nye Tværgade« (= Frederiksgade).16 5. nov. forfattede stadskonduktøren et
målebrev på området på grundlag af den ap
proberede generalplan, og 15. dec. kunne Råd
stuen yderligere meddele, at man havde ladet
tage en rigtig genpart af samme. 6. dec. 1749
fik Magistraten omsider skøde på den store
grund, og udstykningen kunne begynde.17
Med generalplanen af 25. sept. må dispositi
onen for Frederiksstaden i alt væsentligt have
været fastlagt, sådan som den kendes fra senere
gengivelser, den tidligst bevarede fra 28. dec.

1750 (fig. 10). Firdelingen af det nu udvidede
område ved hjælp af to krydsende gader er gen
taget fra det ældste udkast (fig. 5), men gader
nes placering er afgørende forrykket, ligesom
den centrale plads’ form og dimensioner er æn
dret. Forskydningen af den nord-sydgående
langgade i retning mod havnen kan være betin
get af admiral Suhms grænselinje, omend hans
krav for bebyggelse hinsides linjen ikke blev
respekteret. Hvad angår tværgadens placering,
er den utvivlsomt afhængig af inddragelsen af
den nye kirkes grund, tidligere prinsesse Char
lotte Amalies have.18 Bredden af centralpladsen
mellem de to skærende gader må også have
været tilpasset efter kirkepladsen (ca. 200 alen).
Det har ikke været muligt af kilderne at aflæse,
præcis hvornår overdragelsen af prinsessens ha
ve har fundet sted (jfr. s. 472). Derfor må det
stå åbent, hvorvidt denne faktor allerede kan
have påvirket planen af 12. sept., eller om den
først fik virkning på den ændrede plan af
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25. sept. Det sidste forekommer mest sandsyn
ligt. Der er en påfaldende overensstemmelse
mellem bredden af kirkepladsen, det først nu
omtalte »mellemste torv« med de fire »Ho
tels«, samt åbningen mod havnen. Dette kunne
tyde på, at alle var brikker i en samlet plan,
hvor tværaksen betonedes gennem en række på
i alt tre pladser fra kirken til havnen.19 Tanken
om en åbning nærmest vandet blev dog forelø
big skrinlagt. Fra sidste halvdel af oktober har
kirkens placering under alle omstændigheder
ligget fast. 21. okt. 1749 approberedes Eigtveds
tegninger til bygningen, og 30. okt. blev
grundstenen lagt (s. 473).

KIRKENS GRUND
Den grund, der blev udset til Frederiksstadens
kirke, var en lysthave, tilhørende Frederik V.s
tante, prinsesse Charlotte Amalie. Haven lå
skråt over for den store Amalienborg have, og
prinsessen plejede her undertiden »at opholde
sig en Times Tid om Sommer-Dagene for at
nyde en Forandring af Luften«.20
Grundstykket strakte sig fra Bredgade i øst
til Store Kongensgade i vest. Mod syd stødte

haven op til en anden lysthave ved U. Fr. Gyl
denløves palæ og mod vest lå Prinsessegade
med den daværende fajancefabrik (fig. 7-8).
Selve havearealet udgjorde en uregelmæssig
firkant, der mod Bredgade målte ca. 190 alen,
mod Store Kongensgade ca. 210 alen, mens
flankerne mod nord og syd var på henholdsvis
175 og 205 alen. Hertil kom imod Store Kon
gensgade et rektangulært område (ca. 20 × 102
alen) med et antal mindre bygninger og skure
til prinsessens gartner (fig. 8). Haven inddeltes
af to krydsende alléer med aflange bassiner. I
knudepunktet var lagt en lille ottekantet pavil
lon med fire lavere hjørnekabinetter, opført
1723 af Johan Cornelius Krieger.21 De fire, næ
sten kvadratiske arealer i hjørnerne udfyldtes af
bede, idet et større område nærmest centrum
kunstfærdigt var prydet med prinsessens kro
nede monogram.
På et ikke nærmere fastlagt tidspunkt inden
oktober måneds slutning må haven være blevet
overdraget kongen. Den ottekantede pavillon
tjente endnu 30. okt. 1749 et vigtigt formål
som ramme om den højtidelige grundstensnedlæggelse. Herefter blev lysthuset og et orangeri
nedrevet, og havens vækster flyttet andetsteds

Fig. 8. Opmåling af prinsesse Charlotte
Amalies have. Udsnit af kort over
Amalienborg kvarter, o. 1740. Store
Kongensgade anes øverst i billedet,
Bredgade nederst. 1:1200 (s. 472).
KglBibl. – Plan of Princess Charlotte
Amalie’s garden. Detail of a map of the
Amalienborg quarter, c. 1740.
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Fig. 9. Prospekt af Bredgade med Kadetakademiet til højre og prinsesse Charlotte Amalies have til venstre,
delvis skjult bag et stakit (s. 472). Tegning udført 5. aug. 1751, i Landkadetternes tegnebog, RA. – View of
Bredgade with the military academy (Kadetakademiet) on the right, and Princess Charlotte Amalie’s gardens on the left,
partly hidden behind a fence. Drawn on 5th August 1751.

hen.22 Lysthaven skulle nu være kirkegrund,
eller som udtrykt i floromvundne vendinger af
biskop Peder Hersleb, »et Plante-Bed, for Siele
at opelske til at blive Retviisheds Planter, for
siden at forflyttes i Guds Lyst-Have her oven
til«.23
GRUNDSTENSNEDLÆGGELSEN
Fejringen af det oldenborgske kongehusjubilæ
um fandt sted i dagene 28.-30. okt. 1749. Alle
rede i april udgik meddelelse til landets biskop
per om programmet for festlighederne, der på
tredjedagen skulle omfatte bl.a. latinske taler af
rektorer og konrektorer ved landets lærde sko
ler.24 Programmet blev i hovedtræk gennem
ført som planlagt, men umiddelbart før minde
festen kundgjordes et nyt punkt for 30. okt.:
Nedlæggelsen af den første sten til en ny kir
ke.25

Kongen ankom om formiddagen til prinses
sens have, ledsaget af et stort følge. I den otte
kantede pavillon midt i haven var der til almin
delig orientering ophængt »Grundrids, Afteg
ning og Facade« af den nye kirke, tegnet af
»Generalbygmester Obrist Eigtved«.26 Sjæl
lands biskop Peder Hersleb holdt først en kort
tale med udgangspunkt i skriftstedet: »Denne
Steen skal blive et Guds Hus« (1 Mos. 27,22)
med en velvalgt hentydning til stamfaderen for
Israels 12 stammer, Jakob, der efter sin vision
om himmelstigen oprejste den sten, han havde
brugt som hovedgærde, til en støtte, der skulle
være Guds hus. Ligesom Jakobsstigen skulle
den kongelige jubelfest minde om Guds nåde,
og den oldenborgske stammes velgerninger var
at lignes ved stigens trin. På samme måde var
nedlæggelsen af kirkens grundsten et vidnes
byrd om kongens gudsfrygt og taknemmelig-

474

FREDERIKS KIRKE I 1749-1770

Fig. 10. Plan af Frederiksstaden 1750. Udsnit af Københavnskort, udført af S. C. Gedde (s. 471). RA. –
Plan of Frederiksstaden 1750. Detail of a map of Copen
hagen by S. C. Gedde.

hed for Guds nåde imod det oldenborgske hus
gennem de seneste 300 år.27
Kongen trådte herefter ned fra pavillonen for
at lægge grundstenen netop dér, hvor altret
skulle stå. Til lejligheden var en tilhugget og
udhulet sten nedsat i haven. Her lagde majestæ
ten en smukt udarbejdet æske af norsk marmor
med forskellige jubelmedaljer, slået til festen.
Deriblandt var en særlig medalje, udfærdiget
netop til denne anledning, med indskriften: »In
Memoriam Servatæ Per Tria Secula Regiæ Do
mus Oldenburgicæ Grato in Deum Animo,
Fredericus V Rex Dan. Norv. Hujus Templi
Primum
posuit
Lapidem
D.XXX
Octobr.
MDCCXLIX« (Til Amindelse, at Gud i 300
Aar har bevaret Det Kongel. Oldenborgske

Huus har Friderich den Femte, Konge til Dan
mark og Norge af et taknemmelig Hierte lagt
den første Steen til denne Kirke den 30. Oc
tobr. 1749).28
Sidenhen blev en dæksten nedhejst, idet kon
gen først med en særlig murske og hammer af
sølv havde lagt kalken hertil. Om stenen gjor
des derpå en mur, øverst lukket med en stor,
tung sten, der blev lagt på til paukers og trom
peters lyd.29
Efter veludført gerning drog de kongelige
tilbage til Christiansborg. Endnu en tid har
Herslebs afsluttende velsignelse nok klinget for
de tilstedeværendes ører – at bygningen måtte
forfremmes og fuldføres til Guds ære og kon
gens glæde, og at »Guds Naade maatte være
med dem, som denne Bygning skulle forestaae,
at deres Gierning maa vel lykkes«. Festdagen
afsluttedes
for majestæternes vedkommende
med nedkastning af jubelmedaljer fra slotsbalkonen og efterfølgende gallataffel. De ved
grundstensnedlæggelsen
medvirkende
hånd
værksmestre og svende blev heller ikke glemt.
Dagen efter indleverede Eigtved en regning på
153 rdl. for et traktement af vin, konfekt, kaffe
og te til de implicerede.30 Selv var hofbygme
steren 28. okt. blevet forfremmet til oberst.31

ARBEJDET INDLEDES.
BYGGERIETS ADMINISTRATION
OG FINANSIERING
Der skulle forløbe omtrent et halvt år fra grund
stensnedlæggelsen, før arbejdet på byggeplad
sen kunne gå i gang. Som nævnt ovenfor forelå
21. okt. 1749 en række approberede tegninger
til kirken, antagelig identisk med det udkast,
der var at se ved grundstenshøjtideligheden
godt otte dage senere.
28.
dec. 1749 fastslog en kongelig resolution,
at Eigtved inden fire uger skulle indlevere
overslag til byggeriet, »nebst dazu gehörigen
Zeichnungen«.32 27. febr. 1750 fremlagdes det
første overslag, der dog kun angik tømrer-,
murer- og smedearbejdet i forbindelse med
fundamenteringen, i alt budgetteret til 37.686
rdl.33 Som understreget af hofbygmesteren
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manglede der endnu oplysninger om de bedste
og billigste materialer, før det endelige over
slag for hele bygningen kunne gives. I øvrigt
var fundamenteringen alt, hvad der inden for
samme år kunne præsteres.
Overslaget af 27. febr. blev forelagt den
øverste instans for landets bygningsvæsen,
Bygningskommissionen af 1742, hvis økono
miske eksperter, Partikulærkammerets kasserer
Gabriel Linde og bogholderen S. G. Hildermann, samt den kommiterede fra Rentekam
meret, Jacob Barchmann, 5. marts udfærdigede
en forestilling til kongen. Man nærede stor be
kymring ved de omfattende udgifter i betragt
ning af »der Zeichnungen wie auch des Obrist
Eigtwedt in der Commission gethanen Anzei
ge«, hvilket mindst ville beløbe sig til et par
tønder guld. Alene kuplen på kirken ville kom
me til at løfte sig 17 alen højere end tårnet på
S. Nikolaj kirke (dvs. ca. 150 alen). Kommissi
onen henstillede derfor til majestæten, at Eigt
ved i overensstemmelse med sin instruks som
hofbygmester og de kongelige ordrer udarbej
dede et generaloverslag for hele byggeriet med
tilhørende tegninger. 17. marts resolverede
Frederik V dog, at arbejdet med pilotering og
fundering snarest skulle gå i gang og det ind
sendte overslag derfor foreløbig godkendes.
Men Eigtved skulle inden seks uger aflevere et
ordentligt generaloverslag og samtlige tegnin
ger til kommissionens gennemsyn og udtalel
se.34 21. april forelå beregningerne vedrørende
omkostningerne til hele kirken, i alt 259.407
rdl. Indlagt i beregningerne findes et udateret
(samtidigt?) overslag fra stenhuggermester Ja
cob Fording over udgifterne, såfremt bygnin
gen skulle beklædes med marmor ind- og ud
vendig. Dette ville betyde en merudgift på
465.814 rdl., i alt 725.221 rdl.35 Efter Eigtveds
sidste projekt af 6. maj 1754, som Anthon et år
efter vurderede, ville beløbet dog kun blive på i
alt 598.000 rdl. (jfr. s. 492).
Det var som nævnt Bygningskommissionen,
der i henhold til sin instruks af 25. april 1742 i
den første fase fik opsyn med kirkebyggeriet. I
kommissionen var både Eigtved og hans kolle
ga, Lauritz de Thurah, beskikkede.36 Kommis
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sionen var underlagt Adam Gottlob Moltke,
kongens nære ven, hofmarskal og direktør for
Partikulærkammeret. Denne havde fra begyn
delsen haft overdirektionen over kirkebygge
riet. Samarbejdet med Eigtved forløb dog
langtfra gnidningsfrit (jfr. s. 484), og det kan
have været en af årsagerne til, at man 31. marts
1753 valgte at nedsætte en særskilt kirkebygningskommission. Den nye kommission talte
foruden Moltke og Barchmann (tilforordnet),
gehejmeråderne C. A. Berckenstein og J. H.
E. Bernstorff, overceremonimester V. C. von
Plessen, samt som anden tilforordnet, kabi
netssekretær F. C. Esmarck. Dens opgave var
som mellemled mellem bygmesteren og kon
gen at have overopsyn med arbejdet, materiale
leverancerne (vigtigst af alt den norske mar
mor) og økonomien, samt føre tilsyn med for
arbejderne til kirkens udsmykning og til de
vigtigste inventarstykker (alter, prædikestol,
vaser, skjolde og figurer).37 Esmarck forvaltede
fra 4. april 1750 den årlige udbetaling fra parti
kulærkassen, oprindelig fastlagt til 40.000 rdl.
pr. år, men ifølge resolutionen »foreløbig« be
grænset til 16.000 rdl. De årlige bevillinger
blev dog suppleret med tilskud fra kongens
egen kasse, i alt en sum på 51.000 rdl. frem til
1756.38
EIGTVEDS FØRSTE PROJEKTER
1749-52
I de fem år Eigtved ledede Frederikskirkens
byggeri, fra efteråret 1749 til sin død 7. juni
1754, udarbejdede han mindst fem forskellige
projekter, hvoraf fire er daterede, henholdsvis
21. okt. 1749, 20. marts 1752, 10. april 1754 og
6. maj 1754. Blandt disse er bevaret tegninger
fra udkastene af marts 1752 (s. 478) og april
1754 (s. 489). Det tidligste forslag fra 1749 lader
sig antagelig belyse gennem en udateret plan og
et tværsnit af kuplens tagværk. Hertil slutter
sig en fundamentsplan, der lader sig deducere
af senere optegninger (s. 478). Det senest ap
proberede projekt af maj 1754 er omtalt i en
afgangsliste
fra
Partikulærkammeret
1774
(nr. 15, facade og profil), men synes ikke beva
ret (s. 491).39 Derimod kendes et udateret for-
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Fig. 11. Fundamentsplan af Eigtveds kirke. Rekonstruktion på grundlag af G. D. Anthons og N.-H.Jardins
planer fig. 44 og 53. 1:600 (s. 478). Tegning MN 1985. – Foundation plan of Eigtved’s church. Reconstruction on the
basis of G. D. Anthon’s and N. H. Jardin’s plans, figs. 44 and 53.

slag, udarbejdet formentlig samtidig med pro
jektet af april 1754 og i hvert fald før det sidste
udkast fra maj (s. 490). I afgangslisten er nævnt
endnu et sæt tegninger fra Eigtveds hånd (nr. 9,
to grundplaner, en profil og en facade). Disse
kan referere til et af de ovennævnte projekter
eller måske hidrøre fra et, nu ukendt, forslag.
Eigtveds først approberede projekt, der ikke
tidligere har været nævnt i litteraturen, forelå
21. okt. 1749, knap en måned efter den rentegnede generalplan over hele området.40 Det er
antagelig dette forslag (omfattende grundrids,
»Aftegning« (her et prospekt?) og facade), der
kunne beses i havepavillionen ved grundstens
nedlæggelsen (s. 473). En anden samtidig be

skrivelse nævner alene »en Prospect-Tegning
(...), (hvoraf) man kunde slutte sig til, at det vil
blive en meget ziirlig og prægtig Bygning,
prydet med 3 Taarne«.31 Det må være den høje,
lanterneprydede midtkuppel, der sammen med
de to flankerende tårne har givet anledning til
denne lidt misvisende omtale. At den meget
høje kuppel var et karakteristisk element allere
de i dette første forslag, herom vidner dog også
Bygningskommissionens omtale fra 5. marts
1750 (s. 475). Når man dertil føjer, at facaden
kun på enkelte punkter (udvidelse af indgangs
partiet og åbningerne herover, samt tilføjelsen
af de kongelige medaljonportrætter) blev revi
deret i projektet af marts 1752 ifølge en påskrift
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på den bevarede tegning (fig. 14), må det for
modes, at kirkens udformning i hovedtræk har
været fastlagt allerede 1749.
Kirken var formet som en centralbygning,
hvis tre nedre stokværk dannede sokkel for den
usædvanligt høje tamburbårne midtkuppel og
de to lavere sidetårne med løgkupler. En sam
menligning med de bevarede facadetegninger
fra 1754 (fig. 19 og 24) viser, at Eigtved i den
efterfølgende fase kun ændrede enkelte detaljer.
En væsentlig afvigelse fra 1752-projektet var
dog tamburens udformning. Herom vidner to
udaterede tegninger af bygningens øvre del: et
tværsnit gennem kuplen med angivelse af tag
værkets tømmerkonstruktion og fire tilhøren
de planer, alle samlet på ét blad (fig. 12-13).41
Dimensionerne og profilen svarer nøje til 1752tegningen, bortset fra to væsentlige detaljer,
udformningen af tamburens vinduer og hoved
gesimsen herover. Tagværksplanens nederste
(halve) diagram må svare til et snit gennem
tamburens vinduesetage. Det viser et system
med seks åbninger (dvs. i alt 12), indbyrdes
adskilt af skiftevis enkelte og dobbelte volutter
(fig. 13). Denne sekvens genfindes 1752, dog
med den vigtige forskel, at åbningernes antal er
reduceret til 10, idet de to vinduespar i øst og
vest er blevet slået sammen til to store åbninger
over hovedindgangen.42 Det var netop denne
forandring, der i følge påskriften var tilkom
met 1752. De enkelte indaddrejede volutter, er
blevet erstattet af fremspring, kronet af statuer.
Hovedgesimsen på tværsnittet (fig. 12) genta
ger skemaet med volutter, der her er udaddrejede, som det endnu ses på sidetårnene 1752
(fig. 14). Disse blev sidenhen erstattet med por
trætmedaljoner. Samtidig er de nedre partier
ved kuppelfoden blevet smykket med ekstra
Fig. 12-13.
mentlig fra
12. Snit af
tamburetage
(s. 477). –

Snit og planer af kuppel og lanterne, for
Eigtveds første projekt 1749. 1:600. RA.
kuppel og lanterne (s. 477). 13. Planer af
samt af kuplens og lanternens tagværk

Cross-section and plans of the dome and lan
tern, probably from Eigtved’s first project 1749. 12.
Cross-section of the dome and lantern. 13. Plans of the
drum storey, as well as the roof construction of the dome
and lantern.

Danmarks Kirker, København
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profilled. Kuppeltværsnittet og de tilhørende
planer afspejler således et ældre stadium i for
hold til 1752-projektet og er formentlig udar
bejdet som supplement (måske ledsaget af et
arbejds- og materialoverslag) til det approbere
de sæt af 21. okt. 1749.43 At dette ikke har været
tilstrækkeligt detaljeret som grundlag for byg
gearbejdet, herom vidner en kongelig henstil
ling om flere tegninger, både af 28. dec. 1749
og 17. marts 1750.34
27. febr. 1750 afleverede hofbygmesteren dog
en tegning til kirkens fundament, ledsaget af et
overslag vedrørende denne del af bygningen.
Fundamentsplanen, der opnåede approbation i
tiden mellem 27. febr. og 30. maj 1750, er ikke
bevaret. Men den kan som nævnt udledes fra
senere planer af G. D. Anthon og N.-H.Jardin
(fig. 36, 44, 53). Planen giver en væsentlig in
formation om kirkens indre pillekrans på det
tidlige stadium (fig. 11). 12 støttefundamenter
er angivet inden for den ydre ringmur. Frareg
net underlaget for alterpartiet i vest og hoved
indgangen i øst har dette antagelig svaret til 10
piller i kirkerummet. Dette bekræftes af på
skriften på den tidligst kendte grundplan fra
april 1754 (fig. 18). Her er som anført bibeholdt
de seks hovedpiller med forstærkning, mens fi
re mindre piller er udeladt. På planen er dog
angivet fire pillepar af væsentlig reduceret om
fang i nordøst, nordvest, sydøst og sydvest, på
de oprindelige støtters plads.
I begyndelsen af maj 1750 udløb den af kon
gen i marts angivne frist på seks uger for indle
vering af overslag og tegninger. Eigtved havde
dog allerede 21. april affattet en »Ohngefehrliche Berechnung« over samtlige udgifter. Om
han også fremkom med flere arbejdstegninger
er uvist, men ret sandsynligt. Dog har der næp
pe før 20. marts 1752 foreligget et nyt samlet
projekt at dømme efter hans brev til Moltke af
samme dato.35
Baggrunden for udarbejdelsen af det nye for
slag kan have været et ønske om en dekorativ
forbedring af det gamle projekt. Dette støt
tes af en korrespondance mellem Moltke og
den designerede udenrigsminister J. H. E.
Bernstorff. I et brev 14. aug. 1751 – det eneste

kendte aktstykke i sagen – takker Moltke Bern
storff for den »Plan de l’eglise«, som han har
modtaget. Han nævner desuden, at Eigtved sy
nes meget tilfreds med »des idées de monsieur
Varin« og siger, at planen vil være ham til stor
hjælp i forbindelse med kirkens udsmykning
(»l'embelissement de l’eglise«). Brevet omtaler
endelig, at en planlagt Frankrigsrejse for Eigt
ved samme sommer antagelig må udskydes til
den kommende vinter.44 Muligvis er det Eigt
veds Norgesrejse september 1751, der har stil
let sig hindrende i vejen (s. 484). Med udgangs
punkt i Moltkes brev må man slutte, at Eigt
veds approberede tegninger fra 1749 gennem
Bernstorff, der siden årets begyndelse residere
de i Danmark, har været sendt til sagkyndig
vurdering i Paris. Det var en fremgangsmåde,
som også skulle benyttes ved andre af kirke
projekterne (s. 508). Den rådspurgte »monsieur
Varin«, måske billedhuggeren og bronzestøbe
ren Pierre Varin,45 udarbejdede et forslag, der
endnu 1774 registreres under Varins navn i Par
tikulærkammeret. Det beskrives her som om
fattende i alt tre tegninger (grundrids, profil og
facade).39 Ingen af disse kendes. Derfor vides
det heller ikke, om Varins konsulentvirksom
hed bestod i andet end forslag til en dekorativ
forbedring af Eigtveds projekt.
Facadetegningen af 20. marts 1752 (fig. 14)
var del af et sæt på i alt fire blade, mærket »A« –
»D«. Facadetegningen er i nederste venstre
hjørne mærket »Lit. C«.46 Sættets øvrige dele
omfattede, som anført i den ledsagende beret
ning af Eigtved, to grundrids (»A«-»B«) og et
alternativt forslag til facaden (»D«). Disse tre
tegninger kendes ikke. Hovedindgangsdørene
var som nævnt blevet gjort bredere og større,
således »dass die fahrende im trockenen absteigen können«. Åbningerne herover, samt i
3. etage, var tilsvarende udvidet. Endelig fore
slog Eigtved, at »zum Gedächtnis über den
Haubt-Gesimse der 3te Etage, der Allerhöchst
Regierende Oldenburgische Stam bis jetziger
Zeit en Medaille angebracht werde«. Som et
variationsforslag fremlagde hofbygmesteren en
tegning (»D«), hvor der også i 3. etage var stør
re åbninger (ikke alene mod øst og vest), flan-
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Fig. 14. Hovedfacade. Eigtveds projekt af 20. marts 1752. 1:600 (s. 478). Kunstakademiets Bibliotek. – Main
facade. Eigtved’s project of 20th March 1752.
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Fig. 15. Alternative forslag til udformningen af portalpartiet, jfr. projektet af 20. marts 1752 (s. 480). Kunsta
kademiets Bibliotek. – Alternative proposals for the principal entrance, cf. project of 20th March 1752.

keret af joniske søjler. Dette ville ganske vist
forbedre kirkens udseende, men dog være for
bundet med ekstra omkostninger, idet søjlerne
ville komme til at træde foran fundamentet og
(i forhold til etagen under) hvile på hvælvene.35
Trods de ekstra udgifter skulle dette forslag,
der dels forbedrede lysforholdene i kuppelrum
met, dels bragte lanternens system i harmoni
med tårnenes joniske orden, blive inkorporeret
i det næstfølgende, bevarede udkast af april
1754 (fig. 19). Tårnene i fig. 14 følger i øvrigt
bygningens dekorative system i hovedtræk
med afvekslende fuget og glat parti forneden,
men der er ikke korrespondance mellem vin
duesformer eller -højder i underdelens 2. og
3. stokværk. Også i de øvre etager, svarende til
kirkebygningens tambur og hovedgesims, fin
des variationer. Over for tamburens volutformede pilastre er der som nævnt højere joniske
søjler. Tårnenes brede hovedgesims har dob
belte volutter (som i det ældre forslag), men nu
placeret overfor de 12 kongemedaljoner. Den
høje tilspidsede kuppel gennembrydes af to eta
ger åbninger, som giver lys til den indvendige
kuppellanterne – et forhold, der ikke var illu
streret i de ældre kuppeltegninger (fig. 12-13).
Den kronede, udvendige lanterne afslutter søj
leordnernes rangfølge opadtil med korintisk

orden. Bortset fra dekorative detaljer svarer
profilen til fig. 19.
Facadetegningen af 1752 illustrerer, hvordan
bygningskompleksets lave underetage med sin
vandrette fugning klart har haft karakter af
sokkel for de to ovenliggende etager, der var
smykket med pilastre og søjler i dorisk orden.
Denne opbygning er, som det ofte er blevet
fremhævet, sikkert bevidst tilpasset Amalienborgpalæerne. Dog er kirkefacadens øvre
del ca. 4 alen højere end de tilsvarende led på
palæerne som en understregning af dens større
betydning.47 Over den vandrette hovedgesims
ses en balustrade, som netop gennembrydes i
midten af en frontispice med den kongelige
bygherres monogram i rocailleprydet ramme.
På hver side heraf symboliserer to liggende
kvindefigurer kongens valgsprog »Prudentia et
Constantia«, mens den vingede Fama ovenover
udbasunerer monarkens ry. De fire flankerende
figurer viser dyder (Justitia, Temperantia (?))
eller andre personifikationer (kvinde med spejl
og buste, kvinde med trompet og løve
(Gloria?)).
Seks bevarede variationer til hoveddøren og
frontispicen viser udkast til dekorative ændrin
ger (fig. 15-17, 73).48 Det fremgår ikke af Eigt
veds beretning, om disse udgjorde en del af
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Fig. 16. Alternative forslag til udformningen af portalpartiet, jfr. projektet af 20. marts 1752 (s. 480). Kunsta
kademiets Bibliotek. – Alternative proposals for the principal entrance, cf project of 20th March 1752.

sættet. I princippet kan de også være tilkommet
som et særskilt supplement. Forslagene berører
højden af hoveddøren og dennes form, den
overliggende kartouche og de flankerende par
tiers fugning og udsmykning (fig. 15-16, 73).49
Den alternative frontispice indføjer et nyt ele
ment: en trekantfronton, på hvis skrånende si
der de to dyder har fået plads, mens det konge
lige navnetræk, nu formet som et spejlmono
gram, ses over gavlspidsen i et pæreformet
skjold (fig. 17).

BYGGEARBEJDET
UNDER EIGTVEDS LEDELSE
1750-54
Med den kongelige resolution af 17. marts 1750
var der officielt givet grønt lys for byggearbej
dets påbegyndelse, dvs. for opførelsen af fun
damenterne i henhold til Eigtveds foreløbige
plan af 27. febr. En ældre kongelig resolution af
9. sept. 1749 havde imidlertid fastlagt, at man i
forbindelse med arbejder på kongens slotte og
bygninger skulle lade afholde licitation blandt
de til det pågældende arbejde mest anvendelige
håndværkere for at opnå et så økonomisk til
bud som muligt.50 Denne forordning måtte
bygningskommissionen
nødvendigvis
tage

stilling til, selv om Eigtved allerede havde ind
hentet tilbud fra murermester Krause og tøm
rermester Zuber. Som et kompromis foreslog
man dog i betragtning af byggeriets vigtighed
at lade kongen selv vælge blandt fire af Eigtved
anbefalede murermestre og et tilsvarende antal
tømrere. Materialeleverancerne blev derimod
udbudt i licitation. Kongen bifaldt 27. april
uden videre den sidstnævnte beslutning. Hvad
angår selve fundamentsarbejdet, valgte han de
to mestre, som Eigtved allerede havde indhen
tet tilbud hos, og som i øvrigt begge figurerede
på den fremsendte liste. For opførelsen af selve
kirken ville kongen dog først meddele sin reso
lution, når de komplette overslag forelå. I øv
rigt indrømmedes toldfrihed for de til funda
mentet fornødne pommerske bjælker og spær,
tillige med en tilladelse til frit at anvende red
skaber og håndlangere fra byggepladsen ved
residensslottet.51
30.
maj 1750 var kontrakterne vedrørende
fundamentsarbejdet opsat og 15. juni approbe
ret, såvel med håndværkere (murermester
Krause, tømrermester Zuber), som med leve
randørerne (teglmestrene Peter Henningsen og
Hans Korff, firmaet Bonfils og Oberkampf an
gående kalk, brændt med stenkul, hofstenhug
ger Jacob Fording for kalk, brændt med træ,
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samt Jacob Madsen og Johan Conrad Reusch
for leverancen af groft mursand). For den fort
satte leverance af materialer til det øvrige kirke
byggeri havde man i licitationsprotokollen an
ført, at eventuelle liebhavere hertil ville få nær
mere besked i januar (1751). Leverandørernes
kontrakter indeholdt da også et tilbud om se
nere leveringer.52
21. april 1750 fremlagde Eigtved sin om
trentlige beregning af de samlede omkostnin
ger ved byggeriet. Foruden fundamentsudgifterne, der hvilede på de allerede indhentede
overslag, var her anført de forventede beløb for
materialer (mursten, kalk, sand, tømmer og
tov) og arbejdsløn (murere, tømrere, kobber
dækning »mit Ornamenten«, snedker og bil
ledhuggere til arbejdet på kongens kirkestol og
prædikestolen). Alt i alt anslået til 259.407 rdl.
og 37 skilling (!).35 Blot fire år senere var det
ganske andre tal, der nævntes (s. 494f.). En
meget væsentlig post var i øvrigt udeladt af det
første budget: udgiften til kirkens beklædning
(se ndf.).
Indtil videre koncentrerede man sig om byg
gepladsens etablering og fundamentsarbejdet.
17. marts blev Hinrich Block ansat som bygningsforvalter med bolig i gartner Bruhns tidli
gere residens ved den nuværende kirkeplads,
og fra 6. april blev løjtnant Agricola stillet i
spidsen for arbejdsstyrken. Samme dag be
gyndte gravningen til fundamentet.53 Det er
ikke gennem regnskaberne muligt at fastslå
præcist, hvor langt man nåede inden for de
enkelte år i den tidligste fase. 1750 må arbejdet i
første række have bestået af pilotering med
nedramning af pæle og nedstampning af sten,
bl.a. gamle mur- og kampesten fra Ama
lienborg plads. Arbejdet besværliggjordes af
tilsivende vand fra den fugtige grund, og 20
ærlige slaver var siden 24. aug. 1750 bestandig
beskæftiget ved pumperne. Man arbejdede dog
med så stor ildhu, at naboejendommens brønde
tørlagdes. Efter standsningen af arbejdet i de
kolde
vintermåneder,
hvor
fundamenterne
midlertidigt tildækkedes, videreførtes bygge
riet 1751 og 1752. Som understreget i både Zu
bers og Krauses kontrakter omfattede arbejdet

også en forberedelse til placering af »die einwendige Pfeiler, sonach der Zeichnung in die
Öfnungen angedeutet (sind)«.51 Murermester
Krauses kontrakt lød på opførelse af fundamentsmurene 4 alen under og 2 alen over hori
sonten. Dette mål synes nået i sommeren 1752.
Fra august samme år udbetaltes i hvert fald 500
rdl. i afdrag til fortsættelsen af muren over ho
risontniveau udover det allerede i kontrakten
fastlagte beløb. Heraf afregnedes for sidste rate
15. jan. 1752. Der var da ifølge en opgørelse pr.
29. marts 1756 af Lauritz de Thurah, der ledede
arbejdet på byggepladsen efter Eigtveds død,
opmuret 4631 alen3 over horisonten.53 Men ar
bejdstempoet var fra 1753 mærkbart nedsat.54
Materialleverancerne
indledtes
ligeledes
1750. Efter kongelig resolution af 27. april op
nåedes toldfri indførsel af det fornødne tøm
mer, der i henhold til aftale leveredes af køb
mændene, rådmand Falck, Peter Casse og Hel
ge Holm. 26. febr. 1751 opnåedes frihed for
fragtafgift, stempelpapir og accise for de skibe,
der transporterede mursten, eftersom »denne
Friderichs Kirke bliver opbygt af Vores eegne
Midler, Gud til Ære, Hoved Staden til Zirath,
saavelsom og Stadens Indvaanere, følgelig og
Magistraten i fremtiden til Gavn og Nøtte«.53
Men kongen ønskede ikke at berøve toldbe
tjentene deres skriverpenge, der skulle udredes
af kirkekassen. Efterhånden som byggemateri
alerne indløb, oplagredes de dels på selve kirke
pladsen, dels for det tungere gods’ vedkom
mende på kajen ved Søkvæsthuset, hvortil kir
ken siden 1750 betalte særlige bolværkspenge
for losning og lægning af materiel. Ifølge kon
gelig resolution af 28. april 1751 installeredes
der en kran her.55
I årene 1750-54 er materialerne strømmet ind
i en mængde, der snart oversteg det i kontrak
ten fastlagte kvantum. Således havde tegl
værksejerne Henningsen og Korff frem til 1754
leveret mere end den dobbelte mængde mur
sten. Det har muligvis i en vis grad sløret den
kendsgerning, at den anden hovedleverandør,
Madame Erichsen fra Nivå teglværk i stedet for
de aftalte 400.000 sten kun havde erlagt 4.500
stk. pr. 3. aug. 1750. Det øvrige kvantum eller
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Fig. 17. Alternativt forslag til hovedfacadens frontispice, jfr. projektet af 20. marts 1752 (s. 480). Kunstakade
miets Bibliotek. – Alternative proposal for the frontispice of the main facade, cf project of 20th March 1752.

en mængde på 330.936 stk. var derimod bragt
til en anden byggeplads i nabolaget, Moltkes
palæ på Amalienborg plads, der disse år rejste
sig i et hastigt tempo. Det var så meget desto
mere problematisk, eftersom disse sten var ⅔
rdl. billigere end de øvrige, og kongen herigen
nem kunne have sparet betydelige udgifter.
Moltke havde selv tilbudt at erstatte murstene
ne enten »in Natura oder mit Gelde a 6⅔ rdl.
oder 7 rdl. pr. mille«, men Frederik V valgte
»aus besondern Gnaden« at skænke stenene til
sin yndling og lade beløbet tilbagebetale af Par
tikulærkassen.56
SPØRGSMÅLET OM
DEN NORSKE MARMOR
Inden for de første travle byggeår havde man
endnu ikke taget endelig stilling til det yderst
relevante spørgsmål: hvilket materiale kirken
skulle beklædes med, indvendig såvel som ud
vendig. Først 1753 faldt den kongelige resolu
tion om valget af norsk marmor, men talrige
undersøgelser og overvejelser var gået forud. I
denne forbindelse var det ikke uden betydning,
at både Eigtved og stenhuggermester Fortling

havde interesser i leverancen. Begge var inde
havere af marmorbrud i Østnorge (ved Gjellebæk i Lier herred).57 Hertil kom, at Eigtved
stærkt anbefalede et nyligt fundet sandstensbrud i Nærud (se ndf.).
Overvejelserne om norsk marmor synes alle
rede begyndt i foråret 1750. Indlagt i Eigtveds
beregning af 21. april over de samlede bygge
omkostninger findes et udateret Promemoria,
med angivelse af omkostningerne til en samlet
beklædning af kirken efter et af Fortling pro
jekteret overslag.35 At spørgsmålet om norsk
marmor blev drøftet på dette tidspunkt, be
kræftes af, at udenrigsminister Johan Sigis
mund Schulin kort før sin død (13. april 1750)
skal have givet Fortling et mundtligt tilsagn
om leverancen på marmor til »der untersten
Sockel an der gantzen Circumferentz«. Da
Fortling fremførte sit tilbud i sommeren 1750,
måtte Eigtved dog bemærke, at der endnu intet
var resolveret herom. Kongen accepterede alli
gevel tilbudet.58 Fortling fremsendte 4. nov.
samme år et overslag på i alt 168.349 fod3 mar
mor til den samlede ud- og indvendige beklæd
ning op til kuplen, gulvet undtaget. Alt leveret
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på 5 år.59 Sagen fik imidlertid lov at hvile, og
foreløbig nøjedes hofstenhuggeren med at le
vere sokkelstenene.
1751
var der opstået en ny situation. Et lo
vende sandstensbrud på gården Nærud i Hed
marken var bragt for dagens lys, og september
samme år rejste Eigtved til Østnorge for at un
dersøge dets muligheder. Han var meget opti
mistisk mht. stenens kvalitet, der efter hans
mening var fuldt på højde med Bremersandstenen. Desuden ville Nærudstenen være billige
re, når først en transport blev lagt i faste ram
mer. De til kirken nødvendige 16.630 alen3
kunne leveres på 5 år (1752-56).60
Stillet over for de to alternativer blev sagen
af Moltke 6. april 1752 forelagt Bygningskom
missionen, hvori Eigtved også havde sæde.
Valget mellem marmor og sandsten (sidst
nævnte både fra Bremen og fra Nærud) skulle
ikke afhænge af de økonomiske forhold, men
snarere af en vurdering af 1) stenenes holdbar
hed til den udvendige beklædning og 2) mulig
hederne for en punktlig leverance af den norske
marmor. Kommissionen konsulterede en ræk
ke sagkyndige, arkitekterne Thurah og Fort
ling, billedhuggerne Louis-Augustin Le Clerc,
Simon Carl Stanley, Johan Christoph Petzoldt
og
Andreas
Gercken,
samt
stenhuggerne
G. H. Bahecke og J. P. Pfeiffer. Deres konklu
sion talte ifølge Eigtveds vurdering klart for
sandstenen, omend man ikke utvetydigt havde
foretrukket den norske fremfor den nordty
ske.61 Spørgsmålet var dog ikke afklaret her
med. Godt en måned senere indsendte kom
missionens tre økonomiske og juridiske eks
perter, Barchmann, Linde og Hildermann en
selvstændig redegørelse, der tankevækkende
nåede en helt anden konklusion end Eigtveds,
nemlig til fordel for det norske marmor. Denne
indstilling var en klar tilsidesættelse af hofbyg
mesteren. Samtidig rummede den forskellige
udfald mod Eigtved, der endog fik en »næse«
for at have undladt at sende kommissionen
overslag, såvel for kirken som for Frederiks
hospital på trods af den kongelige resolution
17. marts 1750.
Eigtveds reaktion var særdeles skarp. Han

tilbageviste den fremførte kritik. Samtidig for
klarede han, at når han i øvrigt ikke havde
fremlagt de nævnte overslag for bygningskom
missionen, skyldtes det dennes efter hans op
fattelse manglende sagkundskab. »Disse Herrer
Justice Raader have, ved Gud, ingen Begreb på
noget af slige Ting«.62 Det åbne opgør mellem
den nu sygdomssvækkede hofbygmester og de
kongelige embedsmænd bekræftes også fra an
den side.63
Herefter blev forhandlingerne lagt i hænder
ne på en uvildig instans, et af kongen nedsat
tremandsudvalg,
hvis
medlemmer
sidenhen
indgik i Kirkebygningskommissionen (Bern
storff, Berckentin, von Plessen). Udvalget tog
sig god tid. For at få nye argumenter indhente
de man betænkninger fra Norge (biskop Erik
Pontoppidan),
Frankrig
(usigneret),
Sachsen
(overlandbygmester Julius Heinrich Schwarze)
og Sverige (Carl Hårlemann). Alle anbefalede
marmorstenen. Det samme gjorde det hjemlige
ekspertpanel, hvis mening nu var mere detalje
ret refereret. Også Eigtved blev hørt. Han fast
holdt sine tidligere fremførte synspunkter, men
lovede dog, hvis marmoret valgtes, at levere
halvdelen i en kvalitet, svarende til Fortlings.
Efter ordre havde han yderligere undersøgt den
mere kompakte marmor fra Cummersø, men
fundet den for dyr.39
Den endelig afgørelse lå hos Frederik V. Ikke
uventet valgte han den norske marmor fra
Fortlings og Eigtveds stenbrud. Officielt stadfæstedes beslutningen 31. marts 1753.64 Ved
samme
lejlighed
oprettedes
Kirkebygnings
kommissionen (s. 475) – vel ikke mindst i lyset
af samarbejdsvanskelighederne mellem Eigt
ved og den eksisterende Bygningskommission.
Selv havde Eigtved direkte anmodet om »sich
gern (...) von unsere ordinairer bau Commissi
on dispensiret sehen mögte«. For yderligere at
fremskynde
byggeriet
bevilgedes
samtidig
60.000 rdl. for 1753.65 Resolutionen af
31. marts fastslog, at marmorleverancen på i alt
150.014 fod3 skulle deles ligeligt mellem Eigt
ved og Fortling, således at hver over en femårig
periode (1753-57) sendte 15.000 fod3 pr. år. Det
allerede eksisterende lager på ca. 5.000 fod3 fra
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Fig. 18. Plan af 1. etage (underetage). Projektet af 10. april 1754. 1:600 (s. 488). RA. – Plan of the lower storey.

både Eigtved (?) og Fortling skulle leveres in
den for 14 dage. Det var nu Eigtveds opgave at
opsætte kontrakten. Denne approberedes først
11. maj 1754.53 Den lange forberedelsestid
skyldtes ikke mindst et modsætningsforhold
mellem de to leverandører, der var uenige om
betingelserne for leverancen. Striden kom helt
op på overfladen i et brev 22. aug. 1753 til kirkebygningskommissionen fra Fortling, der an
modede, om han »mit dem Herre Obristen und
Hof-baumeister Eigtvedt in Ansehung der Kir
che Gebäude nicht mehr agiren dürfte«.66 Eigt
veds betingelser, som de var udformet i en fo
reløbig specifikation af 14. april 1753, ville rui
nere Fortling, der i øvrigt samme år slet ikke
havde kunnet komme til at tale med hofbyg
mesteren. Problemerne drejede sig dels om det
allerede leverede materiales skæbne, dels om
Eigtveds krav om alene at modtage mindre,

delvis tilhugne blokke efter i forvejen angivne
mål, et krav, Fortling afviste som uøkonomisk
bl.a. »falls die Kirchezeichnung annoch veran
dert wurde«.67 Den endelige kontrakt af
11. maj 1754 fastslog, at besparelserne på savelønnen som foreslået af Eigtved ikke kunne op
vejes af fordelen ved frit at kunne udvælge de
bedst egnede blokke og herefter bearbejde dem
direkte på byggepladsen. Leverancen skulle
derfor (i overensstemmelse med Fortlings øn
sker) ske i store blokke, losset ved Kvæsthuskajen eller på Gammelholm.59

EIGTVEDS SIDSTE PROJEKTER
Problemerne omkring etableringen af marmor
leverancen til kirken har antagelig lagt beslag
på en ikke ringe del af Eigtveds tid i hans sidste
leveår. Samtidig var hans helbred svækket.68
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Det har næppe heller bedret hans situation at
erfare, hvordan man 1753 fra højeste sted end
nu engang havde besluttet at søge ekspertbi
stand til forbedring af kirkens ydre udform
ning. Utilfredsheden med projektet af 20.
marts 1752 gjaldt facaden og her først og frem
mest portalen og kirkens hovedindgang, der
syntes for »snævre og trykkede« (trop etroits,
et trop ecrasés).
Bernstorff, som siden 31. marts 1753 havde
været medlem af den nye kirkebygningskommission, bad 26. maj s.å. den danske gesandt i
Paris, Ditlev Reventlow, om at konsultere den
arkitekt, som han skønnede bedst egnet mht.
denne bygningstype, for at høre hans mening
og lade ham udkaste en tegning. Opgaven var
dog underkastet visse betingelser. De allerede
lagte fundamenter skulle respekteres, – der
måtte intet ændres ved selve kirkens opbyg
ning (l’ordonnance), og den nye tegning skulle
være i harmoni med kuplen og de to sidetårne.
Som bilag fulgte kopier af Eigtveds tegninger,
heraf udtrykkelig nævnt en fundamentplan
(nr. 1) og en facadetegning (nr. 4).69
Det havde oprindelig været Reventlows tan
ke at videresende opgaven til Italien på grund af
Pariserarkitekternes »ringe smag hvad angår
den ydre dekoration«. Juni 1753 havde han dog
forelagt tegningerne for Ludvig XV.s hofarki
tekt (Premier architecte), Ange-Jacques Ga
briel, hvis nyligt projekterede École Militaire
havde gjort indtryk på Reventlow for sin »nob
le simplicité«.70 Gabriel havde 1740 bistået det
danske hof med et – dog ikke benyttet – udkast
til Dronningens galleri på Christiansborg.71
Også denne gang erklærede han sig indforstået
med at levere et forslag, men udbad sig yderli
gere oplysninger foruden de allerede foreviste
tegninger. Gabriels entusiasme satte dog Re
ventlow i en noget penibel situation. Berøvet
de nødvendige tegninger, hvis kopiering han
skønnede for bekostelig, var han nu forhindret
i at kontakte andre arkitekter. Især havde han
følt sig fristet til at spørge sig for i Torino.
Utvivlsomt spøgte erindringen om Filippo Juvarra, hvis hovedværk, kuppelkirken »La Superga« også var en inspirationskilde for Eigt

ved i arbejdet på Frederikskirken (jfr. s. 555).72
Heller ikke Bernstorff var begejstret for den
vending, sagen havde taget. Selv ønskede han
at høre »l’un des ms. Blondel«, vel den frem
trædende arkitekt og teoretiker, Jacques Fran
çois Blondel eller hans fader, arkitekten Jean
François Blondel.73 Gabriel fik november 1753
supplerende planer, og 13. maj 1754 kunne Re
ventlow omsider rapportere, at han havde
modtaget hele to projekter (»A« og »B«), Disse
blev herefter ekspederet videre til København,
men var endnu ikke ankommet 3. juni.74 Eigt
ved døde selv fire dage efter, og det er derfor
udelukket, at de nye projekter kan have haft
indflydelse på hans sidste tegninger. For sin
møje modtog Gabriel et sølvbordstel til
ca. 12.000 livres. Noget endeligt honorar havde
han ikke ønsket bortset fra dækning af sine ud
gifter. Herudover bad han om lov til at beholde
Eigtveds tegninger, hvilket Reventlow i den
foreliggende situation dårligt kunne nægte
ham. Men den danske diplomat understregede
dog, at de skulle returneres, hvis man absolut
udbad sig dem i København.75 For en detaljeret
analyse af Gabriels projekter, se s. 492.
Mens man afventede resultatet fra Paris, sy
nes Eigtveds allerede foreliggende tegninger
endnu engang at være underkastet en nøje
granskning. 8. febr. 1754 udbad hofbygmeste
ren sig de approberede tegninger (facade, to
grundplaner, en profil og en portaltegning) re
tur »zur weitern bearbeitung«. Af den efterføl
gende korrespondance fremgår, at det først og
fremmest har drejet sig om kopiering af det
approberede materiale, idet der dog ønskedes
yderligere en profiltegning med tårnene (tvær
snit mod vest), en halv facadetegning og en
halv profil (sammentegnet?). 22. febr. sendte
Eigtved kopierne af 1. og 2. etages grundpla
ner, samt facaden. 5. marts fulgte en halv
grundplan af nederste etage (svarende til hori
sontniveau) og en profiltegning (vel den halve,
der nævnes ovenfor). Endnu manglede dog det
ønskede tværsnit mod vest, som efterlystes
7. marts.35
Udfaldet af den fornyede undersøgelse om
kring de approberede tegninger lader sig aflæse
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Fig. 19. Hovedfacade. Eigtveds projekt af 10. april 1754. 1:600 (s. 488). RA. – Main facade. Eigtved’s project of
10th April 1754.

488

FREDERIKS KIRKE I 1749-1770

Fig. 20. Plan of 2. etage. Projektet af 10. april 1754. 1:600 (s. 488). RA. – Plan of the upper storey. Project of 10th
April 1754.

rent konkret i eksistensen af et nyt projekt, da
teret 10. april 1754. Heraf er bevaret fire teg
ninger, mærket »C« og nummereret fortløben
de fra 1-4 (facade, grundplaner af underetage,
2. etage samt kuppeletage) (fig. 18-21).76 Hertil
knytter sig et længdesnit mod syd, samt en
sammentegning af to halve planer, henholdsvis
over underetagen og 2. etage (fig. 23,22). Ingen
af disse er daterede.77 Endelig kendes to uda
terede tegninger, – en facadeopstalt og en halv
plan af samtlige etager.78 Disse to tegninger,
der antagelig repræsenterer et alternativt for
slag til projektet af 10. april 1754, vil blive om
talt mere udførligt nedenfor (s. 490f.).
Facadeopstaltens (fig. 19) påskrift opsumme
rer de vigtigste ændringer i forhold til det tidli
gere projekt: forhøjelse af underetagen, æn
dring af indgangsportalen, der nu er smykket
med søjler, samt »visse forandringer« i kuppel

etagen. En sammenligning med projektet af
20. marts 1752 (fig. 7) bekræfter dette. Den
nedre etage er forhøjet med 3,5 alen. Samtidig
er dens status som underordnet sokkeletage re
duceret ved fremhævelsen af hovedindgangen,
der nu er flankeret af søjler79 og indrammet af
bredere, reliefsmykkede siderisaliter uden refendfugning. Vinduerne i de tilbageskrånende
sider ved midtpartiet er erstattet af portaler (til
de indvendige trapper), mens tårnets nedre åb
ninger er blevet til statuenicher, prydet af Mo
ses’ og Johannes Døberens(?) skikkelser. Ho
vedetagen ovenover er stadig den domineren
de, men ligesom i underetagen har midtpartiet
fået øget vægt og monumentalitet. Tre + tre
doriske (toskanske) søjler flankerer nu den cen
trale åbning, – hvad søjleordenen angår en no
get uortodoks løsning over for underetagens
korintiske støtter. Endvidere er mezzanineta-
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Fig. 21. Sammensat plan af tamburetage, kuppel og lanterne. Projektet af 10. april 1754. 1:600 (s. 488). RA. –
Composite plan of the drum storey, dome and lantern. Project of 10th April 1754.

gens åbninger indføjet som ekstra lyskilder i
selve hovedbygningen og ikke som tidligere
kun forbeholdt mellembygningerne ved tårne
ne. Også i kuppeletagen er lysåbningerne ble
vet udvidet, her ved at slå de oprindelige fire
par dobbeltvinduer, adskilt af en pille, sammen
til fire store, nu søjleflankerede vinduer, sva
rende til den centrale åbning i øst og vest. For
størrelsen af vinduesåbningerne og tilføjelsen af
joniske søjler var dog allerede blevet præsente
ret i en tidligere tegning, »D« fra 20. marts
1752 (s. 478f.). Bjælkeværket over de joniske
søjler er forkrøppet og danner konsoller for
siddende putti med kranse, ført omkring mo
narkernes portrætmedaljoner. Disse er i øvrigt
nu vendt mod venstre og følger hermed solens
gang. Over tamburzonen er kun mindre foran
dringer i kuplens profilering og i tårnspirenes
vinduer.

Planerne af 10. april 1754 (fig. 18-21) er de
ældst kendte af kirkens nedre etager. Derfor
lader eventuelle variationer i forhold til ældre
projekter sig ikke direkte aflæse. Én forandring
er dog udtrykkeligt nævnt i påskriften på blad
nr. 2 (fig. 18), bibeholdelsen af de seks hoved
piller og udeladelsen af fire mindre piller. Dette
giver som nævnt s. 478 anledning til at rekon
struere den ældre plan med i alt 10 piller, hvil
ket underbygges af fundamentsplanen.
Kirkens planlagte indretning fremgår af de
eksisterende grundrids og det udaterede læng
desnit (fig. 23). Et prædikestolsalter, antagelig
med orgel ovenover, var tænkt anbragt i vest
over for kongestolen og hovedindgangen i øst.
Mellem de seks kraftige hovedpiller (og de otte
små supplerende støtter) er ophængt pulpiturer
i tre etager. En fjerde pulpituretage er desuden
angivet over kongestolen. Hertil kommer sto
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lerækker på gulvet i midtrummet, samt mellem
hovedpillerne. Koblede joniske halvsøjler på
høje postamenter pryder pillernes forside mod
midterrummet. Fra den joniske ordens bjælke
værk rejser kuplen sig, gennembrudt af fladbuede og cirkulære åbninger over hvert pille
mellemrum, samt i midten af en åben lanterne
på niveau med tamburen.
Siddende evangelister (her Matthæus og Mar
kus) er anbragt ved kuppelfoden, afvekslende
med englebørn. Det centrale rum ville have
været velbelyst af 24 vinduer (næppe dog af de
12 små mezzaninvinduer), mens kuppelrum
met skulle have lys fra fire ca. 5 alen høje åbnin
ger i tamburens sokkeletage og seks ca. 19 alen
høje vinduer i selve tamburen, her dog filtreret
gennem de små cirkulære vinduer og den indre

kuppellanterne. Det godt 40 alen høje øvre
kuppelrum har tilsyneladende været uden
egentlig funktion. Kommunikationen imellem
de enkelte pulpituretager er foregået via de fire
hovedtrapper, der rummes i de tilbageskrånende bygningspartier mod øst og vest. Trappeløb
i den ydre omgang udligner desuden højdefor
skellene mellem de nordre og søndre pulpiture
tager og etagerne i øst og vest ved alteropbyg
ning og kongestol. Adgangen til tårnene skulle
foregå
via
kommunikationsfløjene
imellem
disse og selve kirken.
Af Eigtveds udaterede projekt kendes, som
nævnt s. 488, to blade, en detaljeret facadeteg
ning i samme udformning som det daterede,
samt et halvplansnit, tegnet i en spinkel streg
uden lavering (fig. 24, 74). Herpå er kombine-

Fig. 22. Sammensat plan af 1. og 2. etage, jfr. projektet af 10. april 1754. 1:600 (s. 488). RA. – Composite plan of
the lower and upper storeys, cf. project of 10th April 1754.
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Fig. 23. Længdesnit mod syd, jfr. projektet af 10. april 1754. 1:600 (s. 488). RA. – Longitudinal section to the
south, cf. project of 10th April 1754.

ret planer af samtlige vandrette snit, også i kup
pelzonen. Udeladt er dog angivelse af pulpitu
rer og stolestader. Facadens opstalt viser en for
enklet og – hvad højdemålene angår – reduceret
version af det foregående (fig. 24). Mezzanine
tagen er elimineret. I stedet er de to nedre eta
ger forenet af en kolossalorden, foran midtrisalitten formet som en frontonprydet portal på
fire søjler.80 Der er samtidig sket en ændring i
etagernes indbyrdes status, idet underetagen nu
gennem sin højde klart er fremhævet som ho
vedetage. Betoningen af de lodrette linjer vide
reføres i kuppeltamburen, hvis joniske halvsøj
ler og dobbelte volutter er forlænget. Forenk
lingen gælder også tamburens hovedgesims,
der har mistet en række profilled. Lanternen er
dog uændret, hvorimod tårnene er forandret. I
stedet for rundede hjørner har de nu retkantede. Vinduerne er omarbejdede i lighed med sel
ve kirkebygningen. Glamhullerne, hvor kir
kens klokker skulle ophænges, er reduceret et
par alen. Til gengæld er urene trukket ned i
samme etage. Svarende til kirkens hovedge
sims er attikaen og de formidlende led op til
spiret på samme måde forenklet. Hvad orna

mentikken angår, er yderligere en række trofæ
er kommet til. Desuden bemærkes, at urenes
indramning med palmegrene er erstattet af
nedhængende frugtsnore, måske som en ind
rømmelse til den gryende nyklassicisme. Den
tilhørende plan giver ikke mulighed for at dra
ge sikre slutninger om interiørets udformning.
Dog har opbygningen med fire pulpituretager,
som det kunne ses på tværsnittet til projektet af
10. april (fig. 23), ikke uden videre kunnet ind
passes i den nu lavere bygning.81
Udfra en formel betragtning forekommer
det udaterede projekt at være det mest afklare
de og monumentale af Eigtveds udkast. Derfor
har det også været nærliggende at betegne det
som det sidste fra arkitektens hånd og identifi
cere det med hans senest approberede (men
hvad tegningerne angår ukendte) forslag af
6. maj 1754.82 Dette var 1774 registreret i Parti
kulærkammeret
(facadetegning
og
profil).39
Hertil kommer omtaler af projektet, dels i en
samtidig følgeskrivelse,35 der ikke før har været
inddraget i diskussionen, dels i senere vurde
ringer ved Thurah (29. aug. 1754) og Anthon
(5. sept. 1755).59 På grundlag af angivelserne
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herfra må det konkluderes, at det approberede
projekt af 6. maj ganske vist havde træk til fæl
les både med forslaget af 10. april og det udate
rede, men alligevel på visse punkter adskilte sig
fra disse.
Approbationsskrivelsen omtaler mindst tre
tegninger, hvorpå godkendelsen vel skulle fø
jes, en facade, signeret »ʘ«, en grundplan af
nederste etage og en profil »von Litr. A. B.
C. D. und die Lanterne Litr. E. in allen gefolget, und bey sig. ʘ ausgeführet«.83 Profilen har
således måske været ledsaget af supplerende
tegninger (planer?), betegnet litr. A-E. Med
hensyn til facaden tager approbationsskrivelsen
visse forbehold: i stedet for de antydede in
skriptioner skal anbringes trofæer, ligeledes
skal der være andre trofæer på tårnenes hjørner
og vinduerne »in das Haupt Gesimbs der
Frieses« skal udelades. Hvad selve balustraden
og opbygningen (Aufsatz) over portalens fron
tispice angår, må man, når byggeriet kommer
så vidt, konferere med Eigtved, ifald der skal
ske nogle ændringer. Denne summariske op
remsning giver enkelte retningslinjer for re
konstruktion af det approberede forslag, der
hverken har været nøje identisk med projektet
af 10. april eller det udaterede. Et vigtigt ken
detegn, der manglede i begge disse, var vin
duerne i frisens hovedgesims, hvilket – hvis det
skal give mening – må hentyde til indsatte mez
zaninvinduer i den doriske entablaturs frise.
Dette bekræftes af vinduernes mål, som opgi
vet af Anthon (2 alen høje, 1,5 alen brede),
hvilket svarer til metopernes dimensioner.
De øvrige mål, som opregnes af Anthon og
Thurah, harmonerer hvad vinduerne (bortset
fra mezzaninvinduerne) og de udvendige angi
velser angår med det udaterede forslag.84 Den
indvendige pulpituropbygning svarer derimod
til projektet af 10. april og måtte, som nævnt
ovenfor, lempes, hvis den skulle passe til det
udaterede forslags facade (fig. 24).85 Også pla
nen må – bortset fra indgangspartiet – have væ
ret kongruent med planerne for projektet af
10. april (fig. 18). Herpå tyder den omstændig
hed, at Anthons målangivelser for det ap
proberede forslags areal nøjagtigt svarer til den

række tal, der er antydet på den sammentegnede plan (antagelig hidrørende fra projektet af
10. april) (fig. 22). En detalje, der i øvrigt er
identisk hermed (og forskellig fra det udaterede
udkast) er tårnenes runde form, som nævnt af
Thurah.
Konklusionen må derfor blive, at udkastet af
10. april og det udaterede forslag er udarbej
det samtidig eller omtrent samtidig som alter
nativer. På grundlag heraf er det approberede
projekt udformet. Det forener det udateredes
proportioner (den højere underetage og lavere
overetage) og frontispiceprydede portal med
det daterede forslags tårnudformning og indre
opbygning. Alligevel synes det approberede
projekts udformning af tilbygningernes øvre
partier ikke at have været helt tilfredsstillende,
siden man som nævnt forbeholdt sig ret til æn
dringer netop af balustraden og opbygningen
over portalens frontispice.
Det skulle dog ikke blive Eigtved beskåret at
gennemføre de ønskede ændringer. 7. juni 1754
afgik han ved døden, og hans talrige tegninger
blev henlagt.

INTERMEZZO.
GABRIELS PROJEKT »A« OG »B«
Sommeren 1754 lå da de tre fuldt udarbejdede
forslag til Frederikskirken: Eigtveds sidste pro
jekt, som var approberet 6. maj 1754 (s. 491) og
Gabriels to, mærket »A« og »B« (s. 494f.).
August-september kom desuden to forslag fra
Lauritz de Thurah, som var byggeriets offi
cielle leder i perioden fra juli 1754 til marts 1756
(s. 500). Thurah blev afløst af den fra Frankrig
indkaldte Nicolas-Henri Jardin, som forestod
arbejdet indtil 1770. Jardin havde endnu ikke
fået overdraget ledelsen, da han ligeledes afle
verede to projekter (1 og 2) (s. 505). De blev
præsenteret for kongen 24. juni 1755. Foråret
1756 udførte Jardin endnu to projekter (3 og 4),
hvoraf det sidste blev approberet 26. juni sam
me år (s. 512). Herudover har hofbygmester
Georg David Anthon, der af Kirkebygningskommissionen fik i opdrag at vurdere de for
skellige forslag (Eigtveds sidste, Gabriels »B«
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Fig. 24. Hovedfacade. Eigtveds udaterede projekt fra o. april 1754. 1:600 (s. 490). RA. – Main facade. Eigtved’s
undated project from c. April 1754.
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samt Jardins 1, 2 og 4), også udarbejdet to pro
jekter, af hvilke det første er dateret 31. marts
1756 og det sidste sandsynligvis udført i vinte
ren 1756/57 (s. 518f.). En anden bygmester,
antagelig Johann Gotfried Rosenberg, indleve
rede 17. febr. 1756 et overslag med tilhørende
tegning (»Abriss«) (s. 527). Det er uvist, om
dette drejer sig om et nyt selvstændigt projekt
eller et tilbud på et af de allerede forelagte. I Par
tikulærkammerets afgangsregistratur af 1774
nævnes endelig en lang række tegninger til Frederikskirken. De fleste er navngivne og kan
identificeres med allerede omtalte projekter. To
unavngivne sæt på henholdsvis seks og otte
blade lader sig dog ikke med sikkerhed placere. 39
I forbindelse med de af Anthon foretagne
vurderinger blev han betalt for, selv eller ved
hjælp af ansatte, at kopiere de pågældende pro
jekter (s. 495). Disse tegninger kan sammen
med Anthons beskrivelser af de forskellige for
slag bidrage til identificeringen.
Som nævnt (s. 486) skete henvendelsen til
Ange-Jacques Gabriel sommeren 1753. I det
brev, som J. H. E. Bernstorff 26. maj stilede til
gesandten Ditlev Reventlow, betonedes, at kir
kens fundamenter var lagt og skulle respekte
res, samt at ideen om kuplen og de to tårne
skulle bevares. I Eigtveds projekter var kuplen
så høj, at den virkede som et tredie tårn. Kir
kens profil fik derved karakter af et vartegn,
som kunne vække associationer i retning af Kø
benhavns byvåben. Men effekten medførte en
kontrast mellem tårnpartiet og en underbyg
ning, der både skulle fungere som en sokkel og
glide ind i gadebilledet. Eigtveds første facade
forslag var for neutrale. Man savnede en hånd
gribelig monumentalitet i form af et mere
pompøst indgangsparti. Bernstorff havde på
peget, at den arkitekt, Reventlow valgte, skulle
koncentrere sig om den trykkede portal. Men
Gabriel mente, at han for at rette dette parti
måtte ændre hele bygningens disposition.69
Maj 1754 overdrog han Reventlow to helt nye
projekter, »A« og »B«.74 De var ledsaget af et
memorandum med angivelse af, hvilket forslag
Gabriel selv foretrak. Da Eigtveds død 7. juni

samme år betød, at man kunne bruge Frederikskirkebyggeriet som et lokkemiddel i forbin
delse med den påtænkte indkaldelse af NicolasHenri Jardin til Akademiet, kunne der dog
hverken være tale om at fortsætte efter Eigt
veds planer eller tage hensyn til Gabriels (jfr.
s. 504). De nyudførte projekter blev arkiveret.
I
Partikulærkammerets
afgangsregistratur
af
1774 er Gabriels projekter opført som nr. 11 og
12.39 Teksten, der ellers er dansk eller tysk og
ret summarisk, er i disse tilfælde fransk og så
udførlig, at der må være tale om en afskrift fra
en liste over de pågældende blade.86 Til dette
indtryk bidrager, at betegnelserne er fordelt,
som om afskriveren ikke har forstået den fran
ske tekst. Projekt »A« rummer 14 blade og
projekt »B« 15. Men da opstalterne i begge til
fælde er opført som en slags titler, har de begge
mistet et blad. Gabriels betænkning er til gen
gæld registreret som et blad af »B«. Blandt de
bevarede tegninger findes et tværsnit mærket
»Coupe au travers des deux portiques de l’eglise« (fig. 26). Denne titel genfindes i Partikulærkammerregistraturen efter opstalten til »A«.
Registraturen har ikke tidligere været benyttet
til identifikationen af de bevarede tegninger, og
tværsnittet har både været tillagt Gabriel og
Jardin.87 Overensstemmelsen mellem den fran
ske
titel
og
Partikulærkammerregistraturens
tekst sandsynliggør dog, at tegningen er en
replik af Gabriels projekt »A«.88 Muligheden
for gennem arkiverne at identificere såvel Ga
briels projekt »B« som Jardins projekt 1-3, be
kræfter denne antagelse.
Sommeren 1755 blev G. D. Anthon anmodet
om at vurdere Jardins to første projekter.59 Han
sammenlignede dem med Eigtveds seneste for
slag og kunne blandt andet konstatere, at Jar
dins »ersten Dessein« ville koste 1.709.542 rdl.
eller tre gange så meget som Eigtveds.89 Det
har været så grotesk, at Gabriels projekter atter
er blevet taget frem. Anthon gennemgik pro
jekt »B« og kunne 16. sept. 1755 konkludere, at
opførelsen heraf ville koste 1.103.477 rdl. Pri
sen forudsatte, at kuplerne var opført i massiv
marmor. Dette var antydet på snittet, men
kunne af tekniske grunde ikke anbefales. Molt-
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Fig. 25. Perspektivisk gengivelse af hovedfacaden, her henført til Gabriels projekt »B« 1753-54. 1:600 (s. 495).
Kunstakademiets Bibliotek. – Representation of the main facade, here ascribed to Gabriel’s project »B« 1753-54.

ke bad da om et overslag på projekt »B« med
den indre kuppel muret og de ydre udført i træ
og tækket med kobber. Omkostningerne blev
herved reduceret til 1.002.918 rdl.90 Beregnin
gerne kan have medført alvorlige overvejelser
om at bruge Gabriels tegninger. Umiddelbart
efter at Jardins to første forslag var kopieret og
november 1755 sendt til bedømmelse i hen
holdsvis Paris og Rom (jfr. s. 508), fik Anthon
ekstra tegnehjælp til hurtigst muligt at kopiere
facaden samt alle grundrids og profiler af Ga

briels projekt »B«.91 Ifølge Partikulærkammerregistraturen rummede Gabriels projekter in
gen perspektiver. Men da Anthon september
1755 vurderede projekt »B« beskrev han, hvor
dan bygningen set fra enten Bredgade eller Sto
re Kongensgade ville fremstå med trykket kup
pelparti og det frontale tamburvindue delvis
dækket af frontispicen. Blandt de bevarede teg
ninger er en perspektiv som netop viser de for
hold, Anthon nævner (fig. 25).92
Hertil svarer en halv opstalt, et halvt tværsnit
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Fig. 26. Snit tværs gennem kirkens to portaler, her tilskrevet A.-J. Gabriel og identificeret med hans projekt
»A« 1753-54. 1:600 (s. 496). RA. – Transverse section through the church’s two doors, here attributed to A. J. Gabriel,
and identified with his project »A« 1753-54.

samt en række halve og kvarte planer med detailsnit i randen (fig. 27-29). Tegningerne er
usignerede. De er udført i forskellig målestok,
men viser et projekt med samme mål og
hoveddisposition som det bevarede tværsnit
fig. 26. Og jævnføres de sammentegnede en
keltdele med Partikulærkammerets liste over
Gabriels projekt »B«, konstateres, at »Eleva
tion de l’eglise« er den halve opstalt fig. 27,
»Coupe au Travers des 2 campaniles de l’eglise«
det halve snit fig. 27 og så fremdeles. Der
mangler to tegninger, hvoraf den første opfø
res som »Plan des Fondations deja faites de
l’eglise« og den anden som »Plan du troisieme

Rang de Tribune«. De kan kun have vist i for
vejen kendte træk.
Overensstemmelsen mellem Partikulærkam
merets fortegnelse over indholdet af Gabriels
projekt »B« og de bevarede sammentegninger
fig. 27-29 understreger indtrykket af, at sam
mentegningerne må opfattes som Anthons ko
pier af projekt »B«. Perspektiven fig. 25 er
sandsynligvis udført samtidig med kopieringsarbejdet vinteren 1755-56.
En sammenligning mellem de blade, der her
efter betragtes som Gabriels projekt »A« ifølge
tværsnittet fig. 26 og hans projekt »B« ifølge
Anthons kopier fig. 25, 27-29, viser, at projek
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Fig. 27. Sammentegnet opstalt af hovedfacade og tværsnit mod vest, her henført til Gabriels project »B« 175354. 1:600 (s. 496). RA. – Elevation of main facade combined with cross-section to the west, here ascribed to Gabriel’s
project »B« 1753-54.

terne har samme mål og hoveddisposition,
men forskellige indvendige kuppelkonstruktio
ner. Projekt »A« har en dobbeltskalskonstruktion med udsigt gennem den underste skal til
en bemaling på den øvre. Projekt »B« har lige
som Eigtveds forslag en enkelt skal med ind
vendig lanterne. Tambursoklerne er i begge
projekter udvidet over orglet, hvor de danner
en slags kupler, som skjules bag gavlen. Frem
spring af denne type er temmelig usædvanlige.
Det faktum, at de både findes på tværsnittet
fig. 26 og det sammentegnede projekt fig. 2729, viser atter, at disse forslag er variationer af
den samme tanke. Tambursoklerne har samme

diameter, men selve tamburen er bredest i »A«,
der har den mest komplicerede kuppel.
Gabriel har i begge projekter respekteret
Eigtveds fundamenter. Men han har rettet por
talernes skrånende flanker ud og lagt trappehu
sene radialt, hvorved indgangspartiet har fået
en bredde, som optisk støtter en tempelgavlsportal med søjler i stor orden. I det indre er de
piller, som i Eigtveds projekter skjuler indgan
gen til de to tårne, fjernet, og det cirkulære rum
ændret til et ottekantet, idet de seks store og
fire mindre piller er erstattet af fire dobbelte og
samtlige søjlemellemrum udfyldt med skærm
vægge i én etages højde. Planen har på denne
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Fig. 28. Sammentegning af planer for 1. og 2. etage, tillige med snit af korparti i vest, samt snit og facde af
kongestol i øst. Her henført til Gabriels projekt »B« 1753-54. 1:600 (s. 496). RA. – Plan of the lower storey
combined with plan of the upper storey and cross-section of the chancel in the west, as well as cross-section and facade of the
King’s Pew in the east. Here ascribed to Gabriel’s project »B« 1753-54.

måde fået mere markerede akser og er kommet
til at ligne et græsk kors. Det er en type, som
griber tilbage til Filippo Juvarras hovedværk,
»La Superga« i Torino, som var blandt Eigt
veds mest iøjnefaldende forbilleder. Af planer
ne til »B« fremgår, at bygningskroppens om
rids er sammensat af to store og to små cirkel
udsnit forbundet med fire rette linier. Den her
af fremkomne oval giver en dybere kongeloge
og bedre plads til prædikestolsaltret overfor.
Kuplen og de to tårne er i begge tilfælde la
vere i forhold til underbygningen end hos Eigt
ved. De konkave løgkupler, som dækker tårne
ne på både Juvarras og Eigtveds kirker, er æn
dret til konvekse, så de svarer til bygningens
forenklede og mere massive karakter.

Af facaden til »B« fremgår, at underbygnin
gen har en gennemgående hovedgesims, som
visuelt bæres af de fire portalsøjler, af pilastrene
på hjørnerne af henholdsvis trappehuse og tår
ne, samt af de halvsøjler, som flankerer vin
duerne i tårnenes nederste etager og løber af i
kuppelafdækningernes hjørner. Samtlige kapi
tæler er korintiske. Vinduer og døre er retkantede og anbragt i samme højde på hver enkelt
etage. Kun kuplens øverste kviste er cirkulære.
Hoveddøren er forhøjet og portalpartiet yderli
gere fremhævet ved, at sideindgangene på trap
pehusenes konkave mure mod forhallen er for
synet med trekantgavle og kronet med ind
skriftfelter, samt guirlandekransede medaljo
ner. Beletagens vinduer har gavle og festoner.
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Fig. 29. Sammentegning af to halvplaner af mellemste pulpituretage, samt af tamburens sokkeletage. Her
henført til Gabriels projekt »B« 1753-54. 1:600 (s. 496). RA. – Combination of two half plans of the middle gallery
tier, as well as the drum base. Here assigned to Gabriel’s project »B« 1753-54.

I tamburen ses otte vinduer, som er anbragt i
tilbagetrukne felter og flankeret af frisøjler med
korintiske kapitæler. De glatte murstykker
mellem vinduerne smykkes af rektangulære,
forsænkede felter med skjolde, samt af rund
buede og segmentgavlskronede nicher med sta
tuer. Tamburens hovedgesims er forkrøppet og
forsynet med to statuer over hver murpille.
Otte konkave stræbepiller fortsætter i kuplens
ribber. Mellem ribberne er kvistvinduer med
guirlandenedhæng. Ottedelingen er fortsat i
lanternen, hvor otte vinduesmellemrum i tam
buren krones af små statuer omkring det svagt
løgformede spir. Systemet gentages på sidetår
nene, hvor grundplanens kvadrat aftrappes til
ottekantede kupler.

Projekt »A« har tilsyneladende samme tamburinddeling som »B«. Men kuplen adskiller
sig fra »B«s ved at have tolv vinduer med noget
mindre kviste.93 »A«s lanterne er atter ottedelt,
men uden den indsnøring, der giver spiret på
»B« den løgagtige form. Som en sidste varia
tion af det ydre kan nævnes, at tympanonfeltets
bagside er afrundet på »A« og retkantet på »B«.
Projekternes indre er som nævnt lige så kon
forme. Centralrummet har pulpiturer i fire eta
ger, omspændt af korintiske halvsøjler i stor
orden. Kuplen ligger højere end i Eigtveds pro
jekter og får lys fra otte store åbninger, som er
anbragt ud for tamburens vinduer. Tværsnittet
af »A« og planerne af »B« viser, at begge kup
ler er indskrevne i det ottekantede rum. Kors-
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formen er i begge tilfælde fremhævet med gav
le over hvert andet søjlemellemrum, så der
dannes fire store logeafsnit og fire mindre. I
»A« har gavlene segmentbuer, i »B«, hvor ho
vedgesimsen ligger lavere, er de halvcirkulære.
Da disse gavle skærer sig ind i en nødvendigvis
skrå attika, opstår uafklarede overgange, som
dog afsløres på snittene.
Tværsnittet af »A« viser en rig udsmykning
af det indre, med statuenicher og medaljoner på
pillerne, tandsnitprydet hovedgesims, kassette
værk i lofterne og rudemønstrede ribber. De
ovale kuppelvinduer har bladstavsindramning
samt topkartoucher og omgives af spejlfyldin
ger. Åbningen mod den øvre kuppel afgrænses
af en kraftig gesims med sparenkop og festo
ner. Facade og tværsnit af projekt »B« antyder
en enklere, mere »klassicerende« dekoration.
Det kan dog ikke udelukkes, at Anthon har
foretaget visse forenklinger i sin kopi af »B«.

THURAHS PROJEKT 1 OG 2
Lauritz de Thurah, som overtog Eigtveds de
partement efter dennes død og blev Frederikskirkebyggeriets leder indtil 1756, da han blev
afløst af Nicolas-Henri Jardin, har i tiden umid
delbart efter sin ankomst til København i juli
175494 – antagelig uopfordret – udarbejdet to
forskellige projekter til kirken. Hans forslag af
henholdsvis 29. aug. og 26. sept. 1754 var led
saget af følgebreve, hvori de betegnes som dels
et udkast til »derer an dem Desseins zur Königl. Friedrichs Kirche gemachte Veränderun
gen«, dels »Desseins zu einer Kirche«. Begge
projekter har omfattet plan, snit og facade.95
Tegningerne til det første er gået tabt. Men af
forklaringen fremgår, at dette forslag var en
korrektion af Eigtveds approberede. Byg
ningsmasserne var blevet mere sluttede og det
indre bragt i større harmoni med det ydre. De
seks hovedpiller i Eigtveds projekt var erstattet
af otte noget lettere, og passagen til tårnene var
gjort fri. Kuplens diameter var udvidet med
1½ alen og bygningskroppens med noget me
re. Den ydre omgang var derved blevet seks
alen bredere, forbindelsesfløjene til de to tårne

opslugt og tårnene inkorporerede. Tårnenes
planer var ændret fra runde til retkantede. Om
indgangspartiet hed det, at det var frontispicen,
der gjorde portalen pompøs. Tympanonfeltet
måtte derfor fremhæves med mere ornamen
tik, end det var tilfældet hos Eigtved, hvor op
mærksomheden samlede sig om det festonprydede murværk mellem søjlerne. Sidetårne
ne, der var forhøjet med 5 alen, var ligeledes
mere udsmykkede. Kuplen var tilpasset »das
Original aller Domen in der Welt, neml. der zu
St. Peter in Rom«, idet den ydre højde var re
duceret til 132 alen og den indre, lavt placerede
kuppelskal fjernet. Tamburvinduernes antal var
ligesom hovedpillernes øget til otte; de var ble
vet mindre, men førte nu direkte ind til kirke
rummet. Oldenborgermedaljonerne var ende
lig flyttet fra deres pladser på kuplens yderside
til kirkens indre, hvor de kunne ses under ét.
Thurahs første forslag synes ikke at have gi
vet respons. Men han har alligevel arbejdet vi
dere. Til projektet af 26. sept. 1754 er udover
forklaringen bevaret en plan og et snit (fig. 3031). Tegningerne viser en retkantet bygning af
enorme
dimensioner.
Dispositionen
strider
mod opgavens mest basale krav. Men projektet
er en naturlig udvikling af Thurahs første for
slag. Og forklaringen balancerer mellem at be
skrive en ganske neutral kirke – og betone,
hvor velegnet den ville være som Frederikskirke. Thurah har næppe forestillet sig, at dette
udkast ville blive antaget. Men han har villet
vise, hvad de hjemlige kræfter formåede. Han
må have vidst, at der var planer om at indkalde
en fransk arkitekt. Og han har muligvis håbet,
at hans projekt ville influere på forhandlinger
ne. Det har været altafgørende at få det ud,
inden indkaldelsesordren var en kendsgerning.
Det blev den allerede 1. okt., da Bernstorff bad
Klingraff slutte kontrakten.96 Thurah har næp
pe forudset denne dato, men han har arbejdet
forbløffende hurtigt. I forklaringen til august-

Fig. 30. Grundplan. Lauritz de Thurahs projekt af
26. sept. 1754. 1:600 (s. 500). Kunstakademiets Bib
liotek. – Ground-plan. Lauritz de Thurah’s project of
26th September 1754.
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projektet, som blev udført på seks uger,97 un
derstreger han, at der »wegen Eile und Kürtze
der Zeit an der Proportion etwas gefehlet«. Da
han fire uger efter kunne præsentere sin næste
trumf, nævnte han intet hastværk. Men de be
varede blade rummer uklarheder, som afgjort
skyldes tidspres. Fejlene ses især i hvælv og
trapper.98
Septemberprojektet (fig. 30-31) er opbygget
over en korsform bestående af en rektangulær
bygningskrop med fire risalitter. De tolv udad
gående hjørner kan med Thurahs formulering
»bemerckend, wenn man will, zwölf glorvürdigste Könige des Oldenburgische Hauses«.
Korsskæringen markeres af fire mægtige piller,
der er forbundet med buer, som via affasede
murstykker glider over i en kuppel med en dia
meter på halvanden gange Eigtveds.99 I mod
sætning til de øvrige Frederikskirkeprojekter er
planen orienteret efter dybdeaksen, idet de to
tårne er trukket frem og »wie es sie gebühret«
anbragt på hver sin side af selve indgangspar
tiet. På snittet fig. 31, der er taget i tværaksen,
ses tårnene ikke. Men af forklaringen fremgår,
at de er blevet 30 alen højere end i Eigtveds
projekt, mens kuplen er blevet 18 til 20 alen
lavere. Tårnene er således blevet 10 alen højere
end kuplen, og kirken forvandlet til en mere
traditionel totårnskirke. De to tårne rummer
monumentale dobbeltløbstrapper, mens hver
sideportal har almindelige opgange. Kongru
ensen mellem indgangspartierne mod hen
holdsvis øst og vest er fastholdt, idet begge
består af fire par koblede søjler foran jævnbrede
murstykker.100 Den østlige portikus fører dog
direkte ind til en åben forhal, mens den vestlige
er optaget af orgelpulpitur og prædikestolsalter
med facader i flugt med den indre mur.101
Snittet fig. 31 er set mod altret og viser den
massive enkeltskalskuppel, som nærmest svul
mer op over de fire hovedpiller for at lukke sig
om et enormt enhedsrum med åbne pulpiturer,
statuenicher og kolossalpilastre omkring de
mangekantede piller, oldenborgerportrætter på
pendentiverne, trofæer på murene og båndor
namenter på de store ubrudte hvælvflader. Et
dramatisk lysindfald fra de høje vinduer i lan

ternen forlener rummet med den samme lys
dunkle fylde som i Pantheon. Samtlige rum er
overhvælvede.
Men
sammenskæringerne
er
diffuse. Mod nord og syd er kuplen støttet af
halvkupler, som hviler på de arkader, der skil
ler centralrummet fra de risalitagtige korsarme.
Mod øst og vest ville tilsvarende hvælv få dels
for lille, dels for stort et spænd. Disse steder har
der muligvis været planlagt tøndehvælv sva
rende til risalitternes. Men der ville under alle
omstændigheder opstå problemer i hjørnerne.
Thurahs følgeskrivelse er temmelig summa
risk. Han fremhæver projektets majestætiske
karakter og nævner herudover kun mål. For
klaringen giver derfor ingen svar på de tekniske
spørgsmål. Da facadetegningen mangler, står
det ydre ligeledes uklart. Af plan og snit frem
går, at murene er omgivet af pilastre i stor or
den, løftet på et fladt podium og afsluttet med
en lav attika. Den cirkulære kuppel har veder
lag i højde med kronlisten, men kranses af en
skintambur. Udformningen kan have mindet
om Michelangelos Peterskirke. Denne bygning
synes dog særlig at have inspireret til planen
samt til måden, hvorpå Thurahs kolossale kir
ke ville komme til at dominere Frederiksstaden
og inddrage hele Amalienborg plads som sin
forgård. Planen har andre paralleller. Blandt de
nærmeste kan nævnes Vor Frelsers kirke i Kø
benhavn, hvortil Thurah havde tegnet det sno
ede spir.102 Men skæringen mellem det cylin
derformede centralrum og de store gjordbuer,
som giver fornemmelsen af kuplens formidable
fylde, er ganske enestående. Projektets pompø
se karakter må henføres til den klassiske barok.
Men den bevægede blanding af de egentlig ret
enkle komponenter varsler nye idealer (jfr.
s. 558).103
At Thurahs originaltegninger i lighed med
Gabriels tværsnit fig. 26, men i modsætning til
alle øvrige originalblade, er bevaret, kan som
for tværsnittets vedkommende skyldes, at de er
blevet brugt i forbindelse med diskussionen om
de følgende projekter.
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Fig. 31. Tværsnit mod altret. Lauritz de Thurahs projekt af 26. sept. 1754. 1:600 (s. 500). Kunstakademiets Bibliotek. –
Cross-section towards the altar. Lauritz de Thurah’s project of 26th September 1754.
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JARDINS KALDELSE
Selv om Thurah ved Eigtveds død i princippet
havde overtaget ledelsen af Frederikskirkens
byggeri, var der hos kongen og hans implicere
de rådgivere opstået et ønske om at få friske,
nye kræfter sat ind på opgavens løsning. Som
det havde været tilfældet allerede to gange tidli
gere, rettede man en henvendelse til Paris. Men
denne gang var det ikke for blot at opnå konsu
lentbistand. Man ønskede at hidkalde en arki
tekt, der inden for en fastlagt årrække skulle
opholde sig i landet som leder af byggeriet.
Valget faldt på den 34-årige Nicolas-Henri
Jardin, der ganske vist ikke havde megen prak
tisk erfaring, men først og fremmest gennem
en række projekter havde markeret sig som en
lovende og talentfuld arkitekt, orienteret efter
de nyeste, mere strengt klassicerende tenden
ser. Samtidig havde han ry for at være en både
beskeden og meget omgængelig person.104 Ok
tober 1754 indledte den danske gesandt i Paris,
Christian Ludvig Klingraff på Bernstorffs ord
re forhandlingerne med Jardin. Opmærksom
heden havde dog allerede været henvendt på
ham i en anden forbindelse. Det fremgår af et
udateret og usigneret memorandum til Moltke,
omhandlende en række ændringsforslag til
Kunstakademiets statutter. Betænkningens for
fatter, der sandsynligvis er identisk med Joa
chim Wasserschiebe, den tidligere legationssekretær i Paris, nævner heri, hvordan Jardin,
»qui n’est de retour de Rome que depuis 4 ou 5
ans« (som kun for fire-fem år siden er vendt
hjem fra Rom), ville være »une excellente ac
quisition« (en ypperlig forøgelse) af skolens læ
rerstab.105 Om Jardin og historiemaleren Jo
seph Vien, der var omtalt i samme forbindelse,
kunne billedhuggeren Saly ifølge forslagets
forfatter give mere præcise oplysninger. De tre
kendte hinanden fra studietiden i Rom og hav
de også efter hjemkomsten til Frankrig haft lej
lighed til at fortsætte bekendtskabet. Selv har
Wasserschiebe sandsynligvis lært kredsen at
kende under sit Pariserophold.106 Kontakten til
Jardin kan i øvrigt være formidlet gennem to af
Bernstorffs nære venner, kunstsamleren baron

de Thiers (Louis-Antoine Crozat) eller Mada
me Geoffrin, der havde en af tidens berømteste
saloner.107 Om Jardin anføres dog i notatet, at
det i højere grad end Akademiet var kongen og
offentligheden, der havde »un besoin pressant
d’un habile architecte« (et presserende behov
for en dygtig arkitekt), hvilket måske kunne
datere det omtalte memorandum til tiden
umiddelbart omkring Eigtveds død, men end
nu før Jardins navn var sat i forbindelse med
Frederikskirken.108 Men det kan ikke udeluk
kes, at det er ældre, dvs. forfattet før indvielsen
af Kunstakademiet 31. marts 1754.109
Under alle omstændigheder var Jardins ind
kaldelse en afgjort sag, da Bernstorff 1. okt.
1754 bad Klingraff slutte en bindende aftale
med arkitekten.96 Denne havde i en forudgåen
de, men tilsyneladende ikke bevaret korrespon
dance, accepteret hvervet. Som udgangspunkt
for kontrakten med Jardin tog man den tilsva
rende traktat, som blev indgået med Saly forå
ret 1752. Der var dog visse afvigelser. Jardin
blev åremålsansat for et tidsrum af seks år. Men
da det næppe var sandsynligt, at kirken stod
færdigbygget ved periodens udløb, indeholdt
kontrakten en passus om forlængelse af hans
ophold i landet, indtil kirken blev fuldført.
Samtidig skulle han holdes skadesløs, hvis byg
geriet af uforudsete grunde blev afbrudt. Løn
nen svarede til Salys, dvs. 4000 rdl. årligt. Her
til kom dog aflønningen af hans yngre bror,
arkitekten Louis-Henri Jardin, der ledsagede
ham. Endvidere garanterede man ham fribolig
med brænde og lys, samt en franskkyndig se
kretær og medhjælper.110
Et problem var forholdet til den nyudnævnte
generalbygmester Lauritz de Thurah. Saly hav
de opnået den klausul, at han ikke var undergi
vet nogen anden kunstner.111 Det samme lod
sig ikke uden videre overføre på Jardins situa
tion, eftersom han principielt stod under gene
ralbygmesteren, lederen af rigets bygningsadministration. Alligevel var det muligt at genan
vende formuleringen fra Salys kontrakt, idet
man, som anført af Bernstorff, kunne hævde,
at Thurah ikke var omfattet af betegnelsen »ar
tiste« (kunstner). Som fremhævet ville det være
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upassende helt at udelukke Thurah fra bygge
riet. I øvrigt forventedes han ikke at ville chika
nere Jardin, og denne kunne få hele hæderen og
æren for kirken.
Allerede 12. okt. 1754 blev den endelige kon
trakt opsat af to parisiske notarer, og godt en
måned senere, 15. nov., fulgte Bygningskommissionens ratifikation med kongelig approba
tion 3. jan. 1755.112 Fra dansk side imødeså man
Jardins snarlige ankomst med spænding. Som
den praktiske mand han var, gav Bernstorff
dog et par ekstra kommissioner til den unge
arkitekt. Foruden forskellige marmorprøver til
kaminer og konsolborde, beregnet til det ny
opførte Bernstorffske palæ, skulle han med
bringe et pund ægte spanske løg af den lille
sort, to-tre pund frø til agurker (de store til
salat og ragout), samt et lille termometer efter
M. de Réamurs metode (!).113 14. dec. 1754
fandt Jardins afrejse sted, og 15. jan. 1755 kun
ne de to brødre omsider præsenteres for Kunst
akademiets forsamling i København.114 Efter
ankomsten til Danmark var Jardins første op
gave, som anført i et ikke-benyttet udkast til
kontrakten, at gøre sig bekendt med terrænet,
hvor kongen ønskede kirken opført, samt at
udføre et antal projekter, blandt hvilke hans
majestæt kunne vælge.115
JARDINS PROJEKT 1 og 2
Jardins to første forslag blev præsenteret 24. ju
ni 1755.116 Hans originaltegninger er næppe be
varet. Men der kendes en alternativ facade, et
tværsnit, som svarer til facadens ene halvdel,
og to grund- og etageplaner, som svarer til
hver sin (fig. 33-36).117 Disse blade må udfra de
samtidige
vurderinger
af
forslagene
(jfr.
s. 508), opfattes som kopier af Jardins tegnin
ger.118 Det kan dreje sig om nogle af dem, der
blev udført med henblik på bedømmelsen i Pa
ris og Rom i efteråret 1755.
Det kan ikke afgøres, hvilket af de to projek
ter, der er det tidligste.119 De har samme for
mat og hoveddisposition, men underbygninger
med henholdsvis doriske og joniske søjler, di
vergerende
tårnudformning
og
forskellige
kuppelvinduer.
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Fig. 32. Nicolas-Henri Jardin, vist med kvartplan af
Frederikskirkens grundplan, 1764. Oliemaleri af Pe
der Als, Charlottenborg. – Nicolas Henri Jardin,
shown with a quarter of the groundplan for Frederikskirke,
1764. Oil painting by Peder Als.

Den fulde højde, underbygningernes højde,
afstanden mellem portalerne og afstanden mel
lem de to tårne er overført fra Eigtveds udate
rede projekt. Men bygningsdelenes indbyrdes
forhold er forandret og helhedsindtrykket to
talt omtydet.
Planen er ændret til et kvadrat, som over
skrider de eksisterende fundamenter. Tårnene
er indkapslet i bygningskroppens nederste par
ti, men frigjort i højden, hvor selve kirkerum
met skyder sig op. Midtblokken er i begge pro
jekter udformet som en kæmpekubus med
spejlfyldinger og lisener, gennembrudt af væl
dige vinduer på siderne og en zigguratagtig af
trapning afsluttet med en kuppelbygning af
ganske selvstændig karakter. Kuppeltamburen
er omgivet af 24 halvsøjler med korintiske ka
pitæler. Mellemrummene er delt i to etager og
har dels høje vinduer med konsolbårne halvta
ge og festoner, dels lave. Et højt entablement
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med diminutive statuer på toppen kroner tam
buren og giver den halvkugleformede kuppel
yderligere tyngde. Kuplen har 24 ribber i for
længelse af tamburens søjler og et kvistvindue i
hvert andet felt. Den lave lanterne har koblede
søjler på hjørnerne, forkrøppet gesims med va
ser samt kuppel med kugle og kors.
Underbygningerne er i begge tilfælde hævet
på en tre alen høj sokkel med trapper til porta
lerne og de to tårne. Begge omgives af søjler,
som er engagerede i bygningskroppens hjør
ner, men frie ved indgangene og omkring tår
nene, hvor de danner omgange, som fortsætter
i segmentformede indskæringer i bygningskroppen.120
Projektet med de doriske søjler har gennem
løbende hovedgesims over stueetagen og attika
med frontispice, båret af fire frisøjler. Stueeta
gens midtfag optages af en 11 fod bred og 24
fod høj indgangsdør,121 kronet af bladstavprydet indskriftfelt og flankeret af rundbuede sta
tuenicher med halvtag og festoner. I de tre fag
på hver af portalens sider er vinduer med fran
ske altaner, flankeret af statuenicher, mens attikaen har henholdsvis gavlvinduer og relieffer.
Over attikaen er en række statuer på triglyfagtige sokler i forlængelse af søjlerne. Attikaen
mangler på tårnene, hvor søjlerne og statuerne,
som er anbragt direkte over gesimsen, dog står
tættere. En frise på tårnenes underbygning
flugter med indgangsdørens overkant. Tårnene
udgår fra konkave keglestubbe og består af en
glat cylinder med otte udsparinger, optaget af
buede vinduer med gavle og kraftige gerigter,
samt herover relieffer. Hovedgesimsen er
fremhævet med store tandsnit på kæmpekon
soller. Herover er to glatte ringe afsluttet med
en noget smallere balustrade. Den øverste ring
har otte oeil-de boeufs (cirkulære vinduer). Til
svarende huller i den konkavtsvungne over
gang til balustraden huser otte løver, som
gumler på en fælles guirlande.
Projektet med de joniske søjler har stort set
samme opbygning. I dette tilfælde spænder søj
lerne over to etager, adskilt ved en glat frise.
De fire midterste søjler er atter dubleret og bæ
rer hovedgesimsens trekantgavl, der nu mang

ler den glatte flade at løbe ind på. Over ind
gangspartiet er anbragt gavlvinduer flankeret af
indskriftfelter, mens de tre fag på hver af porta
lens sider har tilsvarende vinduer omgivet af
medaljoner. Tårnenes underbygninger er bort
set fra den glatte frise usmykkede. Overbyg
ningerne er nederst opbygget som tårnene på
det doriske projekt, men har kun halvt så man
ge vinduer og ingen relieffer. De er til gengæld
forhøjet med endnu et cylinderformet parti,
prydet af fire korintiske halvsøjler, som spæn
der over to etager markeret ved dørhøje vin
duer og oeil-de-boeufs. Over den fremsprin
gende gesims er en ring med en guirlande uden
løver og en ligeledes indsnævret balustrade.
Det sammensatte eksteriør har sit modstyk
ke i det indre, der med talrige rum og indbyr
des krydsende akser har fået en næsten labyrin
tisk karakter. En sjettedel af arealet inden for
det omtrent kvadratiske grundrids optages af et
centralrum afgrænset af fire kraftige piller og
omgivet af en fem alen bred gang, som løber
igennem cirkulære kapeller i hjørnerne og
munder ud i facaderne. Yderst er en noget
smallere gang, som afbrydes ved portalerne og
fortsætter i trapper bag indskæringerne til de to
tårne. To diagonaltstillede akser er ført gennem
midtpillerne ud til hjørnekapellerne. På denne
måde er dannet en plan med to krydsende kors
og den liturgiske hovedakse spændt ud mellem
altret i vest og kongestolen i øst. De fire hoved
piller har udsparede loger, som i stuen og på
første pulpitur er samlet under buer. Andet,
tredie og fjerde pulpitur flankeres af kolossal
søjler med korintiske kapitæler. De bærer en
gennemløbende gesims, hvorover de fire ho
vedpiller forbindes af fire store buer med fyldingsindrammede
forkanter
og
ottekantede
kassetter på underfladen. Hver bue indrammer
et bladbehængt cirkelvindue som korresponde
rer med det midterste af de tre kolossalvinduer
på hver af den kubiske midtbloks sider.
Projektet med de joniske søjler har et otte
kantet centralrum og en mere naturlig over
gang til den indskrevne kuppel end projektet
med de doriske søjler, hvor rummet mere må
betegnes som kvadratisk med afskårne hjørner.
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Fig. 33. Sammentegning af to alternative facadeudkast, henhørende til Jardins »doriske« og »joniske« projekt (1-2)
af 24. juni 1755. 1:600 (s. 505). RA. – Combination of two alternative proposals for the facade, part of Jardin’s »Doric« and
»Ionian« projects (1-2) of 24th June 1755.
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Snittet, der viser dette projekt, har uklare pendentiver, men selve kuppelkonstruktionen er
sandsynligvis den samme som på projektet
med de doriske søjler. Den er ligesom Eigtveds
sammensat af en kobbertækket trækonstruk
tion på massive mure og en lavereliggende in
dre enkeltskal. Eigtveds lanterne er udeladt,
men selve skallen løftet, så den ligesom Ga
briels er anbragt bag tamburen. De otte kup
pelvinduer får da direkte lys fra de 24 vinduer i
tamburens nederste etage. De indre vinduer,
der ligesom disse er rektangulære, krones af
skjolde og omgives af kvadratiske kassetter af
grænset af en gennemløbende gesims umiddel
bart over vinduerne. Det glatte parti herover
kan ligesom den tilsyneladende efterligning på
projektet fig. 43 have været beregnet til bema
ling.
Jardins to første forslag er kolossalt kontrast
fyldte. Forbindelsen mellem de vandrette led
på kuplen og de to tårne er i begge projekter
brudt, tamburen trykket af de tunge omgivel
ser, overgangen fra den kubiske midtblok til
den cylindriske aftrapning uforklarlig. Jardin
har ligesom Thurah interesseret sig for de sto
re, simple strukturer. Man han er langt mere
manieret. Hans projekter er sammenstykket af
vidt forskellige former. De forvrængede pro
portioner
fremhæver
enkeltdelenes
egenart,
gør dem ligeværdige og får dem til at kræve
samme
opmærksomhed.
Bygningerne
synes
sammenholdt af modsat rettede kræfter. De
fremstår som forunderlige monolitter, som
bjerge, der dirrer af et sært statisk liv. De parallelliserer Giovanni-Battista Piranesi’s ruinpor
trætter og foruroligende arkitekturfantasier og
må tælles blandt de tidligste eksempler på den
såkaldte revolutionsarkitektur, som brød igen
nem med arkitekter som Etiénne-Louis Boullé
og Claude-Nicolas Ledoux i århundredets sid
ste årtier (jfr. s. 558). Samtiden har stået ret
uforberedt!
Projekterne blev indledningsvis gennemgået
af Anthon, der 5. sept. 1755 indgav en betænk
ning, hvori han vurderede deres pris og ud
formning i forhold til Eigtveds approberede.89
Redegørelsen var ledsaget af perspektiver, som

viste, hvordan hvert af disse tre projekter ville
tage sig ud for en forbipasserende på enten
Bredgade eller Store Kongensgade. I selve
teksten synes Jardins forslag behandlet under
ét. Prisen gælder dog kun det, der benævnes
sig. ♂. Det samme er tilfældet med meddelel
sen om, at »die 4 Haubt Pfeiler bis zu der
Wiederlage der Gewölbe, von Marmor Massiv
aufzuführen(sind)«. Anthons beregninger vir
ker ret tendentiøse. Men han undgår de mest
oplagte indsigelser i forbindelse med Jardins
udvidede fundament og uklare konstruktioner.
Det eneste sted han utvetydigt udtrykker sin
solidaritet, er, da han til bemærkningen om, at
Jardins kirkerum er over dobbelt så højt som
det er bredt,122 føjer, at Eigtved »das Gewölbe
mit Fleys niedrig gehalten damit es desto besser
gehör gebe« (omhyggeligt har holdt hvælvin
gen nede for at forbedre akustikken).123 Denne
holdning antyder en viden om, at Jardins prø
vetegninger har vakt forfærdelse og under in
gen omstændigheder kunne blive aktuelle.
Umiddelbart efter, at Anthon havde indgivet
sin betænkning, gik Jardin i gang med at ko
piere sine projekter, for at de 22. nov. 1755
kunne sendes til bedømmelse på akademierne i
Paris og Rom.116 Regningerne viser, at dette
arbejde skulle gå så hurtigt som overhovedet
muligt. Såvel dette tidspres som korrespondan
cen omkring de udenlandske arkitekters kritik
antyder, at Jardin har stået temmeligt svagt og
haft hårdt brug for opbakning.124 Hans udtryk
kelige ønske om også at konsultere eleverne
ved l’Academie de France i Rom er fremhævet
som tegn på hans umådelige beskedenhed.125
Men det viser snarere, at han har været ganske
klar over sin provokerende originalitet og hå
bet at finde meningsfæller i den nybruddets ar
ne, hvorfra han selv var inspireret.126
Projekternes skæbne fremgår af en række
breve til Bernstorff.127 13. jan. 1756 meddelte
baron de Thiers i Paris, at han har modtaget
tegningerne og overgivet dem til Jardins forri
ge foresatte, Michel Tanevot, som skulle frem
lægge dem på akademiet.128 De Thiers beklage
de den kritik, der allerede var sluppet ud og
beroligede både Bernstorff og Jardin med, at
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Fig. 34. Tværsnit mod kongestolen. Jardins »doriske« projekt af 24. juni 1755. 1:600 (s. 505). RA. – Cross-section
with the King’s pew. Jardin’s »Doric« project of 24th June 1755.
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der skulle nedsættes et særligt udvalg, som
kunne ytre sig uafhængigt af modestrømninger
og »chiquechoque dopinions« (plidderpladdermeninger).129 Han håbede, at de italienske arki
tekter ville være lige så forsigtige, men frygte
de, at de var så selvcentrerede, at de ville afvise
alt, hvad der ikke var romersk. Jardin måtte
dog ikke opgive ævred, da baron de Thiers
kunne forsikre, at alle roste hans principper og
frodige fantasi. 16. febr. blev Tanevot, Pierre
Contant og Jacques-Germain Soufflot samt
Claude- Guillot Aubry og Antoine Matthieu le
Carpentier udvalgt til at gennemgå Jardins pro
jekter. De fem arkitekter kunne allerede
23. febr. erklære sig for det projekt, der var
mærket »B«, påtale et par principielle mislyde i
forholdet mellem den kvadratiske plan og cir
kulære kuppel og beklage de to tårne – for di
plomatisk at skyde skylden på den bundne op
gave og udtrykke deres overbevisning om, at
Jardin havde udført sine projekter »conformément aux usages et convenances du payis et
suivant les intentions d’un roy des plus éclairés
de l’Europe« (i overensstemmelse med landets
skik og brug og i følge intentionerne hos en af
Europas mest oplyste konger). Tegningerne
blev herefter returneret. Og i maj modtog aka
demiet et brev fra Jardin, hvori han takkede for
den fine kritik.130
Kopierne til Rom blev sendt til den danske
stipendiat,
billedhuggeren
Johannes
Wiedewelt, som skulle opbevare dem indtil Bern
storffs nevø, A. P. Bernstorff, kom dertil.131
Tegningerne ankom 27. jan. 1756. Det franske
akademi var da allerede forberedt gennem et
brev fra Jardin.132 De romerske arkitekter ud
skød bedømmelsen til karnevallet var overstået
og gav derefter et ganske affærdigende svar.133
Bernstorffs nevø, som forlod byen, før resulta
tet forelå, og hertugen af Choiseul, som med
delte det, understreger begge, at de adspurgte
arkitekter var konservative og slet ikke bedre
end Jardin. Hertugen udtrykker dog en vis be
kymring over, at de franske arkitekter har vist
den samme holdning. Det er uklart, hvorvidt
de romerske arkitekter selv har givet Bernstorff
besked.134 Men der kendes en udateret og

usigneret »Sentiment«, som påtaler tidens
trang til at søge berømmelse ved at skabe nye
former og konkluderer, at »dans les trois [sic]
desseins soumis à l’examen de l’academie, lon
appercoit aucune bonne proportion« (I de tre
[sic] forslag, som skulle bedømmes af akade
miet, har man ikke fundet nogen gode ting).135
Denne betænkning kan udmærket opfattes som
de romerske arkitekters svar.
I Moltkes arkiv er endelig bevaret to ligele
des udaterede og usignerede, men langt mere
detaljerede betænkninger.59 Den første er en
pedantisk gennemgang af underbygningernes
facade, med redegørelser for funderingsprincipper og søjlesystemer. Den anden er mere
alsidig, men lige så udisponeret og usikker i sin
artikulation. Begge kritikere udgår fra den
doktrinære neoklassisicme. De gennemgår pro
jekterne i nøje og fantasiforladt følge af stilens
meget
aktuelle
stridsskrift,
Marc-Antoine
Laugier’s »Essai sur l’Architecture« fra 1753.136
Og de synes begge mere tilbøjelige til at frem
hæve sig selv end at levere en reel kritik. Jardin
giver igen med samme firkantede mønt. Hans
gendrivelse, som er påført den franske udgave
af betænkningerne, er bidende ironisk og ty
pisk for hans arkitekturteoretiske anskuelser.137
Bortset fra indledningen, hvor han skitserer
sine tanker i forbindelse med udformningen af
sine projekter, er den dog ikke udpræget
aktuel.

Fig. 35-36. Etageplaner fra det »doriske« og det »jo
niske« projekt af 24. juni 1755. 1:600. RA. 35. Sam
mentegning af to halvplaner af underetage og pulpi
turetage. Jardins »doriske« projekt (s. 505). 36.
Halvplaner af underetage og pulpituretage ned angi
velse af fundamentsplan efter Eigtveds projekt
(fig. 11, 44 og 53. Jardins »joniske« projekt (s. 505).
– Plan of Jardin’s »Doric« and »Ionian« project of 24th
June 1755. 35. Combination of two half plans of
lower storey and gallery tier. Jardin’s »Doric« project.
Half plans of the lower storey and gallery tier with
foundation plan after Eigtved’s project indicated
figs. 11, 44 and 53). Jardin’s »Ionian« project.
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Forfatterne til de to betænkninger i Moltkes
arkiv kan næppe identificeres. Indlæggene er
affattet på et så mangelfuldt fransk, at de næppe
skyldes de elever på det franske akademi i
Rom, som Jardin havde anmodet om en udta
lelse.138 Den eneste omtale af en tilkendegivelse
fra Rom er Wiedewelts meddelelse om, at Jar
dins tegninger var udstillet på det franske aka
demi i slutningen af maj 1756, samt at de ho
vedsageligt behagede ved deres ydre.139 På det
te tidspunkt havde Jardin formentlig allerede
udført det projekt, som skulle blive appro
beret.
JARDINS PROJEKT 3 OG 4
Som Jardin har anført i indledningen til kob
berstikværket om Frederikskirken, publiceret
1765 (1769), udarbejdede han inden for et tids
rum af 18 måneder i alt fire forskellige projek
ter.140 Foruden de to første, som er behandlet
ovenfor, har vi kendskab til det endelige pro
jekt, approberet 26. juni 1756. Før dette, som
må identificeres med det fjerde forslag, har der
således foreligget et projekt 3.141 Antagelig er
det dette projekt, som af Jardin 24. april præ
senteredes for kongen, tillige med et overslag.33
Hverken overslaget eller tegningerne synes be
varet. Derimod findes i Moltkes arkiv en kom
mentar, betitlet »Observations« og skrevet
med Jardins egen hånd.59 Dette omhandler et
tredje projekt, der nøjagtig skulle følge det
gamle fundaments form og udstrækning, bort
set fra mindre udvidelser ved de to portaler.
Om forslaget hedder det i øvrigt, at det opfyld
te de nødvendige betingelser (plads til 3000 til
hørere, gode belysningsforhold), selv om det
var mindre betydeligt (»considerable«) end de
to, der sendtes til Paris og Rom. Stilen afveg
dog ikke fra disse, ej heller højden.
På grundlag af disse summariske oplysninger
må man slutte, at projekt 3, hvad plan og højde
angår, har svaret til det approberede forslag
(s. 513). Der har dog eksisteret en tidsforskel.
Jardins memorandum indeholdt en kortfattet
oversigt over det nødvendige arbejde i den
nærmeste tid. Hvis man skulle have udbytte af
det følgende år, måtte der allerede samme år

(som projektet) gøres forberedelser til funda
menternes øgning og til bestilling, samt bear
bejdning af marmoret. Derfor hastede det med
valget blandt de tre foreliggende projekter.
Skulle der være tvivl om udformningen af de
taljer i det udvalgte projekt, havde man mindst
et år inden påbegyndelsen af det følgende års
arbejde til at lade udføre en model i lille måle
stok.
Meget tyder derfor på, at projekt 3 blev til i
de første måneder af 1756. Antagelig har det i
hovedtræk svaret til det endelige, approberede
forslag. Det fremgår af en bemærkning fra
Wasserschiebe i et brev til den unge romersti
pendiat Johannes Wiedewelt 27. juli 1756. Heri
anføres, at Jardin allerede var i gang med kir
kens fundamenter »ifølge en tredje tegning«
(selon un 3me Dessin), der var præsenteret for
kongen, endnu før man kendte vurderingerne
fra Rom og Paris vedrørende de to andre pro
jekter.142 Tilsyneladende har man altså i ind
viede kredse betragtet forslaget fra foråret 1756
og det approberede udkast af 26. juni som ét og
samme projekt, på trods af eventuelle mindre
forskelle. Derimod kan det undre, at Jardin,
som hævdet af Wasserschiebe, ved udarbejdel
sen af sit tredje forslag endnu var ganske uvi
dende om synspunkterne fra Rom og Paris. De
første meldinger herom afgik fra Italien 13. og
20. marts, mens svaret fra Paris sendtes allerede
8. marts, omend via baron de Thiers.143
I begyndelsen af maj kunne Moltke rappor
tere, at majestæten foreløbig havde fundet be
hag i den seneste tegning (der var præsenteret
24. april), samt at han håbede snarest at kunne
meddele kongens endelige ordrer desangåen
de.144 Frederik V.s dom må have været overve
jende positiv. I hvert fald kunne Moltke
17. maj give befaling til arbejdets genoptagelse,
og fra 24. maj var Anthon og murermester
Krause i gang med nedbrydningen af de hidtil
opførte piller og ydermure.143 Alligevel har si
tuationen ikke været ganske afklaret. 26. juni
tog Jardin atter en hestevogn til den kongelige
residens på Fredensborg med »Buch der Probe
zeichnungen«.
Kongen
approberede
denne
gang omgående tegningerne af kirkens facade
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Fig. 37. Hovedfacade. Jardins projekt 4 af 26.juni 1756. Fra »Buch der Probezeichnungen«. 1:600 (s. 513).
KglBibl. – Main facade. Jardin’s project 4 of 26th June 1756. From »Buch der Probezeichnungen«.

og plan, hvilket således må have udgjort det
fjerde og sidste projekt fra Jardins hånd.146 An
tagelig er den omtalte bog identisk med det i
rødt maroquin indbundne og med kongeligt
navn og våben udsmykkede bogværk: »Grund
tegning og Opstalt af Frederickskirken paa
Amalienborg«, der i dag opbevares på Det
kongelige Bibliotek.147 Bogen rummer fire teg
ninger, – to planer (underetage og 2. gallerieta
ge i niveau med kongestolen), en facadetegning
og et tværsnit (fig. 37-40). Det bekræftes også
fra andre kilder, at det approberede sæt netop
bestod af fire sådanne tegninger. Ikke længe
efter godkendelsen fik Anthon nemlig til opga

ve at kopiere disse, der 17. aug. 1756 via Es
marck fremsendtes til Barchmann med en be
mærkning om, at Jardin for en sikkerheds
skyld skulle gennemgå og påtegne alle fire.148
Det er nærliggende at identificere Anthons ko
pier med to tegninger, der i dag findes på
Kunstakademiets bibliotek (fig. 77).149 Tegnin
gerne – en facade og et tværsnit – må have
været suppleret af to planer, der nu er for
svundne. Begge bevarede tegninger er forsynet
med Jardins påskrift af 21. aug. 1756, samt en
bekræftelse af, at de er konforme med de ap
proberede originaler, som han nøje retter sig
efter ved kirkens opførelse. Samtidig er ko-
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Fig. 38. Plan af underetagen. Jardins projekt 4 af 26. juni 1756. Fra »Buch der Probezeichnungen«. 1:600
(s. 513). KglBibl. – Plan of the lower storey. Jardin’s project 4 of 26th June 1756. From »Buch der Probezeichnungen«.

pierne ganske overensstemmende med de ind
bundne tegninger, hvilket bestyrker indtrykket
af disse som Jardins originaler.150
Tegningerne til det approberede projekt dan
nede udgangspunkt, dels for en model i lille
målestok af kirken (s. 536), dels for en række
kobberstik, der udsendtes i to tempi, henholds
vis 1765 og 1769. Det første sæt indeholdt for
uden to etageplaner, facade og tværsnit (her
mod altret), et idealprospekt af bygningens pla
cering i bybilledet, dvs. set fra nordøst som
point de vue for en akse, udgående fra Frederik

V.s rytterstatue på Amalienborg plads (fig. 3).
Sidstnævnte var stukket 1763 af Jardins med
hjælper siden 1760, Georg Erdmann Rosen
berg, mens en række af de øvrige skyldtes de
franske kobberstikkere Pierre Patte og Pierre
Claude la Gardette. Den anden udgave fra 1769
er suppleret med flere snit og etageplaner, bl.a.
af fundamenterne med Eigtveds gamle pilote
ring angivet og kryptetagen under kirkegulvet,
der var tilkommet siden 1756. Også andre min
dre ændringer er angivet i forhold til det appro
berede sæt (jfr. s. 533) (fig. 53, 60-66, 68, 70,
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Fig. 39. Plan af 1. gallerietage i niveau med kongestolen. Jardins projekt 4 af 26. juni 1756. Fra »Buch der
Probezeichnungen«. 1:600 (s. 513). KglBibl. – Plan of the first gallery tier level with the King’s Pew. Jardin’s project
4 of 29th June 1756. From »Buch der Probezeichnungen«.

72). Værket afsluttedes med fire plancher af an
dre arbejder fra arkitektens hånd.151
En detaljeret gennemgang af det approbere
de forslag, der som antydet undergik visse for
andringer i løbet af byggeriet, vil følge s. 533.
Her skal projektet kort sammenholdes med de
forudgående to udkast, samt med udgangs
punktet, Eigtveds forslag, hvis grundform blev
bestemmende for Jardin.
Planen er, ligesom antagelig i projekt 3, ble
vet væsentligt reduceret i forhold til de to første
forslag (fig. 35-36). I stedet for det kvadratiske

omrids med ottekantet centralrum var det eksi
sterende cirkulære grundrids nu bestemmende
for interiørets diposition. En krans af 12 krafti
ge piller med 24 foransatte søjler afgrænser en
smal ydre omgang fra det cirkulære central
rum. Placeringen af pillerne var dikteret af fun
damentsplanen, her dog med støtterne marke
ret som hulrum mellem de af Eigtved planlagte
piller (jfr. s. 478) (fig. 38). I modsætning til
Eigtveds plan er der fri passage mellem pillerne
mod nord og syd (jfr. fig. 18). Den øst-vestlige
hovedakse er særlig markeret gennem tætstille
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de søjlepar. Trapperne, der formidler adgangen
til de tre gallerietager, er som hos Eigtved lagt
på hver side af hovedindgangene, idet dog et
trapperum er erstattet af et sakristi. Kuplen er i
modsætning til såvel Eigtveds som Jardins egne
tidligere forslag udformet med en dobbelt in
dre kuppelskal (jfr. Gabriels projekt »A«
fig. 26), hvis øverste del er afskåret for at give
udsyn til den bemalede ydre skal. Denne får lys
fra lavtsiddende, delvis skjulte tamburvinduer
(fig. 40). I eksteriøret er slægtskabet med de to
første projekter tydeligt, navnlig i kuppeleta
gen og tårnenes øvre led (fig. 33,37). Proportio
neringen er dog markant ændret. Selv om to
talhøjden er omtrent identisk, er kuppeletagen
nu tillagt langt større vægt i forhold til tidligere
(ca. 1:2 overfor tidligere ca. 1:3). Underbyg
ningen domineres af den fremtrædende hoved
portal med trekantfronton, båret af seks fritstå
ende søjler og flankeret af tårnenes koblede
halvsøjler, der bærer segmentgavle. De tidlige
re stumpt afsluttede tårne har nu fået et dimi
nutivt, lanternelignende spir (fig. 37).
I lighed med de to første projekter blev også
de approberede forslag underkastet en ransag
ning. I et brev fra Paris 5. aug. 1756 fortæller
baron de Thiers, at han af grev de Caylus er
blevet orienteret om de små ændringer (»des
petits changements«), som Jardin på kongens
ordre havde foretaget ved sit kirkeprojekt. Bå
de greven og en komité af kunstnere havde,
bortset fra mindre bemærkninger, alle bifaldet
disse forandringer og fastslået, at monumentet
nu kunne sidestilles med det smukkeste, man
kendte fra oldtiden.152
På Moltkes ordre fremkom også Anthon
med en betænkning 25. aug. vedrørende de
»zuletzt entworffenen Zeichnungen«. Betænk
ningen blev – i en modereret version – oversat
til fransk og tillige med endnu en vurdering på
dette sprog (tilsyneladende ikke kendt) sendt til
Jardin. Dennes svar på Anthons promemoria,
der dog fremsendtes anonymt, er bevaret. An
thons kritik blev udarbejdet i en supplerende
redegørelse (»Nähere Erläuterung«) af 4. okt.
1756, der oversattes til fransk, bl.a. for at kun
ne forsendes til Paris. I en notits vedrørende

denne betænkning understregede bygningsin
spektøren iøvrigt, at den måtte afskrives med
en ukendt hånd, da hans egen skrift var for
kendt og han selv så upopulær(!).59 Som en ud
løber af debatten foreligger en usigneret og
udateret vurdering, der sammenholder An
thons »Nähere Erläuterung« med Jardins pro
jekt og et »anonymt« udkast, utvivlsomt lige
som betænkningen Anthons værk, jfr. s. 523.
11. juni 1757 forelagde Anthon iøvrigt endnu
en kommentar til bygningskonstruktionen.59
Anthons kritik var i første række rettet mod
akustikken,
pladsforholdene,
kommunikatio
nen mellem etagerne og belysningen, samt imod visse enkeltheder i bygningskonstruktio
nen. Udfra en teori om, at prædikanten både
skulle kunne ses og høres af menigheden, fand
tes ifølge hans beregninger kun arealplads til
1570 tilhørere, altså kun lidt mere end halvde
len af de foreskrevne 3000. Den overdrevne
rumhøjde, der svarede til den dobbelte bredde,
lod efter hans mening lyden fortabe sig i kup
pelzonen. Samtidig var højdeforholdene skyld i
en for lang vej til pulpituretagerne, ikke mindst
til kongeetagen (91 trin). Belysningen i kirken
ville kun blive mådelig, nærmest svarende til
nymånens skin, idet blot fire vinduer forneden
og (delvis) ti foroven ville give et direkte lys.
Endelig nærede han mistro til de kun 1 alen
tykke, kileformede murstykker ved trappe
rummene og sakristiet i øst og vest, beregnede
som sokler for væsentlige dele af kuplen. Ejheller den 2 alen tykke ydermur skønnedes til
strækkelig
solid.
Anthons
konklusion
var
imidlertid
skånselsløs
og
sønderlemmende:
indretningen passede slet ikke til en protestan
tisk kirke, ikke engang til en romersk-katolsk.
Bygningen var »einen biosen Monument«.
I Jardins modsvar er anklagepunkterne alle
søgt tilbagevist. Han angreb først og fremmest
kravet om, at tilhørerne både skulle kunne se
og høre prædikanten. Skulle dette være fulgt i
sin yderste konsekvens, måtte man give kirken
»die Gestalt, welche man gemeiniglich die
Schauspielsälen giebt«, dvs. med loger i pulpi
turetagerne. »Was von ein Unanständigkeit
und was von eine Geringschätzigkeit würde
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Fig. 40. Tværsnit mod kongestolen. Jardins projekt 4 af 26. juni 1756. Fra »Buch der Probezeichnungen«. 1:600
(s. 513). KglBibl. – Cross-section towards the King’s Pew. Jardin’s project 4 of 26th June 1756. From »Buch der
Probezeichnungen«.

das nicht seyn?« Det var en hård dom over
kirker efter »teatertypen«, som f.eks. hans for
gænger Eigtveds interiører i Christiansborg
slotskirke og i Christianskirken (jfr. Kbh.By,
5, s. 134f. og 4, s. 114f.). Det var dog muligt
ifølge Jardin at opfylde målet om 3000 pladser,
hvis man også kalkulerede med stole bag søj
lerne (uden direkte udsyn til prædikestolen) og
desuden medtog arealet i midtergangene på
gulvet, der ellers, når kirken var fyldt, stod

ubenyttet hen. Hvad højdeforholdene angik,
afviste Jardin beskyldningerne om rummets
uforholdsmæssige proportioner og korrigerede
samtidig Anthons tal ved at beregne afstanden
fra kirkegulv til pulpiturgulv, ikke til brystnin
gen af de enkelte pulpituretager. Med hensyn
til trapperne beregnedes afstanden fra interiø
rets gulvniveau, ikke fra horisonten. Herved
ville kongen ikke få længere vej i forhold til den
daglige rute til gemakkerne på Christiansborg.
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Med hensyn til belysningen skønnedes de i alt
52 vinduer i bygningen fuldt tilstrækkelige.
Ikke mindst, når man også opererede med det
indirekte og reflekterede lys. I øvrigt kunne
spørgsmålet endeligt afklares, når man fik en
model af kirken. Konstruktionen med de kile
formede murpartier vurderedes som fuldt for
svarlig i betragtning af, at også hvælvbuer og
trappetrin bidrog til at styrke muren. Indlysen
de nok undlod Jardin at tage stilling til den af
sluttende konklusion, men hans svar mundede
ud i en høflig anmodning til kirkebygningskommissionen, om man fremover ville undla
de at spilde både sin egen og hans kostbare tid
med at høre efter slige urigtige og alt for spin
kelt begrundede indlæg.59

ANTHONS PROJEKT 1 OG 2.
ROSENBERGS OVERSLAG
Ved siden af de projekter, som er udført af Frederikskirkens officielle arkitekter, kendes også
et par forslag fra Eigtveds mangeårige med
hjælp, hofbygmester Georg David Anthon.
Anthons adkomst til byggeriet bestod i, at han
flere gange blev bedt om at vurdere de indleve
rede tegninger. Hans egne forslag skal næppe
opfattes som alvorlig mente alternativer, men
som illustrationer til hans kritik. De projekter,
der må henføres til Anthon, er dels forarbejder
til et sæt, hvoraf der er bevaret en perspektiv
tegning mærket »N:6« og signeret »Copenha
gen den 31.Marty 1756. G. D. Anthon« (fig.
41-43), dels en række usignerede blade, som
arkivalsk kan tilskrives Anthon og iøvrigt sup
pleres med en noget afvigende perspektivisk
fremstilling, som stammer fra Anthons familie
(fig. 44-49, 130). Dette sidste projekt må være
udført i vinteren 1756/57.
Anthons tidligste projekt består af et tværsnit
i en spinkel, ulaveret udførelse, med lanternen
på et løst tilføjet ark samt supplerende snit og
opstalter; en ligeså skitseagtig plan sammensat
af en halv grund- og en halv etageplan, samt
den omhyggeligt gennemførte, signerede per
spektiv (fig. 41-43).153 Projektet er tidligere
publiceret under Gabriels navn, da det i forhold

til dennes projekt »B« er opfattet som projekt
»A« og beskrevet som Gabriels mest bundne
løsning.154 Men der er næppe noget i vejen for
at tage signaturen for dens pålydende og opfat
te projektet som en kombination af Eigtveds
sidste projekter og Gabriels, udarbejdet af An
thon og indleveret dagen før Jardin 1. april
1756 overtog den officielle ledelse af Frederikskirkebyggeriet.155
Projektet
fastholder
Eigtveds
cirkulære
grundplan med de seks hovedpiller og de ra
dierende trappehuse.156 Højden af såvel sidetår
ne som kuppel er bevaret. En indgangsportal
med trekantgavl og fire frisøjler er som på
Eigtveds udaterede projekt fig. 24 (og vel også
det approberede) anbragt foran bygningskroppen. Mezzaninetagen er som på samme projekt
elimineret og vinduerne i stuen og på første sal
henholdsvis rund- og fladbuede. I modsætning
til Eigtveds projekt har etagerne dog samme
højde. Hovedgesimsen er forsynet med en
kraftig, tandsnitprydet kronliste, der som hos
Gabriel synes båret af halvsøjler på sidetårnenes
hjørner. Disse halvsøjler er afviklet som spidse
pyramider, der samtidig danner en naturlig
overgang fra sidetårnenes underbygning, som
har en kvadratisk grundplan, til overbygnin
gen, som har en ottekantet. Alle søjlerne på
underbygningen har joniske kapitæler. Tambu
ren er omgivet af tolv fritstående søjlepar for
delt på seks sokkelfremspring med statuer, som
sandsynligvis skal repræsentere dyder.157 De
mellemliggende fag rummer store, retkantede
vinduer. Sidetårnene har fladbuede vinduer un
der ure og på hvert af hjørnerne et søjlepar.
Både disse søjler og tamburens er i overens
stemmelse med søjleordenernes traditionelle
rangfølge korintiske. Over de stærkt forkrøppede gesimser er konkave stræbepiller, der lø
ber af i parvis placerede ribber på kuplerne.
Som en indrømmelse til Eigtveds kupler er
fløjstængerne på både lanternen og de to tårne
anbragt på tilsvarende løgformer. I det ydre
kan Eigtveds indflydelse endvidere spores i det
reducerede antal kuppelvinduer – som dog har
fået Gabriels former – samt i hele dekorationen:
Figurerne i nicherne på begge sider af indgan-
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Fig. 41. Prospekt af kirken, set fra Bredgade. Projekt, dateret 31. marts 1756 og signeret G. D. Anthon (s. 518).
Bregentved. – View of the church seen from Bredgade. Project dated 31st March 1756 and signed G. D. Anthon.
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Fig. 42. Sammentegning af etageplaner fra fundament til tambur. Her tilskrevet Anthon og henført til projek
tet af 31. marts 1756. 1:600 (s. 518). RA. – Combined plans of floor levels flom foundation to drum. Here attributed to
Anthon’s project of 31st March 1756.

gen svarer til dem, der i Eigtveds sidste projek
ter stod i sidetårnene, puttirelieffer i ovalerne
herover gentager motiver fra indgangspartiet
på Eigtveds facade af 10. april 1754, og tympa
nonfeltets
kartoucheindrammede
kongemono
gram flankeres af kvindefigurer, som parallelliserer Prudentia og Constantia fra såvel denne
som den tidligere facade (jfr. s. 480 og 489 samt
fig. 14 og 19). Portrætmedaljonerne i hvert af
tamburens fag er bortset fra en noget enklere
frugtsnorsindramning
udformet
som
olden
borgerbillederne på alle Eigtveds projekter.
Mærkeligt nok er de dog dels vendt mod uret,

som på Eigtveds tidligste projekt, dels med,
som på hans to sidste (jfr. fig. 14 og 19, 24). De
parvis placerede vaser på balustraden over side
tårnenes hovedgesims er ligeledes overtaget fra
Eigtved (jfr. fig. 24). Over tamburens hoved
gesims, som er anbragt i samme højde, står
vaser og statuer til gengæld side om side – et
pudsigt
kompromis
mellem
Eigtved
og
Gabriel!
Af plan- og tværsnitskitserne fig. 42-43
fremgår, at Anthon har fulgt Gabriels system
med den indskrevne kuppel. Hovedtrappen har
afskårne hjørner som det bl.a. kendes fra Juvar-
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Fig. 43. Tværsnit mod alteret, her tilskrevet Anthon og henført til projektet af 31. marts 1756. 1:600 (s. 518).
RA. – Cross-section towards the altar, here attributed to Anthon as part of the 31st March 1756 project.

ra (jfr. s. 555). I det indre har projektet dog
både bevaret Eigtveds disposition og hans pul
pitur- samt stolestadeinddeling. Gabriel synes
kun at have inspireret til de korintiske kapitæler
på de indvendige søjler samt til kuppelhvælvin
gens brede, rudemønstrede ribber (jfr. fig. 26).
Seks store, fladbuede vinduer får lys fra åbnin

ger i tamburens sokkel, mens en række cirku
lære vinduer henter det fra selve tamburen.
Dette system, som svarer til Eigtveds, kræver
en temmelig høj sokkel og giver anledning til
at løfte tamburen, frigøre det frontvendte vin
due fra frontispicen og bevare kuplens rejsning
i den perspektiviske forkortning.158 Tværsnittet

522

FREDERIKS KIRKE I 1749-1770

har svage streger, som antyder en indre lanter
ne i kuppeltamburens højde, men står for tag
konstruktionens vedkommende uafsluttet. Det
er rimeligt at forestille sig, at Anthon blev sat
til at kopiere Gabriels projekt »B«, fordi dette
havde den kuppelkonstruktion, man kendte.
Men det er lige så rimeligt, at der har været en
vis interesse for den dobbeltskalskonstruktion,
som Jardin gentog i sit approberede projekt og
med henvisning til Jules Hardouin-Mansard’s
Invalidekirke udnævnte til et af projektets fine
ste træk.159 Under alle omstændigheder kan
den åbenbare interesse for kuplens konstruk
tion udmærket have forårsaget, at tværsnittet af
Gabriels projekt »A« er hentet frem, til An
thons personlige brug, eller i forbindelse med
kritikken af Jardin.
Projektet fig. 41-43 røber et så indgående
kendskab til både Eigtved og Gabriel, at det
kun kan skyldes Anthon. Det kan afspejle

overvejelser om at fortsætte byggeriet efter de
afstukne rammer med optagelse af et mere mo
derne formsprog. Men det figurerer ikke i sam
tidens kilder og synes nærmest overset.
I Moltkes arkiv findes der et læderbind med
et projekt bestående af otte meget gennemfør
te, men både usignerede og udaterede blade
(fig. 44-45, 47, 49, 130). Dette forslag, som kan
suppleres med en noget afvigende perspektiv
samt en sammentegnet grund- og etageplan
(fig. 48, 46), må ligeledes tilskrives Anthon.160
Hans forfatterskab fremgår dels af, at samtlige
blade er udført med hans hånd, dels – mere
entydigt – af debatten omkring Jardins appro
berede projekt (jfr. s. 516). Anthon har kritise
ret dette projekt i to betænkninger af henholds
vis 25. aug. og 4. okt. 1756, og begge gange
påpeget funktionsmæssige mangler og kon
struktive komplikationer. Han er begge gange
blevet afvist. Men hans ihærdighed har vakt så

Fig. 44. Sammentegning af planer fra Anthons projekt, dateret vinteren 1756-57, Eigtveds fundamentsplan
(fig. 11) og Jardins projekt (fig. 38). 1:600 (s. 522). RA. – Combined plan from Anthon’s project of the winter 175657, Eigtved’s foundations plan (fig. 11) and Jardin’s project (fig. 38).
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Fig. 45. Hovedfacade. Det »anonyme« projekt. Her tilskrevet Anthon og dateret vinteren 1756-57. 1:600
(s. 522). RA. – Main facade. The so-called anonymus project. Here attributed to Anthon and dated to the winter of 175657.

megen harme, at han i forbindelse med sin an
den betænkning bad om at få den afskrevet, så
Jardin ikke skulle genkende sin forhadte kolle
ga på skriften (s. 516). Knebet mislykkedes, da
Jardin kunne konstatere, at denne sidste erindringsskrivelse ganske svarede til den første.
Men Anthons anonymt indleverede kritik er
selv blevet genstand for en kritik i forbindelse
med en sammenligning mellem Anthons ano
nyme og Jardins approberede projekt. Af den
ne vurdering fremgår, at anonymprojektet og

den anonymt indleverede kritik havde samme
forfatter. Det betyder, at Anthon har udført det
usignerede projekt. Og det siger også noget
om, hvorfor han gjorde det. Udkastet kan
næppe opfattes som et forsøg på at fortrænge
Jardin. Det var et middel til at opnå en uvildig
bedømmelse af hans eget projekt ved gennem
den sammenlignende vurdering at få en uden
forstående kritiker til virkelig at se på Jardins
approberede projekt. Kritikeren foretrak Jar
dins projekt. Men han indrømmede, at det
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Fig. 46. Plan af underetagen. Det »anonyme« projekt. Her tilskrevet Anthon og dateret vinteren 1756-57.
1:600 (s. 522). RA. – Plan of the lower storey. The anonymus project. Here attributed to Anthon and dated to the winter
of 1756-57.

havde sine fejl. Og det har tilsyneladende med
ført, at Jardin har taget Anthons kritik til efter
retning og ændret sit oprindelig approberede
projekt.161
De blade, der herefter betragtes som An
thons andet projekt, består af en plan over de
eksisterende fundamenter med angivelse af
funderingen, dels til det aktuelle forslag, dels til
Jardins approberede; endvidere en facade, snit
gennem de to portaler, detailopstalter (mod
henholdsvis kongeloge og prædikestolsalter),
samt grund- og etageplaner (fig. 44-49, 130).162
Det ledsages af en »Allerunterthänigste Expli
cation«, som nøje forklarer tegningernes ind
hold. Projektet må dateres til vinteren 1756/57.
Det er udført efter, at Anthon havde indgivet
sine betænkninger af 25. aug. og 4. okt. 1756
og efter, at fundamentet var ændret i overens
stemmelse med Jardins plan.163

Afvigelserne fra forslaget fig. 41-43 består
dels i hentydninger til Jardin, dels i mere eller

mindre bevidste lån fra den franske skole. An
thon har ligesom Gabriel ændret planen til en
ottekant med markerede akser, sat sine otte søj
ler over otte af Eigtveds piller og undladt at
benytte fundamenterne til pillerne foran tårne
ne.164 Da Jardin havde anbragt de otte af sine
tolv indvendige piller i otte af de huller, der var
udsparet, hvor der ifølge Eigtveds planer ikke
skulle være søjler, kan Anthon dog yderligere
forklare, at han både bruger det gamle funda
ment og støtter sine søjler på det, der netop er
fyldt i de gamle huller.165
I Anthons projekt er den indre korsform
gentaget i det ydre, idet han ligesom Jardin har
lagt trappehusene vinkelret på portalerne. For
at undgå den indsnævring af de skråtliggende
trappers indermure, han havde kritiseret i Jar-
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Fig. 47. Plan af 1. pulpitur. Det »anonyme« projekt. Her tilskrevet Anthon og dateret vinteren 1756-57. 1:600
(s. 522). RA. – Plan of the first gallery tier. The anonymus project. Here attributed to Anthon and dated to the winter of
1756-57.

dins projekt, har han dog udeladt en ydre om
gang og lagt trapperne helt ind til hovedpiller
ne. Mod Store Kongensgade er portalsøjlerne
engagerede. Mod Norgesgade er de monu
mentale frisøjler bevaret. Her måtte fundamen
terne udvides i hovedtrappens dybde.166
Mens Jardin har ført portalens trekantgavl
ind på den aftrappede tambursokkel og opnået
en naturlig forbindelse mellem søjlestillingen
og den runde bygningskrop, har Anthon lige
som i projektet fig. 41-43 gentaget Gabriels abrupt afbrudte tagflader. Afbrydelsen er nød
vendig i forhold til de vinduer, der er anbragt
umiddelbart bag de to frontispicer. Men den
medfører, at de planmæssigt regulariserede
portaler stadig virker lidt kulisseagtige. Under
bygningen har bevaret højden fra de tidligere
projekter. Kuplen og de to tårne er lavere end
såvel Eigtveds som Anthons egne ifølge forsla

Danmarks Kirker, København

get fig. 43, men har samme højde som både
Gabriels og Jardins approberede.167 Da den pa
rabelformede kuppelprofil mangler en egentlig
tamburetage og i stedet er forsynet med et højt,
obeliskagtigt spir, virker hele bygningen dog
noget lavere end disse to.
Af facaden fremgår, at mezzaninetagen atter
markerer sig i det ydre. Den har lave, retkantede vinduer, mens stuen og 1. etage har hen
holdsvis flad- og rundbuede som i Anthons
første projekt. De fire fritstående portalsøjler
med de joniske kapitæler svarer ligeledes til
dette, men er nu suppleret med pilastre mellem
hvert vinduesfag i hele facadens udstrækning.
Dette system fortsætter på sidetårnene, hvor
pilastrene er trukket tæt ind til vinduerne og
hjørnerne forsynet med rustikke lisener. Ho
vedgesimsen har trekantgavle over halvsøjler
og på hjørnerne vaser. De ottekantede pyrami-
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Fig. 48. Prospekt af kirken, jfr. fig. 45. Efter F. Meldahl: Frederikskirken, 1896. – View of the church, cf
fig. 45.

despir afsluttes med lignende vaser. Anthons
refendfugede tambursokkel, som synes inspire
ret af Jardins aftrappede, har otte fladbuede
vinduer ind til selve kirkerummet. En aftrap
ning over soklen bærer fire gange to konkave
dobbeltstræbepiller, som fortsætter i otte brede
ribber. Hvert pillepar flankerer et ovalt vindue,
mens mellemrummene har et retkantet med
segmentgavl. På kuplen er de nedre vinduer
retkantede og de øvre runde. Kuppelspiret, der
ligesom sidetårnenes er ottekantet, men både
højere og slankere, hviler på en todelt lanterne
etage med forneden retkantede og foroven run
de frugtsnorbehængte glughuller, og afsluttes
af kugle, vindfløj og kors. Typen genfindes på
Christianskirken, hvor det blev opført efter
Anthons tegning af 1766.168
Proveniensen af perspektiven fig. 48 antyder,
at denne udelukkende er udført til Anthons eget brug.160 Den afviger fra facadeudkastet
fig. 45 ved, at pilastrene på sidetårnenes under

bygning er erstattet af kvadre, tårnafdæknin
gerne refendfugede og de skiftevis runde og
retkantede kuppelvinduer afløst af lutter ret
kantede. De fire gavlkronede har dog fået rusticerede gerigter. Ornamentikken er reduceret
og indgangspartiet strammet, blandt andet ved
eliminering af en altan. Tympanonfeltets palmetindrammede kongemonogram er forenklet
til et kronet skjold med guirlander. De allegori
ske kvindeskikkelser til siderne er ændret, så de
gentager Prudentia og Constantia fra Eigtveds
udaterede facadeudkast fig. 24. Ifølge perspek
tiven er kirkens grund desuden hævet og omgi
vet af et rækværk.
I det indre synes Anthons andet projekt lige
som det første at afspejle Eigtveds opbygning,
hvor stueetagen udgør en slags sokkel for de
øvre pulpiturer. Disse omspændes af kolossalpilastre som i lighed med Anthons første pro
jekt, men i modsætning til Eigtveds er korinti
ske. Kuplen er atter omskrevet, men afskærer
som i Anthons første projekt fire store loger
med vinduer umiddelbart udfor tamburens. Da
projektet er udført i polemik mod Jardins, be
toner følgeskrivelsen netop de ting, der ud
mærker det aktuelle forslag fremfor Jardins.
Blandt Anthons indvendinger mod Jardins
projekt var, at de mange piller både skyggede
og gav en dårlig akustik. Han lægger derfor
vægt på, at hans egen kirke ville blive mere
åben og mere lys. Dertil kom, at den ville få en
bedre kommunikation, idet trapperne, der i
Jardins projekt var 2 alen brede, var udvidet til
3½ og gulvets midtergang, der var 4 alen bred,
til 9. Til gengæld nævnes ikke, at altret vender
mod øst, at Bredgadeindgangen med de for
nemme frisøjler er forbeholdt kongen, og at et
større gangareal er indrettet til at lede ham op
til kongestolen i rummets modsatte side. Pro
jektet er det eneste, der med sikkerhed har den
ne liturgisk korrekte orientering. Kirkens indre
udsmykning fremgår af de meget detaljerede
tværsnit fig. 49, 130. Prædikestolsaltret er pry
det med et nadverbillede, flankeret af nicher
med Moses og Johannes Døberen og kronet af
Guds øje i stråleglans. Kuppelhvælvet har nederst en række fladbuede vinduer, som optager
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Fig. 49. Tværsnit mod alter og kongestol. Det »anonyme« projekt. Her tilskrevet Anthon og dateret vinteren
1756-57 (s. 522). RA. – Cross-section towards altar and the King’s Pew. The anonymus project. Here attributed to
Anthon and dated to the winter of 1756-57.

lys fra åbningerne i den ydre sokkel, øverst en
række ovale med forbindelse til de henholdsvis
runde og retkantede vinduer over soklen; det er
dekoreret med dydefigurer og festonfyldte fyl
dinger, har stjernestrøede ribber og i toppen
noget, der tilsyneladende efterligner dobbeltskalskonstruktionen, en bemaling afgrænset af
en gesims.
Ved siden af Anthons uofficielle, men tilsy
neladende velbegrundede forslag må endelig
nævnes et i øvrigt ukendt »Abriss« som blev
ledsaget af et bevaret, yderst kortfattet overslag
underskrevet G. Rosenberg 17. febr. 1756.169
Summen på ialt 1.483.333. ⅓ rdl. gælder en
kuppelklædt og rigt dekoreret bygning af sand
sten og marmor. Der er tilsyneladende tale om
Frederikskirken. Men der er ingen andre tegn
på, at arkitekten, som må være Johann Gotfried
Rosenberg (1709-76),170 har beskæftiget sig
med dette byggeri.171
BYGGERIET UNDER JARDIN 1756-1770.
LEDELSE OG ØKONOMI
1. april blev Jardin officielt udnævnt til Frede-

rikskirkens bygmester. Endnu var han i prin
cippet underordnet generalbygmesteren, men
som anført af Bernstorff skulle Thurah ikke be
fale over ham, omend det var nødvendigt, at
Jardin kom til en forståelse med denne. Thurah
skulle betragtes, ligesom man i Frankrig be
tragtede M. de Vandrière (senere markis de
Marigny, Directeur Général des Bâtiments).
Generalbygmesteren vedblev dog med at bistå i
forbindelse med marmorleverancerne. Ganske
vist forespurgte han december 1756 Moltke,
om han, »der med Bygningens Direction ey
har noget mig at befatte«, skulle beskæftige sig
med opgaver, »som rettere maatte tilkomme
den eller dem, som Bygningen allernaadigst er
betroet«. Moltke forsikrede ham dog om, at
han var glad for, det var Thurah, der holdt øje
med de to marmorleverandører og gerne så
ham fortsætte arbejdet. Beroliget over ikke at
gå nogen i bedene indvilgede Thurah herefter i
at videreføre sit hverv.35 Knap tre år senere,
5. sept. 1759, afgik han imidlertid ved døden,
og 19. maj 1760 beskikkedes Jardin til ledende
bygmester med titel af »Intendant des Bâti-
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ments«, mens Anthon og Fortling blev hof
bygmestre.172
December 1760 udløb Jardins seksårige kon
trakt, men da hans tilstedeværelse fortsat var
uomgængelig nødvendig, blev kontrakten af
1754 i uændret skikkelse forlænget for endnu
en seksårig periode.173 Ved udgangen af 1766
tegnede situationen sig imidlertid ganske an
derledes. Frederik V var død ved årets begyn
delse, og hans efterfølger Christian VII var ikke
indstillet på at videreføre det kostbare byggeri.
Det hed derfor i den kongelige resolution af
25. okt. 1766, at Jardins kontrakt var »expiriret«, og udgifterne til ham og hans folk således
kunne spares. Det var dog ikke muligt at stand
se byggeriet så drastiskt, og Jardin fik endnu en
frist, først på et år, sidenhen på yderligere seks
år frem til 1773.174 Den skæbnesvangre beslut
ning om helt at standse Frederikskirkens opfø
relse skulle dog falde et par år tidligere. 19.
nov. 1770 modtog Jardin sin endelige afsked
(s. 540).
Selv om Jardin, som anført, indtog en så
godt som uafhængig stilling i forhold til Thu
rah, var han stadig forpligtiget over for Kirkebygningskommissionen under Moltkes direk
tion. Kort efter Jardins tiltrædelse havde Molt
ke foreslået en præcisering af kommissionens
opgaver og sammensætning. Man skulle mø
des en gang ugentlig og indkalde samtlige im
plicerede håndværksmestre til drøftelse. Jardin
skulle over for kommissionen meddele sine
planer for byggeriet, hvilket herpå ville blive
forelagt for kongen. Men det indskærpedes, at
arkitekten »i Hoved Tingene og Teigningerne
ey (maatte) foretage sig noget, end ikke den
allermindste forandring, som kunde trække en
eller anden Consequence eller Tiltale eller An
svar paa sig, forend hand ligesom med de sidste
Teigninger Academiernes i Rom og Paris deres
Approbation og Gotfindende skriftlig hafde
lagt frem i Commissionen«.59 Det ses dog ikke,
om dette forslag blev godkendt. Tronskiftet i
januar 1766 fik også betydning for byggeriets
administration. Moltke afskedigedes selv juli
samme år, og få måneder senere overtog gene
ralløjtnant H. W. von Huth, der september ud

nævntes til »Generaldirecteur over Bygnings
væsenet«, posten som overdirektør for Frede
rikskirkens opførelse.173 Allerede februar 1767
forlød det dog fra en velunderrettet kilde, at
Huth »ne parait pas content de sa Place de Di
recteur Géneral des Bâtiments« (ikke forekom
tilfreds med sin stilling som generaldirektør for
bygningsvæsenet), og at han snart ville blive
afsat.176 Dette skete ganske rigtigt 21. marts, og
Moltke blev herefter genindsat i sit tidligere
hverv for dog kun tre et halvt år senere påny at
miste det.
Som anført i kontraktens 9. artikel skulle Jar
din under sig have en person, der kunne for
midle hans ordrer og aflægge beretning til de af
kongen kommitterede. Dette hverv blev 2.
aug. 1756 tildelt Johann Michael Poehn, der
udnævntes til fuldmægtig og skriver for de to
brødre. Poehn havde ligesom bygningsforvalter Block bolig i det kompleks af småhuse, der
lå på byggepladsen blandt skure og værksteder.
Selv fik Jardin kontor i den ene halvdel af et
væksthus, der fra gammel tid lå på grunden
(fig. 8). Da Louis-Henri Jardin døde 1759,
overtog Poehn hans opgaver som bygningssekretær. Samtidig knyttedes fra februar 1760 to
af akademiets bedste tegnere, Georg Erdmann
Rosenberg og Christian Joseph Zuber, til sta
ben.53
Få dage inden Jardin overtog ledelsen, havde
man gjort økonomisk status, bistået af enkefru
Eigtved. De samlede udgifter i tiden april 1750
til ultimo marts 1756 beløb sig til den betragte
lige sum af 160.444 rdl., hvilket var blevet fi
nansieret, dels af de årlige bidrag fra partiku
lærkassen, dels fra kongens private kasse. Her
til kom supplerende indtægter ved salg af mur
sten til henholdsvis Moltkes og Brockdorffs
palæer (s. 483). Langt den største post på bud
gettet
var
udgifterne
til
norsk
marmor
(ca. 70.000 rdl.), efterfulgt af omkostningerne i
forbindelse med murstensleverancen (43.257
rdl.). For atter at sætte skred i byggeriet vedto
ges det 22. dec. 1756 at forhøje det årlige bidrag
fra de kongelige kasser til 50.000 rdl., idet
brødrene Jardins løn skulle betales særskilt fra
partikulærkassen.171 Knap et halvt år senere,
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Fig. 50. Idealprospekt af Frederikskirken, set fra Store Kongensgade. Tegning af Jens Bang. Kobberstiksamlin
gen. – Ideal view of Frederikskirken seen from Store Kongensgade. Drawing by Jens Bang.

april 1757, fastlagdes dog det endelig kongelige
bidrag til 40.000 rdl. årligt, udbetalt i 8 måned
lige rater á 5000 rdl. Hermed opfyldtes i virke
ligheden først det mål, man syv år tidligere
havde sat sig (s. 475). Inden for dette tidsrum
var der imidlertid sket en altafgørende ændring
i beregningsgrundlaget. Hvor de seneste gene
raloverslag havde kalkuleret med en bygning,
opført af mursten og beklædt ud- og indvendig
med marmor, havde kongen i forbindelse med

approbationen 26.juni 1756 fastslået, at »das
gantze Gebäude der Kirchen von Nordischen
Marmor aufzuführen (ist)«.178 Et detaljeret
overslag over de forventede udgifter til Jardins
marmorbygning kendes ikke, men på et frem
skredent stadium i byggeriet skal man dog ha
ve konstateret, at der endnu var 27 år igen,
hvad selve bygningen angik, og 100 år, hvis
hele udsmykningen skulle være fuldendt. Dette
budget var beregnet på grundlag af en årlig be-
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villing på 20.000 rdl., således som det var gen
nemført i perioden 1767-70, og forudsatte sam
tidig en arbejdsstyrke på 50 mand. Alt i alt en
gigantisk sum på ca. 2.800.000 rdl., hvis belø
bet kalkuleres udfra de omtrentlige udgifter
ved byggeriets ophør.179 I det daglige planlagde
man dog udfra mere kortfristede terminer. Jar
din var kun ansat for seks år ad gangen, mens
marmorleverancen fulgte femårige kontrakter
(s. 484).
Over for de vældige udgifter ses dog også
enkelte indtægtsposter på de årlige budgetter,
idet der til stadighed skete salg eller overførsel af
materiale, såvel til kongelige som private byg
geforetagender. Således låntes mursten til Fre
deriks hospital og til to nyopførte ejendomme i
Amaliegade, Thurahs hus og købmand Hen
ning Fr. Bargums palæ, opført af Jardin selv.
Sandsten og marmor anvendtes til bl.a. Hol
steins palæ, til den tyske Frederiks kirke (Christianskirken), til soklen på kongens rytterstatue
på Amalienborg plads, den kongelige fortifika
tion, blomsterkummer i Fredensborg slotsha
ve, samt til arbejder af billedhuggerne Johs.
Wiedewelt og S. C. Stanley, samt af stenhug
gerne Braun og Pfeiffer.53
De første tegn på en ændret politik over for
det bekostelige byggeri var en kongelig resolu
tion, udstedt af Christian VII 8. marts 1766,
knapt to måneder efter faderens død. Heri fastsloges det lakonisk, at det årlige bidrag skulle
halveres til 20.000 rdl., fraregnet lønninger.
Kirkebygningskommissionen
bad
dog
om
henstand til det følgende år. Som den kompli
cerede og sammensatte organisme byggeplad
sen var, kunne så kraftige budgetreduktioner
ikke foretages uden alvorlige økonomiske tab,
ikke mindst for leverandørere og håndværkere.
Kongen accepterede at lade besparelsen udsætte
til det følgende år, men fastholdt som nævnt, at
lønningerne til Jardin og hans medarbejdere
skulle stryges af budgettet.53 Fra l. jan. 1767
var det årlige bidrag således halveret. Samtidig
ophævedes den særlige byggefond eller »Frede
riks Kirkebygningskasse«, idet udgifterne nu
dækkedes direkte fra partikulærkassen. En
statusopgørelse ved udgangen af 1766 viste, at

budgettet hidtil havde »slugt« 575.212 rdl.,180
og bygningen var endnu næppe (og det endda
kun i øst) nået til hovedgesimsen. Bekymrin
gen hos Christian VII og hans nærmeste rådgi
vere forekommer derfor langt fra urimelig.
Men de beskrevne forsøg på at reducere om
kostningerne synes kun at være forhalingsmanøvrer før den afgørende beslutning om byg
geriets standsning 1770 (s. 539).

SPØRGSMÅLET OM KIRKENS
BYGGEMATERIALER
Siden den kongelige resolution af 31. marts
1753 havde det stået fast, at den ny kirke skulle
beklædes med marmor ind- og udvendig, idet
selve murkernen fortsat skulle opføres af tegl. I
løbet af efteråret 1754 spores de første tegn på
en beslutningsændring. På en forespørgsel fra
kabinetssekretær Esmarck om murstensleverancens fortsættelse – antagelig efter at sagen
havde været rejst på højere sted – svarede Thu
rah 19. okt. 1754, at kirken »entweder (...) allgantz von Sandsteinen, oder allgantz von Mau
ersteinen erbauet werden«. Det sidstnævnte var
dog langtfra så solidt og varigt som det først
nævnte, og da begge dele ikke lod sig anvende
sammen, konkluderede Thurah, at den mar
morbeklædte bygning som en uomgængelig
følge heraf mht. »das inwendige übrige solide
von den Mauern und Pfeilern, mit gewöhliche
Sandsteine eben wohl compact erbauet wer
den«.35 Thurahs memorandum blev forelagt
Bygningskommissionen, der tog sig god tid til
at overveje sagen. I mellemtiden rykkede murstensleverandørerne 20. nov. 1754 og atter 8.
marts 1755 uroligt for at få besked om det
kommende års leverance.53 10. marts 1755
meddelte Moltke, at kongen »stadig (har) de
uforanderlige allernaadigste Tanker, at Friederichs nye opbyggede Kirke ikke skal bygges af
Muur- men af een eller anden Art Sand- eller
deslige i sine Riger og Lande faldende Steene
...« Dette skulle Thurah lade firmaet Henningsen og Korff vide. Dog blev de samtidig
orienteret om, at de i god tid ville få meddelelse
om eventuelle leverancer for 1756.59
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Fig. 51. Udsnit af Frederikskirkens byggeplads, set fra Kadetakademiet 1762. Tegning af Frédéric Jacques de
Stinde (s. 534), indsat i Dronning Juliane Maries Atlas. Dronningens Håndbibliotek. – Detail of building works
on the Frederikskirke site, seen from the military academy (Kadetakademi) 1762. Drawing by Frédéric Jacques de Stinde,
inserted in Queen Juliana Marie’s Atlas.

Denne besked kom antagelig aldrig. Allerede
august 1755 kunne Joachim Wasserschiebe ori
entere Wiedewelt om, at man havde besluttet,
at kirken »sera tout entiere de Marbre de nos
Carrières de Norwege« (skulle være helt af
marmor fra vore norske stenbrud).181 Alligevel
synes Anthons beregninger af 5. sept. vedrø
rende Eigtveds og Jardins projekter endnu at
kalkulere med mursten og marmor, idet han
dog understregede, at hovedpillerne i de re
spektive forslag tænktes opført i massivt mar
mor indtil kuplens vederlagshøjde.59 26. juni
1756 stadfæstedes kongens beslutning om an
vendelse alene af marmor, i første omgang for
muleret som en mundtlig deklaration over for
Jardin. Den officielle konfirmation af beslut
ningen er dateret 22. dec. s.å. Frederik V er
kendte dog, »dass innengedachter von Uns al

lergnädigst approbirter Kirchenbau kostbar fal
len wolle«, og tankevækkende nok lod han
endnu engang i en resolution af 18. febr. 1758
sin bestemmelse stadfæste. Som en retfærdig
gørelse af de drastisk øgede omkostninger
fremhævedes på ny bygningens status som mo
nument for oldenborgerdynastiets taknemme
lighed imod Gud. Hertil føjedes et moment,
der også havde programmatisk værdi. I lyset af
det nyligt gjorte, lykkelige fund af bornholm
ske sandsten kunne kirken nu – bortset fra kal
ken – opføres af lutter indenlandske materialer,
idet sandstenen lod sig lægge ind overalt, hvor
det var muligt.33
Oprettelsen af et sandstensbrud ved Neksø
på Bornholm gik tilbage til 1753, hvor en
bornholmsk stenhugger havde overbragt nogle
prøver af den nyligt fundne sten. På grund af
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sygdom havde Eigtved intet videre foretaget
sig i sagen, mens Fortling på bekostning af Par
tikulærkassen lod et par af sine svende foretage
prøvebrydninger, dels ved Hasle, dels ved
Neksø. Efter at Rentekammeret først havde af
vist projektet, da »det alletiider er dubieux, om
det reussirer eller mislinger«, havde kongen »af
allernaadig landsfaderlig Forsoning og Clemence for sine kiære og troe Undersaatter«
valgt selv at bekoste den fortsatte drift. Man
opgav dog bruddet ved Hasle, og koncentrere
de kræfterne om Neksø. Moltke fik betroet di
rektionen over sandstensbruddet, der ikke blot
kunne levere til Frederikskirken og Frederiks
hospital, men også til alle betydeligere bygnin
ger i landet. Fra privat side ytredes der i øvrigt
interesse for at støtte driften, ikke mindst, da
der øjnedes muligheder for at bryde stenkul.
Thurah foreslog december 1755, at værket

Fig. 52. Profil af rambukken, der anvendtes til piloteringsarbejdet ved Frederikskirken. Tegning af An
dreas Kirkerup (s. 534). Kunstakademiets Bibliotek.
– Profile of the pile-driver used for the pilework underpin
ning Frederikskirken. Drawing by Andreas Kirkerup.

skulle omdannes til et interessentselskab, og
nævnedes april blandt initiativtagerne hertil
sammen med Fortling, konferensråd Braem,
den hidtidige inspektør for bruddet Niels Birch
og en række stenhuggersvende.182 Driften blev
dog lagt under kirkekassen og hermed i sidste
instans under Partikulærkammeret, og værket
fik fra 1762 betegnelsen »Frideriks Steen
Brud«. Da de første overvejelser om kirkebyg
geriets indskrænkning fremkom 1766, anbefa
lede Bygningskommissionen stærkt, at man
fortsatte driften, der sparede landet for udgifter
til import af udenlandske sandsten. Det hævde
des, at de bornholmske sten endog var bedre
end de udenlandske. Under alle omstændighe
der havde Jardin ved en forespørgsel 1757 til
det franske akademi i Paris fået bekræftet stene
nes udmærkede kvalitet.59 Som et kompromis
valgtes at nedskære bevillingerne (fra 5000 til
3000 rdl. årligt). Allerede 1768 nedsattes belø
bet dog til det halve, og efter 1770, da beslut
ningen om kirkebyggeriets ophør var definitiv,
arbejdedes kun videre »paa det allerlangsomste,
som mueligt er«.183
Hvad marmorleverancerne i årene 1756-70
angik, fulgte man endnu de første år kontrak
ten af 1754, der udløb 1757. På dette tidspunkt
havde Fortling opfyldt sin del af forpligtelser
ne, mens fru Eigtved stadig var langt bagef
ter.184 Først 7. juli 1760 havde hun leveret det
først aftalte kvantum på 75.000 fod3. I lyset af
beslutningen om kirkens opførelse i massivt
marmor måtte leverancerne naturligvis yderli
gere forøges. I stedet for de mindre blokke på
12-15 fod3 ønskedes nu store sten på mindst 60
fod3. Januar 1758 forlængedes både Fortlings
og fru Eigtveds kontrakter med en femårspe
riode til levering af i alt 125.000 fod3, heraf
mindst ⅔ hvide sten og ⅓ gule. Størrelsen af
blokkene skulle bestemmes af, hvad bygmeste
ren fandt bedst.59 Jardin havde skønnet, at der
kunne spares mindst 14.000 rdl. årligt, hvis le
verancen skete i mindre blokke efter bestemte
mål. Ikke uventet protesterede leverandørerne
imod denne forskrift, der ville øge omkostnin
gerne for dem selv. Først 6. aug. 1763 opnåede
man et kompromis, der fastslog leverance af de
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Fig. 53. Plan af pilotering og fundamenter,
øverst fra Eigtveds kirke, nederst fra Jardins
bygning. Fra »Plans, coupes et élévations de
l’Eglise royale de Fréderic V«, 1765 (1769).
1:1200 (jfr. s. 533). – Plan of the pilework and
foundations. Above, of Eigtved’s church; below, of
Jardin’s building. From »Plans, coupes et éléva
tions de l’Eglise royale de Fréderic V«, 1765
(1769).

påbudte blokstørrelser, idet man i øvrigt accep
terede, hvad der forelå af større blokke til en
enhedspris på 1 rdl. pr. fod3.
Også mht. den konkrete levering opstod der
vanskeligheder. 1761 måtte Jardin rykke for
sten, idet han hævdede, at en fortsat mangel
forsinkede både tårnenes og søjlernes opførel
se. Fru Eigtved havde stadig vanskeligheder
med at overholde kontrakterne, senest aftalen
af 1758, der først opfyldtes 1766, fire år efter
den fastlagte termin. Som undskyldning anfør
tes de store anlægsudgifter, fragtproblemer på
grund af mangel på skibe og dårligt føre til
landtransporter, »samt i øvrigt en ufuldkom
men Evne til at fortsætte Verkets Drift«.53 Fort
lings stenbrud, der efter hans død 1761 ligele
des bestyredes af hans enke, havde november
1763 leveret det aftalte kvantum. 1765 blev en
ny femårsperiode aftalt med i alt 125.000 fod3
marmor for begge brud. Også her betød de
første budgetreduktioner, der drøftedes foråret
1766, en nedsættelse af den fastlagte mængde.
Appelskrivelser fra begge enker udsatte beslut
ningen et år, men herefter måtte man affinde
sig med den beskårne ration.58

ARBEJDET PÅ BYGGEPLADSEN
Som nævnt s. 512 havde Moltke maj 1756 givet
befaling til genoptagelsen af arbejdet, der siden

Eigtveds død havde ligget stille. En uge efter
var Anthon og murermester Krause på ny i
gang. Efter Jardins seneste projekt måtte de
gamle fundamenter delvis ændres (fig. 53).
Som fundament for de 12 nye hovedpiller skul
le de otte åbninger mellem Eigtveds oprindeli
ge piller udfyldes med jord og piloteres tillige
med fire ekstra fundamenter, der lagdes ved
siden af de ældre åbninger. Både pillerne og det
supplerende fundament til de to hovedportaler
i øst og vest skulle opføres af massive sten, dvs.
marmor og sandsten. I forbindelse med etable
ringen af det ændrede fundament indrettedes
som et nyt element en lav hvælvet kælderetage
under kirkegulvet (fig. 70, 78). Kælderen, der
udadtil manifesterede sig ved et antal vinduer i
soklen, fandtes ikke på de tidligste tegninger
fra juni 1756 og må derfor betragtes som en
tilføjelse.185
Før arbejdets påbegyndelse skulle de eksiste
rende piller og de dele af ydermuren, der var
opført over horisontniveau, nedbrydes. Denne
indledende fase, der også omfattede en reorga
nisering af byggepladsen, samt opbygningen af
et marmor- og sandstenslager med blokke i de
ønskede dimensioner, varede godt tre år. Først
1760 synes Jardins kirke at rejse sig over hori
sontniveau. Undervejs var der stødt nye pro
blemer til, mest presserende det stadig ind
strømmende vand i fundamentshullerne, hvil-
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ket nødvendiggjorde en ekstraudgift på tre nye
pumper.186 Den fugtige grund ved kirken var
langtfra noget isoleret tilfælde i Frederiksstaden
(Kbh.By.5, s. 356). En anden, omend mindre
vanskelighed var den gene, som de »haarde
igennemtrængende Slag« i forbindelse med pæleramningen forvoldte de omkringboende. En
særlig klage kom fra brændevinsbrænder An
ders Aamundsen i Store Kongensgade, der på
stod, at både hans hus, næring og brug havde
taget skade af rystelserne. Til piloteringen an
vendtes bl.a. rambukke og stående spil, som de
eksempler, der er nedtegnet af arkitekten An
dreas Kirkerup (fig. 52, 54).187
I årsrapporten af december 1760 kunne Jar
din omsider melde, at såvel kirkens som side
tårnenes ydermure, de udvendige piller ved ho
vedindgangen og to indvendige piller var nået
et stykke op over jordsmonnet, de første endda
1 alen og 9 tommer (ca. 85 cm), de sidste 1 alen
(ca. 62 cm). Under arbejdet var der anvendt
poleret marmor indvendigt, mens bornholmsk
sandsten blev føjet til, »wo es geschehen kön
nen«, vel på mindre iøjnefaldende partier. Ved
udgangen af 1761 var ydermuren i vest og pil
lerne ved hovedportalen omkring 4 alen over
nederste sokkel (ca. 2,50 m) eller godt en halv
alen over vinduessålbænken (ca. 30 cm). Ind
vendig var alle 12 hovedpiller rejst i 1 alens
højde.53

Det er omtrent denne situation, der af en ung
elev på Landkadetakademiet, F.J. de Stinde,
1762 er fastholdt på et prospekt (fig. 51), tegnet
fra et af akademiets vinduer. Et træstillads, der
1762 nåede 22 alens højde, er rejst langs yder
muren. Rundt om på pladsen ligger stenblokke
af forskellige dimensioner, heriblandt flere søj
letromler. Desuden var der oplagring af mate
riale på de syv gamle tømmerpladser nærmest
Kvæsthuset.188 På kirkepladsen ses forskellige
håndværkere beskæftiget ved måling, savning
eller anden bearbejdning af stenblokkene. Bag
dem ses en lang, lav længe, hvor der antagelig
ligesom senere var stenhuggerværksteder (jfr.
s. 573, 602f.). Yderligere et par skure er place
ret mod plankeværket ved Bredgade. På plad
sen fandtes desuden et slibehus, et tovværksskur, et vognhus, en smedje, samt boliger og
kontorer til en række af de ansatte. 1765 opfør
tes tilmed et billedhuggerværksted.53
Stenhuggerarbejdets ledelse deltes fra 1760
mellem Fortling og stenhugger Johan Peter
Pfeiffer, og efter førstnævntes død 1761 mel
lem Pfeiffer og stenhugger Braun. Samarbejdet
mellem Fortling og Pfeiffer havde ikke været
det bedste. Der havde været kold luft imellem
dem, siden dengang Pfeiffer »paastod, at den
Norske Marmor icke til Kirckens Bygning var
tienlig«.189
Det hårde arbejde med tilretning af stenblok-

Fig. 54. Stående spil, sva
rende til de eksemplarer,
der anvendtes ved Frederikskirkens
byggeri.
Tegning af Andreas Kir
kerup (s. 534). Kunst
akademiets Bibliotek. –
Winch
corrsponding
to
those used for building Fredrikskirken.
Drawing
by
Andreas Kirkerup.
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kene var heller ikke uden omkostninger. Sten
huggerne havde en 12-timers arbejdsdag året
rundt, men måtte i de mørkeste vintermåneder
arbejde ved lampelys. Den støvede luft, der
yderligere forurendes af dampe fra tranlamper
ne, medførte mange skavanker og ofte tidlige
dødsfald. Stenhuggerne opnåede derfor en ord
ning, således at de – formedelst en nedsat dag
løn – kun behøvede at arbejde ved dagslys i
vintersæsonen og i den allermørkeste tid kunne
holde ferie, vel og mærke uden løn.190 Et pate
tisk og særpræget vidnesbyrd om de menne
skelige omkostninger ved det anstrengende ar
bejde er en mindevase for stenhuggere, der
døde i tidsrummet 3. febr. 1759-18. febr. 1769.
Stenhuggervasen (fig. 55), udført 1756 ifølge
påskrift på underdelen, er af sandsten, 82 cm
høj. På en fod med attisk profil hviler den
kummeformede underdel, på hvis sider med
skriveskrift er indhuggede navne og dødsdato
er vedrørende de afdøde stenhuggere: »1756 29
July Haben die Steinhauer angefangen und
Nemliche darbey gestorben. 1759 Conrad Stel
ling d 3ten Febr: Anton Meyerhold d 24 April.
Drexel d 28 May. Nicolaus Meisgeyer
d 26 July. 1760. loachim Moll d 2 May: 1761
Christian
d 31 Jan: Joh: Christoffer Lin
demann d 7 April Michael Jancoschi d 20 July.
Georg Rethenbach d 31 Tuly: Christof Däcker
16ten Octr: 1762
Beek d 16tenJan: August
Kost d 15ten Ap: 1763 Christian Biörn d 27
April Johan Gottlob Mindag d 28 Juny Lorentz
Øster d 4 August Christian Lange D 15 Octr.
Johannes Baumüller d 9 Novemp. 1764 Hen
rich Rasch d 29 Septem Benjamin Gobisch 8
Mertz 1765 Adam Hegner d 19 Febr: Christofer Arnbek d 23 Febr: Johann Gütike d 4 Sep
tem: 1766 Jens Ludwig Mau d 15 Nov 1767
Johann Hansen 9 Mertz Friderich Mühlbacher
d 30. Apr Bartolomeus Strauch 1768 d 22 Feb:
Magnus Frey 18 Feb.« I kummen, der lukkes af
et låg, prydet med et laurbærkranset kranium
på korslagte ben, har der antagelig skullet læg
ges penge, vel til de efterlevende. Siden 1797
stod vasen ved stenhuggerfirmaet E. Nielsens
værksted på kirkepladsen (Store Kongensgade
252 (nuværende 76)).191 Siden 1983 har den væ-
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Fig. 55. »Stenhuggervasen« med navne og dødsda
toer for stenhuggere, omkommet 1759-70 (s. 535).
Kit Weiss fot. 1985. – »The Stonemasons’ Vase« with
the names of the stonemasons who died 1759-70.

ret opstillet på en moderne firkantet sandstens
plint i en vinduesniche ved kirkens sydøstre
omgang.
Ved årsskiftet 1763-64 var hovedindgangen
og de to flankerende døråbninger lukket for
oven og yderligere forhøjet med et par skifter.
Samtidig var vinduerne i bygningens ene fjer
dedel, vel den østligste mod Frederiksstaden,
lukket. Indvendig var den ene halvdel af ni
cherne i hovedpillerne fuldendt og muren ført
op til gulvniveau af første pulpituretage.192
1762-63 havde Jardin opholdt sig i Frankrig,
bl.a. for at modtage udnævnelsen til korre
sponderende medlem af det franske Akademi.
April 1763 var han dog atter hjemme. Under
fraværet havde Poehn fungeret som hans sted
fortræder. 1764 begyndte billedhuggerarbej
det, tidligst med to bladsnore over de to østlige
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sideportaler, efterfulgt af arbejde med bladsno
re og rosetter på buerne over indgangen og imellem de indvendige piller. 1764 nævnes hof
billedhugger Heinrich Gierach i rgsk. som le
der af arbejdet. Han døde imidlertid det følgen
de år og efterfulgtes af tre billedhuggere af
fransk
afstamning,
Dominique
Rachette,
J. F. (?) Moulin og Louis Canchy samt af den
italienskfødte Dominicus Gianelli. Efter at man
1764 var nået 15 alen (ca. 9,5 m) over jorden på
den østligste del, kunne Jardin december 1765
meddele, at der nu på dette sted kun manglede
7 alen til hovedgesimsen.193 Samtidig indhente
des overslag fra Pfeiffer og Braun på de seks
fritstående søjler ved hovedindgangen.59
Så vidt var Frederikskirken kommet – og
længst fremme var den naturligvis på skuesiden
mod Frederiksstaden –, da bygherren Frederik
V afgik ved døden januar 1766. Allerede 8.
marts fulgte imidlertid resolutionen om bud
gettets halvering (s. 530). På Moltkes opfor
dring udarbejdede Jardin en nødplan. Foruden
nedsættelse af marmorleverancen nævntes også
en reduktion af håndværkerstaben, begrænset
indkøb af materialer (tømmer, redskaber etc.),
samt totalt ophør af arbejdet på hovedfacaden,
indtil kirkens bagparti mod vest havde nået
samme højde. Heraf fulgte, at det påbegyndte
billedhuggerarbejde ligeledes måtte standses. I
sit overslag af 13. maj søgte Jardin at opfylde de
stillede krav, men påpegede dog det uhensigts
mæssige i med så kort varsel at fyre håndvær
kere, heriblandt endnu uuddannede læredren
ge. At standse det allerede forberedte arbejde
på facaden mod Frederiksstaden var heller ikke
tilrådeligt. Som nævnt s. 530 bevilgedes endnu
1766 den sædvanlige sum på 40.000 rdl., om
end med den klausul, at udgifterne til billed
huggerne ikke oversteg 1500 rdl., samt at der
ikke måtte antages nye læredrenge.
De følgende år frem til 1770 videreførtes ar
bejdet med markant nedsat kraft. Højest priori
teret synes at have været opførelsen af hoved
portalen, hvortil kapitælerne skulle udføres af
billedhuggeren Carl Frederik Stanley efter kon
trakt af 20. febr. 1768.194 Knap to år senere,
26. nov. 1770, meddelte Jardin for sidste gang

sin status over arbejdet. Halvdelen af kirken,
nærmest Frederiksstaden var nu omtrent nået
til hovedgesimsen, dvs. ca. 60 fods højde (ca.
19 m). Fire af Stanleys kapitæler ved østpartiets
hjørner var opsat, mens to kapitæler til de frit
stående søjler var klare til brug. For søjlernes
vedkommende stod de i halv højde (fig. 59). På
den modsatte side stod bygningen i forskellige
højder, men 300 hugne sten var klar til opsæt
ning og 44 under forarbejdning. Tårnene var
dog kun nået til en højde, svarende til halvsøj
lernes baser.53.

MODELLER
Allerede på et tidligt tidspunkt under kirkens
projektering havde Jardin understreget nød
vendigheden af snarest muligt at få udført en
model. Det blev fremført dels i hans »Observa
tions«, antagelig fra foråret 1756 (s. 512), dels i
et udateret indlæg, indlagt i en forestilling af
10. juli 1756. At en model virkelig var påkræ
vet, bl.a. for at man kunne danne sig et reali
stisk billede af belysningsforholdene, betonedes yderligere af Jardin samme efterår i hans
svar til Anthons kritiske kommentarer (s. 516).
Endnu 1757 var der intet sket i sagen. Byg
ningskommissionen fik dog en henstilling om
at vurdere, hvorvidt de fandt en sådan model
ligeså uundværlig (som bygmesteren selv).35
Først 2. sept. 1758 blev kontrakten sluttet med
hofsnedker F. Lehmann. Modellen skulle udfø
res på et år, regnet fra approbationsdatoen og
betales med den betydelige sum af 4000 rdl.
Bredde (målt fra tårn til tårn), dybde (fra portal
til portal) og højde skulle være henholdsvis 2,5
alen (ca. 1.50 m), 2 alen (ca. 1.20m) og 2¾ alen
(ca. 1.70 m), dvs. et målestoksforhold på om
trent 1:50. Ydermurene, kuplen og pillerne
herom skulle udføres af lindetræ, mens finere
detaljer som forsiringerne og de udvendige
trapper forarbejdedes af ahorn. Modellen kun
ne åbnes efter tværaksen (fra tårn til tårn). Sam
tidig var kuplen aftagelig. I gulvet skulle der
endelig udskæres en åbning, »damit man deut
lich genau und hinlänglich das einwendige se
hen und betrachten könne«.53

MODELLER
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Fig. 56. Fremstilling af kirkens model, vist mod Bredgade. Kobberstik af Jonas Haas efter tegning af Jens Bang
(jfr. fig. 50) i Pontoppidan: »Den danske Atlas«, 1764. – Model of the church, viewed towards Bredgade. Print by
Jonas Haas after a drawing by Jens Bang (cf. fig. 50) in Pontoppidan: »Den danske Atlas«, 1764.

1. dec. 1759 meldte Lehmann, at modellen
var omtrent færdig, bortset fra billedhuggerar
bejderne. Han skulle dog yderligere tilføje al
ter, prædikestol og døbefont, hvilket efter hans
egen mening ikke var omfattet af kontrak
ten.195 Ekstraregningen, der lød på 1109 rdl.,
gav anledning til uoverensstemmelser med Jar
din. Sagen måtte igennem to synsforretninger,
forestået af uvildige snedkermestre, som Magi
straten havde udpeget, før striden kunne bilæg
ges september 1762, ganske vist med et udfald,
der ikke fulgte Jardins indstilling.39
Som anført i Lehmanns kontrakt skulle figu
rerne og det øvrige billedhuggerarbejde, tillige
med trapperne til pulpituret, udføres af en an
den. Den udvalgte blev den 27-årige Johannes
Wiedewelt, der oktober 1758 var hjemkommet
fra Rom. Allerede 18. nov. 1758 havde han i et
brev til Moltke mindet denne om, at han havde

akkorderet ham arbejde ved Frederikskirken
efter hjemkomsten. Samtidig udbad han sig
400 rdl. i forskud, dels for »med desto mehre
Flied« at fuldføre sit præsentationsstykke til Akademiet, dels for at iværksætte en model af en
statue til kirken.35 28. dec. 1759 indleveredes
hans overslag til modellens udsmykning.
Wiedewelts opgave var meget omfattende.
Udvendig skulle der være i alt 48 statuer, to
gavlrelieffer og fire mindre relieffer over ho
veddørene. Indvendig beregnedes 16 nichefi
gurer, 24 relieffer og endelig kongens våben
med to genier over kongestolen. For en nær
mere beskrivelse af udsmykningen, jfr. s. 548 f.
Arbejdet skulle udføres i voks og hvidmales, i
alt for en samlet pris af 200 rdl.
Som et forarbejde til frontespicens relieffer
udførte Wiedewelt to tegninger, der indsat i
forgyldte rammer befandt sig på Jardins kon-
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Fig. 57. †Gipsmodel af korintisk kapitæl (s. 538). Fo
tografi o. 1939. Kunstakademiets Bibliotek. – Plaster
model of Corinthian capital.

tor. Der kendes to næsten identiske udgaver af
fremstillingen af Kristi opstandelse, hvoraf den
ene bærer Wiedewelts egenhændige signatur.
Det er dog uvist om denne eller dens genpart er
identisk med tegningen fra Jardins bolig. Af det
andet relief kendes alene en skitse (fig. 67).196
For en beskrivelse af begge, jfr. s. 549.
25.
sept. 1760 meldte Jardin på ny modellen
færdig, antagelig hvad angik Wiedewelts ind
sats, og få dage efter modtog denne tredje og
sidste rate af betalingen. Tilbage stod spørgs
målet, om arbejdet yderligere skulle oliemales
og forgyldes. Svaret har været bekræftende. In
tet skulle spares, og den højtanskrevne svenskfødte hofmaler Carl Gustav Pilo fik af Moltke
overdraget hvervet. Af regningen, der indleve
redes 1. juli 1761 fremgår, hvordan både det
ydre og det indre marmorstafferedes, idet kup
len udvendig maledes som kobber eller bronze,
mens alle ornamenter og relieffer både her og
indvendig forgyldtes (jfr. s. 544). Hertil kom et
stort antal loftsmalerier, vigtigst naturligvis det
store kuppelmaleri, foruden i alt 20 »Plafonds«
i nedre og øvre pulpituretage.
Da modellen omsider stod færdig, har det
været et prægtigt og kunstfærdigt værk, der
skulle vejlede de implicerede medarbejdere,
samt – nok så væsentligt – give bygherren og
hans rådgivere en realistisk forestilling om det
storslåede monument, der var i vente, på et
tidspunkt, hvor det endnu gik uhyre trægt med
at få de faktiske murmasser til at rejse sig.
I Jardins embedstid stod kirkemodellen i

hans bolig på Charlottenborg. Efter standsnin
gen 1770 overflyttedes den maj 1772 til Chri
stiansborg, hvor den 1783 nævnes i et gemak i
eller ved prinsesse Louise Augustas lejlighed i
kirkeløngangen.197 Herefter har det ikke været
muligt at følge den, og det må anses for mest
sandsynligt, at modellen blev offer for den altødelæggende slotsbrand 1794 (DK.Kbh. By, 5,
s. 183). Modellen er dog gengivet i et summa
risk stik i Erik Pontoppidans »Den Danske At
las« (fig. 56).
Den store bygningsmodel har imidlertid
ikke været den eneste, der udførtes under Jar
din. Regnskaberne nævner både modeller i gips
til en trappe (hovedtrappen?), til rosetterne un
der buerne ved indgangen og mellem pillerne,
samt til de korintiske kapitæler.53 En †gipsmodel
til sidstnævnte opbevaredes endnu på bygge
pladsen, da opførelsen af den nuværende kirke
skulle påbegyndes. 1884 overlod C. F. Tietgen
den 4 alen høje og 4 alen 6 tommer brede gips
model (ca. 2.50 × 2.65) til Kunstakademiets
samlinger, hvor den endnu 1939 er opmålt og
registreret (fig. 57).198 Dens senere skæbne ken
des dog ikke.199 Hertil kommer, at Haubers
Københavnsbeskrivelse
1783
omtaler
nogle
»Modeller af Friderichs Kirke paa Ama
lienborg«, der sammen med andre bygningsmodeller af »det chinesiske Taarn i Canton«,
sølvbjergværksarbejderne i Norge, samt »en
Pagode eller hedensk Afgudstempel« skulle be
finde sig hos en privatsamler, der boede på
hjørnet af Frederiksborggade og Gammel Torv
(nr. 140). Muligvis kan denne have erhvervet
sig disse modeller (af detaljer eller større partier
af
bygningen?)
ved
byggeriets
afvikling
1771.200

PORFYRSTENENE
Den norske marmor og det bornholmske sand
sten var kirkens vigtigste byggeemner, men
som det fremgår af regningen vedrørende mo
dellens staffering skulle andre materialer ind
drages til billedhuggerarbejder og finere detal
jer. I forbindelse med ornamenter, statuer og
basrelieffer udvendig, samt til »alt det indven-
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dige« skulle modellen stafferes ligesom hvid upoleret italiensk marmor. Gulvet i kirkerum
met skulle være som »indlagt Marmor af ad
skillige Couleurer«, mens de øvrige gulvflader
skulle males som sort og hvid marmor.53 Det
ses ikke af regnskaberne, om man havde taget
initiativ til importen af den italienske marmor.
Derimod figurerer en anden materialeleverance
på udgiftsposten for 1762: indkøb af i alt syv
stk. (40 fod3 og 223 tommer3) porfyrmarmor
fra Frankrig, tillige med en stor udhugget skål
eller kumme (»cuvette«). Indkøbet blev foreta
get i foråret 1762 gennem den franske gesandts
frue, madame Susanne Ogier. Af fragtregn
skaberne fremgår det, at stenene hidrørte fra
Louvre.201 Her var lagerplads for forskellige
bygningsmaterialer,
heriblandt
også
antikke
bygningsfragmenter, hidrørende fra bl.a. Itali
en og Nordafrika.202
August 1762 kom stenene til Danmark, hvor
de oplagredes på kirkens byggeplads. Om de
res planlagte anvendelse vides intet sikkert.
Mest sandsynligt er det, at den store kumme
blev hjemtaget for at skulle anvendes som dø
befont, en funktion, den i hvert fald sidenhen
skulle få (s. 552). På Jardins tidligste tegninger
til det approberede projekt (fig. 40) er angivet
et dåbskapel, hvori er placeret en lav, bred skål,
beslægtet med den indkøbte. Efter at have lig
get ubenyttet hen siden 1770 overførtes skålen
1843 til den netop istandsatte slotskirke på
Kronborg, hvor den på en ny fod omdannedes
til døbefont (DK. Frborg, s. 599f.).203 1868
overflyttedes de syv andre fragmenter til Chri
stiansborg, efter at en stenhugger havde ud
trykt interesse for erhvervelsen af dem. Sagen
var dog blevet afvist, idet man havde erklæret,
at disse »ægyptiske porfyrsten var meget sjæld
ne«, og at der blandt søjlefragmenterne også
fandtes »et Stykke af en Figur«. Alligevel blev
de af sagkyndige frakendt at have nogen arkæ
ologisk betydning.204
Først 1966 blev det konstateret, at figurfrag
mentet hidrørte fra en senantik kejserstatue,
der siden blev overdraget til Nationalmuseets
Antiksamling (AS 15064, deponeret i Ny
Carlsberg Glyptotek).205 De seks resterende
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Fig. 58. Fragmenter af kapitæler, basis og plint fra
Jardins kirke, placeret i anlægget ved Marmorkirken
(s. 536). Fot. BBJ 1985. – Fragments of capitals, base
and plinth from Jardin’s church, placed in the gardens at
the Marble Church.

porfyrsten, der består af søjlespolier af forskel
lige dimensioner, opbevares endnu på Chri
stiansborg.

KIRKEBYGGERIETS STANDSNING OG
FORELØBIGE AFVIKLING
1770-71
Som nævnt var byggeriet siden 1767 kun blevet
videreført for halv kraft, men endnu 6. april
1770 havde Jardin fået godkendt årets budget
udkast.206 Den følgende tid indvarslede imid
lertid en lang række ændringer og indgreb,
ikke alene inden for bygningsadministrationen,
men også hvad angik finansstyrelsen og landets
ledelse som helhed. Det kan næppe være tvivl
om, at denne udvikling skyldes Christian VII.s
livlæge, J. F. Struensees stadig større indflydel
se og magt ved hoffet.207 Drivkraften har anta
gelig været et – forståeligt – ønske om at for
bedre statsfinansernes miserable tilstand og re-
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formere det på en række punkter forældede ad
ministrationsapparat. De første skridt på vejen
til en omorganisering af bygningsvæsenet var
udnævnelsen maj 1770 af Gustav Frederik
Holck, deputeret ved finanserne, til overtilsynsførende for de under Rentekammeret sor
terende kongelige bygninger. I princippet var
dette et indgreb i Jardins embede. Ved siden af
udnævnelserne fulgte også flere afskedigelser,
heriblandt 15. sept. 1770 af udenrigsministeren
J. H. E. Bernstorff, førhen tillige en af de mest
indflydelsesrige personer i kirkebyggeriets le
delse. Moltke selv blev 30. nov. sat fra hvervet
som overdirektør for Frederikskirkens opførel
se og 15. dec. fra sin post i gehejmekonseillet.208
Oktober 1770 blev beslutningen om kirke
byggeriets
standsning
endelig
truffet.
En
egenhændig forespørgsel 9. okt. fra Christian
VII om Jardins engagement og indtægter efter
fulgtes 14 dage senere af majestætens ordre om
byggeriets ophør. Det hed heri, at »des motifs
importans m’obligeoit d’abandonner préablement le projet (...)« (at vigtige grunde tvinger
mig til foreløbig at opgive projektet). På grund
af en administrativ fejl sendtes ordren først til
den ordinære bygningskommission, men
26. okt. nåede meddelelsen omsider til Moltke,
der således erfarede, at kongen ville lade byg
geriets videreførelse »von der Hand ruhen (...)
und auszusetzen«.209 Hermed endte også Kirkebygningskommissionens hverv.
Forelagt de uomgængelige kendsgerninger
måtte Jardin udarbejde en redegørelse for byg
geriets aktuelle status, samt for materiale- og
redskabsbeholdningen. Han undlod dog ikke at
gøre opmærksom på de talrige ulemper og re
elle merudgifter, en så brat standsning ville
medføre: ødelæggelse af de eksisterende mure
ved indsivende vand, beskadigelse af maskiner
og stilladser, svære økonomiske tab for
enkefruerne Eigtved og Fortling, såvel som for
det ellers velfungerende bornholmske sten
brud, og arbejdsløshed blandt den implicerede
stab af håndværkere, kunstnere og funktionæ
rer. 2. nov. forelagde Moltke Jardins redegø
relse og forsøgte nok engang at appellere den

hårde dom, omend forgæves. 9. nov. 1770 faldt
den endegyldige resolution, der betød en om
gående standsning ved månedens udgang og en
udsættelse af projektet »bis zu Unserm ander
weitigen Befehl und Verfügung«.210 Tilbage
stod nu at give Jardin og de berørte funktionæ
rer (bygningsskriver Poehn, bygningsforvalter
Krieger og løjtnant Klaba) deres afsked og op
hæve eller revidere kontrakterne med marmorog sandstensleverandørerne.
Jardin var allerede 1. nov. sat fra bestillingen
som »Intendant des Bâtiments« og C. F. Harsdorff indsat i hans embede.211 Resolutionen af
9. nov. var ensbetydende med hans afskedigel
se som bygmester ved Frederikskirken, idet
han som en ringe kompensation modtog 3000
rdl. i gratiale.212 Hans hverv var dog endnu
ikke afsluttet. 26. nov. måtte han udarbejde en
mere detaljeret redegørelse for byggeriets sta
tus til den ordinære bygningskommission, un
der hvem kirkebygningen for fremtiden skulle
sortere. Desuden 4. dec. en besvarelse på to
centrale spørgsmål: hvad kirken ville koste ind
til afslutningen, og hvor meget den hidtil hav
de kostet? Diplomatisk undlod Jardin at give
konkrete svar herpå. Det første spørgsmål af
hang af »la magnificence que le Roi jugera a
propos d’ordonner, et la capacité, intelligence
et bonne economie de celui qui aura la direction
de sa construction« (den rundhåndethed, som
kongen skønner at påbyde, og dygtigheden,
forstanden og den gode økonomiske (sans) hos
den, der vil få ledelsen af dens opførelse). Hvad
de hidtidige udgifter angik, hævdede han, at
disse ting ikke var kommet til hans kundskab.
En af de sidste officielle embedshandlinger
for Jardin var overleveringen til Harsdorff af
bygningsmodellen, »alle cotirte Zeichnungen
von Planen, Profilen und Elevationen, ferner
sämtliche der Kirchenbau betreffende Nacht
richten, Schriften und Protocollen« i henhold
til resolution af 30. dec. 1770.213 27. marts 1771
nedlagde han sit professorat ved Kunstakade
miet og forlod først på sommeren landet, idet
han dog på rejsen sydover aflagde besøg hos
Bernstorff i Holsten.214 En patetisk ordveksling
et par dage før Jardins afrejse fra København er
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Fig. 59. Marmorkirkens ruin, set fra nordøst. Ældre fot. NM. – The ruins of the Marble Church seen from the
north east.

registreret i et brev 30.juli 1771 fra grevinde
Louise Stolberg, født Reventlow, til hendes
brødre, greverne Christian Ditlev og Johan
Ludvig Reventlow. Hoffets forlystelseschef,
grev Enevold Brandt, der samtidig stod kon
gen nær, havde ved et besøg hos arkitekten fo
respurgt, om man ikke kunne lave den nye kir
ke om til »une salle pour le spectacle?« (en tea
tersal). Til dette hånske spørgsmål havde Jardin
repliceret: »Si Vous aviès vingt ans de plus,
Mr., Vous ne feriès pas cette question«. (Havde
De været 20 år ældre, min Herre, havde De
ikke stillet (mig) dette spørgsmål).215
Bygningsforvalter Krieger og bygningsskriver Poehn lønnedes begge til udgangen af 1771,
hvor de skulle være behjælpelige med afviklin
gen af byggepladsen. Begge blev dog genansat,
Krieger allerede fra oktober 1771 og Poehn fra
februar 1773, den første for at føre fortsat tilsyn
med bygningen og materiallageret, sidstnævn
te for at bistå med sandstensleverancen.216

Danmarks Kirker, København

Standsningen af marmorleverancerne til kir
ken bragte både Eigtveds og Fortlings enker i
en vanskelig situation. Som en overgangsløs
ning bevilgedes endnu for 1771 den sædvanlige
betaling for de leverede blokke. Ved udgangen
af 1771 søgte fru Eigtved om yderligere leve
rancer, idet hele hendes formue var brugt på
marmorbruddet; men hendes skrivelse blev
end ikke forestillet kongen, da man var så vel
forsynet med sten, »at ingen Adgang sees til at
forbruge den i Kongeligt Arbeyde«.217 1783 an
søgte hun atter om dækning for tabet ved kir
kebyggeriets standsning, men bevilgedes alene
et enkelt års leverance af de blokke, hun havde
liggende ved bruddet. En reel godtgørelse for
hendes tab blev helt afvist, ligesom en ansøg
ning om yderligere leveringer for 1785.218
Som nævnt valgte man at videreføre det
bornholmske stenbrud, omend på væsentlig
nedsat kraft. Stenene blev fortsat losset på en af
de gamle tømmerpladser ved Toldbodvejen.
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O. 1780 blev området dog ryddet, og lageret
flyttet til en nu indhegnet plads ved kirkerui
nen.53 Også inde i selve kirkerummet anbragtes
blokke. Værkets videre drift ligger imidlertid
uden for beskrivelsen af Frederikskirkens hi
storie.
Den kongelige resolution af 30. dec. 1770
havde mht. kirkebygningens skæbne fastsat, at
stilladserne skulle nedtages og afhændes ved en
auktion, tillige med de dårligste af materialer
og redskaber, som ellers ikke kunne finde an
vendelse ved bygningsvæsenet i øvrigt. En del
tømmer blev frataget til overdækning af de op
førte kirkemure, samt udbedring af port og

plankeværker – sidstnævnte en ekstra nødven
dig foranstaltning efter hærværk og tyveri på
byggepladsen. Auktionen afholdtes 27. nov.
1771 og indbragte i alt 1010 rdl. Man valgte
dog at beholde enkelte genstande, som diverse
jernskabeloner (bl.a. til kirkens »runding« og
den ovale trappe), et antal ridsebrætter, her
iblandt et med »et Corinthisk Captels paategning«, kapitælets model, samt tre gipsmodeller
til rosetter.53 Blandt køberne af det afhændede
materiel var bygningsforvalter Krieger, sten
hugger Fischer samt enkelte andre håndværke
re fra den nu afviklede byggeplads.

BYGNINGSBESKRIVELSE
NOTER S. 569

Oversigt. Beskrivelsen af Jardins ufuldførte kirke
bygger på flere kilder. Vigtigst til forståelsen af arki
tektens idealer om det færdige monument er hans
1765 og 1769 publicerede tegninger, suppleret med
regnskaberne vedrørende den nu forsvundne model.
Af den opførte bygning nåede murene omtrent til
hovedgesimsen i østpartiet, mens de øvrige sider
kun stod i omtrent første stokværks højde. Tårnene
var dog alene opført til et lille stykke over soklen.
Denne torso blev, bortset fra de o. 1809 nedrevne
tårne, af Ferdinand Meldahl inkorporeret i den nu
værende kirkebygning. Store dele måtte dog nedta
ges eller omhugges på grund af for stor brøstfældighed. Af de opsatte baser, kapitæler og gesimser er
bevaret forskellige fragmenter, der endnu henligger
på pladsen omkring kirken.
Beskrivelsen vil omfatte en redegørelse for hen
holdsvis det ydre og det indre, herunder en omtale af
den planlagte udsmykning og indretning af kirken.
Endelig vil Jardins planer for pladsen omkring kir
ken blive berørt. En sammenfattende redegørelse for
Frederikskirkens arkitekturhistoriske placering, her
under også mht. de foregående projekter, afslutter
beskrivelsen.
Ydre: Kirkebygningen (s. 542), materialer og tek
nik (s. 544), vinduer og døre (s. 545), baser og kapi
tæler (s. 546), tårnene (s. 546). Indre: Plan (s. 546),
kælder (s. 548), galleri (s. 548), kuppel (s. 548), trap
per og forbindelsesveje (s. 548), belysning (s. 548).
Udsmykning (s. 548). Indretning (s. 552). Kirkepladsen
(s. 554). Sammenfatning (s. 554).

YDRE
Kirkebygningen (fig. 60-66) var formet som en
centralbygning, hvis ydre cirkulære omrids
havde en diameter på 69 alen (ca. 43 m), mens
det tilsvarende mål på den indre kerne, afgræn
set af 12 kraftige piller, var på 48 alen (ca. 30
m). I øst og vest sluttede retkantede tilbygnin
ger sig til kernen, begge smykkede med søjlebårne portaler. Mod nord og syd føjede de to
tårne sig til kirken. Kompleksets plan udgjorde
hermed et regulært græsk kors, hvis længde og
bredde var identiske, 122 alen (ca. 76 m). Kir
kens hovedindgang var lagt i øst mod Frederiksstaden og Bredgade, mens indgangen i vest
mod Store Kongensgade førte til koret. Orien
teringen var således modsat det normale
mønster.
Kirken bestod af en to stokværk høj under
bygning på en glat, svagt fremspringende sok
kel. En kraftig udkraget hovedgesims i tre led

Fig. 60. Beliggenhedsplan af Frederiks kirkeplads og
Amalienborg plads. 1:2000 (s. 554). Fra »Plans, cou
pes et élévations ...«, 1769. – Site plan of Frederiks
kirke Plads and Amalienborg Plads. From »Plans, coupes
et élévations ...«, 1769.
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Fig. 61. Plan af underetagen. 1:600 (s. 542, 546). Fra »Plans, coupes et élévations ...«, 1769. – Longitudinal
section to the north. From »Plans, coupes et élévations ...«, 1169.

med arkitrav, frise og konsolprydet kronliste,
løb som et bånd rundt om hele rotunden og
videreførtes på tårnene. Over et brystværn og
et trinpodium, der formidlede overgangen fra
den ydre til den indre ringmur, rejste kuplen
sig, båret af en to stokværk høj tambur med en
krans af 24 korintiske søjler. En sammensat ho
vedgesims, kronet af en balustrade, svarende til
underbygningens,
afsluttede
tamburen.
Den
ribbesmykkede kuppel var formet som en
halvkugle, omend let sammentrykket foroven.
Herpå hvilede en arkadebåren og søjleprydet
lanterne, hvis spir afsluttedes med en kors-

smykket kugle. Bygningens totale højde var
132 alen (ca. 82 m).
Materialer og teknik. Kirken var tænkt opført
af gråhvidt og gulligt gjellebækmarmor, idet
dog bornholmske sandsten indlagdes i funda
menter, fyldinger, pillekerner, og hvor det el
lers var muligt (jfr. s. 531). Som det fremgår af
regnskaberne vedrørende modellen skulle alle
ornamenter, statuer og relieffer udvendig og
indvendig være af hvidt italiensk marmor.
Kuplen skulle beklædes med kobber, mens or
namenter og lister tænktes forgyldte. Hensig
ten med indkøb af porfyr er ukendt (s. 539).
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Fig. 62. Hovedfacade. 1:600 (s. 542). Fra »Plans, coupes et élévations ...«, 1769. – Main facade. From »Plans,
coupes et élévations ...«, 1769.

Vinduer og døre (fig. 62). Kirkens vinduesfor
mer varieredes fra etage til etage, idet to grund
typer dominerede: det højrektangulære og det
ovale (på tårnene cirkulære). Nederste stok
værks vinduer, der var indsat i forsænkede
spejle, havde skiftevis trekantede og segment
formede overliggere, båret af volutkonsoller
over et indskudt tværrektangulært felt. En va
riation heraf, men med vandret overligger, fin
des på tamburens nedre etage. Et indtryk af
underetagens vindueszone ses endnu på den
nuværende kirkebygning, hvor hovedparten af
vinduesindramningerne dog er nyhuggcde (jfr.

s. 704); derimod er intet bevaret af zonen her
over. Den midterste af de retkantede indfatnin
ger i hvert fag var fremhævet med nedhængen
de blomsterguirlander. Tamburens andet stok
værk havde ovale vinduer, omkranset af blom
sterguirlander, ophængt i sløjfer og adskilt af
medaljoner med festoner; sidstnævnte er dog
på tværsnittene (fig. 70, 72) gengivet som åb
ninger.
Et trefløjet dørparti gav adgang til kirken i
øst og vest (fig. 62, 68); i nord og syd var side
indgange, indrammede af korintiske halvsøjler.
Hovedportalerne (fig. 61, 62) i øst og vest
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var identiske. Den fremspringende portikus på
et aftrappet podium smykkedes af seks søjler,
der bar en reliefprydet trekantfronton. En
rundbuet midterportal, flankeret af lavere rek
tangulære åbninger, gav adgang til henholdsvis
forhal og trapperum i øst, forrum til koret,
sakristi og trapperum i vest. Over den høje
midterste dør var der et højt vindue med bal
kon, som i øst stod i forbindelse med konge
stolen. Relieffer med bibelske fremstillinger
var indsat over sidedørene (s. 548f.).
Baser og kapitæler (fig. 57-58, 59, 62). Efter
planerne skulle kirkens ydre smykkes med søj
ler af korintisk orden i både nedre og øvre stok
værk. Forneden krævedes alene 12 baser og ka
pitæler til de fritstående søjler og et tilsvarende
antal til halvsøjler ved portalfremspringene og
de to sideindgange. Hertil kom 16 halvsøjler
ved de to tårne. Mens baserne leveredes af sten
huggerne Pfeiffer og Braun,53 udførtes kapitæ
lerne som en særlig entreprise af billedhugge
ren Carl Frederik Stanley i henhold til kon
trakt, approberet 20. febr. 1768.194 Opgaven
omfattede dog kun i første omgang de ti kapi
tæler til østpartiet. Kapitælerne skulle hugges
»volkommen wohl nach den Geschmack des
Alterthums« og af størrelse svare til forholdene
på den forfærdigede model.59 Hermed må sig
tes til den i regnskaberne omtalte gipsmodel,
udført af billedhuggeren Louis Canchy.53 Sand
synligvis var denne identisk med den gipsmo
del, der endnu 1939 er registreret på Kunstaka
demiet (s. 538).
Som nævnt ovenfor nåede arbejdet på kir
kens østlige halvdel længst inden standsningen
1770. Halvsøjlerne i nord, syd og øst var såle
des helt eller delvist rejst, de fire ved østporta
len endda forsynet med kapitæler. De seks frit
stående søjler kom derimod kun til første stok
værks niveau, men to af kapitælerne hertil
fandtes færdighuggede på byggepladsen. Frag
menter af de gamle kapitæler og baser blev i
forbindelse med den nuværende kirkes opførel
se samlet i fire grupper, opsat i anlægget om
kring kirken (fig. 58).219 Kapitælerne benytte
des også af Ferdinand Meldahl som udgangs
punkt for de nuværende.

Tårnene (fig. 62) var sammenføjet med kir

ken ved et trinpodium forneden og over andet
stokværk med en balustrade. De 83 alen høje
tårne havde forneden et retkantet grundrids,
der foroven videreførtes i et afrundet. Koblede
søjler i kolossalorden, svarende til kirkens, ind
rammede underpartiets vinduesfag og døråb
ningerne mod kirken. Herover dannede seg
mentformede prydgavle modstykker til kir
kens trekantgavle. Tårnenes øvre del, der vel
var beregnet til klokkeophæng, havde rund
buede, søjleindrammede åbninger i harmoni
med tamburen. Over åbningerne var indsat ur
skiver. Et ornamentbånd med parvis modstille
de baner af »den løbende hund« adskilte de to
hovedpartier. Ved hjørnerne var i samme ni
veau stående figurer. Tårnspirene var ganske
lave; en underdel med volutdannede bånd dan
nede overgang til den balustradeindhegnede
øvre del, kronet af en kuppel ligesom kirkens.

INDRE
(fig. 61, 63-66). Kirkens hovedrum var
cirkulært. 12 kraftige piller (de otte mod hen
holdsvis nord og syd forsynede med nicher)
adskilte centralrummet fra en smal ydre om
gang. Inden for pillerne afgrænsede en krans af
24 tætstillede søjler endnu en omgang. På disse
hvilede det omløbende galleri. Fra vest skød
koret sig ind i midterrummet. Bag en kor
skranke (jfr. fig. 61) stod altret på et trinpodi
um; herover fandtes prædikestolen samt i ni
veau med andet stokværk, orglet. En kuppel
hvælvet hal bag koret formidlede passagen til
det ovale sakristi (i sydvest) og et ovalt trappe
rum (i nordvest); en trappe bag altret gav ad
gang til prædikestol og orgel. De tilsvarende
rum i kirkens østside fungerede som indgangsPlan

Fig. 63-64. Etageplaner. 1:600. Fra »Plans, coupes et
élévations ...«, 1769. 63. Sammensat plan af 1. og 2.
pulpituretage (s. 546). 64. Plan i niveau med orgel
pulpitur og kongestol (s. 546). – Plans. From »Plans,
coupes et élévations ...«, 1769. 63. Composite plan of the
first and second gallery tiers. 64. Plan level with the organ
loft and King’s Pew.
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vestibule og trapperum, og over hovedindgan
gen her var kirkens anden liturgiske pol, kon
gestolen.
Kælder (fig. 70, 72, 78). En ca. 4,5 alen høj
(ca. 2,80m) kælder af 12-kantet grundrids blev
lagt under kirkens centralrum. Herfra førte la
vere lysskakter til vinduer i ydermuren. Ned
gangen til kælderen skete fra trapper i øst og
vest. Kælderen eksisterer endnu og er inkorpo
reret i den nuværende bygning (jfr. s. 714).
Gallen (fig. 63-64, 70, 72). Kirkens indre do
mineredes af galleriopbygningen i tre etager,
båret dels af den ydre pillekrans, der indbyrdes
var forbundet af arkader, dels af den indre søj
lerække, forneden af jonisk, foroven korintisk
orden. Gallerietagerne var mod midtrummet
hegnet af en balustrade. I vest og øst var 1. og
3. gallerietage udeladt ved alterpartiet og kon
gestolen.
Kuppel (fig. 62, 65, 70, 72). Sammensat af en
indre dobbeltskalskuppel og en ydre skal, der
bærer lanternen. Den indvendige dobbeltkup
pel, der hvilede på søjle- og pillekransen, er
antagelig tænkt muret, mens den udvendige
kuppel skulle konstrueres af træ og beklædes
med kobber. Ved kuppelfoden er indvendig
udsparet en løbegang, der åbner sig mod midt
rummet med 12 cirkulære vinduer. Den lave
del af den indre kuppel er stumpt afskåret for
oven og giver derved udsyn til den højere, be
malede del, som – næppe synligt fra kirkegul
vet – belyses af 24 vinduer i to stokværk.
Trapper og forbindelsesveje (fig. 61, 63-64, 66).
Kirkens vigtigste kommunikationsveje var de
tre trapper i nordøst, nordvest og sydøst. Disse
gav adgang både til kælderen og til samtlige
gallerietager,
inclusive
kongestolen.
Mindre
vindeltrapper førte i nordvest og sydøst op til
kuplen. Adgangen til tårnenes øvre stokværk
skete via den balustradeindhegnede overgang
fra tredje gallerietage.
Belysning (fig. 70, 72). Endnu under projekteringsfasen
diskuteredes
belysningens
til
strækkelighed (s. 516). Antagelig har modellen
af bygningen skabt større klarhed omkring
spørgsmålet. Ifølge Pontoppidan (1764), der
havde haft lejlighed til at studere modellen, var

der forneden kun et svagere lys, idet alene fire
vinduesfag gav direkte lys, mens de øvrige var
delvis dækkede af de foransatte piller. »Men
fornemmelig skal Dagens Lys komme oven fra
igiennem Vindverne paa Domen, og efter Fo
regivende, blive et meere Majestætisk og Hel
ligdommen anstændigt Lys«.220 Kuplens lys
kom som nævnt fra den dobbelte vinduesrække
i tamburen, og det øvre kuppelrum belystes af
12 ovale vinduer. I modsætning til de ældre
projekter havde lanternen i Jardins bygning in
gen belysningsmæssig funktion.

UDSMYKNING
De detaljerede kobberstik, udført efter Jardins
tegninger giver, sammen med regnskaberne
vedrørende modellen, flere oplysninger om
kirkens planlagte udsmykning. Af arkivalierne
fremgår, at man til modellen – og vel også til
den opførte bygning – havde allieret sig med to
af samtidens mest fremtrædende kunstnere,
den svenske hofmaler Carl Gustav Pilo, der
indtil 1772 residerede i København, og den un
ge danske billedhugger Johannes Wiedewelt,
hvis stjerne efter hjemkomsten fra Rom var i
stadig opadgåen.
Den
udvendige,
skulpturelle
udsmykning
omfattede i alt 48 (56) statuer og seks relieffer.
På balustraden over underbygningen og tårne
nes to nedre etager var i alt 24 (32) vældige
figurer, hver omkring 5 alen (godt 3 m) høje af
de fire store profeter (Jesaias, Jeremias, Ezechiel
og Daniel), de fire evangelister (Markus, Lu
kas, Mattæus og Johannes), 16 allegoriske figu
rer, heraf 13 dyder (Religion (Troen), Teologi
en, Den guddommelige Retfærdighed, Retskyndighed, Godhed, Kanonisk Ret, Tillid til
Gud, Håb, Evnen til at skelne godt og ondt,
Erkendelse, Enighed, Samvittighed og Kærlig
hed) og tre skikkelser fra det gamle testamente
(Moses, Aron og David). På tamburens hoved
gesims stod yderligere 24 statuer – de 12 apost
le og de 12 små profeter. Hertil kom endnu i
den endelige version otte figurer, hvis motiver
ikke kendes.221
Over hovedportalerne skulle indsættes to
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Fig. 65-66. Etageplaner. 1:600. Fra »Plans, coupes et élévations ...«, 1769. 65. Sammensat plan af tamburetage, samt af kuplens og tårnenes øvre afdækning (s. 548). 66. Sammensat plan af vandret snit gennem frontonen
og partiet umiddelbart ovenover (s. 546). – Plans. From »Plans, coupes et élévations ...«, 1769. 65. Composite plan
of the drum, the roofing of the dome and the towers. 66. Composite plan with horizontal section through the pediment and
the areal directly above it.
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Fig. 67. Moses, der forsamler Israels børn og velsigner dem. Udkast af Johannes Wiedewelt til frontispicen,
o. 1760 (s. 550). Kunstakademiets Bibliotek. – Moses blessing the children of Israel. Proposal for the frontispiece,
c. 1760, by Johannes Wiedewelt.

trekantrelieffer, i øst af Moses, der forsamler
Israels børn og velsigner dem (2. Mos. 35), i
vest Kristi opstandelse (Matt. 28, 1-10). Begge
kompositioner kendes fra Wiedewelts egne
tegninger, der hvad fremstillingen af Moses an
går, ikke er identisk med gengivelsen hos Jardin (fig. 62). Dette maner samtidig til forsigtig
hed mht. at drage slutninger om andre af
Wiedewelts arbejder udfra kobberstikkene ale
ne. På Wiedewelts skitse (fig. 67) er Moses vist
med kappedækket hoved og lovens tavler i
venstre hånd, placeret på en forhøjning, mens
en talrig skare af mænd og kvinder dels knæler
for hans fødder, dels bevæger sig frem imod
ham. I gengivelsen af Kristi opstandelse

(fig. 69) er det ikke muligt at parallellisere med
Jardins fremstilling. Den opstigende Kristus,
hvis hoved nærmer sig trekantfrontonens top
punkt, danner midtpunkt sammen med en dra
periholdende engel ved den tomme kiste. På
begge sider heraf bevæger grupper af soldater
sig bort. Relieffet afsluttes mod hjørnerne af
siddende skikkelser, der som modvægt til den
foregående bevægelse, vender sig imod mid
ten. Fire scener fra Kristi liv var anbragt over
sidedørene i øst og vest, Hellig tre kongers til
bedelse og Flugten til Ægypten i øst (fig. 68),
Kristi fødsel og dåb i Jordan i vest.
Indvendig var nichefigurer i hovedpillernes
to stokværk (fig. 70, 72), ialt 16 statuer af dyder

Fig. 68. Tværsnit af forhallen mod hovedfacaden, samt tværsnit af den vestlige forbygning med kor og
flankerende trappepartier. 1:600 (s. 550). Fra »Plans, coupes et élévations ...«, 1769. – Cross-section of the main
portico towards the main facade, and cross-section of the western portico with the choir flanked by stairs. From »Plans,
coupes et élévations ...«, 1769.
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Fig. 69. Kristi Opstandelse. Udkast af Johannes Wiedewelt til frontispicen, o. 1760 (s. 550). Kunstakademiets
Bibliotek. – The Resurrection. Proposal for the frontispiece, c. 1760, by Johannes Wiedewelt.

(3,5 alen (ca. 2m) høje): Andagt, Kristen Dyd
(Kristen Tapperhed), Uskyld, Lydighed, Guds
frygt,
Kyskhed,
Troskab,
Næstekærlighed,
Medlidenhed, Blidhed, Forsigtighed, Stand
haftighed, Bestandighed (Klogskab), Huldsalighed,
Taknemmelighed
og
Erkendtlighed.
Mellem nedre stokværks arkader var 12 ovale
relieffer med allegoriske motiver: Guds ord
(Prædikenen), De otte saligheder, Den evige
Lyksalighed, Den guddommelige Nåde og
Den guddommelige Kærlighed. Mellem øvre
stokværks piller var et tilsvarende antal re
lieffer, der udfyldte hele buesviklen: Kristus og
den samaritanske kvinde (Johs. 4,7), Kristus
helbreder høvedsmandens syge barn (Johs.
4,47), Kristus og den syge ved Betesda dam
(Johs. 5,5), Opvækkelsen af enkens søn fra Nain
(Luk. 7,11), Jesus og den bodfærdige kvinde
(Maria Magdalene salver Jesu fødder (Luk. 7,36
(37)),221a Forklarelsen på bjerget (Matt. 17),
Jesus går på vandet (Matt. 14), Jesus helbreder
10 spedalske (Luk. 17,11 (12)), Jesus helbreder
den blinde (Luk. 18,35), Lazarus’ opvækkelse
(Johs. 11), Indtoget i Jerusalem (Matt. 21).
Endelig planlagdes ifølge specifikationerne
vedrørende modellen et skjold med det konge
lige våben, samt to genier til kongestolen. For
uden de her opregnede relieffer ses på fig. 70,
72 et antal, der ikke var omfattet af bestillingen:
otte medaljoner, tilsyneladende med portræt
hoveder i tårnenes nedre etager. I buesviklerne
herover yderligere et tilsvarende antal.
Den maleriske udsmykning af kirken, som
den var planlagt ifølge modellen, lader sig ikke

beskrive med samme præcision. I Pilos sum
mariske regning af 1. juli 1761 nævnes i alt 20
loftsmalerier til 1. og 2. pulpituretage (jfr. fig.
70, 72). Heraf omtales de nedre 10 som frem
stillinger af »Vor Frelsers lidelse«, mens de øvre
10 forestillede evangelister og apostle. I hoved
kuplens inderste skal, »som bestaar af Mosaick«, var der kassetter med forgyldte rosetter
på lapis lazuli-blå bund. Også kongestolens loft
havde blå grund og forgyldte zirater. Det store
kuppelmaleri, der indfattedes af grønne festo
ner, viste i centrum tilsyneladende Gudfaders
navn i trekantet glorie og strålekrans, omgivet
af skyformationer med knælende og stående,
tilbedende skikkelser, – en himmelsk vision i
den bedste barokke tradition. De enkelte figu
rer i denne Dommedagslignende fremstilling
lader sig ikke nærmere identificere (fig. 70,
72).53
Det rigt sammensatte billedprogram, hvis idemæssige ophavsmand ikke er nævnt, omfat
tede i lige høj grad fremstillinger af allegorisk,
symbolsk karakter (dyder og personifikationer
af forskellige abstrakte begreber) og af en mere
traditionel
fortællende,
kristen
billedverden
med hovedvægt på nytestamentlige scener fra
Kristi barndom og dåb, via hans frelserger
ning, miraklerne, samt lidelseshistorien, kul
minerende med Opstandelsen. Udenfor en
egentlig bibelsk motivkreds er kuplens tilbedelsesscene. Supplerende lidelsesfremstillingerne i nedre zone var en Pietàgruppe på altret
(s. 552). På niveau med orglets udsmykning af
den himmelske lovsang var gallerilofternes ud
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smykninger af Kristi frelsebringende virke, af
sluttet med Indtoget i Jerusalem. Det er en nær
liggende antagelse, at også motivernes place
ring i et vist omfang har været betydningsladet.
På hovedfacaden imod Frederiksstaden og
Amalienborg plads med kongens rytterstatue
var Moses vist som lovgiver og leder, – et vel
kendt gammeltestamentligt forbillede for mo
narken. Relieffet af Hellig tre konger over en af
trappeopgangene til kongestolen og fremstil
lingen af den ridende Jesus og Maria overfor
(fig. 68) kan også udlægges som hentydninger
til den kongelige patron. Kristi opstandelse i
gavlrelieffet, nærmest indgangen til altret fore
kommer på samme måde meningsfuld i sin pla
cering, omend kirken i modsætning til det nor
male er orienteret mod vest. Det vides ikke
med sikkerhed, men er en nærliggende antagel
se, at det mindre relief med Kristi dåb skulle
placeres ved indgangen nærmest dåbskapellet i
det søndre tårn.
Sammenholder
man
dette
billedprogram
med den projekterede udsmykning fra Eigtveds forslag (jfr. fig. 14, 19, 24 og s. 478f.) er
det påfaldende, hvor underordnet en rolle, de
direkte hentydninger til kirkens betydning som
kongelig mindekirke spiller i forhold til tidlige
re. De 12 portrætmedaljoner af de oldenborg
ske monarker, der endnu i Thurahs forslag er
anbragt på en fremtrædende plads (dog indven
dig i modsætning til tidligere udvendig), er
udeladt i hovedrummets udsmykning. Måske
har de som antydet ovenfor været tænkt place
ret i tårnrummene. Det kongelige våbenskjold,
omgivet af genier og ledsaget af et antal dyder,
prangede i de ældre projekter på kirkens ho
vedfacade. I Jardins monument må majestætens
våben søges indvendig på en mindre fremtræ
dende plads over kongestolen.

INDRETNING
Under byggeriet i Jardins tid nåede man aldrig
så vidt, at der blev indgået aftaler eller kontrak
ter med henblik på kirkens inventar. Snedker
Lehmann udførte prædikestolsaltret og orglet
til modellen, men det er ingenlunde givet, at

han skulle forestå det egentlige arbejde. Jardins
egne publicerede tegninger er derfor hovedkil
den til en rekonstruktion af kirkens påtænkte
indretning. Som nævnt var kirken orienteret
vest-øst med altret i vest over for kongestolen i
øst. Prædikestol og orgel var placeret oven over
alterpodiet. Bag koret i det sydvestlige ova
le rum, modsat trappen i nordvest, var sakri
stiet angivet, mens et dåbskapel skulle indret
tes i det søndre tårns underetage og en skrifte
stol i det tilsvarende rum i nordtårnet (fig. 61).
Prædikestolsalter med orgel (fig. 70). I forordet
til sin publikation af kobberstikkene til kirken
havde Jardin understreget, hvordan han i valget
af bygningsformen havde været vejledt af hen
synet til kirkens brug og det anvendte ceremo
niel, »som hovedsagelig består af prædiken«.117
I indretningen af hovedrummet med sammen
føjning af alter, prædikestol og orgel samt ud
videlser af tilhørerrummet med gallerier i flere
etager, har han således måttet lempe sig efter
den protestantiske ritus og den i 1700’erne
gængse hjemlige norm for et kirkerums dispo
sition, eksemplificeret først og fremmest i de
ældre projekter til kirken (fig. 23, 26, 31, 34,
43, 49). Det fritstående alterbord var anbragt
på et trinpodium et stykke foran galleriets søj
levæg. Bordets forside smykkedes af et relief,
der vanskeligt lader sig identificere. En – anta
gelig – plastisk gruppe af den lidende Kristus
med korset og en knælende, ledsagende engel
(Englepietà) var tænkt anbragt bag alterbordet,
måske på det forhøjede, smalle bagparti, der
anes på fig. 70. Fastgjort på en pille bag alter
bordet var prædikestolen af halvcirkulært
grundrids og smykket med englefigurer, der
synes at understøtte den. Bag prædikestolen er
angivet en udsmykning (i relief?) med drape
rier, skyformationer og lysstråler som indram
ning af Helligåndsduen under prædikestolshimlen.
Døbefont (fig. 40). På den approberede teg
ning af 1756 var i dåbskapellet vist en ca. 3,5
alen bred, 1,5 alen høj font, bestående af en lav
fod, hvorpå en tilsvarende lav kumme med
vulstsmykkede sider og et fladt låg (?). Det er
nærliggende at antage, at den s. 539 omtalte
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Fig. 70. Tværsnit mod vest. 1:600 (s. 552). Fra »Plans, coupes et élévations ...«, 1769. – Cross-section to the west.
From »Plans, coupes et élévations ...«, 1769.

porfyrkumme indkøbtes med tanke på denne
funktion, men intet sikkert vides herom.
Orglet (fig. 70) på 2. pulpituretage er angivet
med en tredelt facade af smalle tætstillede pi
ber, hvilket formentlig mere skal opfattes som
en signatur end som et af sagkyndige udarbej
det prospekt.222 Foroven camoufleres pibernes
afslutning af skyformationer, hvorpå ses tre
musicerende skikkelser med fløjte, dobbeltba
sun og lut, vel som en illustration af den him
melske lovsang. Placeringen af orglets blæseværk er angivet på fig. 63 i rum over sakristiet.

Stole. Af kirkens planlagte stole, der dels
skulle være på gulvet, dels på de tre gallerieta
ger (s. 516), er kun kongestolen i øst på 2. stok
værk særligt markeret (fig. 72). Majestætens
plads, der ikke var særligt afskildret fra de øvri
ge pladser på etagen, omfattede også det overhvælvede rum over forhallen. En balkon vend
te ud mod Frederiksgade, mens døråbningen,
der var behængt med festoner og smykket med
det kongelige våben og en indskriftstavle, sær
ligt fremhævede denne del.
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Fig. 71. Idealprospekt af Frederikskirken, set fra Amalienborg plads. Kobberstik af J. M. Preisler efter tegning
af L.-A. Le Clerc. Kobberstiksamlingen. – Ideal view of Frederikskirken seen from Amalienborg Plads.

KIRKEPLADSEN
Jardins approberede projekt omfattede alene
kirken med de tilhørende tårne. Pladsen om
kring er ikke nævnt i arkivalierne. Men at tan
ken om at give kirken en monumental indram
ning har været til stede, herom vidner det pub
licerede værk om Frederikskirken, specielt en
oversigtsplan
af
Frederiksstadens
midterste
område fra Store Kongensgade til Frederiksgades østligste del, samt et idealprospekt af stræk
ningen fra Amalienborg plads til kirken, set fra
nordøst (fig. 60, 3).223 Sidstnævnte er stukket
1763 af Jardins medhjælper, G. E. Rosenberg.
Ved at fjerne husrækken mod Store Kongens
gade og rette skellet mod Gyldenløves palæ til
et forløb, der gik vinkelret på de to hovedga
der, afgrænsedes et kvadratisk areal, ca. 200 ×
200 alen. I nord og syd indrammedes dette af
søjlebårne,
overdækkede
kolonnader,
prydet
med nichefigurer og fritstående skulpturer på
den kronede balustrade. Det har dog ikke været

muligt at overskue kolonnaderne i deres fulde
udstrækning, hverken fra siden, som vist på
Rosenbergs stik eller fra en placering i midt
aksen. J. M. Preislers stik efter Louis-Augustin
Le Clercs tegning (fig. 71) illustrerer, hvor be
grænset udsynet til kirken ville have været fra
den modsatte side af Amalienborg plads.

SAMMENFATNING
Planen. Var Jardins monumentale kuppelkirke
blevet fuldført, havde den markeret kronen på
værket i det storslåede byanlæg, hvis general
plan allerede var fastlagt af Eigtved. Placerin
gen af en kirke som point de vue for en lang
synsakse var siden renæssancen et velkendt te
ma, udviklet såvel i teori som praksis. I Køben
havn var ideen foregrebet 100 år forinden i
planlægningen
omkring
den
tolvkantede
S. Anna Rotunda (jfr. s. 464). Selv havde Eigt
ved udnyttet motivet i forbindelse med ud

SAMMENFATNING

formningen af byplanen for Hørsholm, hvor
aksen mod en projekteret kirke blev lagt vin
kelret på hovedlinjen gennem slotskomplekset.224 Selv om dette forslag ikke blev virkelig
gjort, gennemførtes planen i mindre målestok
ved Christianskirken (DK. Kbh. By, 4, s. 97f.).
Anlægget i Frederiksstaden fik dog sin særli
ge karakter ved samspillet mellem de to for
bundne pladser, kirkepladsen og den ottekante
de Amalienborg plads, hvis centrum udgjordes
af monarkens rytterstatue. Af de tidligste over
vejelser omkring byplanens udformning frem
går det endvidere, at en tredje plads ud mod
havnen havde været bragt i forslag (s. 472),
men tanken skulle først komme til udførelse i
vor egen tid med anlæggelsen af Amaliehaven
(jfr. s. 701). Selve indretningen af en konge
plads fulgte, som det så ofte er fremhævet, de
bedste franske forbilleder, hvoraf det seneste
skud på stammen var Place Louis XV (senere
Place de la Concorde) i Paris.225 Projekteringen
af denne plads debatteredes netop 1748-49,
men et væsentligt punkt manglede endnu: fast
læggelsen af en akse mellem pladsen og den
først senere planlagte kirke (Madeleinekirken,
påbegyndt 1764 af Contant d’Ivry). Sammen
knytningen af en ottekantet plads med en cen
tralt placeret kirke kendes dog fra andre franske
forbilleder,
f.eks.
Jules-Hardouin
Mansarts
1699 projekterede Place Vendôme i Paris med
den tilstødende Église des Capucines eller Place
Dauphine (Hoche) i Versailles med Mansarts
kirke Nôtre-Dame. Men de mest beslægtede
forbilleder til det storladent udtænkte, aksiale
anlæg fra havnefronten mod Frederikskirken
er, som nyligt fremhævet, en række romerske
akademiprojekter, udført til Concorso Clementino 1738.226 Ganske vist havde Eigtved al
lerede april 1735 forladt Rom, men kendskabet
til de omtalte planer kan måske være formidlet
indirekte gennem andre kanaler.
Kirken. På samme måde som det var tilfældet
med Frederiksstadens plan, var også Frederikskirkens grundform fastlagt før Jardin. Efter alt
at dømme var anlægstypen med den cylindri
ske kuppelbygning, suppleret med søjleporta
ler i øst og vest, samt flankerende tårne i nord
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og syd, allerede bestemt med Eigtveds første
udkast (s. 477). Selv om senere projekter søgte
at give centralbygningen deres selvstændige
præg, sejrede den oprindelige udformning dog.
De engang etablerede fundamenter bandt i vid
udstrækning Jardin, da han efter approberingen
af sit fjerde projekt 1756 omsider kunne se kir
kens mure begynde at rejse sig. Placeringen af
tårnene i tværaksen (ikke ved indgangen), samt
valget af identiske portalpartier både i øst og i
vest, har en naturlig motivering i kirkens belig
genhed mellem to hovedfærdselsårer, Bredga
de og Store Kongensgade, hvorfra bygningens
facader skulle præsentere sig med samme vægt.
Denne hensyntagen til den lokale sammen
hæng var dog ikke ensbetydende med, at Eigt
ved ikke inddrog fremmede forbilleder. Frederikskirkens fuldfører, Ferdinand Meldahl, søg
te som den første i to artikler fra 1892 og 1895
minutiøst at fastlægge bygningstypens genea
logi fra Bramantes projekt til Peterskirken via
bl.a. Carlo Borromeos S. Agnese i Piazza Navona, Andreas Schlüters udkast til en domkirke
i Berlin og Johann Fischer von Erlachs Karls
kirche i Wien til Filippo Juvarras kirke, »La
Superga« ved Torino.227 Som en nøgle til for
ståelse af Eigtveds overvejelser fremhævede
han særlig en facadetegning med tilhørende
plan af en centralbygning, sidstnævnte på bag
siden sekundært påtegnet med arkitektens
navn.228 Mens Meldahl forsøgsvis identificere
de tegningerne med Eigtveds første udkast til
Frederikskirken, omend stærkt præget af ind
flydelsen fra La Superga,229 er disse sidenhen
overbevisende blevet identificeret som kopier,
antagelig udført af Eigtved i Rom, af Juvarras
præsentationsprojekt 1707 til Accademia di
S. Luca.230 For Eigtveds vedkommende gælder
slægtskabet med Frederikskirken først og
fremmest tårnenes og lanternens udformning
og her især de løgkuppellignende afslutninger.
Hvad angik kirkens plan, proportionering,
samt udformningen af både kuppel, underbyg
ning og interiør, gjorde andre overvejelser sig
gældende for Eigtved, såvel som for Jardin.
Kernen i Frederikskirkens plan udgjordes af
en cirkel, der gentoges i den indre pillekrans
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(fig. 61 og 70, 72). Både for Eigtved og for
Jardin var antallet af støtter indvendig bestemt
af den symbolske talværdi 12, på samme måde
som antallet af vinduer og for Jardins vedkom
mende de omkransende søjler ved tamburen.
Dette tal var ikke alene anvendt for sin religiøse
betydning, men var samtidig en klar hentyd
ning til kongerækkens 12 oldenborgere. At
denne symbolik naturligt indgik i kirkens pro
jektering, herom vidner Thurahs kommentar
til projektet af 26. sept. 1754, hvis 12 frem
springende hjørner betegnede, »wenn man
will, zwölf glorwürdigste Könige des Oldenburgischen Hauses« (jfr. s. 502). I øvrigt blev
dette tema klart båret til skue gennem den me
daljonkrans med monarkernes portrætter, som
Eigtved i sine projekter opsatte ved kuppelfo
den (fig. 14, 19, 24). Motivet findes også hos
Anthon (fig. 41), mens Thurah lod portrætter
ne placere indvendig. Når selve centralformen
desuden er valgt til den oldenborgske minde
kirke, kan dette til dels være sket i fuld bevidst
hed om denne plantypes symbolværdi. Siden
oldkristen tid havde centralplanen og de deraf
afledte former været almindelig benyttet til kir
kelige bygninger af en særlig betydning – ikke
alene til Mariahelligdomme, dåbskapeller, mar
tyrier eller mausolæer, men også til votivkirker
eller bygninger, opført til minde om begiven
heder af en særlig værdi. Selv om centralbyg
ninger naturligvis også kan være benyttet af
andre årsager, ses netop i barokken talrige ek
sempler på en bevidst tilbagegriben til den old
kirkelige tradition.231 På samme måde var det
næppe heller tilfældigt, at Christian VI.s plan
lagte, men aldrig opførte kirke til minde om
reformationen 1736 projekteredes som en cen
tralkirke (s. 464).
Ved siden af overvejelser som disse må na
turligvis også det umiddelbart prestigegivende
moment i selve den kuppelkronede kirkebyg
ning have spillet en rolle – dette statussymbol,
som ingen europæisk storstad af betydning
måtte undvære, og som København hidtil hav
de savnet. I den samtidige debat omkring Fre
derikskirken hentydes en række gange til arki
tekturhistoriens to nok mest velkendte og ko

pierede kuppelbygninger, »la Ritonda« (Pan
theon i Rom)232 og »das Original aller Domen
in der Welt, neml: der zu St: Peter in Rom,«
hvis proportioner Thurah hævdede at have
fulgt i sit første projekt (s. 500), og som også er
idealet for Gabriels kuppel (fig. 25-27). Imid
lertid følger hverken Eigtved eller Jardin sla
visk disse forbilleder. Eigtveds opbygning med
den høje, tilspidsede kuppel på en tilsvaren
de høj tambur som kontrast til den lave under
bygning, lader sig for proportioneringens ved
kommende sammenligne med Jules-Hardouin
Mansarts Invalidekirke (1675-1706) i Paris.233
Derimod følger kuplens udformning og selve
kirkens indretning snarere mønstret fra George
Bährs Frauenkirche i Dresden, der netop var
under opførelse på det tidspunkt, hvor Eigtved
opholdt sig i Sachsen. Hans interesse for denne
bygning bevidnes direkte af en kopi af kirkens
plan, omend ikke Bährs oprindelige, men en
variant, udført af J. C. Knöffel og approberet
1726.234 Mens den udvendige kuppel er nært
beslægtet med eksemplet i Dresden, var under
partiet i Eigtveds projekter som nævnt s. 480
tilpasset palæfacaderne på Amalienborg plads.
For interiørets vedkommende svarer udform
ningen af den lave indre kuppel atter til Frauen
kirche, idet den lanternelignende overbygning
hos Eigtved (fig. 23) mere ligner Knöffels vari
antforslag end den opførte kirke. For indret
ningens vedkommende kunne kirken i Dresden
også give inspiration til det trinvist opbyggede
galleri i omgangen mellem kirkens hovedstøt
ter og til koncentrationen af de liturgiske ho
vedstykker, alter, prædikestol og orgel i koret.
Disse elementer var dog på dette tidspunkt vel
kendte led inden for protestantisk kirkebygge
ri, ikke mindst herhjemme, hvor Eigtved selv
senest i Christiansborg slotskirke havde an
vendt gallerisystemet og det sammenbyggede
prædikestolsalter med orgel (jfr. DK. Kbh. By,
5, navnlig s. 142f.).
Ved projekteringen af sin version af Frede
rikskirken havde det for Jardin ligesom for
Eigtved været af betydning, at kuplens øvre
dele kunne ses i deres helhed fra Amalienborg
plads.137
Kuppelopbygningens
høje
rejsning
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Fig. 72. Længdesnit. 1:600 (s. 552). Fra »Plans, coupes et élévations ...«, 1769. – Longitudinal section.

var således givet på forhånd på samme måde
som kirkens plan. Men i proportioneringen
mellem bygningens enkelte dele og i selve ud
formningen af kuplen disponerede Jardin i sit
endelige forslag væsentlig anderledes end Eigt
ved. Således er forholdet mellem underpartiet
og kuppelbygningen ovenover snarere o. 1:2 i
modsætning til Eigtveds 1:3, hvilket giver et
mere harmonisk samspil mellem kirkens vig
tigste elementer. Kuppeldelen rejser sig på et
aftrappet podium, et motiv, der var gentaget,
omend i mere reduceret form, fra de første pro
jekter (fig. 33), og som ifølge Jardin selv var

Danmarks Kirker, København

anvendt for at præsentere hver enkelt ting (her
kuplen) under den mest gunstige synsvinkel.137
Tamburens udformning med den omkran
sende søjlerække har sit vigtigste forbillede i
Christopher Wrens S. Pauls Cathedral i London
(opført 1675-1711) og leder tanken videre frem
til
Jacques-Germain
Soufflots
Sainte-Geneviève i Paris, hvis kuppel dog først o. 1757 fik
dette karakteristiske motiv. Men hele det øvre
kuppelkronede parti lader sig også betragte
som en selvstændig søjleomgivet bygning,
hvortil der både i antikken og nyere tid fandtes
talrige forbilleder.233 I sin kuppel har Jardin i
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stedet for den tilspidsede version anvendt en
halvkugleformet variant, endda lidt trykket
foroven ligesom »die Erd-Kugel an ihren Po
len, (...) einer Pomerantze ähnlich (...).«236 Ind
vendig er kuppelkonstruktionen treleddet, idet
den nederste del er stumpt afskåret for at give
udblik til den øvre bemalede kuppelskal
(fig. 70, 72). Denne udformning, som også Ga
briel foreslog (fig. 26), har sit direkte forbillede
i Mansarts Invalidekirke.
Ved indretningen af kirkerummet måtte Jar
din respektere kravet om, at mindst 3000 tilhø
rere skulle kunne overvære gudstjenesten, hvil
ket nødvendiggjorde indføjningen af et antal
pulpituretager. Men han undgik bevidst det
trinvist opbyggede, teaterlignende gallerisy
stem. »Hvilken uanstændighed og hvilken rin
geagt ville det ikke være (i en kirke?)«59 Samti
dig camoufleredes de indsatte pulpituretager
delvist af en foransat søjlerække i to stokværk.
Konsekvensen heraf var naturligvis, at ikke alle
tilhørere kunne se prædikanten lige så godt,
som de kunne høre ham – et punkt, der skarpt
kritiseredes af Anthon og for ham medvirkede
til at karakterisere Jardins bygning som »einen
biosen Monument« (s. 516).
At Anthon ligesom andre samtidige kom
mentatorer (jfr. s. 510) i visse henseender stod
fremmed og uforstående over for Jardins pro
jekter til Frederikskirken skyldes dog næppe alene funktionsbestemte enkeltheder. Som Jar
din selv havde fremhævet det i forordet til sin
publikation om Frederikskirken, var kirken
opbygget med »une distribution simple et na
turelle dans toutes ses parties (...), une decora
tion noble et majestueuse« og med en helhed,
præget af »l’example des édifices antiques les
plus recommandable.« Kirkens klassicerende
og enkle helhedspræg, fri for rokokoens fanta
sifulde dingeldangel (»colifichets«), som selv
Thurah på sine ældre dage harcellerede imod,
betegner en fornyelse inden for den hjemlige
bygningskunst,
–
nyklassicismens
gennem
brud. Med Harsdorffs ord var Jardin en af de
første, der havde bidraget til »den slette Smags
Undertrykkelse og den ædle antike Simplicitets
Introduction« (s. 578), og netop projekterne til

Frederikskirken repræsenterer de tidligste ma
nifestationer heraf. Karakteristisk nok var det
dog ikke de første, kapriciøse og eksperimente
rende forslag, der sejrede (jfr. s. 505f.), men
den senere, mere afdæmpede version, hvor de
opsigtsvækkende led som sidetårnenes fyrtårnslignende
afslutninger
og
kuppelpartiets
pyramideformede podium var væsentlig reduceret.237
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Denne passus er først tilføjet i et koncept til re
skriptet af 12. sept., jfr. note 1. Frederik Thaarup:
Journal og Haandbog for Kjøbenhavnere, I, 1797,
s. 398 aftrykker reskriptet, men anfører »Rundde
len« i ental i stedet for »Runddelene«. Også den
trykte rådstueplakat af 15. sept. 1749 har »Runddele
ne« i flertalsform.
10 Det er ikke ganske klart, hvad runddelene sigter til
i planen af 12. sept. Der har dog utvivlsomt været en
central plads, hvis form ikke kendes. Desuden kan
der have været åbne områder ved lang- og tværga
dens udløb.
11 Jfr. herfor Erichsen (note 6), s. 31. Både Langberg
(note 6), s. 179 og Voss (note 6), s. 310 antager først
Eigtveds medvirken fra og med planen af 25. sept.
Langberg formoder endda, at planen af 12. sept.
»sikkert i hovedtrækkene har været som den bevare
de tegning« (dvs. agent Bjørns, fig. 5).
12 DaKanc. D. 21. Koncepter og indlæg til SjTegn
1749, nr. 460.
13 Jfr. Erichsen (note 6), s. 210, note 4.
14 Meddelelse af 10. okt., jfr. DaKanc. D.21. Kon
cepter og indlæg til SjTegn. 1749, nr. 476.
15 DaKanc. D.21. Koncepter og indlæg til SjTegn.
1749, nr. 460. Konceptet er udateret, men har en til
føjelse, dateret 26. sept.
16 Allerede i reskriptet af 12. sept. var foruden Nyga
de nævnt fire åbninger til stranden. Til disse skulle
udlægges et antal tømmerpladser. Samme dag til
skrev man de tilforordnede i Havnekommissionen
vedrørende afhænding af fire til fem tømmerpladser,
som tilhørte kommissionen. Kommissionens fem
pladser, der lå sydligst nærmest Kvæsthuset, var
imidlertid alle udlejede indtil påsken 1754, jfr. svar af
17. sept., Koncepter og indlæg til SjTegn. 1749,
nr. 567. Skulle de sælges, ville det koste mindst
10.600 rdl., jfr. brev fra kommissionen 4. nov. 1749,
smst. Antagelig foranlediget heraf henstillede Råd
stuen, at der i stedet for den store åbning midt for
byggepladsen på 200 alen, blev en mindre på 32 alen,
jfr. smst. og KSA, Magistratens kopibøger, 17. nov.
1749. Af kommissionens i alt 225 alen brede pladser
kunne man herved nøjes med at afstå 56 alen (46 alen
til en planlagt allé nærmest Kvæsthuset og 10 alen til
den mindre åbning, hvortil i forvejen var afsat 22
alen). Det er i den forbindelse ikke ganske klart,
hvorfor
det
var
samtlige
Havnekommissionens
pladser og ikke Jacob Iversens, Jens Larsens, samt
rådmand Falcks pladser i det centrale område, der
kom til at kollidere med projektet om en stor åbning
»midt for byggepladserne«, dvs. ud for hele byde
lens midte. Alternativet, den mindre gade, anførtes
også som beliggende lige over for den nye tværgade
i anlæggets midte.
17 KSA, Kollegiebreve 5. nov. og 6. dec. 1749, samt
Kopibøger, 15. dec. 1749.

Fig. 73. Alternativt forslag til udformning af portal
partiet, jfr. projektet af 20. marts 1752 (s. 480).
Kunstakademiets Bibliotek. – Alternative proposal for
the principal entrance, cf. project of 20th March 1752.

18 Om kirkens afgørende betydning for planlægnin
gen, jfr. også Langberg, s. 179, Voss, s. 314 og
Erichsen (som de foregående note 6), s. 31.
19 For tolkningen af »det mellemste torv« som midt
punkt mellem kirken og åbningen ved havnen, jfr.
også Ulla Kjær: Frederikskirkens projektering 17491756. Utrykt afløsningsopgave til magisterkonfe
rens i kunsthistorie, 1982 (eksemplar i DK.s biblio
tek), s. 5, her dog uden fremhævelse af dimensioner
nes overensstemmelse. Voss (note 6), s. 312 tolker
det mellemste torv som en plads mellem de to af
stadskonduktøren omtalte projekterede alléer nord
og syd for området. Dette udelukker dog ikke, at
der kan have været tilsvarende åbninger i øst (havne
pladsen) og vest (kirken). At kirkepladsen var den
krumtap, hvorom planerne kom til at dreje sig, her
på kunne også tyde det forhold, at linjer, tegnet i
forlængelse af murflugten i Moltkes og Levetzows
palæer nøjagtig snitter kirkepladsens hjørner mod
Bredgade (jfr. fig. 7).
20 Lauritz de Thurah: Den danske Vitruvius, I, 1746,
s. 59.
21 Ptk. 86. Bygningsrgsk. 1723.
22 Ptk. 57. Prinsesse Charlotte Amalies Journalkassergsk. 1750, 26. jan. og 16. aug.
23 Peder Hersleb i Rigernes almindelige Jubel-Glæde
over Guds Naade mod den Oldenborgske Stamme
(...). Tillige en kort Jubel-Tale paa Festens tredie
Dag ved en ny Kirkes (Friderichs Kirkens) Grund
læggelse (...), u.å. (1749), s. 115.
24 DaKanc. D.20. SjTegn. 25. april 1749.
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Fig. 74. Halvplan med en sammentegning af planer for 1. og 2. etage, tambur, kuppel og lanterne, jfr. det
udaterede projekt fra o. april 1754. 1:600 (s. 490). RA. – Half plan combining plans of the lower storey, upper storey,
drum, dome and lantern, cf undated project c. April 1754.
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Peder Hersleb (note 23) anfører, at han først
27. okt. modtog en skrivelse fra Moltke om kongens
forehavende. Samme dag omtaltes det også i Kjø
benhavns Danske Post-Tidender, 86, 1749.
26 Jfr. Rigernes almindelige Jubel-Glæde (note 23),
s. XXIf.
27 Peder Hersleb (note 23), s. 109f.
28 Om medaljen, som i øvrigt ikke synes kendt, jfr.
Georg Galster: Danske og norske Medailler og Je
tons ca. 1533-ca.1788, 1936, s. 396, note 540.
29 Jfr. note 23, s. XXIII. Grundstensnedlæggelsen er
ligeledes omtalt i Kjøbenhavns Danske PostTidender, 87, 1749, i (E. H. Berling): Kjøbenhavn i
sin Jubel-Glans, u.å. (1749) og i Den Kongel.
Maanetlige Post Rytter, som medbringer Nye
Tidender, okt. 1749, s. 77f.
30
Ptk. 38. Partikulærkammerrgsk. 1749 med Ptk.
39. Bilag til samme, udg. ordrer E3, samt nr. 1275.
31 Jfr. Den Kongel. Maanetlige Post Rytter (sml. no
te 29).
32 Jfr. Ptk. 83, Resolutionsprotokol 1750, forestilling
af 5. marts 1750 fra Bygningskommissionen.
33
Rtk. Rev.rgsk. Frederikskirken. Bygningsrgsk.
(Herefter: Bygningsrgsk.), 27. febr. og 10. april
1750 (overslag af 18. febr. 1750 fra tømrermester
F. J. Zuber og af 23. febr. 1750 fra murermester Mi
chael Krause).
34 Ptk. 83. Resolutionsprotokol 1750.
35 Bregentveds arkiv (midlertidig deponeret på RA),
A. G. Moltke. Frederikskirken 1750-59. For tilladel
se til at benytte dette arkiv takkes herved lensgreve
Hans Henning Moltke, Bregentved.
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Jfr. Knud Voss: Bygningsadministrationen i Dan
mark under Enevælden (Selskabet til Udg. af Skrif
ter om danske Mindesmærker), 1966, s. 66f.
37 Jfr. Bygningsrgsk. (note 33), kgl. resolution af
24. febr. 1753. Se herudover Georg Kringelbach: Ci
vile Direktioner og Kommissioner, 1899, s. 42f.
38 Jfr. Ptk. 86. Bygningsrgsk. Kgl. resolution af
4. april 1750. Desuden Ptk. 46. Chatolkassen, bilag
til rgsk. 1750-51. I Kabinetsarkivet findes to bind
med regnskabsekstrakter fra perioden 1750-61. At
dømme efter den fornemme indbinding med guld
snit og det kongelige monogram på det brune læder
bind, var disse antagelig beregnet til majestætens in
terne brug. I følge indførsler i slutningen af andet
bind skulle regnskaberne videreføres i et tredje bind,
der dog ikke synes bevaret.
39 Liste af 8. juli 1774, Ptk. 4. Ældre inventarier,
samt til- og afgangsbeviser for Partikulærkammerarkivet, protokol V.
40 Der har naturligvis aldrig været tvivl om, at der
måtte have eksisteret et første udkast fra 1749 eller
1750,
jfr. Fr. Schiøtt: Frederikskirken paa Ama
lienborg, i Fra Arkiv og Museum, I, 1899-1902,
s. 17. Chr. Elling nævner i Lauritz de Thurah und die
Friederichskirche
in
Kopenhagen
(Studien
und
Quellen zur Geschichte der spätbarocken Baukunst
in Dänemark VII), i Artes, 1939, s. 60, at et første
ufuldstændigt projekt udarbejdedes »im Laufe der
Herbstmonate« (1749), mens det tidligste egentlige
projekt først indleveredes februar 1750. Voss (note
6), s. 366f, fastslår mere kategorisk, at der ved
grundstensnedlæggelsen 30. okt. 1749 endnu ikke
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forelå nogen tegning til kirken, og at Eigtved først i
løbet af 1750 udarbejdede sine tegninger.
41 RA, Kortsamlingen 341, 2-3.
42 Voss (note 6), s. 369f. antager dog, at dobbeltvolutterne markerer Frederiksgadeaksen (øst/vest), så
ledes at kirken på begge hovedfacader ville få en
forholdsvis lukket tamburfront. Ingen af de nævnte
planer (fig. 12-13) angiver nogen klar orientering.
Antagelsen af enkeltvolutter mod øst og vest fore
kommer dog mere sandsynlig, i sammenhæng med
ændringen 1752. Jfr. herfor også Schiøtt (note 40),
s. 18 og Ulla Kjær (note 19), s. 9.
43 Tegningerne blev tidligst publiceret af Ferdinand
Meldahl: Frederikskirken i Kjøbenhavn, saaledes
som den blev projekteret i det XVIII Aarhundrede af
Eigtved, Anthon, Jardin m.fl. 1896, pl. X-XI, s. 60.
Her knyttedes de, omend med forbehold, til de sig
nerede tegninger af april 1754. Schiøtt (note 40),
s. 17f. betegnede dem som tilhørende det oprindeli
ge udkast af 1749. Også Voss (note 6), s. 367f. place
rer dem tidligt i kirkens bygningshistorie som de
ældste kendte tegninger (»1. projekt«), men daterer
dem til 1750. Tegningerne er ikke medtaget hos El
ling (note 40), s. 60f. Her hæftes betegnelsen »pro
jekt I« på det approberede, men ikke bevarede tegningssæt fra 1750 og dets forgængere fra 1749-50. I
»Monumenta Architectura Danicæ. Danske Arki
tekturtegninger 1660-1920« udg. Chr. Elling og Kay
Fisker, 1961, tvl. 48-49, henføres begge til Eigtveds
første produkt af 1752.
44 Bernstorffske Papirer. Udvalgte Breve og Opteg
nelser vedrørende Familien Bernstorff i Tiden fra
1732 til 1815, udg. Aage Friis, II, 1907, s. 349
(nr. 1208).
45 Mario Krohn: Frankrigs og Danmarks kunstneri
ske Forbindelse i det 18. Aarhundrede, II, 1922,
s. 101, note 1, omtaler, hvordan baron de Thiers i
breve af 6. dec. 1751 og 10. febr. 1752 til Bernstorff
skulle have nævnt, at Varin burde have betaling,
»pour ce qu’il a fait pour le Dannemarc«. Som frem
hævet af Frederik Weilbach: Dansk Bygningskunst i
det 18. Aarhundrede, 1930, s. 142, kunne dette hen
tyde til Varins forslag til Frederikskirken. Identifika
tionen af Varin er imidlertid ikke sikker. Der kan
være tale om billedhuggeren og bronzestøberen
Pierre Varin (†1753), mester for støbningen af såvel
J.-B. Lemoynes, som Edmé Bouchardons statuer af
Ludvig XIV og nævnt, omend posthumt, i kor
respondancen vedrørende Salys rytterstatue, jfr.
Krohn, op.cit., II, s. 40, 43, 105, 111. Endvidere
hans søn af samme profession, Varin fils eller kob
berstikkeren og tegneren Jean Baptiste Varin (171496), jfr. for den sidste Friis (note 44), s. 21, note 1.
46 Kunstakademiets Bibliotek, K. S. 8a.
47 Jfr. Schiøtt (note 40), s. 18f.; Elling (note 40), s. 66
og Voss (note 40), s. 373.
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Fig. 75. Obelisk, opsat 1749 ved marmorbruddet i
Gjellebæk til minde om Frederik V.s besøg. HJ fot.
1986. – Obelisque, erected 1749 near the marble quarry at
Gjellebæk to the memory of Frederik V.s visit.

48

Kunstakademiets Bibliotek, K. S. 8b-g.
De fem variationer af hovedindgangen viser fire
forslag til indgangsportalen, der med den kronende
kartouche
gennembryder
cordongesimsen
mellem
de to nederste etager (fig. 15-16). Kun i ét eksempel
bevares gesimsen ubrudt (fig. 15), svarende til faca
detegningen (fig. 14). Kartouchens motiv er på tre af
tegningerne englehoveder i skyer og lysstråler
(fig. 15-16, 73), på én en fugl (fugl Fønix?) (fig. 15),
samt på én et dekorativt felt med rocailler (fig. 16).
50 Rtk. 2211.112. Register over kongelige resoluti
oner.
51Bygningsrgsk. (note 33), 10. april 1750 med bilag 3.
52 Bygningsrgsk. 12. juni 1750 med bilag 5.
53 Bygningsrgsk.
54 Jfr. Kassebog 1750-56 (note 38). Fra 1752-53 hal
veres de årlige udbetalinger til løjtnant Agricola og
hans medhjælpere. 1754-55 falder udgifterne yderli
gere for omsider fra sommeren 1756 på ny at stige til
et niveau, svarende til 1750.
55 Jfr. opgørelse over omkostninger ved byggearbej
49
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det i tiden 1750-56, Bygningsrgsk. 29. marts 1756
med bilag 38.
56
Jfr. Bygningsrgsk. 1756, samt Hanne Raabyemagle: Moltkes Palæ på Amalienborg, i Architectura, 5, 1983, s. 18f.
57
Fording havde allerede 1744 opnået privilegium
på at bryde sten i Akershus stift og havde på gården
Hårberg i Tranby sogn, Lier Herred anlagt et sten
brud, som Eigtved 1750 blev medinteressent af, jfr.
O. V. Munthe af Morgenstierne: Nicolai Eigtved,
1924, s. 81 f. Om marmorbruddet ved Gjellebæk, jfr.
Steffen Gausemel i Liers historie. V. Bygdehistorie,
1962, s. 322-28. Jfr. også fig. 75.
58 Bygningsrgsk. 11. og 29. juli 1750.
59 A. G. Moltkes arkiv (RA., Privatarkiv 5974), C. I.
Sager vedr. Frederikskirkens opførelse 1752-79.
60 Forestilling af 24. marts 1752 fra Eigtved, Moltkes
arkiv (note 59).
61
Udateret koncept fra Eigtved, vedlagt redegørelse
fra Bygningskommissionen til de adspurgte sagkyn
dige, Moltkes arkiv. Vedlagt herved betænkningerne
fra disse. Jfr. også Bregentveds arkiv (note 35),
6. april 1752.
62 Forestilling af 11. maj 1752 fra Barchmann, Linde
og Hildermann, samt Eigtveds svar til Moltke af
17. maj 1752, vedlagt betænkning af 10. febr. 1753
(note 59).
63 Jfr. brev af 6. marts 1754 fra Moltke til Barch
mann med beklagelser over Eigtveds utålmodige og
dristige holdning over for Bygningskommissionen.
Esmarck havde øjensynlig forsøgt at mægle, og selv
havde Moltke den inderligste medynk med Eigtved
for hans svage helbreds skyld.
64 Allerede 10. febr. 1753 havde kongen mundtligt
resolveret til fordel for marmoret. En fornyet fore
spørgsel til Bygningskommissionen havde intet æn
dret ved denne beslutning, jfr. Bygningsrgsk.
11. marts 1753.
65 Jfr. Bygningsrgsk. 24. febr. 1753.
66
De Bernstorffske arkiver, Wotersens privatarkiv
(RA., Privatarkiv 5129), nr. 68. Diverse sager 17171886.
67 Brev af 10. dec. 1753 (note 66). Som det fremgår
af Fortlings redegørelser (jfr. også brev af 6. okt.
1753 smst.) beregnede han en større samlet leverance
på 158.678 fod3, dvs. 79.339 fod3 til hver. Dette kan
bl.a. skyldes, at han i modsætning til Eigtved kalku
lerede med at opføre de otte (sic) indvendige piller af
massivt marmor i stedet for alene at beklæde dem
med denne stenart.
68 Jfr. note 64. Desuden brev af 2. okt. 1753 fra
Bernstorff til Ditlev Reventlow, TyKanc. U. A.
Speciel del, Frankrig, C. 270 (Reventlows gesandtskabsarkiv, ordrer med bilag).
69 Brev af 26. maj 1753 fra Bernstorff til Reventlow,
jfr. note 68.

70

Brev af 29. juni 1753 fra Reventlow til Bernstorff,
TyKanc. U. A. Speciel del. C. 75 (Gesandtskabsrelationer med bilag).
71
Fr. Weilbach: Dronningens Galleri på Chri
stiansborg, i Fra Arkiv og Museum, 2, II, 1943,
s. 15-30.
72 Brev af 29. juni (note 70) og 17. sept. 1753 fra Re
ventlow til Bernstorff.
73 Brev af 9. okt. 1753 fra Bernstorff til Reventlow,
jfr. note 68.
74
For Reventlows brev af 13. maj, jfr. Gesandtskabsrelationer (note 70); vedrørende Bernstorffs
brev 3. juni 1754, jfr. note 68. Allerede 10. marts
1754 var Gabriel dog så langt, at kun rentegningen
manglede, jfr. brev fra Reventlow til Bernstorff, Ty
Kanc, Alm. del, Diverse sager, Realia (Kunst).
75 Brev af 13. maj, jfr. note 74.
76 RA. Kortsamlingen, 341, 4-5, 7-8. Planerne af un
deretagen omfatter dog også 1. pulpituretage, mens
2. etages plan viser dette stokværks pulpitur, samt
den lidt lavere beliggende kongestol.
77 RA, Kortsamlingen, 341, 5 og 9.
78 RA, Kortsamlingen, 341, 10-11.
79
Trods påskriften på facadetegningen (fig. 19) er
udformningen af hovedindgangen mod hhvs. øst
(Bredgade) og vest (Store Kongensgade) ikke ganske
identisk. Sidstnævnte har firkantede piller foran søj
ler nærmest åbningen, jfr. planen fig. 18.
80 Trekantfrontonen var allerede bragt frem i et tidli
gere forslag fig. 17.
81 Hvis det hvælvede rum over orgel og øverste pul
pitur har skullet bevares uændret, tillige med selve
hvælvtykkelsen, har forbygningerne på dette punkt
udvendigt skullet være ca. 41,5 alen høje (over hori
sontniveau). På facadetegningen fig. 24 ligger dette
punkt kun ca. 37,5 alen over horisonten.
82 Jfr. Meldahl (note 43), s. 61; Schiøtt (note 40),
s. 26f.; Weilbach (note 40), s. 144; Elling (note 40),
s. 67. Voss (note 6) s. 381 hævder dog – uden nærme
re begrundelse – at det udaterede er senere end det
approberede (som identificeres med projektet af
10. april eller et senere, »(hvilket) ikke er til at sige
med sikkerhed«). Det turde dog være en overvurde
ring af Eigtveds kapacitet at antage, at han inden for
de sidste fire uger af sit liv (han døde 7. juni) formåe
de at levere et så gennemarbejdet og på flere punkter
så fornyende et projekt som fig. 24. Herimod oppo
nerer Ulla Kjær (note 19), s. 19f. med rette. Hun
betegner s. 20 aprilprojektet og den usignerede pen
dant (fig. 24) som udarbejdet sideløbende og begge
forelagt 10. april 1754 som ultimative alternativer,
men undlader at bemærke uoverensstemmelserne
mellem det approberede projekt, som det beskrives
af Anthon og Thurah og de to foregående (ydre høj
demål kongruent med det lave (udaterede), omend
ikke mht. mezzaninvinduerne; indre højdemål sva
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Fig. 76. Plan af underetage. Det »anonyme« projekt. Her tilskrevet Anthon og dateret vinteren 1756-57. 1:600
(s. 522). RA. – Plan of the lower storey. The anonymus project. Here attributed to Anthon and dated to the winter of
1756-57.

rende til profilen af 10. april, betegnet som kongru
ent med det andet projekt, omend ikke hvad ud
formningen af forbygningernes øvre parti, jfr. note
81). I argumentationen er heller ikke inddraget approbationsfølgeskrivelsen fra Bregentveds arkiv.
83 At hele sættet har været betegnet sig. O, bekræftes
af Anthons memorandum, jfr. note 59.
84 Anthons mål for vinduerne i hver af de tre pulpi
turetager er 9 × 3,5 alen, 6 × 3,5 alen og 2 × 1,5
alen. Endvidere for vinduerne i kuppeletagen 6×4
alen.
85 Anthons mål på de fire pulpituretagers højde (målt
ved brystningens overkant) er 8, 13, 15, 19 og 29
alen.
86
Schiøtt (jfr. note 40) nævner Partikulærkammerregistraturen, men har hverken bemærket, at tvær
snittets overskrift er identisk med titlen på et af de i
registraturen opregnede blade, eller at tværsnittet af
viger fra de sammentegninger, der som nedenfor
nævnt må udgøre Gabriels projekt »B« – og bruger
derfor kun registraturen til at frakende Gabriel op
havsretten til ethvert af de bevarede blade. De ne

denfor omtalte blade findes i RA., Kortsamlingen,
341, 16-20.
87 Meldahl (note 43) slår tværsnittet sammen med de
bevarede sammentegninger fig. 27-29 – og henfører
dem alle til Gabriel. Schiøtt (note 40) betragter de
samme blade som Jardins tredje projekt. Vilhelm
Wanscher: Tegninger til Frederikskirken, som til
skrives Jardin og Jardins autentiske Projekt, i Archi
tekten, XIII, 1910-11, s. 469-79, giver Schiøtt ret i
hans tvivl om Gabriel, men mener heller ikke, at der
kan være tale om Jardin. Ud fra ligheden mellem
Anthons signerede facade fig. 41 (jfr. s. 518f.) og det
af Anthon udførte perspektiv af Gabriels projekt »B«
fig. 25 (jfr. s. 495f.) er han tilbøjelig til at henføre alle
de ovennævnte blade til Anthon. Frederik Weilbach:
Gabriel eller Jardin. En Undersøgelse af nogle Teg
ninger til Marmorkirken, i Architekten, XXIV,
1920, s. 285-96, er den første, der bemærker, at
tværsnittet er Jardins tredje projekt. Endelig har
Christian Elling: Documents inédits concernant les
projets de A.-J. Gabriel et N.-H. Jardin pour l’Eglise
Frédéric à Copenhaque, 1931, ud fra de genfrem-

564

FREDERIKS KIRKE I 1749-1770

dragne Bregentved-dokumenter identificeret tvær
snittet med et blad af Gabriels projekt »A« og de
sammentegnede blade som kopier af projekt »B«.
88 Det papir, hvorpå tværsnittet er udført, har sam
me vandmærke som det, Anthon har brugt til sine
kopier af sammentegningerne (et sammenskrevet
PZ). Mærket genfindes på tegningerne af Jardins to
første projekter samt på såvel Eigtveds som Anthons
tegninger. Det faktum, at tværsnittet af Gabriels
projekt »A« og Anthons kopier af hans projekt »B«
er tegnet på papir med samme vandmærke, kunne
tyde på, at tværsnittet ligeledes var en her i landet
udført kopi. Stilen i dette tværsnit afviger dog så
meget fra Anthons kopier, at der ikke kan være tale
om den samme tegner. Papiret har sandsynligvis væ
ret ret almindeligt, jfr. E. Heawood: Watermarks, I,
Hilversum 1950, s. 131, nr. 3020-21. Det er uvist,
hvilket papirmærke Gabriels øvrige autentiske teg
ninger er udført på, og spørgsmålet må derfor stå
åbent, om tværsnittet alligevel kan være originalt.
Når netop tværsnittet stadig eksisterer, mens de øv
rige,
i
Partikulærkammerregistraturen
opregnede
originaltegninger er forsvundet, må årsagen søges i
det fortsatte arbejde med det motiv, denne tegning
illustrerer – kuplens konstruktion.
89 Moltkes Arkiv (note 59), Anthon til Moltke
5. sept. 1755.
90 Moltkes Arkiv (note 59), Anthon til Moltke
20. sept. 1755.
91 Bygningsrgsk. (note 53), 1756, nr. 2. Regning fra
Anthon 7. april på kopiering af samtlige grundrids,
profiler og facade af Gabriels fra Versailles indsendte
projekt »B«. Arbejdet var foregået i december-janu
ar med hjælp fra to tegnere.
92 Anthon havde i forbindelse med kritikken af Eigt
veds og Jardins projekter i september 1755 tegnet
perspektiver som viste, hvordan ethvert af disse for
slag ville tage sig ud for en forbipasserende på enten
Bredgade eller Store Kongensgade. Den korte tid,
han fik til at vurdere Gabriels projekt »B«, havde
ikke tilladt ham også at tegne et perspektiv heraf.
Den bevarede tegning er sandsynligvis udført i for
bindelse med kopieringsarbejdet vinteren 1755-56.
Samtlige Anthons perspektiver synes i øvrigt set
med en noget kortere distance end fra Bredgade og
Store Kongensgade. Der er snarest tale om en syns
vinkel på under 45°.
93 Disse tolv vinduer kan muligvis opfattes som en
hentydning til de tolv oldenborgske konger, som
også influerede såvel Eigtved, da han indføjede de
tolv oldenborgermedaljoner, som Thurah, da han
både genoptog denne dekoration – omend i kirkens
indre – og gjorde planen af sit seneste kirkeprojekt
tolvkantet (jfr. s. 478 og s. 502).
94
Frederik Weilbach: Architekten Lauritz Thura,
1924, s. 132.

95

Tegningerne til Thurahs projekter ligger på
Kunstakademiets bibliotek, K. S. 375 a-b, mens føl
geskrivelserne ligger i Moltkes Arkiv (note 59). I
Partikulærkammerregistraturen (jfr. note 39) næv
nes som nr. 5, 6 og 7 et projekt bestående af fire
planer, et tværsnit og en facade, »Projecten von der
Friderichs-Kirche, durch General Major Thura, 6
stk« samt to, der begge omtales som »1 Grundriss,
Profil und Facade von de Thurah, 3 stk«. Der kan
sandsynligvis være tale om dels den version af Eigt
veds approberede projekt, som blev udleveret til
Thurah fire dage efter hans ankomst til Købehavn,
jfr. Chr. Elling: Laurtiz de Thurah und die Frede
richskirche in Kopenhagen, jfr. note 40 – et projekt,
der følgelig er overgivet til Partikulærkammeret
gennem Thurah, dels Thurahs egne to projekter. Jfr.
note 98.
96 RA., TyKanc. U. A. Speciel del. Frankrig. 277.
Ordrer og indkomne breve, brev af 1. okt. 1754 fra
Bernstorff til Klingraff.
97 Jfr. note 95, med henvisning fra Elling til Moltkes
Arkiv (note 59), Sager vedr. Frederiks Hospital, B 7,
Korr. sager, brev fra Anthon til Moltke 22. dec.
1755, hvori det nævnes, at Thurah fik overdraget
Eigtveds kirkeplaner 18. juli 1754.
98 Lilian Vestergaard nævner i Arkitekten Lauritz de
Thurah 1706-1759. Udstilling i Kunstindustrimuseet
1981, kat. nr. 25. Projekt til Frederikskirken 1754, at
den manglende overensstemmelse mellem plan og
snit har medført, »at det har været overvejet, om der
kunne være tale om tegninger til to forskellige pro
jekter, selv om dateringerne er ens«.
99 Iflg. Thurahs forklaring havde hans egen kuppel
en diameter på 60 alen, mens Eigtveds havde en dia
meter på 40. Begge mål gælder den indvendige
kuppel.
100 Da tårnene er trukket frem, markeres dog en klar
for- og bagfacade. Det er rimeligt at forestille sig, at
tårnene skulle vende mod Amalienborg, dvs. mod
øst. Altret kom derved til at ligge mod vest.
101 I forklaringen begrunder Thurah denne placering
med, at den giver en bedre akustik.
102 DK. Kbh. By, 2, s. 524f.
103 Weilbach (note 94) s. 137.
104 Om Jardins tidlige virksomhed og skudsmål, jfr.
brev af 24. nov. 1754 fra baron de Thiers til Berns
torff, jfr. Krohn (note 45), II, s. 161f. Om Jardins
Romerophold og den gryende nyklassicisme, jfr.
Chr. Elling: Jardin i Rom (1943), i Skuepladser.
Kunst og teater, 1971, s. 154f. Desuden Svend
Eriksen: Early Neo-Classicism in France, London
1974, s. 29f. og Allan Braham: The Architecture of
the French Enlightenment, London 1980, specielt
s. 56-58.
105 DaKanc. D. 149 (X. Kommissionen ang. den Esmarckske arkivaflevering). 15. Diverse akter. Jardin
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var afrejst fra Rom nov. 1748, jfr. Correspondance
des directeurs de l’Académie de France à Rome.
Publ. par Anatole de Montaiglon et Jules Guiffrey,
X, Paris 1900, s. 163, 172.
106 Jfr. Krohn (note 45), I, s. 36f. og II, s. 77f.
107 Jfr. Aage Friis: Bernstorfferne og Danmark, II,
1919, s. 289.
108
Om betænkningen, jfr. også Schiøtt (note 40),
s. 31, der ligeledes daterer den til sommeren 1754,
samt Krohn (note 45), I, 54, 56.
109 Jfr. Ulla Kjær (note 19), s. 27.
110 Jfr. kontrakten, Bygningsrgsk. (note 53) og Klingraffs
kommentar
hertil,
Gesandtskabsrelationer
(note 70), 14. okt. 1754, artikel 4-5 og 8.
111 Jfr. artikel 3 i Salys kontrakt, jfr. Krohn (note 45)
s. 143.
112
Bygningsrgsk. (note 53), Klingraffs kommenta
rer hertil, jfr. note 110, samt Moltkes arkiv (jfr. note
59).
113 Jfr. Ordrer og indkomne breve (note 96), usigneret brev (Wasserschlebes hånd) af 12. nov. 1754.
114
Bygningsrgsk., samt RA, Kunstakademiets ar
kiv, Kunstakademiets dagbog 1754-1760 (1.1.4),
s. 41. Afrejsen forhaledes noget af, at Jardin ønskede
et hofpas, der dog ikke skulle blive benyttet, jfr.
Krohn (note 45), II, s. 163.
115 Jfr. Krohn (note 45), II, s. 152.
116 Bygningsrgsk. (note 53), 1757, nr. 403. Regning
fra Jardin 25. nov. 1757.
117 Tegningerne til Jardins to første projekter ligger
på RA, Kortsamlingen 341, 21-24. Planerne, der vi
ser alternative forslag til etageplaner for de to pro
jekter, er begge delt om midttværlinjen. Begge pla
ner går ud over papiret. Facade og snit er udført på
øgede blade.
118
Det papir, hvorpå tegningerne er udført, har
samme vandmærke som det, hvorpå Eigtveds og
Gabriels projekter er tegnet, jfr. note 88.
119 De tegninger, der blev sendt til Paris, var lflg.
Procès-Verbaux de l’Académie Royale d’Architecture 1671-1793, ed. Henry Lemonnier, VI, 1744-58,
1920, s. 254f., mærket henholdsvis »A« og »B«. De
franske kritikere foretrækker projekt »B«, men de
finder »A«s tårne bedre proportionerede. Dette kan
muligvis tages som tegn på, at »A« havde de mest
neutrale, dvs. de laveste tårne.
120 Planerne er sandsynligvis symmetriske om begge
akser. Dette kan dog ikke med sikkerhed afgøres, da
de som nævnt (note 117) går ud over papiret. Der er
tilsyneladende åbne forhaller bag portalerne mod så
vel Bredgade som Store Kongensgade.
121 Målene opgives af Jardin som gendrivelse af en
bemærkning om hans projekters noget »underjordi
ske indgang«. Indgangsdøren i hans projekt er større
end Peterskirkens! Kritik og svar i Moltkes arkiv
(note 59): »Réponse au deux mémoires d’objections
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Fig. 77. Hovedfacade. Kopi, påtegnet 21.aug. 1756,
af Jardins projekt 4. Kunstakademiets Bibliotek. Main facade. Copy attested 21st August 1756 of Jardin’s
project 4.

faits sur les deux projets d’eglise, envoyés à Paris et à
Rome«.
122 Jardins rum er 85 alen højt og har en diameter på
38 alen, Eigtveds approberede var 49 alen højt og
havde en diameter på 40 alen.
123 Anthon vendte tilbage til problemet i sin kritik af
Jardins approberede projekt (jfr. s. 516), idet han og
så i dette tilfælde nævnte Pantheons forhold 1 : 1 som
det akustiske ideal. Jardin kunne dertil bemærke, at
hvis en kirke, der var fire gange højere end Panthe
on, også skulle være fire gange bredere, ville rum
met blive så stort, at det ikke kunne råbes op.
124 Jfr. Jardins kontrakt (note 110), punkt 12, at hvis
man af uforudsete grunde skulle blive nødt til at
opgive det projekt, hvortil brødrene Jardin var ind
kaldt, »il s’en remet entierement a la generosité de Sa
Majesté Danoise pour la fixation du dedommagement quil plaira a Sa Majesté celui accorder ainsy
qu’a son frere«, dvs. at det helt afhang af kongens
velvilje, hvad Jardin-brødrene skulle have i erstat
ning. Klingraff nævnte i sin følgeskrivelse af 14. ok
tober 1754, at det havde været lidt svært at få Jardin
til at gå med til dette punkt – som kunne betyde hans
afskedigelse, såfremt kongen ikke blev tilfreds.
125 Procés-Verbaux (note 119) s. 251 med note 1.
126 Elling (note 104), jfr. dog også samme: Om ba
rokke stiltræk hos Jardin, i Kunstbladet 1927, hft. 78, s. 217-24.
127 Brevene er optrykt hos Krohn (note 45) s. 165f.
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Procés-Verbaux (note 119) s. 251. Jardins tegnin
ger er 19. januar ophængt på akademiet.
129 Krohn (note 43) s. 165f., brev fra baron de Thiers
til J. H. E. Bernstorff 13. jan. 1756.
130 Procés-Verbaux (note 119), s. 260.
131 KglBibl. NyKglSaml. 2152c,4°. Brev fra Wiedewelt til Wasserschiebe 24. jan. 1756. For hele sagens
udvikling, jfr. Viggo Thorlacius-Ussing: Danske
Kunstnere i Rom, i Rom og Danmark gennem
tiderne, red. Louis Bobé, II, 1937, s. 152f.
132 Krohn (note 43), s. 166, brev fra Charles Joseph
Natoire, direktør for det franske akademi i Rom til
markis de Marigny 14. jan. 1756.
133
Krohn (note 43), s. 167, brev fra hertugen af
Choiseul til Bernstorff 26. marts 1756. De romerske
arkitekter havde ellers ifølge brev fra A. P. Bern
storff til J. H. E. Bernstorff lovet at give en kritik,
jfr. Bernstorffske Papirer, I, (note 44) s. 155. (brev af
21.aug. 1756).
134 Elling (note 87) afviser dog denne mulighed.
135 RA., DaKanc D 149 b. Kommissionen ang. den
Esmarckske Arkivaflevering.
136
Wolfgang Hermann: Laugier and Eighteenth
Century French Theory, London 1962.
137 Jfr. bl.a. Elling 1927 (note 126).
138 Ifølge Hermann (note 136), s. 192, note 85, er der
snarest tale om danske eller tyske amatører. Det kan
dog være svært at præcisere, hvem disse skulle være.
Den mulighed foreligger også, at det kan dreje sig
om et par romerske malere, da det af korrespondan
cen mellem Wiedewelt og Wasserschiebe fremgår, at
man også ønskede en udtalelse fra bl.a. direktøren
for det franske akademi, maleren C. J. Natoire, jfr.
Schiøtt (note 40), s. 33f.
139 Jfr. note 131, brev fra Wiedewelt til Wasserschlebe 22. maj 1756.
140 Plans, coupes et élévations de l’Eglise royale de
Frédéric V, monument de la piété de ce monarque,
1765. Publiceret i udvidet udgave 1769.
141 Jfr. Elling (note 87), s. 12, der publicerede den
nedenfor omtalte kommentar. Schiøtt (note 40),
s. 33 henfører dog de usignerede blade, her tilskrevet
Gabriel (fig. 26-29) til Jardins tredje projekt. Også
Weilbach (note 87), s. 293 identificerer et af bladene
(fig. 26) med dette projekt.
142 Jfr. Schiøtt (note 40), s. 34.
143 Jfr. Bernstorffske Papirer (note 44), I, 54 f. og
Procés-Verbaux de l’Académie Royale d’Architecture, ed. Henry Lemonnier, VI, Paris 1920, s. 256.
144 Brev af 8. maj 1756, Bregentveds arkiv (note 35).
145 Brev af 7. juli 1756, Bregentveds arkiv (note 35).
146 Bygningsrgsk (jfr. note 53).
147 KglBibl., NyKglSaml. 386b, 2°.
148
Anthons regning af 12. aug. 1756, jfr. Byg
ningsrgsk., Esmarcks brev af 17. aug. 1756, jfr. Bre
gentveds arkiv (note 35).
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K. S. 392 a-b.
I Partikulærkammerregistraturen af 1774 (note
39) omtales (nr. 16) fire tegninger af Jardin (plan,
prospekt, profil, plan i niveau med kongestolen),
alle påtegnede af Jardin, at »han sig efter disse appro
berede Tegninger med bygningen selv i alle Maader
rettede«. De anførte tegninger kan enten være iden
tiske med det føromtalte, delvist bevarede sæt kopier
på Kunstakademiets bibliotek eller med et andet ek
semplar af det approberede sæt tegninger.
151 I udgaven fra 1769 er bladene af grundplan, plan i
niveau med kongestol, tværsnit mod alter, samt ho
vedfacaden forsynede med ændret målestok i fod
(tidligere alen) og en varieret påskrift (pl. 4, 6, 9, 11).
Selve gengivelsen er dog uændret.
152 Krohn (note 45), II, s. 168.
153
RA. Kortsamlingen 341, V, 12-14. Perspektivet
tilhører A. G. Moltkes efterkommere og befinder sig
i dag på Bregentved.
154
Christopher Tadgell: Ange-Jacques Gabriel,
1978, s. 51-53 og 203-6 (nr. 11) med fig. 172-73 og
174-75.
155 Weilbach (note 87) s. 288. At Jardin fra denne da
to ændrede status, afspejles i Partikulærkammerregnskaberne (note 38).
156Snittene af henholdsvis pulpitur og trapper incl.
trekantgavl er drejet over en lodret akse, så de giver
et indtryk af en ottekantet grundplan. Flere uklarhe
der i forholdet mellem plan og snit antyder, at pro
jektet aldrig er færdigbearbejdet.
157 Figurerne svarer fuldstændig til dem, der i samt
lige Eigtveds projekter er placeret over hovedgesim
sen, jfr. fig. 14, 19, 24.
158 Jfr. Anthons kritik af Gabriels projekt »B«, s. 494
og note 89.
159 Moltkes arkiv (note 59), »Allerunterthänigste nä
here Erläuterung über die Anmerckungen betreffend
die letztere Zeichnungen zum Kirchen Bau«, med
»Anmerckungen als Antwort«, 4. okt. 1756.
160 Moltkes Arkiv (note 59) samt RA., Kortsamlin
gen 341, VI, 15. Perspektivet blev tidligst publiceret
af Meldahl (note 43) pl. XXIV, som i noten s. 62
nævner, at tegningen på dette tidspunkt tilhørte en
sønnedatter af Anthon.
161
Sammenlignes præsentationsprojektet på Kgl
Bibl. NyKglSaml. 386b 2° med det, der blev udgivet
i Jardins kobberstukne værk, Plans, coupes et éléva
tions de l’Eglise royale de Frédéric V, 1765, ses, at
projekterne netop afviger på de punkter, Anthon
kritiserede: Trapperne er lagt parallelt med indermurene og de før så tynde indermure blevet bredere.
Lysindfaldet er forbedret ved, at antallet af vinduer
over tamburens hovedgesims er fordoblet.
162 Bladene i Moltkes arkiv er ikke tidligere publi
ceret.
163 Bregentveds arkiv (note 35), brev fra Anthon til
150
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Moltke 7. juli 1756, hvoraf det fremgår, at arbejdet
på kirken var genoptaget 17. maj samme år. Man
skulle nu til at udfylde de otte huller i det gamle
fundament og bryde fire nye.
164 Fundamentet til Eigtveds projekter ses under så
vel Anthons plan over fundamenterne til henholds
vis Jardins approberede projekt og hans eget anony
me fig. 44, som planen til den ene del af Jardins før
ste projekter fig. 36. Fundamentet var ikke ændret,
efter at Eigtved i sine sidste projekter foråret 1754
havde elimineret de fire små af sine i alt ti piller, jfr.
s. 489. Det er karakteristisk, at alle senere arkitekter
undgår søjlerne foran de to tårne. Forholdet er
blandt andet kommenteret af Thurah i forklaringen
til det korrigerede projekt af 29. aug. 1754 (jfr.
s. 500) og af Jardin i en kommentar til det tredje
projekt foråret 1756 (jfr. s. 512).
165
Moltkes arkiv (note 59), »Allerunterthänigste
Explication«, forklaring til »No. 1, Grund Zeich
nung des jetzigen Fundaments«.
166
Anthons forklaring antyder, at man endnu ikke
havde lagt fundamentet til Jardins trapper. Hans op
lysning om, at fundamenterne mod Bredgade må
udvides »so weit die Tritte aussen vor den Säulen
liegen«, kan ellers ikke forenes med hans henvisning
til fundamentsplanen fig. 44, hvoraf det klart frem
går, at Anthons frisøjler mod Bredgade er anbragt
uden for Eigtveds, men på linie med Jardins.
167
Underbygningens højde til hovedgesimsen er
ca. 30 alen, kuplen og de to tårne til toppen af hen
holdsvis kugle og vaser ca. 125 og ca. 85 alen.
168 DK Kbh. By, 4, s. 112 og 136, sml. fig. 12. For
spirtypen, jfr. James Gibbs: A Book of Architecture,
London 1728. Et hjemligt eksempel på et lignende
spir er Thurahs nu nedrevne på Hirschholm slots
porttårn, som blev opført 1738-39, jfr. Weilbach
(note 94), fig. 19.
169 Moltkes arkiv (note 59).
170 Jfr. Frederik Schiøtt: Architekterne J. G. Rosen
berg og G. E. Rosenberg, i Architekten IV, 1901-2,
afd. A, nr. 21, s.231f.
171 I Partikulærkammerregistraturen (note 39) er en
delig opregnet en række anonyme tegninger til Fre
derikskirken. Det gælder nr. 8, 3 facader uden un
derskrift – som kan være Anthons perspektiver af
Eigtveds og Jardins projekter, jfr. note 92, samt
nr. 13 og 14, der består af projekter på dels seks, dels
otte blade. Disse kan muligvis være identiske med
Anthons og Jardins projekter, men identifikationen
kan ikke bevises. Som nr. 9 nævnes endelig et pro
jekt bestående af grundplan, profil og facade, udført
af Varin. Sml. s. 478.
172 Rtk. 2242.2.
173 Bygningsrgsk. 23. april 1761 med bilag 89.
174 Jfr. Ptk. 86-87, Bygningsrgsk. 1767 med bilag
ltr. V og X.
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Fig. 78. Plan af kælderetage. 1:1200 (s. 548). Fra
»Plans, coupes et élévations ...«, 1769. – Plan of the
basement level. From »Plans, coupes et élévations ...«,
1769.

173 Jfr. Kringelbach (note 37), s. 42f og Rtk. 2242. 2,
nr. 1049.
176 Brev af 8. febr. 1767 fra Bernstorff til Moltke,
Bregentveds arkiv (note 35).
177 Bygningsrgsk. (note 53), 22. dec. 1756, nr. 95.
178 Bygningsrgsk. (note 53), 31. dec. 1757, nr. 54.
179 Jfr. Meier: Marmorkirken, s. 58f. Kilden hertil
fremgår dog ikke. Om det har været Jardin, der ytrede denne vurdering, må ifølge Meier stå hen. At
han næppe har været den egentlige ophavsmand,
herpå tyder dog hans ytringer 1770, jfr. s. 540. Men
det horrible overslag omtales også i samtiden, jfr.
E. F. S. Reverdil: Struensee og Hoffet i Kjøbenhavn
1760-1772, udg. L. Bobé, 1917, s. 178.
180 Jfr. Ptk. 86, Bygningsrgsk. 1766.
181 Jfr. Schiøtt (note 40), s. 38.
182
Bygningsrgsk., memorandum af 23. april 1756
fra Moltke med opsummering af det hidtidige forløb
vedrørende driften af det bornholmske stenbrud,
indlagt i Bygningsrgsk., 1761, nr. 88.
183 Jfr. Niels Birchs svar på en kongelig resolution af
19. maj 1771, refereret i K. A. Petersen og M. K.
Zahrtmann, Nexø Byes Historie, i Bornholmske
Samlinger, 14, 1922, s. 91. En beskrivelse af sandstensbruddets historie vil dog falde uden for DK.s
rammer.
184 Der var dog tidligt forståelse for vanskeligheder
ne ved driften af et nystartet brug. Samtidig betonedes det, at leverancen ikke kunne være på en billigere
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og sikrere fod. Et forslag om at lade leverandørerne
underskrive et løfte, om at de hverken selv eller de
res arvinger ville pantsætte eller udlicitere, blev dog
afvist af Barchmann, »da Mand har med erlige Folck
at bestille ...«, jfr. Moltkes arkiv (note 59) korre
spondance af 4. febr., 1., 3., 9. og 10. marts 1755.
185 Arbejdet med kælderetagen er først anført på års
rapporten af 1760, jfr. Bygningsrgsk.
186 Jfr. Bygningsrgsk. 1757. I forbindelse med en
istandsættelse af den nuværende kirke gennemførte
ingeniørfirmaet Birch og Krogboe en undersøgelse
af piloteringen og funderingen, hidrørende dels fra
Eigtveds, dels fra Jardins byggeri, jfr. Frederikskir
ken. Hovedeftersyn 1968. s. 4f.
187 Jfr. Bygningsrgsk. 1758. Desuden Villads Chri
stensen: Piloteringen til Marmorkirken, i Hist
MeddKbh. 8, 1921-22, s. 63. Det stående spil, der er
gengivet på den ene af Kirkerups tegninger (K. S.
125, fig. 54) er formentlig det, der af Jardin beskrives
ved opgørelsen over byggepladsens materialer 1770:
»une machine couverte au centre de l’eglise, avec un
treuil et des bras, servant à en faire mouvoir quatre
autres placées horisontalement sur des grands echaffauds ...« Spillet anvendtes til at hejse og indplacere
de udhugne sten på deres rette sted, jfr. Ptk. 87,
1771, litr. N.
188 Jfr. også Rtk. 2241.99-101, november 1756 og ja
nuar 1758 vedrørende køb af materialer herfra. Om
tømmerpladserne, jfr. også Bruun, Kjøbenhavn, III,
s. 106-8.
189 Jfr. Bygningsrgsk. 1760, nr. 79.
190 Jfr. Bygningsrgsk. 1763, nr. 107.
191 Om vasen, jfr. Peter Linde: Stenhuggernes Min
de-Vase, i HistMeddKbh. 3. Rk.IV, 1940-41, s. 61016. I forbindelse med behandling af syge og tilskade
komne på byggepladsen var der årligt afsat et beløb
til kirurg H. F. Wohlert. Ved en resolution af 9. sept.
1758 vedtoges det dog at spare pengene og lade pa
tienterne indlægge på Frederiks hospital, jfr. Byg
ningsrgsk.
192 Jfr. Bygningsrgsk. 1763, nr. 110.
193 Om status 1764, jfr. også Erik Pontoppidan, Den
danske Atlas, II, 1764, s. 194. For stenhuggerover
slaget, jfr. Moltkes arkiv, 9. dec. 1765.
194 Jfr. Ptk. 86, 1768, med bilag Ptk. 87, litr. R.
195 Bygningsrgsk. 1759, nr. 78.
196 Jfr. Bygningsrgsk. 1764 for regning fra hofmaler
G. F. Milan på forgyldning af rammerne, der »er
brugte till de Tvende Tegninger over Frontespicerne
till den Nye Kongl. Frederichs Kircke paa Ama
lienborg som findes hos Proffessor(sic) Jardin«. Den
af Wiedewelt signerede tegning på Kunstakademiets
bibliotek (A 11685) synes dog at have proveniens i
Wiedewelts egen samling, mens det ikke vides med
sikkerhed, hvorfra Kobberstiksamlingens eksemplar
(Td. 520, 24) stammer.

197
Rtk. 423.2. Overbygningsdirektionens kopibø
ger, 16. maj 1772, nr. 131, samt Ptk. 86. Byg
ningsrgsk. 1771 med bilag Ptk. 87, ltr. S2. For omta
len 1783, jfr. E. C. Hauber: Beskrivelse over den
kongelig danske Residentsestad Kiøbenhavn, 1783,
s. 37. Modellen har dog ikke kunnet spores i inven
tarierne fra Christiansborg, jfr. Rtk. Rev.rgsk.,
slotsrgsk. Christiansborg, inv.rgsk. 1781-87.
198 RA., C. F. Tietgens privatarkiv (6441), Marmor
kirken 1873-1915, brev af 22. april 1881 med Akade
miets svar 30. april s.å.
199 Venligst meddelt af overbibliotekar ved Kunsta
kademiets bibliotek, Hakon Lund.
200 Jfr. Hauber (note 197), s. 133. Arkitekten Vilh.
Klein nævner i et brev 6. marts 1894 til Ferd. Mel
dahl, at han ejer en model af Marmorkirken, her dog
specificeret som et relief af »Jardins Tegning med de
to Taarne«, drevet i en sølvplade og erhvervet af
Kleins svigerfar i Helsingør 50 år tidligere, jfr. RA.
Ferd. Meldahls arkiv (5963) A. I.3. Breve fra private.
201 Bygningsrgsk. 1762, nr. 78, 109, 217.
202 Jfr. Øystein Hjort, »Noget af en kejser. Et frag
ment af en kolossal porfyrstatue i Glyptoteket«, i
Meddelelser fra Ny Carlsberg Glyptotek, 29, 1972,
s. 59f., hvor det omtalte fragment antages at stamme
fra Italien, nærmere specificeret Rom. Harald Langberg: Kronborg, 1979, s. 26, nævner også et porfyrværksted i Firenze, oprettet af Ferdinand I af Toscana
1588. Herfra kunne sten via Catharina eller Maria af
Medici være kommet til Louvre i Paris.
203 Allerede 1841 havde hofbygmester Hornbech hen
stillet, at porfyrskålen kom til Kronborg, jfr. Rtk.
256.25-33, Bygningsadministrationens journaler.
204
LA., Kgl. bygningsinspektorat A. Journalsager,
1868, nr. 119.
205 Jfr. Otto Norn i Berlingske Aftenavis, 15. jan.
1966. Desuden Robert Egevang: Porfyrerne i Absa
lons borg, i Skalk, 6, 1969, s. 8-11 og Øystein Hjort
(note 202).
206 Ptk. 86. Bygningsrgsk. med bilag Ptk. 87, ltr. P.
207 Ifølge Reverdil (note 179), havde det netop været
Struensee, der huggede den gordiske knude over i
den problematiske sag.
208
Holger Hansen: Kabinetsstyrelsen i Danmark,
1768-72, II, s. 46-50.
209 Holger Hansen, s. 58f. nr. 457-58.
210 For Jardins redegørelse og Moltkes forestilling af
2. nov. 1770 med påført kongelig resolution af
9. nov., jfr. Ptk. 86-87, Bygningsrgsk. med bilag
1770, ltr. M.
211 Holger Hansen (note 208), s. 60.
212 Ptk. 87, Bilag til Bygningsrgsk. 1771, ltr. C2.
213 Ptk. 87, Bilag til Bygningsrgsk. 1771, ltr. N.
214 Bernstorffske Papirer, udg. Aage Friis, II, s. 567.
Bernstorff beklagede hans bortrejse »avec un regret
extrème«.
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215
Efterladte Papirer fra den Reventlowske Fami
liekreds, udg. Louis Bobé, III, 1896, s. 92.
216
Rtk. 423.11-21, Ekstraktprotokoller for Overbygningsdirektionen, 18. okt. 1771 og 5. febr. 1773.
217
Rtk. 423.2. Overbygningsdirektionens kopibø
ger, 1771, nr. 58.
218 Rtk. 244.1. Alfabetisk register over kgl. resoluti
oner 1782-1826. Desuden om enkefru Eigtved,
O. V. Munthe af Morgenstierne: Nicolai Eigtved,
1924, s. 88f.
219
De fire grupper i anlægget ved den nuværende
Marmorkirke
omfatter
sekundært
sammenføjede
fragmenter af kapitæler og baser, hvortil kommer
blokke af mere uregelmæssig form. Alle fragmenter
er mere eller mindre (til dels sekundært?) behugge
de, og der ses ingen hele kapitæl- eller basedele til
portalens søjler.
220 Pontoppidan (note 193), s. 196.
221 I Wiedewelts specifikation over det udførte arbej
de 1. maj 1760 nævnes 32 udvendige figurer forne
den, en forøgelse på otte i forhold til overslaget af
28. dec. 1759, jfr. Bygningsrgsk. 1760, nr. 78 og 75.
Fortegnelser over figurerne og den indvendige ud
smykning kendes også fra Wiedewelts papirer,
KglBibl. NyKglSaml. 1396n, fol.
221a Dette motiv nævnes i overslaget af december
1759, men er tilsyneladende »faldet ud« af de øvrige
lister, jfr. foregående note.
222
Venligst meddelt af DK.s orgelkonsulent Ole
Olesen.
223
I NM2.s billedsamling findes en udateret og
usigneret tegning med målestok i alen af områdets
vestligste del, svarende til (omend mere summarisk
end) fig. 60, jfr. fig. 131.
224 Jfr. Vilh. Lorenzen: N. Eigtveds Plan til Hørs
holm Købstad. Meddelelser udsendt af Dansk By
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planlaboratorium, 1. april 1924. Desuden Voss: Ar
kitekten Nicolai Eigtved (note 6), s. 399.
225 Om fremhævelsen af de franske kongepladser
som forbillede for Amalienborg plads, jfr. især Chr.
Elling, senest i Amalienborg, red. Viggo Sten Møl
ler, 1973, s. 25 f.
226
Architectural Fantasy and Reality. Drawings
from the Accademia Nazionale di San Luca in Ro
me. Concorsi Clementini 1700-1750. Udstillingska
talog ved Hellmut Hager, Museum of Art, Pennsyl
vania 1981-82, s. 123f. og særlig s. 125.
227 Jardins projekt til Marmorkirken i Köbenhavn og
dets forhold til Europas kuppelkirker, i Nordisk
Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri, 1892,
s. 33-51; smst. 1895, s. 175-202 artiklen »Den prote
stantiske
kirkebygning.«
Forskningen
omkring
Eigtveds stilistiske forbilleder videreførtes i Meldahls monografi om Frederikskirken fra 1896 (jfr.
note 43). Senere undersøgelser omkring de tidlige
projekter til Frederikskirken har også hovedsagelig
koncentreret sig om inspirationskilderne for Eigt
veds, Thurahs og Jardins tidlige forslag, jfr. især
Schiøtt (note 40), Wanscher (note 87), Weilbach (no
te 87), Chr. Elling: Documents inédits (note 87) og
samme: Lauritz de Thurah und die Friedrichskirche
(note 40), samt Voss (note 6 og 224).
228
RA. Kortsamlingen, Rtk. samlingen 341,1 og
Kunstakademiets Bibliotek, K.S. 709.
229 Frederikskirken (note 43), s. 60.
230 Allerede Schiøtt (note 40), s. 12-14 afviste Meldahls tilskrivning. Siden er det især Chr. Ellings for
tjeneste, udførligst i Nicolai Eigtveds italienische
Reise und sein Briefwechsel mit General Poul Löwenörn 1732-35, i Artes, V, 1937, s. 120f., at argu
mentere for tegningernes identifikation. Jfr. herom
også senest Henry A. Millon: Filippo Juvarra. Dra-

Fig. 79. Beklippet plan
af underetagen med
enkelte afvigelser (ho
vedtrappen, facaden,
hovedpillerne) fra fig.
61. 1:600. Nationalmu
seet. – Abridged plan of
the lower storey with one
or two differences in rela
tion to fig. 61 (main stair
case, facade, principal pil
lars).
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wings from the Roman Period 1704-1714, Rome
1984, s. 345-46. For en tilskrivning til Marcus Tu
scher, jfr. dog Fr. Weilbach: Filippo Juvarra und die
Marmorkirche im Kopenhagen, i Architectura, I,
1933, s. 17f.
Interessen for Juvarras projekt, som dannede ud
gangspunkt for hans kirke »La Superga«, lader sig
også aflæse af en række tegninger, udarbejdet i
1700’rnes første årtier af arkitekter med tilknytning
til det romerske Akademi, jfr. Paolo Marconi, An
gela Cipriani og Enrico Valeriani: I disegni di architettura dell’Archivio storico dell’ Accademia di San
Luca, I-II, Roma 1974, nr. 262-77, 287-95, 438-52,
495-508. Desuden nr. 2169-71. For indflydelsen,
specielt på Bernardo Antonio Vittone, jfr. Werner
Oechslin: Bildungsgut und Antikenrezeption im
frühen Settecento in Rom. Studien zum römischen
Aufenthalt
Bernardo
Antonio
Vittones,
Zürich
1972, s. 147f. og 187, note 35.
231
Adolf Reinle: Zeichensprache der Architektur.
Symbol, Darstellung und Brauch in der Baukunst
des Mittelalters und der Neuzeit, Zürich, München
1976, s. 115, 133f.
232 Jfr. således Anthon i sin »Nähere Erläuterung« af
4. okt. 1756 (note 59), den anonyme »Bedanken über
der Nähere Erläuterung« (note 59) og Jardin i sit svar
(smst.).
233 Jfr. for denne sammenligning Schiøtt (note 40),
s. 19 og desuden Voss (note 6), s. 370.
234 Kunstakademiets Bibliotek, K. S. 1. Jfr. Voss (no
te 6), s. 52.

235

I forbindelse med Soufflots Sainte-Geneviève er
som forbilleder foruden S. Pauls Cathedral fremhæ
vet Donato Bramantes Tempietto ved kirken
S. Pietro in Montorio i Rom (1502) og især hans
ikke-anvendte projekt til Peterskirkens kuppel, pub
liceret af Sebastiano Serlio (Architettura, Libro III,
udg. G. D. Scamozzi, Venedig 1619, reprint Ridge
wood, New Jersey 1964, s. 66-67). Endvidere
Claude Perraults forslag til en kuppel i kapellet i
Louvre, jfr. Michael Perizet: Soufflots Sainte-Gene
viève und der französische Kirchenbau des 18. Jahr
hunderts, Berlin 1961, s. 79, 112f. Selv nævner bl.a.
Jardin Vestatemplet i Tivoli og Vitruvius’ monopterostempel, hvoraf den sidstnævnte type i 1700’rne
nød stor popularitet, navnlig inden for havearkitek
turen, jfr. Jardins kommentar til kritikken af de før
ste projekter (s. 510) og I. Weibezahn: Geschichte
und Funktion des Monopteros’ (Studien zur Kunst
geschichte, Bd. 3), Hildesheim, New York 1975.
236 Jfr. den anonyme »Bedanken über der Nähere
Erläuterung« (note 59), hvor Anthons påstand om
Pantheons fuldkommen runde form, svarende til
jordkuglen, bliver gendrevet.
237 For en karakteristik af Jardin og hans placering
blandt nyklassicismens pionerer, jfr. senest Allan
Braham: The Architecture of the French Enlighten
ment, London 1980, s.56f. I Jardins nyklassicisme
indgår foruden de fantasifulde eksperimenter med
klassisk afledte motiver, også elementer, inspireret
fra renæssancens og barokkens arkitektur, såvel den
romerske som den franske.

Fig. 80. H. G. F. Holm: Marmorkirken, set fra nord, o. 1850. Øregaard museum. – H. G. F. Holm: The Marble
Church seen from the north, c. 1850.

MARMORKIRKENS SKÆBNE
1770-1874
NOTER S. 618

Indledning. Med den kongelige resolution af 9.
nov. 1770 bragtes Frederikskirkens byggeri til
ophør. Det hed ganske vist fra højeste sted, at
det store foretagende kun skulle standses »ind
til videre«; men i realiteten kom arbejdet til at
ligge stille i mere end 100 år. Først 1874 påtog
en privatmand, C. F. Tietgen, sig at fuldføre
enevoldmonarkiets
ambitiøse
kirkeprojekt.
Dette var dog langt fra ensbetydende med, at
spørgsmålet om Frederikskirkens skæbne hvi
lede i disse år. Tværtimod rejstes sagen adskilli

ge gange, både af de offentlige myndigheder og
af private, – i kunstnerkredse, såvel som blandt
byggespekulanter. Navnlig i tiden efter 1849,
hvor kirken ved forfatningsændringen overgik
til statseje, blev pladsen i kraft af sin gunstige
beliggenhed et nærliggende objekt for overve
jelser om udstykning af grunde til boligbyggeri
eller til andre formål. Den stadige interesse for
kirken, som siden 1770’erne i folkemunde hav
de fået tilnavnet »Marmorkirken« (s. 464) kan
aflæses konkret af de talrige projekter, der
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Fig. 81. Opmåling af Frederiks kirke
plads o. 1800. NM. – Survey of Frederiks
kirkeplads c. 1800.

fremkom. I den perlerad af udkast eller debat
indlæg, som kendes, er de fleste af periodens
fremtrædende arkitektnavne repræsenteret, fra
C. F. Harsdorff, C. F. Hansen, Peder Meyn,
M. G. Bindesbøll, G. F. Hetsch og C. B. Hornbech til N. S. Nebelong, F. F. Friis, Christian
Hansen, J. D. Herholdt, Ludvig Fenger, Vilh.
Klein og endelig Ferdinand Meldahl, der
1876 omsider skulle få lejlighed til at virkelig
gøre projektet. De forskellige forslag spænder
fra det mere pietetsfulde – fuldførelsen af byg
ningen med inkorporering af de opførte mure
eller bibeholdelsen af den urørte ruin som cen
trum i et omgivende kompleks, til mere kom
promisløse projekter – en total nedrivning af
Jardins kirke for at give plads for andet bygge
ri. I det følgende skal særligt omtales de projek
ter, som udarbejdedes udfra den forudsætning,
at arealet som oprindelig fastlagt skulle anven
des til en kirke (s. 574, 587, 592f., 594f., 598).
Andre forslag til kirkeruinens udnyttelse i for
skellige
verdslige
sammenhænge
(museum,
udstillingsbygning,
koncertsal,
mindesmærke,
vandværk etc.) vil derimod blive mere summa
risk behandlet (s. 588f., 593f., 600). I de år,
hvor kirkens skæbne bestandig diskuteredes,
anvendtes selve pladsen til forskellige formål
(stenoplag, værksted for skiftende håndværke
re, haveareal for naboejendommene, jfr.

s. 600). Samtidig skulle området med den ma
leriske ruinkolos blive et yndet motiv i perio
dens malerkunst og litteratur (s. 605f.).

ADMINISTRATIONEN AF KIRKEN OG
DEN TILHØRENDE PLADS
I tiden fra kirkebyggeriets afvikling til forfat
ningsændringen 1849 sorterede den ufuldførte
bygning og Frederiks kirkeplads under Rente
kammerets umiddelbare bestyrelse. Løbende
sager, især lejemål og reparationer af pladsens
værkstedsbygninger og boliger, behandledes af
de skiftende organer, der varetog statens bygningsadministration, indtil 1773 Overbygningsdirektionen, herefter til 1782 Bygningsdirektionen, afløst for de følgende næsten 70 år af
Bygningsadministrationen.1 Opsynet med Fre
derikskirken sorterede under forskellige hof
bygmestre; fra 1770-99 under Harsdorff, efter
dennes død under Johan Boye Magens indtil
1814 og siden, efter et kort interval, fra 1823
under Christian Bernhard Hornbech. I vigtige
re forretninger havde C. F. Hansen siden 1808
som
overbygningsdirektør
en
overordnet
myndighed, men han synes ikke efter 1820 at
have grebet videre ind i sagen (jfr. s. 584). Den
løbende revision af bygningsregnskaber vare
toges af Københavns renteskriverkontor, der
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også fra 1826 behandlede ekspeditioner, der
hidtil havde sorteret under Bygningskontoret.
Ved en omlægning af kammeret blev bygningssagernes ekspedition fra 1841-48 henlagt
under ekspeditionskontoret for domænesager,
mens den forberedende behandling stadig lå i
Bygningsadministrationens
hænder.
1849
overgik en lang række kongelige bygninger og
pladser, heriblandt Frederiks kirkeplads til
statsejendom. I henhold til bekendtgørelse af
27. juni 1849 skulle Indenrigsministeriet besty
re de blandt de førnævnte til salg eller leje be
stemte bygninger, samt de øvrige uden for do
mæner liggende, til statsaktiverne henhørende
faste ejendomme (bl.a. Frederiks kirkeplads).
Kirkens indtægter og udgifter behandledes år
ligt på finansloven, og selv efter fællesforfatningens indførelse 1855 vedblev pladsen at høre
under rigsdagens område. Tilsynet med kirke
pladsen (reparation af ruinen samt de udlejede
bygninger) blev varetaget af en bygningsin
spektør i 1. inspektorat (N. S. Nebelong, fra
1851 M. G. Bindesbøll) under det 1850-56 fun
gerende bygningsdirektorat, og herefter under
et af de seks inspektorater, hvortil udgifterne
bevilgedes af kongerigets finanslov (fra 185681 Christian Hansen). De løbende sager ekspe
deredes gennem Indenrigsministeriets 3. depar
tements ekspeditionskontor for offentlige ar
bejder.2 Foruden Indenrigsministeriets admini
stration af kirkepladsen havde også Finansmi
nisteriet sin part, idet bestyrelsen af det born
holmske stenoplag – Frederiks stenoplag, hørte
under dette (1. statsaktivkontor under Finans
ministeriets 1. departement). Forvaltningen af
pladsen var endelig siden 1849 (1851) henlagt
under Amalienborg palæforvaltning. I praksis
kan de samme sager således henligge blandt fle
re af de ovennævnte myndigheders akter, lige
som forhandlingerne om pladsen involverede
både indenrigs- og finansministeren.

OVERVEJELSER OM KIRKE
BYGNINGEN 1771-1795
Ifølge E.-F.-S. Reverdil, der fra september
1771-januar 1772 var kabinetssekretær under

Danmarks Kirker, København
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Struensee, havde byggeriets ophør vakt rama
skrig i vide kredse: »Stenbrudseierne klagede
med Föie over, at man ødelagde dem, Statsoekonomerne sagde, at Regjeringen havde Skam
af for en saa ringe Sums Skyld at opgive et
storartet
Foretagende
(...),
Konstelskerne
raabte paa Barbari og de Gudsfrygtige forargedes over, at man berøvede Herrens Tempel
hvad der var en Ubetydelighed i Sammenlig
ning med det, som Jagterne og Skuespillene
kostede«.3
Struensees fald 17. jan. 1771 gav dog anled
ning til en forsigtig optimisme hos en af de
personer, der stærkest ønskede projektet fuld
ført: A. G. Moltke. I et brev til Bernstorff 18.
febr. berettede han, at han få dage efter stats
kuppet havde haft lejlighed til at drøfte spørgs
målet vedrørende indskrifterne på Frederik V.s
ryttermonument, Frederiks hospital, samt kir
kens opførelse med »den person (la Personne),
som kom til landet 1752, og hvis komme han
selv og Bernstorff havde en vis andel i«, utvivl
somt enkedronning Juliane Marie. Denne hav
de den godhed straks at lade den første sag ef
fektuere, lovede at gøre alt, hvad der stod i
hendes magt mht. det andet, men gav imidler
tid ikke Moltke meget håb, hvad spørgsmålet
om kirkens opførelse angik.4 Ikke desto mindre
skal et forslag om at genoptage byggeriet under
G. E. Rosenbergs praktiske ledelse været drøf
tet 1773.5 Ifølge planen skulle Jardin blot ved
årlige besøg i landet inspicere arbejdet. De go
de nyheder kom også Jardin for øren, men fri
ske rygter om krigsforberedelser i Norden
gjorde ham ikke alt for optimistisk. I et brev til
Wasserschiebe 8. febr. 1773 tilføjede han dog
»Hvis det afhænger af mig, hvad arbejdets suc
ces angår, ved De, hvad jeg mener herom«.6
Der skulle imidlertid gå mere end 20 år, før
man på ny førte realistiske forhandlinger om
kirkens fuldførelse. Uvisheden om pladsens og
ruinens skæbne afspejler sig tydeligt i den mel
lemliggende periode gennem bygningsadmini
strationens papirer.7 En kilde skal endog have
nævnt, at man overvejede at sælge de opførte
mure til nedbrydning for herefter at anvende
marmorstenene til brolægning af strækningen
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mellem Vesterbro og Frederiksberg.8 Dette ra
dikale forslag synes dog ikke at have været
drøftet på officielt plan.
I den lange ventetid lå kirkepladsen ikke ube
nyttet hen. Som før nævnt havde Harsdorff
overopsynet med ruinen, bygningerne på plad
sen og materiallageret. Der anvendtes kun be
grænsede midler til vedligeholdelse og udbed
ring af skader. 1783 anskaffedes dog et skur til
placering af de korintiske kapitæler, og fra tid
til anden gennemførtes nødtørftige reparatio
ner ved plankeværkerne, samt en række af
pladsens bygninger og skure.9 Enkelte af disse
huse blev udlejet til andre. Som omtalt var
smedeboligen 1775 overladt smedemester Hack;
stenhuggermestrene Fischer og Schröder havde
endnu 1782 adgang til at benytte stenhugger
værkstedet, mens billedhuggerne J. F. Grund,
Jens Karlebye og Carl Frederik Stanley udnyt
tede billedhuggerværkstedet. I forvalterboligen
residerede den embedsmand, der havde opsyn
med marmor- og sandstenslagrene (tidligst
Krieger). Om bygningerne på pladsen, jfr. og
så s. 602.
Ved byggeriets ophør fandtes et marmorla
ger på henved 50.000 fod3, hvoraf en fjerdedel
målstykker, tillige med 11.396 fod3 bornholm
ske sandsten.10 Dette materiallager, der også
omfattede store mængder ulæsket kalk, fik nu i
langt højere grad end tidligere karakter af et
stenbrud, hvorfra både offentlige og private
byggeforetagender kunne forsyne sig. Foruden
stenleverancer til diverse istandsættelser eller
bygningsopgaver ved kongelige bygninger og
haver anvendtes bl.a. marmor fra Frederiks
kirkeplads til Frederik V.s kapel i Roskilde og
dronning Louises sarkofag sammesteds, (DK.
Kbh. Amt. s. 1921f) samt til Weidenhaupts mo
nument over grevinde Moltke i Karise (DK.
Præstø Amt s.484f.).11 Også billedhuggere
som Karlebye, Grund og Wiedewelt udnyttede
lageret.
PLANER FOR BYGGERIETS
GENOPTAGELSE.
HARSDORFFS PROJEKTER 1796-99
To store københavnske ildebrande medvirkede

ved århundredets slutning til på ny at sætte
gang i overvejelserne omkring Frederikskir
kens skæbne: Christiansborgs (og slotskirkens)
brand 1794 og den store bybrand 1795, hvor
bl.a. S. Nikolaj kirke blev raseret. Allerede 1794
fremkom et anonymt debatindlæg, der plæde
rede for Frederiks kirkes fuldførelse, finansieret
til dels gennem nedrivning af den, som det
skønnedes, overflødige slotskirke.12
En anden nærliggende mulighed var at ned
lægge S. Nikolaj kirke og lade overskuddet fra
salget af grund og ruin indgå i Frederikskirkens
byggefond. Prioriteringen af den sidstnævnte
blev foreslået 12. okt. 1796 i en betænkning fra
Kunstakademiet, affattet i anledning af Peder
Meyns netop udkastede projekt til S. Nikolaj
kirkes genopbygning.13 Akademiets memoran
dum var udarbejdet af Harsdorff, Wiedewelt,
Andreas Weidenhaupt, Jens Juel og Nicolai Abildgaard. Af disse havde de to førstnævnte tid
ligere været direkte involveret i kirkesagen, og
Harsdorff havde i øvrigt fortsat tilsyn med an
lægget. Betænkningen blev videregivet til Finanskollegiet, der 19. nov. besluttede at lade
Harsdorff udarbejde et løseligt overslag over
udgifterne til kirkens fuldførelse »med nogen
Afvigelse fra den förste Plan«.14
Først 21. marts 1797 forelå Harsdorffs be
tænkning med et foreløbigt overslag over de
omtrentlige udgifter, men uden ledsagende
tegninger.15 Ifølge hofbygmesteren havde sa
gen krævet megen »Studering og Beregning«,
og han var endnu heller ikke »fuldkommen enig« med sig selv om, hvordan den ud- og ind
vendige dekoration skulle formes. Hovedtan
ken var dog at fuldføre den nedre etages 12
arkader, af hvilke kun de seks østligste var af
sluttede, i en højde af 20 alen, dvs. til kordongesimsen mellem første og andet stokværk.
Tårnene kunne derimod nedrives som overflø
dige. Materialet skulle være bornholmsk unFig. 82. Beliggenhedsplan over Frederiksstadens cen
trale område med planlagt bebyggelse omkring Fre
derikskirken. Udkast af C. F. Harsdorff 1796
(s. 576). 1:2000. RA. – Site plan of the nucleus of the
plots round Frederikskirken. Proposal by C. F. Harsdorff
1796.

HARSDORFFS PROJEKTER

575

37*

576

FREDERIKS KIRKE 1770-1874

Fig. 83. Tværsnit af Harsdorffs projekt fra marts
1797 (s. 576). 1:600. RA. –
Cross-section
of
Hars
dorff's project from March

1797.

dermålssandsten med en udvendig marmorbe
klædning. På dette solide fundament kunne den
øvrige bygning udføres i mursten med mar
morbeklædning. Også kuplen skulle mures i
sten med kobberdækning fremfor et ganske
vist billigere, men mindre holdbart træhvælv
med gipsbeklædning. Byggesummen blev an
slået til omtrent 200.000 rdl., heraf 140.000 til
det indvendige, og arbejdets varighed til 4-5 år
for det indvendige, med et tillæg på 1-2 år for
det udvendiges færdiggørelse. Udgifterne kun
ne delvis dækkes ved lejeindtægter fra to »Ra
der Borgerlige Bygninger«, som efter Hars
dorffs tanke kunne indramme kirkepladsen i
stedet for Jardins projekterede kolonnader.
Hertil kom i tilfælde af S. Nikolaj kirkes ned
læggelse, yderligere 60.000 rdl. for salg af rui
nen og grunden. For at belyse sagen mere ind
gående lovede Harsdorff allerede juli eller
august samme år at fremlægge, både udførlige
tegninger og beregninger, samt en model. Der
skulle dog gå mere end et år, før dette materiale
26. april 1798 præsenteredes for Finanskollegiet.
Fra den tidligste fase af Harsdorffs overvejel
ser 1796-97 kendes kun et begrænset antal teg

ninger. Utvivlsomt har der eksisteret flere ud
kast, men meget kan være gået tabt, da enkefru
Harsdorffs hele bohave brændte ved Køben
havns bombardement 1807.16 Fra 1796 eksiste
rer dog en situationsplan over Frederiksstadens
centrale del med kirkepladsen i vest og Ama
lienborg plads i øst, svarende til udsnittet på
Jardins ældre plan (fig. 60).17 Nord og syd for
kirken er markeret to lange grundstykker af
uens bredde med korte sidepartier mod plad
sens midte. Inden for dette areal, beregnet til
privat bebyggelse, er kirken angivet med begge
fremspringende portaler, men uden tårne. Et
senere stadium repræsenteres af tre tegninger
(grundplan, opstalt og snit), alle vedlagt som
bilag til arkitektens skrivelse af 26. april 1798,
men illustrerende hans første hensigt, dvs. for
slaget af marts 1797 (fig. 83-85).18 En mindre
udarbejdet version af opstalt og snit er antage
lig et udkast til de førnævnte.19 I tegningerne
fra 1797 er ydermurene og de 12 indvendige
arkader anvendt, mens man har sløjfet tårnene
og portalen mod Store Kongensgade (erstattet
af et halvrundt fremspring med en oval plat
form – en forplads?). Hovedindgangen mod
Frederiksgade er reduceret til en portikus, båret
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Fig. 84. Hovedfacade af
Harsdorffs projekt fra
marts 1797 (s. 576).
1:600. RA. – Main facade
of Harsdorff's project from
March 1797.

af fire joniske søjler. Portalfremspringets side
partier er i øvrigt kun ført op til gesimsen mel
lem første og andet stokværk. Også i højden
afspejler reduktionen sig. Bygningens totalhøj
de er halveret – en følge af, at den høje tamburbårne og lanterneprydede kuppel er erstattet
med en lav trinkuppel, svarende til Harsdorffs
erklærede forbillede, – det romerske Pantheon
(jfr. nedenfor). Indvendig (fig. 83) er Jardins
søjlekrans i to etager udeladt, og de nicheprydede arkadevægge (med nicher tilføjede ved al
ter og indgang) danner alene grænse for cen
tralrummet. I modsætning til tidligere er øvre
stokværks bueåbninger elimineret, og et vand
ret bjælkeværk danner overgang til kuplen.
Dennes lave indre del er smykket med otte
rækker kasetter. Selv om kuplen udvendig kro
nes af en ganske lav, pyramideformet lanterne,
er der ingen angivelse af nogen indre gennembrydning. Ej heller er der gjort rede for kirkens
øvrige udstyr eller dekoration, hvilket Hars
dorff dog også selv havde anført. På hver side
af kirken er på fig. 84 vist tre stokværk høje
beboelsesejendomme med åbne buegange for
neden og valmtag af samme højde som kirkens
hovedgesims.

Harsdorffs betænkning af 21. marts 1797
blev positivt modtaget, og han opfordredes til
at arbejde videre på sagen, omend der ikke
skulle tages hensyn til eventuelle indtægter fra
S. Nicolaj kirke.20 26. april 1798 fremsendte
Harsdorff en udarbejdet redegørelse, ledsaget
af fire bilag (tre planer af henholdsvis Jardins
kirke (Litra A), hans eget første udkast (Litra
B, fig. 83-85) samt en ændret plan (Litra C)
(fig. 86), tillige med et overslag over de samle
de omkostninger).21 Hertil kom, at han havde
ladet forfærdige en model, som Finanskollegiet
kunne tage i »naadigst Øyesyn« hos ham selv.
Det nye projekt forelå i to versioner, hvad det
indvendige angik, – en lavere og en højere
(henholdsvis 49 alen og 58 alen indvendig høj
de). Den lavere »Elevation« kunne opføres in
den for den tidligere angivne beløbsramme på
200.000 rdl., mens den højere ville kræve en
byggesum på 223.543 rdl. Præmisserne for op
bygningen var de samme som tidligere: genan
vendelse af de eksisterende hovedmure og por
talen mod Amalienborg (af sidstnævnte dog
kun terrassen). Herpå ville Harsdorff placere en
fremspringende portal, båret ikke alene af seks
joniske søjler i front, men yderligere suppleret
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Fig. 85. Plan af underetage fra Hars
dorffs projekt af marts 1797 (s. 576).
1:600. RA. – Plan of lower storey from
Harsdorff's project of March 1797.

med en bagvedliggende række på andre fire
fritstående støtter. Denne afvigelse fra Jardins
plan var dog ikke, som han stærkt understrege
de, noget forsøg på at nedsætte Jardins fortje
neste som arkitekt. Tværtimod ærede Hars
dorff denne mands minde, som en af de første,
der havde bidraget til den slette smags under
trykkelse og den ædle, antikke simplicitets in
troduktion. Kirken var således opbygget af tre
hovedpartier: selve korpus eller cirkelrundin
gen (»Molen«), kuplen og den store portikus,
ganske svarende til Pantheon, på samme måde
som Frederiks kirkes generalplan og højde hav
de meget til fælles med dette »Alderdommens
Mesterværk«. Som et gennemgående træk un
derstregede Harsdorff sit ønske om at iagttage
den strengeste økonomi og overalt lade »den
yderste Simplicitet herske« uden »overflødige
eller kostbare Forziringer«.
Hovedkilden til viden om Harsdorffs seneste

udkast er den endnu eksisterende bygningsmodel (jfr. nedenfor). På grundlag af denne fore
tog arkitekterne Vilhelm Dahlerup og Vilhelm
Friderichsen 1870 opmålinger og tegnede to etageplaner, et tværsnit af den højere elevation
og en facadeopstalt (fig. 124-25, 88, 87).22 Mo
dellens lavere elevation, der med enkelte æn
dringer kunne rekonstrueres af den højere, er
gengivet hos Fr. Schiøtt (fig. 123). Hertil kom
mer, foruden den førnævnte plan fig. 86, to la
verede tegninger fra Harsdorffs egen hånd: et
tværsnit af øvre stokværk og kuplen efter den
højere version og en perspektivisk gengivelse
af interiøret efter den lavere (fig. 122, 89) 23
Hoveddispositionen i Harsdorffs projekt var
allerede fastlagt 1797. De væsentligste ændrin
ger gjaldt portalen. Hertil kom en forandring af
andet stokværk, genindførelsen af attikaetagen
(nu dog med cirkelrunde lysåbninger) og angi
velse af det lanterneoverdækkede opeion (lys
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Fig. 86. Plan af underetage fra Hars
dorffs projekt 1798 (s. 577). 1:600. RA. – Plan of lower storey from Harsdorff's project
1798.

hul) i kuplens top. Endelig var det ny projekt
mere gennemarbejdet, både hvad angik de de
korative detaljer og selve indretningen. For ek
steriørets vedkommende afsluttedes skråtaget
på den lavere og nu mere fremspringende por
tal foran den lave forbygning, der havde vand
ret afdækning. Vinduerne i andet stokværk var
hævet ved introduktionen af et knapt 4 alen
højt, glat parti over kordongesimsen. Ydermu
ren kronedes af en kraftig hovedgesims over
attikaetagens vinduer. Disse havde på Jardins
projekt (fig. 62) været placeret oven over dette
led. De mange gesimser bidrog sammen med
kuppelfodens aftrapning til en markant beto
ning af de vandrette linjer, kun kontrasteret af
portalens søjler. Trekantfrontonen var tænkt
prydet med et relief af Kristi opstandelse (fig.
90, 121), i lighed med den ældre vestportal (fig.
69), mens frisen bar følgende indskrift med ver
saler: »Friderich V begyndte og Christian VII

fuldendte denne tempel«. Under hovedporta
len førte en høj dør, flankeret af i alt fire lavere
åbninger, mod kirkens indre; heraf førte dog
kun den centrale direkte til hovedrummet,
mens de øvrige gav adgang til de flankerende
trapper. På bygningens vestside kunne efter
Harsdorffs angivelse placeres et klokketårn,
om man måtte befale det.24 Selv betragtede han
det som overflødigt, – et bygningsled, som
»Katholikerne have beholdt (...) af Overtroe,
og Protestanterne af Vane«.
Kirkens indre var som nævnt projekteret i en
højere og en lavere version, hvoraf Harsdorff
selv udtrykkelig foretrak den første. Det un
derste stokværk var identisk for begge forslag
til og med arkitraven over arkaderne. Herover
fandtes i den lave elevation en glat frise, hvortil
kuplen umiddelbart sluttede sig. På den højere
elevation var der indskudt et andet stokværk
med retkantede, søjleflankerede åbninger mod
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Fig. 87. Hovedfacade. Opmåling efter
Harsdorffs model, udført af V. Dahlerup
og V. Friderichsen (s. 578). 1:600. Fra »Architektoniske Værker af C. F. Harsdorff«,
1871. – Main facade. Measured drawing after
Harsdorff's model made by V. Dahlerup and
V. Friderichsen. From »Architektoniske Vær
ker af C. F. Harsdorff«, 1871.

den ydre omgang. De 12 hovedpiller var
smykkede
med
ædikulaindrammede
nicher,
hvori tænktes indsat statuer af dyder. På mo
dellen ses endnu i en enkelt niche fragment af
en figur med tilsvarende postament (jfr. s. 584).
Mellem pillerne var ophængt to rækker pulpi
turer, der skærmedes med balustrader mod kir
kens indre, ligesom de nederste siddepladser på
omgangens gulv. Selve midterrummets gulv,

der lå lavere end omgangen, havde flisebelæg
ning i mønstre af lyse og mørke firkantede sten
som et ekko af kuppelhvælvets kasetter, nu an
givet i fem vandrette rækker af aftagende stør
relse.
Gudstjenesterummet (fig. 88-89, 91) beherskedes helt af en søjlebåren opbygning af halv
cirkulær grundform, der på en forhøjning i vest
dannede ramme om eller podium for de vigtig-

Fig. 88. Tværsnit mod alter efter den høje
re elevation. Opmåling efter Harsdorffs
model. (s. 578). 1:600. Fra »Architektoni
ske Værker af C. F. Harsdorff«, 1871. –
Cross-section towards the altar after the heigh
tened elevation. Measured drawing after Hars
dorff's model. From »Architektoniske Værker
af C. F. Harsdorff«, 1871.
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Fig. 89. Interiør mod al
tret efter den lavere ele
vation, 1798 (s. 578). La
veret pennetegning af
C. F. Harsdorff. Kunsta
kademiets Bibliotek. – Interior towards the altar
after the lower elevation,
1798. Pen and wash by
C. F. Harsdorff.

ste liturgiske handlinger. Det rektangulære al
terbord (på modellen vist med en påmalet akantusranke), skulle stå på et halvrundt podium i
midten af søjlebygningen. Herover var et ma
leri af Nadveren og bag dette en transparent
glorie, der oplystes gennem de bagvedliggende
vinduer. Dette ses ikke længere på modellen.
På hver side af bygningen, der blev båret af fire
korintiske søjler af hvid italiensk marmor, var
ramper til mindre platforme, hvorpå to døbefon
te tænktes placeret »under Figur af en Engel
med et Fad i Haanden«. Fordoblingen af fonte
ne var praktisk motiveret, »paa det at naar det
er koldt og der er flere Børn at døbe end et,
Ceræmonien des snarere kan være endt«. Ad
skilt fra altret var prædikestolen, formet som en
lav, cylinderformet kurv og placeret på trinpo
diet foran søjlebygningen. Orglet skulle anbrin
ges på den fremspringende balkon ovenover,
dog på en sådan måde, at piberne ikke blev
synlige. Foruden gulvet, der i princippet skulle
rumme stolestader, omend disse ikke er angivet,

var tilhørernes pladser på tre rækker pulpiturer
i 10 af arkaderne.25 Den østligste over for altret
rummede et pulpitur over hovedindgangen,
vel til kongestolen.
25.juli 1798 faldt den kongelige resolution
angående kirkens opførelse. I denne forbindelse
bemyndigedes Finanskollegiet til at indlede vi
dere forhandlinger med Harsdorff, dog med
særlig henblik på den lavere version. Samtidig
udbad man sig Rentekammerets betænkning
angående overslaget hertil, som Harsdorff snarest
skulle
indsende.
Endelig
afkrævedes
Kunstakademiet en vurdering af planens kunst
neriske kvaliteter.26
Akademimedlemmernes
betænkning
»om
det Kunstfærdige i den lille Elevation« indkom
15. sept., efter at man to gange hos Harsdorff
selv havde haft lejlighed til at betragte model
len. I alt 18 medlemmer afgav deres domme.
Heraf var halvdelen ledsaget af en mere udfør
lig begrundelse. Som det fremgik af Finanskollegiets skrivelse, havde denne allerede erklæret
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sig for den mindre elevation, og dette valg støt
tedes entydigt af mindst fem blandt de ad
spurgte (Meyn og Magens, Weidenhaupt, Ni
colai Dajon og maleren I.I. Holm). Et min
dretal (Wiedewelt, Stanley og maleren Høyer)
talte varmt for den største, mens de øvrige
implicerede undlod at tage klar stilling mht. de
to versioner. Dog hæftede man sig ved en ræk
ke enkeltheder: hovedportalens joniske orden,
der ifølge Meyn og Magens burde erstattes
med den korintiske, forbygningens uharmoni
ske sammenstød med selve den cylindriske
bygning, kuplens kassetter og de korintiske
søjler omkring altret, som navnlig Abildgaard
og Jens Juel, foruden Meyn og Magens kritise
rede. Endelig belysningen i den mindre eleva
tion, hvis sidelys gennem den nedre kasetterække frarådedes. Samtidig anbefaledes over
dækning af det centrale lyshul.27
Harsdorffs svar fulgte 24. okt. 1798.28 I ytringer over smagens værker var det ikke for
beholdt kunstnerne alene at være kompetente
dommere, hævdede han, men hele den kultive
rede verden og den oplyste regering kunne
med lige så stor ret bedømme værdien af de
afgivne indvendinger. Hvad de øvrige kritiske
kommentarer angik, forsvarede han den joni
ske portikus fremfor en korintisk, der dels ville
blive højere og hermed svække harmonien
mellem forhal og kirke, dels være langt kostba
rere. Forbygningens sammenstød med hoved
bygningen var beslægtet med Pantheon, og
han kunne ikke selv give nogen bedre løsning
på problemet. Spørgsmålet om kuplens kasset
ter og søjlerne omkring altret var i sidste in
stans en smagssag, men Harsdorff undlod dog
ikke at understrege, at »Af alt, hvad jeg har
componeret i mine Dage, er der intet, hvormed
jeg har været mere fornøiet ...« At erstatte al
trets dekoration med en balustrade, som fore
slået af Meyn og Magens, ville være at betage
kirken sin karakter og bedste prydelse. Hvad
belysningen angik, afviste han forslaget om en
lygte (lanterne) over den centrale åbning, der
skulle dækkes med et horisontalt vindue, og
fastholdt ideen med på særlig mørke dage at
inddrage kassetternes sidelys.

Vurderingen af byggeudgifterne skete på
grundlag af Harsdorffs overslag vedrørende
den lille elevation, indsendt 24. august. Ifølge
Rentekammeret, der havde indhentet betænk
ning fra Bygningsadministrationen, var det
ikke muligt med nogenlunde nøjagtighed at
bedømme beregningen, men det antoges dog,
at fuldførelsen kunne tilvejebringes inden for
den angivne sum på 204.243 rdl. Som under
streget af Harsdorff var besparelsen i forhold til
den større version bl.a. motiveret af en påtænkt
reduktion af ydermurenes højde på 5 alen.29 I
en forestilling af 1. jan. 1799 opsummerede Finanskollegiet
de
indhentede
betænkninger.
Hvad udgifterne angik, foretrak man en videre
beløbsramme på o. 250.000 rdl. Denne sum
skønnedes for størsteparten at kunne indtjenes
ved grundsalg omkring kirken og salg af S. Ni
kolajs kirkes grund og ruiner, da man atter
havde forladt tanken om dens genopførelse;
hertil kom et beløb ved opgivelse af slotskir
kens istandsættelse, dersom kongehuset ville
benytte sig af den nye kirke. Forestillingen af
sluttedes med en klar og entydig anbefaling af
projektets gennemførelse, motiveret af såvel æstetiske grunde (den ny kirke ville som kunst
værk være fuldendt af sin slags, ruinen var »en
virkelig Vanziir for Staden«), som økonomiske
(fuldførelsen ville drage mange fremmede til
staden til fordel for dens næring, en opgivelse
betød spild af mere end 850.000 rdl.) og politi
ske (kongens hidtidige støtte til kunsten havde
endnu ikke afsat sig spor i det offentlige bygge
ri, bygningens oprindelige status som olden
borgernes mindekirke burde endnu fastholdes).
Sidst men ikke mindst fremhævedes det, at
tidspunktet netop nu var belejligt, »da den
Mand, som kan udføre det, endnu endog har
Kræfter dertil. Naar ikke denne Omstændig
hed var, maatte Finants-Collegium ogsaa af
den foranförte Aarsag have önsket Sagens Ud
sættelse til en anden Tid«. I den aktuelle situa
tion foresloges derfor en snarlig påbegyndelse
af byggearbejdet, der kunne indledes med af
slutningen af de seks vestligste arkader og op
førelsen af den ændrede portikus mod Bredga
de. Mens dette fuldførtes, kunne Harsdorff ud
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Fig. 90. Model til Frederikskirken, udført 1797-98 af Jens Brøtterup efter Harsdorffs tegninger (s. 583). Kunst
akademiets Bibliotek. Jørgen Waatz fot. – Model of Frederikskirken made by Jens Brøtterup in 1797-98 after
Harsdorff's design.

arbejde mere detaljerede overslag og tegninger.
Til byggeriets bestyrelse anbefaledes etablerin
gen af en særlig kommission med repræsentan
ter såvel fra Finanskollegiet, som fra Bygningsvæsenet.
I betragtning af den positive holdning hos
alle involverede myndigheder kan det undre, at
den omtalte forestilling ikke blev forsynet med
nogen kongelig resolution. Men denne mang
ler faktisk. Måske kan den alene have foreligget
mundtligt.31 I hvert fald vil en familietradition
vide, at meddelelsen herom nåede Harsdorff på
dødslejet, og sindsbevægelsen over den glæde
lige meddelelse fremskyndede hans bortgang

natten mellem 23. og 24. maj 1799.32 Sikkert er
det dog, at sagen ikke ved denne lejlighed blev
henlagt, men allerede det følgende år skulle bli
ve bragt frem på ny (jfr. s. 584).
*Bygningsmodel til Frederikskirken, (fig. 9091), udført 1797-98 af snedker Jens Brøtterup
med assistance af billedhuggerne C. F. Stanley
og Frederik Tønder, medaljør Gianelli (vel Pe
ter Leonhard), maler Lund (vel J. L.), samt
runddrejer Graumann og former Regoli.33
Harsdorff nævnede selv 21. marts 1797, at han
snarest ville lade en model udføre, og 26. april
1798 indbød han Finanskollegiet til at bese
den.34 Afregningen med snedkeren, der ønske
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de et højere beløb end Harsdorff fandt rimeligt,
skulle imidlertid trække i langdrag, og først ef
ter Harsdorffs død opnåedes 29. okt. 1800 et
forlig. Da havde sagen også to gange været
prøvet for domstolen. Betalingen til Brøtterup
udredtes af den kongelige kasse på den betin
gelse, at modellen afleveredes til Rentekamme
ret.35 1820 blev modellen underkastet en nød
vendig reparation, udført af Harsdorffs sviger
søn, murermester Gottfried Dietrich Schaper,
idet den ved flytningen »fra det Sted, hvor det
stod« (dvs. fra Charlottenborg til Rentekam
merets kontorer i Kancellibygningen?), aldeles
var gået fra hinanden. Til istandsættelsen hørte
udarbejdelsen af en ny fod og en trappestige,
samt supplering af manglende rosetter, medal
joner, konsoller og kapitæler. Modellen har en
tid henstået i Rentekammeret. Her omtales den
1847 og endnu 1851. En kilde fra 1854 vil dog
vide, at Harsdorff havde ladet udføre to model
ler som endnu (sic) stod på Charlottenborg.36
1896 er den store model under alle omstændig
heder registreret i Charlottenborgs inventari
um som placeret i arkitektskolen. Efter en tid
(1913-73) at være deponeret på Nationalmuseet
(inv.nr.D. 12149) befinder den sig atter på
Kunstakademiet (KS. 615, i forhallen ved Kunst
akademiets Bibliotek).37
Den 126,7 cm høje model, er udført i egetræ
med detaljer af pære- og fyrretræ, samt voks
(frontonrelief) og gibs (kapitæler). Lysgrå og
mørk brunlig staffering af selve bygningen,
samt forgyldning af enkelte detaljer. Modellen
er opstillet på et højt skab, der gennem en fløj
dør giver adgang til det indre. Ved at indskyde
en løs mellemring og borttage andet stokværk
kan interiøret ændres fra den højere til den la
vere version. Harsdorff fremviste selv sin mo
del ved at placere en lampe over kuppelåb
ningen.32

C. F. HANSEN OG PLANERNE FOR
KIRKENS GENOPFØRELSE
1800-1820
Harsdorffs død maj 1799 var antagelig hoved
årsagen til, at planerne for Frederikskirkens

fuldførelse blev skrinlagt, – omend kun for en
tid. Murermester Schaper, Harsdorffs sviger
søn, skal umiddelbart efter have henvendt sig
til kronprinsen for at få arbejdet overdraget ef
ter det foreliggende projekt, men blev afvist
med den begrundelse, at han var for ung.32 For
melt var administrationen af kirken efter delin
gen af Harsdorffs domæne mellem hofbygme
strene Peder Meyn og Boye Magens, overgået
til sidstnævnte.38 Sommeren 1800 søgte man på
ny at få sagen genoptaget, idet de to arkitekter
sammen med landbygmester Christian Frede
rik Hansen var forsamlede for at udarbejde en
betænkning angående opførelsen af det nye
Råd- og domhus, samt genopbygningen af
Christiansborg slot. 29. juli opfordrede Rente
kammeret de tre arkitekter til ligeledes at vur
dere Harsdorffs budgetforslag til kirken, samt
overveje »om der (...) maatte være noget at
erindre mod Bygningsmaaden eller Anvendel
sen af den begyndte Marmorkirke«. Som ele
ver af Harsdorff var man overbevist om, at de
alle tre ville bidrage til at opfylde deres afdøde
lærers ønske. »Denne Bygnings Fuldförelse var
den afdödes Yndlings Idee i hans sidste LeveAar og hans kiæreste Ønske i den at efterlade et
Monument af hans Smag og architectoniske
Indsigt«.39 Når sagen rejstes netop ved denne
lejlighed, kan det muligvis have sammenhæng
med vedtagelsen 27. juni 1800 af S. Nikolaj kir
kes nedlæggelse (DK. Kbh. By, 1, 463).
6.
sept. 1800 modtog Rentekammeret pro
jektet til Christiansborg slot. Måske er samti
dig fulgt en redegørelse for Frederikskirken.
Denne er dog ikke kendt. På grundlag af »de
deri af Hansen og de 2 andre Hofbygmestre
foreslagne forandringer« opfordredes C. F.
Hansen i en resolution 22. okt. 1800 til at udar
bejde de fornødne tegninger og overslag.40
Som det fremgår af et brev til murermester
Schaper 5. dec. gik landbygmesteren i kast med
opgaven med stor entusiasme. Han bad Hars
dorffs svigersøn straks tilsende ham »einen
richtigen Plan, Profil und Facade«, tillige med
de tegninger, han ved Schapers mellemkomst
havde haft i København. Af den unge Peder
Malling, der var blevet hans konduktør, ville
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Fig. 91. Interiør mod al
tret. Detalje af Hars
dorffs model (s. 583).
Kunstakademiets
Bib
liotek. Jens-Jørgen Fri
mand fot. 1986. – Inter
ior towards the altar. De
tail of Harsdorff's model.

han udbede sig en konturtegning af den opførte
bygning. Hertil kom alle de øvrige papirer,
som Rentekammeret allerede havde sendt ham.
Endnu samme vinter havde C. F. Hansen tænkt
sig at lave en model til kuplens konstruktion.41
Hvor langt han kom i sine forberedelser, og
hvori hans og de to andre bygmestres æn
dringsforslag bestod, har det ikke været muligt
at fastslå.42 1803 forelå tegningerne til det nye
Råd- og domhus, samt til Christiansborg,
sidstnævnte forsynet med et lille kapel til kon
gehuset i sydfløjen (DK. Kbh. By, 5, s. 184f.).
Opførelsen af Frederikskirken lod sig dog sta
dig motivere udfra et ønske om at få en erstat
ning for S. Nikolaj kirke. Da dennes sogn del

tes efter reskript af 21. dec. 1804, hed det, at
kvarteret mellem Borgergade og Store Kon
gensgade, der hidtil havde været bestemt til
Trinitatis sogn, nu skulle afgives til Frederiks
kirken, »naar den blev opbygget«.43
Selvom der inden for den offentlige debat i
disse år ikke levnedes megen håb vedrørende
fuldførelsen af »dette ydmygende Vidnesbyrd
om et Foretagende hvis Fødsel er Død«,44 vid
ner akter fra Danske Kancelli om, at man end
nu ikke havde opgivet projektet helt. 1805 hav
de den institution, der skulle regulere gadernes
udvidelse efter branden 1795, »Erstatningskommissionen«, overtaget S. Nikolaj kirkes
ruin og økonomiske midler, sidstnævnte etab-
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Fig. 92. Anonymt projekt til
Frederikskirken med antydet
sidetårn, o. 1800 (s. 587). Fa
cade, plan og tværsnit. 1:600.
Nationalmuseet – Anonymous
proposal
for
Frederikskirken
with lateral tower suggested,
c. 1800. Facade, plan and crosssection.

leret i en særlig fond, »S. Nicolai Kirkefond«,
der skulle holdes intakt, således at det på det
rette tidspunkt atter kunne anvendes i kirke
ligt øjemed (DK. Kbh. By, 1, s. 464). Da kom
missionens hverv var afsluttet 1812, foreslog
Kancelliet en del af kirkefondet henlagt til
Frederikskirken, eftersom det ville være ønske
ligt, at denne »kand eengang blive fuldfort efter
en til Tiderne og den höje Stifters Minde pas
sende Plan«. En nedrivning af de »MindesVærdige Rudera« måtte absolut frarådes.45 Det
skal dog indskydes, at Slotsbygningskommissionen allerede september 1809 havde fået tilla
delse til at borttage de eksisterende tårnsokler
for at benytte marmoret til hovedtrappen i det
nye Christiansborg.46 Kongen bifaldt Kancel
liets plan og fastslog 9. juli 1812, at en sum på
44.283 rdl. af fondets oprindelige beløb skulle
henlægges til en »Incrementsfond til Frederiks
Kirkens Opførelse«.43
I nogle år skete der intet videre med sagen.
Da Københavns magistrat, som forvaltede den
nedlagte S. Nikolajs kirkefond, februar 1819

ansøgte om at måtte bruge en del af kapitalen,
der egentlig var tiltænkt det Harboeske
Enkefruekloster, til Vor Frelsers kirkes istand
sættelse, bifaldtes dette. Samtidig tilføjede den
kgl. resolution, at hvad der i øvrigt af summen
var beregnet til Marmorkirken, ligeledes kunne
henlægges til den førnævnte kirkes udgifter.
Hermed var resolutionen af 9. juli 1812 i prin
cippet ophævet, omend det først 7. sept. 1819
blev fastslået, »at Fuldførelsen af Frederiks Kir
kebygning ikke mere er at paatænke«.47 Rente
kammeret fik nu til opgave at indhente betænk
ning fra C. F. Hansen vedrørende følgende to
punkter: 1) om kirkens rudera kunne anvendes
på en måde, der kunne være fordelagtig både
for den kongelige kasse og samtidig give næringsløse personer lejlighed til arbejde, samt 2)
om en sum kunne anvendes til reparation af
Frederik V.s kapel i Roskilde domkirke.48
I sin indstilling havde C. F. Hansen ingen be
tænkeligheder ved at foreslå kirken benyttet
som et marmorbrud, således at stenene fra tid
til anden kunne anvendes dels til offentlige
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bygninger, dels sælges til private. Ifølge ham
var de opførte mure allerede så forvitrede, at
hovedparten af ruinen ikke ville kunne genan
vendes i tilfælde af kirkens fuldførelse. Hertil
kom et argument, som slet ikke havde været
bragt frem, da han overtog hvervet med at op
føre kirken 1800 – den kølige marmorbygnings
påståede skadelige virkning på helbredet i det
hjemlige klima. Nedbrydningen kunne begyn
de med den vestvendte portikus, der ikke skul
le opføres efter Harsdorffs model. Rentekam
meret var mindre rabiat i sin redegørelse til
Kammerkancelliet og henstillede, at ruinen be
varedes, anlagt, som den var »i en stor og ædel
Stiil«. Da der imidlertid ikke var store udsigter
til dens fuldførelse, kunne kirken i stedet for
medelst en ringe sum vedligeholdes som »et
skiönt Minde om et stort og værdigt Foreta
gende«. Den kongelige resolution af 14. okt.
1820 fastslog dog, at de tilbagestående rudera
efter C. F. Hansens forslag skulle anvendes til
det nye slot (Christiansborg), samt til slotskir
ken og andre offentlige bygninger.49
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Mens der som nævnt ikke kendes sikre tegnin
ger fra C. F. Hansens hånd til Frederikskirkens
fuldførelse, er der bevaret et usigneret og uda
teret projekt til kirken, som antagelig må stam
me fra o. 1800 (fig. 92). Rotunden er ligesom
hos Harsdorff ført op til andet stokværk og
overhvælvet med en Pantheonlignende kup
pel.50 På samme måde er kun hovedportalen
tænkt bibeholdt. Dog er denne ført op til ni
veau med hovedgesimsen. Et nyt element er
den omløbende figurfrise, der er angivet på
tamburen både ind- og udvendig. Som et alter
nativ til kuplen er med en spinkel streg antydet
et lavere skråtag. Skitseret er ligeledes et tårn,
kronet af et tilsvarende tag. Dette element kun
ne muligvis datere forslaget til tiden før 1809,
hvor tårnfundamenterne fjernedes. Indvendig
følger rummets og inventarets udformning Jar
dins forbillede, bortset fra hvælvzonen. Hvem
ophavsmanden til projektet er, vides ikke. Ej-
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Fig. 93. Projekt til omdannelse af Marmorkir
kens ruin til et museum for Thorvaldsens værker,
udført af G. F. Hetsch 1834 (s. 588). Hovedfaca
de, 1:600. Kunstforeningen (deponeret i Kunsta
kademiets Bibliotek). – Proposal for transforming
the ruins of the Marble Church into a museum for
Thorvaldsen’s sculptures, prepared by G.F. Hetsch
1834. Main facade.

heller under hvilke omstændigheder forslaget
er blevet til. At den store ruinkolos til stadig
hed udæskede arkitekterne, herom findes der
adskillige vidnesbyrd, som det vil fremgå af det
følgende. Fra tiden før 1820 kendes bl.a. et
idealprojekt af Peder Meyn til en centralbyg
ning på en kvadratisk plads af omtrent samme
areal som Frederiks kirkeplads. Selve bygnin
gens omfang og udformning svarer dog ikke til
den eksisterende bygning.51
DEBATTEN OMKRING
THORVALDSENS MUSEUM 1834-1838.
HETSCHS OG BINDESBØLLS PLANER
FOR FREDERIKS KIRKE
I det første årti efter den kongelige beslutning
1820 om ruinens nedrivning har der næppe væ
ret store forhåbninger om at få byggeriet gen
optaget. Ganske vist ofredes der samme år 200
rdl. på en istandsættelse af Harsdorffs model,
da den overflyttedes til Bygningsadministrationens lokaler (jfr. s. 584), og 1825-26 repeteredes i et par avisartikler det hidtidige bygningsforløb med en særlig omtale af Harsdorffs pro
jekt.52 Men konkrete nyforslag synes ikke at
være fremført. Først i løbet af 1830’rne ses på
ny en offentlig debat om sagen, der nøje er
kædet sammen med spørgsmålet om opførel
sen af en museumsbygning til Bertel Thorvald
sens værker.

Der er flere samtidige vidnesbyrd om Thor
valdsens egen varme interesse for Marmorkir
ken, ikke alene for pladsens muligheder i for
bindelse med placeringen af hans eget museum,
men også for ruinens arkitektoniske værdi.
Selv efter hans død skulle Thorvaldsens forsvar
for bygningen endnu have vægt, og hans bøn
om dens bevaring fremførtes gentagne gange
som argument i debatten omkring kirkens ned
rivning.53
Efter en række indledende forhandlinger
havde Frederik VI 11. febr. 1834 tilbudt at sikre
den samling, billedhuggeren ville skænke sit
fædreland, et værdigt opbevaringssted, som
skulle bære Thorvaldsens navn.54 I lyset heraf
udskrev Kunstforeningen, sandsynligvis på ini
tiativ af Jonas Collin, en prisopgave i byg
ningskunst for året 1834: »Hvorledes kunde
Levningerne af det i Aaret 1755 (sic) paabe
gyndte og i 1770 forladte Kunstværk, som var
bestemt at kaldes »Frederikskirken«, paa en
Maade, der tilfredsstillede baade Nyttens og
Smagens Fordringer, være at anvende enten ef
ter dets første Bestemmelse eller til en anden
offentlig Bygning?«55
Til opgavens besvarelse indkom et projekt,
udført af Gustaf Friedrich Hetsch, der modtog
den udsatte præmie for tegningerne til et muse
um for billedhuggerarbejder (fig. 93-94).36 For
slaget blev det første af en lang række, som
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Fig. 94. Projekt til et
museum for Thorvald
sens værker, udført af
G. F. Hetsch 1834 (s.
588). Længdesnit, 1:600.
Kunstforeningen
(depo
neret i Kunstakademiets
Bibliotek). – Proposal for
the
Thorvaldsen
Museum
on the site of the Marble
Church, prepared by G. F.
Hetsch 1834. Longitudinal
section.

Hetsch udførte til Marmorpladsens bebyggel
se. Den præmierede bygning, der i centrum
havde et rum, hvor Thorvaldsens værker kun
ne opstilles under »en fordelagtig Belysning«,
bibeholdt ruinens ydermur og arkader til og
med første stokværk. Desuden bevaredes – i
modsætning til Harsdorffs projekt – begge
fremspringende portaler i øst og vest, den
sidstnævnte ganske vist reduceret til en tetrastyl portikus. Den ydre ringmur tænktes
smykket med en omløbende frise, og et tilsva
rende led var indsat over det indre kuppelhvælvede rums arkader. De nyopførte led over før
ste stokværk skulle bygges af tegl med en mar
morbeklædning; kuplen og de skrå tage over
den palmetsmykkede hovedgesims fik dog
kobberdække. Som et nyt element i forhold til

ældre projekter søgte Hetsch at skabe kontra
ster til de kølige marmorfarver, dels ved anven
delse af bronzestafferede ornamenter og bema
lede skulpturdekorationer udvendig, dels ved
indvendig at benytte rødligt glas i kuppelåb
ningen og karmoisinrøde gardiner for omgan
gens vinduer. Også den omgivende plads var
inddraget i hans forslag. To tværgader, lagt ud
for midtrisalitterne i Bernstorffs og Dehns pa
læer, indrammede selve kirkepladsen med for
anlagte
blomsterparterrer
og
springvand.
Yderst på grunden var, som i Harsdorffs for
slag, planlagt beboelsesejendomme med arka
der i underetagen.
Selv om der endnu kun var tale om luftka
steller, fortsatte Hetsch sit arbejde med museumsprojektet et par år. 21. juni 1837 indvalg-

Fig. 95. Projekt til et Nationalmuseum på Marmorpladsen, udført af G. F. Hetsch 1837 (s. 591). Kunstakade
miets Bibliotek. – Proposal for a National Museum in Marmorpladsen by G. F. Hetsch 1837.
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konstruktionens ægthed (jfr. DK. Kbh. By, 5,
s. 378f) foresloges eksteriøret bevaret upudset
med kontrasterende dekorative led af lys sten.
Thorvaldsens hjemkomst 17. sept. 1838 in
tensiverede debatten om hans museum. Selv
om han som nævnt forsvarede Marmorkirken,
var han dog stadig uklar mht. en definitiv stil
lingtagen.61 Som det fremgår af en artikel i
»Dagen« 1838 søgte Hetsch øjensynlig at vinde
ham for sit projekt, idet Thorvaldsen dog fore
slog ruinens midtdel bevaret som tempel for
Danmarks store mænd.62 Over for disse tanker
stod bl.a. arkitekten Peder Malling, der i
»Commissionstidende«
hævdede,
at
ruinen
burde fuldføres som kirke, når staten måtte fin
de midler dertil. Han støttede dog tanken om at
anbringe et hædersminde for statens højtfortjente mænd i bygningen.63 Hvad museet angik
håbede han, som anført i et brev til Collin, at
Thorvaldsen ville frafalde sin forkærlighed for
Marmorpladsen,
som
fordrede
overdrevne
omkostninger, »hvilket hans fanatiske Omgi
velser ikke ændser og forblinder ham (med),
saa han ikke ser, at Museet dér bliver et Phan
tom ...«.64
Planen var dog endnu ikke helt opgivet. Det
fremgår af to overslag, indsendt 25. og 27. dec.
1838, vedrørende omkostningerne ved kirke
ruinens nedbrydning. Tankevækkende nok ud
tryktes i det første memorandum en tvivl om
marmorets holdbarhed, mens det andet tvært
imod fremhævede dette materiale på bekost
ning af den bornholmske sandsten.63 Hertil
kommer et antal udaterede tegninger fra
Hetschs hånd. Antagelig repræsenterer de en
videreudvikling af projektet fra marts 1838.66
Debatten om Marmorpladsens anvendelse til
Thorvaldsens museum fik imidlertid sin defini
tive afslutning, da kongen 30. dec. 1838 skæn
kede Vognskursbygningen ved Christiansborg
til formålet og sidenhen lod forstå, at der ikke
Fig. 96. Projekt til et museum for Thorvaldsens
kunne forventes tilladelse til at erhverve, hver
værker, placeret på Marmorkirkens grund, udført af
ken Marmorpladsen eller en påtænkt del af Ro
M. G. Bindesbøll (s. 591). Hovedfacade, længdesnit
senborg have. Hetsch selv udtrådte 20. april
og grundplan 1:600. Kunstakademiets Bibliotek. – Proposal for a museum for Thorvaldsen’s sculptures, sited
1839 af museumskomitéen.67 Men hans enga
on the Marble Church plot, submitted by M. G. Bindes
gement i Marmorkirkens skæbne var langtfra
bøll. Main facade, longitudinal section and ground-plan.
afsluttet (s. 592, 594, 597).

tes han i den komité, der forestod indsamlingen
til Thorvaldsens museum. Dagen efter sendte
han Collin et forslag til oprettelsen af et Natio
nalmuseum, beregnet ikke alene til Thorvald
sens værker, men også til andet, f.eks. den
kongelige malerisamling. Marmorpladsen var
for ham stadig bedst egnet, omend kirken »na
turligvis maatte nedbrydes indtil Fundamenter
ne«.56 En række tegninger, daterede inden for
perioden 8. april-14. juli 1837, illustrerer
Hetschs tanker (fig. 95).57 Det tidligere forslag
var nu væsentlig udvidet, idet den centrale ro
tunde her blev indesluttet i en kubisk bygning
(grundplanens dimensioner var 100×100 alen).
Samtidig med Hetsch arbejdede M. G. Bindesbøll i Rom med andre forslag til et museum
for Thorvaldsens værker. Blandt hans udkast
er en version, der inddrager en rundbygning
som led i komplekset. At hans tanker ligesom
Hetschs har været henvendt på Marmorkirken,
herom vidner i hvert fald et udkast fra 1838
(fig. 96).58
Trods museumskomitéens erklæring januar
1838 om Thorvaldsens accept af Bindesbølls
forslag (ikke beregnet på Marmorpladsen) ud
skrev Kunstforeningen den følgende måned en
ny konkurrence om et egnet museumsprojekt.59 Hetsch udarbejdede nok en gang et for
slag, men valgte at lade det udstille på Kunst
akademiet marts 1838.60 Udkastet repræsente
rede en videreudvikling af de tidligere tegnin
ger (fig. 97). For at begrænse udgifterne, der
løb op imod 300.000 rdl., foresloges hovedmu
rene opført af tegl, mens kuplen kunne mures
af cement og beklædes med et vandtæt materia
le. Som et udtryk for den begyndende nyorien
tering mht. spørgsmålet om materialernes og
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Fig. 97. Projekt til et
museum for Thorvald
sens værker, placeret på
Marmorkirkens
grund,
udført af G. F. Hetsch
1838 (s. 591). 1:600.
Kunstakademiets
Bib
liotek. – Proposal for a
museum for Thorvaldsen’s
sculptures, sited on the
Marble Church plot, sub
mitted by G. F. Hetsch.

HETSCHS OG HORNBECHS FORSLAG
TIL KIRKENS FULDFØRELSE
1846-47
Under debatten om Thorvaldsens museum
havde Malling som nævnt bragt tanken om at
fuldføre Marmorkirken på bane. Denne ide
nævnes atter i de næstfølgende år. En motive
ring kunne, som fremhævet af Hetsch 1847 i
»Fædrelandet«, være at markere den kommen
de
100-årsdag
for
grundstensnedlæggelsen
1749.68 1846 havde den 74-årige hofbygmester
C. B. Hornbech, under hvem opsynet med kir
ken sorterede, udarbejdet et projekt til bygnin
gens fuldførelse. Forslaget, som udstilledes
samme år på Charlottenborg, omfattede pla
ner, facadetegninger og snit, men kendes des
værre ikke.69 Året efter tog Hetsch som nævnt
spørgsmålet op på ny i en artikel, der dog ikke
er ledsaget af illustrerende tegninger. Udover
markeringen af 100-årsjubilæet var der for ham
gode argumenter for netop da at indlede et kir
kebyggeri, dels det store behov for en kirke i
byens østlige del, dels muligheden for at bedre
beskæftigelsen for kunstnere og håndværkere,
tillige med underleverandører og medhjælpere.
Det var ønskværdigt, at der etableredes en stor,
ny arbejdsplads i byen, netop på et tidspunkt,
hvor Thorvaldsens museum nærmede sig sin
afslutning. Hvad kirkens udformning angik,

gav han ingen nærmere anvisninger, men
fremførte dog, at man i denne bygning kunne
bedre den skavank, der fandtes i landets øvrige
kirker: den mangelfulde opvarmning. Ifølge
Hetsch kunne der med fordel placeres et var
meapparat under gulvet, ganske som det i øv
rigt var realiseret i S. Ansgars kirke (DK. Kbh.
By, 5, s. 376). Desuden gentog han tanken om
privat bebyggelse med åbne arkader i kirkens
periferi, i analogi med Rue de Rivoli i Paris.

DISKUSSIONEN OM RUINENS OG
KIRKEPLADSENS SKÆBNE
1849-1874
Forfatningsændringen 1849 betød også som
omtalt s. 573 en forandring i kirkepladsens sta
tus. Som statsejendom blev den henlagt til den
gruppe af bygninger, der ved leje eller salg
skulle gøres frugtbringende for staten. I de
næstfølgende 25 år blev pladsen med den tilhø
rende kirkeruin en kastebold mellem forskelli
ge interesser, og de skiftende indehavere af po
sterne som indenrigsminister, finansminister
og
finansudvalgsformand
snart
forsvarede,
snart nedstemte spørgsmålet om områdets be
varing.70 Ved siden af sine fortalere inden for
regeringskredse havde Frederikskirken gennem
årene en »værge« og trofast forsvarer i Kunsta
kademiet. Men ruinen havde, som fremhævet
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af juristen Anton Klubien 1877, en styrke i sig
benhavns kommune påtænkte at erhverve om
76 Forslaget
selv, der formåede at afvise de mange angreb, – ikke alene rådet.
den ideale
magt, som
omet virkeligt
en kirke støttedes dog af
kunstværk besad, men også den prosaiske
Hetsch, der i et foredrag december 1851 i Indu
striforeningen foreslog en offentlig konkurren
kendsgerning, at en eventuel nedrivning på in
gen måde ville være indtægtsgivende for sta
ce om opgaven.77 Situationen tilspidsedes, da
71
ten, snarere tværtimod.
kommunalbestyrelsen efter nærmere overvejel
Allerede december 1849 fremkom det første
ser gjorde erhvervelsen afhængig af, at kirkeru
forslag til en realisering af pladsen fra en af by
inen først blev nedrevet.78 Til trods for prote
ens entreprenante mænd, grosserer H. P. Lo
ster fra Kunstakademiet, som af flere onder fo
rentzen, der tilbød at overtage og bebygge are
retrak Nebelongs forslag (nr. 3) til bebyggelse
alet med boligkarréer efter en plan, udkastet af
omkring ruinen, pålagde finansministeren Nearkitekten P. C. Hagemann. Ruinen skulle ned
belong at udarbejde en ændret plan for pladsen,
rives og erstattets af en åben plads med et søjle
»naar Kirkebygningen bliver at borttage«. Nebelong afstod dog fra opgaven, idet han frem
monument, opført af sten fra kirken og helliget
erindringen om folkets taknemmelighed imod
holdt både de kunstneriske og økonomiske
kongen som frivillig giver af konstitutionen.72
hensyn, der talte imod nedrivningsplanen.79
Projektet, der støttedes af indenrigsministeren,
August 1852 blev spørgsmålet derfor stillet i
blev dog få måneder senere bremset af en kraf
bero »indtil videre«.80 Et forslag, fremsendt
73
29. juni 1852 af stenhuggermester C. Becker, til
tig protest fra Kunstakademiet. Ifølge domæ
fuldførelse af kirken (benævnt »Fredens kirke«)
nedirektøren, der ligeledes udtalte sig om sa
i rundbuestil med fladhvælvet loft som alterna
gen, indebar protesten dog ingen modstand
mod en eventuel bebyggelse omkring kirken.74
tiv til en borttransport af ruinen til en egnet
grund uden for byen, havde derfor kun akade
På initiativ af finansminister Wilhelm Sponneck, der ønskede pladsen reguleret og ruinen
misk interesse.78
Truslen om ruinens nedrivning var atter
bevaret med henblik på en fremtidig anvendel
se som kirke, udarbejdede arkitekten N. S. Neoverhængende det følgende år, da marineminibelong marts 1851 tre forslag til pladsens be
steriet efter forslag fra en engelsk ingeniør an
byggelse. De vedlagte planer og opstalter, som
modede om at få overladt såvel kirken som det
eksisterende sandstenslager på pladsen til det
det desværre ikke er lykkedes at opspore, tog
påtænkte dokbyggeri på Nyholm.81 Tilbuddet
alle hensyn til ruinens bevaring. Selv om det
egentlig lå uden for hans opgave, havde Nebeblev afslået af indenrigsministeren, A. S. Ør
long ligeledes indføjet et udkast til en rektangu
sted, der nægtede at overlade kirkeruinen til en
fremtidig skæbne som dok. Dog fik marinemilær kirke (45 × 85 alen) på fundamenterne af
nisteriet få år senere mulighed for at erhverve
den eksisterende. Samtidig erindrede han om
stenoplaget på pladsen (s. 601). Fornyede for
en alternativ og billigere løsning, der bestod i at
genanvende rotundens ydermure. Hvad anlæg
handlinger med Københavns kommune stran
get omkring den centrale plads angik, var der
dede ligeledes, da regeringen ikke ønskede at
anerkende den grundlæggende betingelse for
mod nord afsat en 16 alen bred gade i forlæn
gelse af Hoppens Længe, vinkelret på Store
salget – ruinens fjernelse.
Kongensgade.75
1856 fremkom et kontant tilbud på 10.000
Nebelongs kirkeprojekt blev imidlertid ikke
rdl. for overtagelse af kirkeruinen, hvis byg
godkendt. Ifølge finansministeren skulle der aningsmateriale efter forslag fra den engelske in
lene anlægges en gade i Frederiksgades bredde
geniør Alexander Aird kunne benyttes til byens
omkring ruinen, der »for det Første« skulle
nye gas- og vandværker. Ruinen kunne erstat
forblive urørt. Denne plan drøftedes som en
tes af en fontæne som midtpunkt i den centrale
aktuel mulighed i andet halvår af 1851, idet Kø
plads.72 Trods varm støtte fra både magistraten,
borgerrepræsentationen
og
marineministeren
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blev projektet afvist af regeringen. Samme
skæbne led en række andre forslag, der frem
førtes på samme tid: Udnyttelse af pladsen til
»en Bespisningsanstalt efter det Egestorffske
System« eller til anlæggelse af offentlige bade
og vaskehuse for de fattige klasser. En tredje
mulighed, foreslået af den tidligere krigsmini
ster A. F. Tscherning, var at anvende ruinen
(med tagoverdækning) til et »begravelseshus«.82
Blandt de forskellige projekter vakte navnlig
Airds til debat. Kort før sin død juli 1856 send
te Gottlieb Bindesbøll, der siden 1851 havde
været kongelig bygningsinspektør, et stærkt
følelsesladet
indlæg
til
indenrigsministeriet
med en appel om at skåne kirken, »den eneste
Marmorkirke Norden for Alperne«.83 Samme
holdning indtog den unge arkitekt Ferdinand
Meldahl, der fra Rom hjemsendte en, dog ikke
offentliggjort, kronik med forslag om nedriv
ning af den skæmmende mur foran kirken.
»Hvem ved, om man da ikke med Tiden fik
Interesse for den og Lyst til at giøre den færdig
i en værdig Skikkelse?«.84 I den nationalliberale
avis »Fædrelandet« anbefaledes Airds forslag
derimod varmt, og man beklagede kun rege
ringens utilbøjelighed til at tage en klar beslut
ning.85 Endelig kommenterede Hetsch sagen. I
en artikel i »Industriforeningens Quartalskrift«
fremførte han nok engang sit forslag om at rej
se en kirke på pladsen, enten i form af en kup
pelhvælvet bygning med bevarelse af de eksi
sterende mure eller som en rektangulær basilika
(40 × 96 alen) på fundamenterne af den nedrev
ne ruin.86 Det sidstnævnte forslag havde allere
de året før været præsenteret for offentligheden
på Charlottenborg (fig. 98).87 Selv foretrak
Hetsch denne fremfor rotunden, der efter hans
mening var uheldig i akustisk henseende, ikke
mindst, når det gjaldt den protestantiske guds
tjeneste. Bygningen tænktes opført af mar
morblokke, rigt smykket ud- og indvendig
med malerier, skulpturer og ornamentik. En
åben forhal med søjlebårne arkader vendte mod
Bredgade, mens facaden mod Store Kongens
gade kun havde en enkel portal. Indvendig var
føjet et galleri i to stokværk til de to langsider.

Bag alteropbygningen, der havde store lig
hedspunkter med hans 1842 indviede S. Ans
gars kirke (DK. Kbh.By, 5, s. 395f), var et
stort maleri af Kristi himmelfart. I artiklens
slutning foreslog Hetsch imidlertid, i fald kir
keplanerne ikke kunne realiseres, at lade ruinen
nedbryde til grunden fremfor at lade den over
gå til vore efterkommere i sin nuværende til
stand. På tomten kunne da rejses et smukt
springvand, som foreslået af Aird. Her er såle
des tale om en udvikling af Hetschs stand
punkt, fra et tidligere, betingelsesløst forsvar
for ruinens bevaring til en nu mere realpolitisk
holdning.
Sideløbende med forhandlingerne omkring
pladsens afhændelse drøftedes fortsat mulighe
den for at udparcellere arealet omkring kirken
og bevare denne uberørt. På opfordring af in
denrigsministeriet
omarbejdede
bygningsdirektør F. F. Friis februar 1856 Nebelongs bebyggelsesplan (nr. 3), idet han efter ministerens
ønske udelod den planlagte gade udfor Hop
pens Længe. Samtidig øgede han distancen fra
den bevarede kirkeruin til de projekterede byg
ninger med to alen (fig. 99).88 Men også denne
plan henlagdes. 1857 undergik kirkeruinen dog
en nødtørftig reparation efter forslag fra byg
ningsinspektør Christian Hansen,89 – et foreta
gende, der sikkert skal ses i lyset af finanslovs
debatten 1856-57, hvor muligheden for plad
sens afhænding til kommunen (inclusive den
istandsatte ruin) atter drøftedes.
Tanken om at fuldføre kirken var dog endnu
ikke opgivet, og sagen fik øget aktualitet ved
Trinitatis’ sogns deling 1858 i et søndre og nor
dre område.90 Samtidig ansøgte den anglikan
ske menighed om at få overladt ruinen, omend
uden resultat.91 Med Orla Lehmann, der sep
tember 1861 var blevet indenrigsminister, fik
Marmorkirken atter en varm fortaler. 1862
søgte han at vinde gehør for et forslag om kir
kens fuldførelse eller i det mindste en beskyttel
se af de eksisterende mure. Sagen støttedes af
Chr. Hansen, der fik opbakning fra Hetsch,
Høyen og H. W. Bissen. 19. sept. 1862 indleve
rede han på indenrigsministerens opfordring
sine forslag (jfr. fig. 126). Der var for ham tre
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Fig. 98. Udkast til Marmorkirken af G. F. Hetsch, 1855 (s. 594). Hovedfacade, tværsnit mod alter, funda
ments- og grundplan. 1:600. Kunstakademiets Bibliotek. – Proposal for the Marble Church by G. F. Hetsch 1855.
Main facade, cross-section towards the altar, foundation- and ground-plan.

muligheder: 1) en foreløbig istandsættelse af
ruinen med anlæg af en gade henover pladsen (i
alt takseret til 13.068 rdl.), 2) en midlertidig
opførelse med rejsning af en ydre trækuppel,

beklædt med kobber og en pudsning af såvel
eks- som interiør (i alt 143.770 rdl.) eller 3) en
komplet færdiggørelse, omfattende tillige kir
kens indretning med de vigtigste inventarstyk-
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Fig. 99. Plan til bebyggelse om
kring Marmorkirken, udført af
F.F. Friis 1856 (s. 594). 1:2000.
KglBibl. – Plan for the develop
ment round the Marble Church by
F. F. Friis.

ker (i alt 263.450 rdl.). Det var dog stadig hans
tanke, at den omliggende grund skulle bebyg
ges, enten med boligkarréer eller som først

foreslået med en bygning til forskellige kunst
samlinger på pladsens sydside.91 Forslaget var
ledsaget af en – i dag ukendt – tegning.

Fig. 100. Plan til bebyggelse af
Marmorpladsen, udført af Chri
stian Hansen, 6. sept. 1865
(s. 597). 1:2000. KglBibl. – Plan
of the development of Marmorplad
sen by Christian Hansen, 6th Sep
tember 1865.

HETSCHS PROJEKT 1862

Det skulle imidlertid heller ikke ved denne
lejlighed lykkes at føre projektet igennem fi
nansudvalget, der endog modsatte sig selv den
mindste bevilling til ruinens konservering med
den motivering, at dette kunne opfattes som et
første skridt til en fuldførelse og derfor ville
være bindende for senere regeringer. En enkelt
af udvalgets medlemmer, H. H. Kayser, gik
endog så vidt, at han erklærede ruinen for
dødsdømt.92 I »Illustreret Tidende« juni 1862
fremkom Hetsch i øvrigt med endnu et forslag
til Marmorkirken.93 Projektet, der også kendes
fra en samtidig skitse (fig. 101), er i virkelighe
den identisk med det første af de to alternati
ver, han fremlagde 1856: en fuldførelse af den
eksisterende rotunde. Forbeholdet over for
bygningens akustik havde åbenbart vejet min
dre i vægtskålen i forhold til respekten for byg
ningens Pantheonlignende grundform. Hermed
var ringen desuden sluttet til hans ældste for
slag fra 1834 (fig. 93-94). I interiøret var alter
bordet vist i den vestvendte niche under en
fremstilling af Himmelfarten (som 1855-56),
men nu flankeret af prædikestol i syd og døbe
font i nord. Som Chr. Hansen foreslog Hetsch
opførelse af et kunstgalleri ved pladsens syd
side.
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På trods af regeringens negative holdning
mht. fuldførelsen af Marmorkirken søgte in
denrigsministeren, J. B. S. Estrup 1865 atter at
fremme sagen om en bebyggelse uden om rui
nen. Et forslag af 6. sept. 1865, udarbejdet af
Chr. Hansen, viste kirken indrammet af en ot
tekantet plads og flankeret af to rækker ejen
domme (ialt 10 parceller) mod nord og syd.
Derimod var bebyggelsen mod Store Kon
gensgade og Bredgade sløjfet (fig. 100). Anta
gelig for at lempe sagsbehandlingen i finansud
valget foreslog man i første omgang, at kun
området øst (nordøst) for kirken blev afhæn
det.93
Under
finanslovsdebatten
fremkom
yderligere to tilbud. Det ene var fra Industri
foreningen, der til den planlagte udstilling 1869
ønskede at opføre en egnet bygning på arealet.
Tegningerne hertil var allerede udarbejdet af ar
kitekten Vilhelm Petersen.96 Det andet tilbud
kom fra stenhugger E. Nielsen, mangeårig lejer
af
stenhuggerværkstederne
på
kirkepladsen.
Denne tilbød at overtage grunden for 150.000
rdl. Begge tilbud afvistes af rigsdagen, der fo
reløbig anbefalede den delvise afhænding efter
Hansens plan. 1866 føjedes en 22 alen bred gade
til planen, placeret langs den nordre karré. En
opgørelse over de reelle indtægter herfra, fra-

Fig. 101. Projekt til Marmorkirken, udført af G. F. Hetsch 1862 (s. 597). Hovedfacade og tværsnit. 1:600.
Kunstakademiets Bibliotek. – Proposal for the Marble Church by G. F. Hetsch. Main facade and cross-section.
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Fig. 102. Vilhelm Klein:
Projekt til Marmorkir
ken i nygotisk stil, »crca
1866« (s. 599). Kunst
akademiets Bibliotek. –
Vilhelm
Klein:
Proposal
for the Marble Church in
the neo-gothic style (»c.

1866«).

regnet summen for erhvervelsen af de private
bygninger mod Store Kongensgade, afslørede
dog, at projektet næppe havde de store mulig
heder for sig.97 Hertil kom, at ruinens stadig
fremadskridende forfald gjorde en definitiv af
gørelse bydende nødvendig.
Det centrale spørgsmål var på ny genstand
for en offentlig debat. Som en varm fortaler for
kirkens genopbygning efter Harsdorffs knap 70
år gamle udkast trådte hofbygmesterens eget

barnebarn, præsten Christian Gotfried Scha
per, frem med pjecen »Marmorkirken og Mar
morpladsen«, udgivet 1867.98 Denne løsning
frarådedes stærkt af arkitekten Vilhelm Klein,
der gik ind for ruinens nedrivning og skånsels
løst karakteriserede de bevarede rester som
værdiløse, hvad enkeltformerne angik, mens
hovedformen (ydermurene) snarere var til ska
de end gavn ved et fremtidigt nybyggeri.99
Klein havde ganske vist selv vundet Akade-

Fig. 103. Vilhelm Klein:
Projekt til Marmorkir
ken i nyromansk stil,
1867 (s. 599). Kunst
akademiets Bibliotek. –
Vilhelm
Klein:
Proposal
for the Marble Church in
the neo-romanesque style,

1867.

KLEINS PROJEKTER

miets prisopgave 1864 med et projekt til Mar
morkirkens fuldførelse som en evangelisk kirke
og til en regulering af det omgivende terræn.
Året efter udstilledes hans forslag på Charlottenborg. En tegning, der ifølge en (sekundær?)
påskrift er dateret »crca 1866«, kunne måske
hidrøre herfra (fig. 102).100 Centralbygningen
er omformet i nygotisk stil med stærke remini
scenser af toskansk (pisansk) stilindflydelse.
Foråret 1867 viste der sig en aktuel mulighed
for at få opført en ny kirke på området, da et
udvalg, ledet af stiftsprovst C. Rothe anmode
de indenrigsministeren om at få overladt Mar
morkirkens ruiner til opførelse af en sognekir
ke her eller »paa en anden muligvis mere hen
sigtsmæssig Plads«.101 Blandt udvalgets med
lemmer var Klein selv, der havde udarbejdet et
projekt til den ny kirke (fig. 103).102 Forslaget,
som ledsaget af en tegning og et fotografi fremsendtes til finansministeren 6. marts 1867, viste
en rektangulær (35 × 70 alen) basilika, lagt på
pladsens vestlige halvdel. En stor åben plads,
indrammet af boligkarréer og alléer førte op til
hovedfacaden, hvis åbne søjleforhal flankeredes
af to tårne. Tilsvarende tårne markerede hjør
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nerne i vestenden, der lå tilbagetrukket fra Sto
re Kongensgade. I modsætning til arkitektens
tidligere forslag var dette projekt præget af på
virkning fra romansk arkitektur af norditali
ensk (veronesisk) oprindelse. Kleins udkast
vandt i første omgang tilslutning fra finansmi
nisteren.103 Ved elimineringen af Jardins kirke
var der nu et større disponibelt areal til bolig
byggeri (26.991 alen2 mod 17.500 alen2 efter
Chr. Hansens forslag), dels undgik man eks
propriering af ejendommene mod Store Kon
gensgade. Under finanslovsdebatten fremkom
imidlertid et tredje forslag, udarbejdet af arki
tekten Chr. Zwingmann på opfordring af C.
F. Tietgen og ligesom Kleins udstillet på Charlottenborg (s. 641). Også dette forslag, der vil
blive
behandlet
mere
udførligt
nedenfor
(s. 641f.), vakte ministerens interesse, vel ikke
mindst fordi det i modsætning til Kleins genan
vendte de gamle kirkemure. Da der imidlertid
manglede den fornødne økonomiske garanti
for den ny sognekirkes opførelse, og der med
det tredje forslag var bragt nye momenter ind i
sagen, vedtog man på ny at lade spørgsmålet
hvile.104

Fig. 104. Anonymt projekt til Marmorkirken,
o. 1866 (s. 600). Hovedfacade. 1:600. KglBibl. – Anonymus proposal for the Marble Church, c. 1866.
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Fig. 105. Th. Stuckenberg: Projekt til monument for Frederik VII, Grundloven og de faldne krigere. Fra
»Illustreret Tidende«, 5. jan 1868 (s. 600). – Th. Stuckenberg: Proposal for the monument of Frederik VII, the
Constitution, and the Fallen Warriors. From »Illustreret Tidende«, 5th January 1868.

Blandt forslag til Marmorkirkens fuldførelse
skal endelig nævnes et anonymt udkast, bestå
ende af facadetegning, tværsnit og plan, den
førstnævnte tegnet på et papirark af mærket:
»Whatman«, dateret 1866 (fig. 104).105 Vand
mærket giver hermed en terminus post quem
for projektet, der trofast har bibeholdt den ek
sisterende bygnings nedre stokværk. Andet
stokværks mure er dog trukket tilbage og hvi
ler på den indre pillekrans. En statueprydet ba
lustrade danner overgang til kuplen og lanter
nen, hvis former er nært beslægtet med Jardins
(jfr. fig. 62). Begge søjleportiker i øst og vest er
dog eliminerede. Tværsnittet viser en pulpitur
etage mellem nedre stokværks arkader, samt et
andet pulpitur, hegnet mod midterrummet
med en konsolbåren omløbende balkon. En
lav, kassetteprydet kuppel er foroven forsynet
med en – vel glasoverdækket – lysåbning
umiddelbart under lanternen.
Stemningen for en snarlig afhænding af kir
kepladsen og »den derpaa værende Ruin« af
spejlede sig med voksende tydelighed i de føl
gende års finanslovsdebatter. 1869-70 medtoges området i rækken af statsejendomme, der
agtedes bortsolgt. Samtidig meddelte finans
ministeren, at man ville søge at få pladsen over
draget til Københavns kommune. En afgøren

de forudsætning var dog, at statens ejendoms
ret, der aldrig tidligere havde været tinglæst,
stadfæstedes ved dom. Dette skete i Hof- og
stadsretten 1869.106 Ved finanslovens vedtagelse
1870 fik bestemmelsen om Frederiks kirke
plads’ salg lovkraft. Herefter synes de sidste
formaliteter bragt i orden, og der manglede nu
kun et kontant tilbud, som kunne accepteres af
den samlede regering.
Alligevel fremkom der endnu i 1 1 . time pro
jekter til kirkepladsens anvendelse. Et af de sid
ste skud på stammen var arkitekten Th.
Stuckensbergs forslag vedrørende kirkens om
dannelse til et monument for Frederik VII,
grundloven og de faldne krigere (fig. 105). Pro
jektet, der udstilledes på Charlottenborg 1868,
udnyttede ruinens nedre partier som sokkel for
en piedestal med H. W. Bissens rytterstatue af
kongen (udført 1863-73). Pladsen er på gengi
velsen hegnet af beboelsesejendomme.107

KIRKERUINENS TILSTAND 1820-1874
I den årrække, hvor kirkens fremtidige skæbne
forhandledes
blandt
myndighederne,
henlå
»ruinen« som et malerisk relikt fra fortiden,
dog mindre et monument over fordums stor
hed end en forevigelse af »den menneskelige

KIRKERUINENS TILSTAND 1820-1874
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Fig. 106. Prospekt af Marmorkirkens ruin, set fra nord. Xylografi efter tegning af C. N. fra »Illustreret
Tidende«, 24. nov. 1861 (s. 617). – View of the Marble Church seen from the north. Xylograph after drawing by C. N.
From »Illustreret Tidende«, 24th November 1861.

Afmagt« eller »Mindesmærke om en tidligere
Regjerings Kortsynethed«.108 Ruinens tilstand
ændrede sig ikke væsentligt igennem de mange
år. Den kongelige resolution af oktober 1820
havde ganske vist tilladt en fri anvendelse af
bygningen som marmorbrud, men i praksis sy
nes man alene at have fjernet de dele, der også
ifølge Harsdorffs projekt skulle elimineres:
Tårnene, fundamentet til den bageste portal
mod Store Kongensgade og til den indre, om
løbende søjlerække.109 Hertil kom, at lageret af
marmor- og sandsten gradvist blev reduceret.
Således blev marmor herfra bl.a. anvendt til
Christiansborg, til Bernstorffstøtten (1825), til
Thorvaldsens museum (1841-42), til Christian
IV.s ufuldførte monument i Roskilde (1842,

DK, Kbh. Amt s. 1508f., 1524f) og – mere pro
saisk – til produktion af mineralvand på Rosen
borg Brøndanstalt (1856).110 Samme år fik Marineministeriet tilladelse til at fjerne lageret af
bornholmske sandsten fra pladsen. Der har dog
stadig været stenoplag på pladsen, dels forskel
lige private stenhuggeres materiale, dels diver
se marmorblokke. 1868 overflyttedes de syv
porfyrfragmenter til Christiansborg. Den store
skål var allerede 1843 efter henstilling fra byg
mester Hornbech taget i anvendelse i Kronborg
slotskirke (s. 539).
Det var uundgåeligt, at tidens tand kom til at
tære hårdt på de utildækkede bygningsfragmenter. Allerede 1806 nævnedes marmormu
rene at være »gjennemtrængte af Salpeter«,108
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Fig. 107. Marmorkirkens ruin set fra Bredgade med festdekorationer foran den indrammende mur i anledning
af arveprins Ferdinands bryllup 1829. Akvarel af H. G. F. Holm (s. 602). Det Nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg. – The ruins of the Marble Church seen from Bredgade with the decoration in occasion of prince
Ferdinand’s wedding in the foreground.

og 1862 rapporterede bygningsinspektør Chri
stian Hansen, at murene var meget forvitrede,
og at vandet flere steder havde banet sig vej
gennem fugerne, således at der havde dannet
sig drypsten.72 Selv havde han 1857 henstillet
til, at man iværksatte en reparation, herunder
en rensning af de øvre partier og en udfugning
af revnerne med cement.111 En foreløbig nød
tørftig istandsættelse fandt sted o. 1861. Ved
denne lejlighed blev enkelte forvitrede bygningsled nedtaget, ruinen indhegnet og en of
fentlig sti anlagt henover pladsen (jfr. s. 614).112
Derimod måtte man opgive en mere ambitiøs
plan om anvendelse af i alt 13.068 rdl. til over
dækning af ruinen med et bræddetag, anlæg
gelse af et fortov omkring kirken og en makadamiseret gade henover pladsen på grund af
manglende støtte i finansudvalget.113 1863 be
vilgedes dog 66 rdl. til beplantning af hjørnet
ud mod Store Kongensgade.72 I forvejen havde
Marmorkirken sin helt egen flora. Der voksede
store buske og træer (ahorn, ask og elm) på
siderne og oven på tinderne, enkelte af en højde
på 4-5 alen. Hertil kom mindre vækster som
natskygge, stikkelsbær og hyld.114
Som tidens prospekter og skrevne beretnin
ger vidner om (jfr. s. 605f.), udspillede der sig
et broget folkeliv på pladsen med græssende

geder, vaskekoner og forskellige håndværks
folk i arbejde. Men foruden at være have og
arbejdsplads for kvarterets beboere, samt udflugtsmål
for
kunstinteresserede,
fungerede
kirkepladsen tillige som kulisse i forbindelse
med forskellige festligheder i kongehuset. Ved
arveprins Ferdinands og prinsesse Carolines
bryllup 1829 opsattes således mod Bredgade en
skærmfacade, hvori var indsat tre tempellignende bygninger med malede fædrelandske al
legorier, alt udført under bygmester Hornbechs ledelse og med bistand bl.a. af C. W.
Eckersberg (fig. 107). Ved Frederik VI.s og
Christian VIII.s bisættelser 1839 og 1848 var
der ligeledes illuminationer ved ruinen.115

BYGNINGERNE PÅ KIRKEPLADSEN
Frederiks kirkeplads omfattede to grunde,
matr.nr. 185 og 259/1806. Heraf repræsentere
de den første den egentlige kirkeplads (oprin
delig prinsesse Charlotte Amalies have) med
den ufuldførte kirkebygning i centrum, om
kranset af forskellige værksteder og boliger,
der tildels var opført før 1770 til de ved bygge
pladsen knyttede håndværkere og funktio
nærer. Pladsens anden parcel mod Store Kon-

BYGNINGERNE PÅ KIRKEPLADSEN

gensgade havde allerede før kirkens anlæggelse
været bebygget, men anvendtes siden af kirke
byggeriets
medarbejdere
(forvalter,
smed).
Hertil kom mod nord en ca. 20 alen bred strim
mel i grundens fulde dybde, den tidligere Prin
sessegade mellem haven og Fajancefabrikken
(jfr.fig. 8). Der havde ganske vist aldrig været
tinglyst noget skøde, hverken på de to før
nævnte grunde eller Prinsessegade,116 men i
praksis var gaden allerede under kirkebyggeriet
blevet henlagt til de to andre parceller. Dette
skulle rejse et problem, da ejeren af en nabo
ejendom (matr. 260) krævede ejendomsret over
en del af det oprindelige gadeareal.117
Ved kirkebyggeriets standsning udlejedes de
endnu anvendelige bygninger, bortset fra for
valterboligen. Dette forhold videreførtes helt
frem til pladsens salg 1874. Lejeindtægterne til
faldt statskassen, ligesom det påhvilede de of
fentlige myndigheder at udføre de nødvendige
reparationer og ombygninger. Foruden byg
ningen udlejedes dele af det ubebyggede områ
de som haver eller oplagsplads for de ejendom
me, der grænsede op mod kirkepladsen (jfr.
fig. 114-115). Endvidere blev det tilladt flere af

Fig. 108. Situationsplan af Mar
morpladsen, udført 1828 af stadskonduktør C. Schlegel efter hof
bygmester C. B. Hornbechs re
kvisition.
1:2000.
Kunstakade
miets Bibliotek. – Site plan of Mar
morpladsen made in 1828 by the city
surveyor, C. Schlegel, requisitioned
by C. B. Hornbech, court superinten
dent of works.
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nabohusene at have vinduer og tagdryp mod
pladsen, dog under forudsætning af, at dette
ændredes, dersom kirken skulle blive fuldført.
I det følgende skal kort omtales de vigtigste
af ejendommene, hvis bygningshistorie og leje
forhold kan belyses gennem et fyldigt arkivma
teriale.118 Mod Store Kongensgade lå i nordvest
et to stokværk højt mur- og bindingsværks
hus på 13 fag (28¼ × 14 alen) med kviste
(fig. 108, 116). Huset eksisterede allerede, da
kirkepladsen etableredes (jfr. fig. 8). Sidenhen
blev her forvalterbolig og fra o. 1845 et asyl,
oprettet af dronning Caroline Amalie. 1867 af
løstes dette af Københavns tjenestepigehjem.119
Et skur nord for asylet var en tid indtil 1849
overladt prins Ferdinand som vognskur i be
kvem nærhed af hans residens i Bernstorffs pa
læ.120 Adskilt herfra af en mur med port ind til
pladsen lå smedeboligen, en toetages mur- og
bindingsværksbygning på 10 fag (20 × 11¾
alen). Bag denne var mod kirkepladsen en
blandingsmurs-bygning på to etager (25 × 8
alen), der var bolig for forvalteren ved det kon
gelige marmor- og stenoplag (Frederiks stenbrudsoplag). På pladsens søndre del lå en række
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Fig. 109. Prospekt af Marmorkirkens sydøstparti med stenhuggere og forskellige besøgende. Fotografi af
Vilhelm Tillge o. 1870. NM2. – View of the Marble Church to the south-east c. 1870.

KIRKERUINEN SOM MOTIV FOR LITTERATUR OG MALERKUNST

stenhuggerværksteder, der 1829-31 ombygge
des af C. B. Hornbech.121 Disse var med et
plankeværk adskilt fra det øvrige område.
Stenhuggerværkstederne var senest udlejet til
firmaet E. Nielsen, der iøvrigt 1866 havde søgt
at erhverve hele kirkepladsen, da spørgsmålet
debatteredes i rigsdagen (jfr. s. 597). En parcel
nærmest Bredgade, også tidligere bebygget
med stenhuggerværksteder, udlejedes senest til
billedhuggeren C. J. Rosenfalk. I hjørnet mel
lem disse to arealer opførtes 1872 en Frøbelsk
børnehave.72
I
kirkepladsens
nordøsthjørne
mod Bredgade lå endelig en toetagers bygning,
9 fag lang (45¼ × 11½ alen), opført dels af
grundmur, dels blandingsmur. Ejendommen,
der omfattede det tidligere billedhuggerværk
sted (opført 1765), var »herskabeligt« indrettet
og beboedes senest af kgl bygningsinspektør
P. E. I. Kornerup. På denne del af pladsen fik
plantageejeren Christopher McEvoy 1819 tilla
delse til at anlægge en gashytte, der skulle an
vendes til oplysning af hans egen bolig (Dehns
palæ) og de kongelige palæer på Amalienborg.
Gashytten blev dog atter nedlagt 1827 og mid
lerne herfra skænket til Garnisons sogns sko
le.122 En 4,5 alen høj mur med portal hegnede
kirkepladsen mod Bredgade.

KIRKERUINEN SOM MOTIV FOR
SAMTIDENS LITTERATUR OG MALER
KUNST
En redegørelse for Frederikskirkens skæbne
1770-1874 må foruden de konkrete projekter til
dens anvendelse omfatte dens betydning som
motiv i periodens poesi og billedkunst.
Motivet har flere aspekter. Byggeriet lå stille
på samme tid som det romantiske ruinsværme
ri kulminerede.123 Ruiner havde allerede i det
17. århundrede vundet indpas som en malerisk
staffage, der erindrede om svundne tiders stor
hed og stimulerede selverkendelsen. Det føl
gende århundredes udgravninger i Syditalien,
Herculanum og Pompeji skærpede interessen
for antikkens arkitektur. De klassiske bygnin
gers klare og logiske konstruktioner blev
grundstammen i det nyklassicistiske form

Danmarks Kirker, København
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sprog. Fra 1800’rnes begyndelse medførte nati
onalfølelse og en større historisk bevidsthed en
stigende interesse for nationale mindesmærker.
Det medførte, at de stemninger, ruinerne vak
te, mere og mere blev overført på deres proveniens. Frederikskirken blev allerede 1777 be
skrevet som »recht antic«.124 Associationerne
om Rom gentages af stadig flere. Men interes
sen synes præget af den aktuelle politiske situa
tion. Den kronologiske gennemgang af moti
vets popularitet viser en klar forbindelse mel
lem kunstnernes interesse og den aktuelle debat
(Kunstforeningens konkurrence 1834, de gen
tagne tanker om ruinens nedrivning og de kon
krete forslag til en anvendelse af såvel selve
bygningen som dens materialer, jfr. s. 588f.).
Et debatindlæg i »Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn« januar 1806 opsummerer den ambi
valente holdning til den både maleriske og sør
gelig ufuldførte kirke på et tidspunkt, hvor der
endnu var håb om, at C. F. Hansen ville fuldfø
re sin læremester C. F. Harsdorffs projekt
(s. 584), med ordene, at »dersom denne Kirke
havde været en Levning fra Oldtiden, dersom
man kunne sige: for adskillige Aarhundreder
siden var den en glimrende Bygning, men
Tidens Tand har forandret den til Ruiner, saa
vilde man kunne trøste sig med den Tanke, at
den dog engang havde været til, og at intet i
Verden kan vare evig. Men nu – nu føler man et
slags Harme over, at endog den menneskelige
Afmagt skal foreviges i Marmor ...«.125 1821
stillede det samme blad en »Gaade« i form af et
digt, hvori titlens »levende Døde« begræd sin
skæbne.126 Det resulterede i to »poetiske opløs
ninger«, som blev trykt i henholdsvis »Iversens
fyenske Avis« og »Riber Stifts Adresseavis«.127
Det er beskrivelser, som begge følger forlæg
get i såvel kompositionen som det nationaltkristelige grundsyn. Forfatningsændringen 1849
gav spørgsmålet om ruinens anvendelse forny
et aktualitet. Samtidig spores en mere nostal
gisk indstilling. »Fædrelandet« nævner 1852, at
der nu er mange som foretrækker at »conservere Ruinen som en smuk Ruin og bebygge det
omliggende Terrain«.128 Og fjorten år efter retter arkitekten Vilhelm Klein en skarp kritik
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Fig. 110. Christian Olavius Zeuthen: Marmorkirkens indre, set mod Amalienborg Plads, 1839 (s. 616). Kraks
Legat. – Christian Olavius Zeuthen: Interior of the Marble Church seen towards Amalienborg Plads, 1839.

mod en artikelforfatter fra »Kronen« som har
nok i, at kirken er stor, rund og af marmor, til
at »sværme løbsk og sige, at den i Skjønhed og
Materiale ikke staaer tilbage for noget af Roms
Oldtidsminder«.129
Ruinromantikken
har
på
dette tidspunkt fået en mere epigonisk ka
rakter.
De egentlige poetiske værker rummer de
samme tendenser som de polemiske indlæg i
bladene. 1811 gav B. S. Ingemann udtryk for
sit vemod, da han i »Elegie« så Marmorkirken
som et sørgeligt symbol på sin småtskårne
samtid.130 N. F. S. Grundtvig gav symbolikken
aktualitet, da han i »Roskilde-Riim« og »Roskilde-Saga« 1814 sammenlignede den tilsynela
dende tabte kirke med det land, der havde leve

ret dens sten.131 Tonen var skærpet, da han tre
dive år efter genoptog temaet med »Marmor
kirken«:
»Marmelsten fra Norges Fjæld
stævned over Havet
du til Axelstad i Kvæld
for at staa begravet
som et Barn i svøbet alt
ynkelig af Virak kvalt
og med rædsom Kulde
jordet over Mulde?
Kunstig bygt som til Ruin
med de samme skjønne Suler
trods din Rejsning rank og fin
luder du og skuler
uden Alter, uden Daab
uden Orgel, uden Haab
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som en Yngling skaldet
som et Barn forfaldet.
Kullet Kirke vel tilforn
har man set saa ofte,
men ej blot foruden Taarn
uden Tag og Lofte
med Vindøje kun for Glug
og med Gjenlyd kun for Suk
ej for Salmesange
det er Kaar fuldbange!
Daglig synker nu i Grus
Stenen som indviet
blev engang til Herrens Hus
har forgjæves biet
paa hvad som en Spaadomssang
Kirkegrunden overklang
varsled over Vugge
ingen hule Sukke.
Kirkeskibe, Kirkekor
længe ufuldendte
saa man vidt og bredt paa Jord
dog kun Tyrker nænte
halvbygt Herrens Bedehus
helt at lægge ned i Grus
eller af dets Buer
bygge Legestuer!
Er da Norden saa forgjort
Danmark saa forhærdet
Herrens Hus og Himlens Port
Kerubiner-Sværdet
frækt at byde Haan og Trods
som om ej det lød til os
Himlens Gud opægger
Templets ødelægger!
Fremad kun igjennem Slør
selv Profeten skimted
dog var paa de danske Ø’r
dejligt Søndags-Glimted
saa bag Sløret lærte vi
Tyrker-Tiden er forbi
Guderne i Norden
stige op ad Jorden!
Sandes det, da ej i Jord
synke dine Buer
Ej paa Kirkegrund i Nord
knejse Legestuer
men som i en Julenat
hvælves du til Kirke brat
hilser os i Vange
Engles Morgensange.
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Marmelsten fra Norges Fjæld
da du selv skal kvæde

sent du stævned hid i Kvæld
kun til Juleglæde
Morgengny om Midnat mørk
Paradiset nyt i Ørk
Livets Træ blandt Grave
midt i Edens Have!«132

Emil Aarestrup var mere blasfemisk, da han
1839 mindedes sin barndoms leg i Marmorkir
kens »Helgennischer«!133 Et typisk udslag af
den nyromantiske bølge er endelig Vilhelm
Bergsøes anvendelse af Frederikskirken i »Fra
Piazza del Popolo« 1866, hvor den patetiske
ruin afspejler helten Henry Vernons følelser.134
I
billedkunsten
anvendes
Frederikskirken
som et stadig tilbagevendende motiv fra
1800’rnes andet årti. C. W. Eckersberg brugte
den i et maleri, udført umiddelbart efter at han
var vendt hjem fra Rom, og har sandsynligvis
også anbefalet motivet i forbindelse med per
spektiv- og farvestudier. Ved siden af en række
mere nøgterne skildringer, som tilsyneladende
spejler denne indflydelse, kendes dog også bil
leder af en mere romantiserende karakter, hvor
kunstnerne har hæftet sig ved stemningsvæk
kende detaljer eller vist pladsen i al dens maleri
ske forfald. Denne mere genreprægede anven
delse af motivet vinder stadig større indpas og
synes efter o. 1850 enerådende. Den forbedrede
adgang til området har fra dette tidspunkt også
givet flere ældre kunstnere, såvel som amatører
lejlighed til at skildre ruinen (s. 610f.).
C. W. Eckersbergs billede (kat. 1, fig. 111)
ligger i forlængelse af hans romerske prospek
ter og danner en afrunding af hans indtryk fra
rejsen. Motivet er typisk set fra siden. Kirkens
østfacade er anbragt vinkelret på billedplanet,
så den sammen med portalens søjletromler
danner en ramme om et perspektivisk vue, der
lukkes af det daværende kadetakademi mod
nord. Modsætningen mellem Kadetakademiets
trekantgavl, facadens fremspringende og for
kortede dør- og vinduesindfatninger samt søj
lernes stærkt skyggede ellipsoidformer, for
vandler rummet til et geometrisk stilleben.
Samme plastiske opfattelse af de arkitektoni
ske elementer præger Eckersbergs romerske
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Fig. 111-112. C. W. Eckersberg: Prospekter af Marmorkirkens østparti. 111. Marmorkirkens kolonnade set
mod Fredericiagade, o. 1817 (s. 614). Den Hirschsprungske Samling. 112. Udsyn gennem Marmorkirkens
portal mod Amalienborg, før 1835 (s. 615). Øregaard Museum. – C. W. Eckersberg: Prospects of the eastern part of
the Marble Church. 111. The colonnade of the Marble Church towards Fredericiagade, c. 1817. 112. View through the
main doorway looking towards Amalienborg, pre-1835.

prospekter. I begge tilfælde medfører skildrin
gens akkuratesse en overdreven og næsten
idealiserende realisme. Billedet af Marmorkir
ken er ingen letgenkendelig vedute. Det er en
samling enkeltformer som er trukket frem og
gjort til selvstændige værdier i en perspektiv
studie.
En tilsvarende udnyttelse af ruinen findes i
en række tegninger og malerier udført af
Eckersbergs elever i 1830’rne og -40’rne. Moti
vets opblomstring kan sammenholdes med to
begivenheder. 1833 udsendte Eckersberg sin
»Forsøg til en Veiledning i Anvendelse af Perspectivlæren for unge Malere«, hvori han lige
som på de umiddelbart efterfølgende perspek
tivkurser anbefalede studieobjekter med kon

struktive komplikationer.133 Dette har givetvis
henledt kunstnernes opmærksomhed på Frede
rikskirken, der med de blottede former i de
ufuldførte mure var en prøvekollektion af per
spektiviske problemer – og lå så nær.
Den anden impuls kom fra Kunstforeningen,
der 1834 udskrev en konkurrence om anven
delsen af Frederikskirkens levninger (jfr.
s. 588). På dette tidspunkt var den økonomiske
krise overstået, og de liberalistiske idealer slået
igennem. Der var opstået en ny æsteticisme,
koncentreret om det virkelige og det nære,
hvor kunsten var en naturlig bro til en større
erkendelse og en bedre verden, og man be
stræbte sig på at udnytte såvel egne som natio
nale ressourcer på den bedste måde.136 Denne
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indstilling er en væsentlig spore til en række
mere idealistiske genreskildringer, hvor ruinen
indgik som kulisse i en arkadisk idyl.
Som udprægede eksempler på perspektivstu
dier kan nævnes to tegninger, udført af C. O.
Zeuthen 1839 (kat. 36-37). De er minutiøst
gennemarbejdede, med en sikker rumfornem
melse og sans for bygningens struktur. Det
mindste billede, der er forsynet med hjælpelin
jer, svarer til Eckersbergs, men er set mod syd.
Det største viser kirkens indre mod øst. Porta
len mod Amalienborg fremhæves med en
slagskygge, som flugter hjørnepavillonernes
tag og peger mod soklen til Frederik V.s rytter
statue (fig. 110).
Den samme portal er blandt de hyppigst
skildrede detaljer. Det fineste eksempel er en
sepiategning, som med sin præcise konstruk
tion og distinkte stregføring overbevisende er
tilskrevet Eckersberg (kat. 2). Portalen er i det
te tilfælde udformet som en ramme om et ud
syn, der fortoner sig i den takkelageindrammede rytterstatue. Lyset skærpes af den høje him
mel og forgrundens skygge og giver scenen på
den anden side af portalen et næsten sfærisk
præg (fig. 112). Tegningen er sandsynligvis ud
ført før 1835, da Thorald Læssøe signerede og
daterede en tegning med et næsten identisk billedudsnit (kat. 25). Læssøes øjepunkt ligger
dog både højere og længere tilbage. En usigneret tegning, som også skyldes Læssøe, viser
samme motiv fra et noget sydligere punkt
(kat. 26).
På baggrund af disse tegninger er Læssøe
desuden tilskrevet et maleri, hvor øjepunktet
atter ligger nord for aksen (kat. 27). Den inter
esse for ruinens maleriske kvaliteter som karak
teriserer disse tre billeder, er endnu tydeligere i
et billede signeret 1834, hvor nordmuren er set
indefra og stenenes gråskala modstillet en bid
blå himmel samt et kraprødt tag i det fjerne
(kat. 24).
Læssøe har endelig udført et maleri og to
tegninger, hvor et hjørne af ruinen danner for
grund i et prospekt af husene imod Store Kon
gensgade (kat. 28-30). Billeder af samme type
findes hos F. C. L. Zweidorff, F. H. Sødring og
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G. E. Libert, samt blandt H. G. F. Holms pro
spekter (kat. 35, 17-19, 32, 34, 5-8). De viser
alle ruinen parallelt med billedplanet og hus
rækken vinkelret derpå. Læssøe har atter kon
centreret sig om murmassen og skildret den
med skulpturel monumentalitet. Hos ham er
husene staffage. De øvrige har mere malet mil
jøet. Hos dem er ruinen staffage. Zweidorff
lader kun en enkelt søjle markere lokaliteten.
Sødring har i et maleri af udsigten mod syd
1835 stillet ruinen i forgrunden, men har i såvel
studier som replikker kun interesseret sig for
husene. Libert har fulgt både Læssøe og Sød
ring så nøje, at der i flere tilfælde er sket for
vekslinger.137 Ruinen er kun med i det billede,
der som Læssøes er set mod nord (kat. 33).
Men den domineres af en noget længere hus
række (fig. 114). Læssøes og Liberts billeder
blev begge udstillet 1838 og anmeldt af kunst
historikeren N. L. Høyen.138 Han bemærkede,
at »Ruinen er Hovedgienstanden i den førstes

Fig. 113. Wilhelm Bendz: Marmorkirkens indre, set
mod nord, 1824 (s. 614). Oliemaleri. Det National
historiske Museum på Frederiksborg. – Wilhelm
Bendz: Interior of the Marble Church seen to the north.
1824. Oil painting.
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Fig. 114. G. E. Libert: Parti af Marmorpladsen. Morgenbelysning, 1838 (s. 616). LL fot. 1980. – G. E. Libert:
View of Marmorpladsen in morning light, 1838.

Arbeide, Bygningerne bagved den har derimod
mere interesseret den sidste«. Høyen havde
mere glæde af at betragte Liberts maleriske
bagfacader »med Sengeklæder som soles og
Vadsk som tørres«, end Læssøes omhyggeligt
udførte, men fade ruin. Hans ønske om at Læs
søe helt havde udeladt den »Stump som man
seer af Marmorkirken« er typisk. Et halvt år
tidligere var Liberts maleri af partiet mod syd
blevet betragtet med »fortient Opmærksom
hed« af Kunstbladet, som især havde hæftet sig
ved kunstnerens korrekte opfattelse af stedets
»italienske Karakter«.139 Marmorpladsen var
blandt de få steder i København, hvor bagfaca
derne lå frit. De opstablede sten på pladsen øgede det pittoreske præg. Men det var husenes

naturligt opståede forfald som gav den egentli
ge stemning. Ikke ruinen. Både Zweidorff,
Sødring og Libert har malet pladsen i et klart
og roligt lys og med en dæmpet kolorit, som
understreger dens sydlandske karakter. Det
nære er blevet eksotisk – og derigennem ideali
seret.
H. G. F. Holm har også interesseret sig for
stedets stemning, men med et andet resultat.140
Holm udførte en lang række prospekter med
københavnske motiver, hvoraf Marmorplad
sen var blandt de foretrukne. Den udgør bag
grunden i en skildring af prins Ferdinands og
prinsesse Carolines indtog 1829 (kat. 4) og er
hovedemnet for en række yngre værker (kat. 514). Et stik af faderen I. Holm efter en af søn-

KIRKERUINEN SOM MOTIV FOR LITTERATUR OG MALERKUNST

611

Fig. 115. H. G. F. Holm: Marmorkirken og den omkringliggende plads, set mod Store Kongensgade, o. 1835
(s. 615). Farvelagt pennetegning. Øregaard museum. – H. G. F. Holm: The Marble Church and its setting, seen
towards Store Kongensgade, c. 1835. Pen and colour wash.

nens tegninger viser området i fugleperspektiv
(kat. 14). Resten af Holms prospekter viser en
ten et hjørne af kirken, set mod dels Bredgade,
dels Store Kongensgade (fig. 115), eller hele ru
inen, set fra nord. Typerne gentages med for
bløffende omhu og kan i flere tilfælde kun ken
des fra hinanden ved de forskellige påskrifter
eller ved anvendelsen af en anden teknik.
Holms billeder danner en gruppe for sig. Hans
udsigt mod Store Kongensgade svarer til Sød
rings maleri og synes at foregribe dette. Men
de fleste af hans prospekter er udaterede og
svære at placere.141 Billedernes holdning er
konstant. Ruinen er skildret med en stedvis næ
sten uorganisk kulissestruktur. De løstliggende
sten er fjernet til fordel for en række idylliske

scener med får og geder, koner der tørrer tøj og
børn der leger. Stemningen er pastoral og væk
ker tydelige associationer om det lykkelige
landliggerliv, som var drømmen for det bor
gerskab, hvor Holm fandt sine kunder.
Et tidligt og atypisk eksempel på Eckersberg-elevernes udnyttelse af ruinen er et male
ri, udført af Wilhelm Bendz 1824 (fig. 113,
kat. 3). Bendz var blandt Eckersbergs tidligste
privatelever.142 Og han har valgt en lige så sub
jektiv synsvinkel som sin lærer. Billedet er lige
som flere af Eckersbergs prospekter fra Peterspladsen og Colosseum set udefra og ind gen
nem to af omgangens piller. Bendz’ billede har
dog en mere kompliceret komposition, idet
han har stillet sig så langt tilbage, at han har fået
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Fig. 116. Marmorkirkens ruin, set fra Store Kongensgade. Usigneret blyantstegning (s. 615). KglBibl. – The
ruins of the Marble Church seen from Store Kongensgade. Unsigned pencil drawing.

mulighed for både at skildre lysets spil over den
rundede og af buer og nicher brudte mur på
den anden side af centralrummet, samt at un
derstrege modsætningen mellem denne skarpt
oplyste torso og det dunkle proscenium, som
rammer den ind. Et par staffagefigurer gror op
fra mørket og skaber et ekstra spændingsmoment i kontrasten mellem det døde og det le
vende, stort og småt. De mægtige mure lukker
sig næsten anklagende om de diminutive men
neskeskikkelser.
Blandt de kunstnere, som har afbildet byg
ningen i tiden før 1850 savnes ellers ivrige arki
tekturmalere af Eckersbergskolen som Con
stantin Hansen, Christen Købke, Jørgen Roed
og Martinus Rørbye.143 Lorents Frølich, der
voksede op i ejendommen matr. 65 på Store

Kongensgade144 og J. T. Lundbye, der 1839-41
boede i matr. 259 umiddelbart ind til kirkeplad
sen, glimrer ligeledes ved deres fraværelse.
Lundbye har tegnet sin egen bolig.145 Men rui
nen skildres kun med ord, skønt han dog fandt,
at den trods sin jammerlighed havde »noget
smukt og var saa kostelig opført, at man havde
Glæde af at betragte den«.146
En usigneret og udateret pennetegning fra
o. 1840 viser ruinen set fra en ejendom på Store
Kongensgade, som ifølge en rekonstruktion af
øjepunktet må være huset på hjørnet af Hinde
gade,
modsat
Frølichs
hjem
(fig.
116,
147
kat. 39).
Stregen er svær at identificere og
kan med lige stor sandsynlighed henføres til
flere forskellige kunstnere. Den dirrende pen
selføring som især karakteriserer vegetationen,
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minder en del om Købke. Men det kan ikke
afgøres, om der virkelig er tale om Købke, eller
om tegningen skyldes en af hans nærmeste,
muligvis landskabsmaleren F. H. Sødring.148
Den norske maler Frandtz Bøe, der gik på
Kunstakademiet i København 1840-48 og var
elev af Købke,149 er også blevet foreslået.130
De fleste af de mere veduteprægede prospek
ter af ruinen fra tiden efter o. 1850 er enten hel
hedsindtryk eller skildringer fra kirkens indre.
Illustreret Tidende bragte 1861 et eksteriør,
som er signeret C. N., men bortset fra et par
krinolineklædte kvinder udført i nøje overens
stemmelse med Holms (fig. 106, kat. 55). Et
par omtrent samtidige blyantsskitser er set fra
samme sted (kat. 56, 64-65). Den ene er signe
ret PL og kan skyldes Jens Peter Lund, der
o. 1865 leverede forlægget til et litografi af kir
ken som blev bragt i C. W. Stinck’s prospekt
bog (fig. 132).151
Samme synsvinkel er desuden brugt af C. A.
Kølle i en tegning, der viser ruinen i en mere
fragmentarisk tilstand132 og med en indhegnet
sti langs siden.153 Kølles komposition og dra
matiske stemning genfindes i en usigneret
blyantstegning, som udfra en dame med tour
nure i forgrunden må dateres til o. 1870 (kat.
64). Muligvis skyldes den også Kølle.
H. D. Martens, som havde interesseret sig

Fig. 117. H. D. C. Mar
tens:
Marmorkirkens
ruin, set fra sydøst, 1856
(s. 617). Det Nationalhi
storiske
Museum
på
Frederiksborg
(depone
ret på Frihedslund Læ
rergård). – H. D. C.
Martens: The ruins of the
Marble Church seen from
the south-east, 1856.
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for kirken fra 1830’rne, udførte 1856 et let
idealiseret kæmpeprospekt, som i modsætning
til de øvrige helhedsindtryk er set fra syd, så
murene viser sig fra den side, hvor de står hø
jest. Et strålende sollys fuldender den fredfyld
te stemning, hvor græssende får og søndagsklædte folk flanerer mellem de byggemodne
sten (kat. 52). Billedet blev bestilt af Christian
VIII, men overgik til Frederik VII.154 Det ind
går som et absolut forsvar i tidens yderste aktu
elle bevaringsdebat (fig. 117).
Blandt andre eksteriørskildringer kan næv
nes et dystert vue mod syd med ruinen for en
den af en blindgyde med plankeværk og vælte
de skure til siderne og en tørresnor på tværs
(kat. 61). Marie Bolting har samme synsvinkel,
men længere distance i et nogenlunde samtidigt
miniaturemaleri, hvor høje hække og blom
sterflor dog har erstattet gyden (fig. 119,
kat. 62). To næsten identiske malerier set vin
kelret på Bredgade må begge tilskrives
J. F. Busch (kat. 40-41). Helt usædvanlige ek
sempler er endelig C. F. Bayers hyppigt repro
ducerede prospekt med Marmorkirken i bag
grunden og Bredgade med Livgarden og et par
hestetrukne vogne i forgrunden (kat. 54), samt
en næsten impressionistisk blyantsskitse af
stenhuggerværkstederne langs kirkens sydside,
udført af David Jacobsen (kat. 51, fig. 118).155
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Fig. 118. David Jacobsen: Ruinen, set mod Bredgade, i forgrunden stenhuggerværksteder, o. 1855 (s. 617).
Københavns Bymuseum. – David Jacobsen: The ruin seen towards Bredgade with stonemasons’ yards in the fore
ground, c. 1855.

Efter o. 1861, da der på Orla Lehmanns ini
tiativ blev ført en sti gennem ruinen, har flere
skildret kirkens indre, ofte med udsigt mod
rytterstatuen og ofte med en forbipasserende
som dens pendant (kat. 66-67, 74).
Samtidig med disse sene billeder af ruinens
indre er endelig et sidste af dens ydre, hvor den
danner den naturlige baggrund for et sceneri,
som blev bragt i det københavnske vittigheds
blad »Punch« 1875: »Tietgen på vej til sin ruin
...« (fig. 134, kat. 73).
KATALOG.
BILLEDER AF FREDERIKSKIRKEN
1770-1874
Kataloget s. 614 giver først og fremmest en
oversigt over eksempler i offentlige, danske
samlinger. Privatejede værker er medtaget i
den udstrækning, de er publiceret, ligesom illu
strationer i aviser og blade er nævnt, når littera
turen er registreret i forbindelse med den gene
relle litteraturgennemgang. Kataloget gør der
for intet krav på at være komplet.

1.

2.

3.

4.

5.

Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853):
Marmorkirkens kolonnade mod Bredgade, i
baggrunden Landkadetakademiet. Ca. 1817. Olie på lærred. 38×26 cm. Den Hirschsprungske
Samling (fig. 111).
Usign. (Eckersberg?): Marmorkirkens portal set
mod Amalienborg. Før 1835. Sepia. 29×22 cm.
Øregaard (fig. 112). Tilskrivningen til Eckersberg skyldes museumsinspektør Steffen Linvald.
Wilhelm Ferdinand Bendz (1804-32): Marmor
kirkens indre. 1824. Olie på lærred. 22,5×19
cm. Sign. W. Bendz 4/10 1824. Det Nationalhi
storiske Museum på Frederiksborg (fig. 113).
Heinrich Gustav Ferdinand Holm (1803-61):
Festdekorationen i Bredgade i anledning af prins
Ferdinands og prinsesse Carolines indtog 1/8
1829. I baggrunden Marmorkirken. 1829. Akva
rel. 32×76 cm. På bagsiden senere påskrift:
H. F. G. Holm 1829. Det Nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg (fig. 107).
Samme: Fra Marmorpladsen, set mod Store
Kongensgade. 1833? (jfr. nedenfor). Akvarel. På
sten i forgrunden signeret Holm. Afbildet hos
Zachariae (note 140) s. 42, uden angivelse af mål.
I billedteksten til gengæld, at akvarellen er ud
ført »Aar 1833«. Placeringen af signaturen på en
af marmorblokkene er typisk for såvel Holm
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

som de fleste, der overhovedet signerer deres
billede af ruinen. Hvor pladsen rummer flere
sten end hos Holm, vækker stenen med påskrif
ten associationer om en kirkegård med gravsten.
Samme: Marmorpladsen, set mod Store Kon
gensgade. O. 1835. Akvarel. 17×21 cm. På sten
op ad muren signeret Holm. Bymuseet. Som
kat. nr. 5, tilføjet et par koner, der hænger tøj
op. Støtterne under den forreste søjle er blevet til
småsten.
Samme: Marmorpladsen, set mod Store Kon
gensgade. O. 1835. Farvelagt pennetegning.
15,8×19,7 cm. (lysmål). Øregaard. Som kat.
nr. 6 (fig. 115).
Samme: Marmorpladsen, set mod Store Kon
gensgade. O. 1835. Farvelagt pennetegning.
17,5×21,5 cm. På sten op ad muren signeret
Holm. Solgt hos Bruun Rasmussen maj 1977
(auktion 361, nr. 4). Som kat. nr. 7, med ubety
delige ændringer i staffagen.
Samme: Marmorkirkens ruin, set mod Bredga
de. I baggrunden Dehns og Bernstorffs palæer.
1842. Akvarel. 15,5×21 cm. På sten i forgrun
den sign. Holm i Kiøbenhavn 1842. Det Natio
nalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Samme: Marmorkirkens ruin, set mod Bredga
de. I baggrunden Dehns og Bernstorffs palæer.
O. 1840. Akvarel. 15×21 cm. På sten i forgrun
den signeret Holm. Solgt hos Bruun Rasmussen
marts 1979 (auktion 391, nr. 56). Som kat. nr. 9
med ubetydelige ændringer i staffagen.
Samme: Marmorkirkens ruin, set fra nord.
O. 1850. Farvelagt pennetegning. 21,5×34 cm.
Sign. Holm. Øregaard.
Samme: Marmorkirkens ruin, set fra nord.
O. 1850. Akvarel. 27,5×34 cm. På sten i for
grunden signeret Holm. Bymuseet. Som kat.
nr. 11 med ubetydelige ændringer i staffagen.
Samme: Marmorkirkens ruin, set fra nord.
O. 1850. Akvarel. 21×32,5 cm. Solgt hos Bruun
Rasmussen marts 1979 (auktion 391, nr. 54). Af
bildet hos Zachariae (note 140) s. 19. Som kat.
nr. 11-12, med ubetydelige ændringer i staf
fagen.
Samme: Marmorkirkens ruin, set fra syd, med
Bredgade til højre. Stik udført af H. G. F. Holms
fader, Jens Holm (1776-1859). O. 1840. 13,8×17
cm. (Plade samt tryk af samme, på det National
historiske Museum på Frederiksborg. Begge har
tilhørt C. F. Tietgen). Herudover kendes en ræk
ke privatejede billeder udført af H. G. F. Holm,
med motiver svarende til de ovenfor omtalte.
V.L. (sign. på stenblok): Marmorkirkens ruin,
set mod Store Kongensgade. O. 1840? Laveret
pennetegning. 15,5×19 cm. Bymuseet. Motivet
svarende til kat. nr. 5.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Christian Bernhard Hornbech (1772-1855, arki
tekt): Geometrisk tegning af dekorationen i
Bredgade ud for Frederikskirken ved prins Fer
dinand og prinsesse Carolines indtog 1829. Sam
men med perspektivisk tegning af samme udstil
let på Charlottenborg 1831, jfr. Carl Reitzel:
Fortegnelse over danske Kunstneres Arbejder
1807-82.
Frederik Hansen Sødring (1809-62): Marmor
pladsen, set mod Store Kongensgade. O. 1833.
Olie på lærred. 24×30 cm. Privateje, jfr. Vestergaard (note 148) nr. 85, samt Christensen og
Monrad (note 154), nr. 146. Påskrift på blænd
rammen udført af ejer 1899f: F. Sødring 1833.
Afbildet hos Elling (kat. 26) s. 46.
Samme: Marmorpladsen, set mod Store Kon
gensgade. 23,9×30,2 cm. Vestergaard (note 148)
nr. 86.
Samme: Marmorpladsen, set mod Store Kon
gensgade. 16×21 cm. Vestergaard (note 148)
nr. 87.
Samme: Marmorpladsen i Kjøbenhavn. Studie.
Vestergaard (note 148) nr. 88. Muligvis identisk
med kat. nr. 22.
Samme: Parti af Marmorpladsen med ruinerne af
den ufuldførte Frederikskirke. 1835. Olie på lær
red. 77,5×98 cm. På sten tv. signeret 18 14/2 35.
F. Sødring, og på sten midt i billedet dateret
1835. Statens Museum for Kunst. Vestergaard
(note 148) nr. 84.
Samme: Parti ved Marmorpladsen. Studie. Ud
stillet på Charlottenborg 1847, jfr. Reitzel
(kat. 16) samt Vestergaard (note 148) nr. 173.
Samme: Parti af Marmorpladsen. 1862? (jfr. ne
denfor). Olie på lærred. 47×47 cm. Ifølge Ve
stergaard (note 148) nr. 185 signeret og dateret
F. Sødring 28. maj (sic) 1862. Sødring døde
18. april 1862.
Thorald Læssøe (1816-78): Fra det indre af Mar
morkirken. 1834. Olie på lærred. 34×25,5 cm.
Sign. T. Læssøe 1834. Bymuseet.
Samme: Marmorkirkens portal mod Ama
lienborg. 1835. Blyantstegning. 20,5×19 cm.
Sign. Thorald Læssøe. Marmorkirken 22. april

1835. NM2.
26.

Samme: Marmorkirkens portal mod Ama
lienborg. O. 1835. Tegning. Afbildet i Christian
Elling: Det klassiske København, 1944, s. 44.
Som kat. 25, men med øjepunkt syd for aksen.
27. Samme: Marmorkirkens portal, set mod Ama
lienborg. O. 1835. Olie på lærred. 28,5×24,5
cm. Privateje, jfr. Christensen og Monrad (note
154) nr. 89. Som nr. 25-26, med øjepunkt nord
for aksen og figurstaffage. Billedet har været til
skrevet F. H. Sødring.
28. Samme: Marmorkirkens ruin, set mod Frederi-
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ciagade, tv. Store Kongensgade. O. 1838.
Blyantstegning. 18×23 cm. KglBilbl. Kort- og
billedsamling.
29. Samme: Parti af Marmorpladsen med ruinerne af
den ufuldførte Marmorkirke. 1838. Olie på lær
red. 72,5×92,5 cm. Signeret Thorald Læssøe
1838. Statens Museum for Kunst, dep. Bymu
seet. Som kat. nr. 28, der givetvis er forarbejde.
30. Samme (tilskrevet): Udsigt fra Marmorpladsen
mod Store Kongensgade. O. 1840. Farvelagt
pennetegning. Fot. herefter KglBibl. Kort- og
billedsaml. Afbildet hos Frølich (note 145)
s. 199.
31. Henrich Christian From (1811-79): Det indre af
Marmorkirken. Udstillet på Charlottenborg
1836, jfr. Reitzel (kat. 16).
32. Georg Emil Libert (1820-1908): Parti af pladsen
ved Marmorkirken. 1837. Olie på lærred.
22×28,5 cm. Bymuseet. Billedet har oprindelig
været tilskrevet F. H. Sødring og betragtet som
forarbejde til kat. nr. 21. Navnet blev rettet
1921, under henvisning til en senere påskrift på
billedets blændramme: 1837 – E. Liebert. På lær
redets bagside kan desuden skelnes 1837; hele
dette år var Sødring bortrejst. Billedet svarer til
kat. nr. 17, med ubetydelige ændringer i detal
jen. Malemåden svarer dog mere til kat. nr. 3334. Tørretøjet på baghusfacaderne er så godt som
identisk med tøjet på kat. nr. 34.
33. Samme: Parti af Marmorpladsen. Morgenbelys
ning. 1838. Olie på lærred. 78,5×99 cm. Sign.
G. E. Libert. 1838. Marmorkirken. Udstillet på
Charlottenborg 1838, jfr. Reitzel (kat. 16). Des
uden Christensen og Monrad (note 154) nr. 84.
Billedet svarer til kat. nr. 29, med en noget læn
gere husrække (fig. 114).
34. Samme: Parti fra pladsen ved Marmorkirkens
ruin set mod Store Kongensgade. Vinter. 1839.
Olie på lærred. 47×62,5 cm. Sign. Libert 1839.
Øregaard. Udstillet på Charlottenborg 1839, jfr.
Reitzel (kat. 16). Billedet svarer til kat. nr. 32,
men er ændret til vinterstykke.
35. Frederik Ludvig Christian Zweidorff (1816-65):
Parti ved Marmorkirkens ruin. O. 1849. Olie på
papir på lærred. 15,5×20,5 cm. Privateje, jfr.
Christensen og Monrad (note 154) nr. 160. Bille
det er set mod husene i Fredericiagade. Af ruinen
ses blot en enkelt søjle th.
36. Christian Olavius Zeuthen (1812-90): Marmor
kirken i København. 1839. Farvelagt pennetegn.
med hjælpelinier i blyant. 30×21,5 cm. Sign.
Zeuthen 1839. Marmorkirken i Kiøbenhavn.
KglBibl. Kort- og billedsaml. Billedet svarer til
kat. nr. 1, men er set mod syd.
37. Samme: Marmorkirken i København. 1839. La
veret og til dels farvelagt pennetegning. 32×40,5

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
47.

cm. Sign. Zeuthen 1839. Under signaturen: Hele
Grunden bygget af Granit Blokke. Alle Muurtykkelser er indvendig af Granit-Blokke. Tv.:
Marmorkirken i Kiøbenhavn. Kraks Legat. Af
bildet i Harald Langberg, Arkitekturens oprin
delse og andre perspektiver, 1963, s. 33 samt på
omslag (udsnit) (fig. 110).
Christian Martin Tegner (1803-81): Ruinens in
dre. O. 1840. Blyant. 17,5×13,5 cm. Sign.
C. M. Tegner. KglBibl. Kort- og billedsaml.
Usign. (Frans Diderik Bøe, 1820-1912?): Udsigt
mod Marmorkirkens ruin fra hjørnet af Hinde
gade og Store Kongensgade. O. 1840. Blyant.
21×24,5 cm. Påskrifter vedr. farve og diverse
detaljer. KglBibl. Kort- og billedsaml. (fig.
116).
Johan Frederik Busch (1825-83): Marmorkirkens
ruin med Dehns palæ i baggrunden. O. 1845.
Olie på lærred. 27,5×26,3 cm. Bymuseet.
Samme: Marmorkirkens ruin med Dehns palæ i
baggrunden. O. 1845. Olie på lærred. 34,5×30,5
cm. Sign. I. B. Øregaard. Tilskrevet Niels Iver
sen Bredal (1772-1831). På grund af denne
kunstners tidlige dødsår og billedets slående lig
hed med kat. nr. 40 er det mere rimeligt at hen
føre det til Busch.
Peter Ivar Johannes Ølsted (1824-87): Fra det in
dre af Marmorkirkens ruin. O. 1845. Sepia. 26,4
× 24,6 cm. Sign. med blyant: Ølsted. Bymu
seet.
Usign.: Marmorkirkens ruin set fra Frederiksgade. O. 1845. Akvarel omgivet af smal sort ram
me i tusch. 19,2×13 cm. Øregaard. Billedet er i
museets kartotek dateret til o. 1835, men vanske
ligt at bedømme. Synsvinklen er typisk for tidli
ge fotografier af kirkeruinen.
Samme: Nordre halvdel af Marmorkirkens øst
facade. O. 1845. Akvarel omgivet af smal sort
ramme i tusch. 18,5×12 cm. Øregaard. Billedets
malemåde samt den sorte ramme svarer til kat.
nr. 43. Det er i museets kartotek dateret til
O. 1840, men lige så svært at bedømme som kat.
nr. 43.
Usign.: Marmorkirkens ruin, detalje af mur ved
nordre sideindgang. O. 1845. Olie på lærred. 44
× 62,5 cm. Øregaard. Billedet er i museets kar
totek dateret til o. 1860, men sandsynligvis no
get ældre.
Usign.: Marmorkirkens ruin set mod Fredericia
gade. O. 1845. Olie på træ 22×31 cm. Øregaard.
Usign.: Marmorkirkens ruin, set fra nord.
O. 1850. Blyant. 15,5×29,5 cm. KglBibl. Kort
og billedsamling. Billedet er skitsepræget, forsy
net med påskrifter vedr. diverse detaljer og med
enkeltheder tegnet ud ved siden af hovedmoti
vet. Papiret er foldet på midten.
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48. L. H. (sign. på stenplade sammen med årstallet
1852): Marmorkirkens portal set mod Ama
lienborg. 1852. Pennetegning. 32×19 cm. By
museet.
49. Vilhelm Dahlerup (1836-1907): Ruinens indre.
1854. Laveret pennetegning. 23,3×28,8 cm. By
museet. Udsnittet svarer til kat. nr. 3.
50. August Thomsen (1813-86): Mindre parti af rui
nens indre. Datering uvis. Olie på lærred. 63×46
cm. Bymuseet. Billedet er deponeret og har ikke
været til at se. Museet har ikke angivet datering.
Kunsternavnet fremgår af en blyantspåskrift på
blændrammen.
51. David Jacobsen (1821-71): Ruinen, set mod
Bredgade, i forgrunden stenhuggerværksteder.
O. 1855. Blyant. 16×25 cm. På tegningens bag
side skitse til figur (statue), forsynet med diverse
notater. Stemplet DJ. På papiret, hvorpå tegnin
gen er opklæbet, desuden senere påskrift: David
Jacobsen. Bymuseet (fig. 118).
52. Hans Ditlev Christian Martens (1795-1864): Fre
derikskirkens ruin. 1856. Olie på lærred.
136×220 cm. Sign. H. D. C. Martens/Pincit
1856. Det Nationalhistoriske Museum på Frede
riksborg, dep. Frihedslund Lærergård, Ruds
Vedby. Udstillet på Charlottenborg 1857, jfr.
Reitzel (kat. 16) samt Christensen og Monrad
(note 154) nr. 162 (fig. 117).
53. Usign.: Marmorkirkens ruin set fra Bredgade.
1856. Sepia. 11,5×15,5 cm (lysmål). Mærket
1856. Øregaard.
54. Christian Frederik Bayer (1841-1933): Marmor
kirkens ruin set fra Bredgade med livgarde og
hestevogne i forgrunden. O. 1860. Sepia. 21,8
×32 cm. Sign. Bayer. Øregaard. Synsvinklen
som kat. nr. 53. Billedet danner forlæg for stik
samt kolorerede postkort.
55. C. N. (sign. på stenblok i forgrunden): Den ufuldendte Frederikskirke, nu kaldet Marmorkir
ken. 1861. Litografi i Illustreret Tidende 24. nov.
1861, s. 60. Billedet svarer til kat. nr. 11-13, med
ændret staffage (fig. 106).
56. P. L. (Jens Peter Lund 1821-71?): Marmorkir
kens ruin set fra nord. O. 1865. Laveret blyants
tegning. 14,5×19 cm. Sign. i nederste venstre
hjørne P. L. NM2. Tegningen ligner dog et lito
grafi udført af Adolf Kittendorph i Nordisk Penning-Magazin, red. Erich Chr. Monrath, 1842,
no.31, sp.495. Fig. 132.
57. Jens Peter Lund (1821-71): Marmorkirken –
l’Eglise
Marbrée.
O.
1865.
Litografi
af
J. V. F. Larsen (1830-92) til Københavnske Pro
spekter, jfr. Linvald og Nielsen (note 151) s. 61.
10×14,2 cm.
58. Usign.: Marmorkirken set fra sydøst. O. 1865.
Stik. 3,5×5 cm. NM2.

59. Niels Andreas Bredal (1841-88): Portalet i rui

60.

61.

62.

63.

64.
65.

nerne af den ufuldførte Frederikskirke i Kjøbenhavn. 1865. Olie på lærred. 37×31,5 cm. Det
Narionalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Udstillet på Charlottenborg 1865, jfr. Reitzel
(kat. 16).
Samme: Marmorkirkens ruin set mod Ama
lienborg. 1866. Pen. 20,5×14,8 cm (lysmål). Det
Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Billedet svarer til kat. nr. 59.
Usign.: Marmorkirkens ruin, set fra nord.
O. 1870. Olie på lærred. 33×44 cm. Øregaard.
Billedet er på bagsiden mærket Erik Pauelsen.
Denne døde 1790 og kan umuligt have været
mester for billedet. Muligvis kan skelnes en sig
natur HJ eller HF.
Marie Bolting (data ukendte. Bag hendes øvrige
værker kendes et maleri signeret M. B. og date
ret 1869. Jfr. Weilbachs Kunstnerleksikon, udgå
et materiale): Marmorkirkens ruin, set fra nord.
O. 1870. Olie på pap. 10,5 cm i diameter. By
museet (fig. 119).
V. Mørch: Ruinen, set imod hovedportalen.
1870. Litografi i Illustreret Ugeblad, no. 3,
16. april, 1870.
Usign.: Ruinen, set fra nord. O. 1870. Blyant.
33×44,5 cm. Øregaard.
Claus Anton Kølle (1827-72): Ruinen, set fra
nord. O. 1870. Blyant. 32,5×44,5 cm. Sign.
C. Kølle. Bymuseet. Billedet svarer til kat.
nr. 64, der muligvis også er udført af Kølle.

Fig. 119. Marie Bolting: Marmorkirkens ruin, set
fra nord, o. 1870 (s. 617). Københavns Bymuseum. – Marie Bolti
from the north, c. 1870.
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Heinrich Wenck (1851-1936): Marmorkirkens
indre set mod Amalienborg. 1871. Akvarel. 23
× 14 cm. Sign. H. W. 21/4 1871. Marmorkir
ken. Bymuseet.
Carl Milton Jensen (1855-1928): Marmorkirkens
indre set mod Amalienborg. 1873. Olie på lær
red. 24×35 cm. Sign. i nederste højre hjørne. 18
×73. Herunder på sten, Milton Jensen. Bymuse
et, dep. 1. Bygningsinspektorat.
Joseph Theodor Hansen (1848-1912): Parti af
Marmorkirken. 1874? Udstillet på Charlottenborg 1874, jfr. Reitzel (kat. 16).
Usign.: Ruinen, set fra nord. 1874. Litografi i
Arbejdervennen, no. 42, 11. okt. 1874.
Usign.: Marmorkirkens indre, set mod nord.
O. 1875. Olie på lærred. 86×120 cm. Det Natio
nalhistoriske Museum på Frederiksborg, dep.
Frihedslund Lærergård, Ruds Vedby. Jfr. Chri
stensen og Monrad (note 154) s. 84 (fig. 120).
Eduard Hannibal Hansen (1822-?): Marmorkir
ken, set fra sydøst. O. 1875. Tegning kendt fra
fot. NM2.
Usign.: Marmorkirken, set fra nord. O. 1875.
Akvarel. 26×41,5 cm. Det Nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg. Billedet er det første
af en serie på tre, som viser ruinen, den nuvæ
rende kirke under opbygning, samt denne efter
færdiggørelsen.
Usign.: »I Bredgade«. Marmorkirkens ruin, set
fra Bredgade, hvor borgere diskuterer Tietgen
på vej til ruinen. Tekst: »Der gaar Tietgen jo sin
Ruin imöde!« Tegning i Punch 1875, s. 187
(fig. 134).
Usign.: Marmorkirkens indre. 1876. Litografi i
Illustreret Tidende 23. april 1876, s. 290.

Fig. 120. Usigneret: Marmorkirkens ruin, set mod
nord (s. 618). O. 1875. Det Nationalhistoriske Mu
seum på Frederiksborg. – The ruins of the Marble
Church seen towards the north. C. 1875. No signature.

NOTER TIL S. 591-618
1

Om bygningsadministrationen, specielt af Frede
rikskirken i den omhandlede periode, jfr. Voss:
Bygningsadministrationen i Danmark under Ene
vælden, 1966, s. 76, 86f., 97, 105f.
2 Om bygningsadministrationen efter 1849, jfr. ge
nerelt Grethe Ilsøe: De kgl. bygningsinspektorater, i
Arkiv, 1966-67, s. 71-86. Desuden om Indenrigsmi
nisteriets 3. departement, G. N. Kringelbach: Den
civile Centraladministration 1848-1893, 1894, s.
150f.
3 For Reverdils optegnelser, jfr. Struensee og Hoffet
i Kjøbenhavn 1760-1772, udg. L. Moltke, 1859,
s. 178f.
4 Bregentveds arkiv (jfr. note 35, s.560), brev fra
A. G. Moltke til J. H. E. Bernstorff. Denne nåede al
drig at besvare brevet; samme dag, det blev skrevet,
afgik han ved døden.
5 Jfr. herom Fr. Schiøtt: Architekterne J. G. Rosen
berg og G. E. Rosenberg, i Architekten, IV, 1902,
s. 239, dog uden angivelse af kilde.
6 Krohn (note 45, s. 461), II, s. 26. Endnu 1777 kom
menterede Jardin sagen i et brev af 12. jan. til en ikke
navngiven dansk bekendt. I sit efterskrift konstatere
de han nøgternt: »Det ser ud til, at arbejderne med
den kongelige Frederiks Kirke endnu bliver ud
skudt«, jfr. Rtk. 2214.68, Breve, dokumenter og ak
ter vedk. partikulære personer.
7 Jfr. Rtk. 423.2-9, Kopibøger, 8.juli 1773, Rtk.
423.11-21, Ekstraktprotokoller, 29. jan. 1779 og 12.
maj 1780.
8 Jfr. Meier, s. 70, der her referer en optegnelse »i et
gammelt Haandskrift«.
9 Jfr. Rtk. 423.2-9 med koncepter Rtk. 423.11-21
(om reparationer 1773, 1775, 1776-81, sidstnævnte
år dog kun for 50 rdl.). Desuden Rtk. 245.414
(17. maj 1782), Rtk. 245.471, (1790), samt Byg
ningsrgsk. (jfr. note 53, s. 561) 1770-93.
10 Jfr. materialopgørelse i Moltkes arkiv (note 59,
s. 562) af 26. nov. 1770.
11 Bygningsrgsk. 11. okt. 1783 og 22. juli 1784. Rtk.
423.11-21, 21. juli 1775.
12
Har ikke Kongen og Kongehuset fortjent den
Hengivenhed, Landet paa nærværende Tid viser for
Samme? Og Var det ikke rigtigt at lade Slotskirken
uopbygget og istedet derfor tænke paa FriderichsKircke i nye Friederichsstad? 1794. Jfr. også DK.
Kbh. By, 5, s. 184f.
13
Jfr. Finanskollegiet, Missiveprotokol 19. nov.
1796 med referat af Akademiets indstilling. Om
spørgsmålet, jfr. også et indlæg af »Arkitektophilos«
i Den danske Tilskuer, 14, 1797.
14 Jfr. Finanskollegiet, Missiveprotokol (note 13).
15 Jfr. Finanskollegiet, Journal, 1797. Den tilhørende
journalsag nr. 472 er sekundært (efter 1856) indlagt i
Finansministeriet, 1. statsaktivkontor, Sager vedrø-
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Fig. 121. Kristi Opstandelse. Detalje af frontispice på Harsdorffs model, udført 1797-98 (s. 579). Kunstakade
miets Bibliotek. Jens-Jørgen Frimand fot. 1986. – The Resurrection. Detail of the frontispiece on Harsdorff's model
made in 1797-98.

rende Frederiks Kirkeplads, nr. 34 XX til 1887. Den
aftrykkes desuden i Jonas Collin, Om den ufuldend
te Frederiks-Kirke ved Amalienborg, i For Historie
og Statistik, 2, 1825, s. 278f.
16 Jfr. Fr. Weilbach: Architekten C. F. Harsdorff,
1928, s. 1f.
17 RA., Kortsamlingen.
18 Finanskollegiets journalsager, 1798, nr. 727, ind
lagt i Finansministeriet, 1. statsaktivkontor, Sager
(note 15).
19 Gengivet hos Fr. Schiøtt: Kjøbenhavnske Nybyg
ninger ved næstsidste Aarhundredskifte, i Architek
ten, Tillæg, V, 1903, s. XVI, dog uden angivelse af
tegningernes placering. Begge findes dog i kalker på
NM2, erhvervet fra Schiøtts dødsbo. Facadetegnin
gen er, hvad vinduernes udformning angår, mere
summarisk i forhold til fig. 84. Det er derfor ikke
korrekt, når Weilbach (note 16), s. 252 hævder, at det
til grundplanen af 1797 hørende opstalt og snit er

identiske med de af Schiøtt gengivne. Antagelig har
Weilbach ikke kendt de udarbejdede tegninger fra
1797 (fig. 83-85), der da var overflyttet til 1. statsaktivskontors arkiv. Heller ikke Schiøtt, der undla
der at nævne disse, synes at have set det omtalte
bilag nr. 727 (note 18). Tegningerne blev »genfun
det« af BBJ foråret 1985 i forbindelse med arkivaliegennemgangen til Marmorkirken, og fremvistes
for en større offentlighed september 1985 ved udstil
lingen på Kunstindustrimuseet, »Arkitekten C. F.
Harsdorff 1735-1799«, jfr. kat. nr. 110-111.
20 Jfr. brev af 25. marts 1797 fra Finanskollegiet til
Harsdorff og til Danske Kancelli (af 1. april), Finans
kollegiet, Missiveprotokol, 1797, nr. 356 og 378,
samt koncepter hertil, indlagt i Finansministeriet,
1. statsaktivkontor, Sager (note 18).
21 Jfr. note 18. Overslaget er dog ikke vedlagt sagen.
22 Jfr. C. Harsdorffs Værker, udg. N. L. Høyen,
1871 med introduktion af Julius Lange. Som anført

Fig. 122. Tværsnit af øvre stokværk og kuppel efter den højere elevation, 1798 (s. 578). Laveret pennetegning
af C. F. Harsdorff. Kunstakademiets Bibliotek. – Cross-section of the upper storey and dome after the heightened
elevation, 1798. Pen and wash by C. F. Harsdorff.
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Fig. 123-25. Tværsnit og planer af Harsdorffs model
1797-98 (s. 578). 1:600. 123. Tværsnit af den lavere
elevation. Rekonstruktion af Fr. Schiøtt, i »Archi
tekten«, V, 1903 (s. 578). 124. Plan af underetage.
Opmåling efter Harsdorffs model (s. 578). Fra »Ar
kitektoniske Værker af C. F. Harsdorff«, 1871. 125.
Plan af pulpituretage. Opmåling efter Harsdorffs
model (s. 578). Fra »Architektoniske Værker ...« – Cross
1:600. 123. Cross-section after the lower elevation. Re
construction by Fr. Schiøtt, in »Architekten«, V, 1903.
124. Plan of the lower storey. Measured after Harsdorff's
model. From »Arkitektoniske Værker af C. F. Hars
dorff«, 1871. 125. Plan of the gallery tier. Measured after
Harsdorff's model. From »Architektoniske Værker ...«.
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af denne, afviger de to grundplaner fra opstalt og
snit (samt fra planen fig. 86), idet vinduesformerne
er gengivet efter Jardins projekt, ikke Harsdorffs.
23 Kunstakademiets bibliotek, K. S. 154-155.
24 Dette skulle ifølge hans opgivelser fremgå af mo
dellen, men er dog ikke umiddelbart synlig her.
25
For en detaljeret redegørelse for modellen med
omtale af enkeltheder om den planlagte indretning,
som ikke (længere?) kan ses herpå, jfr. Rasmus Nyerup: Kjøbenhavns Beskrivelse, 1800, s. 369f.
26
Finanskollegiet, Forestillinger med resolution,
1798.
27 Finanskollegiet, Journalsager, 1798, nr. 1602, ved
lagt Journalsager, 1800, nr. 2178.
28 Finanskollegiet, Journalsager, 1798, nr. 1439, ind
lagt i Finansministeriet, 1. statsaktivkontor, Sager
(note 18).
29 Jfr. Finanskollegiet, Journalsager, 1798, nr. 2063,
indlagt i Sager (note 18).
30 Jfr. Finanskollegiet, Forestillinger 1784-1815.
31 På et ældre omslag til Finanskollegiets sager, der
antagelig 1856 (jfr. note 15) overførtes til Finansmi
nisteriet og herfra indgik i 1. statsaktivkontors papi
rer, er anført, at resolutionen ikke står i protokollen,
men at forestillingen vel er blevet hos kongen uden
resolution.
32
Christian Gotfried Schaper: Om Casper Frederik
Harsdorff
(forfattet
1854-65),
KglBibl.
NyKgl
Saml. 1475,2°.
33 Jfr. brev af 12. sept. 1799 fra fru Harsdorff til Fi
nanskollegiet. De i brevet omtalte regninger fra de
respektive håndværkere er dog ikke bilagt sagen, jfr.
note 27.
34 Jfr. Finanskollegiet, Journalsager, 1798, nr. 1189,
indlagt i Sager (note 18). Vedrørende dommene af
18. febr. 1799 og 29. okt. 1800, jfr. Journalsager,
1800, nr. 2178.
35
Finanskollegiet, Journalsager 1800, nr. 2159 med
kongelig resolution af 19. nov. 1800.
36 Rtk. 245.159f. Journalsager, 1820, nr. 208. Hetsch
i Fædrelandet, 34,1847. Et eksemplar af denne artikel
er vedlagt korrespondance fra 1851 i Finansministe
riet, 1. statsaktivkontor, Frederiks Kirkeplads, med
en håndskreven tilføjelse om modellens placering.
Omtalen af modellens placering 1854 hidrører fra
C. Rothe: Udsigt over Kjøbenhavns Kirkers Histo
rie, 1854, s. 51, note 1. Den anden model, som Ro
the refererer til, er antagelig en †gipsmodel af porta
len, der omtales 1906 i Akademiets journalsager
(venligst meddelt af Emma Salling).
37 Jfr. Katalog over Akademiets kunstsamlinger, ved
Emma Salling (under udarbejdelse). I forbindelse
med Harsdorff-udstillingen 1985 på Kunstindustri
museet var modellen genstand for en restaurering,
jfr. Rapport ved Simon Botfeldt og Jørgen Wadum.
38 Rtk. 2411.1. Resolutionsprotokol, 1799, nr. 358.
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39

Rtk. 245.23. Kopibøger, 1800, nr. 339.
Rtk. 244.17. Kommunicerede kgl. resolutioner
med bilag, nr. 329. Det pågældende bilag findes dog
ikke ad acta. Ejheller den tilhørende journalsag nr.
1078. Sagen er dog summarisk refereret i Rtk.
244.23. Kopibøger, nr. 503.
41 Weilbach: Harsdorff (note 16), s. 269.
42
Jørn Rubow; C. F. Hansens Arkitektur, 1936,
s. 24.
43 DaKanc. H5. Forestillinger til 1. departement.
44
Jfr. Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 5, 1806,
18. jan. Desuden i Københavnerbladet eller Borge
ren og Politiet, 1802, s. 1326-27.
45 DaKanc. H5. Forestillinger til 1. departement, nr.
191.
46 Rtk. 244.66-84. Journaler, nr. 101 med referat af
den kongelige resolution af 1. sept.
47 DaKanc. H6. Forestillinger til 1. departement.
48 I resolution af 16. febr. 1820 havde han dog vedta
get at lade kapellet istandsætte for et årligt beløb på
60.000 rdl.
49
Rtk. 2411.1f. Danske relations- og resolutionsprotokoller, 1820, nr. 349.
50 NM2, jfr. også Schiøtt (note 19), s. XXX.
51 Peder Meyns plan til en rotunde på en centralplads
(K. S. 341a, Kunstakademiets Bibliotek) er ikke kon
form med opstalten til en tilsvarende bygning, der
dog har form som et græsk kors (K.S. 341b, Kunst
akademiets Bibliotek). Inspiration fra Frederikskir
ken og her især fra Harsdorffs model fremgår også af
J. G. Løsers forslag 1805 til en landsbykirke, frem
lagt ved Kunstakademiets årlige konkurrence, jfr.
Emma Salling: Kunstakademiets Guldmedalje Kon
kurrencer 1755-1857, 1975, s. 33.
52 Jfr. Jonas Collin (note 15) og Nyeste Skilderie af
Kjøbenhavn, 23, 1826, sp. 321-26.
53 Thorvaldsens interesse for sagen kan måske allere
de være blevet vakt under hans Københavnerophold
1819-20, hvor han vides at være gået i brechen for et
andet af Harsdorffs ufuldendte arbejder, Frederik
V.s kapel i Roskilde, jfr. for denne mulighed juristen
Anton Klubiens indlæg i Rigsretsdebatten 1877,
Rigsretstidende, 2, 1877, s. 171. Se desuden N. L.
Høyens brev til J. F. Schou 16. okt. 1838, refereret i
Chr. Bruun og L. P. Fenger: Thorvaldsens Museums
Historie, 1892, s. 18; desuden i Dagen, nr. 293,
8. dec. 1838 og i Peder Mallings brev af 13. dec. 1838
til Jonas Collin, Thorvaldsens museums arkiv,
nr. 89. Om indflydelsen på den senere debat, jfr.
Kunstakademiets betænkning af 11. jan. 1850, refe
reret i Rigsretstidende, 2, 1877, bilag, s. 2 og Orla
Lehmanns udtalelse ved finanslovsdebatten 1862,
smst. s. 49.
54 Jfr. Bruun og Fenger (note 53), s. 5f.
55 Jfr. Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie
og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863, 1864, s. 16.
40

40
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Fig. 126. Plan til bebyggelse
omkring Marmorkirken, udført
af
Christian
Hansen
1862
(s. 594f.). 1:2000. KglBibl. – Plan for the d
Marble
Hansen.

56

De otte tegninger og den tilhørende forklaring er
af Kunstforeningen p.t. deponeret i Kunstakade
miets bibliotek. En kopi af Hetschs redegørelse fin
des på Thorvaldsens museum, tilligemed tre blade,
alle dateret 1835 med gentagelser af projektet (per
spektivisk fremstilling, tvær- og længdesnit, samt
facader). Thorvaldsens museums arkiv, nr. 40.
57 Kunstakademiets Bibliotek, A 3586, 3587 a-c samt
A 1818.
58
Kunstakademiets Bibliotek, inv. 10544. Her fin
des også andre eksempler med rundbygninger, be
slægtet med Marmorkirken. Jfr. desuden Henrik
Bramsen: Gottlieb Bindesbøll, 1959, s. 54f. og 166.
En skitse til en museumsbygning, dateret 24. febr.
1834, kunne tyde på, at også Bindesbøll deltog (eller
planlagde at deltage) i Kunstforeningens konkurren
ce, jfr. ovf. Skitsen, der er aftegnet i en af Hetschs
skitsebøger (S.8, Kunstakademiets Bibliotek), viser
dog en rektangulær bygning og går hermed udenfor
den stillede opgave.
59
Kunstforeningen i Kjøbenhavn (note 59), s. 49.
Det er dog ikke anført, hvilke bidrag, der indkom, ej
heller hvem prisen på 500 rdl. tilfaldt.
60 Kunstakademiets bibliotek, A 9387 a-d. Gentagel
ser af a og b, tillige med en sammentegning af c og
d, findes på Thorvaldsens museum, alle dog dateret
28. april 1838. En redegørelse for projektet publice
redes i Dansk Kunstblad, 31. marts 1838.
61 Jfr. Høyens brev af 16. okt. 1838 (note 53).

62

Church

by

Christian

Jfr. Dagen, nr. 293.
Commissionstidende., 291, 13. dec.
64 Brev af 13. dec. 1838, Thorvaldsens museums ar
kiv, nr. 89.
65 Overslag ved murermestrene Kerrn og G. Schaper
på den ene side, stenhuggermestrene I. T. Scheller
og C. Becher på den anden. Thorvaldsens museums
arkiv, nr. 91-91a.
66
Billedsamlingen på KglBibl. rummer to tegnin
ger, der hvad plan og opstalt (den ene dog med skrå
tag i stedet for kuppel) er nærmest beslægtet med
projektet fra marts 1838. Tre tegninger smst., samt
tre udkast i NM2 viser dog en ændret udgave med
indskudt overetage i den kubiske bygning, samt
fremskudte risaliter ved nord- og sydflanken. Cen
trum i denne bygning udgøres dog stadig af rotun
den, der nu er udformet som ramme om Christus
statuen og de 12 apostle fra Frue Kirke, her i over
ensstemmelse med Thorvaldsens oprindelige ide op
stillet på fritstående podier foran bagvæggen.
67 Bruun og Fenger (note 53), s. 20, 44.
68 Fædrelandet, VIII, 34, 1847 (9. febr.), sp. 265-68.
Et koncept til artiklen findes i NM2.
69 Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademi
for de skiønne Kunster offentligt udstillede Kunst
værker, 1846, nr. 238.
70
Med en hårdnakkethed som den gamle Catos i
spørgsmålet om Karthagos ødelæggelse fremførtes
emnet talrige gange i finanslovsdebatten af skiftende
63
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Fig. 127. Beliggenheds
plan, udført af G. F.
Hetsch 1862 (s. 597).
1:2000.
Kunstakademi
ets Bibliotek. – Site plan
by G. F. Hetsch 1862.

politikere, f.eks. af Tscherning, der 1855 polemisk
forespurgte, om Frederiks kirkeplads ikke snart kun
ne komme til at blive en anden plads end en afdød
kirkes plads, jfr. Rigsretstidende, II, 1877, bilag, s. 18.
71 Rigsretstidende, II, 1877, s. 172f.
72 Jfr. Finansministeriet, 1. statsaktivkontor. Frede
riks kirkeplads, 34 XX (refereret i Rigsretstidende,
II, 1877, s. 1f.). I søjlen, der bragte tanken hen på
Vendômesøjlen i Paris, skulle indbygges en bolig til
en opsynsmand, en invalid, tillige med en opgang til
et øvre galleri.
73 Jfr. 1. statsaktivkontor. Frederiks kirkeplads (note
77) og Rigsretstidende, II, 1877, s. 3f. Hetsch ud
trykte sin forargelse over planen i et brev 13.jan.
1850 til arkitekturmaleren H. C. Stilling, jfr. Personalhistorisk Tidskrift, 9, 1, 1928, s. 6.
74
Jfr. Frederiks kirkeplads (note 72), brev af
11. febr. 1850.
75 Jfr. Frederiks kirkeplads (note 72) og Rigsretsti
dende (note 71), II, bilag, s. 5f.
76 KSA, Magistratens 2. sekretariat. Indkomne sager
1851, nr. 1107.
77 Industriforeningens Quartalskrift, 1851, s. 231f.
78 Frederiks kirkeplads (note 72).
79 Brev af 2. juli 1852, jfr. note 78.
80
Brev fra indenrigsministeren til finansministeren
31. aug. 1852, jfr. note 78.
81 Ansøgning af 6. juni 1856, jfr. note 78.
82 Indenrigsministeriet, Bygnings- og havesager,

journaler, 14. jan. og 10. dec. 1856. Ligeledes Rigs
retstidende, II, 1877, s. 156f.
83 Brev af 13. juni 1856, jfr. Frederiks kirkeplads
(note 72), og Rigsretstidende, II, s. 202f.
84 Jfr. Helga Stemann: F. Meldahl og hans venner, II,
1927, s. 166f.
85 16.juni 1856.
86 Industriforeningens Quartalskrift, 1856, s. 1-7.
87
»Skizzerede Udkast til Marmorpladsens Bebyg
gelse«. De to projekttegninger på Kunstakademiets
bibliotek (A 9388 a-b, fig. 98), betegnede »skizze af
Hetsch 1855« er antagelig de udstillede tegninger.
Hertil kommer to opstalter af kirkens placering i
gadebilledet mod øst og vest (smst. A 1809 a-b).
Kirkens plan og facaden mod Bredgade er gengivet i
artiklen, jfr. foregående note, tillige med et forslag
til rotunden. Sidstnævnte er nært beslægtet med det i
Illustreret Tidende 1862 gengivne udkast (skitse i
Kunstakademiets bibliotek, jfr. s. 597).
88 Friis udarbejdede to planer »A« og »B«, hvoraf
den første nøje fulgte Nebelongs med undtagelse af
gadens eliminering. »B« derimod (fig. 99) viste den
omtalte gadeudvidelse, samt en mindre ændring af
grundenes placering, jfr. brev af 29. febr. 1856,
Rigsretstidende, II, 1877, s. 19.
89
Indenrigsministeriet, Bygnings- og havesager,
journaler.
90 Jfr. reskript af 5. maj 1858, gengivet i S. Pauls Kir
ke 1877-1927, 1927, s. 5f.
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Frederiks Kirkeplads (note 72). Jfr. også Rigsrets
tidende, II, bilag, s. 24f.
92 Rigsretstidende, II, bilag, s. 48.
93 Illustreret Tidende, 1. juni 1862, s. 283-86.
94 Kunstakademiets bibliotek 16922.
95 Brev af 22. nov. 1865 fra indenrigsministeren, Fre
deriks kirkeplads (note 72).
96 Kunstakademiets Bibliotek, 13704 a-b.
97 Brev af 10. jan. 1867 fra finansministeren til inden
rigsministeren, Frederiks Kirkeplads (note 72).
98 Som anført i skriftet er dette dog forfattet allerede
marts 1866.
99 Dagbladet, nr. 47, 24. febr. 1866. Desuden »Om
Marmorpladsens Bebyggelse og Ruinens Nedriv
ning«, 1867 med en plan af det forslag, der marts
fremlagdes for finansminsteren. I sine »Architektportraiter« (KglBibl, NyKglSaml. 3055,4°) s. 84 be
tegnede Klein Meldahls opførelse af Marmorkirken
som en tvivlsom fortjeneste. Selv havde han fore
trukket en mere imposant plads med en lige så smuk
og mere brugbar kirke.
100 Kunstakademiets bibliotek, bl. 60-62 (forslaget af
1866 (?) og de to udkast fra 1867).
101 Brev af 11. marts 1867, Frederiks Kirkeplads (no
te 72).
102 Jfr. note 72. Begge blade er daterede 23. marts
1867.
103 Brev af 20. april 1867 til indenrigsministeriet med
et referat af sagen, jfr. Frederiks Kirkeplads (note 72).
104 Jfr. Rigsretstidende, II, 1877, bilag s. 88f. med
referat af finanslovens 3. behandling. Den planlagte
kirke, der fik navnet S. Pauls kirke, opførtes 1872-76
på et areal i Nyboder, skænket af kommunen.
105 Kun facadetegningen, der ligesom de øvrige teg
ninger befinder sig på KglBibl.s Billedsamling, har
dette vandmærke. Kalker af tegningerne findes iøvrigt i NM2.
106 Mulige ejere efterlystes i en stævning i Berlingske
Tidende 13., 16. og 20. juli 1868. Fristen udløb okto
ber 1869, hvor statens ejendomsret stadfæstedes, jfr.
note 72.
107 Jfr. Illustreret Tidende, 1867-68. s. 126f. Desuden
et udateret memorandum med overslag (til inden
rigsministeriet?) i NM2. Endvidere en situationsplan
med vedhæftet brev fra januar 1870 til E. Collin med
omtale af en model (bevaret?). Bymuseet.
108 Jfr. Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 5, 1806,
sp. 433f. Desuden finanslovsdebatten 1862-63, refe
reret i Rigsretstidende, II, bilag, s. 49.
109 Jfr. redegørelse fra forvalter Thomsen 1841, Fre
deriks Kirkeplads (note 72).
110
Rtk. 256.25-33. Bygningsadministrationen, Jour
naler, samt Indenrigsministeriet, Bygnings- og ha
vesager.
111
En cementfugning var allerede gennemført på
udsatte steder o. 1833 med en af arkitekt F. Lowitz

nyopfunden cement. Samme havde iøvrigt foreslået,
at der indrettedes hængende haver på ruinens mure,
samt et vandbassin »for Staden«, jfr. E. Bodenhoff:
Hofliv under tvende Konger, 1913, s. 13.
112 I Illustreret Tidende, 113, 1862, s. 62 anføres det,
at man nedtog nogle forvitrede kapitæler. Der synes
dog ikke at være tale om nogle af de fire opsatte
kapitæler ved østpartiet, jfr. fig. 59. Snarere kan det
have drejet sig om søjletromler her eller ved østpor
talen. En sammenligning mellem skiftende gengi
velser af portalen, viser, hvordan søjlernes højde
gradvis reduceredes gennem årene (jfr. fig. 80, 106,
111, 117.
113 Jfr. referat af finanslovsdebat i Rigsretstidende,
II, 1877, bilag, s. 29f.
114
H. Mortensen: Marmorkirkens Flora, i Botanisk
Tidsskrift, 11, 1879-80, s. 84-87. Et enkelt smukt
eksemplar af et asketræ på 9 fods højde blev over
flyttet til C. F. Tietgens have ved landstedet Strø
dam. En sølvring med oplysninger om træets proveniens blev opsat på træet, men befinder sig idag på
Frihedslund Lærergård, jfr. s. 752.
115
Jfr. Rtk. 245.91f. Bygningsadministrationens
journaler.
116 Jfr. stævning, trykt 13., 16. og 20. juli 1868 i Ber
lingske Avis og Avertissementstidende med fore
spørgsel om eventuelle ejere med lovlig adkomst til
matr. 185 og 259.
117 Sagen, der anlagdes af fru Warming og tømrer
mester Ewert, afsluttedes 1841 med en højesterets
dom, der gav ejerne medhold i deres krav, da det
ikke kunne bevises (juridisk), at gaden var blevet
henlagt til kirkepladsen, jfr. N. F. Schlegel: Samling
af Høiesteretsdomme, II, 1834-45, 1862, s. 502f.
118
Arkivalsk materiale vedrørende ejendommene
findes tidligst i Material- og inventariergsk. ved Fre
derikskirkens Bygning (Bygningsrgsk., jfr. note 53,
s. 561), 1762f. Desuden i Frederiks Kirkeplads (note
72) og i Indenrigsministeriet, Bygnings- og have
sager, gr. 36. Journaler med bilag 1838-1866. End
videre i LA., Københavns brandforsikring, Synsfor
retninger for matr. 185 og 259, S. Anna Øster, samt
Amalienborg palæforvaltning, nr. 78.
119
Rtk. 252.150-156. Domænekontoret. Bygningsjournaler og Rtk. 256.85-109. Bygningsadministra
tionens journaler.
120 Rtk. 256.43-109. Journalsager, 1846 og 1849.
121 Rtk. 245.122-58. Journaler.
122 Rtk. 244.66-84. Journaler, 1819 og Rtk. 244.1,
1827.
123 Af litteratur vedr. tidens interesse for ruiner kan
nævnes: Christian Elling: Den romantiske have,
1947. Marie Hvidt: Ruiner i dansk litteratur. Studier
fra Sprog- og Oldtidsforskning 232, 1956. Marita
Jonsson:
Monumentvårdens
Begynnelse.
Figura:
New Series 16, Uppsala 1976. Rose Macaulay: Plea
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sure of Ruins, London 1953. Anneliese Stemper og
Jens Christian Jensen: Schlösser, Burgen, Ruinen in
der Malerei der Romantik. Ausstellung des Kurpfäl
zischen Museums im Otteinrichsbau der Heidelber
ger Schlosses 29. Mai bis 26. September 1965. Hei
delberg 1965.
124 Grevinde Louise Stolberg i brev til grev Ludvig
Reventlow 15. juli 1777, jfr. Meldahl (s. 561, note
43) s. 85.
125 Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, udg. J. Wersel,
3. årg., 28, 18. jan. 1806.
126 Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, udg. S. Soldin,
18. årg., no. 28, 7. april 1821.
127 Fyns Stifts Journal (Iversens fyenske Avis), 50,
13. april 1821, digt af C. Søeborg, samt Riber Stifts
Adresseavis, 30, 13. april 1821, anonymt digt.
128
»Om Bebyggelsen af Marmorpladsen«, Fædre
landet, 25, 30. jan. 1852.
129
»Marmorkirken«, Dagbladet, 47, 24. febr. 1866,
med henvisning til artikler i henholdsvis Berlingske
Tidende 43 og Kronen 4 (28. jan.).
130 Trykt i Rasmus Nyerup: Idunna. En Nytaarsgave
for 1812, 1812, s. 184f.
131
N. F. S. Grundtvig: Roskilde-Riim, 1814, s.
243f., samt samme: Roskilde-Saga til Oplysning af
Roskilde-Riim, 1814, s. 108f.
132 N. F. S. Grundtvig: Poetiske Skrifter, udgivne af
Svend Grundtvig 1885, bd. 6, s. 531 (no. 138). Jeg
takker professor F.J. Billeskov Jansen for henvisnin
gen til dette digt.
133
Emil Aarestrup: Samlede Skrifter, 1923, bd. 4,
s. 38 (Kjøbenhavnske Minder, v. 2).
134 Omtalen af kirkeruinens anvendelse i litteraturen
gør lige så lidt som kataloget over dens forekomst i
billedkunsten (jfr. s. 614) krav på at være komplet.
Det afbrudte byggeri er også omtalt i rejsebeskrivel
ser som M. K. E. Pontin: Kjøbenhavn og Kjøbenhavnerne bedømte af en svensker, 1847, hvori plad
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Fig. 128. Marmorkirkens ruin, set fra Bredgade, 1856. Usigneret sepia (s. 617). Øregaard museum. – The ruins
of the Marble Church seen from Bredgade, 1856. Unsigned sepia painting.

FREDERIKS KIRKE
THE MARBLE CHURCH

Introduction. The last stages of the great replan
ning of Copenhagen reached fulfilment with
the building of Frederiksstaden in the mid-eighteenth century. This project for developing the
quarter north of the old town centre had been
in the melting-pot for more than one hundred
and fifty years. From an ecclesiastical view
point, its crowning glory was the founding in
1749 of a monumental central church as point de
vue on the transverse axis of the new town. The
church – intended to commemorate the
tricentenary of the house of Oldenborg – was

called Frederiks Kirke after the ruling sovereign
Frederik V. It was also known as Frederik’s
Danish Church as distinct from Frederik’s Ger
man
Church,
Christianskirken
in
Chri
stianshavn. Its third name Marmorkirken, the
Marble Church, was a reminiscence of the
original grandiose schemes, including a plan to
construct the building in solid marble.
The architectural history of the church was
destined to be a long drawn out, problematic
chapter of complications, because there were
insufficient financial resources to live up to the
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great expectations and high-flown ambitions
inherent in the project. In 1770, the large-scale
operation was halted, and the site lay derelict
for more than a century, like an abandoned
quarry with the unfinished building – a pic
turesque ruin – in its midst. Not until 1874,
upon C. F. Tietgen’s acquisition of the plot
“and the ruin on it”, did building works re
commence and the great domed church de
signed by Ferdinand Meldahl begin to take
shape. In the words of Tietgen, the church was
intended to be “Grundtvig’s Cathedral”, a
monument to N. F. S. Grundtvig and his cong
regation.
The site chosen for Frederiks Kirke in New
Copenhagen in 1749 met the long felt need of a
parish church in this neighbourhood, primarily
for the benefit of the citizens of Frederiksstaden.
By this Frederik V would be able to accomplish
what a number of his predecessors had in
tended. The most prominent among the earlier
projects was Christian IV’s twelve-sided rotun
da of S. Anne c. 1640, and Christian VI’s hoped

for memorial church on the anniversary of the
Reformation, a central building after the design
of Nicolai Eigtved c. 1736, situated in Gothersgade or Store Kongensgade.
However, because Frederiks Kirke did not
reach completion until 1894, the inhabitants of
this part of Copenhagen had to attend other
churches. In theory, these parishioners be
longed to begin with to S. Nicolaj Kirke which
until 1795 had Frederiksstaden within its parish
boundaries, and later to Garnisonskirke which
incorporated this quarter into its parish after
the former ceased to function as a church. In
practice, though, church-goers were able to at
tend services held in the chapels attached to a
number of institutions in the vicinity.
The parish established in 1894 originally in
cluded part of the parish under Garnisonskirke.
It was further enlarged in 1905 by the addition
of part of the parish of S. Paul’s, the church
built in 1877 in Nyboder. No churchyard is
attached to Frederiks Kirke and burials usually
take place at Bispebjerg Cemetery.

FREDERIKS KIRKE I
1749-1770

ARCHITECTURAL HISTORY
Plans for building Frederiks Kirke, as well as its
early architectural history, are inextricably
bound up with the planning of Frederiksstaden
on the land of the summer palace, Sophie
Amalienborg. Yet, whereas the new town seems
to have been founded on the initiative of pri
vate businessmen, the plans for the church
were clearly linked with celebrations to mark
the tercentenary of the royal house of Oldenborg in October 1749. However Frederik V,
whose idea it was, did not live to see his am
bitious project materialise, and his son, King

Christian VII, stopped these costly building
operations only a few years after his death.
Work on the church went on for twenty-one
years although it never exceeded a height of
about twenty metres above ground level, and
even then simply the front facing Frederiksgade. In this span of time at least six architects
submitted proposals for the Oldenborg memo
rial church. We know of sixteen different pro
jects prepared for the King and his advisers.
The final choice fell on the design by NicolasHenri Jardin, who had been summoned from
France; his project was approved on 24th June
1756.

ENGLISH SUMMARY

In the first building phase, viz. until June
1754, the Court architect Nicolai Eigtved was
in charge of the extensive planning of both the
new town and the church. His first plans and
drawings for the latter were approved on 21st
October 1749, and the King laid the foundation
stone on 30th October the same year. The site
chosen for the church had formerly been a gar
den belonging to the King’s aunt, Princess
Charlotte Amalie. Work on the pile foundation
began in April 1750. Works were supervised by
the Commission for Buildings, but this body
was replaced by a special Church Commission
under the chairmanship of Adam Gottlob
Moltke, with the foreign minister, J. H. E.
Bernstorff as one of its members.
Eigtved’s approved plans and drawings of
21st October 1749 are not preserved, but some
light can be shed on them through an undated
plan and a cross-section of the roof construc
tion of the dome, as well as a drawing of the
main facade, dated 20th March 1752 (figs. 1214). According to the endorsement on the lastmentioned record, it amended a number of de
tails in relation to the first proposal of 1749.
The design of the church had therefore largely
been determined from the start. A central
building with three storeys which acted as the
plinth for an unusually high central dome and
two lower, flanking towers, each with an
onion-shaped cupola. Eigtved’s later submis
sions of 10th April and 6th May in no way
altered this structure as they were just varia
tions on the design of the entrance and lower
storeys (fig. 18-24).
The Court architect’s proposal did not meet
with unanimous approval. The criticism is re
flected by a number of alternative proposals
commissioned
from
France.
The
earliest
among these, unfortunately not preserved, was
by “Monsieur Varin” (possibly Pierre Varin) in
1751. In 1753 Anges-Jacques Gabriel, architect
to the Court of Louis XV, was invited to sub
mit a preliminary suggestion; in the summer of
1754 he sent two different proposals (“A” and
“B”),
known
through
surviving
copies
(figs. 25-29).

629

Fig. 129. Idealprospekt af Frederikskirken og Ama
lienborg plads. Stik af Pierre Patte efter forlæg af
N.-H. Jardin. – Ideal view of Frederikskirke and Ama
lienborg plads.

Nicolai Eigtved died on the 7th June 1754.
At this date the foundations of the church had
been laid, and the lower walls rose a few feet
above the ground. A royal resolution of 1753
established that the church was to be faced with
Norwegian marble and to have a core of stone
rubble. This stipulation was soon to be reconsi
dered. For Lauritz de Thurah took charge of
the project immediately after Eigtved’s death,
and two new proposals were submitted by him
on 29th August and 26th September 1754 re
spectively (figs. 30-31), presumably on his own
initiative. However, they played no part in the
later stages of planning because Nicolas-Henri
Jardin was summoned in the autumn 1754 as
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Fig. 130. G. D. Anthon:
Længdesnit, henhørende til
projektet fra vinteren 175657 (s. 522). 1:600. RA. –
G. D. Anthon: Longitudinal
section from the project of the
winter 1756-57.

Eigtved’s official successor. On 24th June 1755
Jardin presented his first two suggestions
which far exceeded the foundations already laid
(figs. 33-36). The proposals were sent to the
Academies in Paris and Rome for constructive
criticism. It was probably in response to this
that Jardin submitted two further proposals,
the last of which was approved on 26th June
1756 (figs. 37-40). Here the extent of the
church had been reduced so that Eigtved’s
foundations were respected. Another contribu
tion to the debate were two projects prepared
by a long-time colleague of Eigtved, George
David Anthon (figs. 41-49).
Work on the church recommenced in the
summer of 1756. A notable alteration was that
the King now decided to build it in solid mar
ble: a scheme which would make the whole
project far more expensive and which was des
tined to seal its fate. Due to the limited annual
grants set aside for them, these works pro
ceeded at a slow pace, and by 1770 the east half
of the building alone had reached a height of
about nineteen metres. In order to gain an im
pression of the completed church Jardin had a
model made, and this was embellished with
sculpture by Johannes Wiedewelt and paintings
by Carl Gustav Pilo. This model has not sur
vived but it is known from a print (fig. 56). In

October 1770, Christian VII put an end to the
costly affair, at the same time sacking Jardin.
ARCHITECTURAL DESCRIPTION
Frederiks Kirke was conceived as a central build
ing, to whose circular nucleus were added two
extensions, east and west respectively, each
with a portico, and to the north and south were
two towers. Twelve pillars separated the cen
tral interior from an outer ambulatory (figs. 60,
70-71). The church was to have been built in
solid Norwegian marble, but incorporating
sandstone from Bornholm for foundations, the
core of pillars, and other secondary uses.
Sculptural embellishments were to be in white
Italian marble. For what the shipment of red
porphyry was intended cannot now, however,
be established.
As mentioned earlier, before the cessation of
works in 1770, greater progress had been made
on the eastern half of the building, where en
gaged columns to the north, south and east
were built, in some cases complete with capi
tals. The six free-standing columns by the main
entrance had only reached first floor level, but
two of the capitals intended for them had alrea
dy been carved by Carl Frederik Stanley (see
fig. 57-58).
The interior of the church was to be orien

ENGLISH SUMMARY

tated in reverse with the chancel in the west,
where a pulpit-altar with organ were proposed.
A baptismal chapel was to be arranged in the
south tower (fig. 40). The church precincts
were to be enclosed by a colonnade to the north
and south (fig. 60).
If completed, Jardin’s church would have
been the crowning glory of the grand plan for
Frederiksstaden as laid down by Eigtved. Since
the Renaissance it was a well-known contri
vance to site a church as the point de vue on an
axis of vision. Among the Danish examples
should be mentioned proposed churches as
conceived by Eigtved such as S. Anne’s Rotun
da in Copenhagen, as well as the parish church
in Hørsholm, and likewise Christians Kirke on
Christianshavn in Copenhagen built by this
Court architect. The special character of Fre
deriksstaden lay in the planning of the longitudi
nal axis which passed through three squares
from the harbour, via the octagonal Amalien
borg Plads, to the square in which the church
was to stand. Whereas the octagonal royal
square was based on several models, the latest
being Place Louis XV (afterwards Place de la
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Concorde) in Paris, the axial plan seems more
closely akin to a number of projects prepared
by the Academy in Rome in 1738, and with
which, indirectly, Eigtved may have been
familiar.
The architectural conception of the church as
a domed, cylindrical building, entered by two
columned porticos, and with two towers on
the horizontal axis had been conceived by Eigt
ved, and Jardin was to a high degree bound by
this disposition because the foundations had
been laid. Although the appearance of the
church with facades on to both Bredgade and
Store Kongensgade was in harmony with the
local surroundings, there were forerunners of it
abroad. An important key to Eigtved’s plans is
the project submitted by Filippo Juvarra to Accademia di S. Luca in Rome in 1707 – a central
building with flanking towers, one which Eigt
ved probably copied during his visit to Rome
in 1735. The central form chosen may reflect
that Frederiks Kirke was intended as a memo
rial, a votive church commemorating the Oldenborg dynasty symbolically rooted in ancient
Christendom. As far as the dome and interior

Fig. 131. Usigneret plan over Frederikskirken og den omgivende plads, jfr. Jardins plan fig. 60. 1:2000. NM. – Unsigned plan of Fred
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Fig. 132. Prospekt af ruinen fra nordøst. Laveret blyantstegning, signeret »PL« (Jens Peder Lund?) (s. 617).
NM – View of the ruin from the northeast. Unsigned pencildrawing, marked »PL« (Jens Peder Lund?).

are

concerned, the link with Georg Bähr’s
Frauenkirche in Dresden is worth special notice,
as the latter was under construction when Eigt
ved stayed in Dresden.
In Jardin’s church the drastic contrast be
tween the height of the lower storey and that of
the dome is reduced. The shape of the dome
and the encircling columns are reminiscent of
Christopher Wren’s St. Paul’s in London (16751711). On the other hand, the entire upper part
of the building, crowned by the dome, can also
be perceived independently as a peripteral tem

ple on a stepped base; there are numerous
examples of the type, both from classical anti
quity and the years following the Renaissance.
The interior construction of the dome with
three shells (two of which being inside) has
sooner been inspired by Jules-Hardouin Man
sart’s Dome des Invalides in Paris. For the in
terior of the church Jardin was required to in
clude tiers of galleries, but he managed to avoid
conveying a theatrical effect, as for example in
Eigtved’s drawings. Jardin considered this
trend to be unsuitable for a church.

FREDERIKS KIRKE
1770-1874
Work on Frederiks Kirke came to a halt for more
than a century, but it did not mean that plans
for its construction fell in abeyance. To the
contrary, the question was raised time and time
again, both by the authorities and private per
sons – in circles concerned with the arts, as well

as among speculative builders. Most of the il
lustrious architects of the day are represented in
the splendid selection of proposals, plans,
drawings, and polemic writings: C. F. Hars
dorff, C. F. Hansen, Peder Meyn, M. G. Bin
desbøll, G. F. Hetsch, as well as N. S. Nebe-

ENGLISH SUMMARY

long, F. F. Friis, Christian Hansen, J. D. Herholdt, Ludvig Fenger, Vilhelm Klein, and, ulti
mately, Ferdinand Meldahl, who was given the
task of realising the project in 1876. Most of the
proposals were based on the assumption that
the site was intended for a church in accordance
with the original idea. Yet several suggestions
are known which put forward more profane
uses for the ruin; for example, as a museum,
exhibition gallery, concert hall, memorial and
waterworks. When the site became state prop
erty after the Constitution of 1849, it was then
administered by the Ministry of the Interior.
The Exchequer also took part because the com
mittee in charge of the stockpile of Bornholm

Fig. 133. Marmorkir
kens nordøsthjørne med
de tre delvist opførte
søjler. Fot. i Kunstaka
demiets Bibliotek. – The
northeast corner of the
Marble Church with three,
partially erected columns.
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sandstone on the site was responsible to the
Exchequer.
Among the more important projects pre
pared for the church in the course of the years,
one of the foremost is C. F. Harsdorff's pre
liminary plan and drawings from 1796-99 (figs.
82-86, 89, 122). The renewed preoccupation
with building plans was triggered by the fire
which burnt out the church of S. Nikolaj in
1795, and the need which then arose for a new
parish church. In spite of the goodwill shown
by the government these plans were dropped
after the death of Harsdorff in May 1799. In
principle, the project passed to C. F. Hansen
for him to continue the work, but numerous
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more
pressing
commissions
outshone
the
church, for example the rebuilding of Chris
tiansborg
Castle,
the
Law
Courts,
and
Copenhagen Cathedral. In 1820 it was resolved
to allow the fabric of the ruin to be used in
these buildings, although this only came about
as regards the towers and the west door.
The debate centred on the Thorvaldsen Mu
seum 1834-38 gave rise to a number of sugges
tions about the uses to which the ruins of the
Marble Church – could be put (fig. 93-97)
G. F. Hetsch was especially preoccupied by it,
and even after the question was no longer topi
cal he still submitted various proposals for a
church (figs. 98, 101).

In the last few decades prior to the acquisi
tion of the site by C. F. Tietgen, a number of
proposals were considered for developing it for
housing. The majority of schemes, though,
kept the ruin as the focal point of an open space
(figs. 102-105).
While the fate of the church was under dis
cussion, its ruin stood like a picturesque relic of
the past, although less as a monument to past
glory and more, perhaps, as it has been written
“to the perpetuation of Human Frailty” or as
“A Monument to the short-sightedness of a
former Government”. In any event, the place
offered a choice of motif to literati and artists
(figs. 110-120).

Fig. 134. Satire, bragt i vittighedsbladet »Punch«
1875 i forbindelse med Tietgens erhvervelse af Mar
morkirkens ruin (s. 646f.). – Satirical drawing publish
ed in the Danish »Punch« when Tietgen acquired the
Marmorkirken ruin.

Fig. 135. Prospekt af Marmorkirken, o. 1880. Farvelagt tegning, antagelig udført af Carl V. Petersen (s. 667 og
omslag). RA. – View of the Marble Church, c. 1880. Coloured drawing, probably by Carl V. Petersen.

FREDERIKS KIRKE II
BYGNINGSHISTORIE
NOTER S. 690

Indledning. Efter mere end et hundrede års stil
stand
genetableredes
Marmorkirkens
bygge
plads fra midten af 1870’erne. Selv om den ek
sisterende torso af Jardins kirke på visse steder
rejste sig i henved 19 meters højde, skulle fuld
førelsen af bygningen alligevel komme til at
strække sig over 20 år, og først 1894 kunne
indvielsen finde sted. En af årsagerne til det

Danmarks Kirker, København

langvarige byggeforløb var det bevarede mur
værks brøstfældige tilstand, der gjorde det
nødvendigt for arkitekten Ferdinand Meldahl
at nedtage langt større partier end oprindelig
forudset. Men mere tungtvejende var nok de
omfattende økonomiske udgifter, som nu i
princippet skulle udredes af en enkelt person,
bankdirektøren og finansfyrsten, C. F. Tietgen

41
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Fig. 136. N. F. S. Grundtvig, udført 1893-94 af Vil
helm Bissen (s. 711). LL fot. 1986. – N. F. S. Grundt
vig by Vilhelm Bissen 1893-94.

(jfr. s. 650f.). Skæbnen ville, at det store byg
geforetagende netop blev iværksat på et tids
punkt, hvor virkningerne af den store, interna
tionale pengekrise nåede til Danmark. Depres
sionen fik også mærkbare følger for Tietgens
mange virksomheder. Takket være forskellige
indtægter, navnlig fra salget af grundene om
kring kirken og fra private donationer, skulle
hans personlige udgifter dog alligevel blive me
re end halveret (s. 650).
For arkitekten, såvel som for de implicerede
håndværkere og leverandører, har forhalingen
af byggeriet og den stramme økonomi utvivl
somt været en belastning. Selv beklagede Mel-

dahl sig f.eks. over, hvordan han i modsætning
til lignende byggeforetagender i udlandet måtte
klare sig uden større, vejledende bygningsmodeller.1 Derimod synes der ikke at være blevet
sparet på udarbejdelsen af tegninger. Herom
vidner det vældige materiale, der er bevaret fra
Frederikskirkens
bygningskontor,
omfattende
ca. 500 udkast til såvel bygning som inventar
genstande, hvortil kommer mere end 100 ruller
med arbejdstegninger.2 Den langvarige bygge
fase har samtidig givet Meldahl tid til at over
veje og omarbejde sine forslag adskillige gan
ge. Kirkens udformning var således langt fra
endegyldigt fastlagt, da han i foråret 1876 offi
cielt overtog ledelsen af kirkebyggeriet. Tvært
imod skulle projektet undergå flere ændringer,
navnlig hvad kuplen og udsmykningen angik,
før bygningens form o. 1884 i hovedtræk var
fastlagt. Men lige til det sidste blev talrige en
keltheder stadig varieret og ændret (s. 677f.).
Frederikskirken var oprindelig bestemt som
et monument for enevoldsmonarkiets og spe
cielt det oldenborgske dynastis forherligelse.
Denne symbolbetydning var selvsagt uaktuel
efter 1849. I stedet for at være et »Kongemin
de« over den sidste kongeslægt skulle den iføl
ge bygherren, C. F. Tietgen, blive et »Folke
minde« over det nuværende kongehus.3 Hertil
kom som et nok så væsentligt personligt mo
tiv: at kirken skulle repræsentere den trosret
ning inden for folkekirken, han selv og hans
hustru tilhørte: grundtvigianismen. Tanken om
at genrejse Marmorkirken skal ikke mindst væ
re blevet til vilje hos Tietgen under samtaler
med Grundtvig selv.4 Efter dennes død 1872
blev hans efterfølger ved Vartov, pastor
C.J. Brandt (fig. 274), rådgiver og vejleder for
Tietgen i alt, hvad der i forbindelse med opfø
relsen kom ind under det kirkelige. I sine indle
dende forhandlinger med daværende finansmi
nister A. F. Krieger om ruinens erhvervelse ud
trykte Tietgen da også sit klare ønske om, at
bygningen skulle være en »Grundtvigsk Kate
dral«.5 Dette kom i første række til udtryk gen
nem valget af kirkens præster, men blev også
anskueliggjort i selve bygningen ved placerin
gen af Grundtvigs statue nærmest hovedind
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gangen, umiddelbart over for Ansgar som en af
portalskikkelserne i rækken af danske »kirkefædre« omkring kirken (s. 711). Indvendig blev
altret prydet med et fornemt klenodie, hidrø
rende fra Grundtvigs eje, den syvarmede
»Grundtvigsstage« af guld, mens den oprinde
lige døbefont i overensstemmelse med grundt
vigiansk praksis blev placeret ved indgangen
(s. 742). I øvrigt havde det under opførelsen
været tanken at markere kirkens tilhørsforhold
og billedprogrammets bærende ide endnu ty
deligere ved at anbringe Grundtvigs kiste i en
særligt indrettet krypt umiddelbart under kup
lens centrum. Med Meldahls egne ord gjaldt
det nemlig »ved store Monumenter at huske at
de ere de store Ideers Festdragt og at man ud af
dem skal kunne læse hvad deres Tilblivelsestid
har havt (sic) for et Indhold« (jfr. s. 674f.).
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Fig. 137. C. F. Tietgen. Portrætmedaljon af Vilh.
Bissen (?) (s. 754). Fot. LL 1980. – C. F. Tietgen. Por
trait medallion.

BYGHERREN OG HANS ARKITEKT
I sin nekrolog over Tietgen med titlen:
»C. F. Tietgen som Bygherre«, skrev Ferdi
nand Meldahl 1901: »Ingen dygtig Mand undgaar sin Architekt«.6 Selv havde Meldahl flere
gange lejlighed til at samarbejde med Tietgen,
som han stiftede bekendtskab med i 1860’ernes
begyndelse; men Marmorkirken forblev ho
vedværket i deres fælles byggevirksomhed.7
Både Tietgen og Meldahl har i deres erindrin
ger givet en detaljeret beretning om deres sam
arbejde og personlige engagement i denne sag.
Om valget af Meldahl som arkitekt for kirken
efter et kort intermezzo (jfr. s. 641f.) udtrykte
Tietgen, at han aldrig havde haft lejlighed til at
fortryde sin beslutning, mens Meldahl på sin
side fremhævede Tietgen som den ideelle byg
herre, der hverken blandede sig i detaljerne el
ler på noget tidspunkt beklagede sig over de
store byggeudgifter.8 Til trods for det udadtil
tillidsfulde og venskabelige forhold mellem de
to har forbindelsen dog ikke været helt uden
mislyde, hvilket bevidnes af en bemærkning fra
Meldahl, nedfældet i en erindringsskitse om
kirkebyggeriet 24. okt. 1901, knap en uge efter
Tietgens død. Meldahl fremhævede her, hvor
dan han i 17-18 år havde ledet byggeriet uden

en øres vederlag, hvortil kom andre personlige
udgifter i form af økonomisk bistand til kir
kens udsmykning, til modeller og til talrige
studierejser. »Alligevel glemte min gode Ven
Tietgen næsten (Meldahls understregning) helt
at sige mig tak herfor«.9
Interessen for Marmorkirkens skæbne gik
langt tilbage i tiden, såvel for Tietgen som for
Meldahl. Sidstnævnte havde allerede 1842 ar
bejdet på pladsen som 15-årig murerlærling i
forbindelse med en opmåling af den eksisteren
de stenbeholdning og havde ved denne lejlig
hed på en af blokkene skitseret et fantasifuldt
kirkeprojekt med en vældig sekssøjlet portal og
stærke mindelser om Peterskirken. Under sine
mange studieophold i udlandet 1844-56 kredse
de hans tanker ofte om kuppelkirken som te
ma, tilsyneladende dog uden henblik på noget
konkret forslag til Marmorkirken. 1856 frem
kom han dog med et indlæg10 i debatten om
ruinens skæbne (s. 594). På samme måde var
Frederiks kirkeplads med i hans overvejelser de
følgende år, både i forbindelse med projektet til
udparcelleringen af Nyboder 1863-64 og med
forslaget 1865 til bebyggelse af Københavns
Under
finanslovsdebatten
fæstningsterræn.11
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Fig. 138. Christian Zwingmann: Projekt
til
Marmorkirkens
fuldførelse,
1867.
Hovedfacade (s. 642). 1:600. Efter foto
grafi i Tietgens arkiv, RA. – Christian
Zwingmann: Proposal for the completion of
the Marble Church, 1867. Main facade.

1864-65, hvor også Marmorkirkens fremtid
blev behandlet, deltog Meldahl som finansmi
nister C. N. Davids repræsentant og konsulent
i bygningsanliggender. Ved denne lejlighed
stiftede han i øvrigt bekendtskab med A. F.
Krieger. Også under debatterne 1866-67 refere
redes Meldahl som en autoritet, der som med
lem af Akademirådet måtte have lejlighed til at
udtale sig i sagen om Marmorkirken, uden at
man dog derved stødte den kgl. bygningsin
spektør Christian Hansen.12
Det var netop i disse år, Tietgens opmærk
somhed for alvor blev henledt på Marmorkir
ken. Ifølge hans egne optegnelser blev tanken
om kirkens genrejsning vakt til live i efteråret
1865, og fra dette tidspunkt søgte han ved flere
lejligheder at vinde tilslutning for sagen. Da
han selv endnu manglede den fornødne kapital,
appellerede han – omend forgæves – til en ræk
ke pengemænd, ligesom han ved hvert mini
sterskifte omtalte sine planer i regeringskred
se.13 Om hans bestræbelser i årene før erhver

velsen af kirkepladsen 1874-75 og om de tidlig
ste projekter, jfr. s. 641 og 648f. Selv fremhæ
vede Tietgen Marmorkirken som »Slutstenen
paa sin jordiske Gerning«.14 Hans bevæggrun
de til stædigt at gennemføre det store foreha
vende, der kostede ham en betragtelig del af
hans formue, var til dels af religiøs karakter,
som nævnt i indledningen. Det var afgørende
for ham at sikre den grundtvigianske menighed
et rummeligere og mere værdigt tilholdssted
end hospitalskirken i Vartov (jfr. DK. Kbh.By
4, s. 10f.). Men det har vel næppe heller været
uden betydning, som det er fremhævet, at den
barnløse Tietgen hermed kunne knytte sit navn
til en af byens mest monumentale kirkebygnin
ger.15 Det må også have vakt til eftertanke, at
finansfyrsten, der selv var kommet fra jævne
kår, herigennem kunne konkurrere med – ja,
endog overgå enevoldsmonarkernes formåen.
En tilsvarende indsats blev få år tidligere gjort
af en anden privatmand: brygger I. C. Jacob
sen, der finansierede genopbygningen af Frede-
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Fig. 139. Christian Zwingmann: Projekt
til
Marmorkirkens
fuldførelse,
1867.
Tværsnit mod altret (s. 642). 1:600. Efter
fotografi i Tietgens arkiv, RA. – Chri
stian Zwingmann: Proposal for the comple
tion of the Marble Church, 1867. Cross-sec
tion towards the altar.

riksborg Slot, i øvrigt med Meldahl som leden
de arkitekt.
Fuldførelsen af Marmorkirken var på samme
måde en triumf for Meldahl. Endnu ved byg
geriets start var situationen omkring hans med
virken ikke ganske afklaret, og først februar
1876 sikrede han sig Tietgens tilsagn om, at
han som den eneste arkitekt skulle lede opførel
sen, hvilket han betragtede »som en Æressag«.1
Om hans entusiasme for sagen og hans person
lige offervilje er der ovenfor berettet. Men her
udover skulle Meldahl også rejse et monument,
omend i skreven form, over sine forgængere
ved kirkens byggeri, – monografien »Frederiks
kirken i Kjøbenhavn saaledes som den blev
projekteret i det XVIII. Aarhundrede af Eigtved, Anthon, Jardin med flere, samt dens For
hold til Danmarks og Europas Bygningskunst i
det XVII. og XVIII. Aarhundrede«, publiceret
1896. Som anført i forordet havde Meldahl set
det som sin pligt at give en fremstilling af kir
kens bygningshistorie, »Nu, da Frederikskir-

ken under min Ledelse har faaet en anden Form
end oprindelig paatænkt«. Værket, som Mel
dahl i et par år havde arbejdet på, »mere for
selv at lære noget end for at belære andre«,16
supplerede F. J. Meiers kun 13 år ældre mono
grafi om kirken på væsentlige punkter, ikke
mindst ved publikationen af det rige materiale
af
bygningstegninger,
hvoraf
hovedparten
1891 var fremdraget af arkitekturhistorikeren
Fr. Schiøtt i Kancelliets arkiv.
FORSPIL
DE TIDLIGSTE PROJEKTER 1867-73
Endnu knap ti år før erhvervelsen af Marmor
kirkens grund fremkom de første planer vedrø
rende kirkens udformning. Da det var afgøren
de, at opførelsessummen blev så lav som mu
ligt, overvejede Tietgen på et tidligt tidspunkt
at lade kirken opføre med anvendelse af beton,
et materiale, som arkitekten Christian Zwingmann med held havde benyttet i kirken (indviet
1867) ved Marsvinsholm i Skåne.17 Han bestilte
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Fig. 140. Ludvig Fenger: Forslag
til Marmorkirken. Facade mod
syd (s. 643). 1:600. Kunstakade
miets Bibliotek. – Ludvig Fenger:
Proposal for the Marble Church.
Facade to the south.

derfor hos Zwingmann et udkast til Marmor
kirkens fuldførelse efter disse retningslinjer.
Projektet udstilledes 1867 på Charlottenborg.
Zwingmanns originaltegninger kendes tilsyne
ladende ikke. Derimod er i Tietgens arkiv be
varet fotografier af disse, samt et par summari
ske kalker (fig. 138-139). Disse suppleres af et
overslag.18
I forslaget er den ydre ringmur rejst i to stok
værk som sokkel for en halvkugleformet kup
pel, afsluttet med en »krone«, dannet af akroterier og herover en korsprydet kugle. De frem
springende portaler er både bevaret i øst og
vest. Dog er antallet af søjler reduceret fra seks
til fire i hver side. I lighed med Jardins projekt
gentages søjlemotivet i en krans af i alt 24 støt
ter i andet stokværk, udvendig såvel som ind
vendig (fig. 138-139). Kirkens hovedindgang
flankeres af to statuer. Det indre dækkes af en
lav, kassetteprydet kuppel med cirkulær lysåb
ning foroven. De vigtigste inventarstykker er
koncentreret i den vestlige del. Nord for alter

bordet og et stort altermaleri i rundbuet ramme
er døbefonten angivet, mens prædikestolen er
markeret i syd. Orglet tænktes anbragt på gal
leriet oven over altret.
Zwingmanns
projekt
var
budgetteret
til
197.321 rdl. inclusive de omtalte inventarstyk
ker, samt diverse installationer. Hele den nedre
etage skulle fuldføres med det eksisterende
marmorlager, mens øvre stokværk tillige med
søjlerne tænktes udført i »en stærk Betonmasse
af Portland Cement, paa samme maade, som
jeg alt har udført Søilerne til den nyopførte
Kirke Marsvinsholm i Skaane«. Kuplen skulle
udføres af hule, »dertil construerede Muursten
i Cement« og kobbertækkes. Som anført i
overslaget viste en tilhørende, men desværre
ikke bevaret, situationsplan en projekteret be
byggelse omkring kirken.
Alt tyder på, at Tietgen har været udmærket
tilfreds med dette forslag, der o. 1873 (se ndf.)
fremlagdes i Det kjøbenhavnske Byggeselskab.
Det var også Zwingmanns udkast, der benytte-
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Fig. 141. Anonymt projekt (af
Meldahl?)
til
Marmorkirken
(s. 644). 1:600. RA. – Anonymous
project (by Meldahl?) for the Marb
le Church.

des som udgangspunkt, da grunden erhverve
des, og byggeriet tog sin begyndelse 1875 (s.
648). Dog måtte Tietgen, som anført i sine
erindringer, senere opgive tanken om at anven
de beton, da »det med de kolossale Murtykkel
ser vilde slaa Revner i vort foranderlige
Klima«.19
Bevidstheden om, at Marmorkirken nu om
sider tegnede til at skulle blive fuldført under
Tietgens finansielle ægide, inspirerede også an
dre til at udarbejde projekter.20 Tietgen nævner
selv, hvordan arkitekten Ludvig Fenger i følge
med sin far, pastor P. Fenger, en dag havde vist
ham en plan til kirken, forfattet »med Assistan
ce af de kongelige Børn, som efterhånden skul
le beklæde de største Troner i Europa«. Tietgen
havde dog betvivlet, at den fornødne interesse
for planens realisering var til stede.21
Fenger, der ligesom Zwingmann havde væ
ret konduktør hos Bindesbøll og sidenhen hos
Meldahl, omtaler selv sit forslag i et brev til
sidstnævnte 15. aug.1869. Projektet bestod dels

af en skitse i samme målestok som Jardins teg
ninger, dels af et overslag på omtrent 100.000
rdl. I et senere brev til Meldahl 24. juni 1877
nævnede han atter sit projekt til kirken, idet
han her refererede alene til en »lille Skitze«,
som han engang havde vist Meldahl, men der
imod ikke Tietgen.22 Omkostningerne til dette
forslag havde han i øvrigt endnu ikke beregnet.
Efter alt at dømme er der således tale om to
forskellige udkast. På Kunstakademiets Biblio
tek er bevaret et udateret overslag på 92.157
rdl. til en kirke på Marmorkirkens grund, samt
i alt ni tegninger, ligeledes uden datering.23 Af
disse er tre kalker efter Jardins kobberstikværk
(plan, tværsnit og facade). De øvrige viser kir
ken med en 1 stokværk høj, ydre ringmur, kro
net af en balustradeprydet attika. På fundamen
tet af den indre pillekrans rejser sig en tambur
med en halvkugleformet ribbekuppel, afsluttet
af en lanterne. En fremspringende portal, båret
af seks søjler, markerer hovedindgangen (fig.
140). Indvendig er over nedre etages buer føjet
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en gallerietage med fordoblet antal arkadeåb
ninger. To forhold gør det nærliggende at iden
tificere dette udkast med Fengers seneste: Først
bygningens og især kuplens lighed med Mel
dahls eget projekt fra o. 1877 (fig. 154, 156) og
dernæst den omstændighed, at der ikke i inte
riøret er anvendt søjler. Overslaget, der ud fra
beløbets størrelse og den anvendte møntfod
(rdl. i stedet for kr.) må hidrøre fra forslaget fra
o. 1869, omtaler nemlig udgifter til søjler både
i nederste og øverste omgang (henholdsvis 42
og 48). Det har derimod ikke været muligt at
identificere Fengers første udkast.24
Blandt de af Meldahls tegninger, der fra
Kunstakademiet er overført til Rigsarkivet, fin
des et forslag, som efter tegnemåden at dømme
ikke skyldes denne. Tegningen, der viser en
plan og en opstalt af hovedfacaden, er på bagsi
den påtegnet: »Et Grund Project til facaden
(?)«. Den ukendte ophavsmand har her sløjfet
begge søjleportaler mod øst og vest. Den ydre
ringmur er, bortset fra partiet ved hovedind
gangen, kun ført op til et stokværks højde,
mens den omtrent halvkugleformede kuppel
hviler på en lav tamburetage (fig. 141). En lan-

Fig. 142. Udkast til beliggenhedsplan o. 1872-73.
1:2000 (s. 645). – Proposal for development plan c. 187273.

terne, beslægtet med Fengers og fig. 154 og 156
kroner kuplen. Et karakteristisk træk er anven
delsen af en bort af akroterier ved tagfoden,
både over nedre stokværk og over tamburetagen.25
1872-73 syntes Tietgens planer for Marmor
kirken omsider at skulle virkeliggøres. Grundt
vigs død 2. sept. 1872 havde atter sat gang i
debatten om opførelsen af en kirke til hans me
nighed, og fa dage efter noterede A. F. Krieger
i sin dagbog: »Skal det hænge sammen med
Tietgen’s gamle Plan om at fuldføre Marmor
kirken?«26 Sagen blev imidlertid kort efter søgt
fremmet på anden vis. 2. nov. 1872 grundlagde
Tietgen Det kjøbenhavnske Byggeselskab med det
erklærede formål: »at erhverve Byggegrunde
og derpå opføre Bygninger, afhænde eller udle
je disse, samt udføre andre dermed beslægtede
Anlæg ...«27 Den aktuelle anledning til selska
bets stiftelse var antagelig i første række planer
ne omkring omdannelsen af Peder Madsens
gang
og
bebyggelsen
af
fæstningsterrænet.
Men Tietgen havde øjensynlig håbet herigen
nem at kunne befordre Marmorkirkesagen.28
Allerede 1872 understregede selskabets forretningsførende direktør, Carl St. A. Bille, vigtig
heden af at forberede denne sag godt og erhver
ve sig et nøjagtigt kendskab til ejendomsfor
holdene omkring pladsen. I løbet af foråret og
sommeren 1873 førte Bille en række under
handlinger med en husmægler angående købet
af de otte grunde i Store Kongensgade ved
Marmorpladsens sydvesthjørne (matr.nr. 251—
58).29 Juni 1873 lykkedes det ham at få samtlige
ejendomme på hånden, på nær en enkelt (matr.
nr. 252). De foreløbige slutsedler havde dog
kun gyldighed til 1. juli s.å. Som Bille opfatte
de det, ville byggeselskabet først komme ind i
sagen efter denne dato. Forhandlingerne havde
således hidtil været ført for Tietgen som privat
person.30 Tietgens accept kom imidlertid ikke.
Antagelig har købesummen (123.000 rdl. for
de syv grunde) været for høj.
Samtidig med Billes sonderinger tog de før
ste projekter for området form på Meldahls
tegnebord. Meldahl var selv fra starten knyttet
til selskabet som bygningskyndig rådgiver,
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Fig. 143. Udkast til Marmorkirkens hovedfacade, o. 1872-73 (s. 645). 1:600. RA. – Proposal for the main facade of
the Marble Church, c. 1872-73.

men skulle sidenhen også erstatte Bille som di
rektør. Blandt tegningerne i arkitektens privat
arkiv findes to beliggenhedsplaner, daterede
henholdsvis »27.11.72« og »27.12(?).72«. Den
sidste af disse er desuden mærket: »DKB
nr. 88/1873, – en påskrift, der uden tvivl refere
rer til en intern sagsorden inden for Det kjøbenhavnske Byggeselskab. Samme påskrift findes til
lige på Billes korrespondance med husmægler
Jørgensen fra foråret og sommeren 1873 (se
ovf.), samt på en række andre tegninger i Mel
dahls og Tietgens arkiver, heriblandt på kalker
af Zwingmanns projekt fra 1867 og på oversla
get hertil. Den tilhørende journalsag synes
imidlertid ikke bevaret.31 Ud fra tegningerne
må man slutte, at Meldahl har udkastet en be
liggenhedsplan, der findes i to versioner med
henholdsvis en rektangulær og en ottekantet
plads omkring kirken (fig. 142).32 Den sidst
nævnte plan inddrager også det problematiske
sydvesthjørne mod Store Kongensgade. Samt
lige tegninger viser kirkens plan med en smal

portikus i øst, båret af fire søjler og flankeret af
statuepodier. Mod vest, nord og syd er mindre
trappeanlæg markeret. Blandt tegningerne med
Byggeselskabets mærke findes en opstalt af kir
ken og den omgivende bebyggelse, set fra
Bredgade (fig. 144). Tegningen er forsynet med
Meldahls signatur, samt påskriften: »I fald
Zwingmann (underforstået: hans tegning) ko
ste 200.000 vil denne koste 150.000 Rdl.«, altså
et alternativt forslag til Zwingmanns projekt,
der har været fremlagt under forhandlingerne,
og samtidig et af Meldahls tidligst kendte ud
kast til kirken. Meldahl har her som flere af sine
forgængere valgt alene at føre den ydre ring
mur op til første stokværk, mens kuplen hviler
på den indre pillekrans. Den lave kuppel, der
inddeles af ribber, er smykket med akroterier
ved foden og afsluttes foroven med en korsbærende figur. Den søjlebårne forhal er reduceret i
bredden og giver, som planerne antyder, mu
lighed for opsætning af statuer. Et haveanlæg
indrammer kirken, hvis hovedgesims er benyt-
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Fig. 144. Meldahls forslag til Marmorkirkens fuldførelse o. 1872 (s. 645). RA. – Meldahl’s proposal for the
completion of the Marble Church c. 1872.

tet som rettesnor for taghøjden på
vende bebyggelse. Til dette udkast
andre, til dels summarisk optegnede
ninger, samt tvær- og længdesnit
198).33

den omgi
slutter sig
facadeteg
(fig. 143,

ERHVERVELSEN AF FREDERIKS
KIRKEPLADS.
RIGSRETSSAGEN
1874 skønnede Tietgen endelig, at tiden var in
de til at sikre sig kirkepladsen. Den aktuelle
anledning var et vink fra Krieger, der på dette
tidspunkt var finansminister, om hans snarlige
afgang, hvilket kunne lette mulighederne for at
fa den komplicerede sag lempet igennem.34
Som omtalt s. 592f. havde Frederiks Kirkeplads
»med den derpaa værende Ruin« gennem flere
år figureret på finansloven blandt de domæner
og statsejendomme, der forventedes solgt. På
den seneste finanslov fra 1874-75 ansloges plad
sen at kunne indbringe den beskedne sum af
15.000
rdl., inklusive tre andre ejendomme,
der ligeledes ønskedes afhændet: Det kongelige
hømagasin, samt Civiletatens og Fæstningens
materialgårde.35 Senest 1866 havde der været
fremsat et kontant tilbud på 150.000 rdl. for

pladsen og alle derpå stående bygninger, men
også dette var blevet afvist (s. 597). Det stadige
problem var kirkeruinen, for hvis bevaring der
hidtil havde været overvejende positiv stem
ning i regeringskredse.
30. maj 1874 udfærdigede Tietgen et forslag
til købekontrakten. Heri forpligtede han sig til
at overtage pladsen med de derpå værende
»Ruiner«, materialer og bygninger for 100.000
rdl. (200.000 kr.). Samtidig lovede han at fuld
føre kirken og bebygge de tilstødende grunde
»i passende stil«. Hovedtrækkene i bebyggel
sesplanen (ikke kirken) skulle forelægges fi
nansministeriet til approbation. Skulle Tietgen
opgive sin plan, hævedes handelen uden veder
lag. Det samme gjaldt, hvis ikke kirken var
fuldført inden ti år, eller hvis der ikke inden
fem år var udført arbejde for værdi af mindst
100.000 rdl.36 Tietgens udkast dannede grund
lag for købekontrakten, der efter at være fore
lagt i en skitse 19. juni, blev endelig underskre
vet 2.juli 1874. Et halvt år efter, 5.jan. 1875,
udstedtes skødet på pladsen med tilhørende
bygninger og materiel.37
Forbløffende nok havde man hverken i kon
trakten eller skødet anført, at overtagelsen også
gjaldt ruinen, – et forhold, der senere måtte
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korrigeres.38 En væsentlig tilføjelse til Tietgens
oprindelige forslag var også den første para
graf, der omhandlede ejendomsretten til kir
ken. Bygningen skulle efter fuldførelsen over
drages til staten, omend Tietgen selv og hans
hustru forbeholdtes ret til at råde over kirkens
benyttelse indtil deres død.39
På godt et halvt år var forhandlingerne om
kring salget af kirkepladsen afsluttet. Når sagen
kunne gennemføres på så relativt kort tid, kan
det hænge sammen med den aktuelle minister
krise, der gjorde det muligt at lade mindre af
gørende spørgsmål, som dette trods alt var,
passere hurtigt gennem det offentlige maskine
ri. Formentlig har Tietgen realistisk kalkuleret
med denne situation.19 Imidlertid skulle ikke
mindre end tre forskellige finansministre invol
veres i forretningerne, – foruden Krieger, som
fratrådte 8. juni, lensgreve L. Holstein-Holsteinborg, der indtil 12.juni også var rege
ringsleder, afløst 14.juli (for knap et år) af hof
jægermester C. A. Fonnesbech. Og reaktio
nerne udeblev heller ikke, da overtagelsen først
var en realitet. Folkeviddet satiriserede i
»Punch« over Tietgens og »Architekt Swindelmanns« eventuelle forslag til kirken (fig. 145),
en krydsning mellem en klassisk tempelbyg
ning (dog med telegrafpæle (!) i stedet for søj
ler) og Børsen, der dengang husede Privatban
ken. På spiret ses bygherren, balancerende på
en pengesæk som toppen af kransekagen.40
Langt alvorligere var imidlertid det røre, sa
gen vakte i folketinget. Allerede i efteråret 1874
havde finansudvalget forud for vedtagelsen af
finansloven for 1874-75 udtalt sin misbilligelse
af salget, dels fordi ministeren efter deres opfat
telse havde overskredet sine beføjelser, dels
fordi overtagelsessummen skønnedes alt for
beskeden. Et beløb på 700.000 kr. i stedet for
200.000 kr. ansås for mere realistisk.41 9. febr.
1875 nedsattes et særligt udvalg til at undersøge
spørgsmålet, og i den følgende folketingssam
ling besluttede man omsider at skride til rigsretstiltale imod de tre implicerede ministre, for
benyttelse i uberettiget øjemed af den til afhæn
delsen givne bemyndigelse og for forsømmelse
af tilbørlig at påse statskassens tarv ved salget.42

Fεcade af Marmor kirken efter dens
Restavration, tegnet efter
Architekt Swindelmanns Udkast,

Fig. 145. Satirisk forslag til Marmorkirkens facade,
»tegnet efter Architekt Swindelmanns Udkast«. Fra
»Punch« 1875 (s. 647). – Satirical suggestion for the
facade of the Marble Church, »drawn after Architect
Swindelmann’s proposal«. From »Punch« 1875.

24. marts 1877 nedsattes rigsretten. Samtidig
med Marmorkirkesagen behandlede man an
klagen mod daværende kultusminister C. C.
Hall for hans økonomiske dispositioner i for
bindelse med Det kongelige Teater. I begge sa
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ger stod den 36-årige venstrepolitiker, cand.
jur. Viggo Hørup, som folketingets anklager,
mens forsvaret leveredes af den noget ældre højesteretsadvokat Anton Klubien.43 Sagen om
kirkepladsen drejede sig i princippet om et ad
ministrativt
spørgsmål:
Havde
ministrene
overskredet deres kompetence ved at afhænde
grunden uden først at have indhentet lovgiv
ningsmagtens bemyndigelse og i øvrigt uden at
have fået sikkerhed for den planlagte kirkes
kunstneriske stil eller for dens fuldførelse? For
at afgøre anklagen vedrørende den alt for lave
salgspris blev – imod Tietgens ønske – nedsat
en uvildig taksationskomité, der anslog hele
pladsens værdi til 540.000 kr., når den var ryddeliggjort til udparcellering, mens værdien af
de til bebyggelse overladte grunde (dvs. uden
kirken) beregnedes til 268.000 kr. Trods vægti
ge argumenter fra anklagerens side og et dyg
tigt aktorat valgte dommerkollegiet, der be
stod
af
højesteretsdommere
og
landstingsmænd, at følge forsvarerens indstilling. Ifølge
denne havde finansministeren haft myndighed
til at afhænde pladsen, der ikke var defineret
som domæne og hermed lå uden for lovgiv
ningsmagtens
område.
Kirkeruinens
tilstede
værelse ændrede intet ved dette forhold, i mod
sætning til, hvad Hørup hævdede. Hvad angik
det påståede tab for statskassen, anførte forsva
reren, at der hidtil intet tilbud havde været af
den takserede sums størrelse, og udbyttet af et
sådant salg derfor var uhyre tvivlsomt. 13.juni
faldt dommen, der helt frikendte de tre mini
stre. Afgørelsen havde dog videre politiske
perspektiver og bidrog til at skærpe modsæt
ningerne mellem det konservative regerings
parti, der også dominerede inden for dommer
kollegiet, og partiet Venstre, som havde flertal
let i folketinget.

AFGØRELSEN AF ARKITEKTSPØRGS
MÅLET
Som understreget af Tietgen selv havde det op
rindelig været hans plan at overdrage bygge
riets ledelse til Chr. Zwingmann, mens han
havde sikret sig Meldahls »Assistance ved

Overledelsen«.19 Selv om Meldahl hermed me
re tænktes at skulle være Tietgens bygningsfag
lige konsulent under opførelsen af kirken efter
Zwingmanns udkast (fig. 138-39), synes det
ikke at have forhindret ham i at gøre sig visse
tanker om kirkens udformning. I en efterskrift
til et brev 28. maj 1874 til arkitekten Albert Jen
sen, p.t. konduktør ved Frederiksborg slot,
skrev han: »Nu maa vi To tales ved om Mar
morkirken – nu er det Alvor«. Og han tilføje
de: »Jeg tör ikke sige mere og dette er en stor
Hemmelighed (Meldahls understregning)«. Bre
vets margin er samtidig forsynet med en dimi
nutiv skitse svarende til hans udkast fra 187273, dvs. med en halvkugleformet kuppel på en
lav tambur (jfr. fig. 143).44 I et brev 29. aug.
1874 takkede Tietgen Meldahl for en plan, der i
kalke skulle sendes til Wien, – efter sammen
hængen at dømme sandsynligvis en bebyggel
sesplan til kirkepladsen. Baggrunden for denne
forsendelse fremgår imidlertid ikke. Tietgen
skrev videre: »Hvor bliver Deres eller Jensens
Plan (af)?«, og uddyber i et efterfølgende brev
l.sept.: »(...) det var Kirkeprojektet, som jeg
mente, og som jeg kun af Nysgerrighed spurg
te efter, da det ganske rigtigt er min Mening, at
der intet skal foretages til Vinter«. Om Zwing
manns
virksomhed
skrev
Tietgen:
»Planen
skulde jo Zwingmann arbeide paa, men jeg har
ikke hørt fra ham selv, kun indirecte at han
arbeidede«.22
Selv om han på dette tidspunkt næppe mang
lede arbejdsopgaver (jfr. især fuldførelsen af
Frederiksborg slot og opbygningen af Det kon
gelige Teater efter V. Dahlerups og O. Peter
sens tegninger), sad Meldahl ikke Tietgens op
fordring overhørig. Som det fremgår af en
udateret notits fra Tietgen (sekundært påtegnet
1875) sendte han en skitse, der uden navns
nævnelse blev overgivet til Zwingmann, for at
denne kunne arbejde videre på den. Sidstnævn
te var ifølge Tietgen meget nysgerrig efter at
kende skitsens forfatter, som han vel også uden
større besvær må have kunnet gætte sig til. An
tagelig er det denne skitse, Meldahl 8. dec. af
regnede for (s. 653f.), og som han diskuterede
med etatsråd L. P. Holmblad (jfr. fig. 148).
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Fig. 146. Opmåling af matriklerne 185 og 259, 1874. RA. – Cadastral survey of title nos. 185 and 259. 1874.

Meldahl var således ved udgangen af 1875
blevet stadig mere engageret i Marmorkirkesa
gen, mens Zwingmann efter Tietgens udsagn
næppe var kommet længere end til at bestille en
rullekran hos tømrermester Unmack.45 Den
væsentligste årsag til hans sendrægtighed viste
sig imidlertid at være en langsomt fremadskri
dende sindslidelse, der medførte, at han kort
efter måtte opgive sin arkitektvirksomhed.
Zwingmanns seneste arbejde blev restaurerin
gen af Tietgens ejendom, Strødam ved Hille
rød (1875).
Det er derfor forståeligt, at Meldahl i denne
situation, hvor han i praksis som eneste arki
tekt forestod arbejdet med kirkens projekte

ring, ønskede en præcisering af sin stilling.
Endnu i begyndelsen af januar 1876 havde
Tietgen således antydet, at Zwingmann kunne
komme med et projekt, udarbejdet på grundlag
af Meldahls skitse. I et brev l.febr. 1876 bad
sidstnævnte derfor Tietgen bekræfte, om han
ønskede, at Meldahl 1) udarbejdede det endeli
ge projekt til kirken og udparcelleringsplanen
for det omliggende areal, samt 2) som den ene
styrende arkitekt lod kirkebygningen fuldføre.
Det var for ham en æressag at overtage hver
vet, og karakteristisk nok undlod han også at
nævne spørgsmålet om honorar (jfr. også s.
639). Blot udbad han sig en skriftlig bekræftel
se på, at Tietgen anså sig som løst fra aftaler
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med andre arkitekter, dvs. foruden Zwing
mann, også løfter til Ludvig Fenger, der havde
været inddraget i forberedelserne (jfr. s. 643).
6. febr. forelå Tietgens accept, og hermed var
Meldahls ansættelse som Marmorkirkens arki
tekt omsider en fuldbyrdet kendsgerning.46

ØKONOMI OG ADMINISTRATION
Som fastslået i skødet på Frederiks kirkeplads
var en afgørende betingelse for grundens over
tagelse, at kirkebygningen fuldførtes inden 10
år, dvs. inden januar 1885, samt at der inden
udløbet af den første femårsperiode blev brugt
mindst 200.000 kr. (100.000 rdl.) på byggeriet.
Planen var fastlagt på et tidspunkt, hvor
Tietgen endnu havde grund til at være optimi
stisk mht. sin økonomiske situation. Midlerne
til kirkens opførelse kunne skaffes gennem ind
tægter, dels ved salget af de omliggende grun
de, dels ved overskuddet fra hans mange andre
virksomheder.
Denne kalkule kom imidlertid ikke til at hol
de stik. Usikkerheden omkring arkitektspørgs
målet bevirkede i første omgang en forsinkelse
på et par år, og da Meldahl 1877 omsider kunne
fremlægge de første tegninger, havde konjunk
turerne ændret sig. Det økonomiske uvejr, der
med Tietgens egne ord brød ud over Europa
efter den fransk-tyske krig, var også nået til
Danmark og havde nær opslugt hans sammensparede midler til kirkebyggeriet.47 Det er uvist, om han på dette tidspunkt havde en klar
oversigt over de samlede forventede udgifter.
Zwingmann havde i forbindelse med sit pro
jekt udarbejdet et overslag på 197.321 rdl.
(ca. 400.000 kr),18 og det er antagelig dette, der
blev lagt til grund for den førnævnte salgsbe
tingelse. En detaljeret beregning fra Meldahl
kendes tilsyneladende først fra 1882, og her var
det ganske andre beløb, der nævnedes, nemlig
en samlet forventet udgift på 902.357 kr.48 Da
regningerne omsider kunne gøres endelig op
ved kirkens fuldførelse 1894, anslog Meldahl
opførelsessummen til 1.383.996 kr.1 I realiteten
var Tietgens udgifter væsentlig mindre. For
uden de betragtelige indtægter ved salg af

grundene omkring kirken, kom adskillige do
nationer til det store foretagende, dels i form af
økonomiske bidrag, dels som regulære gaver
(inventargenstande). Tietgens eget 25-års jubi
læum ved Privatbanken 1882 gav således anled
ning til en indsamling blandt medarbejderne i
de 12 selskaber, han havde været formand i.
Hertil kom en kontant gave på 200.000 kr. fra
hans nærmeste venner, foruden oprettelsen
1884 af »Fondet til plastisk dekorativ Udsmyk
ning af Marmorkirken«, på initiativ af natio
nalbankdirektør M. Levy.49 Herfra indkom et
sted mellem 107.000 og 165.000 kr. Meldahl
selv var en af de første og største bidragydere
til fondet, ligesom hans beslutning om at arbej
de vederlagsfrit i sig selv var et økonomisk til
skud. Et initativ med en bredere folkelig op
bakning var den landsomfattende indsamling af
kobber til tækningen af kirkens kuppel 188283, startet på opfordring af maleren Lorenz
Frølich.50 Dette betød sammenlagt, at Tietgens
personlige udgifter formentlig næppe har været
større end 425.000 - 450.000 kr.51 Alligevel har
den stadige strøm af regninger gennem årene
tæret hårdt på hans pengebeholdning.
Da tiden nærmede sig for aflæggelsen af
regnskab til finansministeriet vedrørende den
første femårsperiode, gav både Meldahl og
A. F. Krieger udtryk for deres betænkelighed.
Meldahl selv henstillede til Tietgen, at denne
bad om udsættelse af terminen et år, ikke
mindst med den begrundelse, at arbejdet var
blevet forsinket to år på grund af en tidligere
arkitekts sygdom.52 Krieger, der ved udgangen
af 1878 kunne konstatere, at ingen af grundene
endnu var solgt, opkastede i sin dagbog det
ubehagelige spørgsmål: »Vil Estrup saa tage
det hele tilbage?«.53 I slutningen af 1879 viste
det sig imidlertid muligt at opstille et regnskab,
der sandsynliggjorde en samlet udgiftssum,
som langt oversteg det fastlagte beløb på
200.000 kr.54 Krieger bad dog alligevel Meldahl
om at bidrage til, at Tietgen tog sagen »roligt
og forstandigt« og ikke nægtede at besvare
spørgsmålet om anvendelsen af den aftalte
sum.55 I sin beretning 20. dec. 1879 fremholdt
Tietgen da også Zwingmanns sygdom som
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Fig. 147. Marmorkirkens facade mod Bredgade. Ældre fot. NM2. – The facade of the Marble Church towards
Bredgade.

den væsentligste årsag til forsinkelsen, men
kunne herudover dokumentere, at der til dato
var udført murer-, tømrer-, stenhugger- og an
det arbejde for en værdi af 141.545 kr. Hertil
kom andre udgifter, væsentligst en sum på
132.767 kr. til oparbejdning af et lager af Faksesten (jfr. s. 665) til kirken, således at de samlede
udgifter beløb sig til 360.510 kr.56 Som Krieger
noterede sig, havde Meldahl hindret Tietgen i
den forvildelse at fremhæve, at bygningen ikke
ville kunne blive fuldendt til 1885.57 I sit svar
16. jan. 1880 indskrænkede ministeriet sig til en
accept af det forelagte regnskab og en konstate
ring af, at det omhandlede forbehold vedrøren
de handelens ophævelse nu ikke længere havde
retslig gyldighed.58 Alligevel udarbejdede Mel
dahl en ny redegørelse til finansministeriet juli
1885, da 10-års fristen var udløbet. Heri hed
det, at kirken først kunne forventes færdig
1.jan. 1892. Forsinkelsen skyldtes flere for

hold, ikke mindst den omstændighed, at der
var nedrevet langt mere end oprindelig bereg
net af den eksisterende bygning, samt at meget
af stenhuggerarbejdet måtte udføres i Fakse,
hvilket nødvendiggjorde flere detaljtegninger
og kostbare modeller (jfr. s. 677f.).59 Det er
tankevækkende, at Meldahl her skød afslutningstidspunktet så langt ud i fremtiden som til
1892. Året forinden havde han været langt me
re optimistisk og nævnt 1888 som det år, hvor
kirken forventedes fuldført.60 Årsagen til hans
pessimisme kan hænge sammen med et for
hold, som han ikke nævnede i sin redegørelse:
Tietgens stadig forværrede økonomiske situa
tion efter en god periode 1881-83.61
De følgende år gik byggeriet meget trægt.
Tietgen havde, som Meldahl 1887 skrev til sin
medarbejder Albert Jensen, næppe råd til større
arbejder de første par år. Alligevel bevarede
bygherren sin optimisme. I et brev til Meldahl
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nævnede han, at han aldrig havde følt det som
en byrde. »Tværtimod jo mere broget det saa
ud i andre Henseender, desto gladere blev jeg
ved at gaae en Rundtour omkring den (kirken),
– og ikke mindst nu, da den efterhånden vinder
sin Skikkelse«.22 Til trods for, at Tietgen på
dette tidspunkt ikke længere kunne føle sig an
svarlig over for ministeriet mht. de i skødet
fastlagte frister, kom der december 1890 en fo
respørgsel fra finansministeriet på opfordring
af folketingets finansudvalg, om kirken frem
deles forventedes afsluttet 1892. Karakteristisk
nok undlod Meldahl i sit svar at nævne nogen
tidsfrist. Han anførte, at der til dato var for
brugt 1.032.248 kr., men at der fortsat restere
de arbejde med den indvendige dekoration og
inventaret. Som en afsluttende bemærkning,
der nok kunne bremse for yderligere utålmodi
ge spørgsmål, anførte han: »Vi have sandelig
Hastværks-Arbeide nok i vor Tid. Det var
Synd om Marmorkirken blev føjet til disse
Tal«.18 Arbejdet kom da også til at strække sig
endnu en række år, frem til 1894, en frist, Mel
dahl først nævnede i efteråret 1892.62
I modsætning til situationen omkring opfø
relsen af Frederik V.s kirke fandtes der intet
administrativt mellemled mellem bygherren og
hans arkitekt. Meldahl henvendte sig direkte til
Tietgen med sine økonomiske krav, og trods
beløbenes størrelse var denne »lige glad og fornøielig at arbejde for i den Sag«.63
På byggepladsen eksisterede der dog et hie
rarki. Meldahl havde overledelsen, men i det
daglige, praktiske arbejde med udførelsen af de
talrige tegninger og styringen af håndværker
nes og leverandørernes virksomhed, havde han
en stab af hjælpere. Et særligt bygningskontor
for Frederikskirkens opførelse blev indrettet i
en tidligere skolebygning på pladsen, og her
var skiftende tegnere og konduktører beskæfti
get. I de første år fra august 1876 til udgangen
af 1878 var arkitekt Emil Blichfeldt Meldahls
højre hånd og bistod ham i arbejdet med opteg
ning af de hovedtegninger, der skulle forelæg
ges for bygningsmyndighederne (jfr. s. 656f.).
Sammen med Blichfeldt, der også i studieårene
havde arbejdet for Meldahl, nævnes Georg

Tersling og Emil Lønholdt som tegnere i denne
periode. Tersling fremhævedes af Blichfeldt
som »den bedste Tegner af dem, der var den
gang«.64 1878 omtales han i et brev fra samme
som den, der tegnede på facaden, mens Løn
holdt arbejdede med trækonstruktionen, en
mindre betroet opgave.22 Ved udgangen af 1878
synes alle tre imidlertid at have forladt tegne
stuen. Blichfeldts plads blev overtaget af Albert
Jensen, der også tidligere havde arbejdet for
Meldahl (jfr.s. 648) og desuden under sin uden
landsrejse 1876-78 indsamlede studiemateriale
vedrørende kuppelkonstruktioner med henblik
på Marmorkirken.65
Selv havde Albert Jensen 1876 vundet Aka
demiets store guldmedalje med et projekt til et
sejrsmonument, – en kuppelbygning, der i hele
sin opbygning vidnede om arkitektens interes
se for Marmorkirken. Særlig med kuplens høje
rejsning fremførte han et motiv, der også op
tog Meldahl på dette tidspunkt, hvor projekt
tegningerne til kirken var under udvikling (jfr.
s. 654).66 I samarbejdet med Meldahl synes Al
bert Jensen først og fremmest at have været den
loyale medhjælper, der omarbejdede sin fore
sattes ideer, det være sig summarisk nedfælde
de skitser eller mundtligt formulerede ønsker,
til virkelighed på tegnebrættet og byggeplad
sen. Som en anden medarbejder på Marmor
kirkens tegnestue berettede, kom Meldahl blot
godt en gang om ugen og kunne så sige: »Ja,
dér maa vi have en vase«. Herefter skitserede
han en sådan med et stykke kul. Resten måtte
Albert Jensen om.67 Således var det også Mel
dahl, der bestemte motivet til altret, mens Jen
sen udførte de store vejledende tegninger (s.
735).68 Men Meldahl forsømte ikke at under
strege sin ophavsret på tegningerne, der ofte
(med en tyk tømmerblyant) er påført hans sig
natur, selv om disse udfra tegnemåden at døm
me utvivlsomt er udført af andre. Hovedparten
af hans store tegningssamling på Rigsarkivet er
således næppe egenhændig.69 Albert Jensens
samarbejde med Meldahl synes dog stort set at
være forløbet til begges gensidige tilfredshed,
selv om den sidstnævnte kunne være ubarm
hjertig hård i sin kritik. Dette kom især til ud-
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Fig. 148. Udkast til Marmorkirken, set fra øst og sydøst, januar 1876 og december 1875 (s. 653). RA. –
Proposal for the Marble Church seen from the east and south-east, January 1816 and December 1875.

tryk ved den uheldige prøveringning med de
nyopsatte klokker 1884 (s. 674).70 I de senere år
talte tegnestuen i øvrigt medhjælpere som arki
tekterne Carl Thonning og Harald Garde.

MELDAHLS FØRSTE PROJEKTER
1875-1877
Som nævnt ovenfor blev Meldahl allerede fra
slutningen af 1875 direkte inddraget i projekte
ringen af Marmorkirken og den omliggende

bebyggelse, selv om hans officielle udnævnelse
til eneansvarlig byggeleder først forelå februar
1876. Fra denne dato begyndte udførelsen af
projekttegningerne for alvor, men Meldahl
havde allerede gjort visse forarbejder. Foruden
de ældre udkast til både kirke og plads fra 187274 (s. 641f.) kendes to skitser af kirken fra øst
og sydøst, daterede henholdsvis l. dec. 1875 og
januar 1876 (fig. 148). Disse vil blive nærmere
omtalt nedenfor. I løbet af sommeren 1876 vi
des Meldahl desuden at have formet forskellige

Fig. 149. Udkast til Marmorkirken, sommeren 1876. Lermodeller (s. 654). Kunstakademiets Bibliotek. –
Proposal for the Marble Church, summer 1816. Clay Models.

Danmarks Kirker, København
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grupper i ler af kirken, såvel med som uden
kuppel, tillige med modeller af de omliggende
bygninger med forskellige pavillontage.71 To af
disse kirkemodeller er endnu bevarede (fig.
149). I forbindelse med salgsbetingelserne i
skødet hed det bl.a., at finansministeriet skulle
godkende planen af bebyggelsen (ikke kirken).
20. okt. 1876 forelå bebyggelsesplanen, der få
dage senere, 25. okt. fik regeringens godken
delse (fig. 153, s. 655). Bebyggelsesplanen blev
også sendt til Københavns Bygningskommission, der 9.jan. 1877 overdrog sagen til justits
ministeriet. Herfra kom 3. marts en approba
tion.72 Antagelig blev ved samme lejlighed
godkendt en facadetegning og et prospekt af
kirken. Begge tegninger var sammen med be
byggelsesplanen fremlagt som dokumentation
ved rigsretssagen i foråret 1877.73 4. sept. 1877
sendte Tietgen et antal gennemarbejdede teg
ninger af kirken til Bygningskommissionen for
at opnå byggetilladelse hertil (fig. 156-160, s.
656). Stadsbygmester Stilling ønskede dog me
re udførlige tegninger til belysning af en række
konstruktionsmæssige forhold. Disse fulgte
l.nov. 1877 (s. 661), og i samme måned kom
godkendelsen heraf.74
Inden for denne periode på godt to år under
gik Meldahls kirkeprojekter flere væsentlige
ændringer, først og fremmest hvad bygningens
øvre del (tamburen, kuplen og lanternen) an
gik. Men det skal samtidig understreges, at det
langtfra var det endelige forslag, som novem
ber 1877 fik bygningsautoriteternes approba
tion. Til belysning af projekternes gradvise for
vandling eksisterer foruden de ovenfor nævnte
tegninger, en lang række udkast i Rigsarkivet.
Ingen af disse er imidlertid daterede, og det
udviklingsforløb, som beskrives i det følgende,
må derfor tages med forbehold. To forskellige
forslag til et bestemt bygningsled kan meget
vel være samtidige og ikke nødvendigvis følge
efter hinanden. På samme måde kan arkitekten
under projekteringen i realiteten gribe tilbage
til ældre forslag og viderebearbejde disse.
Den tidligste fase repræsenteres af et projekt,
hvis udformning adskiller sig fra de tidligere
forslag mht. tamburens og kuplens udform

ning. I stedet for en ganske lav tambur på et
trinpodium (jfr. fig. 143-144) er tamburens
mure ført lodret ned til et – antageligt – svagt
skrånende tag, der dog næppe er synligt bag
den ydre ringmurs balustrade. Kuplen har an
taget en fladere form og fremtræder med en
skællignende beklædning, der foroven erstattes
af store buetunger. Lanternen er enten kegle
eller halvkugleformet. To tegninger af denne
version, udført på samme ark, er som nævnt
ovenfor daterede december og januar 18751876 (fig. 148).75 Samtidig genspejles den, om
end uden lanterne, i en af de to lermodeller,
som antagelig blev til under Meldahls landop
hold sommeren 1876 (fig. 149, t.v.). Den an
den model (fig. 149, t.h.) viser en yderligere
reduktion af kuplen, mens forpartiet til gen
gæld er forhøjet så meget, at kuplen næppe an
es i en betragtning af bygningen fra øst.76 For
uden disse synes Meldahl også at have eksperi
menteret med et projekt, hvor kuplen helt var
elimineret.71 Til belysning af projektet med den
lave, affladede kuppel findes yderligere et antal
opstalter, snit, samt en beliggenhedsplan af
hele pladsen (fig. 150-51, 199, 230). Endvidere
kendes en lille træmodel af bygningens øvre del
(jfr. s. 689). Disse illustrerer forskellige løsnin
ger til udformningen af tamburen (antal og
form af vinduer, indramning af disse med søj
ler eller medaljoner) og lanternen.
Enkelte af tegningerne viser kirken med den
omgivende projekterede bebyggelse i en ud
formning, der endnu adskiller sig fra den ende
lige (cordongesims over 2. etage i stedet for kolossalpilastre,
haveanlæg
ved
fløjene
mod
Bredgade (og Store Kongensgade) (fig. 151).
Hertil slutter sig en beliggenhedsplan, der viser
et ældre stadium i forhold til den approberede
af 25. (20.) okt. 1876 (fig. 150).77 En cirkulær
plads med et statuepodium er her angivet foran
kirken i den bredere åbning mod Bredgade. På
nord- og sydflanken af den omgivende bebyg
gelse er ejendommene trukket helt frem til ga
delinjen for at opnå et større bebygget areal.
Herigennem er planen antagelig kommet til at
kollidere med byggevedtægterne, der krævede
et på forhånd fastlagt gårdareal. Dette problem
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løstes i den senere plan ved at lægge et havean
læg foran bygningerne (jfr. fig. 153).78 Endelig
skal bemærkes, at planen (fig. 150) endnu ope
rerer med indlemmelse af det problematiske
sydvesthjørne mod Store Kongensgade.
Næste stadium af projekternes udvikling re
præsenteres antagelig af en version, hvor både
tambur, kuppel og lanterne er forhøjede (fig.
152, 154, 200). Dateringen af disse tegninger er
imidlertid vanskelig at fastslå. Muligvis er de
udarbejdede i løbet af efteråret 1876.79 Det er
således værd at bemærke, at der blandt tegnin
gerne af denne version findes eksempler med
en smallere hovedtrappe (fig. 152), svarende til
den
approberede
plan
fra
oktober
1876
(fig. 153). Et par tvær- og længdesnit viser
overvejelser om kirkens indre. Forhøjelsen af
tamburetagen havde nu skabt mulighed for ud
formning af en gallerietage over underetagen,
direkte belyst fra tamburens vinduer. På et
tværsnit mod vest er både indtegnet alter forne
den og klokker i lanternen. Desuden ses en ki
ste skitseret i kryptetagen under kirkegulvet,
placeret direkte under kuplens centrum (fig.
177). Dette kan have sammenhæng med de tan
ker, der ganske vist først formuleredes af Mel
dahl 1884, vedrørende indretning af kirken til
et mindesmærke for Grundtvig (jfr. s. 674).80
Men Meldahls overvejelser har ikke været af
sluttet med disse forslag, som en karakteristisk
påskrift på et af forslagene fra denne perio
de viser det, . en målangivelse vedrørende af
standen fra tamburens balustrade til kuplens
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Fig. 150. Bebyggelsesplan til Marmorpladsen med
projekteret byggeri i sydvesthjørnet, samt anlæg
med statue foran hovedfacaden i øst. Før oktober
1876 (s. 654). RA. – Development plan for Marmorplad
sen with projected buildings in the south-west corner, and
the plot with statue in front of the main facade, east.

krone med følgende tilføjelse: »bliver høiere«.81
Med planen fra oktober 1876 var udformnin
gen af bebyggelsen omkring Marmorkirken
imidlertid fastlagt. En kopi af planen i Rigsar
kivet (fig. 153) viser dog en skitseret bebyggel
se på en del af det problematiske hjørne i syd
vest (matrikelnr. 255-256), hvilket kunne tyde

Fig. 151. Udkast til Marmorkirkens hovedfacade og bebyggelsen mod Bredgade, o. 1876 (s. 654). 1:600. RA.
– Proposal for the main facade of the Marble Church and buildings towards Bredgade.
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Fig. 152. Udkast til Marmorkirken med for
højet kuppel, o. 1876 (s. 655). 1:600. RA. –
Proposal for the Marble Church with heightened
dome, c. 1876.

på, at tankerne om erhvervelsen af disse grunde
endnu ikke var opgivet. På samme måde var
ejendommene mod Bredgade ført imod nord

Fig. 153. Bebyggelsesplan til Marmorpladsen, oktober 1876 (s. 655). RA. – Development plan for Mar
morpladsen, October 1876.

på den grund, hvor den russiske kirke sidenhen
skulle placeres.82
Bygningernes facader har formentlig samti
dig fået deres endelige form, som en række opstalter viser det (fig. 154, 230). Kirken derimod
viser forskellige ændringer. Trinpodiet i øst er
(atter) ført omkring den fremspringende portikus. Samtidig er både tamburen og kuplen for
højet. Disse og et antal beslægtede udkast re
præsenterer antagelig et forstadium til det gennemtegnede
projekt
fra
september
1877
(fig. 156-60).83 Det kan være et forslag, svaren
de hertil, der præsenteredes for bygningsautorieterne i foråret 1877. Ved samme lejlighed er
antagelig blevet fremstillet en litografi af be
byggelsesplanen, der i modsætning til fig. 153
viser den udvidede hovedtrappe. Litografien
fremlagdes, tillige med tegninger af kirken i
rigsretten marts-juni 1877 (fig. 155).84
4. sept. 1877 foreligger det antagelig første,
hele, gennemarbejdede sæt af tegninger, der
sendtes til Københavns Bygningskommission.
Sættet omfattede tre planer (bebyggelsesplan,
jfr. fig. 155, kælderplan, samt to etageplaner,
opstalter (hovedfacade mod Bredgade, facader
mod syd og vest) og snit (længdesnit) (fig. 156-
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Fig. 154. Udkast til Marmorkirken og den omkringliggende bebyggelse, o. 1876-77 (s. 656). 1:600. RA. –
Proposal for the Marble Church and the buildings round it, c. 1876-77.

60)). Originaler til hovedparten af disse er be
varet i Rigsarkivet, mens et antal genparter fin
des hos Bygningskommissionen.85 Tegninger
ne var ledsaget af en ansøgning fra Tietgen om
byggetilladelse til kirkens opførelse, herunder
tilladelse til nedrivning af ældre dele over 19
alens højde (ca. 11,9 m), dvs. fra en linje, e-f,
lagt ved de indvendige arkaders toppunkt (fig.
158). Desuden tilladelse til opførelsen af kirken
i en samlet højde af 90 alen (kuppel og lanterne
tilsammen 40 alen høje), idet ydermurene op
førtes af mursten, beklædt med marmor, søj
ler, gesimser og balustrader af massivt mar
mor, suppleret med Faksekalk og cement (balustre). Endelig skulle figurer og vaser være en
ten af zink eller Faksesten, mens kuplen og lan
ternen tænktes beklædt med fortinnede jernpla
der på et skelet af jern- og træspær. Kælderen
skulle overhvælves med betonhvælv.86
Med dette projekt var Marmorkirkens ud
formning i hovedtræk lagt fast, men adskillige
enkeltheder skulle omarbejdes under bygge
processen. Hertil kom som det væsentligste, at
kirkens proportionering gradvist ændredes ved
en forhøjning af de øvre partier, således at høj
deforholdet snarere blev 1:1 fremfor 5:4 for un
derbygningens (inklusive tambur) forhold til
kuppel og lanterne. Nedre stokværk, der op
rindelig tænktes genanvendt, smykkedes af do-

risk søjleorden og kronedes af en triglyffrise i
stedet for den senere attikaetage (fig. 156). Her
på var som på den opførte kirke en balustrade,
smykket med statuer og vaser. Hovedportalen,
hvis fronton udfyldtes af et relief, hvilede på et
højt trinpodium. Mod vest elimineredes den

Fig. 155. Bebyggelsesplan til Marmorpladsen, før
september 1877 (s. 656). RA. – Development plan for
Marmorpladsen, before September 1877.

Fig. 156. Hovedfacade,
4. sept. 1877 (s. 656).
1:600. RA. – Main faca
de, 4th September 1877.

Fig. 157. Plan af under
etage, 4. sept. 1877 (s.
656). 1:600. RA. – Plan
of the lower storey, 4th
September 1877.

Fig. 158. Længdesnit
mod syd, 4. sept. 1877
(s. 656). 1:600. RA. –
Longitudinal section to
the south, 4th Septem
ber 1877.

Fig. 159. Plan af tamburetage,4. sept. 1877
(s. 656). 1:600. RA. –
Plan of the tambour le
vel, 4th September
1877.
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oprindelige søjleportal, ligesom de to sidedøre
blev blændet (sidenhen erstattet med vinduer).
Tamburetagen hvilede på en høj glat sokkel.
Vinduerne var her indsat i nicher, indrammede
af joniske søjler og adskilt af medaljonprydede
piller. Over hvert vinduesfag var en indskriftsfrise. En massiv balustrade med vaser kronede
denne etage. Herover rejste den svagt tilspidse
de halvkugleformede kuppel sig, leddelt med
dobbelte ribber over hvert af tamburetagens
vinduesmellemrum. 12 cirkulære kvistvinduer
gav lys til kuplens indre skal. Øverst var lanter
nen, kronet af en kuppel med samme profil
som den store. En fløj stang med et kors afslut
tede kirken.
Også hvad det indre angik, viste dette pro

jekt en version, der kom tæt på den opførte
bygning (fig. 158). Dog skulle visse detaljer i
udsmykningen blive ændret (eliminering af de
fritstående figurer foran de blændede nicher,
udformningen af medaljonerne mellem arka
derne, samt dekorationen af tamburetagen af
kuplen). Den indre kuppel, hvis profil var om
trent kongruent med den ydres, var øverst gen
nembrudt af en tragtformet lysskakt mod lan
ternen.
Af særlig interesse er indretningen af kælde
ren, der med fire koncentriske rækker piller op
deltes i et system af korridorer omkring et cen
tralt rum (fig. 160). Dette kan muligvis hænge
sammen med planerne for omdannelsen af kæl
deren til en gravkrypt (s. 674f.).

Fig. 160. Kælderplan, 1877 (s. 656).
1:600. RA. – Plan of basement,
1877.

PROJEKTER 1878-79

Stadsbygmesterens erklæring, der tiltrådtes
af kommissionens øvrige medlemmer 22. sept.
1877, var en principiel godkendelse af bygge
planerne. Dog ønskedes der mere udførlige detaljtegninger til belysning af de dekorative leds
fastgørelse, samt til kuplens og lanternens kon
struktion.86
Et sæt tegninger, daterede l.nov. 1877, kan
være identiske med det materiale, der fremsendtes til Stadsbygmesteren (fig. 231).87 En
plan af tamburetagen med nedre ringmurs ba
lustrade har kunnet give information om det
første tvivlsspørgsmål i kommissionens notat,
men herudover savnes mere detaljerede udkast
til kuppel og lanterne. Antagelig har det været
Meldahls agt at udarbejde disse yderligere, men
først 13. april 1879 fremlagdes et sæt detaljere
de konstruktionstegninger (s. 661f.). Det skal
dog understreges, at såvel kuplen som lanter
nen i tegningerne fra november 1877 er svagt
forhøjet i forhold til septemberudkastene (fig.
156, 231).88

PROJEKTER 1878-79
Spørgsmålet om kuplens konstruktion skulle
de følgende år især beskæftige Meldahl og hans
medarbejderstab. 4. april 1878 skrev arkitekten
ganske vist optimistisk til Tietgen, at kon
struktionen snarest ville blive fastlagt.89 Men
der kom til at gå endnu et år, før arbejds
tegningerne kunne præsenteres. I den mellem
liggende tid indsamledes de nødvendige oplys
ninger fra ind- og udland. Således sendte bl.a.
Albert Jensen en rapport fra Italien, hvor han
havde undersøgt forskellige murede kupler.90
Desuden korresponderedes der med en række
håndværkerfirmaer og leverandører for at fa
fastslået det mest velegnede materiale til den
ydre og indre kuppelskal.91 Fra denne fase ken
des forskellige konstruktionstegninger, til dels
daterede, heriblandt fra ingeniøren F. A. H.
Wagner, der også skulle kontrolberegne den
endelige konstruktion af den indre kuppel,
samt fra tømrermester J. W. Unmack, som fik
overdraget udarbejdelsen af den ydre skals træ
konstruktion.92
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Samtidig med disse overvejelser undergik
kirkeprojektet stadig ændringer. Kuplen og
den tilhørende lanterne øgede fremdeles deres
højde. Også tamburetagen blev omformet. Det
te fremgår af en stor, gennemarbejdet facade
tegning (fig. 201).93 I stedet for den ældre ver
sions søjleindrammede vinduesnicher omslut
tes de enkelte fag nu af rundbuede arkader,
mens de joniske støtter (her ændret til pilastre)
er anbragt parvis foran de mellemliggende pil
ler. Derved opnås en mere harmonisk, visuel
forbindelse til kuplens ribber. Ved omarbejd
ningen af denne etage er selve vindueszonen
forhøjet, mens den underliggende glatte sokkel
tilsvarende er reduceret. For kuplens vedkom
mende har den øgede højde muliggjort intro
duktionen af en ekstra række kvistvinduer.
13. april 1879 forelå det næste, større sæt teg
ninger, der præsenteredes for Bygningskommissionen, ledsaget af en ansøgning fra Tietgen
om godkendelse af kuplens konstruktion (fig.
161-162). Heri anførtes det samtidig, at byg
ningens samlede højde var øget fra 90 til 94
alen.94 Et antal udaterede tegninger viser en ud
formning af kirken, der synes at repræsentere
et mellemstadium mellem disse udkast og det
førnævnte (fig. 201).95 En facadeopstalt (fig.
202) viser en mere udsmykket version af pro
jektet fra april 1879 (fig. 161), bl.a. med seg
mentformede prydgavle over kuplens nederste
kvistvinduer og dekorative borter på ribberne.
Blandt de udaterede skitser findes også forskel
lige forslag til den indre udsmykning, hvor
kuplen er vist enten med en klassisk kassettede
koration eller med en figurativ udsmykning,
beslægtet med den endelige udmaling.
Projektet af 13. april 1879 repræsenterede bå
de ifølge Meldahls og Tietgens egen opfattelse
den endelige version, der kunne danne grund
lag for udarbejdelsen af de store arbejdstegnin
ger.96 Dette skulle imidlertid ikke komme til at
holde stik. Proportioneringen af kuplen og lan
ternen havde endnu ikke fundet sin definitive
løsning, hvilket fremgår af en sammenligning
mellem profilerne fra 1879 og en opstalt fra
1883-84 (fig. 170). Flere dekorative enkelthe
der, vigtigst nok den valgte søjleorden, skulle
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Fig. 161. Hovedfacade, 13. april 1879 (s.
662). 1:600. RA. – Main facade, 13th April
1879.

også ændres. Der savnes imidlertid et samlet,
gennemarbejdet sæt af tegninger, som opsum
merer alle disse forandringer.
Forslaget fra april 1879 omfattede 12 tegnin
ger (mærkede fra »A« til »L«), Foruden disse,
der sendtes til kommissionen, henstod ifølge
Tietgen på kirkens kontor en model af tagkon
struktionen og hvælvingen, som gav »fuld
stændig Oplysning om alle Konstruktionens
Elementer«. Desværre var den for stor til at
kunne transporteres.97 Dette må antagelig dreje
sig om en af de store modeller, der endnu hen
står i kirken (jfr. s. 689).
Facaden fremtræder som en forenklet udgave
af fig. 202. Som nævnt var bygningens højde
øget til i alt 94 alen (heraf målte kuppel og
lanterne tilsammen 46 alen, en øgning på 6 alen
i forhold til 1877). Men heller ikke dette var det
endegyldige mål. Allerede 22. april kunne

Tietgen i forlængelse af sit første brev oplyse,
at overkanten af kuppel og lanterne »af perspectiviske Hensyn« ville blive løftet yderligere
1 á 2 alen udover de i tegningerne fastlagte høj
der.98 Forhøjelsen af kuplen muliggjorde intro
duktionen af den tredje række kvistvinduer
(fig. 161). Indvendig er opbygningen i hoved
træk identisk med den færdige kirke, selv om
proportioneringen,
først
og
fremmest
af
kuppeletagen, skulle ændres. I underetagen er
stadig angivet et antal statuer foran de blænde
de nicher, men der er ikke indtegnet inventar
stykker. Dog bemærkes det, at den indskudte
gallerietage mellem arkaderne videreføres i vest
(fig. 162). Et indskriftsbånd med en tekst, sva
rende til den nuværende, danner overgang til
tamburetagen. Her er indføjet 12 søjlepar afjonisk orden som en pendant til eksteriørets støt
ter. Over en bladkrans og en kraftig, udkraget
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Fig. 162. Længdesnit mod syd, 13.
april 1879 (s. 662). 1:600. RA. – Lon
gitudinal section to the south, 13th April
1879.

gesims hæver den indre kuppelskal sig, udfor
met i en lavere version i forhold til det første
projekt, der forelagdes kommissionen. Indde
lingen med kassetteprydede ribber imellem
bredere baner af figurudsmykkede felter svarer
i hovedtræk til det endelige. Øverst lukkes
kuplen af en kalot, smykket med Helligåndsduen.
Det var i ansøgningen fra 4. sept. 1877 an
ført, at kirkens ydermure tænktes opført i mur
sten med marmorbeklædning, mens søjler, ge
simser og balustrader skulle være af massivt
marmor, suppleret med Faksekalk og cement
(s. 657). I Tietgens følgebrev 13. april 1879 hed
det nu, at muren alene opførtes af mursten med
indlagte led af Faksesten eller sandsten, idet bå
de den ud- og indvendige mur pudsedes med
cement. Også søjlerne projekteredes i mursten
med en beklædning af Faksesten.

Det centrale punkt i ansøgningen var dog en
godkendelse af kuplens og lanternens kon
struktion, udført ifølge Meldahl på grundlag af
undersøgelser og iagttagelser både fra ind- og
udland, kombineret med erfaringer, indhøstet
ved tårnbyggerierne på Kronborg og Frede
riksborg.99 Det afgørende princip havde været
at udforme konstruktionen således, at lanter
nens og den ydre kuppels bevægelser isoleredes
fra den indre kuppel. Den ydre skal hvilede,
tillige med lanternen, på et system af 36 mure
de bærepiller. Selve den ydre trækonstruktion
var udformet af tømrermester Unmack i sam
arbejde med Meldahl, mens ingeniør Wagner
havde udført de nødvendige beregninger.100
Konstruktionen blev godkendt af stadsbygmesteren, men først efter visse supplerende æn
dringer
(bl.a.
introduktion
af
forbindende
94
murbuer mellem bærepillerne).
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Fig. 163. Ruinens indre, set mod øst. Xylografi i »Illustreret Tidende«, 1876. – The interior of the ruin, seen
towards the east.

BYGGEPLADSENSETABLERING
De første par år efter Tietgens overtagelse af
Marmorpladsen foregik intet videre på bygge
pladsen. Som nævnt s. 648 betød Zwingmanns
sygdom en forhaling af det forberedende arbej
de, og da Meldahl i foråret 1876 omsider over
tog ledelsen, hengik der endnu godt et år, før
de første tegninger og en plan for byggeriet
kunne
fremlægges
til
bygningsmyndighedernes approbation. Ganske vist forelå der allerede
før 1877 tilbud på leverance af sten fra Fakse
stenværksteder (1874) og på udførelse af sten
huggerarbejde fra firmaet H. Olsen (1876),
men ingen af disse havde praktisk betydning på
et tidspunkt, hvor det gennemarbejdede pro
jekt endnu ikke var fremlagt.101
27. sept. 1877 godkendtes byggeplanens ho
vedpunkter, herunder den indledende nedriv
ning af de ældre bygningsdele over linjen »e-f«
i længdesnittet (fig. 158). Nedbrydningsarbej-

det omfattede også optagning af de gamle
sandstensfundamenter i kirkens indre (fra den
indre søjlekrans, jfr. fig. 61) og opfyldning af
hullerne. Derimod vides det ikke sikkert, om
der også samtidig blev foretaget undersøgelser
af fundamentet, som det nævnes i et udateret
og ikke-signeret tilbud.102 Selv om der først 11.
marts 1878 officielt åbnedes for tilbud på Mar
morkirkens kontor,103 forelå der allerede flere
tilbud 1877, i første række fra håndværkere el
ler firmaer, som Meldahl og Tietgen tidligere
havde samarbejdet med. Det gjaldt tømrerme
ster J. W. Unmack, murermester C. P. Wienberg, stenhugger H. Olsen, samt kalkbruddet i
Fakse, der bestyredes af Tietgens svoger, fabri
kant Sofus Jørgensen. Under det mangeårige
byggeri skulle det imidlertid vise sig nødven
digt også at gøre brug af konkurrence på grund
af den knappe økonomi. I enkelte tilfælde ind
hentedes udenlandske tilbud for at presse de
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hjemlige priser. Reaktionen udeblev heller
ikke. Således dannede de københavnske sned
kere en ring, da omkostningerne vedrørende
stolestaderne skulle fastlægges, og kun en
enkelt, snedkermester Andersen i Hillerød vo
vede at bryde den.104 Periodevis uro blandt kø
benhavnske bygningsarbejdere (f.eks. murer
strejke 1890) og det højere prisniveau i hoved
staden fik også Meldahl til at henlægge forskel
ligt arbejde i provinsen, bl.a. færdighugningen
af en række bygningsled i Fakse. Dette betød
dog på den anden side, at der måtte udføres
flere arbejdstegninger og modeller til vejledning. 105
Efteråret 1877 gik arbejdet for alvor i gang.
December dette år havde Wienberg udført fun
damentoptagningen i kirkens indre.106 Herefter
fulgte nedrivningen af de øvre og mere brøstfældige dele af bygningen, i alt beregnet til
35.800 fod3 (omfattende store partier af den
vestligste del). Dog valgte man midlertidig at
skåne østfacaden, der indtil midten af 1880’rne
stod som en skærm foran den nye kirke
(fig. 164). November 1878 afregnedes for regu
leringen af den indre pillekrans, herunder opmuring af de manglende dele i bornholmske
sandsten med marmorbeklædning, – gesimser
og -profilled. 29. maj 1879 forelå regningen for
fuldførelsen af de seks vestligste arkader, og
17. nov. samme år meddelte Wienberg endelig,
at han havde opført 45.000 fod3 murværk af
den indre ringmur, svarende til en linje, belig
gende ca. 10 alen over den fastlagte grænse for
nedrivningen.106
Det var oprindelig hensigten i vid udstræk
ning at genanvende den eksisterende marmor
beholdning, suppleret med materiale fra norske
marmorbrud. Dette måtte imidlertid opgives. I
stedet for kom tegl og kalksten fra Fakse og
Øland til at indtage en dominerende plads ved
opmuringen af bygningens øvre partier. Man
havde også overvejet at benytte Fakse kalkste
nen til murfyld, men fabrikant Sofus Jørgensen
fik overbevist Tietgen om, at dette materiale
var for dyrt hertil, og samtidig hårdere end
nødvendigt.107 Stenene fra Fakse fik derfor en
mere fremtrædende anvendelse til gesimser,
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konsoller, balustre og søjler (tamburetagens
ydre støtter), suppleret med Ølandssten, navn
lig til de vandret beliggende dele. For at få
kalkstenen til at ligne marmor i farven, eksperi
menterede man med en imprægnering af en
guldopløsning,1 mens de murede partier dækkedes af cementpuds (jfr. s. 702). Murstenene
til byggeriet leveredes via grosserer I. Th.
Christensen fra Mullerup (nær Kalundborg),
Frederiksholms og Gl. Antvorskov teglværker,
samt fra Rydbeck i Norge.91
I årene, hvor byggepladsen var i funktion,
arbejdedes der samtidig på opførelsen af det
omgivende
bygningskompleks.
De
særlige
materiallagre og værksteder til Frederikskirken
synes dog at have været afsondret inden for et
højt plankeværk, der forløb rundt om bygnin
gen. For at lette arbejdet med transport af ma
terialer anlagdes et system af sporvognsskinner
til arbejdsvogne, trukket af en »lokomobil«.108

Fig. 164. Marmorkirken, set fra Amalienborg plads
før ombygningen af den gamle hovedfacade, o. 1885
(s. 665). Fot. Tryde, NM2. – The Marble Church seen
from Amalienborg before the alterations to the main faca
de, c. 1885.
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Fig. 165. J. D. Herholdt: Projekt til Mar
morkirken,
februar
1880.
Hovedfacade
(s. 666). 1:600. Kunstakademiets Biblio
tek. – J. D. Herholdt: Proposal for the Marble
Church, February 1880. Main facade.

PROJEKTER O.1880-1884
I årene mellem 1880 og 1884 fastlagdes kirkens
udformning på en række væsentlige punkter.
For de nedre partier gjaldt det introduktionen
af en lav mezzaninetage i stedet for den tidlige
re triglyffrise. Dette skete samtidig som en
konsekvens af søjleordenens ændring fra dorisk
til korintisk orden. Også i tamburetagen ind
førtes højere og slankere korintiske søjler, hvil
ket på tilsvarende vis påvirkede udformningen
af gesimsen ovenover. Fastlagt blev endelig
kuplens rejsning og formen på de tre rækker
kvistvinduer, lanternen og fløjstangen. Som
nævnt ovf. savnes detaljerede hovedtegninger,
der opsummerer alle disse ændringer; men der
eksisterer en lang række udkast, som genspejler
arkitektens mange overvejelser før det ende
gyldige resultat. Den store aktivitet på kirkens
bygningskontor i disse år følges op af en lige så
stor travlhed på byggepladsen, kulminerende

med fløjstangens rejsning september 1883 og
kuplens kobberdækning 1884-85.
På dette tidspunkt, hvor arbejdet med Mar
morkirken således var vidt fremskredent, kan
det derfor undre at møde to alternative forslag
til kirkens udformning, udkastet henholdsvis af
den 62-årige J. D. Herholdt og hans 40 år yngre
kollega, Carl V. Petersen. Herholdt sendte 3.
marts 1880 – tilsyneladende uopfordret – en
skitse til kirken, der på flere punkter afveg fra
Meldahls egne projekter (fig. 165).109 Rotun
dens nedre stokværk med den sekssøjlede por
tal og cirkulære glughuller over hovedetagens
vinduer bringer snarere Harsdorffs forbillede i
erindring, mens tamburen og navnlig kuplen
efter hans eget udsagn var udformet efter møn
ster i Firenze og Rom. Meldahl takkede venligt
for Herholdts interesse for sagen, men beklage
de, at han desværre ikke kunne gå ind på æn
dringer i den antydede retning nu, hvor man
var nået så langt.110 Det andet projekt hidrører
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ligeledes fra 1880 og er udarbejdet af Carl
V. Petersen, ifølge Meldahls eget notat på for
anledning af Theophilus Hansen.111 Petersen
valgte ligesom Herholdt at bevare bygningens
nedre partier til og med mezzaninetagen, samt
at pryde hovedfacaden med en sekssøjlet portikus (fig. 166). I lighed med Zwingmanns for
slag (fig. 138) er tamburen (med en krans af
tætstillede søjler) og kuplen placeret direkte på
den ydre ringmur. Den oprindelige vestportal
er sløjfet ligesom indgangen i syd, men har fået
en erstatning i form af en lav tilbygning i trekløverbladsform. Endelig har kirken i nord fået
en kampanile, kronet af en diminutiv tempel
bygning. Det rigt udsmykkede interiør har
som Jardins kirke en indre søjlekrans, her dog
kun ført op til første etage. Den lave indre kup

Fig. 166. Carl V. Peter
sen: Projekt til Marmor
kirken, 1880. Hovedfa
cade
med
kampanile
(s. 667). 1:600. Kunsta
kademiets
Bibliotek.
–
Carl V. Petersen: Proposal
for the Marble Church,
1880. Main facade with
campanile.
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pel, hvis udsmykning har stærke mindelser om
Meldahls egne forslag, overdækkes af den høje
re ydre skal, udført tilsyneladende som en jern
konstruktion (fig. 203).
30. okt. 1880 bragte Illustreret Tidende en
stor xylografi af Marmorkirken, udført efter
tegning af Carl Petersen (fig. 169). Et farvelagt
prospekt (fig. 135) viser kirken i samme ud
formning, omend fra et højere synspunkt og en
længere distance. Tegningen er ikke signeret,
men det er fristende ligeledes at tilskrive den til
Carl V. Petersen, ophavsmanden til det før
nævnte projekt.112 Sammenlignet med fig. 161
fra 1879 forekommer mindre variationer i for
partiet (ændring af sidefelternes højde ved øst
portalen), kuplen (ændring af kvistvinduernes
form, udeladelse af den øvre række, forandring
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af beklædningens karakter og (vistnok) af selve
rejsningen) og lanternen (kuglekrennellering på
balustraden, forandring af fløjstangen, samt
(tilsyneladende) af lanternekuplens form). En
facadetegning og to prospekter kan repræsente
re et forstadium til denne fase.113
I løbet af tidsrummet november 1880 til
marts 1881 er efter alt at dømme foregået en
række overvejelser omkring fastlæggelsen af
den rette søjleorden, såvel for eksteriøret som
for interiøret.114 En overgangsfase genspejles i
fig. 167, hvor det nedre stokværks toskanske
orden er erstattet af en jonisk (pseudojonisk
med guirlandesmykket prydbælte i stedet for
ægge- og perlestav). Beslægtede kapitæler er
anbragt i tamburetagen. Dog er en forlængelse
af det nedre led løst skitseret. Heller ikke ind
gangspartiet er optegnet i alle detaljer. Således
er de to sidedøre udeladt, mens kun nedre parti
af midterdøren er angivet.115 Formentlig samti
dig med dette udkast er tre dækblade med alterFig. 167. Udkast til facaden, o. 1880-81 (s. 668). RA.
– Proposal for the facade, c. 1880-81.

Fig. 168. Projekt til hovedfacaden med forhøjede hjørnesøjler 1880 (s. 669). RA. – Proposal of the main facade
with heightened corner columns, c. 1880.
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Fig. 169. Prospekt af Frederikskirken med omgivelser. Xylografi efter tegning af Carl Petersen (s. 667). Fra
»Illustreret Tidende«, 30. okt. 1880. – View of Frederikskirken and setting. Xylograph after the drawing by Carl
Petersen. From »Illustreret Tidende«, 30th October 1880.

nativer til hovedportalen. En enkelt af disse er
endda udformet med en sekssøjlet portikus
(fig. 168).116 Fra samme fase er antagelig også et
udkast til tambur og kuppel med angivelser af
højder. Kuplens højde er her angivet til 29,6
alen, svarende til den endelige, mens lanternens
udformning endnu ikke er definitivt fastlagt.117
Foråret 1881 synes valget af den korintiske
orden at være foretaget (jfr. s. 673). Dog synes
Meldahl i første instans at have opereret med en
lavere, enklere version, som vist på fig. 286.118
Som nævnt ovf. havde søjleordenens ændring
tillige betydning for hovedgesimsens udform
ning. Den ældre triglyffrise er således også på
sidepartiet i nord erstattet med en glat frise,

Danmarks Kirker, København

hvori mezzaninvinduer løst er skitseret, mens
hovedportalens entablatur prydes af en frise
med guirlander, holdt af engle. Den endelige
løsning var heller ikke truffet mht. forpartiets
hjørnesøjler, der sidenhen skulle erstattes af pilastre (jfr. s. 679). En række dækblade viser for
slag til en forhøjelse af disse, der øverst krones
af
vingede
figurer,
stående
på
kugler
119
(fig. 168).
Introduktionen af den korintiske
orden i tamburetagen medførte ligeledes æn
dringer af arkitraven (jfr. s. 673). Man synes
samtidig at have overvejet introduktionen af i
alt 24 knælende englefigurer i stedet for vaser
på balustraden ovenover.120
8. sept. 1883 kunne korset, der kronede Mar-
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Fig. 170. Hovedfacade mod
Bredgade, o. 1884(s. 670). 1:600.
RA. – Main facade on to Bredga
de, c. 1884.

morkirkens lanterne, afdækkes (fig. 175). Her
med er markeret en terminus ante quem for
udformningen af kuppelprofilen og lanternen.
En række daterede tegninger af lanternen fra
første halvdel af 1883 bekræfter, at denne nu
har fået sin definitive form med et supplerende,
obelisklignende spir over den oprindelige kup
pelafdækning.121 Ideen til denne tagform hid
rørte fra maleren Heinrich Hansen, men Mel
dahl noterede dog, at han, ifald han kunne have
ladet den udføre i model forinden, ville have
ladet den blive »saaledes som den først var pro
jekteret«.1 Et antal skitser viser forskellige for
studier til lanternespiret.122 En udateret tegning
af østfacaden gengiver kuplen i den endelige

udformning med tre rækker kvistvinduer, men
savner endnu forskellige enkeltheder i tambur
etagen, som først er tilkommet i løbet af 1884
(fig. 170).123 At Meldahl endnu på dette tids
punkt overvejede kuplens form, fremgår også
af et brev fra Berlin 19. april 1883 til Albert
Jensen, hvor en række ændringer foreslås: sam
mentrækning
af
kuppelribberne,
hævning
(ca. 6-8 tommer) af kuplens rendelinje over ba
lustraden (»Derved tages ogsaa lidt bort fra
Kuplens tykke Nederdel.«) og reduktion af
kuplens tilspidsning ved overgangen til lanter
nen. Desuden anbefalede Meldahl at lade balu
straden på forpartiet løbe frem på selve portal
fremspringet. »Dette har jeg seet her og det
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gjør ganske fyldig og giver lidt mere (?) Barok
stilens former«.91
I løbet af 1884 videreførtes arbejdet på tam
buren (bl.a. opsætning af vaser), kuplen og lan
ternen. Samtidig forberedtes færdiggørelsen af
de nedre partier mod nord, syd og vest, herun
der indsætning af skrifttavler over de respekti
ve portaler, samt opstilling af de første profetfi
gurer på den nedre balustrade (s. 680). Fra dette
stadium stammer antagelig en række udkast til
bagpartiet og sydfacaden med angivelse af
skrifttavler, omend ikke med den endelige
tekst.124 Et par forslag til udsmykningen af de
to facader viser, at man havde overvejet ind
sætning af en portrætmedaljon af bygherren (?)
enten over vest- eller sydportalen (jfr. fig. 172).

BYGGEARBEJDER 1880-1884
Som nævnt s. 651 var den første halvdel af
1880’rne præget af stor travlhed, hvilket også
havde
sin
naturlige
sammenhæng
med
Tietgens forbedrede økonomiske situation net
op på dette tidspunkt. Ifølge Meldahls opgørel
se juli 1885 var der da i alt brugt 781.264 kr.
(overstreget og korrigeret: 1.o58.749 kr.), en
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Fig. 171. Udkast til forpartiet med tilføjelse af ekstra
pille ved de to hjørnesøjler (s. 671). RA. – Proposal
for the front with the addition of an extra pillar by the two
corner columns.

kraftig forøgelse i forhold til status ved udgan
gen af 1879 (s. 651).
Mens man i tiden frem til 1879 havde kon
centreret sig om retableringen og den videre
opmuring af den indre ringmur, påbegyndtes
fra 1880 for alvor arbejdet med eksteriøret. Maj
dette år kunne Wienberg melde, at godt 13.000
fod3 murværk var nedbrudt i ydre ringmur,

Fig. 172. Udkast til bagpartiet med portrætmedaljon (Tietgen?) over indgangsdøren. Ca. 1884 (s. 671). RA. –
Proposal for the rear of the building with portrait medallion (Tietgen?) over the door, c. 1884.
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Fig. 173. Ruinens nordvesthjørne med angivelse af murpartier til nedrivning (skråskravering med kraftig
streg) og nyopførelse i mur (vandret skravering) eller kvadersten (tæt skravering i spinklere streg) (s. 672). RA.
– The ruin’s north-west corner with walls to be demolished (heavily hatched) and new walling (horizontal hatching) or
ashlars (fine hatching).

mens henved 20.000 fod3 var blevet nyopført i
genanvendte marmorkvadre, mur- og brud
sten (sandsten). Et indtryk af arbejdets karakter
kan fås af to tegninger, der angiver de partier,
som skal nyopføres af murværk, samt de dele,
der skal nedrives eller sættes med ny kvadre
(fig. 173-174). Opførelsen af nedre ringmur videreførtes også de næstfølgende år.

September 1881 var muringen af indre ring
mur nået til tamburetagen, hvor både de ud- og
indvendige søjler opsattes. Som det fremgik af
projekttegningerne, tilkom forskellige ændrin
ger netop i denne etage, hvilket afspejler sig i
byggeregnskaberne. Således
måtte
man fra
Fakse stenværksteder forhøje de bestilte søjle
skafter to gange før leveringen 22. maj 1881.

Fig. 174. Ruinens sydvesthjørne med angivelse af murpartier til nedrivning eller opmuring (jfr. fig. 173). RA.
– The south-west corner of the ruin showing the walls to be demolished or rebuilt (cf. fig. 173).

BYGGEARBEJDER 1880-1884

20. okt. s.å. indløb yderligere ordrer på at ind
stille arbejdet med hugningen af de fire sidste
alen af søjlerne, da disse atter skulle forhøjes og
formen ændres.125 Kapitælerne undergik på
samme måde forandringer. Sommeren 1880
havde billedhuggeren H. Chr. Petersen udført
gipsmodellen til en kapitæl (tamburens joniske), der var sendt til Fakse. Marts 1881 indgav
Albert Jensen en ny bestilling hertil, nu på en
korintisk kapitæl.126 Men heller ikke denne ver
sion var den endelige (jfr. fig. 169). I løbet af
efteråret besluttedes det at forstørre astragalleddet (skaftringen) mellem søjlen og kapitælen, –
en operation, der i Fakse skulle afstedkomme
flere misforståelser og på byggepladsen tilsva
rende forsinkelser af arbejdet. Udførelsen af
hovedgesimsen voldte ligeledes problemer, og
først 1884 blev dette led færdiggjort. Som
nævnt s. 669, indhentedes 1881 tilbud på 24
knælende engle (i bronze, zink eller terracotta)
til balustradens postamenter. Dette motiv blev
dog opgivet, og i stedet opsattes vaser, støbt i
zink af firmaet Wilh. Pütz, Köln.
Parallelt med opbygningen af tamburetagen
skete forberedelserne til kuplens rejsning. 15.
febr. 1881 approberedes Unmacks tilbud på op
sætningen af den ydre tømrede kuppel, der
skulle være så vidt fremme, at inddækningen
kunne iværksættes inden oktober 1883.91 Dette
mål synes at være blevet overholdt, selv om
den hårde frost vinteren 1881-82 sinkede opmuringen af bærepillerne ved kuppelfoden.
Ved foden af pillerne og ved den murede kup
pel, der dog først opførtes i løbet af 1884-85,
skulle placeres to jernringe, bestilt hos Burmeister og Wain.127 Det havde været Meldahls me
ning at lade kuplen beklæde med jernplader,
idet dekorative enkeltheder og kvistene udfør
tes i zink.128 En blanding af skifer og bly var
også under overvejelse som tækningsmateriale.129 Men en privat indsamling af kobbertøj,
iværksat 1882-83 (jfr. s. 650) gjorde det muligt
at rejse et kobbertag. Omsmeltningen af det
indsamlede metal og leveringen af supplerende
plader blev overdraget til firmaet G. Halkier og
Co., bistået af Lauritz Hannibal. Selve tæknin
gen gennemførtes 1884-85. Blandt de mange

673

Fig. 175. Marmorkirkens rejsegilde med indvielse af
lanternens kors 8. sept. 1883 (s. 673). Fot. i Tietgens
arkiv, RA. – Topping-out ceremony of the Marble
Church with the consecration of the cross on the lantern on
8th September 1883.

private donationer af kobberting skånedes dog
otte stykker børnekøkkentøj, som indsattes i
den store kugle på toppen af lanternen.130 End
videre en kobbervandkande, 1784, som endnu
opbevares i kirken.
Foråret 1883 var arbejdet med kuppel og lan
terne så langt fremskredent, at fløjstangen kun
ne bestilles. 31. marts approberedes et tilbud fra
firmaet
Schmidt
og
Marstrand,
suppleret
21.juli med et tilbud på en nødvendig lynafle
der, udført af firmaet Hassel og Teudt. Afslø
ringen af korset og hermed kirkens rejsegilde
indledte det grundtvigianske vennemøde, af
holdt 8. sept. 1883 på 100-årsdagen for salme
digterens fødsel. Lanternen, der endnu kun
stod i træskelet, var prydet med flag og guir
lander (fig. 175). Herover knejsede fløjstangen,
der under korset bar bygherrens navnecifre,
»CFT«.131 1884 synes lanternen yderligere at
være blevet forhøjet.132 Samme år forelå tilbud
på de dekorative led af kobber, leveret af firma
et Lemvigh og Co.
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Samtidig med lanternens rejsning blev klok
kerne bestilt. Meldahl havde ønsket at modelle
re Marmorkirkens klokker efter klokkerne i
den katolske kirke i det westfalske badested
Ems, hvor både han selv og Tietgen havde op
holdt sig. Der blev derfor indhentet tilbud fra
det firma, som havde leveret de pågældende
klokker, – G. Hamm (nu overtaget af sønnen
F. Hamm) i Augsburg. Under forberedelserne
overvejede man kun at lade den største klokke
ophænge i lanternen, mens de tre øvrige skulle
placeres på et lavere sted i bygningen, for det
tilfælde at disse ikke var store nok til den bety
delige højde over gaden.132 Selve klokkestolen
blev ligeledes leveret fra Augsburg, men opsat
og forbedret af Burmeister og Wains maskinog skibsbyggeri. Alligevel skulle der ved prø
veringningen maj 1884 opstå problemer, idet
svingningerne fik lanternen til at ryste, – en

Fig. 176. Satire, bragt i vittighedsbladet »Punch«
1884 i forbindelse med prøveringningen (s. 674)
Tietgen og Meldahl ses hængende i klokkerebet. –
Satirical drawing in the Danish magazine »Punch« in
connection with the trial bell-ringing. Tietgen and Mel
dahl are shown hanging in the bell-rope.

situation, der straks blev kommenteret i ho
vedstadens blade, heriblandt i det satiriske or
gan »Punch« (fig. 176).133 Meldahl, der selv
havde været bortrejst, da ringningen foregik,
valgte efter sin hjemkomst at lade ophængnin
gen ændre, idet de to mindste klokker forsyne
des med særlige patentaksler, udført af Anker
Heegaard. Ideen til det ændrede klokkeophæng
havde Meldahl selv fået under en rejse i Svejts
adskillige år forinden.134

KIRKENS UDSMYKNING
Allerede Meldahls første udkast fra 1875-76 vi
ser klart, at han havde planlagt en figurativ ud
smykning af Marmorkirken i form af statuer,
dels opsat udvendig på det omgivende ræk
værk, samt på balustraden over hovedgesim
sen, dels placeret indvendig på fritstående postamenter eller indsat i pillernes nicher (jfr.
fig. 143, 148, 161). Hertil kom skjolde med
indskrifter udvendig på tamburen, samt male
de dekorationer indvendig i samme zone og i
kuppelhvælvet. Selv om Tietgen selv – i hvert
fald fra 1883 – rådførte sig med pastor Brandt
(fig. 274) angående billedprogrammets nærme
re sammensætning, synes Meldahl på et tidligt
tidspunkt at have gjort sig mere konkrete tan
ker om udvalget af figurer. September 1876
bad han således sin hustru om at rådspørge
grev Wolf Baudissin, hos hvem hun var gæst,
om det rette udvalg af kirkefædre (eventuelt
suppleret med fire profeter, samt fire andre
gammeltestamentlige skikkelser som Moses og
Abraham) til den udvendige dekoration.135
Dette brev kunne tyde på, at Meldahl allere
de da havde en mere præcis idé om kirkens
udsmykning. Det er derfor nærliggende at tids
fæste et (udateret) brev til Tietgen om billed
programmet, beskrevet i mere generelle ven
dinger, til et tidspunkt før september 1876.
Meldahl fremhævede heri, hvordan han betrag
tede Grundtvig som »en af de store Personlig
heder der af Forsynet tildeles Menneskeslægten
naar denne trænger til at faae en ny Livsgnist
indpustet i sit Samfundsliv, der kan virke
forædlende, varmende og dermed sammenhol
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Fig. 177. Tværsnit med angivelse af sarkofag
(Grundtvigs?)
i
kryptkælder
under
altret,
o. 1877 (s. 675). 1:600. RA. – Cross-section show
ing sarcophagus (Grundtvig’s?) in the crypt beneath
the altar ,c .1877

dende paa dette«. Som et centralt tema i
Grundtvigs kirkesyn fremhævede han opfattel
sen af dåben som et redskab til at »knytte Sam
fundet hjerteligt sammen«, hvilket, dersom det
blev fredet og modnet på den rette måde, »vil
hjælpe os ud over Sosialisme (sic), og alle lig
nende Udskeielser ...« Dette var baggrunden
for Meldahls forslag om at anbringe Grundt
vigs kiste midt under hans menighed og sætte
døbefonten over hans kiste, mens der ovenover
i kuplens midte skulle placeres billedet af Hel
ligånden, som han »saa levende troede paa og
som skulde være Menighedslivets Bindeled«. I
kuplens 12 felter skulle være billeder af de 12
apostle og i frisen rundt om imellem vinduerne
fremstillinger af de »store Momenter af Christendommens
historiske
Liv«.
Foruden
Grundtvigs kiste i hvælvingerne under kirke
gulvet kunne desuden placeres de mænds ki
ster, »der som han have baaret Sagen fremad til
Held for vort Folk«, mens man yderligere i
kirken kunne sætte statuer af de store kirkens
tjenere, der »have gavnet Menneskeslægten i
det Hele«. Udvendig skulle være plads til

Grundtvigs billede, samt til lignende »Kirkens
Mænd«.136
Selv om hovedtanken i dette program (ind
retningen af kryptkælderen til en slags »Pantheon« for berømte mænd omkring Grundtvig
og placeringen af døbefonten i kirkens midte)
ikke skulle virkeliggøres (jfr. dog fig. 177 og
s. 660), er der alligevel anslået væsentlige tema
er, som blev realiseret (udsmykningen med apostle og helligåndsduen i kuplen, opstilling af
Grundtvigs
statue
og
lignende
»Kirkens
Mænd« udvendig).
I løbet af 1883 synes billedprogrammet at ha
ve antaget mere præcise former. 15.juni 1883
sendte pastor Brandt Tietgen et forslag, »som
hviler paa en historisk Tanke, selv om den
gængse Theologi vil undre sig over nogle
Punkter«. Udkastet viste indvendig en opstil
ling af 12 apostelstatuer (med Matthias som
den 12.) på gulvet og herover(?) 12 relieffer af
profeter fra Esajas til Habakuk. Udvendig fore
slog pastor Brandt frontispicen smykket med
et relief, forestillende »Herren velsigner Børne
ne«, mens i alt 16 figurer skulle placeres på
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Fig. 178. Udkast til kuplens udsmykning.
Proposal for the decoration of the dome.
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balustraden over nedre ringmur (heraf syv fra
det gamle og nye testamente (Moses, David,
Elias, Johannes Døberen, Paulus, Markus og
Lukas), fem kirkefædre (Irenæus, Ambrosius,
Augustin, Hieronymus og Gregor den Store),
samt fire fremtrædende skikkelser fra middelal
deren og reformationstiden (Bernhard af Clairvaux, Johan Huss, Wycliff og Luther)). Forne
den anførtes 12 danske kirkefædre fra Ansgar
til Grundtvig.91
Af Brandts forslag gennemførtes den sidst
nævnte række helt uden ændringer. Mht. de
øvrige 16 figurer udvendig forestod endnu dis
kussion, før udvalget 1884 endelig fastlagdes, i
øvrigt suppleret med endnu to figurer. Meldahl
havde selv konsulteret den daværende biskop i
Århus, B.J. Fog, der påpegede det inkonsekvente i at placere evangelisterne Markus og
Lukas blandt det gamle testamentes skikkelser
og et udvalg af fremragende mænd fra den nye
re kirkehistorie. Heller ikke Paulus hørte efter
hans mening hjemme i den udvendige række.
Hermed imødegik han »de moderne Kritikere
(som) have villet gjøre Paulus til den egentlige
Stifter af Kirken«.137
Mht. den indvendige udsmykning opgav
man såvel tanken om de fritstående apostelfi

gurer, som profetreliefferne. I stedet skulle ma
lede
apostelbilleder
pryde
kuppelhvælvet,
mens de fire evangelisters statuer efter planen
tænktes opstillet på gulvet. Hverken det sidst
nævnte eller frontonrelieffet (med det af Brandt
valgte motiv) blev dog realiseret, men opga
verne drøftedes endnu i den nærmeste tid efter
kirkens fuldendelse (jfr. s. 687). Til de planlag
te, men heller ikke gennemførte udsmykninger
hørte udhugningen af skriftsteder eller apostel
navne på tamburens udvendige skjolde (fig.
288).138
Samtidig med overvejelserne omkring bil
ledprogrammets
sammensætning
indledte
Meldahl sommeren 1883 forhandlinger med en
række billedhuggere i forbindelse med bestil
lingen af de 16 (18) statuer til den udvendige
balustrade.139
Hovedparten
af
de
udvalgte
kunstnere tilhørte den yngre generation af bil
ledhuggere, elever af H. W. Bissen og J. A.Jerichau og for enkeltes vedkommende (Johannes
Gelert, Aksel Hansen, Carl Rohl Smith) tillige
eksponenter for naturalismen. Carl Rohl Smith
skulle udføre i alt fire statuer (Moses, Johannes
Døberen, Irenæus og Athanasius), mens to æl
dre, mere etablerede kolleger, C. C. Peters og
Theobald Stein hver leverede tre figurer (hhvs.
Paulus, Chrysostemos og Gregor den Store
samt Wycliff, Huss og Luther). De øvrige bil
ledhuggere udførte hver kun en enkelt statue.
For en nærmere beskrivelse af figurerne, jfr.
s. 707f. Sidst på året 1883 var de første udkast
færdige til bedømmelse. I sin kritiske vurde
ring af skitserne undlod Meldahl ikke at under
strege vigtigheden af, at figurerne ikke blev for
spinkle og hovederne for små af hensyn til den
perspektiviske forkortning.140 I løbet af 188485 støbtes figurerne i zink. Vel af konkurrencemæssige hensyn fordeltes denne opgave mel
lem flere forskellige metalstøberier (Lauritz
Rasmussen, firmaerne Holm, Schieltved og
Lundquist).
Hvad den indvendige udsmykning angik,
overvejede Meldahl endnu situationen i som
meren 1884, hvilket fremgår af en brevveksling
med Tietgen. Meldahl var på dette tidspunkt i
udlandet, bl.a. for at eftersøge egnede motiver
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Fig. 179. Kirkens indre. Jens-Jørgen Frimand fot. med fiskeøjeobjektiv 1986. – The interior.

til alter, prædikestol, døbefont og orgel, samt
til vinduer. I et brev 16. maj foreslog han
Tietgen en række kunstnere, der kunne tænkes
at løse den store opgave. Blandt navnene var
Lorenz Frölich, der »har Fortællingsevne nok,
men ikke (er) en dygtig Tegner og Maler nok
til den Størrelse«, Carl Bloch, som dog ikke
ville og samtidig blev for dyr, Otto Bache, om
hvem Meldahl var usikker på, om han kunne
og ville (»Der vil let mangle Sjæl i det«), Kristi
an Zahrtmann, som nok ville, men »det er et
Vovestykke«, Frans Schwarz, der var »for ube
tydelig og indbildsk« og Lauritz Tuxen, som
»ikke har Tid og er tvivlsom«. Valget faldt til
sidst på den 54-årige Henrik Olrik, selv om
Meldahl havde ytret tvivl om, hvorvidt denne
opgave ville blive for stor.59 Det er formentlig
grunden til, at man valgte at lade maleren
C. N. Overgaard udføre den egentlige udma
ling, mens Olrik leverede skitser og kartoner til
de enkelte apostclbilleder.141 Olrik nåede dog
kun før sin død 1890 at udføre halvdelen af
kartonerne, der fuldførtes af Anton Dorph.

PROJEKTER OG BYGNINGSARBEJDER
1885-1894
Da Meldahl 1885 gjorde status (s. 651), udskød
han tidspunktet for kirkens fuldførelse til 1892.
I løbet af de syv år skulle kirkens nedre del
fuldføres, vigtigst naturligvis forpartiet, der
endnu stod som en torso fra Jardins byggeri
(fig. 164, 175). 1887 forventedes dette afsnit
fuldført. Indvendig skulle kuppelhvælvet færdigopmures, pudses og udsmykkes i årene
1885-87, mens arbejderne med selve indretnin
gen kunne foregå fra 1890-92. Denne tidsplan
kom ikke til at holde. Først december 1890 var
man udvendig nået så vidt, at stilladserne kun
ne nedtages. Indvendig var kun halvdelen af
kuppeludsmykningen færdig, og 1893 kunne
stilladserne endelig fjernes her, efter at også
væggenes nedre partier var dekoreret. Tilbage
stod udformningen af vinduer og døre, samt af
de større inventargenstande. Dette arbejde blev
i al væsentligt fuldført før indvielsen 19. aug.
1894, mens kun to af de i alt 12 danske kirke
fædre omkring kirken blev rejst.
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Fig. 180. Forpartiet,
o. 1890 (s. 680).
1:300. RA. – The portico, c. 1890.

Selv om kirkens udformning omsider var
fastlagt, udarbejdes der stadig en række pro
jekttegninger til forskellige detaljer. Et væsent
ligt led i kirkens udvendige dekoration var op
sætningen af en række indskriftstavler over dø
rene i øst, vest, nord og syd. 22. aug. 1884
sendte pastor Brandt to forslag til den treledde
de indskrift over bagpartiet, hvoraf det ene
(med en enkelt ændring) blev gennemført.142

I løbet af 1885 udhuggedes skiferpladerne til
dette parti, samt til syd og norddøren. Samme
år indledtes arbejderne til forpartiets rejsning.
Juni 1885 indsendtes ansøgning til stadsbygmesteren vedrørende søjleportalens konstruktion,
og 21. okt. forelå murermester Wienbergs til
bud på stilladserne til nedtagning af det gamle
murværk og opførelse af det nye parti.91 Før
dette tidspunkt må en tegning af hovedfacadens

Fig. 181. Bagpartiet,
o. 1890 (s. 80). 1:300.
RA. – The rear of the
building, c. 1890.
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nedre del være udfærdiget (fig. 171).143 Porta
lens frise bærer en indskrift (ikke svarende til
den endelige), men bæres af i alt seks støtter,
idet hjørnesøjlerne er blevet suppleret med
piller.
Arbejdet med forpartiet var ved udgangen af
1886 nået så vidt, at 8.108 fod3 sten af de aftalte
13.000 fod3 var nedtaget og opstablet på plad
sen. Hertil kom to hjørnesøjler med tilhørende
kapitæler, der ligeledes blev fjernet. Byggeriet
skred som nævnt s. 651 kun ganske langsomt
frem i disse år, og først januar 1889 betaltes
murermester Wienberg for nedtagningen af de
seks gamle søjler indtil plinthøjde for de nye.144
O. 1889 besluttedes det imidlertid at forlænge
portalens søjler nedadtil, så trappen blev lavere
end oprindelig planlagt. Denne ændring, der
ifølge Meldahl skyldtes »Landgreven af Hessens friske Blik«, betød samtidig en sænkning
på ca. 1 alen af selve kirkegulvets niveau.145
Foråret
1889
forberedtes
niveausænkningen
ved bortfjernelsen af en del af det gamle søjle
fundament, der flademæssigt strakte sig helt ud
i den oprindelig sekssøjlede portals længde og
hermed gav specielt de nye hjørnesøjler en
overdreven støtte.146 November 1890 kunne
Albert Jensen omsider meddele, at portalen nu
stod færdig i det ydre. De fire søjler var om
huggede af stenhugger Olsen, mens nye kapi
tæler leveredes fra Fakse. Byggeriet havde
ydermere været sinket, dels på grund af en mu
rerstrejke, dels fordi et skib med en stor sten til
et af kapitælerne led forlis.147 Der manglede
imidlertid endnu en række dekorative enkelthe
der. September 1891 afregnede stenhugger Ol
sen for opsætning af fire zinkrelieffer af evange
listerne, udført efter model af billedhugger Pe
tersen, og to guirlander, samt for afhugning af
den ældre sokkel og forlængelse af dørpartiet
nedefter. Selve granittrappen foran hovedpor
talen leveredes af A. Sode samme år.106
For de tre øvrige sider af bygningens nedre
parti videreførtes tilretningsarbejderne parallelt
Fig. 183. Marmorkirkens byggeplads, set fra Store
Kongensgade, o. 1890. Fot. KglBibl. - Marmorkir
ken’s building site seen from Store Kongensgade, c. 1890.
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Fig. 182. Sydportalen, Udkast o. 1890 (s. 680). 1:300.
RA. – South door. Proposal c. 1890.
med byggeriet på forpartiet. 1892 afgav Olsen
tilbud på tilretning af de to fyldinger i sidefel
terne på bagpartiet og udhugning af medaljo
ner sammesteds, tillige med udførelse af ny
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Fig. 184. Detalje af balustraden med opsætningen af
John Wycliffs og Johan Huss’ statuer 31.dec. 1884
(s. 680). Xylografi efter tegning af Tom Petersen.
»Illustreret Tidende«, 8. febr. 1885. – Detail of the
balustrade with the erection of the statues of John Wycliff
and Johan Huss on 31th December 1884. Xylograph after
drawing by Tom Petersen.

sokkelbeklædning. Hertil kom udhugning af to
piedestaler, der flankerede vestdøren. Selve
trappen leveredes af Sode 1894.106 1891-92 af
gaves desuden tilbud på færdiggørelsen af side
partierne, samt regulering af terrænet omkring
kirken.102 Endelig på piedestalerne til de 12 sta
tuer ved jerngelænderet.91 De gamle fragmen
ter af Jardins kapitæler opsattes af stenhugger
Olsen 1892 i haveanlægget omkring kirken, så
ledes som det allerede på et tidligt tidspunkt var
foreslået (jfr. fig. 172). Det afsluttende arbejde
med indsætning af vinduer og døre, samt af
pudsning af murene foregik 1893-94.
På grundlag af oplysningerne om byggeriet
ved nedre ringmur fra o. 1890 lader en række

detaljtegninger sig datere til denne sene fase.
Det gælder en række udkast af facaderne fra
henholdsvis øst, vest og syd (fig. 180-182), at
dømme efter påskriften på tegningen af bag
partiet udført i forbindelse med afgivelse af til
bud på renhugning af sokkelpartiet. Dette be
kræftes af en tegning til et af de store vinduer,
dateret 18. sept. 1891 og vist i den endelige ud
formning, ligesom det fremgår af sidstnævn
te.148 Det skal dog bemærkes, at dørfløjenes
form endnu ikke var identisk med den udførte.
1893 afgav snedker H. Andersen fra Hillerød
tilbud på disse,102 hvis billedskærerarbejder ud
førtes efter model af H. Chr. Petersen. Selve
hoveddøren er dog udført af C. A. Blichfeldt
1894 i henhold til et konkurrerende tilbud.102
En detaljtegning af hoveddøren (fig. 209) stam
mer derfor antagelig fra o. 1893-94.149 Dog
mangler den palmekvist, der tilføjedes få må
neder før kirkens indvielse.102 Der skal også be
mærkes, at tympanonfeltet udfyldes af et
sprossedelt vindue. Hermed er definitivt opgi
vet tanken om på dette sted at indsætte et relief
af en knælende engel med udbredte vinger,
som skitseret på flere af de ældre projekttegnin
ger, heriblandt fig. 185.150 Ejheller frontonen i
øst eller den dekorative bearbejdning af sidefel
terne, såvel ved øst- som vestportalen, blev re
aliseret. Af den projekterede række af kirke
fædre nåede også kun Ansgars og Grundtvigs
statuer at blive oprejst 1894 (s. 707).
På tamburens balustrade synes alle statuer at
været opsat 1884-87. De første, der placeredes
her, var Wycliff og Huss, opsat på en foreløbig
plads 31. dec. 1884 i anledning af 500-årsdagen
for den førstnævntes død (fig. 184).151 Først
1894 suppleredes rækken med otte zinkvaser,
udført efter model af H. Chr. Petersen og alle
skænket af Meldahl selv.152 Kuplen var 1885 så
godt som fuldendt. 1883-84 var selve korset og
de 12 kugler ved lanternens spir blevet for
gyldt. 1893 tilbød etatsråd P. Bornholdt fra Ri
ga at bekoste en forgyldning af kuplens dekora
tive led, inklusive de 12 ribbepar.153 15.juni
1894 kunne Tietgen omsider se den første guld
stribe. På samme tid lod også den første orgel
tone sig høre inde i kirken.154
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Fig. 185. Udkast til tympanonfelt over hoveddøren (s. 680). RA. – Proposals for the tympanum over the main door.

Indvendig
gennemførtes
opmuringen
af
kuplen 1885. Øverst lukkedes hvælvingen med
to jernlåg, udført af firmaet Schmith og Marstrand efter tilbud af 8. okt. 1886 og 31. marts
1886 (jfr. fig. 186).91 Som indskrift på selve rin

gen ved de to låg anførtes: »Laura Tietgen. Den
8d Septbr 1885«. Først 1889 pudsedes kuplen af
murermester Wienberg, der 1892 behandlede
det mellemste, lodrette parti af væggene på
samme måde.155

Fig. 186. Udkast til ophejseligt låg over den murede kuppel. RA. – Proposal for the cover to hoist into position over
the brick dome.
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Forberedelsen af kirkens indre udsmykning
skete dog allerede fra 1885, da malerne Olrik
og Overgaard sluttede kontrakt vedrørende
udkast til de 12 apostle og selve den praktiske
udførelse af disse. Samtidig forelå H. Chr. Pe
tersens tilbud på den plastiske udsmykning af
hvælvet. Billedhuggeren leverede endvidere et
antal modeller hertil.91 Muligvis udførte han
også den 190 cm høje model af kirkens indre
(fig. 194 og s. 689), hvor både den malede og
skulpturelle dekoration er angivet. Der er dog
flere afvigelser fra den endelige udsmykning. I
stedet for apostle er angivet ensartede, sidden
de, langskæggede figurer, af hvilke enkelte
med korsglorie og nøgen overkrop lader sig
identificere
som
Kristusfremstillinger.
Blandt
tegningerne i Rigsarkivet findes adskillige ma
lede udkast til kuppeldekorationen, jfr. fig.
178.155
Overgaards arbejde i kuplen, der af Meldahl
karakteriseredes
som
»næsten
livsfarligt«,156
synes at være startet o. 1889. Nedtagningen af
det indvendige stillads 1893 betegner afslutnin
gen på denne opgave, der for Overgaards ved
kommende også omfattede kuplens øvrige de
koration, bl.a. de 12 felter med englebørn over
apostlene, samt forgyldningen af strålerne om
kring Helligåndsduen.
Parallelt med Overgaards arbejde gennem
førte H. Chr. Petersen stukdekorationen, både
af kuplen og de lavere partier. I tamburetagen
blev de murede vægflader marmoreret, tillige
med gesimser, ornamentbånd og søjler.
Under jernrækværket, der forgyldtes, blev
også nederste parti af gesimsen og væggene
marmoreret, mens den omløbende indskriftsfrise, 12 medaljoner med forskellige emblemer
og de to felter nærmest altret udførtes som mo
saik.157 Efter pastor Brandts død 1889 konsulte
rede man kirkehistorikeren, senere biskop Fre
derik Nielsen i forbindelse med fastlæggelsen af
interiørets indskrifter og symbolske fremstil
linger. Nielsen, som selv tilhørte den grundt
vigske kreds og stod Tietgen nær, kommente
rede visse detaljer i forbindelse med den omlø
bende indskrift, der allerede ses fastlagt på æl
dre tegninger (jfr. fig. 162). Over altret anbefa

lede han placeringen af et Kristusmonogram i
stedet for at lade skriftstedet (Joh. 17,3) forløbe
henover dette sted (»det er alt for fattigt«).
Hertil kom forskellige anvisninger i forbindelse
med inventarets udformning. Således foretrak
han et krucifiks som alterprydelse i stedet for et
nøgent kors (allerbedst ville dog en plastisk
fremstilling eller et maleri være), mens prædi
kestolen helst skulle bæres af et arkitektonisk
underlag med motiver fra Pisa og Siena. Under
orgeltribunen kunne anbringes kopier af den
florentinske renæssancebilledhugger Luca della
Robbias skulpturer. Ingen af disse forslag blev
dog realiseret, lige så lidt som ideen om at pry
de de to felter ved indgangen med salmevers
eller indsætte otte dydefigurer (med Ydmyghe
den som den ottende ved siden af de tre teolo
giske og de fire kardinaldyder) i kirken, velsag
tens i pillernes nicher. Et tilbud fra billedhug
geren Th. Stein marts 1894 om at udføre dy
derne (med Freden som den ottende) blev dog
ikke imødekommet.157 Blandt Frederik Nielsens
forslag, der blev efterkommet, var en praktisk
anvisning på at sænke alterskranken af hensyn
til høje præster og lave altergæster.158
Ligesom det var tilfældet med kirkens ud
smykning, gennemløb overvejelserne omkring
selve indretningen flere faser. I et brev til
Tietgen 10. maj 1884 skitserede Meldahl sine
planer for placeringen af de vigtigste inventar
genstande: altret med knæfald i vest, prædike
stolen i syd og anbragt så højt, at døbefonten
kunne stå nedenunder, samt orglet med frem
springende sangerpulpitur i nord lige overfor.
Østarkaden nærmest hovedindgangen behold-

PROJEKTER OG BYGGEARBEJDER 1885-1894

tes åben helt op uden tværgalleri, »saa at man
idet man træde ind af Hoveddøren strax kan faa
Indtrykket opad af Cuppelen«.59 Foran de fire
»tomme« piller tænktes evangelisternes statuer
anbragt. Tietgen godkendte hovedtrækkene i
Meldahls skitse, også hans forslag til en plastisk
gruppe til altret, men anførte dog: »Jeg troer
neppe at Brandt billiger at Døbefonten ikke bli
ver ved Indgangen, det er næsten en Troes Artikkel (sic) hos Grundtvigianerne«.159 Meldahl
fastholdt i sit svar en placering af døbefonten
enten foran orglet eller prædikestolen (»Ind
gangen og Altret (maa) være frie«.).59
Døbefontens anbringelse var således en væ
sentlig faktor i hele indretningsplanen. Selv om
det grundtvigianske krav omsider blev endelig
stadfæstet i efteråret 1892 ved bestillingen af
Stephan Sindings font (s. 742), synes det ikke at
have afholdt Meldahl fra at udkaste andre for
slag, hverken før eller efter dette tidspunkt.
Samtidig vedblev han helt frem til 1894 at ind
samle egnede motiver. 1884 noterede han i et
rejsebrev fra et ophold i Tyskland og Italien,
hvordan han »glædede sig som et Barn« til at
vise Tietgen sine forslag, – »saa forlibt er jeg i
mine egne Motiver«.59
Idealet om at nå den både æstetisk og økono
misk set mest forsvarlige løsning fik dog Mel
dahl til bestandig at udskyde den endelige afgø
relse. 1890 studerede han atter altre og prædikestole på en rejse til Rom, men skrev, noget
modfaldent, til Tietgen: »Tiden vil vise om det
hjælper noget. Et Menneskes Evner ere ikke
store, naar man først er naaet op til 63 Aars
Alderen«.59 Først august 1893 traf han omsider

Fig. 187. Udkast til al
ter, prædikestol, døbe
font og orgel (s. 683).
RA. – Proposal for the al
tar, pulpit, font and organ.
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Fig. 188. Udkast til alterbord og orgel (s. 683). RA.
– Proposal for the altar and organ.

sit valg vedrørende altrets form. Omtrent sam
tidig synes orglet fastlagt, mens prædikestolens
form skulle gennemløbe flere faser, før en løs
ning 1895 blev truffet (s. 745).
Resultaterne af Meldahls overvejelser afspej
ler sig i et fyldigt materiale af tegninger.160 Kun
ganske få af disse er imidlertid daterede, og
en præcis kronologisk rækkefølge kan ikke
etableres udfra de kendte arkivalske kilder.
Ældst, dvs. svarende til de af Meldahl formule
rede tanker 1884, er måske en række projekter,
der viser prædikestolen i syd vis á vis orgel og
døbefont i nord.161 Hertil kommer en anden
løsning, hvor prædikestolen står i sydvest ved
pillen nærmest altret, mens døbefonten har fået
plads overfor i nordvest (fig. 187). Til denne
version hører en række udkast, der dels viser
orglet placeret ovenover altret (fig. 188), dels
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Fig. 189. Marmorkirkens indvielse 19. aug. 1894 (s. 685). Tegning af Knud Gamborg som forlæg for xylografi
i »Illustreret Tidende«. KglBibl. – The consecration of the Marble Church on 19th Aug. 1894. Drawing by Knud
Gamborg for the xylograph in »Illustreret Tidende«.

anbragt i sin nuværende plads i nord (fig. jfr.
fig. 187, 205).162 I harmoni med alter- og kor
skrankens krumning har stolestaderne her fået
et kurvet forløb. Til den seneste fase må regnes
forskellige forslag, hvor prædikestolen(e) som

udført er indsat i den fremskudte korskranke,
enten midtfor eller ved en af (begge) siderne
(fig. 278).163 Et antal udkast til selve altret, vist
uden flankerende prædikestol, men samtidig
uden korskranke med indsat stol, gengiver må–
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ske en fase imellem de to seneste versioner.
Fig. 205 må således under alle omstændigheder
dateres efter juli 1892, hvor anvendelsen af Kristusmonogrammet over altret blev foreslået
(s. 682). Samtidig kan den tabernakelformede
alteropbygning betragtes som et umiddelbart
forstadium til den endelige løsning (fig. 187,
205, 245).164
1894 kunne det egentlige arbejde med inven
taret omsider begynde. April rapporterede Jen
sen, hvordan orgelbalustraden og knæfaldet
var opstillet, ligesom – forsøgsvis – en enkelt
stol. Til altret havde snedkeren lavet det nederste, mens der endnu tegnedes på overdelen og
nichen. Også prædikestol og balustrade måtte
udskydes.165 Alt i alt får man indtryk af en sær
deles hektisk tid i de sidste fire måneder før
kirkens indvielse.
INDVIELSEN
19. aug. 1894 fandt Frederikskirkens indvielse
sted. Ved samme lejlighed foregik indsættelsen
af sognepræsten J. H. Monrad (fig. 189), der
havde efterfulgt Brandt som præst ved Vartov.
Selve ceremoniellet, som bivånedes af hele
kongefamilien, fik dog en særlig karakter på
grund af kirkens ekstraordinære status. Der var
således tale om en privatejet bygning, der nu
blev overdraget staten, omend bygherren be
varede kaldsretten, – indtil videre fastlagt til
den daværende konges regeringstid. Højtide
ligheden indledtes – uortodokst – med en ind
vielsestale, holdt af Tietgen selv. Hermed vir
keliggjordes en drøm, han havde haft forin
den.166 Meldahl havde ganske vist selv få dage
inden i et brev til fru Tietgen frarådet talen,
men den afvikledes roligt og værdigt ifølge fru
Meldahls beretning.167 Tietgen mindede om
den
oprindelige
grundstensnedlæggelse,
der
var foregået knap 150 år tidligere og henviste
samtidig til biskop Herslebs omtale af patriar
ken Jakobs ord: »Denne sten skal blive et Guds
hus«. Herefter fulgte en tak til alle, der havde
fremmet arbejdet i ånd eller gerning, ikke
mindst bygmesteren, »der med aldrig svigten
de Iver og Omsorg gjorde dette Arbeide ogsaa
til sin Livsgerning, og for hvem det vil blive til

Danmarks Kirker, København

evig Hæder …«168 Derpå skete selve indvielsen
og præsteindsættelsen ved Københavns biskop
B.J. Fog. I sin tale gik denne udfra Luk. 14.28
om det uforstandige i at bygge, hvis man ikke
først havde beregnet, om man var i stand til at
fuldende sit værk, – hvilket af fru Meldahl op
fattedes som »et Hib (sic) til Frederik den Fem
te«. Efter pastor Monrads prædiken afsluttedes
handlingen med fremsigelsen af trosbekendel
sen – dengang endnu fortrinsvis en grundtvigi
ansk skik.169
Indvielseshøjtideligheden var naturligvis og
så genstand for omtale i dagspressen. Blandt de
mange positive ytringer hævede der sig dog
også kritiske røster. Mest yderliggående var
nok et indlæg af »E. H.« (kunsthistorikeren
Emil Hannover) i Politiken 19. aug. 1894. For
det ydres vedkommende påpegede han misfor
holdet mellem den øvre og nedre del. Navnlig
vakte statuerne på gesimsen hans mishag
(»Augustinus er værre end Benedikt, Irenæus
værre end Augustinus og Moses værst af alle«).
Indvendig faldt især den øvre zone ham for
brystet. Alt var her imitation og Overgaards
(sic) udsmykning af kuplen havde intet med
kunst at skaffe, men svarede på den anden side
til den »Middelmaadighedens Harmoni«, der
rådede i bygningen. Tilsyneladende var sølvdåbsfadet noget af det eneste ægte i kirken, – en
oplysning, der dog sidst i artiklen dementere
des. Det var blot af aluminium! Meldahl tog
selv til genmæle fa dage senere mod den »frej
digt uvidende« kunstanmelder og fremhævede
talrige eksempler på mesterværker, hvor pseudomaterialer var anvendt, eller hvor der var
gjort brug af stilkopier. Hvad kuppelmale
rierne angik, fremsatte han det provokerende
spørgsmål, om man ville have foretrukket
J. F. Willumsen fremfor Overgaard(!)170

SENERE ÆNDRINGER OG
ISTANDSÆTTELSER
Allerede umiddelbart efter indvielsen meldte
det første større problem sig: den utilfredsstil
lende akustik. Som fremhævet af pastor Mon
rad kunne blot halvdelen af menigheden få no
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get ud af prædikenen, når kirken var fuld.171 Et
forsøg med at opsætte et net af tråde på indervæggene, samt tværs henover kirkerummet i
halv højde var ikke tilfredsstillende, ej heller
placeringen af papir (vel ved arkadeåbninger
ne). For at afhjælpe de resonansproblemer, der
var en konsekvens af bygningens runde form,
valgte man endelig at forbedre den nordre prædikestols form ved opsætningen af en bagklæd
ning og en lydhimmel samt ved at sløjfe den
søndre (jfr. s. 745) og hænge draperier op i
samtlige
arkader
mod
det
centrale
rum
172
(fig. 190).
1895 afholdtes det første syn i kirken. Der
havde været diskussion om, hvorvidt Frede
rikskirken overhovedet skulle underlægges Det
særlige Bygningssyn, idet man hævdede, at sy
net ikke skulle beskæftige sig med »Nutids
Frembringelser, der mest udmærke sig ved, at
der er anvendt større Summer paa dem«. Som
ruin havde kirken ganske vist haft en vis værdi,
men denne tabtes efter bygningens fuldførel
se(!). Man enedes dog om at afholde syn hvert
tredje år, i den tidligste periode gennemført af
arkitekterne Ludvig Fenger, Vilh. Petersen og
Andreas Clemmensen, men uden repræsentan
ter fra Nationalmuseet, da Frederikskirken in
gen arkæologisk interesse havde.173
Som ventet var der intet at bemærke ved det
første bygningssyn, afholdt 1895. Men allerede

1898 viste der sig at være behov for en restaure
ring af kuplens apostelfigurer, »som havde tabt
sig«.174
Problemerne
med
kuppeludsmyknin
gen, der var udført i mineralmaleri, skulle blive
stadig tilbagevendende. Ved en gennemgriben
de bygningsundersøgelse 1968 kunne det kon
stateres, at de sorte pletter, der skæmmede ma
lerierne, skyldtes støv, steget til vejrs med var
men og fæstnet på de partier, som på grund af
kondensvand eller nedsivende væde fra utæthe
der i kuplen, til stadighed var fugtige.175 En
rensning af malerierne har dog hidtil været stil
let i bero. Derimod gennemførtes 1913 og 1950
istandsættelser af kobbertaget, der endelig for
nyedes helt ved kirkens hovedrestaurering
1970-76.
Ved kirkens fuldførelse manglede endnu en
række opgaver. Foruden opførelsen af den fjer
de hjørnepavillon ved Store Kongensgade i det
omgivende bygningskompleks, de fire evange
lister indvendig, samt de resterende 10 portræt
statuer og portalens fronton udvendig. Alt det
te måtte overlades til fremtiden, omend det
med Meldahls ord »maaske (var) et forfænge
ligt Haab i en By, som i næsten et Aarhundrede
har kunnet finde sig i at see de tomme Nischer
og Frontoner paa det gamle Raadhus og Slots
kirken«.176 1906 afsløredes den tredje statue i
anlægget omkring kirken, Aug. Saabyes Brorson, og ved samme lejlighed enedes Tietgens

Fig. 190. Udkast til prædikestol med tilhørende himmel o. 1895 (s. 686). RA. – Proposal for a pulpit with canopy,
c. 1895.
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Fig. 191. Nedhejsning af Johannes Døberens statue i forbindelse med gesimsfigurernes restaurering 1938-39
(s. 688). Fot. KglBibl. – Lowering the statue of John the Baptist during the restoration of cornice sculptures. 1938-39.

enke, Laura Tietgen, fru Meldahl og dennes
datter Helga (g. Stemann) om at iværksætte
indsamlingen til den flankerende statue af Kingo.177 Det havde dog også været Meldahls håb
at sikre finansieringen af den manglende hjør
nepavillon inden fru Tietgens død. I et brev
1908 til dennes advokat opfordrede Meldahl – i
øvrigt kun godt en uge før sin egen bortgang –
til, at man ved en tilføjelse i Laura Tietgens
testamente sikrede en sum til bygningens opfø
relse. Albert Jensen havde allerede haft tegnin
ger og beregninger til dette kompleks, som
kunne fungere som præstebolig og menigheds
hus, liggende færdig i en årrække.178 1914, tre
år før fru Tietgens død, indføjedes en passus i
testamentet om oprettelsen af et legat til kir
kens udsmykning, tilvejebragt ved realisering
af hendes juveler og smykker. En klausul var
dog, at de dertil hørende billedhuggerarbejder
udførtes af hendes brodersøn, billedhuggeren

Viggo Jarl, søn af ingeniør og industrileder Vil
helm Jørgensen. Jarl havde på dette tidspunkt
allerede udført Kingo (1910). 1921-33 leverede
han yderligere fire af nordsidens statuer. 1929
opfordrede Meldahls datter, Helga Stemann,
menighedsrådet til at lade et forslag af Th.
Stein til frontonen fra 1893 udføre, men sagen
måtte afvises af økonomiske årsager.179 De sid
ste tre statuer på sydsiden opsattes 1941-49.
Udførelsen var nu overdraget tre forskellige,
Johannes Bjerg, J. F. Willumsen og J. Gudmundsen-Holmgren (s. 711), 1973 føjedes en
13. figur til rækken, Knud Nellemoses Søren
Kierkegaard, der fik Kingos plads, mens denne
flyttedes hen foran vestfacaden. Som pendant
til Kierkegaard er senest foreslået salmedigte
ren B. S. Ingemann. Den øvre statuerække var
som nævnt allerede fuldført ved kirkens ind
vielse. 1938-39 gennemførtes en tiltrængt re
staurering af figurerne, der hældede faretruen-
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de udad. Alle blev nedtaget fra deres sokler
(fig. 191) og istandsat.180 I forbindelse med ud
smykningen skal endelig nævnes, at en lille ko
pi af Michelangelos Mosesfigur 1925 var mid
lertidig opsat foran hovedfacaden.
Indvendig skete ingen større ændringer de
første år. 1901 havde kirken dannet ramme om
Tietgens bisættelse (fig. 192). Til minde om
stifteren og dennes hustru opsattes 1920 et epi
tafium, udført af Niels Skovgaard (fig. 228).
De akustiske forhold var fremdeles utilfreds
stillende. Samtidig fandt man døbefontens pla
cering uhensigtsmæssig. 1925 opstilledes en al
ternativ font, tegnet af Joakim Skovgaard, i
korskrankens søndre niche (fig. 259), og 1931
sløjfedes den gamle prædikestol til fordel for en
af marmor, opmuret ved korets nordvestre pil
le (fig. 262). Den sidstnævnte ændring udførtes
på initiativ af Viggo Jarls mor, konferensrådin-

de Anna Plenge-Jørgensen, der havde stillet en
større pengesum til rådighed for kirken. Et for
slag fra donatricen om at ombygge alterpartiet
blev dog opgivet, vistnok under indtryk af en
appel fra Helga Stemann.181 1956 rejstes sagen
om altrets ændring på ny, men blev atter ned
stemt.173 Et større indgreb i kirkerummets op
rindelige udformning var opsætningen 1963 af
et nyt orgel i sydvest, bygget tildels med an
vendelse af piber fra det gamle værk. Facaden
var tegnet af arkitekt Rolf Graae (s. 751).
Kirkens belysning havde allerede 1909 været
debatteret, men først 1938-39 gennemførtes en
ændring, der skabte et mere ensartet lys. Såle
des kom en lysekrone i kuplens centrum i ste
det for Helligåndsduen, mens mindre lampet
ter, anbragt i underetagens nicher bidrog til at
oplyse det centrale rum. Spørgsmålet om kir
kens lysforhold har dog endnu ikke fundet sin
endelige løsning.182
1970 indledtes en gennemgribende restaure
ring af kirken ved arkitekterne Rolf Graae og
Erling Jessen på grundlag af en rapport fra et
hovedeftersyn, foretaget 1968 af ingeniørfir
maet Birch og Krogboe. Mest påkrævet skøn
nedes dels en udskiftning og reparation af ho
vedgesimsens konsoller og af balustraden her
over, dels en udskiftning af den ydre kuppels
kobberbeklædning.
Samtidig
installeredes
et
nyt varmeanlæg. Derimod har man indtil vide
re udskudt en rensning af kirkens ydre, der me
re kan motiveres af æstetiske end af rent konstruktionsmæssige hensyn. Blandt de senest til
komne istandsættelser skal foruden afrensnin
gen af ligkapellet 1966, ommøblering af præsteværelset 1970 og nyindretning af konfir
mandstuen 1979, nævnes en sanering af køk
ken- og toiletforholdene, iværksat 1983.173

MODELLER

Fig. 192. C. F. Tietgens bisættelse oktober 1901. Li
tografi efter tegning af Paul Fischer i »Illustreret
Tidende«, (s. 688). – The funeral service of C.
F. Tietgen October 1901. Litograph after drawing by
Paul Fischer.

Til belysning de af forskellige faser inden for
Marmorkirkens
bygningshistorie
findes
for
uden det store tegningsmateriale en samling af
modeller, omfattende såvel større arkitektur
modeller som udkast til mindre detaljer, både i
forbindelse med bygningen og inventaret. Af
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Fig. 193. Marmorkirken, fotograferet under kuplens og lanternens istandsættelse (s. 688). Tage Ruggaard fot.
API 1975. – The Marble Church photographed during repairs to the dome and lantern, 1975.

disse, der alle er placerede i kirken, dels på pul
pituret (arkivrum over præsteværelset i syd
vest), dels på loftet (rum over forhal i vest),
skal nedenfor særligt omtales de store bygningsmodeller.
Af
korrespondancen
fremgår
det, at billedhuggeren Hans Christian Petersen
og tømrermester J. W. Unmack udførte flere
modeller til enkeltheder i forbindelse med byg
ningens udformning. Derimod lader det sig
ikke påvise med sikkerhed, om de her beskrev
ne bygningsmodeller også skyldes disse. Mo
dellerne hidrører alle fra den tidlige fase af kir
kens opførelsestid.183
1)
Lille kirkemodel, o. 1877, træ. Udformet i
flere dele, der med et fælles underparti og lan
terne, samt alternative kupler, gengiver to for
skellige udformninger af kirken, svarende til
projekterne fra o. 1876 (fig. 148) og september
1877 (fig. 156). På det 9 cm høje underparti
med portaler og sidedøre kan placeres de to
løse kupler med tilhørende tambur i en enten

lav (14 cm høj) eller høj (18 cm høj) version.
Den lave kuppel har tilhørende lav, keglefor
met lanterne, der dog kan erstattes med en høj
lanterne.
2) (Fig. 194), model af den indre rotunde
med forslag til udsmykning af tamburens og
kuplens indre, o. 1879, træ og gips, 200 cm høj.
Modellen, der udvendig er ubearbejdet, viser
den planlagte udsmykning mellem tamburens
vinduer, samt på seks af kuplens felter, svaren
de til projekttegningerne fig. 162, 178.
3) Model af tagværk, o. 1879, træ. 100 cm
høj. Tagværket, der hviler på en 13 cm høj ba
sisopbygning, viser den ydre tømrede kuppel
konstruktion, der på den ene halvdel yderligere
er forsynet med de lodrette spær.
4) Model af tagværk, o. 1879, 80 cm høj,
med alternativ spærudformning.
5) (Fig. 195), model af vestpartiet, 1881, træ
og gips. 87 cm høj. Modellen viser hovedpor
talen, samt de to vestvendte sidepartier, gengi-
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6) Model af murparti fra lanterne, o. 1881,
gips, 29 cm høj. Stykket viser et enkelt vinduesfag, flankeret af korintiske søjler.
7) Model af lanternens tømmerkonstruktion,
o. 1883, træ, 47 cm høj.
8) Model af klokkestol, o. 1883-4, træ, 56 cm
høj. Modellen viser klokkestolen med vugge
bom foroven, slyngebom forneden, jfr. s. 757.
NOTER TIL S. 637-690

Fig. 194. Interiør af gipsmodel med udkast til kup
lens og tamburvæggens bemaling (s. 689). Jens-Jørgen Frimand fot. 1986. – Interior of the plaster model
with preliminary sketch of the decoration for the dorne and
drum.

vet med alternativ udformning af vinduerne (til
højre med to trekantfordakninger, til venstre
med trekantfordakning og segmentgavl). Selve
portalen har indskriftsfrise, indrammet af lig
gende engle (fig. 195) og relief af motivet »La
der de små børn komme til mig«, jfr. s. 675. På
frisens nord- og sydvendte sider ses årstallet
»MDCCCLXXXI«. Til venstre for søjleporta
len er på entablaturet skitseret et relief af Markusløven, samt over hjørnepilastren et kerub
hoved, svarende til den endelige udsmykning.

Fig. 195. Model af forpartiet, dateret 1881 (s. 689).
Jens-Jørgen Frimand fot. 1986. – Model of the front,
dated 1881.

For kilder i almindelighed, jfr. iøvrigt s. 761.
1
RA. Arkitekten Ferd. Meldahls arkiv (privatarki
ver 5963), E.5. Sager vedr. Marmorkirken. Heri fin
des en detaljeret redegørelse, forfattet af Meldahl
selv, vedr. hans engagement i Marmorkirkesagen.
Redegørelsen er dateret 25.juli 1904 og skrevet på
opfordring efter udgivelsen af arkitektens værk om
kirkens ældre bygningshistorie. Sammen med rede
gørelsen findes også to mere summariske udkast.
2
Bortset fra et mindre antal tegninger i NM2 og
Kunstakademiets Bibliotek findes hovedmængden af
Meldahls udkast til Marmorkirken på RA. Tegnin
gerne, der er registreret under Kortsamlingens ren
tekammerafdeling, hidrører fra Tietgens arkiv. Ma
terialet er tilkommet til RA gennem flere afleverin
ger. Hovedparten overførtes 1921-22 og 1969 fra
Frederikskirken. Hertil kommer deposita fra Kunst
akademiets Bibliotek (1952, afleveret fra Meldahls
datter Helga Stemann) og fra Stadsingeniørens kon
tor (1953). Tegningerne på RA er i forbindelse med
DKs undersøgelser blevet nyordnet, og en revideret
fortegnelse er under udarbejdelse (foråret 1986). For
uden denne store samling findes også enkelte tegnin
ger indlagt i C. F. Tietgens arkiv (privatarkiver
6441), pk. 55-56, Marmorkirken 1873-1915; smst.
pk. 58, Kopibog over udgåede breve 1878-84 og
pk. 59-63, Korrespondance 1874-95. Endelig i Mel
dahls arkiv (note 1), E.5.
3
C. F. Tietgen: Erindringer og Optegnelser, udg.
O. Molbech, 1904, s. 175f.
4 Jacob Marstrand: C. F. Tietgen, 1915, s. 46.
5 Erindringer (note 3), s. 172.
6 Architekten, IV, 1901-02, s. 21.
7
Som anført i sine personlige optegnelser, jfr. Mel
dahls arkiv (note 1), C. Personlige papirer og opteg
nelser havde Meldahl vistnok gennem politikeren og
lægen, C. E. Fenger, lært Tietgen at kende. Om for
holdet mellem Meldahl og Tietgen, jfr. i øvrigt Hel
ga Stemann: F. Meldahl og hans Venner, III, 1929,
s. 195f. og IV, 1930, s. 157f.
8 Jfr. Meldahl i Architekten (note 6) og Helga Ste
mann (note 7). Desuden Meldahls egne optegnelser i
Meldahls arkiv (note 1), E.5.
9 Jfr. Meldahls arkiv (note 1), E.5. Om hans indsats
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jfr. også Meldahls brev af 24. jan. 1908 i LA. Frede
rikskirken, Patronatsarkiv.
10 Meldahls arkiv (note 1), E. 5. Desuden om hans
ungdom og rejser, Hans Helge Madsen: Meldahls
rædselsprogram, 1983, s. 40f.
11
Om disse projekter, jfr. Hans Helge Madsen:
Meldahls rædselsprogram, kat.nr. 69 og 71. I det
første projekt, der publiceredes i Illustreret Tidende
8. jan. 1865, er angivet to vinkelformede boligkarré
er nord og syd for kirken, mens der på det andet
forslag, publiceret 14.jan. 1866, er vist en mere re
duceret bebyggelsesplan på pladsen.
12 Jfr. memoranda af 14. okt. 1866 og 3.jan. 1867 i
Finansministeriet, 1. statsaktivkontor, 34XX, Frede
riks kirkeplads.
13 Erindringer (note 3), s. 167f., 171.
14 Marstrand (note 4), s. 73.
15
Jfr. Klaus Pedersen: Marmorkirken- den grundt
vigianske katedral. Fra Frederik V.s fiasko til
C. F. Tietgens succes, i HistMeddKbh. 1983, s. 105f.
16 Brev til C. A. Gosch, 14. dec. 1893, jfr. Meldahls
arkiv (note 1), A.I.3. Breve til private.
17
Om restaureringen af Marsvinsholm, jfr. Sven
T. Kjellberg: Skåne, 2, Malmo 1966, s. 202 (i Slott
og herresäta i Sverige).
18
RA. C. F. Tietgens arkiv (note 2). Marmorkirken
1873-1915.
19 Erindringer (note 3), s. 167.
20
Billedhuggeren Louis Hasselriis skal allerede 1869
være gået i gang med et udkast til kirkens alterfigur
og døbefont, da det var blevet ham bekendt, at
Tietgen agtede at købe ruinen for at opføre den som
kirke, jfr. brev af 27. sept. 1892 til Meldahl, jfr. Mel
dahls arkiv (note 1), E.5. Sager vedr. Marmor
kirken.
21 Erindringer (note 3), s. 168.
22
Jfr. Meldahls arkiv (note 1), A.I.3. Breve til
private.
23 Kunstakademiets Bibliotek, A 13333a-h.
24
Meldahl nævner selv, at Fenger havde udarbejdet
et projekt, »saavidt jeg mindes en Rotunde i Mur
sten«. Jfr. Meldahls arkiv, E.5. Sager vedr. Mar
morkirken. Det er dog uvist, om der her sigtes til
den første eller den anden version.
25 Jfr. også for dette motiv fig. 93, 101 og 138.
26
Anton Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880,
udg. Elise Koppel, Aage Friis og P. Munch, V,
1923, s. 248.
27
Om Det kjøbenhavnske Byggeselskab, jfr. Klaus
Pedersen: C. F. Tietgen som bygherre. Foreningen
af 1865 til tilvejebringelse af billige Arbejderboliger
og
Det
kjøbenhavnske
Byggeselskab,
i
Hist
MeddKbh. 1982, s. 107f.
28 Jfr. Kriegers dagbog (note 26), V, s. 260 (notat af
29. okt. 1872).
29 Tietgens arkiv (note 2). Det kjøbenhavnske Byg
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geselskab 1872-95, brev af 16. nov. 1872. Desuden
korrespondance med husmægler Julius Jørgensen i
læg, mærket DKB 88/1873, indlagt i Tietgens arkiv,
Marmorkirken 1873-1915.
30 Jfr. brev af 4. juni 1873, jfr. note 29.
31
Selskabets arkivalier som helhed synes ikke beva
ret, jfr. Klaus Pedersen (note 27), s. 69f. og note 1.
32 Jfr. for den første plan, der findes både med afrun
dede og retkantede hjørner, Meldahls arkiv (note 1),
E.5. (to versioner), samt Tietgens arkiv (note 2),
Marmorkirken 1873-1915 (et ikke dateret forslag).
Den ottekantede version kendes i to næsten identiske
planer i Meldahls arkiv, samt i RA. Kortsamlingen.
Den sidste gengiver også facaden af kirken, dog
uden lanterne, jfr. fig. 143 og ndf.
33 Tietgens arkiv, samt Kortsamlingen.
34 Jfr. Erindringer (note 3), s. 167 og 171; desuden
Kriegers dagbog (note 26), V, 1923, s. 383 (26. maj
1874).
35 Rigsretstidende, II, 1877, bilag nr. 88.
36
Finansministeriet, 1. statsaktivkontor, 34XX, Fre
deriks kirkeplads.
37
Jfr. note 36 for Tietgens udkast, købekontrakten
og skødet. Desuden LA. Sager vedr. bygninger og
inventar, hvor et eksemplar af skødet med vedhæftet
målebrev af 4. marts 1875 (fig. 146) findes. Jfr. også
Korrespondanceprotokol
1875-1909,
ved
embedet.
Skødet tinglystes 30. april 1875. For brevet fra in-

Fig. 196. Kirkeruinens indre, set mod øst. Ældre
fot. (før 1876). KglBibl. – The interior of the church
ruin (before 1876).
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denrigsministeren til finansminsteren 19.juni 1875,
jfr. Frederiks kirkeplads (note 36).
38
Jfr. korrespondance mellem finansministeren, in
denrigsministeren og Tietgen 31.juli og 17. sept.
1875, Frederiks kirkeplads (note 36).
39
For forhandlingerne, jfr. Erindringer (note 3),
s. 171f., samt Kriegers dagbog (note 26), V, 1923,
s. 384 og 387. Desuden brev af 16. juni fra Tietgen til
Krieger i Tietgens arkiv (note 2), Marmorkirken
1873-1915.
40 Fra »Punch«, jfr. også fig. 197, et forslag til Mar
morkirkens dekorative udsmykning i form af en votivtavle med konseilspræsident C. E. Frijs-Frijsen
borg i Kristi skikkelse, tronende ved siden af den

Fig. 197. Satire, bragt i vittighedsbladet »Punch«
1875 i forbindelse med Tietgens erhvervelse af Mar
morkirken. Tietgen ses knælende med en model af
kirken foran den tronende C. F. Frijs-Frij senborg,
under hvis regering overtagelsen blev etableret
(s. 692). – Satirical drawing published in the Danish
»Punch« when Tietgen acquired the Marble Church.
Tietgen is shown kneeling with a model of the church
before the enthroned figure of C. E. Frijs-Frijsenborg, pri
me minister at the time of this acquisition.

knælende Tietgen i bodsdragt med kirkens model.
For stiftermotivet, dog uden satiriske undertoner,
jfr. også fig. 228.
41
Jfr. udvalgets betænkning i Rigsretstidende, II,
1877, bilag nr. 56.
42
For sagsakterne, jfr. Rigsretstidende, II, 1877, bi
lag nr. 61.
43
Jfr. Rigsretstidende, II, 1877. For en analyse af
sagerne, jfr. Troels G. Jørgensen: Bidrag til Højeste
rets Historie, 1939, s. 136-51. Om Hørups rolle, jfr.
også Erik Arup: Viggo Hørup. Et Mindeskrift,
1941, s. 104-108, og Torben Krogh: Viggo Hørup,
1984, s. 169-74.
44 Meldahls arkiv (note 1), B. Koncepter til breve og
avisartikler.
45 Jfr. Erindringer (note 3), s. 167. Desuden om rul
lekranen, brev af 16. marts 1875 fra J. W. Unmack til
Zwingmann, Tietgens arkiv (note 2), Marmorkir
ken 1873-1915.
46
For Meldahls brev, konceptet til samme, samt
Tietgens svar, jfr. Meldahls arkiv (note 1), A.I.3.
Breve til private, samt E.5. Marmorkirken.
47 Erindringer (note 3), s. 174.
48 Tietgens arkiv (note 2), Tilbud og beregninger.
49 Tietgens arkiv (note 2), nr. 81. Fonden til plastisk
dekorativ udsmykning af Marmorkirken 1883-92.
50 Jfr. Stemann (note 7) IV, s. 183.
51 Jfr. herom også Klaus Pedersen: (note 15), s. 104.
52 Meldahls arkiv (note 1), E.5, brev af 5.juli 1878.
53 Kriegers dagbøger (note 26), VII, s. 77.
54 Jfr. Tietgens redegørelse af 20. dec. 1879 i Frede
riks kirkeplads (note 12).
55 Jfr. Kriegers breve til Meldahl 9. dec. og 10. dec.
1879, i Meldahls arkiv (note 1), A.I.3.
56 Jfr. note 54. Det er ikke helt klart, hvordan Tiet
gen nåede frem til dette beløb, jfr. herom også Klaus
Pedersen (note 15), s. 103. En oversigt over de sam
lede udgifter til kirken indtil 1.jan. 1880, udarbejdet
o. oktober 1879 anslog de samlede håndværkerud
gifter til ca. 84.000 kr., mens udgifterne til materia
ler, især Fakse sten skønnedes at blive ca. 90.000 kr., i
alt ca. 174.000 kr., jfr. Tietgens arkiv (note 2), Mar
morkirken 1873-1915. To andre opgørelser pr. l.jan.
1880 er indlagt i samme arkiv, Tilbud og Beregnin
ger. De når dog til forskellige resultater (henholdsvis
165.558 og 221.101 kr. (rettet til 169.600 kr.)).
57 Jfr. Kriegers dagbog (note 26), VII, s. 215.
58 Jfr. Tietgens brev af 17. jan. 1880, i Meldahls arkiv
(note 1), A.I.3.
59 Jfr. Tietgens arkiv (note 2), Marmorkirken 18731915.
60 Meldahls brev til C. A. Gosch 3. juli 1884, i Mel
dahls arkiv (note 1), A.I.3.
61 Jfr. Klaus Pedersen (note 15), s. 99.
62
Breve til Tietgen 23. sept. og til C. A. Gosch
12. nov. 1892, jfr. Meldahls arkiv (note 1), A.I.3.
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Fig. 198. Udkast til Mar
morkirken o. 1872-73.
Tværsnit (s. 645). 1:600.
RA. – Proposal for the
Marble Church, c. 187273.

Brev 3. juli 1884 til C. A. Gosch, jfr. A.I.3.
Stemann (note 7), IV, s. 264.
65 Jfr. brev fra Blichfeldt 26. maj 1878 og fra Jensen
selv 8. maj 1878 i Meldahls arkiv (note 1), A.I.3.
Jensen aflønnedes fra august 1878, omend han først
officielt blev knyttet til byggeriet 1.nov. 1878.
August 1878 falder også de sidste udbetalinger til
Blichfeldt, jfr. Tietgens arkiv (note 2), pk. 68-69,
Betalte regninger 1876-95.
66
Jensens tegning er gengivet i Architekten, XV,
1912-13, s. 402.
67 Jfr. Knud Millech: F. Meldahl. I Arkitekten. Uge
hefte, 54, 1952, s. 330.
68 Jfr. note 67. Desuden Hans Helge Madsen (note
10), specielt s. 19f. og 143. Tankevækkende er også
Meldahls notat på en udklippet avisnotits vedrøren
de kirkens fuldførelse, hvor altret anførtes at være
udført efter tegning af Albert Jensen. Dette er af
Meldahl omhyggeligt overstreget og korrigeret: »et
udkast af F. Meldahl«. jfr. Meldahls arkiv (note 1),
E.5.
69
Det gælder naturligvis ikke skitserne i hans egen
samling (indlagt i E.5.) (jfr. f.eks. fig. 245) eller teg
ninger som fig. 144 og 148.
63

64

70
Om Meldahls reaktion på Jensens »Dumhed«, jfr.
brev til Tietgen 17. maj 1884 med følgende tilføjelse
til beretningen om sagen: »kjedeligt er det at Jensen
er et saa stort og uhelbredeligt Barn«, jfr. Tietgens
arkiv (note 2), Marmorkirken 1873-1915.
71 Stemann (note 7), IV, s. 165f.
72 Stemann (note 7), IV, s. 166f.
73 Rigsretstidende, II, bilag nr. 94.
74
Jfr. KSA. Bygningskommissionen, journalsager,
samt
Stadsbygmesterens
direktorat,
Københavns
bygningskommission.
75 RA. Kortsamlingen 342, 2.1.1 (nyordning).
76
Modellerne findes på Kunstakademiets Bibliotek.
Jfr. for den førstnævnte model også en tegning i
Meldahls arkiv (note 1), E.5.
77 RA. Kortsamlingen 342, 2.1.13-14 (nyordning).
78 Jfr. også Stemann (note 7) IV, s. 166.
79
En af tegningerne, 342, 2.2.6 (nyordning), har
som påskrift: »5/75/876«, en datering til 1876? Mel
dahl skrev selv 19. sept. 1876, at han nu havde fået
kirkens indre god. »Nu staar det Hele fast«, jfr. note
78.
80 RA. Kortsamlingen 342, 2.2.8 (nyordning).
81 RA. Kortsamlingen 342, 2.2.12 (nyordning).
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Denne parcel erhvervedes først 1880, jfr. Tietgens
arkiv (note 2), Marmorkirken 1873-1915.
83
RA. Kortsamlingen 342, 3.1.1. - 3.1.8 (nyord
ning).
84
Det er vanskeligt at opretholde den forsøgsvise
datering af litografien til »1872?«, som Hans Helge
Madsen anfører (note 106), s. 273-74. Det under
»Tegninger« anførte eksemplar af planen med på
skriften: »27/12 72 FM« er ikke fundet i Meldahls
arkiv (note 1), E.5. Den foreliggende plan med den
ne påskrift repræsenterer som nævnt s. 645 en ældre
version.
85
RA. Kortsamlingen 342, 3.2.1 - 3.2.16, heriblandt
også gentagelser og supplerende, men udaterede teg
ninger. Desuden Stadsbygmesterens direktorat, Sa
ger vedr. Frederikskirken.
86 Jfr. Tietgens brev af 4. sept. 1877, vedlagt tegnin
gerne i Stadsbygmesterens direktorat (note 85), samt
redegørelse fra C. Bönnecke af 14. sept. 1877 i KSA.
Bygningskommissionen,
Journalsager,
j.nr.
1174/
1877.
87
RA. Kortsamlingen, 342, 3.3.1 - 3.3.9 (nyord
ning).
88
Højdeforskellen, målt fra overkanten af balustra
den ved kuppelfoden til kuplens toppunkt under lan
ternens balustrade, udgør o. 2 alen.
89 Jfr. Stemann (note 7), IV, s. 173.
90
Brev af 8. maj 1878, Meldahls arkiv (note 1),
A.I.13.
91 Jfr. Tietgens arkiv (note 2), pk. 59-63, Korrespon
dance.
92
RA. Kortsamlingen 342, 3.4.2 a-e, samt Kunsta
kademiets Bibliotek (tegninger af Unmack).
93
RA. Kortsamlingen, 342, 3.4.5 (nyordning). Ud
arbejdelsen af denne store tegning, der har karakter
af en præsentationstegning, kan muligvis have sam
menhæng med forberedelserne til – som det viste sig
– det fejlslagne forsøg på at afhænde en række af
pladsens ejendomme til en fransk køber, jfr. Ste
mann (note 7), IV, s. 264.
94
Jfr. Stadsbygmesterens direktorat. Sager vedr.
Frederikskirken
og
KSA.
Bygningskommissionen,
Journalsager, j.nr. 572/1879.
95
RA. Kortsamlingen, 342, 4.1.1 - 4.1.13 (nyord
ning).
96 Jfr. Stemann (note 7), IV, s. 175 og Tietgens rede
gørelse til finansministeriet 20. dec. 1879, note 54.
97 Jfr. Tietgens brev 13. april 1879. Et eksemplar af
tegningerne, dog uden etageplanerne »E«, »F«, »G«,
er på RA. Kortsamlingen, 342, 4.2.1. - 4.2.8 (ny
ordning). Et tilsvarende sæt, der dog foreligger i
meget ruineret stand er indlagt i sagen, Stadsbygme
sterens direktorat.
98 Jfr. Stadsbygmesterens direktorat.
99
Brev af 16. april 1879, Stadsbygmesterens direk
torat.
82

100
Brev af 10. dec. 1879 fra Tietgen til Bygnings
kommissionen,
Stadsbygmesterens
direktorat,
samt
KSA,
Bygningskommissionen.
I
RA.
Kortsamlin
gen, 342, 4.3.8 er et snit af kuppel og lanterne, på
skrevet Meldahls signatur, datoen 8. okt. 1879, samt
»vedkommende Svar af 4. nov. 1879«. Desuden er
her (4.3.4 - 4.3.7) et antal udaterede planer og profi
ler af spærkonstruktionen.
101 Jfr. Tietgens arkiv (note 2), pk. 57, Brev-Journal
vedr. Frederikskirken 1874-1886, samt Korrespon
dance (note 91).
102 Tietgens arkiv (note 2), pk. 64, Tilbud og Bereg
ninger. Overslaget er formentlig fra murermester
Wienberg.
103 Stemann (note 7), IV, s. 173.
104 Stemann (note 7), IV, s. 181.
105 Jfr. Meldahls redegørelse 1. juli 1885, note 59.
106
Jfr. Tietgens arkiv (note 2), pk. 68-69, Betalte
regninger.
107
Korrespondance (note 91), Fakse stenværksted,
brev af 14.juli 1877.
108
Jfr. Stadsbygmesterens direktorat, Sager vedr.
Frederikskirken (j.nr. 978/1883).
109 Meldahls arkiv (note 1), E.5, vedlagt skitse i kal
ke. Herholdts projekt findes i original i Kunstakade
miets Bibliotek, D 10035 a-h og omfatter foruden
facadetegning og tværsnit, daterede februar 1880,
også beliggenhedsplan og etageplaner.
110
KglBibl. NyKglSaml. XI, brev af 6. marts 1880.
Meldahl tilføjede her: »Spørgsmaalet om en mindre
Kuppel har været behandlet og er opgivet, vore Kli
maforhold er ikke til en udækket Kuppel«.
111 Jfr. Meldahls arkiv (note 1), E. 5. Det kan dog
være vanskeligt umiddelbart at påvise, hvordan for
bindelsen har været etableret mellem den ganske un
ge akademielev (optaget oktober 1879) og Theophilus Hansen, der var fast bosiddende i Wien og først
1884 synes at have været i Danmark.
112 RA. Kortsamlingen, 342, 4.4.4 - 6 (nyordning).
113 Jfr. note 112, 342, 4.4.1 - 3. En måling af kuplens
højde på 4.4.1, der ganske vist har tre rækker kvist
vinduer, viser en forhøjelse på 7 alen.
114
Jfr. to daterede detaljtegninger af tamburetagen
med henholdsvis jonisk kapitæl (9. nov. 1880, Kort
samlingen, 342, 4.4.8) og korintisk kapitæl (2. maj

Fig. 199-200. Udkast til Marmorkirken o. 1876.
1:600. RA. 199. Udkast til Marmorkirkens hovedfa
cade og til den omliggende bebyggelse (s. 656). 200.
Udkast
til
Marmorkirken
med
forhøjet
kuppel
(s. 656). – Proposals for the Marble Church c. 1876. 199.
Proposal for the main facade of the Marble Church and the
surrounding buildings. 200. Proposal for the Marble
Church with heightened dome.
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Fig. 201. Hovedfacade, o. april 1879 (s.
661). 1:600. RA. – Main facade, c. April
1879.

1881, smst. 342, 5.2.1 (fig. 286), samt brev af
11. marts 1881 fra Albert Jensen til Fakse stenværk
steder med summarisk tegning af korintisk kapitæl, i
Korrespondance (note 91).
115 RA. Kortsamlingen, 342, 5.1.2.
116 Jfr. note 115, 5.1.4 - 6.
117 Jfr. note 115, 5.1.7.
118 Jfr. note 115, 5.2.6.
119 Jfr. note 115, 5.2.7 - 9.
120
Jfr. korrespondance marts-juni 1881 med firmaet
Schaefer og Hauschner, Berlin, i Tietgens arkiv (no
te 2) pk. 58, Kopibog over udgåede breve 18781884. Desuden tilbud på de 24 engle fra billedhugger
Secher Møller 25. april 1881, smst.
121
RA. Kortsamlingen, 342, 6.1.1 (24.jan. 1883),
desuden tegning 11. april 1883 og juli 1883, i Korre
spondance (note 91).
122 RA. Kortsamlingen, 342, 5.3.5 a-c.
123 Jfr. note 122, 6.1.3.
124
Jfr. note 122, 6.2.7-18; desuden detaljtegningen
af tambur, dateret 5. febr. 1884 (6.2.1 - 2), samt uda
terede udkast til samme (6.2.3 - 4) og til forpartiet
dateret 25. okt. 1884 (6.2.6). Endvidere ingeniør
Wagners redegørelse for konstruktionen af den indre
murede kuppel (6.2.19), dateret 13. dec. 1884.
125 Jfr. Kopibog (jfr. note 120). Selve konstruktionen

af søjlernes opsætning var dog allerede 23. juni 1880
blevet godkendt af stadsbygmesteren.
126 Jfr. brev 11. marts 1881 (note 114).
127 Tietgens arkiv (note 2), pk. 58, Kopibog over ud
gående breve 1878-84.
128 Jfr. tilbud, udbedt fra kaptajn Christensen, 27.ju
li 1882 (note 127).
129
Jfr. Meldahls egen redegørelse i Meldahls arkiv
(note 1) E.5.
130
Jfr. note 129, samt Tietgens arkiv (note 2),
pk. 68-69, Betalte regninger 1876-1895, regning fra
juveler V. Christensen 1. sept. 1883.
131
Illustreret Tidende, nr. 1251, 1882-83, s. 625 og
630.
132
Jfr. Korrespondance (note 91), læg vedr. klok
kerne.
133
En artikel i »Dagbladet«, hvori man påstod, at
lanternens spids var blevet forrykket, blev skarpt de
menteret af Albert Jensen, jfr. udklip af artiklen i
Meldahls arkiv (note 1), E.5. med påskrift i Jensens
hånd: »Er begribeligvis ikke tilfældet«. Se også Jen
sens brev til Meldahl 21. maj 1884 (Meldahls arkiv,
A.I.3.) og Meldahls brev til Tietgen (Tietgens arkiv
(note 2), Marmorkirken 1873-1915). Meldahl forsik
rede heri sin bygherre om, at han snart skulle få
problemet, der slet ikke var usædvanligt, bragt ud af

NOTER TIL S. 674-675

697

Fig. 202. Hovedfacade, o. 1879 (s. 661).
1:600. RA. – Main facade, c. 1877.

verden:
»Frederiksborg
Slotstaarn
dandser
Hopsa
naar der ringes med den store Klokke, og i Petri
Taarn tor man ikke svinge den store Klokke, heller
ikke i Stefansdomen i Wien«.
134
Jfr. Korrespondance (note 91) for tilbuddet fra
Heegaard af 5.juli 1884 og korrespondancen med
Meldahl herom september-november 1884. Om in
spirationen fra Svejts, jfr. Stemann (note 7), s. 254.
135 Stemann (note 7), IV, s. 185.
136 Jfr. brev, dateret »Søndag Aften« fra Meldahl til
Tietgen, Tietgens arkiv (note 2), Marmorkirken
1873-1915:
»... Jeg betragter Grundtvig som en af de store Per
sonligheder, der af Forsynet tildeles Menneskeslæg
ten naar denne trænger til at faae en ny Livsgnist
indpustet i sit Samfundsliv, der kan virke forædlen
de, varmende og dermed sammenholdende paa det
te. Den tanke igjennem Daaben at knytte Samfundet
hjerteligt sammen, saa at vi staae med sandt Brodersind vis a vis for hinanden, baade med de store Glæ
der og Pligter dette afføder – og saa efter bedste
Evne gjøre vor Gjerning, trofast igjennem Livet
haabende paa Tilgivelse hos Næsten og Forsynet
hvor Evnerne maatte have svigtet – see det er detjeg
mener er det samfundsformende Hovedmoment i
Grundtvigs Virken imellem os, og som vil, ifald det
fredes og modnes paa rette Maade, vil (sic) hjælpe os

ud over Sosialisme (sic) og alle lignende Udskeielser,
samt bevare os vort Mod i den haarde Kamp der
visselig staar for Døren for alle frie (?) Nationali
teter.
See med det Blik paa Manden, fødtes Tanken at
lægge ham Midt under hans Menighed – og sette
Døbefonden i Midten, over hans Kiste – og oppe i
Midten af Kuppelen Symbolet paa den Helligaand
han saa levende troede paa og som skulle være Me
nighedslivets Bindeled.
I Cuppelens 12 Felter skulde Billeder af de 12 Apostle og i Frisen rundt om (imellem Vinduerne)
skulde skønne (?) Fremstilinger af de store Momen
ter af Christendommens historiske Liv, hvor det saa
at sige er traadt haandgribeligt frem for Menneskene
–
(igjennem store Personligheder) at Christus (') Læ
res formildende og rørende elskelige dybe Indhold,
til enhver Tid og under alle Forhold har Magt til at
gjøre sig gældende til Menneskeslægtens Forædling
og det enkelte Individs Frelse.
Tag her Chrysostomos i Antiochia eller Constantinopel, Den hellige Martins Liv. – Athanasius (,) Bassilius (sic), Luther, Ambrogio – Jeronimus (,) Augustinus,
o.fl. – og der haves deiligt Stoff.
Det gjælder nemlig ved de store Monumenter at
huske at de ere de store Ideers Festdragt og at man
ud af dem skal kunne læse hvad deres Tilblivelsestid
har havt for et Indhold. Men det gælder tillige om at
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Fig. 203. Carl V. Peter
sen: Projekt til Marmor
kirken, 1880. Tværsnit
mod
altret
(s.
667).
1:600.
Kunstakademiets
Bibliotek. – Carl V.Pe
tersen: Proposal for the
Marble
Church,
1880.
Cross-section towards the
altar.

gjøre dem saa mægtige, at de kunne gaae kommende
Tider igjennem, sammen med den Idee de skulle
tjene, saa at de dels have Fylde (Indhold) nok deels
give Plads til nyt Indhold alt eftersom Tidens Fylde
fordrer dette.
See
det
kan
mit
Marmorkirkeprojekt
ogsaa.
Udenfor er der Plads til Billedet af Grundtvig, og
lignende Kirkens Mænd kunne staae rundt om Kir
ken langs det beplantede Anlæg, alt til Minde og
Eftertanke for opvoxende Slægter. Nede i de store
Gravhvælvinger kunne de 1Mænds Kister komme,
der som han have baaret Sagen fremad til Held for
vort Folk, og inde i Kirken kan man sette Statuer af
de store Kirkens Tjenere der have gavnet Menne
skeslægten i det hele – Alt dette i denne Udsmyk
ning det kan kommende Tider udføre – og den Tro
har jeg at den Kirke – dens Menighedsliv vil blive saa
frodigt at kommende Aarhundreder vil pynte vort
Værk – NB ifald vi gjøre dette stort ideelt og skjønt –
som det er vort at pynte paa.
Deres hengivne F. Meldahl«.
137 Jfr. Stemann (note 7), IV, s. 185, 187.
138 Jfr. liste af pastor Brandt, dog med 14 bibelsteder

i stedet for 12, Marmorkirken 1873-1915 (note 59).
Jfr. desuden RA. Kortsamlingen, 342, II. 11.3
(fig. 288).
139
Jfr. Korrespondance (note 91), læg, mærket:
»Billedhuggere 1881-95«.
140 Breve af 23. dec. 1883 til Freund og Aksel Hansen
(jfr. note 139).
141
Korrespondance (note 91), læg , mærket: »Bille
derne i kuplen«, med tilbud fra Overgaard vedrø
rende udførelsen (6. nov. 1884) og kontrakt med Ol
rik om udkast (13. april 1885).
142
Korrespondance (note 91). Her er dog anført:
»Jesus er Vejen (min understregning), Sandheden og
Livet«. Sidenhen skulle kritiske røster påtale udela
delsen af »Vejen« i den opsatte indskrift, jfr. brev fra
biskop Frederik Nielsen, 15. april 1904, i Meldahls
arkiv (note 1), A.I.3.
143 RA. Kortsamlingen, 342, 6.3.1 (nyordning).
144 Jfr. Betalte regninger (note 106), samt Tilbud og
beregninger (note 102).
145 Stemann (note 7), IV, s. 183.

NOTER TIL S. 679-685
146 Breve fra Albert Jensen 28. april og 13. maj 1889,
i Meldahls arkiv (note 1), A.I.3.
147
Jfr. Meldahls beretning til finansministeriet,
19. dec. 1890, i Marmorkirken 1873-1915 (note 59).
148 RA. Kortsamlingen, 342, 7.2.1 (nyordning).
149 7.2.5 (jfr. note 148).
150 7.1.12 (jfr. note 148).
151 Illustreret Tidende, 1884-85, s. 249-50.
152 Jfr. Meldahls arkiv (note 1), E.5. samt Tilbud og
Beregninger (note 102), approberet model udført
22.juni 1893.
153
Korrespondance (note 91), samt E.5. (jfr. note
152), brev fra Bornholdt 11. sept. 1893 og 11. marts
1894.
154 Stemann (note 7), IV, s. 184.
155 RA. Kortsamlingen, 342, II. 12.
156 Stemann (note 7), IV s. 189.
157
Jfr. Korrespondance (note 91), samt Kopibog
(note 127), afregning april 1891.
158
Jfr. Korrespondance i tidsrummet 1.juli 189230. maj 1894, i Meldahls arkiv (note 1), A.I.3.
159 Jfr. brev af 16. maj 1884, i Meldahls arkiv (note 1)
A.I.3.
160 Jfr. RA. Kortsamlingen, 342, II, 1.1. og III, 1-5
(nyordning). Desuden Meldahls arkiv (note 1), E.5.
161 342, II. 1.1 og III, 1.1., 2.1, 4.1 (note 160).
162 342, III, 1.2 - 3. (jfr. note 160).
163 342, II. 1.3. og III, 2.3 (jfr. note 160).
164 342, III, 2.1. (jfr. note 160).
165
Brev af 17. april 1894 i Meldahls arkiv (note 1),
A.I.3.
166 Stemann (note 7), IV, s. 198.
167 Jfr. note 166. Desuden brev fra Meldahl 13. aug.

Fig. 205. Udkast til al
terparti, før august 1893
(s. 685). RA. – Proposal
for the altar setting prior to
August 1893.
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Fig. 204. Udkast til orgel og døbefont (s. 685). RA.
– Proposal for organ and font.
1894, i Tietgens arkiv (note 2), Marmorkirken 18731915.
168
Tietgen: Erindringer (note 3), s. 175. Dette kan
forekomme at være i modstrid med Meldahls egne
optegnelser (s. 639) og uoverensstemmelsen kan en
ten forklares i en – vel næppe sandsynlig – erindringsforskydelse
hos
denne
eller
snarere,
at
Tietgens tale først i en senere redaktion indeholdt
denne passus.
169 Stemann (note 7), IV, s. 202.
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Meldahls indlæg i Nationaltidende, 23. aug. 1894
var ganske vist usigneret, men der kan næppe være
tvivl om dets ophavsmand, hvilket Hannover da og
så selv fremhævede i sit modsvar i Politiken 26. aug.
under overskriften: »Har der været en Kammerher
re-Nøgle i Nationaltidendes Bagdør?«.
171 Jfr. Meldahls arkiv (note 1), E.5, brev 10. sept.
1894.
172 Jfr. Tilbud og Beregninger (note 102).
173
NM2. Korrespondancearkivet. Sager henhøren
de under Det særlige Bygningssyn.
174 Synsprotokol. Ved embedet.
175
Frederikskirken. Rapport fra Hovedeftersyn 1968
ved firmaet Birch og Krogboe.
176 Stemann (note 7), IV, s. 203.
177 Stemann (note 7), IV, s. 204.
170

178
Brev af 24.jan. 1908. LA. Patronatets korrespon
dancesager 1894-1918.
179 Meldahls arkiv (note 1), E.5.
180
LA. Kirkebestyrelsen. Sager vedr. bygning og
inventar 1875-1967.
181
Jfr. Sager henhørende under Det særlige Byg
ningssyn (note 173) og Sager vedr. bygning og in
ventar (note 180).
182
Jfr. også Sager henhørende under Det særlige
Bygningssyn (note 173), 1969.
183
I alt 11 af bygningsmodellerne, hvoriblandt samt
lige af de ndf. beskrevne, blev 18. april 1968 opmålt
og fotograferet af NM. Rapport ved Magnus Hölzner Olsen NM2. Disse modeller var desuden udstil
let på udstillingen »Danske Arkitekter i Hundrede
År«, 1980 på Statens Museum for Kunst.

Fig. 206. Skitse af kirkeruinen, set fra nordøst. RA.
– Sketch of the church ruin seen from the north-east.

Fig. 207. Marmorkirken, set fra S. Nikolaj tårn. Henrik Larsen fot. 1982. – The Marble Church seen from the
tower of S. Nicolai, 1982.

BYGNINGSBESKRIVELSE
NOTER S. 725

Oversigt. Beskrivelsen af Frederikskirken omfatter
tre hovedafsnit vedrørende beliggenheden, det ydre
og det indre, samt en arkitekturhistorisk sammenfat
ning. Beliggenhed (s. 701). Ydre: Kirkebygningen
(s. 702), materiale og teknik (s. 702), portaler og vin
duer (s. 704), kuppel og lanterne (s. 705), skulpturel
udsmykning (s. 707). Indre: Plan (s. 714), kælder
(s. 714), gulv, vægge og hvælv (s. 715), sekundære
rum i underetage og pulpituretage (s. 719), loft og
tagværk (s. 719), trapper (s. 719), opvarmning
(s. 719). Sammenfatning (s. 720).

BELIGGENHED
I kraft af sin betragtelige højde og den mægtige
kuppel træder Frederikskirken frem som et

Danmarks Kirker, København

markant visuelt fixpunkt i hovedstadens silhouet. Samtidig udgør kirken det afsluttende
point de vue for en synsakse, ført fra havnen
via Amalienborg plads – en naturlig konse
kvens af Frederiksstadens oprindelige planlæg
ning (s. 469). Med anlægget af Amaliehaven
1983 åbnedes for et helt frit udsyn fra havne
fronten (fig. 284), en tanke, som Meldahl selv
havde haft. Også Jardin havde tidligere på
Bernstorffs opfordring givet forslag til en ud
byggelse af Ny Toldbodgade med en prome
nade.1
Set på kort afstand fra gaderne øst eller vest
for kirken forstærkes virkningen af den monu
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mentale bygning bevidst gennem det – efter
kirkens dimensioner – beskedne omgivende
pladsanlæg.2 Den centrale kirkeplads indram
mes af et boligkompleks, der med korte side
fløje i øst og nordvest bøjer sig frem mod korte
tværgader ved Bredgade og Store Kongensga
de (jfr. fig. 155). En planlagt udbygning af
kompleksets hjørne mod sydvest blev dog al
drig realiseret, og dette område står således
endnu tilbage med sin oprindelige bebyggelse.
De øvrige ejendomme opførtes 1881-85 efter
Meldahls tegninger i en rokokoinflueret palæ
stil, der tydeligt er søgt tilpasset bebyggelsen i
Bredgade. De pavillonlignende fremspring ved
karréernes hjørner og midtparti smykkes af kolossalpilastre og krones af mansardtag i stedet
for planlagte, højere og mere iøjnefaldende tag
afslutninger. Disse måtte opgives på grund af
byggevedtægterne.3 Dog er bygningernes gesims- og taghøjde tilpasset efter kirken. Som
fastlagt allerede på et tidligt tidspunkt blev
grundene solgt fra kirkepladsens oprindelige
areal, dog med den klausul, at de derpå opførte
ejendomme skulle respektere Meldahls udkast.
Den nuværende kirkeplads omfatter et om
trent kvadratisk areal (med afrundede hjørner),
omsluttet af en gade, der følger pladsens perife
ri. Kirken, som er opført på fundamenterne af
Jardins bygning med genanvendelse af de eksi
sterende mure herfra, udfylder hovedparten af
pladsen og springer med hovedportalen i øst
endda frem i gadearealet. Fire fritliggende par
tier ved kirkebygningens hjørner udfyldes af
beplantede anlæg, hvor fragmenter af baser og
kapitæler fra Jardins kirke er opsat (fig. 58).
Haveanlægget afgrænses mod gaden af en gra
nitsokkel, hvorpå hviler et støbejernsgitter.
Indsat i gitteret er 12 postamenter af marmor
og sandsten. Heraf bærer de 11, tillige med to
postamenter foran indgangen i Store Kongens
gade, statuer af danske kirkefædre. For en be
skrivelse af disse, jfr. s. 707.
YDRE

Kirkebygningen (fig. 208), i hvis nedre mure sto
re dele af Jardins bygning er indkapslet, består
af en cylindrisk ydre ringmur i to stokværk

(underetagen, samt mezzanin, indsat i hoved
gesimsen). Ringmuren krones af en balustrade,
der følger rotundens periferi, men i øst og vest
videreføres på de to tilbygninger, der slutter sig
til kernen. Fremspringet i øst, – forpartiet –
rummer kirkens hovedindgang og markeres
med en frontonprydet søjleportal, hvortil en
granittrappe i partiets fulde bredde fører op.
Mod vest er søjleportalen udeladt, og kun en
smal trappe leder op til indgangsdøren. Inden
for balustraden, der smykkes af i alt 18 statuer
og otte vaser (se s. 111f.), hæver overetagen,
tamburen, sig – koncentrisk med den ydre
ringmur, men af mindre diameter. Tamburen,
som hviler på den indre pillekrans, artikuleres
af 12 rundbuede nicher, hvori er indsat lavere,
rektangulære
vinduer.
Koblede,
korintiske
halvsøjler, hvorimellem er ovale medaljoner,
svarende til for- og bagpartiet, flankerer arka
derne. Over en hovedgesims, der er forkrøppet
over søjlepartierne, ses en balustrade, som led
deles af postamenter for 12 par vaser, placeret
umiddelbart over de koblede søjler. De lodrette
accenter videreføres i kuplens dobbelte ribber.
Den høje tilspidsede kuppel, der gennembry
des af tre rækker kvistvinduer, afsluttes med en
lanterne, hvori klokkerne er ophængt (s. 757).
Øverst er en fløjstang med et kors, hvis spids
ligger ca. 79 m over gadelinjen.
Materiale og teknik. Kirkens nedre partier,
hvori indgår dele af de gamle mure (s. 664f.), er
opført enten helt af marmor eller i en blandingsteknik med kerne af tegl eller brudsten og
beklædning af marmor. Som nævnt ovf. bibeholdtes de bedst bevarede dele af det underste
stokværks marmormure og -piller; andre par
tier måtte dog nedtages på grund af for stor
brøstfældighed og omsættes med anvendelse af
materiale fra bagpartiet eller fra den stenbe
holdning, der endnu fandtes på pladsen. For de
øvre dele, såvel ud- som indvendig, er tegl det
dominerende
byggemateriale
med
murpuds
som beklædning. Hertil kommer Fakse kalkFig. 208. Marmorkirkens hovedfacade, set fra Frederiksgade. LL fot. 1986. – The main facade of the
Marble Church seen from Frederiksgade.
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sten og Ølandssten, der er anvendt i arkitekto
niske led som gesimser, balustrader, konsoller,
samt i tamburetagens halvsøjler og arkader.
Hovedportalens søjler og de tilhørende baser er
hugget af marmor, mens kapitælerne udførtes
af Faksesten. I gavlen indgår både marmor,
tegl, Fakse- og Ølandssten. Endelig er beton
anvendt bl.a. i kælderens og underetagens
gulv, samt i trapper.
Den store kuppel er udført i en dobbeltskalskonstruktion, der for den indre dels vedkom
mende er muret af hule teglsten i cementmør
tel, mens den ydre skal, som er beklædt med
kobber, er tømret. Lanternen er ligeledes ud
ført som et træskelet, beklædt med kobber.
Zink indgår i en række dekorative led, såsom

Fig. 209. Udkast til hoveddøren i den endelige ud
formning, o. 1893-94 (s. 680). RA. – Proposal for the
main door in the final design of the church, c. 1892.

balustradens statuer og vaser, samt i et antal
relieffer, mens støbejern er benyttet bl.a. til va
serne over tamburens gesims. De 13 statuer
omkring anlægget ved kirken er støbt i bronze.
Portaler og uinduer. Af kirkens fire indgangs
partier mod øst, vest, syd og nord er hovedind
gangen
mod
Bredgade
særligt
fremhævet
(fig. 208). De tre indgangsdøre indrammes af
den foranstillede portal, båret af fire korintiske
søjler. Overgangen til trekantfrontonen, der
endnu ikke i dag har fået sin planlagte udsmyk
ning (jfr. s. 686f.), formidles af en klassisk entablatur, hvis frise bærer indskriften: »Herrens
ord bliver evindelig« (1. Pet. 1,25) i reliefversa
ler af bronze. Hoveddøren har halvrundt oven
lysvindue med diagonaltstillede sprosser og
forgyldt Kristusmonogram (jfr. fig. 209). Un
der en vandret overligger, båret af to konsoller,
er panel med bronzerelief af to korslagte pal
megrene. De to sidedøre krones af segment
gavle over konsoller, hvorimellem er bladguir
lander. Bagpartiets dør, der flankeres af vin
duer med segmentgavle, svarende til hovedfa
caden, har trekantfordakning og er indsat i en
svagt tilbagetrukket, rundbuet blænding. I ho
vedgesimsen over indgangspartiet er tre indskriftsplader med inskription i bronzereliefversaler: »Jesus er Sandheden og Livet« (jfr.
Joh. 14,6). Foran døren er en granittrappe, flan
keret af to postamenter, der efter planerne var
beregnet til lygtestandere (jfr. fig. 210 og 172).
Dørpartierne mod nord og syd er identiske. En
portallignende
indramning
med
segmentgavl
på korintiske halvsøjler indrammer døren. På
portalfrisen læses i syd: »Sandheden skal frigø
re Eder« (Joh. 8,32). I nord står »Guds naadegave er et evigt liv« (Rom, 6,23), begge steder
som på for- og bagparti i reliefversaler af bron
ze. En kvadratisk spejlfyldning, der på ældre
projekttegninger er smykket med et relief, dan
ner overgang til døren, der krones af en kon
solbåren,
tagformet
fordakning.
Norddøren
betegnedes tidligere »kongedøren«, vel som
foretrukken adgangsvej for majestæten til kon
gestolen.
Vinduesindramningerne
i
hovedetagen
er
identiske, idet overliggerne veksler mellem tre
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Fig. 210. Marmorkirkens facade mod Store Kongensgade. Jens-Jørgen Frimand fot. 1986. – The facade of the
Marble Church towards Store Kongensgade.

kanter og segmentbuer som på Jardins kirke.
Ruder af gulligt glas, opdelt i mindre felter af
lod- og vandrette sprosser, afvekslende med
cirkelformede. Foruden disse vinduer er indsat
enkle, rektangulære åbninger mod kældereta
gen, samt tværovale mezzaninvinduer i hoved
gesimsen. Tamburens vinduer sidder tilbage
trukkent i rundbuede nicher. Over fordakningen er medaljoner, indrammede af bladkranse
med vedhæftede bånd. Rudernes sprosseværk
svarer til hovedetagens, dog er i tamburen an
vendt forskelligtfarvet glas i blåt og gult, der
for tre af vinduerne indvendig fremkalder en
korsformet lysplet på nordvæggen, af Meldahl
betegnet »Golgathas tre kors«.
Kuppel og lanterne. Kirken overdækkes af en
høj, tilspidset ribbekuppel, der afsluttes af en

lanterne (fig. 208). Kuppelfladen gennembry
des af tre vandrette rækker kvistvinduer, –
hvoraf de nederste og øverste er cirkulære med
forskelligtformede indramninger, adskilt af de
mellemste tværrektangulære. Mellem ribberne
er forneden halvcirkulære muslingeskalsprydede skjolde, mens der foroven ses skiftevis brede
og smalle tungeformede ornamenter. Et jernrækværk, dekoreret med guirlander og medal
joner, danner overgang til lanternen. Denne
rejser sig på en volutsmykket sokkel med 12
arkader,
indrammet
af
korintiske
pilastre.
Over den forkrøppede gesims med englehovedsmykkede akroterier er det todelte lanterne
spir, – sammensat af en kuppelformet underdel
og et obelisklignende øvre led, hvilende på
kugler. En fløjstang kroner spiret. Stangen er
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Fig. 211. Plan over placeringen af statuerne ved kirkens fod (1-13) og på balustraden over underpartiet (A-R)
(s. 707). 1: Ansgar, udført 1893-94 af Th. Stein, 2: Knud den Hellige, udført 1919-22 af Viggo Jarl, 3: Peder
Palladius, udført 1919-21 af Viggo Jarl, 4: Hans Tausen, udført 1923-29 af Viggo Jarl, 5: Jesper Brochmand,
udført 1930-33 af Viggo Jarl, 6: Søren Kierkegaard, udført 1965-73 af Knud Nellemose, 7: Thomas Kingo,
udført 1910 af Viggo Jarl, 8: Hans Adolph Brorson, udført 1893-95 af August Saabye, 9: Hans Egede, udført
1913 af August Saabye, 10: Johan Nordal Brun, udført 1941-47 af J. F. Willumsen, 11: Nicolaj Edinger Balle,
udført 1943-49 af Jørgen Gudmundsen-Holmgreen, 12: Jacob Peder Mynster, udført 1940-41 af Johannes
Bjerg, 13: Nicolaj Frederik Severin Grundtvig, udført 1893-94 af Vilhelm Bissen. A: Moses, udført 1883-84 af
Carl Rohl Smith, B: Elias, udført 1884 af Johannes Hoffmann, C: Johannes Døberen, udført 1883-84 af Carl
Rohl Smith, D: Peter, udført 1884 af August Saabye, E: Paulus, udført 1884 af Carl Christian Peters, F:
Polykarp; udført 1884 af Ferdinand Edvard Ring, G: Irenæus, udført 1883-84 af Carl Rohl Smith, H: Athanasius, udført 1883-84 af Carl Rohl Smith, I: Chrysostemos, udført 1885 af Carl Christian Peters, J: Ambrosius,
udført 1884 af Aksel Hansen, K: Augustin, udført 1883-84 af Johannes Gelert, L: Hieronimus, udført 1884 af
Otto Evens, M: Benedikt af Nursia, udført 1884 af Johannes Hoffmann, N: Gregor den Store, udført 1883-84
af Carl Christian Peters, O: Bernhard af Clairvaux, udført 1883-84 af Georg Christian Freund, P: John Wycliff,
udført 1883-84 af Theobald Stein, Q: Johan Huss, udført 1883-84 af Theobald Stein, R: Martin Luther, udført
1883-84 af Theobald Stein. Tegning MN 1986. – Plan of the position of the statues round the base of the church (113), and on the balustrade above the lower storey (A-R).

SKULPTUREL UDSMYKNING

foroven formet som et kors med strålekrans
mellem korsarmene. På stavens nedre del er
sammensat ornament, hvori slynger sig C. F.
Tietgens navnetræk (fig. 229). Både fløjstangen
og en række dekorative detaljer på lanternen og
kuplen er forgyldte.
Skulpturel udsmykning. Eksteriørets udsmyk
ning omfatter to rækker statuer ved kirkens fod
og på balustraden over hovedstokværket. Her
til kommer et antal vaser sammesteds og over
tamburetagen, samt relieffer på såvel under
bygningens
som
tamburens
hovedgesimser.
En gennemgang af Meldahls projekttegninger
viser imidlertid, at arkitekten havde planlagt en
udsmykning, der også omfattede hovedporta
lens trekantfronton og indgangsdørens tympa
non (jfr. s. 675 og fig. 180, 185). Hertil kom
relieffer og indskriftstavler på for- og bagpar
tiets sidefag, samt udsmykning af tamburens
medaljoner (jfr. fig. 288).
Som nævnt s. 675 blev udvalget af danske
»kirkefædre« omkring kirken allerede fastlagt
1883 af pastor Brandt. I et brev til Tietgen op
regnede han i alt 12 skikkelser, spændende kro
nologisk fra Ansgar til Grundtvig og placeret i
en række, begyndende i nordøst og afsluttet i
sydøst. Denne opstilling svarer til den nuvæ
rende, bortset fra en ombytning af Peder Palladius og Hans Tausen, samt en flytning af Kingos og Brorsons statuer ved introduktionen af
Søren Kierkegaard i nordvest. Ved tilføjelsen af
den sidstnævnte, der efter planerne yderligere
skal suppleres med B. S. Ingemann, er sket en
udvidelse af det oprindelige antal til i alt 14
figurer, svarende til antallet af piedestaler ved
rækværket, tillige med de to postamenter foran
bagpartiet.
Også på disse, der opstilledes samtidig med
de øvrige 12,4 skulle efter planerne være statu
er, som det fremgår af Meldahls udkast (jfr.
fig. 161-162), men nøjagtig hvilke lader sig
ikke afgøre med sikkerhed. På et fotografi fra
o. 1890 ses kopier af Johannes Døberens og Eli
as’ figurer fra østfacadens balustrade prøveopstillet her (fig. 287).
Udførelsen af de øvrige 12 statuer, der alle er
af bronze, strakte sig over en lang årrække.
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Fig. 212. Søren Kierkegaard, udført 1965-73 af
Knud Nellemose (s. 709). LL fot. 1986. – Søren
Kierkegaard by Knud Nellemose 1965-73.

1894 opsattes Ansgars og Grundtvigs statuer,
og 1949 kunne den oprindelig fastlagte cyklus
afsluttes med opsætningen af Nordal Brun og
Balle. 1973 suppleredes rækken som nævnt
med Søren Kierkegaard (fig. 212). Den følgen
de beskrivelse af statuerne følger opstillingen
fra nordøst til sydøst (jfr. fig. 211).
Ansgar (fig. 213), udført 1893-94 af Theobald
Stein. Højde, inklusive støbt sokkel 297 cm.
Herpå er med reliefversaler anført: »Ansgar«,
samt med indgraveret skriveskrift kunstnerens
signatur: »Th. Stein 1894« og støberiets mær
ke: »Thiebaut frères, fondeurs, Paris«. Ansgar
er vist i ungdommelig fremtoning, skægløs og
med tonsur. Han er – egentlig ahistorisk – iklædt franciskanerordenens dragt med reb om
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Fig. 213-214. Ansgar og Knud den Hellige. LL fot. 1986. 213. Ansgar, udført 1893-94 af Theobald Stein
(s. 707). 214. Knud den Hellige udført 1919-22 af Viggo Jarl (s. 708). – S. Ansgar and S. Canute. 213. S. Ansgar
by Theobald Stein 1893-94. 214. S. Canute by Viggo Jarl 1919-22.

livet, hvorfra en rosenkrans hænger.5 Skulder
taske i skrårem. I højre hånd bæres en kirkemo
del, mens venstre fatter om en stav. Ved ven
stre fod en støtte, forestillende Danmarks gam
le grænsesten med indskriften »Eidora Romani
terminus
imperii
(Romerrigets
grænsestøtte(?)). Statuen skænkedes af en kreds af mænd,
der med Albert Jensen i spidsen alle havde væ
ret direkte involveret i kirkens opførelse.6 En
skitse til statuen skimtes i baggrunden af Knud
Larsens portrætmaleri af billedhuggeren (1894,
Charlottenborg).
Knud den Hellige (fig. 214), udført 1919-22 af
Viggo Jarl. Højde 296 cm. På soklens forside

med reliefversaler: »Knud den Hellige«. På si
den indgraveret med versaler: »Lauritz Ras
mussen Bronzestøberi. Kbhv. 1922«. Kongen,
der bærer bøjlekrone på det halvlange, lokkede
hår, er iklædt en folderig, halvlang kjortel,
samlet om livet med et bælte. I venstre hånd
holder han en flad skål (til opsamling af sit
blod?), mens han i den udstrakte højre fatter
om en ring. I kirken opbevares 66 cm høj gips
model, signeret Viggo Jarl 1919 (fig. 289).
Peder Palladius (jfr. fig. 215), udført 1914-21
af Viggo Jarl. Højde 304 cm. På soklens forside
med reliefversaler: »Peder Palladius«, samt på
siden: »Lauritz Rasmussen Bronzestøberi.
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Fig. 215-216. Peder Palladius og Hans Tausen af Viggo Jarl. Skitser, Marmorkirken. LL fot. 1981. 215. Peder
Palladius, udført 1914 (s. 708). 216. Hans Tausen, udført 1923-29 (s. 709). – Peder Palladius and Hans Tausen by
Viggo Jarl. Sketches. 215. Peder Palladius, 1914. 216. Hans Tausen, 1923-29.

Kbhv. 1921« med indgraverede versaler. Palladius, der er vist med fuldskæg og flad baret
med øre- og nakkeklap, er iklædt halvlang præ
stekjole, hvorover slag med bred krave. Højre
hånd er hævet i talegestus, mens den venstre
fatter om en bog. 75 cm høj gipsmodel, signe
ret »Viggo Jarl 1914« i kirken (fig. 215).
Hans Tausen (jfr. fig. 216), udført 1923-29 af
Viggo Jarl. Højde 303 cm. På soklens forside
med reliefversaler: »Hans Tausen«. Biskoppen,
der er gengivet med langt skæg og baret som
Palladius, bærer en kappe med bred krave over
en fodlang klædning, samlet med et bælte i li
vet. Den knyttede højre hånd er let hævet,

mens den venstre hviler på brystet. I kirkens
præsteværelse er en 76,5 cm høj gipsmodel her
til (fig. 216).
Jesper Brochmand, udført 1930-33 af Viggo
Jarl. Højde 309 cm. På soklens forside med re
liefversaler: »Jesper Brochmand«. På siden ind
graveret:
»Lauritz
Rasmussen
Bronzestøberi
Kbhv. 1933«, tillige med kunstnerens signatur:
»Viggo Jarl« med skriveskrift. Halvlangt glat
hår og fuldskæg. Iklædt ornat med pibekrave,
hvorover hellang kappe. Armene er samlede
over brystet. 87 cm høj gipsmodel hertil i præsteværelset.
Søren Kierkegaard (fig. 212), udført 1965-73 af
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Fig. 217-218. Johan Nordal Brun, udført af J.F. Willumsen. 217. Skitse. 1941. J. F. Willumsens museum
(s. 711). 218. Nordal Brun, udført 1941-47. LL fot. 1986. – Johan Nordal Brun by J. F. Willumsen. 217. Model
drawing, 1941. 218. Johan Nordal Brun by J.F. Willumsen 1941-47.

Knud Nellemose. Højde 310 cm. På soklen
med reliefversaler: »Kierkegaard«, samt signa
turen: »K. Nellemose 1965-73«. Den let duk
nakkede skikkelse med tilbagestrøget hår er iklædt skødefrakke og snævre benklæder. I høj
re hånd stok. Under venstre arm en bog.
Thomas Kingo (jfr. fig. 210), udført 1910 af
Viggo Jarl. Højde 295 cm. På soklen med re
liefversaler: »Kingo«, samt med fordybede ver
saler kunstnerens signatur: »Viggo Jarl 1910«
og støberiets mærke: »Fonderie Natle Des
Bronzes Ancne Firme J. Peter Mann St. Gilles,
Bruxelles«. Den ekspressive fremstilling af sal
medigteren, der er iklædt ornat, viser ham med

venstre hånd udstrakt i talegestus og hovedet
med det halvlange, lokkede hår drejet skarpt
mod venstre. I gengivelsen af Kingos fysiogno
mi skal Jarl have taget udgangspunkt i digteren
Sophus Claussens træk, hvilket navnlig fremgår
af et bronzeudkast.7 Som nævnt s. 707 var Kin
gos statue tidligere placeret på den sokkel, hvor
nu Søren Kierkegaard er anbragt.
Hans Adolph Brorson (jfr. fig. 210), udført
1893-95 (opsat 1906) af August Saabye. Højde
304 cm. På soklen med reliefversaler: »Bror
son«. Iklædt fodlang præstekjole med åben bog
i venstre hånd og skriveredskab i højre. En
skitse i ler, dateret 1893, findes i Hirschsprungs
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samling, mens en bronzekopi efter originalen
er opstillet ved sydsiden af Ribe Domkirke
(DK. Ribe, s. 581). I forbindelse med ændrin
gerne ved opstillingen af Søren Kierkegaards
statue flyttedes Brorson fra soklen i anlæggets
nordvesthjørne til den nuværende plads foran
facaden mod Store Kongensgade.
Hans Egede, udført 1913 af August Saabye.
Højde 290 cm. På soklen med reliefversaler:
»Hans Egede«. Iklædt ornat med skulderlang,
lokket paryk. Stav i højre hånd, bibel under
venstre arm.
Johan Nordal Brun (fig. 218), udført 1941-47
af J. F. Willumsen. Højde 359 cm. På soklen
med reliefversaler: »Nordahl-Brun«, samt med
fordybede versaler kunstnerens signatur, »JFW
1947« og støberiets mærke, »Lauritz Rasmus
sens Bronzestøberi«. Nordal Brun, der efter
Willumsens forslag i samråd med Viggo Jarl er
fremstillet »som den unge stærke Skiløber (!) i
den karakteristiske Dragt som denne Sport
paakræver«,8 er iklædt præstekjole, hvorover
bæres en jakke af tykt stof med opstående kra
ve. I højre hånd den fremstrakte kalk, mens
den venstre holder en papirlap med frakturindskrift af første strofe i Nordal Bruns pinsehym
ne fra 1786: »Aand over Aander/Kom ned fra
det høye«. Gipsskitse, 107 cm høj, i J. F. Wil
lumsens
museum,
Frederikssund.
Smst.
en
række tegnede udkast (I.N. 968-975) (fig. 217).
Originalmodel i gips deponeret på Chri
stiansborg slot.
Nicolaj Edinger Balle (fig. 219), udført 194349 af Jørgen Gudmundsen-Holmgreen. Højde
315 cm. På soklen med reliefversaler: »N. E.
Balle«, samt indgraveret kunstnerens signatur
med skriveskrift: »Jørgen Gudmundsen-Holm
green
1949«.
Endvidere
støberiets
mærke:
»Lauritz
Rasmussens
Bronzestøberi«.
Iklædt
præstekjole med halsbind og kort paryk med
krøller ved ørerne.
Jacob Peter Mynster, udført 1940-41, af Jo
hannes Bjerg. Højde 305 cm. På sokkel med
reliefversaler: »Mynster«, samt med indgrave
ret
skriveskrift
kunstnerens
signatur,
»Jo
hannes C. Bjerg 1941«. Iklædt ornat med bog i
venstre hånd.
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Fig. 219. Nicolaj Edinger Balle, udført 1943-49 af
Jørgen Gudmundsen-Holmgreen (s. 711). LL fot.
1986. – Nicolai Edinger Balle by Jørgen GudmundsenHolmgreen, 1943-49.

Nicolaj Frederik Severin Grundtvig (fig. 136),
udført 1893-94 af Vilhelm Bissen. Højde 285
cm. På soklen med reliefversaler: »Grundtvig«,
samt støberiets navn med indgraverede versa
ler, »Thiebaut frères fondeurs Paris«. Iklædt
ornat. Højre hånd er lagt over venstre. Udkast
i brændtler 1893 i Ny Carlsberg Glyptotek
(I. N. 1804).
Som en parallel til soklens statuerække er op
sat en figurcyklus på underbygningens balu
strade, omfattende i alt 18 skikkelser fra Det
gamle og nye Testamente, samt fra middelal
derens og reformationens kirkehistorie, jfr. s.
675f. Samtlige statuer udførtes og opsattes in-
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Fig. 220. Luther, flankeret af Elias og Moses (begge rygvendt) (s. 712). Jens-Jørgen Frimand fot. 1986. –
Martin Luther flanked by Elijah and Moses (with backs turned).

den for tidsrummet 1883-87. I modsætning til
de nedre figurer er alle støbt i zink, samt over
legemsstørrelse (gennemsnitlig o. 300-350 cm).
På bagsiden bærer figurerne en nummerering
fra 1-18, begyndende med Benedikt af Nursia
og afsluttende med Gregor den Store. Beskri
velsen følger rækken, begyndende fra sydøst
(jfr. fig. 211).
Moses (jfr. fig. 220), udført 1883-84 af Carl
Rohl Smith. Iklædt folderigt gevandt med kap
pe, der tildækker hovedet. I højre hånd lovens
tavler.
Elias (jfr. fig. 220), udført 1884 af Johannes
Hoffmann. Iklædt fodlang kjortel, hvorover
kappe. Højre hånd peger frem, mens venstre
fatter om flammesværdet.
Johannes Døberen (fig. 222), udført 1883-84 af
Carl Rohl Smith. På soklen indgraveret med

skriveskrift: »Carl Smith skulpsit 1884«. Iklædt
folderigt gevandt omkring nøgen overkrop og
underben. I højre hånd korsstav.
Peter (fig. 222), udført 1884 af August Saa
bye. Iført kjortel med lange ærmer, hvorover
kappe. I højre hånd holdes nøglerne.
Paulus, udført 1884 af Carl Christian Peters.
Iklædt kjortel, hvorover kappe. I venstre hånd
sværd.
Polykarp, udført 1884 af Ferdinand Edvard
Ring. Iklædt kjortel med draperet kappe. Mar
kerede ansigtstræk og langt hår.
Irenæus, udført 1883-84 af Carl Rohl Smith.
Iklædt kjortel med kappe. Viltert, lokket hår
og skæg. Venstre hånd hviler på brystet, mens
højre er løftet i talegestus.
Athanasius, udført 1883-84 af Carl Rohl
Smith. Iklædt folderig kappe over underklæd-
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Fig. 221. Bernhard af Clairvaux, flankeret af Gregor den Store og Benedikt af Nursia (s. 713). Jens-Jørgen
Frimand fot. 1986. – S. Bernard of Clairvaux flanked by Gregory the Great and Benedict of Nursia.

ning, kort tætklippet hår og skæg. I venstre
hånd en skriftrulle.
Chrysostemos, udført 1885 af Carl Christian
Peters. På soklen med skriveskrift: »C. Peters
85«. Bispeornat, med stav i højre hånd.
Ambrosius, udført 1884 af Aksel Hansen.
Iklædt bispeornat. Harpe i venstre hånd.
Augustin, udført af Johannes Gelert 1883-84.
På soklen indgraveret med skriveskrift: »Gelert
1884«. Iklædt draperet klædning med pennefjer
i højre hånd, mens en skrifttavle støttes på ven
stre knæ.
Hieronimus, udført af Otto Evens 1884. På
soklen signeret med versaler: »O. Evens 1884«.
Iført folderig dragt over halvnøgen overkrop.
Skriver i bog, der holdes i venstre hånd. Ved
venstre fod liggende løve.
Benedikt af Nursia, (jfr. fig. 221) udført af Jo

hannes Hoffmann 1884. Iklædt munkekutte
med vide folderige ærmer. I højre hånd bog.
Gregor den Store, (jfr. fig. 221) udført af Carl
Christian Peters 1885. På soklen med versaler:
»P« (for Peters) og »85«. Iklædt paveligt ornat
med soltegn (en henvisning til hostien(?)) i høj
re hånd, korsstav i venstre.
Bernhard af Clairvaux (fig. 221), udført 188384 af Georg Christian Freund. Iklædt cistercienserdragt med højre arm udstrakt, venstre
hånd fattet om korsstav med krucifiks.
John Wycliff, udført 1883-84 af Theobald Ste
in. Iklædt klædning med vide ærmer, hvorover
kappe. I venstre hånd bog.
Johan Huss, udført 1883-84 af Theobald
Stein. Iført langærmet underklædning, hvor
over kappe med opslidsede ærmer. På hovedet
rund baret. Huss, der har sammenlænkede
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ning, ligesom de er et gennemgående motiv
blandt eksteriørets (og interiørets) dekoratio
ner, således på hjørnefelterne over for- og bag
partiets
pilastre,
ved
sideindgangenes
indskriftstavler, på tamburetagens gesims, samt på
akroterierne ved lanternens kuppel. Endelig er
indsat zinkrelieffer af de fire evangelistsymbo
ler, udført 1890-91 efter model af Hans Chri
stian Petersen, på forpartiets arkitrav (fig. 208).
INDRE

Fig. 222. Johannes Døberen, udført 1883-84 (s. 712)
og Peter, udført 1884 (s. 712). Jens-Jørgen Frimand
fot. 1986. – S. John the Baptist and S. Peter.

hænder, står ved brændestabel som hentydning
til det bål, hvor han 1415 brændtes som kætter.
Skitse i privateje (?).9
Martin Luther, (fig. 220, 290) udført 1883-84
af Theobald Stein. Luther bærer folderig kappe
med opstående krave over underklædning,
hvoraf skjorten skimtes. Baret med øre- og
nakkeklap. I venstre hånd holdes bog, som han
med højre hånd henviser til. Skitse i privateje

(?)10
Imellem figurerne er på balustraden ved de
runde partier opsat i alt otte zinkvaser, udført
1894 og på overdelens prydbælte smykket med
englehoveder, samt på låget med flammelignende opsatser (fig. 234). Tilsvarende »flam
mevaser«, omend i en afvigende udformning,
leveredes 1884 til de forkrøppede mellempar
tier på kuppelfodens balustrade (jfr. fig. 208).
Kerubhoveder indgår også i deres udsmyk

Plan (fig. 225-226). Centralbygningens hoved
rum udgøres af en cirkulær kirkesal, hvis dia
meter er godt 30 m. 12 piller, svarende til den
oprindelige plan (fig. 61), adskiller hovedrum
met fra en smal ydre omgang. Åbningerne
mellem pillerne opfyldes helt i vest af alterpar
tiet, mens orgelpulpituret, hvorunder konfir
mandstuen er indrettet, udfylder det nordvend
te pillefag. Et nyere orgel er opsat i åbnin
gen
umiddelbart
syd
for
hovedindgangen.
Hertil kommer en omløbende pulpituretage
(fig. 226), indskudt i de 10 pillefag, men af
brudt mod for- og bagpartiets ovale vestibuler.
I øst har vestibulen forbindelse med et ligkapel
(i nordøst) og et trapperum (i sydøst), begge
ligeledes af oval form. Tilsvarende rum slutter
sig til bagpartiets vestibule, der også betegnes
sakristiet, – i nordvest et trapperum og i syd
vest præsteværelset. På pulpituretagen oveno
ver er indrettet magasiner i rummene over lig
kapel og præsteværelse. En smal, indvendig
gallerietage, udformet som en balkon, hvilende
på hovedgesimsens konsoller, har forbindelse
til en ydre, omløbende etage over loftet på de
to tilbygninger og rotundens omgang. Herfra
er desuden opgange til kuppelrummet mellem
den ydre og indre skal, samt til skråtaget og
balustraden over den brede underbygning.
Kælder (fig. 233). Under hele kirkebygnin
gen strækker sig en kælder, adskilt i en række
afdelinger. Arealet under selve kirkerummet er
opfyldt, bortset fra en smal omgang, der gen
nem pilleåbningerne står i forbindelse med en
ydre korridor. Fire kældervinduer giver lys
hertil. Mod øst og vest slutter højere kælder
rum sig til, i øst med magasin og øvelseslokale
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Fig. 223. Interiør mod
nordvest. LL fot. 1986.
–
Interior towards the
north-west.

for kirkens kor, i vest med kirkens fjernvarme
anlæg. Betongulv og -loft, sidstnævnte med
indlagte jernbjælker, hvorimellem er varmeriste til kirkens gulv. Den indre ringmur er af
tegl, ligesom pillerne, mens den ydre ringmur,
hvis kerne består af marmor, har en pudset
teglstensskalmur.

Fig. 224. Interiør mod
sydøst. LL fot. 1986. –
Interior towards the south
east.

Gulv, vægge og hvælv (fig. 223-24). Kirkesa
lens gulv, hvis niveau som nævnt s. 679 ligger
godt en halv meter lavere end i Jardins kirke, er
beklædt med terrazzo i forskellige farvenuancer
(sort, grå, hvid, rødbrun) med mønster, der i
vestibulen mod øst, samt i koret er særligt va
rieret. Korgulvet er hævet tre trin over skibets

Fig. 225. Plan over underetagen. 1:300. Tegning MN 1986. – Plan of the lower storey.

Fig. 226. Plan over pulpituretagen. 1:300. Tegning MN 1986. – Plan of the gallery tier.

Danmarks Kirker, København
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Fig. 227. Tagværkskonstruktionen, set fra nedre omgang (s. 717). Jens-Jørgen Frimand fot. 1986. – View of the
roof construction.

niveau. Marmortrin fører op hertil. Selve alter
partiets gulv er dækket af moderne, blåt ve
lourtæppe.
Hovedrummets vægge mod omgangen gen
nembrydes af 12 store rundbuede åbninger.
Pillernes forside og fladerne ovenover står i
marmorets naturlige farve eller er, hvor der er
tale om pudsbeklædning på teglmur, stafferet
som marmor. Otte piller i nord og syd har
bevaret deres oprindelige nicher, der dog i
tiden o. 1895-1930 var blændede med malet
lærred som baggrund for ophængte salmenummertavler (jfr. fig. 243). Fyldingerne ved altret
bærer en malet mosaikudsmykning, ligesom to
fyldinger ved orgel og 12 medaljoner med
stukindramning i buesviklerne. Disse vil tillige
med den omløbende indskriftsfrise i hovedge
simsen blive beskrevet s. 727. Omgangens ned
re vægge er behandlet som kirkesalens, dvs.
marmorstafferet på de pudsede flader og i øv

rigt på fladerne af marmor afgnedet med olje
og fuget i lyst. Bueåbningernes undersider har
kassetter med gipsrosetter på blå grund. Tam
burens flader, der består af pudset murværk
med indsatte arkitektoniske led af gips og træ
(søjleskafterne), er ligeledes domineret af en
grålig
marmorstaffering.
Hertil
kontrasterer
vinduesnichernes
gullige
farvetone,
søjlernes
grønne skafter, hvide baser og grålige kapitæ
ler, samt fyldingsfelternes udsmykning med
korslagte palmegrene og paneler på rød bag
grund af karakter som marmorinkrustationer.
Den sammensatte arkitrav herover er smykket
med en egeløvskrans i grøn og gylden staffe
ring.
Den indre kuppel er af 12 kassetteprydede
ribber opdelt i et tilsvarende antal felter, hvor
to bemalede partier adskilles af en gipsmedal
jon, prydet med et kerubhoved, samt øverst og
nederst indrammet af to lunetter, smykket med
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gipsrelieffer. Af disse har de nedre direkte rela
tion til de bemalede felter (jfr. s. 727f.).
Kuplens krone er inden for en kraftig, sam
mensat gesims, prydet med en forgyldt stråle
glorie af gips, der tidligere indrammede en
Helligåndsdue (i dag i magasinrum på pulpitur
etagen), men siden 1939 er forsynet med en
lysekrone. Den pudsede, blåstafferede flade
omkring glorien er gennembrudt af huller, be
regnet til ophængning af bådsmandsstol i for
bindelse med bygningsarbejder.
Omgangen har flade trælofter, stafferet i en
lysere og mørkere grå tone.
Sekundære rum i underetage og pulpituretage.
Syd for koret er præsteværelset, der har bræd
degulv, dækket af tæppe, lyse, pudsede og ma
lede marmorvægge, samt fladt, hvidstafferet
spejlhvælv. I præsteværelsets nordre hjørne er
indbygget skab, hvori pengeboks. Det tilsva
rende rum i nord har trappeløb mod kælder,
samt de øvre etager. I niche i syd toiletrum
med lyse, nyligt afrensede marmorvægge, -gulv
og -loft. Uden for toilet er opsat vaskekumme;
desuden er en køkkenniche med vask indrettet
på trapperepos.
Den ovale vestibule mod Store Kongensga
de, sakristiet, har linoleumsgulv, marmorstafferede eller – hugne vægge og fladt kuppel
hvælv med ovenlysvindue. Rummet, der har
bevaret underetagens fulde højde, har mod
nord og syd balustrader til afskærmning for
den
indskudte
pulpituretage
over
sidernes
omgang.
Det nordlige buefag er særligt afskilret til or
gelpulpitur, hvorunder konfirmandstue er ind
rettet. Kokostæppe på terrazzogulv, vægge og
loft som omgangen.
I
forpartiets nordøstre hjørne er ligkapellet,
hvis tidligere pudsede og bemalede marmor
vægge afrensedes 1964; samtidig fjernedes en
bræddevæg, der adskilte kapellet fra kirkens si
deindgang.11 Forhallen mod Bredgade har ter
razzogulv. I ovenlysvindue er indsat glasmaleri
(s. 727).
På pulpituretagen er i sydvest og nordøst
indrettet magasinrum (arkiver), hvor bl.a. en
del af kirkens modelsamling opbevares. Begge
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rum har pudsede og malede vægge ligesom sel
ve
pulpituretagen,
samt
bræddegulv.
Fladt
pudset loft.
Loft og tagværk (fig. 227). Over pulpitureta
gen er en loftsetage, der følger rotundens peri
feri, samt udvides i øst og vest over for- og
bagparti. De murede eller marmorhugne væg
flader er hvidkalkede. Betongulv. Over loftet
skråtag af tømmer med kobberbeklædning.
Via vindeltrapper i to af kirkens piller (syd
øst, nordvest) er opgang til loftsrummet mel
lem den ydre og den indre kuppel. Den ydre
kuppels vældige spænd bæres af en tagkon
struktion af træ, bestående af 12 hovedspær og
opbygget som en gitterkonstruktion med kon
centriske åse, støttet af skråtstillede kopbånd
fra hovedspærene. Selve konstruktionen hviler
på tre koncentriske remme, lagt på en vandret
murflade mellem den ydre og den indre kup
pelskal. Øverst afsluttes kuplens tagværk med
et system af lodrette stivere, der bærer et kobberbeklædt skråtag og samtidig danner funda
ment for lanternens opbygning.
Trapper (fig. 225-26). De to indvendige ho
vedtrapper i nordvest og sydøst forbinder kir
kens nedre etager fra kælder til loftsetagen over
pulpituret. Begge trappeløb udfylder den ovale
trappeskakt og er formet som vindeltrapper
med betontrin, muret omkring en midtersøjle.
Fra loftsetagen er opgange, dels til den nedre,
ydre omgang, dels til jerngalleriet ved tambu
ren, samt til selve kuplen, sidstnævnte formet
som vindeltrapper udhugget i nordvest og syd
øst i to af kirkens piller. Foruden disse trapper
er mindre opgange, således fra kirkegulvet til
det gamle orgelpulpitur og videre til pulpitu
rets nordvestre del (jfr. fig. 226).
Opvarmning. Kirken opvarmes af et fjernvar
meanlæg, installeret 1975 i kælderrummet un
der bagpartiet som erstatning for det ældre lavtryks-dampvarmeanlæg.11
Varmen
fordeltes
gennem et system af rør under kirkens gulv og
over gallerigesimsen. Hertil kom dampovne,
senere erstattet af radiatorer opstillet på forskel
lige steder i kirken. Det nuværende anlæg er
placeret som det gamle, idet dog opvarm
ningen sker gennem et vandanlæg.

46*
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Fig. 228. Detalje af epitafium over C. F. Tietgen og hustru, holdende model af Marmorkirken. Udført 191920 af Niels Skovgaard (s. 758). Fot. Kit Weiss 1985. – Detail of epitaph for C. F. Tietgen and his wife, holding a
model of the Marble Church. Work by Niels Skovgaard, 1919-20.
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Da C. F. Tietgen 1874 overtog kirkeruinen på
Marmorpladsen med det forsæt at lade kirken
fuldføre, skete det på et tidspunkt, hvor man
gelen på kirkebygninger i København var akut.
Hovedstadens næsten eksplosive vækst uden
for voldene havde fra midten af 1800’rne med
ført en voldsom udvidelse af de eksisterende
sogne. Det første skridt på vejen var grundlæg
gelsen 1856 af S. Johannes kirke på Nørrebro,
og herfra udskiltes i 1870’rne S. Stefans og
S. Jakobs sogne. Som nævnt s. 466 var det
fremtidige S. Pauls sogn allerede 1858 udskilt
fra Trinitatis’ sogn, selv om en kirke først blev
grundlagt her 1872. På Amager opførtes 186970 Sundby kirke, mens Vesterbro 1879 fik sin
egen kirke med S. Matthæus kirke. Endnu et
skud på stammen var i denne periode Jesuskirken i Valby, hvortil grunden allerede var er
hvervet 1879.12 Et særkende for det nye kirke
byggeri i hovedstaden var finansieringsformen,

der i vid udstrækning baseredes på privat initia
tiv. Dette princip lå også til grund for de to
organisationer, der i de følgende årtier skulle
varetage hovedparten af det kirkelige nybygge
ri: »Foreningen til Opførelse af smaa Kirker i
København« (stiftet 1886) og »Det københavn
ske Kirkefond« (oprettet 1896 som afløser for
»Udvalget til Kirkesagens Fremme i Køben
havn« af 1890).13
Blandt de ny kirkegrundlæggelser i Køben
havn markerer Frederikskirken og Jesuskirken
(opført 1884-91) sig særligt ved hver især at
være bekostet af enkeltpersoner, Tietgen og
brygger Carl Jacobsen. De to stifteres betydeli
ge økonomiske status måtte næsten naturnød
vendigt afspejles i deres kirkegrundlæggelser,
som skulle blive mere end blot enkle menig
hedshuse. De to kirker fremstod i kraft af deres
format og det prægtige udstyr som monumen
ter over patronerne selv, og dette blev yderli
gere fremhævet gennem inddragelse af deres
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navnetræk i bygningens udsmykning (i Frede
rikskirken på fløjstangen, i Jesuskirken på kapi
tæler ved hovedindgangen, suppleret med Jacobsen-familiens
særlige
bomærke,
hagekor
set). Men Jesuskirkens ekstraordinære status
som familiemonument og personlig mindekir
ke blev yderligere understreget ved indretnin
gen af en gravkrypt for brygger Jacobsens
slægt under højkoret.12 Som nævnt s. 758 valg
te Tietgen og hans hustru at lade sig bisætte i
Lyngby kirke, som de havde erhvervet på auk
tion 1868, og epitafiet i Frederikskirken med
deres portrætter (fig. 228) er først rejst efter de
res død.
Hvad formen angik, faldt Jesuskirken med
sin basilikaplan og sit byzantinsk-romanske
stilpræg i højere grad i tråd med samtidens kir
kebyggeri end Marmorkirken. Meldahl havde
fra sine forgængere »arvet« den cirkulære
form, som man valgte at bibeholde, selv om
der få år tidligere havde været forslag fremme
om nedrivningen af rotunden til fordel for en
langhuskirke (jfr. s. 594 og 599). Som han selv
skrev: »Ligesom man i Midten af det 18de
Aarhundrede havde anbefalet den runde Kirke
form som den mest tjenlige til protestantiske
Prædikenkirker, saaledes var man i Midten af
det 19de af akustiske Hensyn kommen til at
fraraade Brugen af denne Form.«14 På samme
måde var arkitekten bundet af de eksisterende
mure, der stod i omkring et stokværks højde.
Da hans udgangspunkt af økonomiske grunde
måtte være den størst mulige bevaring af det
bestående, betød det samtidig, at den valgte stil
måtte harmonere med de eksisterende renæs
sance- og barokinfluerede former (således eks
teriørets
vinduesfordakninger
og
portalind
ramninger med de flankerende indskriftsfelter
og medaljoner (i den opførte bygning dog lave
re placeret og ikke identiske med de oprindeli
ge)). Det lave underparti med den fremsprin
gende søjleportal i øst var således den sokkel,
hvorfra Meldahls selvstændige bidrag, kuppel
overbygningen, skulle rejse sig.
Den lange projekteringsfase, kædet sammen
med Meldahls årelange optagethed af kuppel
bygninger, medvirkede til, at talrige løsninger
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Fig. 229. Fløjstangen på kuppellanternen (s. 705). LL
fot. 1986. – Weather-vane on the lantern cupola.

blev overvejet og gennemprøvet på tegnebor
det, før det endelige udkast o. 1884 lå fast. De
tidligste forslag fra 1875-76 er ganske lavstam
mede, idet den samlede bygningshøjde knap
nok modsvarer bredden (fig. 148, 199, 230). En
af hans modeller fra denne periode viser med
sin kuppelform, gennembrudt af en cirkulær
lysåbning, at Pantheon var i hans tanker
(fig. 149, t.v.). I modellens summariske ud
formning uden udpenslede detaljer lader sig
samtidig bedst erkende arkitektens forsøg på at
danne »en stor masse som kærne,«15 idet den
kuppelkronede bygning er ført frem i samme
plan som forbygningen. Denne version står
dog isoleret blandt de tidlige udkast, hvor for
bygningen følger højden af den balustradekronede hovedgesims (jfr. fig. 148). Desuden do
minerer her en lav, lanternesmykket og orna
mentsmykket kuppel, der ligger fjernt fra
Pantheons.16
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Fig. 230. Udkast til Frederikskirkens facade mod Bredgade, ca. 1876 (s. 656). RA. – Proposal for Frederikskir
ken’s facade on to Bredgade, c. 1876.

Den lave kuppel var imidlertid kun et stadi
um på vejen. Allerede i løbet af 1876-77 øgedes
højden, såvel af kuplen, som af tambur og lan
terne, en udvikling, der fortsatte gennem de
næstfølgende år. Meldahl har selv fremhævet,
hvordan han på sine årlige udenlandsrejser be
søgte en række kuppelkirker og studerede deres
konstruktioner og kuplens linjer, hvilket netop
førte til, at »Kirkeprojektet efterhaanden voxede i Høide.«14 Som nævnt s. 652 bistod bl.a.
Albert Jensen med at indhøste oplysninger om
kuppelkonstruktioner.
Samtidig
kan
dennes
guldmedaljeprojekt fra 1876 af en kuppelbyg
ning med høj rejsning have bestyrket Meldahl i
valget af denne udformning (s. 652). Men i den
endelige version »tog« han med sine egne ord
»Kuppelens decorative Motiv (…) fra Peterskirken.«14 Den stejle ribbekuppel, båret af en
tambur, hvis vinduesfag indrammes af koblede

søjler, er nært beslægtet med, omend ikke sla
visk kopieret efter forbilledet. Med tamburens
halvsøjler, indsat mellem de rundbuede vinduesnicher og videreført i kuplens dobbeltrib
ber, ledes tanken hen på andre inspirationskil
der, f.eks. Jules-Hardouin Mansarts Invalidekirke i Paris og Filippo Juvarras La Superga ved
Torino, der begge har været nævnt for deres
indflydelse, navnlig på Eigtveds projekter til
den første Frederikskirke (jfr. s. 555f.). Hvor
fristende antagelsen end er, lader det næppe til,
at Meldahl kan have øst af de sidstnævnte i den
tidlige projekteringsfase. Kun Jardins kirke var
kendt gennem hans stikværk, mens den øvrige
mængde af udkast først kom for en dag i for
bindelse med Fr. Schiøtts fund i postvæsenets
arkiv 1891.17
Selve
konstruktionen
af
Frederikskirkens
kuppel var fra begyndelsen tænkt med en dob
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Fig. 231. Hovedfacade, l.nov. 1877 (s. 661). 1:600. RA. – Main facade, lst November 1877.

beltskal, hvor den indre murede del overdæk
kedes af en lettere opbygning, oprindelig pro
jekteret i jern, men sidenhen gennemført i træ.
Den murede kuppel var opført af hule, langag
tige rør og konstrueret »saaledes, at den kunde
opføres frit uden at hvile paa nogen indvendig
Buestilling eller noget Stillads, altsaa ligesom
S. Maria del Fiore i Florents.«1 Med sine 96 fod
(knap 30 m) var den indvendige kuppel den
sjettestørste i Europa, kun lidt mindre end
S. Pauls Cathedral i London. Få år senere skulle
den dog knebent udkonkurreres af kuplen i
J. C. Raschdorffs domkirke i Berlin, hvortil
udkastene allerede publiceredes 1891.18
På samme måde som kuppelprofilen ændre
des gennem flere faser, undergik kirkens arki
tektoniske udsmykning forandringer fra de tid
lige stadiers rigt varierede dekoration, navnlig
af det ydre (hovedgesimsen og tamburens en-

tablatur, søjleordnerne i under- og overetage,
kuppeltaget
og
lanternens
balustrade
(jfr.
fig. 199-202)), – henimod en mere afdæmpet
helhed. Alligevel hersker afveksling og varia
tion af de enkelte leds dekorationer med vaser,
figurskulpturer, frugtranker etc. I denne for
bindelse var det for arkitekten af underordnet
betydning, om de enkelte dele, således som det
for visse inventarstykkers vedkommende di
rekte var tilfældet, kopieredes efter andre for
billeder (jfr. s. 735, 742) eller i øvrigt var udført
af imiterede materialer. Hovedsagen for Mel
dahl var, som han ofte understregede, at alle
disse elementer bidrog til at vække den rette
stemning.19 Han havde selv som en væsentlig
mangel ved samtidens protestantiske kirkebyg
geri fremhævet, hvordan man lod det praktisk
hensigtsmæssige, det nyttige, som kun giver en
del af bygningskunstens skelet, være det domi
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Fig. 232. Prospekt af Marmorkirken ved vintertide. Laveret tegning af Carl Lund. Øregaard museum. – View
of the Marble Church in winter-time. Wash drawing by Carl Lund.

nerende, »uden at iklæde det det skönnes for
mer, hvorved det skulle hæves til skön
kunst.«20 For kirkerummets udformning stod
Hagia Sofia i Istanbul som et ideal til efterføl
gelse i kraft af sine vældige dimensioner, og
han drømte om selv at skabe en kirke, der gen
nem sin uhyre størrelse, guld og farvemosaik
skulle standse åndedrættet for hver indtræn
gende.21
Også Frederikskirkens kuppelrum var – efter
hjemlige forhold – stort og imponerende. Men
endnu større indtryk gjorde – og gør stadig –
kuplens ydre, der er sammenlignet med Roms
skønneste barokkupler.22 Eller som det træffen
de blev formuleret af historikeren Edvard
Holm 1894, bidrog det harmoniske indtryk af
kirken og dens omgivelser væsentlig til, at

»man i det mindste i en del af Bredgade har en
vis Storstadsfornemmelse, som man ellers har
så lidt af i København. «23
Med sit nybarokke præg er Meldahls monu
mentale kirkebygning således typisk for den
byggemåde, der i 1800’rnes anden halvdel var
fremherskende i en række europæiske storbyer.
Karakteristisk for denne arkitekturstil – skif
tende betegnet som »historicisme«, »eklekticisme«, »Seconde Empire« eller »stukstil« – er det
ofte storladent dimensionerede, grænsende til
det bombastiske, og det rigt dekorerede ydre,
hvor elementer fra såvel renæssance som barok
frit er blandet. Periodens nybyggeri afspejler
naturligt industrisamfundets øgede velfærd og
deraf følgende ambitioner om at præge bybille
det med nye gadeanlæg, offentlige bygninger,

NOTER TIL S. 701-721

forretnings- og beboelsesejendomme. Selv ud
arbejdede Meldahl flere projekter til fornyelsen
af Københavns byplan, men opnåede kun at se
et fåtal af disse gennemført, heriblandt kom
plekset omkring Marmorkirken. Ved at lade de
omgivende bygninger slutte sig stramt om den
centrale kirkeplads formåede han her virk
ningsfuldt – og egentlig i modsætning til gæl
dende praksis inden for tidens byplanlægning at fremhæve og udskille den store kuppelbyg
ning.
NOTER TIL S. 701-725
Om Meldahls projekt, jfr. Hans Helge Madsen
(note 10, s. 691), s. 272f., kat.nr. 79 (projekt til park
anlæg og landgangstrappe, 1876). Om Jardins pro
jekt, jfr. Hans Henrik Hansen: Frederiksstadens hav
nefront, i Architectura, 7, 1985, s. 54.
2
Meldahl fremhævede selv Milanos domkirke, hvor
katedralens virkning var blevet formindsket ved
domkirkepladsens frilæggelse, mens andre af udlan
dets kirker netop blev mere imponerende ved at lig
ge i snævre gader, jfr. Meldahls arkiv (note 1,
s. 690), E.5. og desuden brev fra Emil Blichfeldt
4. febr. 1880, Smst. A.I.3.
1

Fig. 233. Plan af kælderetage (s. 714).
1:600. Gengivet efter opmåling 1968 af
Birch og Krogboe. – Plan of the base-

ment.
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Jfr. Meldahls optegnelser (note 1, s. 690), samt
Hans Helge Madsen (note 10, s. 691), s. 277.
4 Jfr. Tilbud og beregninger (note 102, s. 694), reg
ning 20. febr. 1892 fra H. Olsen.
5 Jfr. Stemann (note 7, s. 690), s. 194.
6 Jfr. note 91, s. 694.
7
Jfr. Mogens Lebech (red.): Billedhuggeren Viggo
Jarl, 1959, s. 15 og pl. 11.
8 Jfr. brev fra Viggo Jarl til Willumsen 25. okt. 1941
med kommentarer til Willumsens tanker om statu
en. Selv var Jarl ikke begejstret ved fremstillingen af
biskoppen med åben mund, hvilket efter hans opfat
telse ville virke for teatralsk. J. F. Willumsens mu
seums arkiv. Om statuen desuden J. F. Willumsen:
Mine Erindringer, udg. Ernst Mentze, 1953, s. 283.
9
Johannes Stein: Billedhuggeren Theobald Stein,
1923, s. 87, uden angivelse af placering.
10 Smst. s. 86, jfr. ovf.
11
NM2. Korrespondancearkivet (jfr. note 173, s.
700).
3

12
Om Jesuskirken, jfr. Erik Schiødte: Jesuskirken i
Valby, i Tidsskrift for Kunstindustri, 1892, s. 1-14;
A. Bliddal: Jesuskirken, 1966 og Dorothea Zanker
v. Meyer: Die Bauten von J. C. und Carl Jacobsen.
Zur Bautätigkeit einer Industriellenfamilie in Däne
mark, Berlin 1982, s. 145f.
13
Om det tidlige københavnske kirkebyggeri i an
den halvdel af 1800’rne, jfr. Christian Gad: Et Stor
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værk. Københavns Kirkesag gennem 80 Aar 18521932, 1933.
14 Jfr. Meldahls optegnelser, notel, s. 690.
15 Jfr. Knud Millech: F. Meldahl. 18. marts 1827-3.
februar 1908, i Arkitekten, Ugehæfte, 1952, s. 330.
16
Den lave kuppeltype, opført over et metalskelet,
som det oprindeligt var planlagt for Frederikskir
kens vedkommende, fører tanken hen på eksempler
inden for samtidens udstillingsbyggeri eller teaterar
kitektur, jfr. således Charles Garniers rigtdekorerede
halvkuppel over Operabygningen i Paris (opført
1861-74) eller profilen i den forreste del af Vilhelm
Dahlerup og Ove Petersens kuppeltag over Det kon
gelige Teater, der netop i disse år fuldførtes med
Meldahl som bygningsfaglig leder.

Jfr. Meldahl i Nationaltidende, fredag, 29. april
1892, samt forordet til Frederikskirken (s. 641),
1896.
18
Meldahl ejede selv et eksemplar af Raschdorffs
publikation, der i dag befinder sig på Kunstakade
miets Bibliotek med Berlinerarkitektens dedikation.
19 Jfr. Stemann (note 7, s. 690), VI, s. 24.
20
Jfr. Meldahls artikel, Den protestantiske kirke
bygning, i Nordisk Tidskrift for Vetenskap, Konst
och Industri, 1895, s. 201.
21 Stemann (note 7, s. 690), IV, s. 205.
22
Jfr. Carl Brummer: Architekt, Kammerherre
F. Meldahl, i Gads danske Magasin, marts 1908,
s. 429f.
23 Stemann (note 7, s. 690), IV, s. 204.
17

Fig. 234. Vase på balustrade ved tamburetagen
(s. 714). LL fot. 1986. – Vase on the balustrade level
with the drum.

Fig. 235. Interiør mod altret. Fot. før ændringen af prædikestolene 1895 (s. 745). KglBibl. – Interior towards the
altar, photographed before the change of pulpits in 1895.

GLAS-, VÆG- OG KUPPELMALERIER
NOTER S. 731

Glasmaleri (fig. 237). I forhallen mod Bredgade
er cirkelrundt glasmaleri, skænket af maleren
C. N. Overgaard og glarmester Aug. Duvier,
der havde leveret kirkens øvrige vinduer. Tilbuddet fremsattes august 1893 og blev modta
get positivt, idet biskop Frederik Nielsen fast
lagde motivet. Glasmaleriet, der opsattes 1894,
er antagelig udført efter forlæg af Overgaard
selv.1 En engel, iklædt hvidlig kjortel med
grønne borter ved hals og håndled holder i høj
re hånd et skriftbånd med frakturindskriften:
»Hierterne opad«, mens den venstre med en
talende gestus peger op. Englen, hvoraf kun

overkroppen er vist, indrammes af en sky
bræmme på en baggrund af et mørkeblåt og
turkisfarvet himmelhvælv med stjerner.
Væg- og kuppelmalerier (fig. 179, 223-24, 23536). Udsmykningen af vægfladerne omfatter to
paneler ved altret, samt to ved orglet. Hertil
kommer 12 medaljoner i buesviklerne herover,
samt en omløbende indskrift i hovedgesimsens
frise. Alt udførtes af C. N. Overgaard efter til
bud af 14. sept. 1893.2 Motiverne var fastlagt af
biskop Nielsen (s. 682). De to rektangulære fel
ter ved altret er som de tilsvarende ved orglet
udført som en imitation af mosaikker. Felterne
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Fig. 236. Kuppeludsmykningen med apostelmale
rier og billeder af engle. LL fot. 1986. – The decora
tion of the cupola with pictures of the apostles and angels.

ved altret, der er omtrent symmetriske om
kring en lodret midtakse, viser hver en hjort,
der drikker af en kilde, hvorfra skyder en slank
vinranke med blade og seks drueklaser. Frem
stillingen, der er gengivet på gylden baggrund,
hentyder til Sl.42, idet vinrankernes 12 klaser
symboliserer Israels 12 stammer eller apostle
ne. Felterne ved orglet gengiver forskellige op
hængte musikinstrumenter.
De 12 medaljoner, der indrammes af stuk
guirlander, viser kristne symboler, alle på rød
baggrund. Ved altret ses til venstre Lammet
med
korsfane,
stående
blandt
seksbladede
blomster. Til højre er som hentydning til den
opstandne Frelser gengivet Fugl Føniks, sid
dende blandt fligede blade. Herefter følger,
regnet fra nordvest: latinsk kors med bladfor
met afslutning af korsarmene, flankeret af syv
hvide liljer; lyre (til venstre for orglet), indram
met af hvide roser; syv hvide liljer; hane (som
symbol på årvågenhed), smykket med fembladet blomst på brystet; drueranke med to store

drueklaser; Helligåndsduen med stråleomkranset sky, samt i de fire sidste svikler evangelist
symbolerne for Mattæus (engel), Markus (lø
ve), Lukas (okse) og Johannes (ørn).
Den omløbende indskrift, der er udført som
mosaikimitation med gyldne versaler på blå
grøn bund, indledes til højre for altret, over
hvilket er Kristusmonogram med Alfa og
Omega, samt krydsede palmegrene. Teksten,
der hidrører fra Johs. 17,3, lyder: »Men dette er
det evige liv at de kiende dig den eneste sande
Gud og den du udsendte Iesus Christus«.
Kuppelmalerierne omfatter 12 felter med bil
leder af apostlene, samt herover fremstillinger
af stående englebørn. Felternes rektangulære
form er beskåret ved indsatte cirkulære og seg
mentformede gipsrelieffer, hvoraf de nedre
gengiver attributter til de respektive apostle
ovenover (jfr.s. 729f.). Hvert apostelnavn er
anført på rektangulært felt med versaler ved
billedets underkant.
Kuppeludmalingen er udført af C. N. Over
gaard ifølge approberede tilbud af 6. nov. 1884
(apostlene) og 1. aug. 1889 (de 12 engle). Heraf
udarbejdedes dog apostlene efter forlæg af
Henrik Olrik i henhold til kontrakt af 13. april

Fig. 237. Ovenlysvindue i forhal, udført efter teg
ning af C. N. Overgaard (s. 727). Kit Weiss fot.
1985. – Skylight in the Vestibule, after the design by
C. N. Overgaard.
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Fig. 238-239. Jacob den yngre og Paulus. Skitser til kuppeludsmykningen, udført af Anton Dorph efter forlæg
af Henrik Olrik. LL fot. 1980. 238. Jacob den yngre (s. 731). 239. Paulus (s. 729). – S.James Minor and S. Paul.
Preliminary sketches for the decoration of the dome by Anton Dorph after proposals by Harald Olrik. 238. S.James
Minor. 239. S. Paul.

1885. I korrespondancen med Olrik betingede
Meldahl sig, at figurerne skulle stå på blå grund
i meget lyse farver, »saa at de kommer til at
svare til den Tids Arkitektur, som Kirkens In
dre er bygget i, og hvor man vil komme til at
fastholde Marmorets naturlige farve i den nederste Del …«3 Efter Olriks død 2.jan. 1890
påtog Anton Dorph sig at udføre de manglende
seks kartoner til apostlene Paulus, Filip, Jakob
den yngre, Bartolomæus, Tomas og Judas Taddæus »i Olriks Aand med Benyttelsen af de
Udkast og Studier (han) har gjort«.4 Dorphs
billeder forblev i kirkens eje (se ndf.), mens
Olriks forlæg sammen med skitserne til alle 12
malerier tilbageleveredes efter endt arbejde. Ud
smykningen, der gennemførtes i mineralmale
ri, færdiggjordes inden for tidsrummet 1889-

92. Beskrivelsen af apostelmalerierne indledes i
vest (over altret) og følger solens gang. Male
rierne er meget mørknede, jfr. s. 686 og
fig. 236, 240-41, 291.
Paulus (jfr. fig. 236). Gengivet langskægget
og delvis skaldet. Iklædt gul kappe over grøn
kjortel. Venstre hånd hviler på sværd, mens
højre fatter om fire bogruller. Skitse, udført af
Anton Dorph efter Olriks udkast i præsteværelset (fig. 239) (166 × 108 cm.). Under fødder
ne skriftfelt med »Pavlvs« i versaler. I den til
hørende lunette relief af to korslagte sværd,
samt bøger.
Tomas. Iklædt blå kappe over gul kjortel. Ha
gen støttes af højre hånd, mens venstre hånd
hviler på knæet. I sakristiet er Dorphs udkast
efter Olriks forlæg. Mål som ovf. På skriftfelt
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Fig. 240-241. Detalje af kuppeludsmykningen. Ældre fot. i NM. 240. Judas Taddæus og Andreas (s. 730). 241.
Peter og Johannes (s. 730). – Detail of the decoration of the cupola. 240. S.Judas Thaddeus and S. Andrew. 241.
S. Peter and S. John.

under kuppelmaleriet med versaler: »Thomas«.
I relieffet herunder er vist hans attributter, vin
kel og spyd, foruden bog og palmegren.
Mattæus (jfr. fig. 291). Brun kjortel under
blågrøn kappe. Vist skrivende med bog, hvi
lende på engel. Versalindskrift: »Matthæus«. På
relief under maleri er vist engel med korslagte
arme, hellebard, bøger, samt pung som hen
tydning til hans profession som tolder.
Simon (jfr. fig. 291). Gul kjortel, hvorover
rød kappe. På knæet hviler bog. Versalind
skrift: »Simon«. På relief under maleri er vist
sav og anker, samt to valmuekapsler og bog.
Judas Taddæus (fig. 240). Iklædt blågrøn, kort
ærmet kjortel, hvorover gul kappe. Hviler
hænderne på kølle. I sakristiet er Dorphs ud
kast efter Olriks forlæg. Mål som ovf. På
skriftfelt under kuppelmaleriet med versaler:
»Thaddæus«. På relief ligeledes vist kølle, om
vundet af skriftbånd.

Andreas (fig. 240). Hvidlig kjortel, der kun
delvis dækker overkrop. Højre arm hviler på
skråkors. På skriftfeltet versalindskrift: »An
dreas«. På relief skråkors og en enhjørning.
Peter (fig. 241). Placeret over indgang i øst,
modsat Paulus. Gul kjortel, blå kappe. Venstre
hånd løftet i talegestus, mens højre fatter om
nøglerne. Versalindskrift: »Peter«. På relieffet
herunder vist korslagte nøgler, bog og tiara.
Johannes (fig. 241). Iklædt rød kjortel, hvor
over hvid kappe. Opslået foliant støttes på
knæene, mens skriveredskab holdes i højre
hånd. Ved siden ørn. Versalindskrift: »Jo
hannes«. På relief er vist ørn, kalk og foliant.
Jakob den ældre. Grøn kjortel, hvorover gul
brun kappe. Pilgrimsstav i højre hånd, skrift
rulle i venstre. Versalindskrift: »Jakob d:æ«. På
relief ses muslingeskal, pose, korslagt sværd og
stav.
Filip. Gul kjortel, hvorover lilla kappe. I
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venstre hånd korsstav, mens højre holder bog
med påskriften. »Esaias profetes« i græske ver
saler. Skitse af Dorph efter Olrik i sakristi. Mål
som ovf. (Paulus). Versalindskrift: »Philip«.
Relief herunder viser T-kors, korsstav, frygisk
hue og femtakket stjerne (pentalfa).

Bartolomæus. Hvid kjortel, rød kappe. I sa
kristi skitse hertil af Dorph efter Olriks forlæg.
Mål som ovf. (Paulus). Versalindskrift: »Bartholomæus«. Relief med hovedhud over bred
bladet kniv. Model hertil i loftsrum.
Jakob den yngre (fig. 238). Grøn kjortel, gul
kappe. Hænderne er samlet i bøn. I præsteværelse skitse hertil af Dorph efter Olriks forlæg.
Mål som ovf. (Paulus). Versalindskrift: »Jakob

d:y«. På relief herunder valkestok, bispehue,
krone og bøger.
I de 12 mindre felter over apostelmalerierne
er fremstillinger af knælende englebørn, vist
med bedegestus eller holdende basuner og
skriftbånd.
NOTER TIL S. 727-731
Jfr. Tietgens arkiv (note 2, s. 690), Marmorkirken
1873-1915.
2
Jfr. Overgaards tilbud på malerarbejde 14. sept.
1893, i Tilbud og Beregninger, note 102, s. 694.
3 Jfr. Tilbud og Beregninger (note 2).
4 Tietgens arkiv (note 2, s. 690), Fonden til Plastisk
dekorativ Udsmykning af Marmorkirken 1883-92.
Brev fra Hermina Olrik 1. febr. 1890.
1
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Fig. 242. Længdesnit af kirkerum, o. 1893 (s. 683). RA. – Longitudinal section of the interior, c. 1893.

INVENTAR
NOTER S. 758

Oversigt. Samtlige større inventargenstande i Mar
morkirken var, bortset fra døbefonten, udført efter
Meldahls tegninger. Selve indretningen var fastlagt i
et samråd mellem arkitekten og bygherren, C. F.
Tietgen, der i de kirkelige spørgsmål yderligere råd
førte sig med pastor Brandt fra den grundtvigianske
menighed i Vartov (s. 675), som han selv tilhørte.
Som det var tilfældet med bygningens udsmykning,
modtog C. F. Tietgen flere private donationer i form
af inventar, heriblandt alterkar, -stager, -krucifiks
og font. Af særlig værdi for »den Grundtvigske Ka
tedral«, som Tietgen ønskede Frederikskirken skulle
være, var foræringen af den syvarmede guldlysesta
ge, der overraktes Grundtvig ved hans 50-års præstejubilæum (s. 740).
Kirken er omvendt orienteret, idet koret med al
tret, døbefonten og prædikestolen er placeret i vest
over for hovedindgangen i øst. Nord for koret er
kongestolen, mens det nuværende orgel findes i syd
øst til venstre for indgangen (fig. 224). Denne ind
retning er imidlertid ikke identisk med den oprinde
lige. Her var to prædikestole indsat i korskranken,

mens den daværende døbefont stod i nordøst, og
orglet var placeret i nord (fig. 235). Problemer med
akustikken førte 1895 til en sløjfning af den søndre
prædikestol og indretning af en lydhimmel over den
nordre (fig. 243). Stadig utilfredshed med indretnin
gen affødte 1930 et forslag om en radikal ændring af
koret med eliminering af det eksisterende alterparti
og korskranken, samt opsætning af en ny prædike
stol i nordvest ved pillen nærmest skranken (jfr.
fig. 262). Kun den sidstnævnte forandring gennem
førtes 1931. I forvejen var 1925 opstillet en mindre
font i den tidligere prædikestolsniche i korskrankens
sydside. Trods senere forslag til en forenkling af al
tret er blandt mere radikale ændringer i kirken kun
blevet gennemført en udskiftning af orglet (1963),
der opbyggedes med anvendelse af piber fra det
gamle værk. Både det første orgel og døbefonten har
dog bibeholdt deres oprindelige placering. For at
bedre pladsforholdene på gulvet fjernedes 1983 et
antal stolestader nærmest korskranken. Endelig har
kirkens belysning undergået forandringer (s. 754).
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Alterbord (fig. 244), 1894, af fyrretræ. 195 × 75
cm, højde 95 cm. Bordets flader er dækket af
alterklæde og -dug (se ndf.).
Alterklæde, 1894, af rødt fløjl med guldgalon
forneden.
Alterduge. Den nuværende beholdning om
fatter tre duge, hvortil kommer et antal brode
rede servietter. Det ældste inventar fra 1895
nævner alene en tbroderet alterdug, antagelig
den på fig. 224 synlige med broderet frakturindskrift: »Du dækker Bord for mig for mine
Fjenders Øine« (Sl. 23,5). 1927 opregnes i alt
seks duge, et antal, der efter 1954 reduceredes
til fire og efter 1970 til to.1 Det ses dog ikke,
hvornår den tredje dug er tilkommet.
Altertavle (fig. 244), 1893-94, af fyrretræ og
stuk. Tavlen, der danner en monumental ram
me omkring alterbordet og det ovenfor place
rede alterkors (s.d.), er opbygget med et postament, hvilende på en sokkel af samme dimensi
oner, storstykke, attika og topstykke. Under-
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partiets kerne af halvcirkulært grundrids inde
holder samtidig et magasinrum til duge og an
det altertilbehør, tilgængeligt gennem en dør i
altrets bagside. Storstykkets midtfelt er formet
som en rundbuet niche, båret af kannellerede
joniske søjler og flankeret af pilastre med for
anstillede frisøjler af samme orden. Den forkrøbbede gesims og attikaen herover gennem
brydes af den opskydende niche og krones af en
segmentgavl.
Altertavlens enkelte led er rigt smykket med
forskellige former for ornamentik (festoner,
ophængt mellem søjlerne, samt placeret på ka
pitæler og på attikaens gesims, laurbærkranse i
attikaens svikler, krydsede palmegrene om
kring topstykkets medaljon med Jesusmonogram, muslingeskaller og stjerner i nichens
hvælv). Hertil kommer kerubhoveder på postamentets panelfelter, på attikaens flankerende
konsoller, som slutsten i den centrale arkade,
samt på de flammende kandelabre, anbragt på

Fig. 243. Interiør mod
altret. Tryde fot. før
1929 i NM2. – Interior
towards the altar. Photo
graphed before 1929.

Danmarks Kirker, København
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Fig. 244. Interiør mod altret (s. 733). Fot. i NM2. – Interior towards the altar.

ALTER OG ALTERKORS
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Fig. 245. Udkast til alterparti og orgel, august 1893 (s. 735). RA. – Proposal for the altar setting and organ.

attikaens gesims. Tre legemsstore, kvindelige
engle med halvlangt, lokket hår og iført folde
rige gevandter smykker tavlens øvre parti. To
knæler på storstykkets gesims, den højre med
højre hånd på brystet og med den venstre vi
sende op til medaljonen med Fugl Føniks på
væggen bagved, mens den venstre engel på til
svarende vis med en appellerende gestus mod
beskueren på kirkegulvet peger mod medaljo
nen med Korslammet. Øverst på topstykket
knæler en mindre engel med hænderne sam
menlagt i bøn.
Tavlen er stafferet som marmor i forskellige
farvetoner, spændende fra søjlernes rødbrune
nuance via selve arkitekturens lysebrune, postamenternes gulgrå og grønlige farver til fi
gurskulpturens, samt kapitælernes og basernes
hvidlige staffering. Udvalgte detaljer som Jesumonogrammet og kandelabrenes flammer er
forgyldt,
ligesom
nichehvælvets
ornamentik,
der står imod en stærk, blå grund. En tilsvaren
de blå baggrund for hele alteropbygningen ud
gøres af et stort, farvet glasvindue, indsat i den
bagvedliggende arkade og synlig mellem ni
chens søjler.
Altret udførtes efter Meldahls tegninger af
billedhugger H. Chr. Petersen, og snedker
H. N. Andersen med staffering af maler Over

gaard. En lang række skitser og forarbejder
vidner om Meldahls problemer med at finde en
velegnet udformning af dette centrale inventar
stykke (jfr. s. 683). Den endelige løsning fandt
han omsider i august 1893, hvilket skitsen fig.
245, dateret 25. aug. 1893 vidner om: »Mine
første Udkast til Alter og Orgelet i Frederiks
kirken, udførte under Ophold paa Landstedet
(…) Alle tidligere Ideer og Udkast bliver her
med omstødte. F. M«. Altrets udformning er
inspireret af italienske forbilleder.2
Alterkors (fig. 244), 1894, ifølge Meldahls egne
optegnelser, udført af arkitekten Harald Garde,
der arbejdede som konduktør hos Albert Jen
sen (s. 653).2 Det 285 cm høje trækors står på et
volut- og bladsmykket postament, der i lighed
med selve alterpartiet yderligere prydes af et
kerubhoved. Korsarmene, som har relief af
vinløv og -klaser, afsluttes med trepasformede
felter, hvori evangelistsymbolerne. I korsmidten er firpas med Korslammet, omgivet af strå
leglorie. Korsarmenes og figurfelternes re
lieffer er stafferet i brogede farver på henholds
vis blå og rød grund, mens postament, indram
ning samt en række detaljer er forgyldte.
Altersølv. Til C. F. Tietgens og hans hustru
Laura Tietgens sølvbryllup 8. aug. 1880 skæn
kede pastor Brandt og menigheden fra Vartov
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Fig. 246. Oversigtsplan over underetagen (s. 714). A: Alter (s. 733), B: Nuværende døbefont (s. 744), C: Ældre
døbefont (s. 743), D: Prædikestol (s. 745), E: Stolestader (s. 746), F: Kongestol (s. 747), G: Præsteværelse
(s. 719), H: Sakristi (s. 719), I: Konfirmandværelse (s. 719), J: Ligkapel (s. 719), K: Forhal (s. 719). Tegning MN
1985. – General plan of the lower storey. A: Altar, B: Present font, C: Former font, D: Pulpit, E: Pews, F: King’s
Pew, G: Vestry, H: Sacristy, I: Room for confirmands, J: Mortuary, K: Vestibule.

et sæt alterkar, bestående af kalk, disk, oblat
æske og alterkande, alt udført af A. N. Drag
sted. 1886 modtog den endnu ikke fuldførte
kirke en donation fra Grundtvigs enke, Asta
Grundtvig, – den syvarmede guldlysestage,
som salmedigteren havde modtaget ved sit 50års præstejubilæum. Donationen omfattede og
så en dåbskande fra 1859, ligeledes en gave til
Grundtvig. Begge genstande opbevaredes da i
Vartov (DK. Kbh.By, 4, s. 46, 48) og skulle
ifølge bestemmelsen først overføres til den nye

kirke efter pastor Brandts død.3 Dåbskanden er
dog hidtil forblevet i Vartov. Selv skænkede
Tietgens ved indvielsen 1894 en disk, smykket
med et relief af Marmorkirken, mens sølvsme
den Anton Michelsen bidrog med en dåbs
kande. En »nadveræske« (oblatæske) nævnes
også som en del af gaven, men er ikke registre
ret i inventarierne.4
Kalke. 1) (Fig. 248), 1880, 30,5 cm høj. Den
sekspasformede fod har fodplade, hvorpå er
lodret standkant med firpasdekoration. Det
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Fig. 247. Oversigtsplan over pulpituretagen (s. 714). L: Nuværende orgel (s. 750), M: Ældre orgel (s. 748), N:
Arkivrum med bygningsmodeller (s. 719), O: Arkivrum. Tegning MN 1985. – General plan of the gallery tier.
L: Present organ, M: Former organ, N: Room with building models, O: Archives.

høje sekskantede skaft, på hvis ene tunge er på
sat et støbt krucifiks, har mønster af vinblade
og -klaser på punslet baggrund. Knoppen mel
lem de sekskantede skaftled med rosetter har
rudebosser med »Ihesus« i relieffraktur. Højt,
glat bæger med påsat mundstykke fra 1924.1
Kalken har tre stempler under foden: mester
mærke »Dragsted« med versaler for Arent Ni
colaj Dragsted (Bøje, rev.udg. 1979, s. 255),
Københavnsmærke
1880
og
guardeinmærke
for Simon Groth. Desuden smst. indprikket

med skriveskrift: »8. August 1880«. 2) Antage
lig anskaffet 1902, af sølvplet.1 24,5 cm høj.
Cirkulær fod med to afsæt, profileret midtknop
mellem to halvknopper på cylindrisk skaft,
samt glat bæger. Kalken har ingen stempler.
Diske (fig. 251). 1) 1880, 18,5 cm i tvm. På
fanen graveret kors med trepasformede afslut
ninger af korsarmene. I bunden graveret »Ihs« i
fraktur på baggrund af punslet strålekrans. Un
der bund stempler og indskrift som på kalk nr.
1. 2) 1894, 18,5 cm i tvm. I bunden prospekt af
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Fig. 248-249. Alterkalk og -kande, 1880, af Arent Nicolaj Dragsted. LL fot. 1980. 248. Alterkalk (s. 736). 249.
Alterkande (s. 739). – Chalice and wine-jug, 1880, by Arent Nicolaj Dragsted. 241. Chalice. 242. Wine-jug.

Frederikskirkens hovedfacade, udført i drevet
arbejde efter forlæg (?) af F. Bloch, hvis signa
tur, graveret i skriveskrift, ses nederst til ven-

Fig. 250. Oblatæske, udført 1880 af Arent Nicolaj
Dragsted (s. 738), samt ske, antagelig anskaffet 1906
(s. 739). LL fot. 1980. – Wafer box made in 1880 by
Arent Nicolaj Dragsted, and spoon, probably acquired in
1906.

stre. Fanens kontur følger rocaille- og planteornamentikkens svejfede forløb. Under bunden
tre stempler: mestermærke for Arent Nicolaj
Dragsted (Bøje, rev.udg. 1979, s. 255), Københavnsmærke (18)94, samt guardeinmærke for
Simon Groth. Desuden graveret med skrive
skrift: »J. P. E. Hartmann fra C. F. og L. Tiet
gen d. 19. august 1894«. Disken synes således at
være dediceret af kirkens stiftere til Hartmann,
hvis komposition over Grundtvigs salme »Dig
rummer ej himle« blev opført ved indvielsen.
3) Antagelig som kalk nr. 2 anskaffet 1902.1
Sølvplet, 17,5 cm i tvm. Graveret kors på fa
nen. Under bunden indprikket: »H«. Ellers in
gen stempler.
Oblatæske (fig. 250), 1880, 7,5 cm høj. Cylinderformet med skrå fodplade og svagt hvælvet
låg. På siden bladranke, hvorover frakturindskrift i relief på punslet baggrund: »Jeg er livets
brød. Hvo som kom(m)er til mig skal ikke
hungre« (Johs. 6,48). På lågets lodrette side fir-
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pasbort. På lågets overside ligearmet kors med
Korslammet i medaljon i midten og evangelist
symbolerne på korsarmenes halve medaljoner.
Ligesom den indrammende strålekrans udført i
drevet arbejde på punslet baggrund. Under
bunden tre stempler som på kalk nr. 1 og disk
nr. 1.
Alterkande (fig. 249), 1880, 36 cm høj (med
knop). Pæreformet korpus på cirkulær fod med
lodret kant over fodplade. Borter med tætstille
de firpas gentaget i alt seks gange. Midt på kor
pus cirkelfelt med »Ihs« og kors i ophøjet ar
bejde på punslet grund, indsat i strålekransindrammet sekspas. Omkring halsen indskrift
bånd i fraktur på punslet baggrund: »Jeg er
Vintræet, I ere Grenene« (Johs. 15,5). På han
ken graveret vinranke. Under bund stempler
og indskrift som på kalk nr. 1, disk nr. 1 og
oblatæske. Alle fire dele opbevaredes i †futteral,
en egetræsæske, nævnt endnu 1938.1
Ske (fig. 250), antagelig anskaffet 1906,1 16
cm lang. Laffet perforeret med huller. Skaftet
er smykket med bladornamentik. På bagsiden:
»EPNS« med versaler.
Sygesæt (fig. 252). 1) 1893, bestående af kalk
med løst bæger, hvorpå oblatæske, alt i sort
læderfutteral, hvori også findes plads til tdisk.
Den 14 cm høje kalk har cirkulær fod i to afsæt
på fodplade. Flad midtknop på glat, cylindrisk
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skaft og bæger med graveret kors. Heri løst
bæger. Under kalkens fod samt under bægerets
bund er fire stempler: mestermærke for Anton
Michelsen (Bøje, rev. udg. 1979, s. 244) Københavnsmærke (18)93, guardeinmærke for Si
mon Groth, samt årstallet (18)93 i cirkulær
ramme.
Endvidere
under
foden
indridset
»17/7« og »No. 1539«. På bægerets låg en cy
lindrisk oblatæske med samme stempler som
på kalk og bæger. 2) 1894 og 1905, omfattende
kalk, disk og oblatæske i sort læderfutteral.
Den 15 cm høje kalk, 1894, har sekskantet fod,
på hvis ene side er graveret kors med trepasformede afslutninger på korsarmene. På den an
den side med versaler: »Frederikskirken 1905«.
Flad knop og glat bæger, hvorpå indgraveret
»Ihs«. Under foden tre stempler: mestermærke
»A. Dragsted« (Bøje, rev. udg. 1979, s. 255),
Københavnsmærke (18)94, guardeinmærke for
Simon Groth, samt lødighedsstempel 826 S. I
kalken indsat bæger, 1905 med oblatæske,
hvorpå indgraveret kors som kalken. Under
bægerets bund tre stempler: mestermærke for
Dragsted, Københavnsmærke (19)05 og guar
deinmærke for Christian F. Heise. Disk, 8,5 cm
i tvm. med cirkelkors. Under bunden stempler
som på bæger, dog med mestermærke »A.
Dragsted« og indskriften »Kjøbenhavn« med
versaler.

Fig. 251-252. Diske og sygesæt. LL fot. 1980. 251. Diske fra 1880 (t.h.) og 1894 (t.v.), begge udført af Arent
Nicolaj Dragsted (s. 737). 252. Sygesæt, 1893 (t.h.) og 1894 (t.v.) (s. 739). – Patens and communion set. 251.
Patens. From 1880 (right) and from 1894 (left), both made by Arent Nicolaj Dragsted. 252. Communion set for sickvisiting 1893 (right) and 1905 (left).
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Alterstager. 1-4) (Fig. 253), 1800’rne (?), anta
gelig venetiansk arbejde, udført i renæssance
stil; sortmalet bronze på trekantet fodstykke af
træ. Højde 76 cm (uden fodstykker). Stagernes
tresidede fod smykkes på hjørnerne af harpyer,
der flankerer engle, iklædt fodlange kjortler og
øverst balusterformet, bladdekoreret led, hvor
på lyseskål. På denne er (sekundært?) påskru
et lyseholder af mindre diameter. På fodens
tre skjolde (sekundære?) ses hhv. hovede med
diadem,
versalindskriften
»Orfani
Venezia
1878(?)«, samt initialerne »DCA(?)«. Stagerne
anskaffedes 1894 som en donation fra general
konsulinde Julius Holmblad, tillige med et al-

terkrucifiks (s. 742), monteret på fod af samme
udformning som stagerne. Alle dele stammede
fra en nedlagt venetiansk kirke, S. Maria della
Visitazione (Chiesa degli Orfani), hvor Mel
dahl selv havde fundet dem.5 5) * »Grundtvigsstagen« (fig. 255), 1861, guld.6 Den 51 cm
høje syvarmede stage, der er udført efter teg
ning af C. C. Peters (skitse i Kunstindustrimu
seet, jfr. DK. Kbh. By, 4, fig. 37) har cirkulær,
klokkeformet fod, prydet af ciselerede orna
menter, bl.a. en frise af påskeliljer. Skaft i tre
afsæt med palmetprydet kugle, hvorover blad
dekoreret, balusterformet led, øverst afsluttet
med kapitællignende del. Fra rosetbesatte kug-

Fig. 253-254. Alterstager. LL fot. 1980. 253. Alterstage, 1800’rne(?), antagelig venetiansk arbejde (s. 740). 254.
Alterstage, antagelig 1894, udført af firmaet D. Vollgod, Berlin (s. 741). – Altar candlesticks. 253. Altar candle
stick, the 19th century(?), probably Venetian. 254. Altar candlestick, probably 1894, made by Messrs. D. Vollgod of
Berlin.

ALTERSTAGER

leled herover udgår stagens arme, idet den
midterste arm er en videreførelse af selve skaf
tet. Flade lysskåle med holdere, der efter alt at
dømme 1896 indrettedes til elektrisk lys
(s. 754), hvilket 1957 afmonteredes på ny. Un
der foden, samt på lyseholderne er fire stemp
ler: mestermærke for Carl Emanuel Green (Bø
je, rev. udg. 1979, 1602), Københavnsmærke
(18)61, guardeinmærke for Peter R. Hinnerup,
samt lødighedsstempel 20 K. Under foden ind
ridset med skriveskrift: »N. F. S. Grundtvig
den 29de Mai 1861«.
Stagen blev skænket til Grundtvig ved hans
50-års præstejubilæum som gave fra danske,
norske og svenske kvinder og overraktes af
enkedronning Caroline Amalie.7 Stagen be
fandt sig en tid i Vartov kirke, men blev
21. marts 1886 foræret til Frederikskirkens me
nighed af Asta Grundtvig (s. 736). Valget af den
syvarmede form er formentlig en bevidst hen
tydning til omtalen af den syvarmede stage i
Grundtvigs
store
digt,
»Christendommens
Syvstjerne« (1854-55, 1860), inspireret af Jo
hannes’ Åbenbaring (Apok. 1,13,20). Det er
antagelig denne stage, der har dannet udgangs
punkt for den masseproduktion af syvarmede
»alterstager« (»Titusstager«), som fandt sted
fra slutningen af forrige århundrede (jfr. s. 741
og DK. Kbh. By, 4, s. 46). Grundtvigsstagen
opbevares i dag i en bankboks uden for kirken.
6-7) (Fig. 254), antagelig 1894, af sølv. Højde
87,5 cm. Tresidet, høj fod på løvefødder med
udsmykning af båndværk og festoner; herover
sammensat skaft, hvis øvre parti over tre kug
leformede led er formet som et bladsmykket
søjleskaft med tilhørende kapitæl. Over et
bladdekoreret led af form som omvendt pære
er lysskål med tilhørende lysepig. Tre stempler
på fodens nedre lodrette kant: mestermærke
»V« i cirkulær ramme for firmaet D. Vollgod &
Sohn, Berlin, lødighedsmærket halvmåne og
korsprydet krone (anvendt i Tyskland efter
1888), samt »834«.8 Stagerne, der ifølge Mel
dahl købtes for midler, skænket af fru Jutta Ja
cobsen, ses på ældre fotografier opstillet på
†postamenter på hver side af alterbordet
(fig. 243).
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Fig.
255.
»Grundtvigsstagen«.
Alterstage,
udført
1861 af C. E. Green efter tegning af C. C. Peters
(s. 740) og overrakt Grundtvig ved hans 50 års præ
stejubilæum. LL fot. 1980. – »The Grundtvig Candle
stick«. Altar candlestick made in 1861 by C. E. Green
after the design by C. C. Peters, and presented to Grundt
vig on the 50th anniversary of his priesthood.

8-9) Anskaffet før 1982. Af tin, 7,2 cm høje.
Under bunden ovalt mestermærke »HK« i oval
ramme for Henning Koppel, samt »Georg Jen
sen Pewter« med versaler. Desuden »Denmark
029«.
†Alterstage. En forenklet kopi i malm af
Grundtvigsstagen er siden 1944 nævnt blandt
altrets prydelser.1 Stagen, der svarede til den
syvarmede stage i Vartov fra o. 1890 (DK.
Kbh. By, 4, s. 46), blev julen 1985 stjålet fra
kirken.
Alterbog (fig. 282), 1895. Den danske bibel
fra 1893 i læderindfatning med metalbeslag og
forside i sølv og emalje, udført af Arent Nicolaj
Dragsted i Limogesarbejde som en kopi (om
end ikke slavisk) af et romansk bogbind
(o. 1150) fra Grund kirke på Island, i dag i Na
tionalmuseet (inv. nr. 12574). På siden med
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Fig. 256. Krucifiks, antagelig 1600’rne (s. 742). Fot.
1986, NM. – Crucifix, propably the 17th century.

versaler
indridset
»AN.
Dragsted
Hafnia
1895«. I trækasse, foret med rødt fløjl.
Krucifikser. 1) (Fig. 256), antagelig 1600’rne,
elfenben, på nyere kors af mørktbejset træ.
Kristusfiguren, hvis højde er 62 cm, hænger
tungt i udstrakte arme med benene placeret ved
siden af hinanden. Samtidig støttes kroppens
vægt af indskudt pind mellem benene. Hovedet
med lukkede øjne og let åben mund, samt lok
ket, halvlangt hår og kort skæg, er sunket over
på venstre skulder. Et lændeklæde, delvis holdt
af et reb, dækker hofterne i den realistisk og
detaljeret gengivne skikkelse. Krucifikset har
ved en restaurering 1986 fået suppleret to
manglende nagler. Det er registreret i inventa
riet fra 1895. I dag i præsteværelset. 2)

(Fig. 257), 1800’rne(?), antagelig venetiansk ar
bejde, udført i renæssancestil, af sortmalet
bronze. Det 44,5 cm høje krucifiks er monteret
på stage, svarende til alterstager nr. 1-4, idet
dog det nederste af skaftleddet mangler. Kri
stusfiguren, som er støbt i et stykke og pånaglet korset, har strakte arme, hovedet hældende
mod venstre, åbne øjne og højre fod lagt over
venstre. Om hofterne er et smalt lændeklæde,
bundet i højre side med knude, hvorfra en flig
hænger ned. Korset, der med bladornamentik
er karakteriseret som »det levende kors«, har
trepasformede afslutninger af armene med re
lieffer, henholdsvis af Gud Fader (øverst), Ma
ria (til venstre), Johannes Evangelisten (til høj
re), samt Maria Magdalene (forneden). Lige
som alterstagerne (s. 740) erhvervet i Venedig
fra Chiesa degli Orfani.
Messehagler. Inventarierne 1895-1942 nævner
en fløjlsmessehagel med guldbroderi, der repa
reredes 1921, og som 1930 suppleredes med
endnu en af samme materiale. Den nuværende
beholdning omfatter 1) messehagel af rødt
fløjlsvelour med brokadesmønster, guldbrode
ri, samt på ryggen guldkors, antagelig identisk
med førstnævnte, vel fra 1894. Hertil kommer
fire nyere: 2) af hvid silke med applikeret gaf
felkors i blåt fløjl på ryggen, nævnt tidligst
1969; 3) af grønt hør og bomuld med silkefoer,
tidligst nævnt 1969; 4) af violet hørlærred med
silkefoer, anskaffet 1984 og som den foregåen
de udført af John Becker; 5) af hvid hørlærred
med guldbroderi af kornaks på ryggen, udført
af Vibeke Klint og anskaffet 1985.
†Messehagel, antagelig anskaffet 1930 og ud
gået før 1969.1 Fløjl med guldbroderi.
Alterskranke (fig. 244, 277), 1894, af træ (si
destykker og håndliste) og forgyldt støbejern(rækværk). Rækværket er udformet med cir
kelslag, hvorimellem kors – et motiv, Meldahl
havde fundet i »en sydtysk Barokkirke«.9 I
nord og syd afsluttes skranken af marmorstafferede
postamenter,
hvorpå
kandelabre
(s. 755). Foran skranken et knæfald, betrukket
med rødt fløjl.
Døbefonte. 1) (Fig. 260), 1892-93, af bronze,
udført af Stephan Sinding, hvis signatur findes

DØBEFONT
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Døbefonten var en gave til Tietgen fra fami
lierne Vilhelm Jørgensen og Gustav Adolph
Hagemann, der begge også tidligere havde bi
stået Tietgen økonomisk.10 Valget af Sinding
og selve udformningen blev imidlertid foreta
get uden Meldahls samtykke. Denne havde
selv foretrukket et udkast af C. C. Peters med
to engle, der bar dåbsskålen. Meldahls util
fredshed med Sindings font afspejler sig i en
avispolemik 1894, hvori modsætningerne mel
lem billedhuggerens og arkitektens intentioner
tydeligt kommer for dagen. Sinding havde øn
sket fonten opstillet på et trinpodium ved altret
og på hvælvingen herved placeret en lysende
stjerne, som englens pegende gestus viste hen
til. Selv fastholdt Meldahl det praktiske i place
ringen direkte på gulvet. Hertil kom, at man
måtte respektere bygherrens og den grundtvi
gianske menigheds ønske om fontens opstilling
ved indgangen. Heller ikke Tietgen var begej
stret for døbefonten, som »bliver lige gal hvad
man end gør«. Dog håbede han, at den ved
støbningen i bronze »fordufter i Rummet – elFig.
257.
Alterkrucifiks,
antagelig
venetiansk,
1800’rne(?) (s. 742). LL fot. 1980. – Altar crucifix,
probably Venetian, the 19th century(?).

på postamentet. Fonten, hvis tvm. er 68,5 cm,
indgår i en komposition, der også omfatter en
200 cm høj mandlig dåbsengel. Selve den 84
cm høje font har glat dåbsfad (s.d.), båret af et
gennembrudt stativ, hvis sider er udformet
som Kristusmonogrammer. De lodrette stave
herfra hviler på løvefødder. Dåbsenglen, der
sekundært er betegnet »Lysets Genius«, er iført
en langærmet kjortel, hvorover et folderigt
draperi. På panden er en lysflamme. Font og
figur står på det fælles bronzepostament, der
hviler på en 117 cm høj marmorsokkel. På
bronzepostamentets bagside er med fordybede
versaler angivet donatorernes navne: »Axel
Frits Rigmor Viggo Jørgensen Gunnar Antonie
Poul Hagemann«.

Fig. 258. Dåbskande, udført og skænket af Anton
Michelsen (s. 744). LL fot. 1980. – Baptismal ewer
made and donated by Anton Michelsen.
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Fig. 259-260. Døbefonte. LL fot. 1980. 259. Døbe
font, 1925, efter tegning af Joakim Skovgaard
(s. 744). 260. Døbefont, 1892-93, af Stephan Sinding
(s. 742). – 259. Baptismal font, 1925, after Joakim Skovgaard’s design. 260. Baptismal font, 1892-93, by S. Sin
ding.

ler at Sinding opgiver den, naar han ikke kan
faa den tilveirs«.11 Problemer med at forrette
dåben hensigtsmæssig under gudstjenesten re
sulterede dog 1925 i opstillingen af en alternativ
font (nr. 2) i korskranken og o. 1930 til place
ringen af Sindings gruppe på en forhøjning
(s. 688). Herefter har fonten ikke været i brug. I
første pillefag i nordøst, umiddelbart ved ho
vedindgangen.
2) (Fig. 259), 1925, udført af gråhvidt, svejt
sisk marmor efter model af Joakim Skovgaard.
Tvm. 77,5 cm. Kvadratisk plint, hvorpå skaft,
midtdelt af ring og hugget med skrå kannellering. Cylindrisk kumme med indtrukket profi
lering nærmest skaftet og på siden udsmykning
i kraftigt relief af fire stiliserede, oprullede bla
de. Foroven fordybning til fad (s.d). Fonten er
opstillet i korskrankens søndre niche, hvori en
prædikestol
oprindelig
var
indrettet
(jfr.
s. 745). Udformningen er influeret af en »gam
melkristelig font på Sicilien.12
Dåbsfade 1) 1892-93, af aluminium. Tvm.
68,5 cm. Glat. På skrå ydersider fastgjort to
hanke. Ingen stempler. 2) Antagelig fra 1925
som fonten, hvori den er placeret. Af tin, tvm.
53 cm. Glat, med fordybning i midten. Ingen
stempler.
Dåbskande (fig. 258), 1894, af sølv. Udført
som kopi af en forgyldt sølvvandkande fra
o. 1740 på Rosenborg (inv. nr. K.G. 12-151).
Fire stempler, placeret både under hank og
bund: mestermærke »AM«, hvorover krone
for Anton Michelsen (Bøje, rev. udg. 1979,
s. 244), Københavnsmærke (18)94, guardein
mærke for Simon Groth, samt årstallet 1894.
Skænket til kirken af hofjuveler Michelsen
(s. 736).
Korskranke (jfr. fig. 262, 278), 1894, af fyrre
træ. Skranken, hvis forløb følger korets run
ding, er adskilt i to dele af den brede midter
gang. Hver side har i midten et halvrundt
fremspring, tidligere beregnet til prædikestole,
og afsluttes af bladguirlandesmykkede ende
stolper,
forsynet
med
muslingeskalsprydede
topstykker, hvorpå kandelabre (s.d.). Mellem
stolperne er skranken udskåret i gennembrudt
mønster med afvekslende store og små cirkel-

PRÆDIKESTOLE

slag, indfattet i bladværk. På fremspringene er
dog alene store cirkelslag med indskrevne kors.
Grålig staffering i imitation af marmor (øvre
del) og storkornet sten(sokkel). Håndliste af
marmorpoleret træ.
Korskranken var genstand for ændringer i
forbindelse med forandringen af prædikestolsindretningen 1895 og 1930-31. Ved sidstnævnte
lejlighed diskuteredes også en regulær elimine
ring af skranken (s. 688).
Prædikestol (fig. 262), 1930-31, udført af grå
hvidt norsk marmor fra Gjellebæk efter teg
ning af arkitekt Emmanuel Monberg. Den
ganske enkle stol af halvcirkulært grundrids er
med tilhørende opgang placeret i nordvest ved
pillen nærmest korskranken. Håndliste og læ
sepult er betrukket med rødt fløjl. Ved opgan
gen er på bagvæggen fastgjort messingge
lænder.
†Prædikestole. 1-2) (Fig. 224), 1894. Vanske
ligheder med kirkerummets akustik førte til
indretningen af to identiske prædikestole i kor
skrankens fremspring. Begge stole var marke
ret med en skranke, forneden med gennem
brudt frise af kugler, afvekslende med kerub
hoveder og herover en bladdekoreret skråkant,
hvorpå læsepulten hvilede. Allerede umiddel
bart efter kirkens indvielse erkendtes dog
manglerne ved denne indretning (s. 686), og
1895 sløjfedes den søndre stols overbygning.
Dog bibeholdtes en lille læsepult. Den nordre
stol forsynedes samme år med en bagklædning,
der med to vifteformede sidestykker, under
støttet af siddende englebørn, bar en †himmel
udført efter tegning af Meldahl (fig. 261) af bil
ledhugger Petersen og snedker Lars Jørgensen.
Cirkulær med profileret kantliste, prydet med
opretstående
palmetter.
Forhøjet
midtparti,
kronet af pinjekogle. Under himmelen var op
sat en Helligåndsdue. Ved ændringen 1930-31
afmonteredes og kasseredes stolen og den til
hørende himmel. Bevaret er dog læsepulten,
beklædt med sort stof. På pulpituret.
Fig. 262. Prædikestol, udført efter tegning af Em
manuel Monberg 1930 (s. 745). LL fot. 1980. – Pulpit
made after the design by Emmanuel Monberg 1930.
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261. Detalje af prædikestolen fra 1895. I baggrunden
skimtes
den
nuværende
prædikestol
(fig.
262)
(s. 745). Fot. o. 1931 i RA. – Detail of the pulpit dating

from 1895. In the background is the present pulpit (cf.
fig. 262).
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Fig. 263. Udkast til sto
lestader med tilhørende
kandelabre (s. 746). RA.
–
Proposal for the pews
with candelabra.

Stole (fig. 246-47). Kirkens stoleværk omfat
ter dels stolestader på gulvet, dels herskabssto
le, indrettet på gulvet i arkaderne og særligt
afskilret fra midtrummet med en skranke af
samme udformning som korskranken. En ek
straordinær status har dog kongestolen i andet
pillefag i nordvest (s.d.). Tietgen havde selv
forbeholdt sig stolen lige overfor i sydvest,
mens Meldahls og Albert Jensens familier fik
tildelt en herskabsstol i samme side (fjerde pil
lefag fra vest) over for præstens stol i sydøst.13

Foruden disse er opstillet stole i 1. pulpitur.
Hertil kommer et større antal løse stole, såvel i
koret og selve kirkerummet som i de sekundæ
re rum. Endelig forskellige møbler i præsteværelset.
Stolestaderne
leveredes
af
snedker
H. M. Andersen, mens de løse stole, inclusive
lænestole til kongestolen kom fra møbelfabri
kant C. B. Hansen. Herskabsstolens skranker
udførtes som korskranken af Lars Jørgensen og
H. Chr. Petersen.14
Stolestader (fig. 235, 242-43, 263), 1894, ud

Fig. 264. Skranke ved
kongestol (s. 747). LL
fot. 1980. – Rail in front
of the King’s Pew.

STOLE OG PENGEBEHOLDERE

formet som faste bænke med panellerede rygge
og gavle. Endegavlene har halvcirkulære top
stykker, hvorpå er rosetter, mens armlænene er
udformet som kvartcirkelslag, afsluttede med
en volut. Sædehynder og knæleskamler har
rødt betræk. Stolene er stafferet som nøddetræ
ligesom eksempler i Italien (»Vor Egetræsma
ling seer saa gruelig ordinair ud (!)«).13 De ialt
60 stader er opstillet i fire blokke, adskilt af
midtergangen og to sidegange. Hertil kom før
1983 endnu to blokke nærmest korskranken,
der dog fjernedes af pladshensyn. Staderne her
fra er opsat på pulpiturets omgang.
Kongestolen (fig. 264), 1894, er mod kirke
rummet afgrænset med en skranke af samme
udformning som korskranken, idet dog det
midterste felt er smykket med det kronede
kongevåben, indrammet af laurbærkrans. Ud
styret i stolen, der efter Christian IX.s ønske til
Tietgen »skulle være saa enkel og lidet opsigts
vækkende som muligt«,15 omfatter 12 stole,
heraf fire med armlæn og alle forsynet med
polstret sæde og ryg af gråt, stribet stof. Stole
ne er sandsynligvis identiske med dem, der
1894 leveredes til kirken af C. B. Hansen.14 I
kongestolen er siden 1983 opstillet fire læderbetrukne stole efter tegning af Kaare Klint og an
vendt som brude- eller konfirmandstole.
Andre lukkede herskabsstole er indrettet i de tre
arkader mod nordvest, sydvest og sydøst. I
hver er to stolestader, hvis endegavle er af en
enklere udformning i forhold til gulvets stader.
Løse stole. I hver af de i alt syv arkader mod
midtrummet er på 1. pulpitur opstillet to ræk
ker løse bøgetræsstole, sandsynligvis fra kir
kens opførelsestid.14 Hertil kommer andre til
svarende i koret, på kirkegulvet, samt i de se
kundære rum mod vest. To armstole med bro
deret ryg og sæde, opstillet i koret, er tilkom
met 1969.
Møbler i præsteværelset. Det oprindelige møb
lement fra opførelsestiden udskiftedes 1971-72.
Bevaret er dog et standur i hvidmalet kasse, på
urskiven betegnet »J.J. Loval«.
Fig. 265. Pengebøsse, 1894. Opsat ved forhallen i
øst (s. 747). Kit Weiss fot. 1985. – Alms bow 1894. In
the vestibule, east.
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Pengebeholdere. Inventarierne registrerer fra
1944 i alt ni pengebøsser, hvoraf to er nævnt
1895, to tilkommet 1902, tre 1927 og én 1929
(egetræspengeskrin på fod).1
Pengeskrin, 1880 med senere tilføjelser. Skri
net er af lakeret eg med messingbeslag, 12 cm
højt og opstillet på et 76 cm højt bord med
snoede ben. Over skrinets pengerille er en mes
singplade med graveret indskrift med skrive
skrift: »8. August 1880«. Det synes således at
have været blandt gaverne til Tietgen og hans
hustru ved deres sølvbryllup (jfr. s. 735), men
registreres først i inventarierne fra 1929. I mid
tergangen.
Pengebøsser. 1-2 (Fig. 265), 1894, af messing.
Antagelig identiske med de to messingbøsser
til ophæng, som firmaet Hassel og Teudt tilbød
at levere 30. aug. 1894.14 Cylinderformede med
pengetragt foroven. Fastgjort med plade til
væggen. Herover malet med forgyldte versa
ler: »Til de fattige«. I vest på hver side af ind
gangsdøren. 3-6) Af messing, klokkeformede
med halvkugleformede låg, hvorpå pengetragt.
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sesredskaber). Dette arbejde udførtes af billed
skæreren C. A. Blichfeldt efter forelagte teg
ninger (jfr. fig. 209). Også de to flankerende
døre forsynedes af denne med bladlister og
konsoller. Samtlige yderdøre, der foruden de
tre i øst, omfatter tre, henholdsvis i nord, syd
og vest, er identisk opbyggede med tre fyldin
ger af uens størrelse, hvoraf den øverste er er
stattet af sprossedelt vindue, der i øst og vest er
særligt prydet med bladkors. Hertil kommer
ovenlysvinduer over samtlige døre med diagonaltstillet
sprosseværk,
smykket
med sekstakkede stjernesole. Alle yderdøre er stafferet i
en dybgrøn, næsten sort farve udvendig, ind
vendig i lysere nuance af samme farve, og er
forsynet med bronzedørgreb.
Orgler: 1) Bygget 1894 af Knud Olsen, Kø
benhavn. Oprindelig disposition:16

Fig. 266. Orgelfacade, udført 1894 efter Meldahls
udkast (s. 750). LL fot. 1980. – Organ-case built in
1894 after Meldahl’s proposal.

Muligvis identiske med de to, der anskaffedes
1902, og som 1927 suppleredes med yderligere
tre (i så fald er én gået tabt). De tre kan også
være tilkommet 1927 og efter 1942 være sup
pleret med endnu én. En bøsse er opstillet ved
indgangens sydvange, mens én er på trappen til
pulpituret og de to øvrige på selve denne etage.
7) Anskaffet 1902, 1927 eller efter 1942, af mes
sing, cylinderformet. Udformet som nr. 1 og
2, men uden tragt og bagplade. På pulpiturets
nordre omgang. 8) Anskaffet 1902, 1927 eller
efter 1942, af blik, klokkeformet med led til
ophæng og pengetragt. Brunstafferet med for
gyldning, samt indskrift med minuskler: »Til
de fattige«. På pulpiturets nordre omgang.
Dørfløje. Samtlige dørfløje stammer fra kir
kens opførelsestid. Særlig omhu viedes hoved
facadens tre døre, hvoraf den midterste frem
hævedes med billedskærerarbejde (bl.a. blad
guirlander med nadversymboler og Kristi lidel-

Manual I
Principal 8 Fod
Bordun 16 Fod
Viola di Gamba 8 Fod
Rørfløite 8 Fod
Octav 4 Fod
Gemshorn 4 Fod
Octav 2 Fod
Mixtur 3 Kor (fra c')
Trompet 8 Fod

Manual III
Bordun 16 Fod
Fugara 8 Fod
Gedakt 8 Fod
Flauto traverso 4 Fod
Gemshorn 2 Fod
Fagot 8 Fod

Manual II
Principal 16 Fod (fra c')
Principal 8 Fod
Salicional 8 Fod
Fløite 8 Fod
Octav 4 Fod
Fløite amabile 4 Fod
Waldfløite 2 Fod
Oboe 8 Fod

Pedal
Principalbas 8 Fod
Subbas 16 Fod
Violoncel 8 Fod
Gedakt 8 Fod
Octav 4 Fod
Bassun 16 Fod

I alt 29 stemmer. Manualomfang: C-g''''; pedalom
fang: C-f'. Svelle for manual III. Fem kopler og tre
kollektiver. Klokkespil.17 Mekanisk aktion; keglevindlader. Barkermaskine for manual I.

A. H. Busch & Sønner, der også havde afgivet
tilbud på orglet, havde foreslået en størrelse på
35 stemmer, hvilket blev afvist af orgelkonsu
lenten, J. H. Nebelong, der fandt dette for am
bitiøst, eftersom det ikke var meningen, at kir
ken skulle have »et koncertinstrument af stor
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rang«.18 Ifølge orgelbyggerens tilbud skulle
orglet bygges med fritstående spillebord, såle
des at organisten sad med front mod kirkerum
met, men man bestemte sig senere for en min
dre pladskrævende løsning med spillebordet
indbygget i facadepartiet. Da det viste sig, at
manual II af pladsmæssige grunde måtte henvi
ses til en afsides placering, foreslog orgelbyg
geren, at klangen i dette værk på utraditionel
vis forstærkedes med en Principal 16', der kun
skulle have toner i klaviaturets diskantdel, fra
tonen c' og opefter. Manual III blev placeret
lige så afsides som manual II, men det var iføl
ge tidens musikalske idealer blot en fordel, at et
af værkerne kunne byde på fjerne, anelsesfulde
klangvirkninger. Dette værk blev tilmed ud
styret med en svellekasse, der muliggjorde
yderligere dæmpning af lyden. Hovedværkets
mixtur er usædvanlig ved, lige som Manual II’s
Principal 16', kun at have piber i diskanten;
denne indretning skulle kompensere for pibe
værkets indeklemte placering samt de vanskeli
ge akustiske forhold i kirkerummet.19
Vindladerne konstrueredes som keglevindlader, en forholdsvis kompliceret vindladetype,
der længe havde været populær i Tyskland,
men først på dette tidspunkt var ved at vinde
indpas i Danmark. Det afgørende princip i keglevindladen er, at hver pibe har sin egen ventil,
hvorved det bliver muligt at sikre en jævn og
rigelig lufttilførsel, uanset hvor mange registre
der er trukket. Keglevindladens særlige kon
struktion gjorde det endvidere muligt at udsty
re selv store orgler med kollektiver, dvs. faste
registerkombinationer, der kunne indføres ved
hjælp af fodtrin.
Bælganlægget blev opbygget med tre store
pumpebælge, monteret under en fælles, over
liggende
parallel-magasinbælg.
Pumpebælgene
aktiveres via en drivaksel med excentriske løf
tehjul. Efter ønske fra C. F. Tietgen etablere
des, vistnok for første gang i Danmark, elek
trisk drift af bælgene, idet anlægget dog samti
dig indrettedes til manuel betjening med et
håndsving
i
tilfælde
af
strømsvigt
(jfr.
fig. 267).16
Knud Olsens efterfølger, Immanuel Starup,
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foretog 1918 en reparation af orglet, kombine
ret med en mindre, pneumatisk udvidelse af
manual III, der suppleredes med de i senroman
tikken yndede stemmer Voix céleste 8' og Fugara 4'. Flauto traverso 4' i samme manual æn
dredes til 8 fods tonehøjde, og diskantprincipa
len i manual II blev udvidet med 12 piber (c-h).
Trakturen til det afsides placerede manual III
blev ombygget til mekanisk-pneumatisk funk
tion, og vindladen blev pneumatiseret. Svelle
kassen, der oprindelig havde haft lemme, fik
jalousidøre, forbundet med et balancetrin i spil
lebordet.20 Manual I udstyredes med et oktavkoppel, der kunne give værket mere fylde i dis
kanten, og de tre gamle, tungt arbejdende kol
lektivtrin, der frembragte registerkombinatio
ner i piano, mezzoforte og forte, erstattedes af
en pneumatisk maskine med trykknapper og
fem kollektivfunktioner: pp, p, mf, f og ff.21
I perioden 1918-27 foretoges yderligere æn
dringer ved instrumentet: Flauto traverso i ma
nual III flyttedes til sit oprindelige 4 fods tone
leje, og der etableredes et frikombinationsanlæg, der satte organisten i stand til at forpro
grammere registerblandinger til brug ved hur
tige klangskift.

Fig. 267. Detalje af værket i kirkens første orgel
(s. 749). LL fot. 1986. – Detail of the pipework of the
church’s first organ.
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Fig. 268. Udkast, signeret af Meldahl, til orgelfaca
den (s. 750). RA. – Proposal signed by Meldahl for
organ-case.

1942 elektrificerede I. Starup & Søn trakturog registraturanlægget, og vindladen ombyg
gedes fra mekanisk til pneumatisk funktion.
Der installeredes seks elektriske kopler, svaren
de til orglets oprindelige koppelfunktioner,
suppleret med et manualkoppel III-II.22
Ved bygningen af Marcussen-orglet 1963
undlod man at nedtage det gamle instrument,
der i kraft af sin størrelse, type og kvalitet er et
af dansk romantisk orgelbygnings betydeligste
monumenter. Det står dog som en torso, idet
piber fra 11 af stemmerne blev genanvendt i det
nye orgel 1963.23
Komponisten og organisten Rued Langgaard
debuterede 1905, 11 år gammel, som orgelspil
ler og -improvisator ved Frederikskirkens or
gel, og Edvard Grieg, der var blandt tilhører
ne, udtalte sig anerkendende om præstationen.
Også senere i livet havde Langgaard forbindel

se til instrumentet, og én af satserne i hans stort
anlagte orgeldrama »Messis« var ifølge manu
skriptet oprindelig komponeret for Marmor
kirkens orgel.24
Orgelfacade (fig. 266), 1894, udført efter Mel
dahls tegninger (fig. 242, 245, 268) med billed
skærerarbejder af H. Chr. Petersen.14 Ligesom
ved altret havde Meldahl til orgelfacaden ladet
sig influere af forbilleder i Venedig og Rom,9
og udformningen er da også uden sidestykke i
dansk orgelarkitektur. Det brede midtfelt og de
smallere sidefelter har alle konveks form og
indrammes af snoede, joniske søjler med bladværksdekorerede prydbælter, foroven afsluttet
med basunholdende engle, stående på kugler.
Imiterede palmetsmykkede draperier med ned
hængende tunger samler hver pibegruppe i et
knippe, mens prospektpibernes nedre partier
delvis sløres af skulpturel udsmykning med ke
rubhoveder (sidefelter) og en engel med et no
deblad, flankeret af svaner (midtparti). Faca
dens fantasifulde dekoration har i folkemunde
affødt betegnelsen: »Svaneapoteket«. I virke
ligheden er kun midtfeltets prospektpiber og
enkelte af sidefelternes piber klingende, mens
de øvrige er stumme pyntepiber. Under de tre
felter er arkader, i midten udfyldt af spillebor
det, i siderne af dørfløje med palmetudsmykning i gennembrudt arbejde. Facaden er staffe
ret i brogede farver med forgyldning af en ræk
ke arkitektoniske led.
Orgelpulpituret, der er samtidigt med faca
den, er ophængt i nord i tredje pillefag, regnet
fra altret. Pulpituret, som hviler på englehoveddekorerede konsoller, har balustrade, hvis
midtfelt udsmykkes af en laurbæromkranset
lyre, holdt af to englebørn.
2)
Bygget 1963 af Marcussen & Søn, Åbenrå,
med anvendelse af pibemateriale fra orgel
nr. 1). 51 stemmer, fire manualer og pedal:
Hovedværk:
Principal 16'
Oktav 8'
Spidsfløjte 8'
Oktav 4'
Kobbelfløjte 4'
Nasat 2⅔'

Rygpositiv:
Rørgedakt 8'
Principal 4'
Rørfløjte 4'
Tværfløjte 2'
Nasat 1⅓'
Sesquialtera II

Pedal:
Principal 16
Subbas 16'
Quint 10⅔'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
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Oktav 2'
Waldfløjte 2'
Mixtur V
Cymbel III
Trompet 16'
Trompet 8'

Svelleværk
Gedakt 16'
Flûte harmonique 8'
Fugara 8'
Oktav 4'
Flûte oct. 4'
Quint 2⅔'
Gemshorn 2'
Piccolo 1'
Mixtur V
Trompet 8'
Obo 8'
Clairon 4'

Scharff III
Dulcian 8'

Nathorn 2'
Cornet IV
Mixtur VI
Basun 16'
Trompet 8'
Skalmeje 4'

Brystværk
Gedakt 8'
Spidsgamba 8'
Gedaktfløjte 4'
Principal 2'
Blokfløjte 2'
Cymbel II
Ranket 16'

Manualomfang:
C-g'";
pedalomfang:
C-f'.
Kopler:
SV-HV, RP-HV, HV-P, SV-P, RP-P, BV-P. Svel
ler for svelleværk (jalousi) og brystværk (trinbetjente
låger). Tremulanter for svelleværk og brystværk. Én
frikombination, der kan indføres generelt eller sepa
rat for de enkelte værker; tre fri pedalkombinationer.
Mekanisk traktur, elektrisk registratur, sløjfevindlader.

Orgelfacade (jfr. fig. 224), udført 1963 efter
tegning af Rolf Graae. Model til facade og or
gelhus opbevares i magasinrum over præsteværelset. Hovedværket tilspidses foroven i en tre
kantgavl med konkave sider, der gentages i det
flankerende pedalværk og i rygpositivets Uformede opbygning. Brystværkets foldedøre er
anbragt under hovedværkets midtfelt. Grålig
staffering af facadens panelsmykkede dele, sup
pleret med gul og blå grund ved henholdsvis
hovedværk og rygpositiv og kontrasteret med
kantlister og bånd i rødviolet. Orglet er op
hængt i første pillefag syd for hovedindgangen.
Salmenummertavle,
1905,
gråstafferet
fyr.
Profileret ramme med volutsmykket top- og
hængestykke,
samt
hjørneknopper.
Forsynet
med søm til numre. Tavlen, der tidligere hang i
kongestolen, ligger i dag på pulpiturets om
gang.
†l)-4) Salmenummertavler, 1894. Tavlerne,
der havde halvrundt, muslingeskalsprydet top
stykke og profileret rammeværk, samt søm til
ophængning af numre i metal, var oprindelig
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anbragt
på
omgangens
ydervægge
(jfr.
fig. 235). Kort efter indvielsen flyttedes tavler
ne imidlertid ind i kirkerummet, hvor de place
redes på de fire piller i nord og syd foran de i
den forbindelse blændede nicher (fig. 243).
1930 kasseredes denne indretning, og tavlerne
udgik. I stedet opsattes søm til numre af metal
direkte i muren under nicherne.
Tavle (fig. 269) til bekendtgørelser, nævnt fra
1895. Af fyr, ustafferet. Udskåret ramme med
indskrifter i relief versaler på de vandrette si
der. Øverst: »Ære være Gud i det høje«, og
nederst: »Mit aag er gavnligt og min byrde er
let«. Ved hjørnerne felter med Alfa og Omega
samt Kristusmonogram.
Malerier. 1) (Fig. 114). Parti af Marmorplad
sen. Morgenbelysning, 1838. Prospekt af G. E.
Libert (jfr. s. 616). Signeret og dateret i nedre
højre hjørne. Olie på lærred. Lysmål 78,5 × 99
cm. Kirkens sydvestre hjørne ses til højre,
mens Marmorpladsen med stenoplag og hus
række mod Store Kongensgade udfylder resten
af billedet. I præsteværelset. 2) (Fig. 270),

Fig. 269. Tavle til bekendtgørelser, nævnt fra 1895
(s. 751). LL fot. 1980. – Notice-board for announce
ments, mentioned as from 1895.
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N. F. S. Grundtvig, 1872, udført af Johan Peder
Bless efter fotografi af A. Lønborg 1872. Signe
ret »I. Bless« og dateret i øvre højre hjørne.
Olie på lærred. Lysmål 61 × 49,5 cm. I samti
dig, forgyldt ramme med palmetornamenter i
hjørnerne. Den aldrende Grundtvig, der er
portrætteret i sit sidste leveår, er vist i brystbil
lede, set en face mod venstre. Det lange hvide
hår og skæg falder over den sorte frakke og det
hvide skjortebryst. På venstre revers bæres rid
derkorset (modtaget 1840). Gråbrun baggrund.
Maleriet, der er ophængt i nord (andet pillefag
fra øst), er registreret i inventarierne fra 1922.
3) (Fig. 273), Kristus, udført af August Schiøtt
(1892-95), hvis signatur: »A. Schiøtt« ses i ned
re venstre hjørne. Olie på lærred. Lysmål 75,5
×

Fig. 270. N. F. S. Grundtvig, 1872. Oliemaleri af Jo
han Peder Bless (s. 752). LL fot. 1980. –
N. F. S. Grundtvig, 1872. Oil painting by Johan Peder
Bless.

60,5 cm i profileret guldramme. Kristus er
gengivet i brystbillede med hænder, skulder
langt mørkt hår og skæg. Maleriet, der i dag er
deponeret på pulpituret, kan være identisk med
et af de malerier, der 1929-30 registreres i væ
relset under orglet.1 4) (Fig. 271), Jørgen Herman Monrad, Frederikskirkens første præst.
Posthumt portræt, udført o. 1905 af Agnes
Smidt. Olie på lærred. Lysmål 97 × 79 cm i
mahogniramme med sort, indvendig liste og
forgyldt perlestav. Halvfigur med hænder, en
face mod venstre. Monrad, der er iført ornat
med pibekrave, er vist siddende ved et bord. I
hænderne holdes korsprydet bog og briller.
Grønlig baggrund. Maleriet, som er ophængt i
syd (andet pillefag fra øst), nævnes i inventariet
fra 1905.1
†Maleri. Prospekt af kirkeasken på Strødam,
1898. Signeret nederst til højre »Th (?) Strødam
Aug. 98«. Olie på lærred. Lysmål 36 × 50 cm.
Bred, sortstafferet ramme med indvendig for
gyldt perlestav. På rammens bagside er med
skriveskrift anført: »Kirketræet paa Strødam.
C. F. Tietgens Eiendom«. Maleriet forestillede
den ask, der groede øverst på Frederikskirkens
Fig. 271. Jørgen Herman Monrad, Frederikskirkens
første præst, o. 1905. Oliemaleri af Agnes Smidt
(s. 752). LL fot. 1980. – Jørgen Herman Monrad, the
first pastor of Frederikskirken, c. 1905. Oil painting by
Agnes Smidt.

MALERIER OG SKULPTURER

ruin, og som ved byggeriets fortsættelse blev
flyttet til Strødam (jfr. s. 624, note 114). Indtil
julen 1985, hvor maleriet blev stjålet fra kirken,
var det ophængt på anden pille i sydvest. Ram
men er dog endnu bevaret.
Foruden disse malerier findes i præsteværelset og sakristiet henholdsvis to og fire af Anton
Dorphs skitser til kuplens apostelmalerier (jfr.
s. 729). 1895 nævnes i alt 16 malerier af apostle i
sakristiet, hvilket kan dreje sig om Olriks 12
udkast, foruden Dorphs førnævnte fire. Hertil
kommer to malerier, nævnt 1930 i værelset un
der orglet, samt to i præsteværelset, omtalt
1938, men henholdsvis 1942 og 1944 registreret
som overflyttet til kirken. To af disse malerier
kan være identiske med prospektet af Strødam
asken og Kristusbilledet (jfr.ovf.).
Skulpturer. 1) (Fig. 272), relief af Korsnedtagelsen, o. 1475, med senere tilføjelser og æn
dringer. Reliefgruppe af egetræ, monteret på
nyere fyrretræsplade, hvorpå er udskåret korstræ og stige. 175 × 115 cm. Kristi afsjælede
legeme, hvor hovedet med snoet vidjekrone
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Fig. 273. Kristus. Oliemaleri af August Schiøtt
(s. 752). LL fot. 1980. – Christ. Oil painting by August
Schiøtt.
tungt er sunket ned på højre skulder, modtages
af Simon af Kyrene, der indhyller det i et klæ
de. Simon er iklædt langærmet underkjortel
med ærmeløs, opslidset kappe, sammenholdt
af bredt bælte, samt nedkrængede hoser. Kristi
venstre arm støttes af soldat. I højre side og
hermed modsat motivets gængse ikonografi ses
Johannes Evangelisten med den segnende Ma
ria, sidstnævnte iført lang, ærmeløs kjole og
koneklæde. Samtlige figurer er groft skårne
(antagelig opskårne) med individualiserede an
sigtstræk, samt små hænder og fødder. Både
Kristus og Maria har hulrum, vel til relikvier, i
baghovedet. Figurrelieffet er sammensat af for
skellige dele, hvoraf de to grupper med Kristus
og Simon, samt Maria og Johannes antagelig
stammer fra en senmiddelalderlig tavle. En nær
parallel er et Korsnedtagelsesrelief i midtfeltet
på altertavlen i Pedersborg kirke, Sorø amt
(DK, Sorø Amt, s. 286), her med Maria og JoFig. 272. Korsnedtagelsen. Senmiddelalderligt relief
med senere tilføjelser (s. 753). Kit Weiss fot. 1985. –

The Deposition. Late medieval relief with later additions.
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hannes til venstre. Senere og formentlig til
kommet i forbindelse med nyopsætningen er
soldaten på stigen, hvis venstre arm ligesom
Kristi venstre arm er tilsat. Relieffet, der siden
1932 har hængt i ligkapellet, er registreret i in
ventariet fra 1895, oprindelig placeret i præsteværelset og fra 1919-32 i selve kirken.
2) (Fig. 274) portrætbuste af Grundtvigs ef
terfølger ved Vartov, pastor C. J. Brandt, ud
ført 1887 af Otto Evens. Gips. Højde 72,5 cm.
På det profilerede fodstykkes bagkant signeret
»O. Evens« og dateret: »d 9/4 1887«. Brandt er
gengivet i ornat med ridderkors. Lokket hår,
skaldepande og fuldskæg. Busten, der registre
redes fra 1895 i præsteværelset, befinder sig i
dag i nordre omgang ved opgangen til orglet.
3) (Fig. 137), portrætmedaljon af C. F. Tietgen,
udført af Vilh. Bissen(?), og identisk (?) med
dennes relief af Tietgen, der solgtes på Bissens
dødsboauktion 1915. Marmor, diameter 57
cm. Tietgen er vist i profil mod venstre. Iklædt
jakke med opstående skjorteflip og brystbind.
Kort, fremadstrøget sidehår og kindskæg. Re-

Fig. 275-276. Bronze- og messingkandelabre. LL
fot. 1980. 275. Bronzekandelaber på alterskranke
1894 (s. 755). 276. Messingkandelaber på korskranke
(s. 755). – Bronze and brass candelabra. 275. Bronze
candelabrum on the altar-rail 1894. 276. Brass candela
brum on the chancel rail.

lieffet, der først er nævnt i inventarierne fra
1942, er ophængt i nordre omgang, øst for
kongestol.
Belysning.
Kirkens
belysning,
som
efter
Tietgens ønske fra begyndelsen blev elektrisk,
omfattede oprindelig i alt seks kandelabre på
alter- og korskranker, 12 lampetter på stolesta
derne samt et antal glødelamper, ophængt i
omgangen og på pulpituret (jfr. fig. 235, 243).
1896 foresloges også alterstagerne (de to sølvalterstager, de fire bronzestager, samt den syvar
mede Grundtvigstage) ombygget til elektrisk
lys, hvilket dog 1953 på ny ændredes til leven
de lys.25 1929 sløjfedes stolenes lampetter. I for
bindelse med en omlægning af belysningen

Fig. 274. C. H. Brandt, Grundtvigs efterfølger ved
Vartov, 1887. Portrætbuste af Otto Evens (s. 754).
LL fot. 1980. – C. H. Brandt. Grundtvig’s successor to
the living of Vartov, 1887. Portrait bust by Otto Evens.

LAMPER

1938-39 opsattes elektrisk lysekrone i kuplen,
mens underetagens lys suppleredes med indsat
te lyselementer i nicherne (jfr. s. 688). Foruden
disse er et antal lampetter i de sekundære rum i
vest og øst, hvilke dog ikke vil blive nærmere
omtalt ndf.
Lysekroner. 1) I kuplens centrum 1939 op
hængt lysekrone med facetslebet glasskærm. 2)
I sakristiet er nyere lysekrone, formet som me
talring med nedhængende kuglependler, opsat
til erstatning for †buelampe.
Kandelabre. 1-2) (Fig. 275, 277), 1894, af for
gyldt bronze. Højde 194 cm. De rigt udsmyk
kede kandelabre har trapezformet fod og stærkt
leddelt skaft, hvis øvre balusterformede del
danner overgang til en opsats med otte lysear
me omkring den centrale niende lyseskål. Alle
har imiterede stearinlys, beregnet til elektrici
tet. Kandelabre leveredes fra firmaet
D. G. Vollgod & Sohn i Berlin, der også udfør
te alterstagerne (s. 741). En af stagerne var en
gave fra grosserer Holmblad.26 Opstillet på al
terskrankens endevanger. 3-6) (Fig. 276), 1894,
messing. Højde 125 cm. Snoet skaft på fod af
cirkulært grundrids. Øverst afsluttet i opsats
med syv lysearme, forsynet med imiterede ste
arinlys til elektricitet, en ændring, udført 1929,
af den oprindelige indretning med fire lysear
me, alle med kugleformede skærme (jfr.
fig. 235, 278). Ligesom tlampetter (se ndf.) le
verede fra firmaet »Allgemeine ElektricitätsGesellschaft, Berlin«. Opstillet på korskran
kens fire stolper.
Lamper. I omgangen er såvel i underetagen,
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Fig. 277. Udkast til alterskranke med forslag til kan
delabre (s. 755). RA. – Preliminary design for the altarrail with suggestion for candelabra.

som på pulpituret ophængt lamper med kugle
formede glasskærme, stammende fra opførelsestiden. Den nedre etages lamper er særligt
udsmykket med bladkransdekoreret fatning.
†Lampetter (jfr. fig. 235). I alt 12 messinglam
petter med lampekupler var opsat på stolegav
lene mod midtergangen. Ligesom korskran
kens kandelabre leveret fra Berlin. Nedtaget
1929.

Fig. 278. Udkast til korskranke med lampetter og prædikestol placeret i den søndre halvdel. RA. – Proposal for
the chancel rail with candelabra and the pulpit situated in the south half.
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Fig. 279. Udkast til klokkeophæng med slyngebom i stedet for den udførte vuggebom, 1883 af F. Hamm
(s. 757). RA. – Proposal for hanging the bells with a straight headstock instead of the already existing balanced headstock.
F. Hamm 1883.

Klokker (fig. 280). Kirkens fire klokker blev
efter Meldahls ønske støbt efter forbillede i
klokkerne fra den katolske kirke i badestedet
Ems (jfr. s. 674). Arbejdet udførtes 1883 af
F. Hamm, Augsburg, en søn af den klokkestø
ber, der havde leveret de førnævnte.27

1) Tvm. 132,5 cm. På halsen omløbende
tekst med reliefversaler: »Fra dybets grube jeg
op mig svang, saa vide toner min stemmes
klang: til trøst imod død og dom Himmerigs
glæde til jorderig kom!« Under indskriften
bladbort af laurbærløv. På klokkelegemet re
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Fig. 280. De to nederste klokker, udført 1883 af F. Hamm, Augsburg (s. 756f.). Jens-Jørgen Frimand fot.
1986. – The two lowest bells cast in 1883 by F. Hamm, Augsburg.

lieffer af rigsvåbenet og Helligåndsduen i strå
leglorie. Nederst støberens navn: F. Hamm
1883 Augsburg«. 2) Tvm. 118 cm. Om halsen
laurbærbort flankeret af bladbort. På legemet
reliefversaler med vers fra Grundtvigs salme:
»Kirken, den er et gammelt Hus«. »Jeg kalder
paa gammel og paa ung mest dog paa siælen
træt og tung syg for den evige hvile«, samt
relief af rigsvåbenet. Nederst støberens ind
skrift som nr. 1. 3) Tvm. 100 cm. På halsen
med reliefversaler: »Om frelse jeg minder og
hjerte-fred, som daled fra oven til os ned. Naar
verden siger, jeg ringer for lig, jeg følger Guds
børn til Himmerig«. På legemet relief af kors,
samt rigsvåben og støberens mærke. 4) Tvm.
88 cm. På legemet med reliefversaler følgende
vers fra Grundtvigs salme: »Den signede Dag«.
»Som guld er den aarle morgenstund naar da
gen opstaar af døde dog kysser os og med guld

i mund den liflige aftenrøde«. Rigsvåbenet i
relief på legemet, samt støberens signatur. Alle
fire klokker er ophængt i vuggebom i lanter
nen, en ændring i forhold til det oprindelige
forslag med ophængning i slyngebom (fig.
279). Ved prøveringningen viste ophængnin
gen sig imidlertid utilfredsstillende (s. 674), og
klokkerne forsynedes med særlige patentaksler,
udført af Anker Heegaard.14
1979 installeredes elektrisk ringeanlæg.
Klokkestolen leveredes samtidig med klok
kerne fra F. Hamm, men blev 1884 ombygget
af Burmeister og Wain. Ved denne lejlighed
kan slyngebommene være blevet udskiftet med
vuggebomme. En model i kirken viser klokke
ophænget med vuggebom foroven, slyngebom
forneden.
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Fig. 281. Guldbøgegren, anvendt ved Tietgens be
gravelse oktober 1901 (s. 758). LL fot. 1980.
Gol
den beech branch used at the funeral of C. F. Tietgen,
October 1901.

GRAVMINDER

Epitafium (fig. 228) over C. F. Tietgen og hu
stru Laura Tietgen, udført 1919-20 af Niels
Skovgaard. Portrætrelief af hvidt marmor (128

Monumentet over Tietgen og hans hustru,
der begge var bisat på Lyngby kirkegård (Sok
kelunds herred), bestiltes hos Skovgaard 1919.
Af billedhuggerens forstudier kendes en gips
skitse af Tietgens hoved (28 × 20 cm, Skovgaardmuseet, Viborg), samt to udkast til hele
kompositionen, ligeledes af gips (85 × 52 cm
og 30 × 17 cm, begge privateje). En gipsmodel
i naturlig størrelse af relieffet befinder sig på
Grundtvigs højskole i Hillerød (erhvervet 1929
af Ny Carlsbergfondet).28 Epitafiet er indmuret
i omgangen, umiddelbart syd for hovedind
gangsdøren. Et forslag til en placering på den
modstående væg i nord blev opgivet.25 Siden
orglets opsætning 1963 har udsynet til monu
mentet fra kirkerummet været blændet.
Mindevase, jfr. s. 535 og fig. 55.
Gravudstyr. Fra Tietgens bisættelse hidrører
en forgyldt bøgegren (fig. 281), samt fire sølv
kranse. Af disse, hvoraf tre er bevaret, er to
udformet som egekranse, en som laurbær
krans. Indgraverede påskrifter på bånd ved
kransene betegner dem som gaver fra hen
holdsvis De jyske Banker, Privatbankens Embeds- og Bestillingsmænd, samt Det forenede
Dampskibs-Selskab. Alt opbevares i boks i
præsteværelse. †Sølvkrans, senest omtalt 1985.

×

145 cm), indsat i en monumental ramme af
rødflammet marmor (342 × 185 cm) med halv
cirkulært topstykke, – smykket af medaljon
med cirkelkors og flankeret af volutter. Forne
den på soklen en indskrift med hvidmalede re
liefversaler: »Til minde om C. F. Tietgen og
hustru Laura, som rejste dette hus til Guds
ære«. Portrætfremstillingen, der er udført i højt
relief, viser kirkens bygherre og hans hustru,
knælende over for hinanden med modellen af
Frederikskirken, som de i fællesskab frembæ
rer. Begges blikke er rettet opad. Til trods for
den nøgterne portrætfremstilling og personer
nes enkle hverdagsdragt bærer relieffet umis
kendeligt præg af at være influeret af middelal
derlige donatorbilleder. På relieffets ramme ses
kunstnersignaturen, formet som et sammen
skrevet »NKS«.

NOTER TIL S. 732-758
Kirkens inventarier fra 1894-1942 findes i LA. Kir
kebestyrelsen. Frederikskirkens rgsk. 1895-1949. Fra
1944-1985 er inventarierne ved embedet. Et tilbud
fra Maria Pedersen 1908 om at brodere en dug med
ornamenter og ni bibelske scener efter udkast af
C. N. Overgaard blev dog ikke imødekommet. Teg
ningerne findes dog endnu i RA. Kortsamlingen
342,IV (nyordning). Arbejdstegninger. 14.1-6.
2 Jfr. Meldahls arkiv, E.5 (note 1, s. 690) med opteg
nelser om kirkebyggeriet, samt skitser til altret. Og
så blandt hans skitsebøger smst. D.1. findes udkast
fra Norditalien, navnlig Venedig. Et omfattende ma
teriale af arbejdstegninger findes endelig i RA. Kort
samlingen 342, III (nyordning). Inventar. 2, samt IV
(nyordning). Arbejdstegninger. 12. 1-15.
3
Jfr. gavebrev, indlagt i Korrespondanceprotokol.
Ved embedet.
4 Jfr. Stemann (note 7, s. 690), IV, s. 194. I et brev til
Tietgen 27. aug. 1894 omtalte Meldahl æsken som
færdig, mens kanden endnu var i arbejde.
1

NOTER TIL S. 740-750

Jfr. Ferd. Meldahl: Venedig. Dets Historie og dets
Mindesmærker, 1903, s. 351. Her hævdes det, at ko
pier af stagerne kun findes i Betlehemskirken i Palæ
stina. Omkring anskaffelsen, jfr. desuden korre
spondance med Julius Holmblad og Johan Mowinckel, dansk konsul i Venedig, i Meldahls arkiv, E.5
(note 1, s. 690).
6
Jfr. NM2. Korrespondancearkivet. Sager henhø
rende under Det særlige Bygningssyn. I en rapport
heri fra hofjuveler A. Michelsen 29. nov. 1956 anfø
res det, at stagen er fremstillet i meget tynd guldpla
de, der ikke står i noget rimeligt forhold til dens hele
størrelse.
7
Jfr. Illustreret Tidende, 88, 2.juni 1861, s. 284.
Desuden F. Winkel Horn: N. F. S. Grundtvigs Liv
og Gerning, 1883, s. 40 og M. Blom i H. P. B. Barfoed: Minder fra gamle grundtvigske Hjem, I, 1921,
s. 33.
8
Jfr. Korrespondance med Vollgod & Sohn, der
28. april 1894 afsendte tegninger til alterstager. Om
firmaet,
jfr.
også
Wolfgang
Scheffler:
Berliner
Goldschmiede-Zeichen, Berlin 1968, nr. 2032a.
9 Jfr. Meldahls optegnelser i E.5 (note 1, s. 690).
10 Jfr. Stemann (note 7, s. 690), IV, s. 196.
11 Jfr. Meldahls arkiv (note 1, s. 690), A.I.3. Breve
fra private, med Tietgens korrespondance med Mel
dahl om sagen august 1893, samt avisudklip vedrø
rende polemikken.
12 Jfr. brev 6. febr. 1929 fra Chr. Winther, præst ved
Frederikskirken til Helga Stemann. I Meldahls arkiv
(note 1, s. 690). E.5.
13 Jfr. Tietgens arkiv (note 2, s. 690), Marmorkirken
1873-1915.
14 Jfr. Tilbud og Beregninger (note 172, s. 700).
15 Jfr. brev af l.jan 1894, A.I. 3 (note 11). Kongen
anmeldte ved samme lejlighed et besøg i kirken, der
har sat sig spor i en indridsning ved opgangen til
balustraden ved lanternens fod.
16
Oplysninger om dispositionen og om byggesa
gens forløb ifølge Tietgens arkiv (note 2, s. 690),
Korrespondance. Læg: Orglet 1892-95. Jfr. endvi
dere Organist- og Kantorembederne 1906. Register
betegnelser ifølge spillebordets navneskilte (Flauto
traverso i Manual III har dog påskriften 8 fod). Ma
nual II.s Principtal 16' var ikke omfattet af det ap
proberede tilbud.
17
Klokkespillet, der ikke nævnes i orgelbyggeriets
tilbud, kan være en senere tilføjelse.
18 Med tilsvarende argumenter var det nogle år tidli
gere lykkedes Nebelong at få reduceret brygger Carl
Jacobsens franske orgelprojekt i Jesuskirken fra 40 til
20 stemmer, jfr. Jørgen Haldor Hansen og Ole Ole
sen: Jesuskirkens orgel, Jelling 1976.
5

19 Mixturens opbygning: c'-h' 2⅔' + 2' + 1⅓', c"g'" 4' + 2⅔' + 2'.
20

Balancetrinet afløste formentlig et primitivt hak
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trin. Den oprindelige svelle har således ikke været
velegnet til udførelse af crescendo og decrescendo,
men har først og fremmest givet mulighed for styrkemæssig graduering. En tilsvarende anordning fin
des bevaret i Kronborg slotskirke (DK. Frborg,
s.628f).
21 Korrespondance i Starup & Søns arkiv. Udover de
nævnte arbejder blev der sat rulleskæg på nogle af
pedalpiberne, og de fleste tungepibers lydbægre blev
forlænget og udstyret med ekspressioner. Barker
maskinen, der klaprede voldsomt, blev repareret og
ombygget.
22
Organist- og Kantorembederne, 4 udg., 1944.
Barkermaskinen, en pneumatisk indretning, der let
tede tangenttrykket i manual I og de dertil koblede
manualer, blev fjernet, da den var overflødig i den
nye sammenhæng. De fem kollektiver fjernedes li
geledes ved ombygningen.

Fig. 282. Alterbog med
Arent Nicolaj Dragsted
bejde på Nationalmuseet
Psalter with binding made
1895 as a copy of Limoges
um, Copenhagen.

indbinding, udført 1895 af
som kopi efter Limogesar(s. 741). LL fot. 1980. –
by Arent Nicolaj Dragsted in
enamel at the National Muse
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Følgende stemmer er fjernet fra orglet: Manual I:
Bordun 16 Fod, Viola di Gamba 8 Fod. Manual II:
Principal 8 Fod, Salicional 8 Fod, Octav 4 Fod. Ma
nual III: Bordun 16 Fod, Flauto traverso 4 Fod, Fugara 4 Fod. Pedal: Subbas 16 Fod, Gedakt 8 Fod,
Violoncel 8 Fod. Yderligere oplysninger om orglet
findes i Den danske Orgelregistrant.
24 Erik Haumann: Et drama i 1936. I Organist-bladet
1985, 2. Samme: Messis – en analyse. I Organist
bladet 1985, 3. Langgaard skrev 1926 tekst til en
opera
»Marmor«,
hvori
Marmorkirken
forbindes
med apokalyptiske visioner. »Der fortælles her om
den sidste store orgelkonge, som sidder foran det
store orgel i Marmor-kirken (hvor Langgaard selv
debuterede som vidunderbarn) og drømmer; han ser

for sig, hvordan Menneskesønnen, der har en
»paafaldende Lighed« med orgelmesteren, kommer
igen og bliver forkastet, men genopstår, mens skø
gen (Verden) bliver fordømt«. Jørgen I.Jensen: Alle
tings musik. I Dansk Musiktidsskrift, maj 1980,
s. 281).
25 Jfr. Synsprotokol. Ved embedet.
26 Stemann (note 7, s. 690), s. 194.
27
Jfr. Korrespondance (note 132, s. 690). Læg:
Klokker.
28
Ebbe og H. G. Skovgaard: Niels Skovgaards Bil
ledhuggerarbejder, 1938, nr. 24-35b; Ny Carlsbergfondet. Dets virksomhed 1927-52, s. 170. Aksel
Rode: Niels Skovgaard, 1943, s. 370f.

Fig. 283. Udkast til kandelaber på alterskranke (s. 755). RA. – Design for the cande
labrum on the altar-rail.

KILDER
I det følgende er anført en detaljeret fortegnelse over arkivalier, tegninger, indberetninger m.m.,
der er benyttet ved beskrivelsen af Frederiks kirke.

ARKIVALIEO VERSIGT
RIGSARKIVET. Danske Kancelli: D.I. 20. 16991771. Sjællandske Tegneiser (vedr. 1749-50). – D. I.
21. 1699-1771. Koncepter og Indlæg til Sjællandske
Tegneiser (vedr. 1749-50). – D.II.99. 1706-12, 172169. Oversekretærens Brevbøger (vedr. 1749: Nr. 204
og 322). – D.V.124. [1699-1771], Diverse (G: Designationer over kongelige slotte m.v. samt andre
publike bygninger i København 22/2 1762). –
D.X.149. 3a-19. [1730-63]. Den Esmarckske Arkiv
aflevering. Diverse Akter. – F.I.3. 1773-99. Rotuli
over Kancelliets Forestillinger til Kongen (vedr.
1796-99). – F.I.ll. 1773-99. Sjællandske Tegneiser
(vedr. 1796-99). – H.I.5. 1812-14. 1ste Departe
ments Forestillinger. – H.I.6. 1814-48. Danske Kan
cellis Forestillinger for 1. Departement (vedr. 181920). - H.III.33. 1800-21. Suppliquer (vedr. 1800). –
H.IV.42. 1800-02. Protokol over Sager for 1. Depar
tement.

Tyske Kancelli: Udenrigske Afdeling. Almindelig del.
3.2.-37. 1255-1773. Realia (stikord).
Tyske Kancelli: Udenrigske Afdeling. Speciel del. Fran
krig.
B.72-124.
1699-1770.
Gesandtskabsrelationer
med bilag (vedr. 1750-55). – C.268-69. 1750-51. Joa
chim Wasserschlebes Gesandtskabsarkiv. – C.27076. 1751-54. Ditlev Reventlows Gesandtskabsarkiv.
– C.277-78. 1754-55. Christian Ludvig Carl Klinggraffs Gesandtskabsarkiv.
Rentekammeret. Kammerkancelliet 1679-1771: 2211.75134. 1720-71. Relations- og resolutionsprotokoller
for Danmark (vedr. 1749). – 2212.115-26. 1700-71.
Bestallingsprotokoller (vedr. 1732-39, 1750-71).
Rentekammeret.
Renteskriverkontorerne
1679-1771:
2241.8-26. 1720-59. Kgl. resolutioner og reskripter
m. bilag – 2241.99-101. 1740-60. Journaler over ind
komne sager, ltr. A-C. – 2241. 102-30. 1740-60.
Journalsager (vedr. 1750-51). – 2241.131. 1740-59.
Ujournaliserede sager. – 2242.2. 1742-71. Register
over kgl. ordrer og resolutioner. – 2242.10-16. 174771. Kgl. resolutioner og reskripter m. bilag. –
2242.33-34. 1740-79. Journaler. – 2242.47. 1744-73.
Ujournaliserede breve.

Rentekammeret,
Renteskriverkontorerne
1773-1840:
2421. 178-81. 1771-1840. Alfabetiske registre over
kgl. resolutioner og Kammerkollegiets resolutioner.
–
2421. 318-561. 1773-1841. Journalsager (vedr.
1794 og 1833). – 2421.581. 1682-1821, 1845. Doku
menter vedr. diverse kgl. slotte, bygninger og ejen
domme m.v. i København og på Christianshavn.
Rentekammeret. Bygningskontoret 1782-1826: 244.1.
1782-1826. Alfabetisk sagregister over kgl. resoluti
oner. – 244.2. 1782-1826. Kronologisk sagregister
over kgl. resolutioner. – 244.3-20. 1782-1804. Kom
municerede kgl. resolutioner m. bilag (vedr. 1797-99
og 1800). – 244.21-33. 1782-1817, 1824-26. Kopibø
ger (vedr. 1796-99). – 244.34-52. 1782-1819, 182426. Registre til kopibøger. – 244.66-84. 1782-1826.
Journaler.
–
244.115-51.
1782-1826.
Journalsager
(vedr. 1800, 1809, 1813 og 1819).
Rentekammeret, Bygningsadministrationen 1782-1840:
245.1. 1826-48. Fortegnelse over kgl. resolutioner. –
245.45-81. Registre til kopibøger. – 245.91-121.
1782-1840. Journaler. – 245.122-58. Journalregistre.
–
245.414-16. 1782-1827. Beregninger og overslag
over bygningsarbejde. – 245.471. 1782-1830. Diver
se sager. – 245.472. 1800-03. Landbygmester i Altona C. F. Hansen. Forskellige embedspapirer. –
245.473. 1804-14. Overbygningsdirektør C. F. Han
sen. Forskellige embedspapirer.
Rentekammeret. Ekspeditionskontoret for domænesager
1841-48:
252.150-56.
1842-50.
Bygningsdomænejournaler.
Rentekammeret.
Bygningsadministrationen
1841-48:
256. 1-4. 1841-49. Deliberationsprotokoller. – 256.1422.
1841-50. Registre til kopibøger. – 256.34-42.
1841-50.
Journalregistre.
–
256.43-109.
1841-50.
Journalsager (udvalgte sager).
Rentekammeret. Bygningskommissionerne: 422.1. 174245. Kgl. reskripter og resolutioner. – 422.2-5. 174270. Indkomne sager til journal A og B. – 422.6.
1742-45, 1751-55. Koncepter til udgående breve. 422.7. 1738, 1742-72. Diverse dokumenter. – 423.1.
1782.
Fortegnelse
over
Overbygningsdirektionens
arkiv. – 423.2-9. 1771-82. Kopibøger. – 423.11-21.
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1771-82.
Ekstraktprotokoller. – 423.22-44. 1771-82.
Indkomne sager. – 423.45. 1776-77. Overslag ang.
Christiansborg slot og de øvrige kgl. bygninger i
København.

Rentekammeret. Reviderede regnskaber. Kirkeregnskaber:
1750-66.
Frederikskirkens
bygningsregnskaber.
–
1766-70.
Frederikskirkens
materialregnskaber.
–
1770-93. Material- og inventarieregnskab ved Frede
rikskirkens bygning.
Rentekammeret. Reviderede regnskaber. Slotsregnskaber:
1742-87.
Christiansborg
slots
inventarieregnskaber.
(Vedr. 1781-87: Placering af Frederikskirkemodellen
i prinsesse Louise Augustas gemakker).
Partikulærkammeret: 2. 1737-1848. Dokumenter vedr.
partikulærkassens indretning og udvikling. – 3.
1774. Inventarium over partikulærkammerarkivet. –
4. u.a. Ældre inventarier samt til- og afgangsbeviser
fra partikulærkammeret. – 12a. 1739-50. Kongelige
resolutioner, der ikke er indført i resolutions- eller
byggeprotokollerne. – 21. 1737, 1748-49. Indkomne
breve. – 28. 1740-98. Adskillige sager. – 32. 173638. Kasse- og bygningsregnskaber. – 38. 1748-50.
Partikulærkammerregnskaber. – 39. 1748-50. Bilag
til partikulærkammerregnskaber.
Partikulærkammeret. Chatolkassen: 46. 1750-51. Bilag
til chatolkasseregnskaberne.
Partikulærkammeret. Bygningssager: 83. 1737-67. Resolutionsprotokoller.
–
84.1768-75.
Resolutionsprotokoller. – 85. 1745-69. Kgl. resolutioner vedr. byg
ningsvæsenet. – 86. 1749-71. Bygningsregnskaber. –
87. 1749-71. Bilag til bygningsregnskaberne. – 113.
1742-45, 1750. Tegninger og dokumenter vedr. Ro
senborg, huset i Læderstræde og huset i Hyskenstræde. – 120. 1767-68. Det bornholmske stenbruds le
verancer til Frederikskirken.
Partikulærkammeret. Frederik 4.s børn: 57. 1738-83.
Prinsesse Charlotte Amalies journal-kasseregnskaber.
Kabinetsarkiver. Frederik 5.s. kabinetsarkiv: Ekstrak
ter, etater etc. 1750-61. Kongens contrabog over
indtægt og udgift ved Frederikskirkens opførelse.
Kabinetsarkiver. Christian 7.s kabinetsarkiv: Indkomne
sager 1766-71. Jardin: Promemoria ang. professor
Jardins engagements vilkår, 1770. – Perioden januar
1772-april 1784. Indsendte kabinetsordrer iflg. ordre
af 24/1 1772. – Perioden januar 1772-april 1784.
Schumachers koncepter, 1772-73.
Ældre lokalarkiver. Byarkiver: Reg. 30. København.

Kunstakademiets
arkiv:
1.1.6.-1.1.30.
1760-1856.
Dagbøger og dagbogsregistre. – 2.22.7-8. 1874-75.
Dagbøger og dagbogsregistre.
Finanskollegiet 1784-1816: 1.1784-1816. Forestillin
ger m. kgl. resolutioner. – 2. 1784-1816. Kollegiets
ekspeditioner og korrespondance. Missiveprotokol.
– 1784-1816. Journaler.
Indenrigsministeriet. Bygnings- og havesager:
Bygningsjournal. – 1850-1942. Bygningsjournaler.
– 1850-1942. Journalsager. Gr. 36.
Landbrugsministeriet.
Domænekontoret:
mænekontoret. 1849-53. Journaler.

1849.

Bygningsdo-

Finansministeriet. 1. statsaktivkontor: Journal A. 184987. Frederiks Kirkeplads nr. 34. Journaler m. regi
stre. – 1870-74. Kopibøger m. registre. Div. år. Pak
kesager.
Privatarkiver. A. G. Moltkes arkiv: 5974/6. C 1. 175279. Sager vedr. Frederikskirkens opførelse. – 5974/9.
B 7. 1754-56. Sager vedr. Frederiks hospital.
Korrespondancesager. – (dep.) Bregentved. 1750-59.
Frederikskirken. – 1730-92. Korrespondancesager.
Privatarkiv er. De Bernstorffske arkiver. Wotersens
privatarkiv: 5129. 68 11,3. 1753-58. Sager vedr. byg
ningen af Frederikskirken.
Privatarkiver. F. Meldahl og hustrus arkiv (5963):
A.I.3. Breve til Meldahl fra private. – B. Koncepter
til breve, avisartikler mm. – C.l. Personlige papirer
og optegnelser. Selvbiografiske optegnelser. – D.l.
Sager vedr. Meldahls rejser. Rejse- og skitsebøger. –
E.5. a-d. Sager vedr. Meldahls virksomhed. Mar
morkirken. – F.2-7. Sager vedr. Meldahls litterære
virksomhed. – G. Sager vedr. forsk. - H. Diverse.
Privatarkiver. C. F. Tietgens arkiv. Frederikskirkens ar
kiv (6441): A 55-56. 1873-1915. Marmorkirken. A.
57. 1874, 1876-86. Brevjournal vedr. Frederikskir
ken. – A 58. 1878-84. Kopibog over udgåede breve.
– A 59-63. 1874-95. Korrespondance. – A64. u.a.
Tilbud og beregninger. – A 65. 1877-94. Genparter
af regninger og anmodninger om ácontoudbetalinger. – A 66. 1877-79. Journal over arbejdere. – A 67.
1876-94. Approbationer og udgifter ved Frederiks
kirken. - A 68-69. 1876-95. Betalte regninger. – A
70.
1876-86. Regninger anbefalede til udbetaling
gennem kontoret. – D 81. 1883-92. Fonden til pla
stisk dekorativ udsmykning af Marmorkirken.
LANDSARKIVET
FOR
SJÆLLAND
M.V.:
Kgl. Bygningsinspektoratarkiver. Bygningsinspektorat
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A. A 14-15. 1863-75. Journalregistre. – A 17-18.
1860-72. Ekspeditionsbøger. – A 69. 1866. Jour
nalsager. – A 73. 1868. Journalsager.
Kgl. Bygningsinspektoratarkiver. Amalienborg palæfor
valtning: 78. 1833-73. »Frederiks kirkeplads«.
Frederikskirkens arkiv: Sogn nr. 17. Overtilsynet. Patronatet.
1894-1918.
Patronatets
korrespondancesa
ger. – Kirkebestyrelsen. 1875-1967. Sager vedr.
bygninger og inventar. – Kirkebestyrelsen. 1936-59.
Arkitekt Anton Frederiksens sager vedr. Frederiks
kirken. – Kirkebestyrelsen. 1894-95, 1917-18. Regnskabsprotokol. – Kirkebestyrelsen. 1895-1949. Fre
derikskirkens regnskaber. – Kirkebestyrelsen. 18941966. Kassebøger for Frederikskirken.

kirken, indsamlet af Jan Steenberg. – Rapport ved
rørende 11 bygningsmodeller i Frederikskirken, fo
tograferet og cirka-opmålt d. 18.4.1968 af Magnus
Holzner Olsen. – Notat vedrørende modellernes be
varingstilstand og opbevaring ved Lucien Hecklen
1977. – Notater vedrørende anvendelsen af Mar
morpladsen og kirkeruinen ved G. F. Hetsch og
Th. Stuckenberg. – Beskrivelse af bygning og inven
tar ved Birgitte Bøggild Johannsen og Ulla Kjær
1985-86. Redaktionen afsluttet maj 1986.

TEGNINGER

IX. Samlinger til Københavns historie og topografi m.v.
3. Enkeltpersoners samlinger. Redaktør Carl Bruun.

RIGSARKIVET. Kortsamlingen II. Seddelreg. 5. Ren
tekammeret 341-42. Tegninger til Frederikskirken. 341.
18. århundrede. Projekter: 341.1. Juvarras projekt til
centralkirke (kopi af Eigtved); 341.2-11. Eigtveds
projekter; 341.12-15. Anthons projekter; 341.16-20.
Gabriels projekter; 341.21-24. Jardins første projek
ter. – 342. 19.-20. århundrede. Ferd. Meldahls teg
ninger til Frederikskirken, under nyordning (omfat
tende: I. Projekter; II. Bygningsdetaljer; III. Inven
tar; IV. Arbejdstegninger i stor målestok). – Opmå
ling af Frederikskirken udarbejdet som bilag til rap
porten
»Frederikskirken,
hovedeftersyn
1968«,
af
firmaet Birch og Krogboe. – Endvidere er tegninger
indlagt
i
Finansministeriet.
1.
statsaktivkontor.
1849-87
(Harsdorffs
udkast
1797-98),
i
C. F. Tietgens arkiv (privatarkiver 6441), Marmor
kirken 1873-1915, samt i Ferd. Meldahls arkiv (pri
vatarkiver 5963), D.1. Rejse og skitsebøger; E.5. Sa
ger vedrørende Meldahls virksomhed. Hærens arkiv.
F. Hærens skolers arkiver 1713-1861. Landkadetakademiets arkiv. Landkadetternes tegnebøger.

MAGISTRATENS 4. AFDELING:
Byggesager. S. Annæ Øster kvarter, matr.nr. 185 og
259.

DRONNINGENS
HÅNDBIBLIOTEK:
Dronning
Juliane Maries Atlas. Bd. XXVIII, blad 27.1762. Teg
ning af F.J. de Stinde.

THORVALDSENS
MUSEUM:
valdsens museums oprettelse.

KUNSTAKADEMIETS
BIBLIOTEK:
K.
S.
8a-g.
Eigtveds 1752-projekt; K. S. 1. Eigtveds plan af
Frauenkirche; K. S. 2. Tømmerkonstruktion af kup
pel m. lanterne; K. S. 375a-b. Thurahs projekter;
K.S. 497. Anthons perspektiv efter Gabriel; K. S.
392a-b. Jardins sidste projekt; A. 2033. K. M. Mønsted: Opmåling af gipsmodel af korintisk kapitæl fra
Jardins kirke; K. S. 125-26. Andreas Kirkerup: Teg
ning af rambuk og stående spil. Td 136. 154-55.
Harsdorffs projekt; K. S. 341a-b. Peter Meyn: Plan
til rotunde på centralplads; K. S. 553. Kort over den
nordlige del af Marmorkirkepladsen; K. S. 554. Kort
over Marmorkirkepladsen m. omgivelser; K. S. 555.
Situationsplan efter hofbygmester Hornbechs rekvi
sition, 9. okt. 1828; 499. Hetsch’ projekt 1834, depo
sition fra Kunstforeningen; A. 1818. Hetsch: Frede
rikskirkens plads, Thorvaldsens museum; A 3586.

Brandforsikringsarkivalier: København
Øster Kvarter matr. 185 og 259.

By.

S.

Annæ

KØBENHAVNS
STADSARKIV:
III.
Magistraten
indtil ca. 1858. I. Rådstueskriverens kontor indtil
1805.
1704-13,
1715-1801.
Kollegiebreve
(vedr.
1749, nr. 218). – I. Rådstueskriverens kontor indtil
1805. (1660)-1801. Magistratens kopibøger (vedr.
1749-50). – 2. Sekretariaterne 1805-57. Referatpro
tokol (vedr. 1851). – 2. Sekretariaterne 1805-57. Ind
komne sager (vedr. 1851).

VI. Magistraten m.v. fra ca. 1858. Magistratens 2. afd.
Sekretariatet. Kopibog (vedr. 1861).

Akter

vedr.

Thor-

DET
KONGELIGE
BIBLIOTEK:
1396
n
fol.
Nachricht wegen der Familie des Hm Professoris
Wiedewelt in specie ihn selber und seine gemachte
Arbeiten betreffend. – 2152C 4°. Breve fra Wiedewelt
til Wasserschlebe. – 3055 4°. Vilhelm Klein: Arki
tektportrætter. 1896.
VED
EMBEDET.
Synsprotokol
1895f.
–
1909. – Korrespondanceprotokol m. indlagte
ca. 1900-18. – Inventarieprotokol 1944-1985.

1875breve

NATIONALMUSEETS
2.
AFDELING:
Korre
spondancearkiv. Sager henhørende under det særlige
bygningssyn 1894f. – Notater vedrørende Frederiks-
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Hetsch: Frederikskirkens plads 8. april-15. maj 1837,
beliggenhedsplan m. grundplan, opstalt og snit samt
perspektiv; A. 3587a-c. Hetsch’ projekt 1837; A
9387a-d. Hetsch’ projekt til Thorvaldsens museum
1838; A 9388a-b. Hetsch’ projekt 1855; A. 1809a-b.
Hetsch’ projekt 1855; 16922. Hetsch’ projekt 1862;
10544. M. G. Bindesbølls projekt 1838; 13704a-b.
Vilhelm
Petersens
projekt
til
Industriforeningen
1865; A. 13333a-b. L. P. Fengers projekt; u.nr. Unmacks plan og snit af tømmerkonstruktion 1878; A
10035a-h. Herholdts plan febr. 1880; u.nr. Carl Vil
helm Petersens plan 1880; K. S. 709. Grundplan til
en kirke, af Juvarra; K. S. 889a-b. Monumentalt an
læg. Bl. 60-62. Vilh. Kleins projekter til en kirke på
Frederikskirkens plads.

dateret

om Frederikskirken, jfr. bibliografisk oversigt i Kø
benhavns bibliografi. Litteratur om København til
1950, udg. Svend Thomsen, Drude Lange og Irmelin Nordentoft, I, 1957 med supplement, 1951-67,
udg. Svend Thomsen, 1967. Tre ældre monografier
er viet Frederikskirkens tidlige historie: F.J. Meier:
Marmorkirken fra 1749-1772. Et Bidrag til den dan
ske Kunsthistorie. For størstedelen af utrykte Kilder,
1883; Ferdinand Meldahl: Frederikskirken i Kjøbenhavn, saaledes som den blev projekteret i det XVIII
Aarhundrede af Eigtved, Anthon, Jardin m.fl., samt
dens Forhold til Danmarks og Europas Bygnings
kunst i det XVII og XVIII Aarhundrede, 1896;
Fr. Schiøtt: Frederikskirken paa Amalienborg, i Fra
arkiv og Museum, I, 1899-1902, s. 1-49. Heraf sup
plerede Meldahl kendskabet til kirkens projektering
på væsentlige punkter ved publiceringen af de talrige
af Fr. Schiøtt i Postvæsenets arkiv fremdragne teg
ninger (af Eigtved, Gabriel, Anthon og Jardin),
mens Schiøtt inddrog et bredere kildemateriale end
hidtil kendt. Senere forskning af Vilh. Wanscher,
Fr. Weilbach, Chr. Elling og K. Voss (jfr. noterne til
Frederikskirkens ældste bygningshistorie, s. 558.)
har bidraget til identificere ophavsmændene til de
forskellige tegninger, samt til at placerere projekter
ne i en arkitekturhistorisk sammenhæng. Den nyeste
tid har også bragt bidrag om Meldahls Frederikskirke og C. F. Tietgen som bygherre, vigtigst Hans
Helge Madsen: Meldahls rædselsprogram, 1983 og
Klaus Pedersen: C. F. Tietgen som bygherre, i HistMeddKbh. 1982, s. 67ff. og samme: Marmorkirken
– den grundtvigianske katedral. Fra Frederik V.s fia
sko til C. F. Tietgens succes, i HistMeddKbh. 1983,
s. 81ff. Begge bygger bl.a. på det grundlæggende
værk om Meldahl, Helga Stemann: F. Meldahl og
hans Venner, I-VI, 1926-32, hvoraf navnlig bd. IV
omhandler Marmorkirkebyggeriet og Meldahls for
hold til Tietgen.

Litteraturen om København og byens kirker i almin
delighed er omtalt i DK. Kbh.l, s. 220. For litteratur

For forkortelser, jfr. den almindelige forkortelsesli
ste i »Danmarks Kirker«, senest i Ribe amt, s. 54-56
og Holbæk amt, s. 53-55. Endvidere i København,
1, s. 18.

DET
KONGELIGE
BIBLIOTEK.
Billedsamlingen.
2°. 10833-35, 10837, 10895. Hetsch’ projekt o. 1838;
10828-30, 10846-48. Situationsplaner og anonyme
projekter til Frederikskirken.
MAGISTRATENS 4. AFDELING. Byggesager.
S. Annæ Øster Kvarter, matr.nr. 185. Blandt andet
Meldahls projekt 1877.
KØBENHAVNS
BYMUSEUM.
Forskellige
pro
spekter, udført som tegninger eller oliemalerier (jfr.
s. 605f.).
NATIONALMUSEETS
2.
AFDELING.
3
planer
af kirkens omgivelser fra 1700’rnes slutning. – Ano
nymt projekt (opstalt, snit og plan) fra 1800’rnes
første halvdel. – Anonymt projekt (plan og snit) fra
1800’rnes 1. halvdel. – Udateret projekt af Hetsch
(plan, snit, opstalt). – Usigneret plan af kirkens om
givelser. – Defekt plan.
BREGENTVED.
31. marts 1756.

G.D.

Anthons

prospekt,

FORKORTELSER
LITTERATUR

Arkivgennemgangen vedr. Frederiks kirke er foretaget af Poul Grinder-Hansen, BBJ, Ulla Kjær og Henrik
Larsen. Redaktionen af orglerne skyldes Ole Olesen, mens Ulla Kjær har redigeret afsnittene om Thurahs,
Gabriels, Jardins to første og Anthons projekter (s. 492-503, 505-512, 518-27), om kirkeruinen som motiv for
samtidens malerkunst og litteratur (s. 605-18), samt har medvirket ved redaktionen af modeller (s. 688),
pengebøsser (s. 747), Korsfæstelsesrelief (s. 753) og C. F. Tietgens epitafium (s. 758). Jean Olsen har udført de
engelske oversættelser af billedtekster og resuméer.

Fig. 284. Luftfoto af akse fra havnen via Amaliehaven og Amalienborg plads mod Marmorkirken. Mogens
Carrebye fot. 1983 (s. 701). Copyright Rederiet A. P. Møller. – Aerial photograph of the axis from the harbour via
Amaliehave and Amalienborg to the Marble Church.

FREDERIKS KIRKE II
ARCHITECTURAL

HISTORY

In 1874 the banker and financier, C. F. Tietgen
took over the church ruin, by this time known
as the Marble Church and its precincts. He
planned to complete the church within ten
years; in fact, building operations were to go
on for twice as long. Unfortunately, the com
mencement of this large-scale undertaking
coincided with the effects of the international
financial crisis, which reached Denmark just at
the time, and which had marked consequences
for Tietgen’s many businesses. However, the
lengthy duration of the project allowed the ar
chitect to think out and revise his proposals
innumerable times, to which the vast quantity
of plans and drawings from the works office
bears witness.

Danmarks Kirker, København

Ferdinand Meldahl was appointed principal
architect. Both his and Tietgen’s commitment
to finish the church went back many years. For
Meldahl it was the fulfilment of a dream he had
nourished since he was fifteen, and he under
took the job without charge because he consi
dered it “a matter of honour”. Even Tietgen
considered it the “keystone of his deeds on
Earth”. It was also a matter close to his heart to
find more spacious and appropriate premises
for the Grundtvigian congregation than the
hospital chapel at Vartov.
Nevertheless before he ultimately acquired
the site a variety of ideas were deliberated on.
In 1867 Tietgen commissioned the architect,
Christian Zwingmann to prepare plans and
drawings for the completion of the Marble
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Fig. 285. Kirkens bagside under opførelsen. Tegning
1883 af A. (Albert?) Jensen. NM. – The rear part of the
church during erection. Drawing 1883 by A. (Albert?)
Jensen. NM.

Church (figs. 138-139), and it was this architect
whom Tietgen wanted for the church, but
under Meldahl’s supervision. However, a men
tal illness which steadily worsened caused
Zwingmann’s participation to cease in early
1876. About the same time as the preparation
of Zwingmann’s proposal Ludvig Fenger also
submitted his (see fig. 140). The establishment
of Det kjøbenhavnske Byggeselskab for housing in
1872 caused Tietgen to push forward with his
plans for the Marble Church and its surround
ings. With this in view Meldahl prepared a

housing development for the area as well as a
proposal for the church (figs. 142-144). Yet the
asking price for the plots on the south-west
corner was too high in Tietgen’s opinion, and
in the first instance these plans had to be
dropped.
Finally, in 1874, Tietgen considered the time
ripe to buy the square itself. He drew up a draft
of the contract of sale on 30th May, the final
document was signed on 2nd July, and on 5th
January 1875 the title deeds of the land were
his. The speed with which the final moves
were accomplished was probably due to a crisis
at the time in the cabinet, and surprising con
sidering the problem of this land had been sub
ject to debate in parliamentary committees off
and on for more than twenty years. The haste
with which the final deal was arranged, as well
as the bargain price of 200,000 Danish crowns,
soon came in for criticism, and in 1877 the
ministers involved were impeached. The pro
secution was skilfully conducted by Viggo
Hørup, the Liberal politician, nevertheless the
government was acquitted.
The contract of sale stipulated that the
church was to be completed within ten years,
and within the expiry of the first five years that
the sum of at least 200,000 crowns be spent.
These stipulations were not upheld. The first
fully prepared set of plans and drawings of the
church was not submitted before September in
1877, while tenders were not made for building
contractors until March 1878. Tietgen’s finan
cial difficulties meant that work on the church
ceased completely at various times. The sum
total of building costs amounted to c. 1,400,000
crowns,
a
million
more
than
originally
budgeted for. This sharp rise in costs was due
to increases in the dimensions of the church,
particularly its height. A number of large dona
tions, combined with money accrued through
the sale of the parcels of land round the church,
limited Tietgen’s personal stake to about
450,000 crowns. Another appreciable subsidy
was the fact that Meldahl refused any form of
fee in his capacity as architect of the church.
His team of assistant architects received pay

ENGLISH SUMMARY

ment; to begin with, Emil Blichfeldt, Georg
Tersling and Emil Lonholdt; later, Albert Jen
sen, in association with Carl Thonning and
Harald Garde, among others.
As mentioned earlier, the design of the
church passed through several phases during
the planning stages, and not until about 1884
were its principal features largely decided
upon. Even then, several variations in detail
existed and changes to the design were made
right up to the last. The earliest proposals
(figs. 148-149, 199, 230) reveal rather a low
flattened dome either with or without a lan
tern. Only in the course of 1876 did a higher
dome begin to be developed, but the plans and
drawings approved in 1877 (figs. 156-159) were
far from the final ones. A proposal of 13th Ap
ril 1879 had an elaboration of the dome and
lantern without a final decision being made as
to their dimensions (figs. 161-162). The lower
part of the church was spared a great number of
changes because of the limitations imposed by
existing walls from Jardin’s time. One import
ant change to the project, however, was that
the Corinthian order was chosen in 1881, in
stead of the Doric and Ionian orders previously
considered (fig. 286). Changes also occurred on
the building site. Rather than employing as far
as possible the existing stocks of marble on the
site, with additional marble brought in from
quarries in Norway, the upper parts of the
church were primarily built of limestone from
workings in Fakse (south Zealand) and Ø1and
(Sweden). Much of the earlier walling was in
such a state of dilapidation that far more of it
had to be pulled down and rebuilt than had
been anticipated.
The nucleus of the church and the dome had
sufficiently progressed by September 1883 for
topping-out festivities to be held when the
weathervane
was
added
to
the
lantern
(fig. 175). In the course of the following two
years the dome was roofed with copper. At this
point work began on the front part of the
church, and largely finished by the end of 1890.
The north, south and west facades were com
pleted at the same time.
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Fig. 286. Detaljtegning af tamburmuren med korintisk orden både ud- og indvendig, 2. maj 1881
(s. 669). RA. – Detailed model drawing of the drum with
Corinthian order both inside and out, 2nd May 1881.

Meldahl had already created an ambitious
programme for the embellishment of the
church at an early stage of the building opera
tions. He conceived the crypt as a central ele
ment, with Grundtvig’s coffin as its focal point
while above it in the nave stood the baptismal
font, with the Dove of the Holy Ghost beneath
the centre of the dome. To further decorate the
dome he envisaged paintings of the twelve
apostles and representations of the history of
the Christian Church, while statues of the pa
trons of the church, including Grundtvig,
adorned the outside of the building. The prin
cipal features of this decorative programme
were accomplished, although the most impor
tant of all, the plan to arrange a mausoleum in
the crypt for the mortal remains of Grundtvig
and other prominent Danish “fathers of the
church”, was dropped. To Grundtvig’s succes
sor as the incumbent of Vartov, Pastor C.J.
Brandt, fell the task of selecting the distin
guished people destined to be immortalised in
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Fig. 287. Bagpartiet efter fjernelse af stilladset 1891.
Kopier af Johannes Døberens og Elias’ statuer er
prøveopstillet foran facaden. Fot. KglBibl. – The re
ar of the building after the removal of scaffolding 1891.
Copies of the statues of John the Baptist and Elijah in trial
positions in front of the facade.

the cycle of statues round the outside of the
church. And Pastor Frederik Nielsen, later
bishop, chose the inscriptions and symbolical
representations for the interior. Only a number
of statues for the balustrade above the lower
storey reached completion, and when the
church was consecrated in 1894 only two of the
lower figures on the main facade were in posi
tion. The paintings of the dome, which had
been restricted to representations of the apo
stles and some angels, were completed in 1892
by H. C. Overgaard after the preliminary
drawings by Anton Dorph and Henrik Olrik.
Meldahl’s proposals for the interior of the

church (cf. figs. 187-188, 204-205) passed
through a number of phases. In the final pro
posal the altar and chancel rail, with two built-in
pulpits were at the west end of the church,
while the font, in accordance with Grundtvigian practice, stood by the entrance to the east,
and the organ was on the north wall. The con
secration of the church took place on 19th Au
gust 1894 in the presence of the Danish royal
family. The beginning of the ceremony was
unorthodox in that the inaugural address was
given by C. F. Tietgen.
Acoustical improvements had to be carried
out shortly after the consecration. The first step
was to put up draperies to shut off the arches,
as well as to dismantle the pulpit to the south,
and add a canopy to the north pulpit. The com
pletion of the series of statues outside at the
foot of the church was a matter of great im
portance to the Tietgen family, and in 1949 the
undertaking was completed. In 1973 the thir
teenth statue – Søren Kierkegaard – was put up
to north-west, Kingo’s Plads. On the other
hand, the tympanum relief over the east door
never came to anything. Problems with the in
terior of the church led to the addition of a
second font in the south niche of the chancel
rail in 1925, and in 1931 to the removal of the
pulpit in favour of a new pulpit of marble put
up along the north-west side of the chancel. In
1963 a new organ was placed near the entrance
to the church in the south-east. A major resto
ration carried out between 1970 and 1976 en
tailed the renewal of the copper roofing of the
dome, and much of the cornice and balustrade.
New central heating plant was installed.

ARCHITECTURAL DESCRIPTION
The Marble Church is a conspicuous silhouette
in the Copenhagen skyline by virtue of its
height and great dome. At close quarters this
monumental impression is deliberately rein
forced by the modest size of the square in
which it stands. The buildings flanking the pre
cincts of the church were built in 1881-85 ac
cording to Meldahl’s design.

ENGLISH SUMMARY

The church is built on Jardin’s foundations
and incorporates part of the original walls, in
the east end including the first storey. The cy
lindrical nucleus of the church is two storeys
high surmounted by a balustrade. Two exten
sions at the east and west facades respectively.
The main facade is to the east, and it is emphas
ised by a portico with six columns. Inside the
circular nucleus and concentric with it are
twelve brick pillars which support the drum.
The dome above is double. Its outer shell is
pointed in profile and crowned by a lantern
belfry.
The lower parts of the Marble Church are
built either of solid marble or a mixed core of
brick and stone rubble faced with marble. The
upper parts are largely rendered brick. A
number of additional architectural detail is in
limestone from quarries in Fakse (Zealand),
and Øland (Sweden). The basement and
ground level floors, as well as stairs, are of con
crete. The dome is roofed with copper; zinc
and cast iron have been employed for a series of
ornamental elements.
The exterior is enhanced by two rows of
statues, viz. round the foot of the church and
on the balustrade over the first storey. The
lower cycle numbers thirteen bronze statues
representing the Fathers of the Danish Church

Fig. 288. Udkast til medaljon med apostelnavn over
tamburens vinduer (s. 676). RA. – Proposal for medal
lion with the names of the apostles above the windows in
the drum.
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Fig. 289. Knud den Hellige, skitse udført 1914 af
Viggo Jarl (s. 708). LL fot. 1986. – S. Canute by Viggo
Jarl 1914.

from S. Ansgar to Grundtvig. The thirteenth
statue, an addition to the original series, is of
Søren
Kierkegaard.
Whereas
a
fourteenth
statue is planned which will represent B. S. Ingemann (figs. 211-219, 289). The statues were
put up in the period 1894-1973. The sequence
on the balustrade is of cast zinc, amounting to
eighteen figures in all taken from the Old and
New Testaments, from medieval ecclesiastical
history, and from the Reformation: beginning
with Moses and finishing with Martin Luther
(figs. 211, 220-22, 290). All these statues were
executed and put up between 1883 and 1887. In
addition, there is a number of vases on the
balustrade, and at the base of the lantern. Over
the central entrance are zinc reliefs of the four
evangelist symbols.
The circular interior is framed by the twelve
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STAINED-GLASS, WALL-PAINTINGS,
AND THE PAINTED DOME

Fig. 290. Martin Luther, udført 1883-84 af Theobald
Stein (s. 714). Kit Weiss fot. 1985. – Martin Luther by
Theobald Stein 1883-84.

A circular glass-painting acts as a skylight in
the vestibule. Executed after the preliminary
painting by C. N. Overgaard by the masterglazier Auguste Duvier, both of whom offered
to donate the window in 1893. It depicts an
angel garbed in white with an inscribed scroll:
»Lift up your hearts«.
The wall-paintings comprise two almost
identical panels flanking the altar which depict
a stag drinking in front of twining vines. In the
spandrels of the arches facing the centre are
twelve oval medallions with Christian sym
bols. Lastly, paintings of musical instruments
are depicted hanging on the wall in the vicinity
of the organ. These decorations were all done
by C. N. Overgaard, according to the terms of
a tender dated 14th September 1893, in imita
tion of mosaics.
The painted dome was executed by the same
artist, 1889-92, after the prototype by Henrik
Olrik and (after his death 1890) by Anton
Dorph. The twelve panels, horizontally di
vided by stucco medallions with cherub heads,
show the twelve apostles below (figs. 236, 23841, 291) and above standing putti.
FITTINGS

pillars which carry the drum and dome. There
is a narrow ambulatory between the outside
wall and these pillars. The chancel is a raised
dais projecting into the west segment of the
central interior. The main door is opposite at
the east end. A gallery tier has been interpo
lated at the north and south sides of the am
bulatory, though broken by the organ-loft in
the central arch to the north (figs. 225-26). The
east and west extensions contain a number of
secondary rooms: vestry and sacristy to the
west; mortuary and vestibule to the east. In the
north-west and south-east there are stairs lead
ing to the gallery and the loft above it. Access
to the loft over the brick dome is by spiral stairs
inside two of the pillars (south-east and north
west) .

By the time of the consecration of the church in
1894 all the large fittings – with the exception
of the font – had been made after model draw
ings by Meldahl. Added to these were a
number of smaller donations, primarily altar
plate. The most notable is the gold sevenbranched candelabrum presented to Grundtvig
upon the fiftieth anniversary of his priesthood
(fig. 255).
The altar and monumental altar-piece, con
ceived as a piece of architecture, stand to the
west. Two pulpits have once stood in niches in
the chancel rail, however they were removed in
1895 and 1930-31 respectively (figs. 235, 243).
In 1925 a marble font designed by Joakim
Skovgaard was put up into the south niche, but
the one to the north remained empty. The
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Fig. 291. Detalje af kuplen. LL fot. 1986. – Detail of the cupola.

original font by Stephan Sinding stands to the
north-east near the entrance (fig. 258). The pre
sent pulpit, designed by Emmanuel Monberg
1930-31 is on the north side of the chancel. The
church’s first organ, whose fancifully deco
rated case had been Italian-inspired, was re
placed in 1963 by the present organ and case
designed by Rolf Graae.
The church contains a number of portraits,
including C. F. Tietgen, who commissioned the
church; Grundtvig, and his successor at Var-

tov, C.J. Brandt; the latter’s son-in-law, the
first vicar of the Marble Church, J. H. Monrad
(figs. 270-71, 274). A wall monument by Niels
Skovgaard was put up in the south ambulatory
to the memory of C. F. Tietgen and his wife in
1920 (fig. 228).
The Marble Church has four bells cast in
1883 by F. Hamm. They hang in the lantern.
Their prototypes are the bells in the Roman
Catholic church in the Westphalian town of
Ems.
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Fig. 1. Udsigt over Frederiksstaden med Marmorkirken og Amalienborg plads. Fot. i KglBibl. – View of
Frederiksstaden with the Marble Church and Amalienborg.

FREDERIKS KIRKE

MARMORKIRKEN

INDLEDNING
NOTER S. 466

Oversigt. Med Frederiksstadens anlæggelse i
midten af 1700’rne fuldbyrdedes de sidste eta
per i den store udvidelse af hovedstaden, der
gennem mere end halvandet hundrede år havde
været i støbeskeen nord for den gamle bykerne.
Kronen på værket i kirkelig henseende var
grundlæggelsen af Frederiks kirke, – en monu

mental
centralkirke,
projekteret
1749
som
point de vue for enden af den nye bydels tvær
akse. Frederik V lagde selv den første bygge
sten til kirken, som opførtes til »Erindring om
den Naade, der i 300 Aar har opholdet og vel
signet den oldenborgske Stamme«. Samtidig
blev det fastslået, at den nye kirke skulle bære
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»Hans Majestæts høye navn og kaldes Friderichs Kirke«.1 Navnet »Frederiks kirke« (oftest
sammenskrevet
»Frederikskirken«)
har
kirken
bevaret til i dag. I ældre tid suppleredes dette
med betegnelsen »den danske Frederiks kirke«
til forskel fra »den tyske Frederiks kirke«
(Christians
kirke
på
Christianshavn,
jfr.
DK.Kbh.By, 4, s. 75). Hertil kommer det end
nu i vor tid gængse tilnavn »Marmorkirken«.
Dette blev allerede o. 1770 hæftet på bygnin
gen, som skulle have været opført af marmor
(s. 530).2
Valget af det kostbare byggeemne er blot ét
blandt flere vidnesbyrd om den betydning,
enevoldsmonarkiet tillagde den nye kirke, som
både i udstyr og format skulle repræsentere det
ypperste, riget formåede. Endnu mere talende
er det efter hjemlige forhold usædvanligt store
materiale af projekttegninger, der gennem åre
ne
udarbejdedes
til
kirken.
Frederikskirkens
bygningshistorie skulle blive meget langvarig
og
problemfyldt.
Allerede
1770
indstilledes
byggeriet »for en tid«, da det erkendtes, at de
økonomiske ressourcer ikke stod mål med de
store forventninger og ambitioner, der var
nedlagt i projektet. I de næstfølgende årtier
skulle det ikke skorte på forslag til gennemfø
relsen af byggeriet i en modereret version, men
den økonomiske baggrund – og til tider vel
også den politiske vilje – savnedes. Marmor
pladsen lå derfor hen som stenbrud med kir
kens torso som en malerisk ruin.
Efter forfatningsændringen 1849 fik Frede
riks kirke status som statsejendom og var såle
des ikke længere i kongehusets private besid
delse. Dens symbolbetydning som kongemin
de gled herefter noget i baggrunden, og der var
nu åbnet for mere nøgterne spekulationer om
kring sløjfningen af hele anlægget og bebyggel
sen
af
området
med
beboelsesejendomme.
C. F. Tietgens overtagelse af Marmorpladsen
»med den derpaa værende Ruin« 1874 bremse
de for alle videre overvejelser. Med Ferdinand
Meldahl som ledende arkitekt lykkedes det
omsider
at
virkeliggøre
enevoldsmonarkernes
storladne foretagende. Kirken blev rejst med
sin vældige kuppel – et statussymbol, som in

gen europæisk hovedstad af en vis betydning
måtte undvære. Det officielle motiv var imid
lertid et andet. Bygherren selv fremhævede, at
Frederiks kirke opførtes som en »Grundtvigsk
Katedral«, – et monument for N. F. S. Grundt
vig og tillige et samlingssted for hans menig
hed (s. 638).
Sognet. Med Frederiks kirkes placering i NyKøbenhavn 1749 skulle efter planerne realiseres
et længe næret ønske om en sognekirke til be
tjening af områdets og i første række Frederiksstadens beboere. Samtidig kunne Frederik V
herigennem fuldbyrde de intentioner i den hen
seende, en række af hans forgængere havde
haft. Valget af centralformen og anlæggelsen af
kirken i byplanen som fixpunkt for en lang ga
deakse var allerede foregrebet i den tolvkantede
S. Anna Rotunda, som Christian IV o. 1640 lod
anlægge tæt ved Østervold. Kirken blev ganske
vist opgivet igen o. 1660 (jfr. DK. Kbh.By. 6
(under udgivelse)), men tanken om en rundkir
ke spøgte også senere. Det fremgår af Henrik
Ryses Kastelsprojekt fra 1661 (DK.Kbh. By, 3,
s. 410). Hertil eller til planlægningen af den nye
kirke (Vor Frelsers kirke) på Christianshavn
knytter sig antagelig en serie udkast til kuppel
kirker
fra
1600’ernes
anden
halvdel
(jfr.
DK.Kbh.By, 2, s. 472). Endelig lod Christian
VI
projektere en kuppelkirke, der skulle opfø
res til minde om reformationsjubilæet 1736,
enten i Gothersgade eller Store Kongensgade.
Tegningen hertil var udarbejdet af den unge
hofbygmester Nicolai Eigtved, der godt en
halv snes år senere skulle forestå Frederiks
kirkens
projektering
(om
reformationskirken,
jfr. DK.Kbh.By, 6 (under udgivelse)).
Selv om ingen af disse kirkeprojekter således
skulle blive gennemført, rejste der sig fra slut
ningen af 1600’rne forskellige mindre kirker og
kirkesale i området. Det gjaldt dog for samt
lige, at de enten var standskirker (Kastelskirken
og
Garnisonskirken)
eller
institutionskirker
(kirkesalene i Søkvæsthuset og Stokhuset, fra
1752 tillige i Abel Cathrines stiftelse og fra 1757
og 1769 i Frederiks Hospital og Almindelig
Hospital). Om disse, jfr. DK.Kbh.By, 6. En
delig fandtes i området en kirke til den refor
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Fig. 2. Marmorkirken, set fra Grønningen.
Church seen from Grønningen. Oil painting by Emil Lund 1901.
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NOTER TIL S.463-66
For arkivalier, litteratur og forkortelser, jfr. i øvrigt
s. 761.
1
Peder Hersleb: Rigernes almindelige Jubel-Glæde
over Guds Naade mod den Oldenborgske Stamme
(...) Tillige en kort Jubel-Tale paa Festens tredie Dag
ved en ny Kirkes (Friderichs Kirkens) Grundlæggelse (...) U.å. (1749); s. XXI.
2
Jfr. Rtk. 423. 2-9. Overbygningsdirektionen, Kopibøger. 10. dec. 1771: »der Marmor Kirche.«
3
Jfr. August Nissen: Samling og Bestemmelser vedrørende Københavns Kommune 1607-1839, 1919,
s. 37f.
4
Den Danske Atlas, II, 1764, s. 193f.
5
RA. DaKanc. H.6. Forestillinger for 1. Departement, 1804, nr. 231.
6
August Nissen (note 3), s. 302.
7
Ved
embedet.
Korrespondanceprotokol
18751909.

Fig. 3. Idealprospekt af Frederiksgade med Frederikskirken til højre og Amalienborg plads til venstre. Kobber
stik 1763 af G. E. Rosenberg efter tegning af N.-H. Jardin. Fra »Plans, coupes et élévations de l’Eglise royale de
Fréderic V«, 1765 (1769) – Ideal view of a street: Frederiksgade, with Frederik V’s Danish church, Frederikskirken on
the right, and Amalienborg Plads on the left, print by G. E. Rosenberg, after a drawing by N. H. Jardin. From »Plans,
coupes et élévations de l'Eglise royale de Fréderic V«, 1765 (1769).

FREDERIKS KIRKE I
1749 – 1770
BYGNINGSHISTORIE
NOTER S. 558

ter fik navn efter den regerende monark, Frede
rik V, og det var langt mere end blot en tom
dens tidlige bygningshistorie er uløseligt for
gestus.
Kongen
stod skulle
selv rejse
som grundejer af det
bundet med anlæggelsen af Frederiksstaden – den nye bydel,
der i årene
fra 1749
jordstykke, der for bydelens vedkommende
sig nord for den gamle bykerne på jordene af
blev overladt private liebhavere med Køben
det 1689 nedbrændte lystslot Sophie Ama
havns magistrat som mellemled. Undtaget var
lienborg (fig. 6). Både kirken og det nye kvar
dog i første instans et areal midt i området,
Indledning. Projekteringen af Frederiks kirke og
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stensværk), der blomstrede op i kølvandet på
byggeriet.
Fremfor alt fik det store foretagende dog en
politisk
symbolværdi.
Grundstensnedlæggelsen til kirken skete under fejringen af det olden
borgske
kongehusjubilæum
oktober
1749
(s. 473). Som en samtidig mindemedalje fast
slog, opførtes Frederikskirken i taknemmelig
hed mod Gud for 300 års velgerninger imod
det oldenborgske hus (jfr. s. 473). Eller som det
poetisk udtryktes af Christian Wadskiær i et lej
lighedsdigt:

Fig. 4. Mindemedalje, udført ved Frederik V’s død
1766 af Daniel Jensen Adzer efter tegning af Jo
hannes Wiedewelt (s. 469). Nationalmuseet. – Medal
commemorating the death of Frederik V in i 1766, struck by
Daniel Jensen Adzer after Johannes Wiedewelt.

hvor fire palæer skulle opføres omkring en ot
tekantet plads. Også kirkens grund, en tidlige
re lysthave, der havde tilhørt kongens tante,
prinsesse Charlotte Amalie, forblev i majestæ
tens eje. På samme måde påtog Frederik V. sig
selv at finansiere det ambitiøse kirkeprojekt.
Set ud fra et samfundsøkonomisk og socialt
aspekt måtte Frederiksstadens anlæggelse ube
tinget blive til gevinst for residensstaden. Det
understregedes da også i gavebrevet af 12. sept.
1749 til byen København, hvordan det nye
kvarter takket være sin bekvemme nærhed til
havnen og toldboden »ikke lidet kan contribuere Commerden at facilitere og befordre«.1 Her
til føjedes – ikke uvæsentligt – at bydelen sam
tidig kunne blive til nytte og zirat. For opførel
sen af kirken kunne lignende nyttesynspunkter
fremføres. En relevant motivering var afhjælp
ningen af den akutte kirkenød i det urimeligt
store S. Nikolaj sogn, der også måtte betjene NyKøbenhavns indbyggere (se ovenfor). Samti
dig skulle byggepladsen blive befordrende så
vel for de implicerede kunstnergrupper og
håndværksfag, som for de industrier (det nor
ske marmorbrud og det bornholmske sand

»Kongen selv, det store Tempel,
Har et mindre her bestemt
Til Erkiendtligheds Exempel,
At Guds Tak blev ikke glemt
For Trehundred-Aarig Alder
Af den Himmelborgiske,
Som sig Oldenborgisk kalder,
Danske Konge-Linie ...«2

Oprindelig skulle selve kirkebygningen have
båret dette til skue med en krans af de 12 olden
borgske monarkers portrætmedaljoner, place
ret på kuppeltamburen (s. 478f.).
Frederiksstadens
andet
betydningsmættede
monument var Frederik V.s rytterstatue på
Amalienborg plads. Grundstenen til soklen
blev karakteristisk nok lagt i forbindelse med
fejringen af enevoldsregeringens 100-års jubi
læum oktober 1760. Finansieringen af rytter
monumentet, der allerede omtales på et tidligt
stadium af bydelens projektering, skyldtes han
delens
repræsentanter,
Asiatisk
Kompagni,
som »Kongen et Minde vil sette, Fordi han den
gjorde i Rolighed glad«.3 Bydelens to tyngde
punkter, – Guds hus og monumentet for »Hans
fuldkomne Billede«4 – knyttedes sammen af
en gade, Frederiksgade, der samtidig dannede
tværaksen i det store anlæg (fig. 7).
Det blev ikke bygherren, Frederik V, beskå
ret at se det ambitiøse kirkeprojekt fuldendt i
sin levetid. Men alligevel fremhævedes Frederikskirkens opførelse blandt kongens vigtigste
fortjenester ved hans død 1766.5 Betegnende
nok er det også denne kirkes facade (i den af
N.-H.Jardin planlagte skikkelse), der tillige
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med Fromheden pryder forsiden af Daniel Jen
sen Adzers mindemedalje, udført efter tegning
af Johannes Wiedewelt (fig. 4). Som randskrift
læses de manende ord: »Vetat mori« (Det hind
rer i at dø). Ikke desto mindre skulle der kun gå
få år, før kongens søn og efterfølger, Christian
VII 1770 valgte at bringe det bekostelige byg
geri til ophør (s. 539f.).
I løbet af de 21 år, Frederikskirkens bygge
plads bestod, skulle monumentet kun komme
til at rejse sig knap en snes meter over jords
monnet, – og det endda blot på skuesiden mod
Frederiksgade. Inden for denne årrække havde
Fig. 5. Udkast til bebyggelsesplan for Amalienborg
have 1749 (s. 469). RA. – Sketch proposal for the deve
mindst seks forskellige arkitekter leveret deres
lopment of Amalienborg Gardens 1749.
forslag til den oldenborgske mindekirke. Først
26. juni 1756 approberedes det projekt, der
(ca. 350 × 600 alen), midtdelt på langs og tværs
skulle blive det endelige – et udkast af den fra
af to ca. 30 alen brede gader. I skæringspunktet
Frankrig indkaldte arkitekt Nicolas-Henri Jarmellem disse er en kvadratisk plads (ca. 130 ×
din. Af de mange forslag, der skulle præsente
alen) –med
et forskellige
firkantet felt
res for majestæten og hans rådgivere, kendes – direkte eller130
indirekte
i alt 16
pro i ottekantet ind
ramning
i
midten,
antagelig
et statuefunda
jekter, der vil blive gennemgået i det følgende,
ment. Planen dækker et areal, svarende til den
tillige med kirkens bygningshistorie i tiden
daværende Amalienborg have (fig. 6); mod
frem til 1770.
nord medtager den desuden en mindre del af
ANLÆGGELSEN AF DEN NYE BYDEL
den tilgrænsende mønstringsplads indtil en østvestgående linje, svarende omtrent til beliggen
I de tidligste kilder vedrørende det ny kvarter
heden af Prinsessegade (ved Landkadetakademiet) og Nygade mellem tømmerpladserne
var kirken endnu ikke nævnt. 21.aug. 1749
mod havnen. Den lange nord-sydgående gade
henvendte oversekretæren ved Danske Kancel
udmunder over for Store Strandstræde. Der
li, Johan Ludvig Holstein sig til sin bror Carl
imod synes den korte tværgade ikke at være sat
Holstein, præses i Admiralitetskollegiet, i an
i forbindelse med den bebyggede halvdel af
ledning af kongens beslutning om overdragel
6
sen af den »saakaldte Amalienborg Plads«.
Bredgade. Gaden fører over i en smal passage
(gangbro?), der udmunder ved U. Fr. Gylden
Admiralitetskollegiet forelagde 29. aug. sagen
løves palæ. En nord-sydgående linje AB, lagt
for Holmens chef, admiral U. F. Suhm, der på
ca. 90 alen fra den angivne gadelinje mod hav
grundlag af en tegning, han »haver bekommet
nen, markerer bebyggelsesgrænsen, som Suhm
af hr. Agent Biørn«, kommenterede planen og
især frarådede bebyggelse for tæt på de brand
ønskede den.
Sagens videre forløb inden for de næste par
farlige tømmerpladser ved havnen.7 Den sum
måneder lader sig følge gennem aktstykker fra
mariske plan, hvis kunstneriske ophavsmand er
de involverede offentlige myndigheder, men
ukendt, hidrørte åbenbart fra storkøbmanden
desværre mangler det omtrent vigtigste: de pla
Andreas Bjørn, en af tidens driftigste forretner, der udarbejdedes parallelt med forhandlin
ningsmænd. Det har derfor været nærliggende
at tillægge ham æren som en af projektets ini
gerne.
Vi kan derfor kun indirekte slutte os til,
tiativtagere.8
hvordan inddragelsen af en kirke har påvirket
Planen (fig. 5) viser et rektangulært område
planlægningen for bydelen. Kirken er første
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Fig. 6. Udsnit af Københavnskort med Amalienborg have og Mønstringspladsen (nr. 10-11), samt prinsesse
Charlotte Amalies have (nr. 12). Fra Den Danske Vitruvius, 1746. – Detail of map of Copenhagen with Ama
lienborg have and Mønstringspladsen (no. 10-11), as well as princess Charlotte Amalie’s garden (no. 12).

gang nævnt 9. sept, i et koncept til det officielle
reskript af 12. sept, om overdragelsen af »Ama
lienborg Have med derved liggende Mynsterplads« til kongens undersåtter.1 Beslutningen
om bebyggelsen blev endelig truffet på et møde
i gehejmekonseillet samme dag, konceptet ud
arbejdedes, og en uge efter kunne betingelserne
for byggeriet således kundgøres. Det fastsloges
her, at »Den paa hele Pladsen forfattede og
approberede Tegning« i alle måder skulle følges
og »ei til Runddelene« bygges.9 Under reskrip
tets syvende punkt anførtes: »Til desto mere
Bequemmelighed for dem, der etablere sig i
denne Deel af Staden, skal der blive bygt en
Kirke i Nærværelse«. Kirkens placering er dog
ikke specificeret. Antagelig har den approbere
de tegning – i modsætning til den ældre – om
fattet både haven og mønstringspladsen, altså
et ca. 1050 × 420 alen stort areal. Endvidere må
der have været angivet et antal »runddele«
(pladser) i eller ved området, som bebyggelsen

måtte tage hensyn til.10 Desuden fire åbninger
gennem
tømmerpladserne
fra
Toldbodgade
mod Stranden foruden den allerede eksisteren
de Nygade.
Det har været nærliggende at antage, at teg
ningen af 12. sept. var udført af hofbygmesteren, Nicolai Eigtved.11 26. sept. 1749 sendte
han nemlig til J. L. Holstein en rentegnet udga
ve af generalplanen. Denne havde Eigtved måt
tet udarbejde på ny »zu folge der allergnädig
sten Approbation nach den aufgeleimten Blätgen«.12 Den rentegnede generalplan, dateret 25.
sept.13 er også gået tabt. Det samme gælder to
tilhørende facadetegninger, dels til ét af de »4
Höfe am Marckt«, dels en standardmodel til
den øvrige bebyggelse.
Der kom til at gå yderligere tre uger, før de
ændrede tegninger nåede frem til Magistra
ten.14 I mellemtiden havde kongen præciseret,
at han selv reserverede sig pladsen, på hvilken
de »4 Hotels« skulle stå, »som skal formere det
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Fig. 7. Christian Geddes kvarterkort 1757 over S. Anna Øster kvarter med Frederiksstaden. – The local map by
Christian Gedde of S. Anna Øster quarter with Frederiksstaden.

mellemste store Torv«.15 Endelig måtte det nu
tages med i betragtning, at der i stedet for de
tidligere nævnte fire små åbninger gennem
tømmerpladserne skulle være én stor åbning
midt for byggepladserne på 200 alen, samt en
46 alen bred allé eller åbning ned til vandet,
nærmest Kvæsthuset. Dette sidste krav blev
dog frafaldet af økonomiske grunde, og en væ
sentlig mindre åbning på kun 32 alen foreslået
»lige for den nye Tværgade« (= Frederiksgade).16 5. nov. forfattede stadskonduktøren et
målebrev på området på grundlag af den ap
proberede generalplan, og 15. dec. kunne Råd
stuen yderligere meddele, at man havde ladet
tage en rigtig genpart af samme. 6. dec. 1749
fik Magistraten omsider skøde på den store
grund, og udstykningen kunne begynde.17
Med generalplanen af 25. sept. må dispositi
onen for Frederiksstaden i alt væsentligt have
været fastlagt, sådan som den kendes fra senere
gengivelser, den tidligst bevarede fra 28. dec.

1750 (fig. 10). Firdelingen af det nu udvidede
område ved hjælp af to krydsende gader er gen
taget fra det ældste udkast (fig. 5), men gader
nes placering er afgørende forrykket, ligesom
den centrale plads’ form og dimensioner er æn
dret. Forskydningen af den nord-sydgående
langgade i retning mod havnen kan være betin
get af admiral Suhms grænselinje, omend hans
krav for bebyggelse hinsides linjen ikke blev
respekteret. Hvad angår tværgadens placering,
er den utvivlsomt afhængig af inddragelsen af
den nye kirkes grund, tidligere prinsesse Char
lotte Amalies have.18 Bredden af centralpladsen
mellem de to skærende gader må også have
været tilpasset efter kirkepladsen (ca. 200 alen).
Det har ikke været muligt af kilderne at aflæse,
præcis hvornår overdragelsen af prinsessens ha
ve har fundet sted (jfr. s. 472). Derfor må det
stå åbent, hvorvidt denne faktor allerede kan
have påvirket planen af 12. sept., eller om den
først fik virkning på den ændrede plan af
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25. sept. Det sidste forekommer mest sandsyn
ligt. Der er en påfaldende overensstemmelse
mellem bredden af kirkepladsen, det først nu
omtalte »mellemste torv« med de fire »Ho
tels«, samt åbningen mod havnen. Dette kunne
tyde på, at alle var brikker i en samlet plan,
hvor tværaksen betonedes gennem en række på
i alt tre pladser fra kirken til havnen.19 Tanken
om en åbning nærmest vandet blev dog forelø
big skrinlagt. Fra sidste halvdel af oktober har
kirkens placering under alle omstændigheder
ligget fast. 21. okt. 1749 approberedes Eigtveds
tegninger til bygningen, og 30. okt. blev
grundstenen lagt (s. 473).

KIRKENS GRUND
Den grund, der blev udset til Frederiksstadens
kirke, var en lysthave, tilhørende Frederik V.s
tante, prinsesse Charlotte Amalie. Haven lå
skråt over for den store Amalienborg have, og
prinsessen plejede her undertiden »at opholde
sig en Times Tid om Sommer-Dagene for at
nyde en Forandring af Luften«.20
Grundstykket strakte sig fra Bredgade i øst
til Store Kongensgade i vest. Mod syd stødte

haven op til en anden lysthave ved U. Fr. Gyl
denløves palæ og mod vest lå Prinsessegade
med den daværende fajancefabrik (fig. 7-8).
Selve havearealet udgjorde en uregelmæssig
firkant, der mod Bredgade målte ca. 190 alen,
mod Store Kongensgade ca. 210 alen, mens
flankerne mod nord og syd var på henholdsvis
175 og 205 alen. Hertil kom imod Store Kon
gensgade et rektangulært område (ca. 20 × 102
alen) med et antal mindre bygninger og skure
til prinsessens gartner (fig. 8). Haven inddeltes
af to krydsende alléer med aflange bassiner. I
knudepunktet var lagt en lille ottekantet pavil
lon med fire lavere hjørnekabinetter, opført
1723 af Johan Cornelius Krieger.21 De fire, næ
sten kvadratiske arealer i hjørnerne udfyldtes af
bede, idet et større område nærmest centrum
kunstfærdigt var prydet med prinsessens kro
nede monogram.
På et ikke nærmere fastlagt tidspunkt inden
oktober måneds slutning må haven være blevet
overdraget kongen. Den ottekantede pavillon
tjente endnu 30. okt. 1749 et vigtigt formål
som ramme om den højtidelige grundstensnedlæggelse. Herefter blev lysthuset og et orangeri
nedrevet, og havens vækster flyttet andetsteds

Fig. 8. Opmåling af prinsesse Charlotte
Amalies have. Udsnit af kort over
Amalienborg kvarter, o. 1740. Store
Kongensgade anes øverst i billedet,
Bredgade nederst. 1:1200 (s. 472).
KglBibl. – Plan of Princess Charlotte
Amalie’s garden. Detail of a map of the
Amalienborg quarter, c. 1740.
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Fig. 9. Prospekt af Bredgade med Kadetakademiet til højre og prinsesse Charlotte Amalies have til venstre,
delvis skjult bag et stakit (s. 472). Tegning udført 5. aug. 1751, i Landkadetternes tegnebog, RA. – View of
Bredgade with the military academy (Kadetakademiet) on the right, and Princess Charlotte Amalie’s gardens on the left,
partly hidden behind a fence. Drawn on 5th August 1751.

hen.22 Lysthaven skulle nu være kirkegrund,
eller som udtrykt i floromvundne vendinger af
biskop Peder Hersleb, »et Plante-Bed, for Siele
at opelske til at blive Retviisheds Planter, for
siden at forflyttes i Guds Lyst-Have her oven
til«.23
GRUNDSTENSNEDLÆGGELSEN
Fejringen af det oldenborgske kongehusjubilæ
um fandt sted i dagene 28.-30. okt. 1749. Alle
rede i april udgik meddelelse til landets biskop
per om programmet for festlighederne, der på
tredjedagen skulle omfatte bl.a. latinske taler af
rektorer og konrektorer ved landets lærde sko
ler.24 Programmet blev i hovedtræk gennem
ført som planlagt, men umiddelbart før minde
festen kundgjordes et nyt punkt for 30. okt.:
Nedlæggelsen af den første sten til en ny kir
ke.25

Kongen ankom om formiddagen til prinses
sens have, ledsaget af et stort følge. I den otte
kantede pavillon midt i haven var der til almin
delig orientering ophængt »Grundrids, Afteg
ning og Facade« af den nye kirke, tegnet af
»Generalbygmester Obrist Eigtved«.26 Sjæl
lands biskop Peder Hersleb holdt først en kort
tale med udgangspunkt i skriftstedet: »Denne
Steen skal blive et Guds Hus« (1 Mos. 27,22)
med en velvalgt hentydning til stamfaderen for
Israels 12 stammer, Jakob, der efter sin vision
om himmelstigen oprejste den sten, han havde
brugt som hovedgærde, til en støtte, der skulle
være Guds hus. Ligesom Jakobsstigen skulle
den kongelige jubelfest minde om Guds nåde,
og den oldenborgske stammes velgerninger var
at lignes ved stigens trin. På samme måde var
nedlæggelsen af kirkens grundsten et vidnes
byrd om kongens gudsfrygt og taknemmelig-
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Fig. 10. Plan af Frederiksstaden 1750. Udsnit af Københavnskort, udført af S. C. Gedde (s. 471). RA. –
Plan of Frederiksstaden 1750. Detail of a map of Copen
hagen by S. C. Gedde.

hed for Guds nåde imod det oldenborgske hus
gennem de seneste 300 år.27
Kongen trådte herefter ned fra pavillonen for
at lægge grundstenen netop dér, hvor altret
skulle stå. Til lejligheden var en tilhugget og
udhulet sten nedsat i haven. Her lagde majestæ
ten en smukt udarbejdet æske af norsk marmor
med forskellige jubelmedaljer, slået til festen.
Deriblandt var en særlig medalje, udfærdiget
netop til denne anledning, med indskriften: »In
Memoriam Servatæ Per Tria Secula Regiæ Do
mus Oldenburgicæ Grato in Deum Animo,
Fredericus V Rex Dan. Norv. Hujus Templi
Primum
posuit
Lapidem
D.XXX
Octobr.
MDCCXLIX« (Til Amindelse, at Gud i 300
Aar har bevaret Det Kongel. Oldenborgske

Huus har Friderich den Femte, Konge til Dan
mark og Norge af et taknemmelig Hierte lagt
den første Steen til denne Kirke den 30. Oc
tobr. 1749).28
Sidenhen blev en dæksten nedhejst, idet kon
gen først med en særlig murske og hammer af
sølv havde lagt kalken hertil. Om stenen gjor
des derpå en mur, øverst lukket med en stor,
tung sten, der blev lagt på til paukers og trom
peters lyd.29
Efter veludført gerning drog de kongelige
tilbage til Christiansborg. Endnu en tid har
Herslebs afsluttende velsignelse nok klinget for
de tilstedeværendes ører – at bygningen måtte
forfremmes og fuldføres til Guds ære og kon
gens glæde, og at »Guds Naade maatte være
med dem, som denne Bygning skulle forestaae,
at deres Gierning maa vel lykkes«. Festdagen
afsluttedes
for majestæternes vedkommende
med nedkastning af jubelmedaljer fra slotsbalkonen og efterfølgende gallataffel. De ved
grundstensnedlæggelsen
medvirkende
hånd
værksmestre og svende blev heller ikke glemt.
Dagen efter indleverede Eigtved en regning på
153 rdl. for et traktement af vin, konfekt, kaffe
og te til de implicerede.30 Selv var hofbygme
steren 28. okt. blevet forfremmet til oberst.31

ARBEJDET INDLEDES.
BYGGERIETS ADMINISTRATION
OG FINANSIERING
Der skulle forløbe omtrent et halvt år fra grund
stensnedlæggelsen, før arbejdet på byggeplad
sen kunne gå i gang. Som nævnt ovenfor forelå
21. okt. 1749 en række approberede tegninger
til kirken, antagelig identisk med det udkast,
der var at se ved grundstenshøjtideligheden
godt otte dage senere.
28.
dec. 1749 fastslog en kongelig resolution,
at Eigtved inden fire uger skulle indlevere
overslag til byggeriet, »nebst dazu gehörigen
Zeichnungen«.32 27. febr. 1750 fremlagdes det
første overslag, der dog kun angik tømrer-,
murer- og smedearbejdet i forbindelse med
fundamenteringen, i alt budgetteret til 37.686
rdl.33 Som understreget af hofbygmesteren

BYGGERIETS ADMINISTRATION • EIGTVEDS FØRSTE PROJEKTER

manglede der endnu oplysninger om de bedste
og billigste materialer, før det endelige over
slag for hele bygningen kunne gives. I øvrigt
var fundamenteringen alt, hvad der inden for
samme år kunne præsteres.
Overslaget af 27. febr. blev forelagt den
øverste instans for landets bygningsvæsen,
Bygningskommissionen af 1742, hvis økono
miske eksperter, Partikulærkammerets kasserer
Gabriel Linde og bogholderen S. G. Hildermann, samt den kommiterede fra Rentekam
meret, Jacob Barchmann, 5. marts udfærdigede
en forestilling til kongen. Man nærede stor be
kymring ved de omfattende udgifter i betragt
ning af »der Zeichnungen wie auch des Obrist
Eigtwedt in der Commission gethanen Anzei
ge«, hvilket mindst ville beløbe sig til et par
tønder guld. Alene kuplen på kirken ville kom
me til at løfte sig 17 alen højere end tårnet på
S. Nikolaj kirke (dvs. ca. 150 alen). Kommissi
onen henstillede derfor til majestæten, at Eigt
ved i overensstemmelse med sin instruks som
hofbygmester og de kongelige ordrer udarbej
dede et generaloverslag for hele byggeriet med
tilhørende tegninger. 17. marts resolverede
Frederik V dog, at arbejdet med pilotering og
fundering snarest skulle gå i gang og det ind
sendte overslag derfor foreløbig godkendes.
Men Eigtved skulle inden seks uger aflevere et
ordentligt generaloverslag og samtlige tegnin
ger til kommissionens gennemsyn og udtalel
se.34 21. april forelå beregningerne vedrørende
omkostningerne til hele kirken, i alt 259.407
rdl. Indlagt i beregningerne findes et udateret
(samtidigt?) overslag fra stenhuggermester Ja
cob Fording over udgifterne, såfremt bygnin
gen skulle beklædes med marmor ind- og ud
vendig. Dette ville betyde en merudgift på
465.814 rdl., i alt 725.221 rdl.35 Efter Eigtveds
sidste projekt af 6. maj 1754, som Anthon et år
efter vurderede, ville beløbet dog kun blive på i
alt 598.000 rdl. (jfr. s. 492).
Det var som nævnt Bygningskommissionen,
der i henhold til sin instruks af 25. april 1742 i
den første fase fik opsyn med kirkebyggeriet. I
kommissionen var både Eigtved og hans kolle
ga, Lauritz de Thurah, beskikkede.36 Kommis
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sionen var underlagt Adam Gottlob Moltke,
kongens nære ven, hofmarskal og direktør for
Partikulærkammeret. Denne havde fra begyn
delsen haft overdirektionen over kirkebygge
riet. Samarbejdet med Eigtved forløb dog
langtfra gnidningsfrit (jfr. s. 484), og det kan
have været en af årsagerne til, at man 31. marts
1753 valgte at nedsætte en særskilt kirkebygningskommission. Den nye kommission talte
foruden Moltke og Barchmann (tilforordnet),
gehejmeråderne C. A. Berckenstein og J. H.
E. Bernstorff, overceremonimester V. C. von
Plessen, samt som anden tilforordnet, kabi
netssekretær F. C. Esmarck. Dens opgave var
som mellemled mellem bygmesteren og kon
gen at have overopsyn med arbejdet, materiale
leverancerne (vigtigst af alt den norske mar
mor) og økonomien, samt føre tilsyn med for
arbejderne til kirkens udsmykning og til de
vigtigste inventarstykker (alter, prædikestol,
vaser, skjolde og figurer).37 Esmarck forvaltede
fra 4. april 1750 den årlige udbetaling fra parti
kulærkassen, oprindelig fastlagt til 40.000 rdl.
pr. år, men ifølge resolutionen »foreløbig« be
grænset til 16.000 rdl. De årlige bevillinger
blev dog suppleret med tilskud fra kongens
egen kasse, i alt en sum på 51.000 rdl. frem til
1756.38
EIGTVEDS FØRSTE PROJEKTER
1749-52
I de fem år Eigtved ledede Frederikskirkens
byggeri, fra efteråret 1749 til sin død 7. juni
1754, udarbejdede han mindst fem forskellige
projekter, hvoraf fire er daterede, henholdsvis
21. okt. 1749, 20. marts 1752, 10. april 1754 og
6. maj 1754. Blandt disse er bevaret tegninger
fra udkastene af marts 1752 (s. 478) og april
1754 (s. 489). Det tidligste forslag fra 1749 lader
sig antagelig belyse gennem en udateret plan og
et tværsnit af kuplens tagværk. Hertil slutter
sig en fundamentsplan, der lader sig deducere
af senere optegninger (s. 478). Det senest ap
proberede projekt af maj 1754 er omtalt i en
afgangsliste
fra
Partikulærkammeret
1774
(nr. 15, facade og profil), men synes ikke beva
ret (s. 491).39 Derimod kendes et udateret for-
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Fig. 11. Fundamentsplan af Eigtveds kirke. Rekonstruktion på grundlag af G. D. Anthons og N.-H.Jardins
planer fig. 44 og 53. 1:600 (s. 478). Tegning MN 1985. – Foundation plan of Eigtved’s church. Reconstruction on the
basis of G. D. Anthon’s and N. H. Jardin’s plans, figs. 44 and 53.

slag, udarbejdet formentlig samtidig med pro
jektet af april 1754 og i hvert fald før det sidste
udkast fra maj (s. 490). I afgangslisten er nævnt
endnu et sæt tegninger fra Eigtveds hånd (nr. 9,
to grundplaner, en profil og en facade). Disse
kan referere til et af de ovennævnte projekter
eller måske hidrøre fra et, nu ukendt, forslag.
Eigtveds først approberede projekt, der ikke
tidligere har været nævnt i litteraturen, forelå
21. okt. 1749, knap en måned efter den rentegnede generalplan over hele området.40 Det er
antagelig dette forslag (omfattende grundrids,
»Aftegning« (her et prospekt?) og facade), der
kunne beses i havepavillionen ved grundstens
nedlæggelsen (s. 473). En anden samtidig be

skrivelse nævner alene »en Prospect-Tegning
(...), (hvoraf) man kunde slutte sig til, at det vil
blive en meget ziirlig og prægtig Bygning,
prydet med 3 Taarne«.31 Det må være den høje,
lanterneprydede midtkuppel, der sammen med
de to flankerende tårne har givet anledning til
denne lidt misvisende omtale. At den meget
høje kuppel var et karakteristisk element allere
de i dette første forslag, herom vidner dog også
Bygningskommissionens omtale fra 5. marts
1750 (s. 475). Når man dertil føjer, at facaden
kun på enkelte punkter (udvidelse af indgangs
partiet og åbningerne herover, samt tilføjelsen
af de kongelige medaljonportrætter) blev revi
deret i projektet af marts 1752 ifølge en påskrift
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på den bevarede tegning (fig. 14), må det for
modes, at kirkens udformning i hovedtræk har
været fastlagt allerede 1749.
Kirken var formet som en centralbygning,
hvis tre nedre stokværk dannede sokkel for den
usædvanligt høje tamburbårne midtkuppel og
de to lavere sidetårne med løgkupler. En sam
menligning med de bevarede facadetegninger
fra 1754 (fig. 19 og 24) viser, at Eigtved i den
efterfølgende fase kun ændrede enkelte detaljer.
En væsentlig afvigelse fra 1752-projektet var
dog tamburens udformning. Herom vidner to
udaterede tegninger af bygningens øvre del: et
tværsnit gennem kuplen med angivelse af tag
værkets tømmerkonstruktion og fire tilhøren
de planer, alle samlet på ét blad (fig. 12-13).41
Dimensionerne og profilen svarer nøje til 1752tegningen, bortset fra to væsentlige detaljer,
udformningen af tamburens vinduer og hoved
gesimsen herover. Tagværksplanens nederste
(halve) diagram må svare til et snit gennem
tamburens vinduesetage. Det viser et system
med seks åbninger (dvs. i alt 12), indbyrdes
adskilt af skiftevis enkelte og dobbelte volutter
(fig. 13). Denne sekvens genfindes 1752, dog
med den vigtige forskel, at åbningernes antal er
reduceret til 10, idet de to vinduespar i øst og
vest er blevet slået sammen til to store åbninger
over hovedindgangen.42 Det var netop denne
forandring, der i følge påskriften var tilkom
met 1752. De enkelte indaddrejede volutter, er
blevet erstattet af fremspring, kronet af statuer.
Hovedgesimsen på tværsnittet (fig. 12) genta
ger skemaet med volutter, der her er udaddrejede, som det endnu ses på sidetårnene 1752
(fig. 14). Disse blev sidenhen erstattet med por
trætmedaljoner. Samtidig er de nedre partier
ved kuppelfoden blevet smykket med ekstra
Fig. 12-13.
mentlig fra
12. Snit af
tamburetage
(s. 477). –

Snit og planer af kuppel og lanterne, for
Eigtveds første projekt 1749. 1:600. RA.
kuppel og lanterne (s. 477). 13. Planer af
samt af kuplens og lanternens tagværk

Cross-section and plans of the dome and lan
tern, probably from Eigtved’s first project 1749. 12.
Cross-section of the dome and lantern. 13. Plans of the
drum storey, as well as the roof construction of the dome
and lantern.

Danmarks Kirker, København
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profilled. Kuppeltværsnittet og de tilhørende
planer afspejler således et ældre stadium i for
hold til 1752-projektet og er formentlig udar
bejdet som supplement (måske ledsaget af et
arbejds- og materialoverslag) til det approbere
de sæt af 21. okt. 1749.43 At dette ikke har været
tilstrækkeligt detaljeret som grundlag for byg
gearbejdet, herom vidner en kongelig henstil
ling om flere tegninger, både af 28. dec. 1749
og 17. marts 1750.34
27. febr. 1750 afleverede hofbygmesteren dog
en tegning til kirkens fundament, ledsaget af et
overslag vedrørende denne del af bygningen.
Fundamentsplanen, der opnåede approbation i
tiden mellem 27. febr. og 30. maj 1750, er ikke
bevaret. Men den kan som nævnt udledes fra
senere planer af G. D. Anthon og N.-H.Jardin
(fig. 36, 44, 53). Planen giver en væsentlig in
formation om kirkens indre pillekrans på det
tidlige stadium (fig. 11). 12 støttefundamenter
er angivet inden for den ydre ringmur. Frareg
net underlaget for alterpartiet i vest og hoved
indgangen i øst har dette antagelig svaret til 10
piller i kirkerummet. Dette bekræftes af på
skriften på den tidligst kendte grundplan fra
april 1754 (fig. 18). Her er som anført bibeholdt
de seks hovedpiller med forstærkning, mens fi
re mindre piller er udeladt. På planen er dog
angivet fire pillepar af væsentlig reduceret om
fang i nordøst, nordvest, sydøst og sydvest, på
de oprindelige støtters plads.
I begyndelsen af maj 1750 udløb den af kon
gen i marts angivne frist på seks uger for indle
vering af overslag og tegninger. Eigtved havde
dog allerede 21. april affattet en »Ohngefehrliche Berechnung« over samtlige udgifter. Om
han også fremkom med flere arbejdstegninger
er uvist, men ret sandsynligt. Dog har der næp
pe før 20. marts 1752 foreligget et nyt samlet
projekt at dømme efter hans brev til Moltke af
samme dato.35
Baggrunden for udarbejdelsen af det nye for
slag kan have været et ønske om en dekorativ
forbedring af det gamle projekt. Dette støt
tes af en korrespondance mellem Moltke og
den designerede udenrigsminister J. H. E.
Bernstorff. I et brev 14. aug. 1751 – det eneste

kendte aktstykke i sagen – takker Moltke Bern
storff for den »Plan de l’eglise«, som han har
modtaget. Han nævner desuden, at Eigtved sy
nes meget tilfreds med »des idées de monsieur
Varin« og siger, at planen vil være ham til stor
hjælp i forbindelse med kirkens udsmykning
(»l'embelissement de l’eglise«). Brevet omtaler
endelig, at en planlagt Frankrigsrejse for Eigt
ved samme sommer antagelig må udskydes til
den kommende vinter.44 Muligvis er det Eigt
veds Norgesrejse september 1751, der har stil
let sig hindrende i vejen (s. 484). Med udgangs
punkt i Moltkes brev må man slutte, at Eigt
veds approberede tegninger fra 1749 gennem
Bernstorff, der siden årets begyndelse residere
de i Danmark, har været sendt til sagkyndig
vurdering i Paris. Det var en fremgangsmåde,
som også skulle benyttes ved andre af kirke
projekterne (s. 508). Den rådspurgte »monsieur
Varin«, måske billedhuggeren og bronzestøbe
ren Pierre Varin,45 udarbejdede et forslag, der
endnu 1774 registreres under Varins navn i Par
tikulærkammeret. Det beskrives her som om
fattende i alt tre tegninger (grundrids, profil og
facade).39 Ingen af disse kendes. Derfor vides
det heller ikke, om Varins konsulentvirksom
hed bestod i andet end forslag til en dekorativ
forbedring af Eigtveds projekt.
Facadetegningen af 20. marts 1752 (fig. 14)
var del af et sæt på i alt fire blade, mærket »A« –
»D«. Facadetegningen er i nederste venstre
hjørne mærket »Lit. C«.46 Sættets øvrige dele
omfattede, som anført i den ledsagende beret
ning af Eigtved, to grundrids (»A«-»B«) og et
alternativt forslag til facaden (»D«). Disse tre
tegninger kendes ikke. Hovedindgangsdørene
var som nævnt blevet gjort bredere og større,
således »dass die fahrende im trockenen absteigen können«. Åbningerne herover, samt i
3. etage, var tilsvarende udvidet. Endelig fore
slog Eigtved, at »zum Gedächtnis über den
Haubt-Gesimse der 3te Etage, der Allerhöchst
Regierende Oldenburgische Stam bis jetziger
Zeit en Medaille angebracht werde«. Som et
variationsforslag fremlagde hofbygmesteren en
tegning (»D«), hvor der også i 3. etage var stør
re åbninger (ikke alene mod øst og vest), flan-
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Fig. 14. Hovedfacade. Eigtveds projekt af 20. marts 1752. 1:600 (s. 478). Kunstakademiets Bibliotek. – Main
facade. Eigtved’s project of 20th March 1752.
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Fig. 15. Alternative forslag til udformningen af portalpartiet, jfr. projektet af 20. marts 1752 (s. 480). Kunsta
kademiets Bibliotek. – Alternative proposals for the principal entrance, cf. project of 20th March 1752.

keret af joniske søjler. Dette ville ganske vist
forbedre kirkens udseende, men dog være for
bundet med ekstra omkostninger, idet søjlerne
ville komme til at træde foran fundamentet og
(i forhold til etagen under) hvile på hvælvene.35
Trods de ekstra udgifter skulle dette forslag,
der dels forbedrede lysforholdene i kuppelrum
met, dels bragte lanternens system i harmoni
med tårnenes joniske orden, blive inkorporeret
i det næstfølgende, bevarede udkast af april
1754 (fig. 19). Tårnene i fig. 14 følger i øvrigt
bygningens dekorative system i hovedtræk
med afvekslende fuget og glat parti forneden,
men der er ikke korrespondance mellem vin
duesformer eller -højder i underdelens 2. og
3. stokværk. Også i de øvre etager, svarende til
kirkebygningens tambur og hovedgesims, fin
des variationer. Over for tamburens volutformede pilastre er der som nævnt højere joniske
søjler. Tårnenes brede hovedgesims har dob
belte volutter (som i det ældre forslag), men nu
placeret overfor de 12 kongemedaljoner. Den
høje tilspidsede kuppel gennembrydes af to eta
ger åbninger, som giver lys til den indvendige
kuppellanterne – et forhold, der ikke var illu
streret i de ældre kuppeltegninger (fig. 12-13).
Den kronede, udvendige lanterne afslutter søj
leordnernes rangfølge opadtil med korintisk

orden. Bortset fra dekorative detaljer svarer
profilen til fig. 19.
Facadetegningen af 1752 illustrerer, hvordan
bygningskompleksets lave underetage med sin
vandrette fugning klart har haft karakter af
sokkel for de to ovenliggende etager, der var
smykket med pilastre og søjler i dorisk orden.
Denne opbygning er, som det ofte er blevet
fremhævet, sikkert bevidst tilpasset Amalienborgpalæerne. Dog er kirkefacadens øvre
del ca. 4 alen højere end de tilsvarende led på
palæerne som en understregning af dens større
betydning.47 Over den vandrette hovedgesims
ses en balustrade, som netop gennembrydes i
midten af en frontispice med den kongelige
bygherres monogram i rocailleprydet ramme.
På hver side heraf symboliserer to liggende
kvindefigurer kongens valgsprog »Prudentia et
Constantia«, mens den vingede Fama ovenover
udbasunerer monarkens ry. De fire flankerende
figurer viser dyder (Justitia, Temperantia (?))
eller andre personifikationer (kvinde med spejl
og buste, kvinde med trompet og løve
(Gloria?)).
Seks bevarede variationer til hoveddøren og
frontispicen viser udkast til dekorative ændrin
ger (fig. 15-17, 73).48 Det fremgår ikke af Eigt
veds beretning, om disse udgjorde en del af
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Fig. 16. Alternative forslag til udformningen af portalpartiet, jfr. projektet af 20. marts 1752 (s. 480). Kunsta
kademiets Bibliotek. – Alternative proposals for the principal entrance, cf project of 20th March 1752.

sættet. I princippet kan de også være tilkommet
som et særskilt supplement. Forslagene berører
højden af hoveddøren og dennes form, den
overliggende kartouche og de flankerende par
tiers fugning og udsmykning (fig. 15-16, 73).49
Den alternative frontispice indføjer et nyt ele
ment: en trekantfronton, på hvis skrånende si
der de to dyder har fået plads, mens det konge
lige navnetræk, nu formet som et spejlmono
gram, ses over gavlspidsen i et pæreformet
skjold (fig. 17).

BYGGEARBEJDET
UNDER EIGTVEDS LEDELSE
1750-54
Med den kongelige resolution af 17. marts 1750
var der officielt givet grønt lys for byggearbej
dets påbegyndelse, dvs. for opførelsen af fun
damenterne i henhold til Eigtveds foreløbige
plan af 27. febr. En ældre kongelig resolution af
9. sept. 1749 havde imidlertid fastlagt, at man i
forbindelse med arbejder på kongens slotte og
bygninger skulle lade afholde licitation blandt
de til det pågældende arbejde mest anvendelige
håndværkere for at opnå et så økonomisk til
bud som muligt.50 Denne forordning måtte
bygningskommissionen
nødvendigvis
tage

stilling til, selv om Eigtved allerede havde ind
hentet tilbud fra murermester Krause og tøm
rermester Zuber. Som et kompromis foreslog
man dog i betragtning af byggeriets vigtighed
at lade kongen selv vælge blandt fire af Eigtved
anbefalede murermestre og et tilsvarende antal
tømrere. Materialeleverancerne blev derimod
udbudt i licitation. Kongen bifaldt 27. april
uden videre den sidstnævnte beslutning. Hvad
angår selve fundamentsarbejdet, valgte han de
to mestre, som Eigtved allerede havde indhen
tet tilbud hos, og som i øvrigt begge figurerede
på den fremsendte liste. For opførelsen af selve
kirken ville kongen dog først meddele sin reso
lution, når de komplette overslag forelå. I øv
rigt indrømmedes toldfrihed for de til funda
mentet fornødne pommerske bjælker og spær,
tillige med en tilladelse til frit at anvende red
skaber og håndlangere fra byggepladsen ved
residensslottet.51
30.
maj 1750 var kontrakterne vedrørende
fundamentsarbejdet opsat og 15. juni approbe
ret, såvel med håndværkere (murermester
Krause, tømrermester Zuber), som med leve
randørerne (teglmestrene Peter Henningsen og
Hans Korff, firmaet Bonfils og Oberkampf an
gående kalk, brændt med stenkul, hofstenhug
ger Jacob Fording for kalk, brændt med træ,
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samt Jacob Madsen og Johan Conrad Reusch
for leverancen af groft mursand). For den fort
satte leverance af materialer til det øvrige kirke
byggeri havde man i licitationsprotokollen an
ført, at eventuelle liebhavere hertil ville få nær
mere besked i januar (1751). Leverandørernes
kontrakter indeholdt da også et tilbud om se
nere leveringer.52
21. april 1750 fremlagde Eigtved sin om
trentlige beregning af de samlede omkostnin
ger ved byggeriet. Foruden fundamentsudgifterne, der hvilede på de allerede indhentede
overslag, var her anført de forventede beløb for
materialer (mursten, kalk, sand, tømmer og
tov) og arbejdsløn (murere, tømrere, kobber
dækning »mit Ornamenten«, snedker og bil
ledhuggere til arbejdet på kongens kirkestol og
prædikestolen). Alt i alt anslået til 259.407 rdl.
og 37 skilling (!).35 Blot fire år senere var det
ganske andre tal, der nævntes (s. 494f.). En
meget væsentlig post var i øvrigt udeladt af det
første budget: udgiften til kirkens beklædning
(se ndf.).
Indtil videre koncentrerede man sig om byg
gepladsens etablering og fundamentsarbejdet.
17. marts blev Hinrich Block ansat som bygningsforvalter med bolig i gartner Bruhns tidli
gere residens ved den nuværende kirkeplads,
og fra 6. april blev løjtnant Agricola stillet i
spidsen for arbejdsstyrken. Samme dag be
gyndte gravningen til fundamentet.53 Det er
ikke gennem regnskaberne muligt at fastslå
præcist, hvor langt man nåede inden for de
enkelte år i den tidligste fase. 1750 må arbejdet i
første række have bestået af pilotering med
nedramning af pæle og nedstampning af sten,
bl.a. gamle mur- og kampesten fra Ama
lienborg plads. Arbejdet besværliggjordes af
tilsivende vand fra den fugtige grund, og 20
ærlige slaver var siden 24. aug. 1750 bestandig
beskæftiget ved pumperne. Man arbejdede dog
med så stor ildhu, at naboejendommens brønde
tørlagdes. Efter standsningen af arbejdet i de
kolde
vintermåneder,
hvor
fundamenterne
midlertidigt tildækkedes, videreførtes bygge
riet 1751 og 1752. Som understreget i både Zu
bers og Krauses kontrakter omfattede arbejdet

også en forberedelse til placering af »die einwendige Pfeiler, sonach der Zeichnung in die
Öfnungen angedeutet (sind)«.51 Murermester
Krauses kontrakt lød på opførelse af fundamentsmurene 4 alen under og 2 alen over hori
sonten. Dette mål synes nået i sommeren 1752.
Fra august samme år udbetaltes i hvert fald 500
rdl. i afdrag til fortsættelsen af muren over ho
risontniveau udover det allerede i kontrakten
fastlagte beløb. Heraf afregnedes for sidste rate
15. jan. 1752. Der var da ifølge en opgørelse pr.
29. marts 1756 af Lauritz de Thurah, der ledede
arbejdet på byggepladsen efter Eigtveds død,
opmuret 4631 alen3 over horisonten.53 Men ar
bejdstempoet var fra 1753 mærkbart nedsat.54
Materialleverancerne
indledtes
ligeledes
1750. Efter kongelig resolution af 27. april op
nåedes toldfri indførsel af det fornødne tøm
mer, der i henhold til aftale leveredes af køb
mændene, rådmand Falck, Peter Casse og Hel
ge Holm. 26. febr. 1751 opnåedes frihed for
fragtafgift, stempelpapir og accise for de skibe,
der transporterede mursten, eftersom »denne
Friderichs Kirke bliver opbygt af Vores eegne
Midler, Gud til Ære, Hoved Staden til Zirath,
saavelsom og Stadens Indvaanere, følgelig og
Magistraten i fremtiden til Gavn og Nøtte«.53
Men kongen ønskede ikke at berøve toldbe
tjentene deres skriverpenge, der skulle udredes
af kirkekassen. Efterhånden som byggemateri
alerne indløb, oplagredes de dels på selve kirke
pladsen, dels for det tungere gods’ vedkom
mende på kajen ved Søkvæsthuset, hvortil kir
ken siden 1750 betalte særlige bolværkspenge
for losning og lægning af materiel. Ifølge kon
gelig resolution af 28. april 1751 installeredes
der en kran her.55
I årene 1750-54 er materialerne strømmet ind
i en mængde, der snart oversteg det i kontrak
ten fastlagte kvantum. Således havde tegl
værksejerne Henningsen og Korff frem til 1754
leveret mere end den dobbelte mængde mur
sten. Det har muligvis i en vis grad sløret den
kendsgerning, at den anden hovedleverandør,
Madame Erichsen fra Nivå teglværk i stedet for
de aftalte 400.000 sten kun havde erlagt 4.500
stk. pr. 3. aug. 1750. Det øvrige kvantum eller
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Fig. 17. Alternativt forslag til hovedfacadens frontispice, jfr. projektet af 20. marts 1752 (s. 480). Kunstakade
miets Bibliotek. – Alternative proposal for the frontispice of the main facade, cf project of 20th March 1752.

en mængde på 330.936 stk. var derimod bragt
til en anden byggeplads i nabolaget, Moltkes
palæ på Amalienborg plads, der disse år rejste
sig i et hastigt tempo. Det var så meget desto
mere problematisk, eftersom disse sten var ⅔
rdl. billigere end de øvrige, og kongen herigen
nem kunne have sparet betydelige udgifter.
Moltke havde selv tilbudt at erstatte murstene
ne enten »in Natura oder mit Gelde a 6⅔ rdl.
oder 7 rdl. pr. mille«, men Frederik V valgte
»aus besondern Gnaden« at skænke stenene til
sin yndling og lade beløbet tilbagebetale af Par
tikulærkassen.56
SPØRGSMÅLET OM
DEN NORSKE MARMOR
Inden for de første travle byggeår havde man
endnu ikke taget endelig stilling til det yderst
relevante spørgsmål: hvilket materiale kirken
skulle beklædes med, indvendig såvel som ud
vendig. Først 1753 faldt den kongelige resolu
tion om valget af norsk marmor, men talrige
undersøgelser og overvejelser var gået forud. I
denne forbindelse var det ikke uden betydning,
at både Eigtved og stenhuggermester Fortling

havde interesser i leverancen. Begge var inde
havere af marmorbrud i Østnorge (ved Gjellebæk i Lier herred).57 Hertil kom, at Eigtved
stærkt anbefalede et nyligt fundet sandstensbrud i Nærud (se ndf.).
Overvejelserne om norsk marmor synes alle
rede begyndt i foråret 1750. Indlagt i Eigtveds
beregning af 21. april over de samlede bygge
omkostninger findes et udateret Promemoria,
med angivelse af omkostningerne til en samlet
beklædning af kirken efter et af Fortling pro
jekteret overslag.35 At spørgsmålet om norsk
marmor blev drøftet på dette tidspunkt, be
kræftes af, at udenrigsminister Johan Sigis
mund Schulin kort før sin død (13. april 1750)
skal have givet Fortling et mundtligt tilsagn
om leverancen på marmor til »der untersten
Sockel an der gantzen Circumferentz«. Da
Fortling fremførte sit tilbud i sommeren 1750,
måtte Eigtved dog bemærke, at der endnu intet
var resolveret herom. Kongen accepterede alli
gevel tilbudet.58 Fortling fremsendte 4. nov.
samme år et overslag på i alt 168.349 fod3 mar
mor til den samlede ud- og indvendige beklæd
ning op til kuplen, gulvet undtaget. Alt leveret
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på 5 år.59 Sagen fik imidlertid lov at hvile, og
foreløbig nøjedes hofstenhuggeren med at le
vere sokkelstenene.
1751
var der opstået en ny situation. Et lo
vende sandstensbrud på gården Nærud i Hed
marken var bragt for dagens lys, og september
samme år rejste Eigtved til Østnorge for at un
dersøge dets muligheder. Han var meget opti
mistisk mht. stenens kvalitet, der efter hans
mening var fuldt på højde med Bremersandstenen. Desuden ville Nærudstenen være billige
re, når først en transport blev lagt i faste ram
mer. De til kirken nødvendige 16.630 alen3
kunne leveres på 5 år (1752-56).60
Stillet over for de to alternativer blev sagen
af Moltke 6. april 1752 forelagt Bygningskom
missionen, hvori Eigtved også havde sæde.
Valget mellem marmor og sandsten (sidst
nævnte både fra Bremen og fra Nærud) skulle
ikke afhænge af de økonomiske forhold, men
snarere af en vurdering af 1) stenenes holdbar
hed til den udvendige beklædning og 2) mulig
hederne for en punktlig leverance af den norske
marmor. Kommissionen konsulterede en ræk
ke sagkyndige, arkitekterne Thurah og Fort
ling, billedhuggerne Louis-Augustin Le Clerc,
Simon Carl Stanley, Johan Christoph Petzoldt
og
Andreas
Gercken,
samt
stenhuggerne
G. H. Bahecke og J. P. Pfeiffer. Deres konklu
sion talte ifølge Eigtveds vurdering klart for
sandstenen, omend man ikke utvetydigt havde
foretrukket den norske fremfor den nordty
ske.61 Spørgsmålet var dog ikke afklaret her
med. Godt en måned senere indsendte kom
missionens tre økonomiske og juridiske eks
perter, Barchmann, Linde og Hildermann en
selvstændig redegørelse, der tankevækkende
nåede en helt anden konklusion end Eigtveds,
nemlig til fordel for det norske marmor. Denne
indstilling var en klar tilsidesættelse af hofbyg
mesteren. Samtidig rummede den forskellige
udfald mod Eigtved, der endog fik en »næse«
for at have undladt at sende kommissionen
overslag, såvel for kirken som for Frederiks
hospital på trods af den kongelige resolution
17. marts 1750.
Eigtveds reaktion var særdeles skarp. Han

tilbageviste den fremførte kritik. Samtidig for
klarede han, at når han i øvrigt ikke havde
fremlagt de nævnte overslag for bygningskom
missionen, skyldtes det dennes efter hans op
fattelse manglende sagkundskab. »Disse Herrer
Justice Raader have, ved Gud, ingen Begreb på
noget af slige Ting«.62 Det åbne opgør mellem
den nu sygdomssvækkede hofbygmester og de
kongelige embedsmænd bekræftes også fra an
den side.63
Herefter blev forhandlingerne lagt i hænder
ne på en uvildig instans, et af kongen nedsat
tremandsudvalg,
hvis
medlemmer
sidenhen
indgik i Kirkebygningskommissionen (Bern
storff, Berckentin, von Plessen). Udvalget tog
sig god tid. For at få nye argumenter indhente
de man betænkninger fra Norge (biskop Erik
Pontoppidan),
Frankrig
(usigneret),
Sachsen
(overlandbygmester Julius Heinrich Schwarze)
og Sverige (Carl Hårlemann). Alle anbefalede
marmorstenen. Det samme gjorde det hjemlige
ekspertpanel, hvis mening nu var mere detalje
ret refereret. Også Eigtved blev hørt. Han fast
holdt sine tidligere fremførte synspunkter, men
lovede dog, hvis marmoret valgtes, at levere
halvdelen i en kvalitet, svarende til Fortlings.
Efter ordre havde han yderligere undersøgt den
mere kompakte marmor fra Cummersø, men
fundet den for dyr.39
Den endelig afgørelse lå hos Frederik V. Ikke
uventet valgte han den norske marmor fra
Fortlings og Eigtveds stenbrud. Officielt stadfæstedes beslutningen 31. marts 1753.64 Ved
samme
lejlighed
oprettedes
Kirkebygnings
kommissionen (s. 475) – vel ikke mindst i lyset
af samarbejdsvanskelighederne mellem Eigt
ved og den eksisterende Bygningskommission.
Selv havde Eigtved direkte anmodet om »sich
gern (...) von unsere ordinairer bau Commissi
on dispensiret sehen mögte«. For yderligere at
fremskynde
byggeriet
bevilgedes
samtidig
60.000 rdl. for 1753.65 Resolutionen af
31. marts fastslog, at marmorleverancen på i alt
150.014 fod3 skulle deles ligeligt mellem Eigt
ved og Fortling, således at hver over en femårig
periode (1753-57) sendte 15.000 fod3 pr. år. Det
allerede eksisterende lager på ca. 5.000 fod3 fra
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Fig. 18. Plan af 1. etage (underetage). Projektet af 10. april 1754. 1:600 (s. 488). RA. – Plan of the lower storey.

både Eigtved (?) og Fortling skulle leveres in
den for 14 dage. Det var nu Eigtveds opgave at
opsætte kontrakten. Denne approberedes først
11. maj 1754.53 Den lange forberedelsestid
skyldtes ikke mindst et modsætningsforhold
mellem de to leverandører, der var uenige om
betingelserne for leverancen. Striden kom helt
op på overfladen i et brev 22. aug. 1753 til kirkebygningskommissionen fra Fortling, der an
modede, om han »mit dem Herre Obristen und
Hof-baumeister Eigtvedt in Ansehung der Kir
che Gebäude nicht mehr agiren dürfte«.66 Eigt
veds betingelser, som de var udformet i en fo
reløbig specifikation af 14. april 1753, ville rui
nere Fortling, der i øvrigt samme år slet ikke
havde kunnet komme til at tale med hofbyg
mesteren. Problemerne drejede sig dels om det
allerede leverede materiales skæbne, dels om
Eigtveds krav om alene at modtage mindre,

delvis tilhugne blokke efter i forvejen angivne
mål, et krav, Fortling afviste som uøkonomisk
bl.a. »falls die Kirchezeichnung annoch veran
dert wurde«.67 Den endelige kontrakt af
11. maj 1754 fastslog, at besparelserne på savelønnen som foreslået af Eigtved ikke kunne op
vejes af fordelen ved frit at kunne udvælge de
bedst egnede blokke og herefter bearbejde dem
direkte på byggepladsen. Leverancen skulle
derfor (i overensstemmelse med Fortlings øn
sker) ske i store blokke, losset ved Kvæsthuskajen eller på Gammelholm.59

EIGTVEDS SIDSTE PROJEKTER
Problemerne omkring etableringen af marmor
leverancen til kirken har antagelig lagt beslag
på en ikke ringe del af Eigtveds tid i hans sidste
leveår. Samtidig var hans helbred svækket.68
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Det har næppe heller bedret hans situation at
erfare, hvordan man 1753 fra højeste sted end
nu engang havde besluttet at søge ekspertbi
stand til forbedring af kirkens ydre udform
ning. Utilfredsheden med projektet af 20.
marts 1752 gjaldt facaden og her først og frem
mest portalen og kirkens hovedindgang, der
syntes for »snævre og trykkede« (trop etroits,
et trop ecrasés).
Bernstorff, som siden 31. marts 1753 havde
været medlem af den nye kirkebygningskommission, bad 26. maj s.å. den danske gesandt i
Paris, Ditlev Reventlow, om at konsultere den
arkitekt, som han skønnede bedst egnet mht.
denne bygningstype, for at høre hans mening
og lade ham udkaste en tegning. Opgaven var
dog underkastet visse betingelser. De allerede
lagte fundamenter skulle respekteres, – der
måtte intet ændres ved selve kirkens opbyg
ning (l’ordonnance), og den nye tegning skulle
være i harmoni med kuplen og de to sidetårne.
Som bilag fulgte kopier af Eigtveds tegninger,
heraf udtrykkelig nævnt en fundamentplan
(nr. 1) og en facadetegning (nr. 4).69
Det havde oprindelig været Reventlows tan
ke at videresende opgaven til Italien på grund af
Pariserarkitekternes »ringe smag hvad angår
den ydre dekoration«. Juni 1753 havde han dog
forelagt tegningerne for Ludvig XV.s hofarki
tekt (Premier architecte), Ange-Jacques Ga
briel, hvis nyligt projekterede École Militaire
havde gjort indtryk på Reventlow for sin »nob
le simplicité«.70 Gabriel havde 1740 bistået det
danske hof med et – dog ikke benyttet – udkast
til Dronningens galleri på Christiansborg.71
Også denne gang erklærede han sig indforstået
med at levere et forslag, men udbad sig yderli
gere oplysninger foruden de allerede foreviste
tegninger. Gabriels entusiasme satte dog Re
ventlow i en noget penibel situation. Berøvet
de nødvendige tegninger, hvis kopiering han
skønnede for bekostelig, var han nu forhindret
i at kontakte andre arkitekter. Især havde han
følt sig fristet til at spørge sig for i Torino.
Utvivlsomt spøgte erindringen om Filippo Juvarra, hvis hovedværk, kuppelkirken »La Superga« også var en inspirationskilde for Eigt

ved i arbejdet på Frederikskirken (jfr. s. 555).72
Heller ikke Bernstorff var begejstret for den
vending, sagen havde taget. Selv ønskede han
at høre »l’un des ms. Blondel«, vel den frem
trædende arkitekt og teoretiker, Jacques Fran
çois Blondel eller hans fader, arkitekten Jean
François Blondel.73 Gabriel fik november 1753
supplerende planer, og 13. maj 1754 kunne Re
ventlow omsider rapportere, at han havde
modtaget hele to projekter (»A« og »B«), Disse
blev herefter ekspederet videre til København,
men var endnu ikke ankommet 3. juni.74 Eigt
ved døde selv fire dage efter, og det er derfor
udelukket, at de nye projekter kan have haft
indflydelse på hans sidste tegninger. For sin
møje modtog Gabriel et sølvbordstel til
ca. 12.000 livres. Noget endeligt honorar havde
han ikke ønsket bortset fra dækning af sine ud
gifter. Herudover bad han om lov til at beholde
Eigtveds tegninger, hvilket Reventlow i den
foreliggende situation dårligt kunne nægte
ham. Men den danske diplomat understregede
dog, at de skulle returneres, hvis man absolut
udbad sig dem i København.75 For en detaljeret
analyse af Gabriels projekter, se s. 492.
Mens man afventede resultatet fra Paris, sy
nes Eigtveds allerede foreliggende tegninger
endnu engang at være underkastet en nøje
granskning. 8. febr. 1754 udbad hofbygmeste
ren sig de approberede tegninger (facade, to
grundplaner, en profil og en portaltegning) re
tur »zur weitern bearbeitung«. Af den efterføl
gende korrespondance fremgår, at det først og
fremmest har drejet sig om kopiering af det
approberede materiale, idet der dog ønskedes
yderligere en profiltegning med tårnene (tvær
snit mod vest), en halv facadetegning og en
halv profil (sammentegnet?). 22. febr. sendte
Eigtved kopierne af 1. og 2. etages grundpla
ner, samt facaden. 5. marts fulgte en halv
grundplan af nederste etage (svarende til hori
sontniveau) og en profiltegning (vel den halve,
der nævnes ovenfor). Endnu manglede dog det
ønskede tværsnit mod vest, som efterlystes
7. marts.35
Udfaldet af den fornyede undersøgelse om
kring de approberede tegninger lader sig aflæse
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Fig. 19. Hovedfacade. Eigtveds projekt af 10. april 1754. 1:600 (s. 488). RA. – Main facade. Eigtved’s project of
10th April 1754.
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Fig. 20. Plan of 2. etage. Projektet af 10. april 1754. 1:600 (s. 488). RA. – Plan of the upper storey. Project of 10th
April 1754.

rent konkret i eksistensen af et nyt projekt, da
teret 10. april 1754. Heraf er bevaret fire teg
ninger, mærket »C« og nummereret fortløben
de fra 1-4 (facade, grundplaner af underetage,
2. etage samt kuppeletage) (fig. 18-21).76 Hertil
knytter sig et længdesnit mod syd, samt en
sammentegning af to halve planer, henholdsvis
over underetagen og 2. etage (fig. 23,22). Ingen
af disse er daterede.77 Endelig kendes to uda
terede tegninger, – en facadeopstalt og en halv
plan af samtlige etager.78 Disse to tegninger,
der antagelig repræsenterer et alternativt for
slag til projektet af 10. april 1754, vil blive om
talt mere udførligt nedenfor (s. 490f.).
Facadeopstaltens (fig. 19) påskrift opsumme
rer de vigtigste ændringer i forhold til det tidli
gere projekt: forhøjelse af underetagen, æn
dring af indgangsportalen, der nu er smykket
med søjler, samt »visse forandringer« i kuppel

etagen. En sammenligning med projektet af
20. marts 1752 (fig. 7) bekræfter dette. Den
nedre etage er forhøjet med 3,5 alen. Samtidig
er dens status som underordnet sokkeletage re
duceret ved fremhævelsen af hovedindgangen,
der nu er flankeret af søjler79 og indrammet af
bredere, reliefsmykkede siderisaliter uden refendfugning. Vinduerne i de tilbageskrånende
sider ved midtpartiet er erstattet af portaler (til
de indvendige trapper), mens tårnets nedre åb
ninger er blevet til statuenicher, prydet af Mo
ses’ og Johannes Døberens(?) skikkelser. Ho
vedetagen ovenover er stadig den domineren
de, men ligesom i underetagen har midtpartiet
fået øget vægt og monumentalitet. Tre + tre
doriske (toskanske) søjler flankerer nu den cen
trale åbning, – hvad søjleordenen angår en no
get uortodoks løsning over for underetagens
korintiske støtter. Endvidere er mezzanineta-
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Fig. 21. Sammensat plan af tamburetage, kuppel og lanterne. Projektet af 10. april 1754. 1:600 (s. 488). RA. –
Composite plan of the drum storey, dome and lantern. Project of 10th April 1754.

gens åbninger indføjet som ekstra lyskilder i
selve hovedbygningen og ikke som tidligere
kun forbeholdt mellembygningerne ved tårne
ne. Også i kuppeletagen er lysåbningerne ble
vet udvidet, her ved at slå de oprindelige fire
par dobbeltvinduer, adskilt af en pille, sammen
til fire store, nu søjleflankerede vinduer, sva
rende til den centrale åbning i øst og vest. For
størrelsen af vinduesåbningerne og tilføjelsen af
joniske søjler var dog allerede blevet præsente
ret i en tidligere tegning, »D« fra 20. marts
1752 (s. 478f.). Bjælkeværket over de joniske
søjler er forkrøppet og danner konsoller for
siddende putti med kranse, ført omkring mo
narkernes portrætmedaljoner. Disse er i øvrigt
nu vendt mod venstre og følger hermed solens
gang. Over tamburzonen er kun mindre foran
dringer i kuplens profilering og i tårnspirenes
vinduer.

Planerne af 10. april 1754 (fig. 18-21) er de
ældst kendte af kirkens nedre etager. Derfor
lader eventuelle variationer i forhold til ældre
projekter sig ikke direkte aflæse. Én forandring
er dog udtrykkeligt nævnt i påskriften på blad
nr. 2 (fig. 18), bibeholdelsen af de seks hoved
piller og udeladelsen af fire mindre piller. Dette
giver som nævnt s. 478 anledning til at rekon
struere den ældre plan med i alt 10 piller, hvil
ket underbygges af fundamentsplanen.
Kirkens planlagte indretning fremgår af de
eksisterende grundrids og det udaterede læng
desnit (fig. 23). Et prædikestolsalter, antagelig
med orgel ovenover, var tænkt anbragt i vest
over for kongestolen og hovedindgangen i øst.
Mellem de seks kraftige hovedpiller (og de otte
små supplerende støtter) er ophængt pulpiturer
i tre etager. En fjerde pulpituretage er desuden
angivet over kongestolen. Hertil kommer sto
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lerækker på gulvet i midtrummet, samt mellem
hovedpillerne. Koblede joniske halvsøjler på
høje postamenter pryder pillernes forside mod
midterrummet. Fra den joniske ordens bjælke
værk rejser kuplen sig, gennembrudt af fladbuede og cirkulære åbninger over hvert pille
mellemrum, samt i midten af en åben lanterne
på niveau med tamburen.
Siddende evangelister (her Matthæus og Mar
kus) er anbragt ved kuppelfoden, afvekslende
med englebørn. Det centrale rum ville have
været velbelyst af 24 vinduer (næppe dog af de
12 små mezzaninvinduer), mens kuppelrum
met skulle have lys fra fire ca. 5 alen høje åbnin
ger i tamburens sokkeletage og seks ca. 19 alen
høje vinduer i selve tamburen, her dog filtreret
gennem de små cirkulære vinduer og den indre

kuppellanterne. Det godt 40 alen høje øvre
kuppelrum har tilsyneladende været uden
egentlig funktion. Kommunikationen imellem
de enkelte pulpituretager er foregået via de fire
hovedtrapper, der rummes i de tilbageskrånende bygningspartier mod øst og vest. Trappeløb
i den ydre omgang udligner desuden højdefor
skellene mellem de nordre og søndre pulpiture
tager og etagerne i øst og vest ved alteropbyg
ning og kongestol. Adgangen til tårnene skulle
foregå
via
kommunikationsfløjene
imellem
disse og selve kirken.
Af Eigtveds udaterede projekt kendes, som
nævnt s. 488, to blade, en detaljeret facadeteg
ning i samme udformning som det daterede,
samt et halvplansnit, tegnet i en spinkel streg
uden lavering (fig. 24, 74). Herpå er kombine-

Fig. 22. Sammensat plan af 1. og 2. etage, jfr. projektet af 10. april 1754. 1:600 (s. 488). RA. – Composite plan of
the lower and upper storeys, cf. project of 10th April 1754.
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Fig. 23. Længdesnit mod syd, jfr. projektet af 10. april 1754. 1:600 (s. 488). RA. – Longitudinal section to the
south, cf. project of 10th April 1754.

ret planer af samtlige vandrette snit, også i kup
pelzonen. Udeladt er dog angivelse af pulpitu
rer og stolestader. Facadens opstalt viser en for
enklet og – hvad højdemålene angår – reduceret
version af det foregående (fig. 24). Mezzanine
tagen er elimineret. I stedet er de to nedre eta
ger forenet af en kolossalorden, foran midtrisalitten formet som en frontonprydet portal på
fire søjler.80 Der er samtidig sket en ændring i
etagernes indbyrdes status, idet underetagen nu
gennem sin højde klart er fremhævet som ho
vedetage. Betoningen af de lodrette linjer vide
reføres i kuppeltamburen, hvis joniske halvsøj
ler og dobbelte volutter er forlænget. Forenk
lingen gælder også tamburens hovedgesims,
der har mistet en række profilled. Lanternen er
dog uændret, hvorimod tårnene er forandret. I
stedet for rundede hjørner har de nu retkantede. Vinduerne er omarbejdede i lighed med sel
ve kirkebygningen. Glamhullerne, hvor kir
kens klokker skulle ophænges, er reduceret et
par alen. Til gengæld er urene trukket ned i
samme etage. Svarende til kirkens hovedge
sims er attikaen og de formidlende led op til
spiret på samme måde forenklet. Hvad orna

mentikken angår, er yderligere en række trofæ
er kommet til. Desuden bemærkes, at urenes
indramning med palmegrene er erstattet af
nedhængende frugtsnore, måske som en ind
rømmelse til den gryende nyklassicisme. Den
tilhørende plan giver ikke mulighed for at dra
ge sikre slutninger om interiørets udformning.
Dog har opbygningen med fire pulpituretager,
som det kunne ses på tværsnittet til projektet af
10. april (fig. 23), ikke uden videre kunnet ind
passes i den nu lavere bygning.81
Udfra en formel betragtning forekommer
det udaterede projekt at være det mest afklare
de og monumentale af Eigtveds udkast. Derfor
har det også været nærliggende at betegne det
som det sidste fra arkitektens hånd og identifi
cere det med hans senest approberede (men
hvad tegningerne angår ukendte) forslag af
6. maj 1754.82 Dette var 1774 registreret i Parti
kulærkammeret
(facadetegning
og
profil).39
Hertil kommer omtaler af projektet, dels i en
samtidig følgeskrivelse,35 der ikke før har været
inddraget i diskussionen, dels i senere vurde
ringer ved Thurah (29. aug. 1754) og Anthon
(5. sept. 1755).59 På grundlag af angivelserne
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herfra må det konkluderes, at det approberede
projekt af 6. maj ganske vist havde træk til fæl
les både med forslaget af 10. april og det udate
rede, men alligevel på visse punkter adskilte sig
fra disse.
Approbationsskrivelsen omtaler mindst tre
tegninger, hvorpå godkendelsen vel skulle fø
jes, en facade, signeret »ʘ«, en grundplan af
nederste etage og en profil »von Litr. A. B.
C. D. und die Lanterne Litr. E. in allen gefolget, und bey sig. ʘ ausgeführet«.83 Profilen har
således måske været ledsaget af supplerende
tegninger (planer?), betegnet litr. A-E. Med
hensyn til facaden tager approbationsskrivelsen
visse forbehold: i stedet for de antydede in
skriptioner skal anbringes trofæer, ligeledes
skal der være andre trofæer på tårnenes hjørner
og vinduerne »in das Haupt Gesimbs der
Frieses« skal udelades. Hvad selve balustraden
og opbygningen (Aufsatz) over portalens fron
tispice angår, må man, når byggeriet kommer
så vidt, konferere med Eigtved, ifald der skal
ske nogle ændringer. Denne summariske op
remsning giver enkelte retningslinjer for re
konstruktion af det approberede forslag, der
hverken har været nøje identisk med projektet
af 10. april eller det udaterede. Et vigtigt ken
detegn, der manglede i begge disse, var vin
duerne i frisens hovedgesims, hvilket – hvis det
skal give mening – må hentyde til indsatte mez
zaninvinduer i den doriske entablaturs frise.
Dette bekræftes af vinduernes mål, som opgi
vet af Anthon (2 alen høje, 1,5 alen brede),
hvilket svarer til metopernes dimensioner.
De øvrige mål, som opregnes af Anthon og
Thurah, harmonerer hvad vinduerne (bortset
fra mezzaninvinduerne) og de udvendige angi
velser angår med det udaterede forslag.84 Den
indvendige pulpituropbygning svarer derimod
til projektet af 10. april og måtte, som nævnt
ovenfor, lempes, hvis den skulle passe til det
udaterede forslags facade (fig. 24).85 Også pla
nen må – bortset fra indgangspartiet – have væ
ret kongruent med planerne for projektet af
10. april (fig. 18). Herpå tyder den omstændig
hed, at Anthons målangivelser for det ap
proberede forslags areal nøjagtigt svarer til den

række tal, der er antydet på den sammentegnede plan (antagelig hidrørende fra projektet af
10. april) (fig. 22). En detalje, der i øvrigt er
identisk hermed (og forskellig fra det udaterede
udkast) er tårnenes runde form, som nævnt af
Thurah.
Konklusionen må derfor blive, at udkastet af
10. april og det udaterede forslag er udarbej
det samtidig eller omtrent samtidig som alter
nativer. På grundlag heraf er det approberede
projekt udformet. Det forener det udateredes
proportioner (den højere underetage og lavere
overetage) og frontispiceprydede portal med
det daterede forslags tårnudformning og indre
opbygning. Alligevel synes det approberede
projekts udformning af tilbygningernes øvre
partier ikke at have været helt tilfredsstillende,
siden man som nævnt forbeholdt sig ret til æn
dringer netop af balustraden og opbygningen
over portalens frontispice.
Det skulle dog ikke blive Eigtved beskåret at
gennemføre de ønskede ændringer. 7. juni 1754
afgik han ved døden, og hans talrige tegninger
blev henlagt.

INTERMEZZO.
GABRIELS PROJEKT »A« OG »B«
Sommeren 1754 lå da de tre fuldt udarbejdede
forslag til Frederikskirken: Eigtveds sidste pro
jekt, som var approberet 6. maj 1754 (s. 491) og
Gabriels to, mærket »A« og »B« (s. 494f.).
August-september kom desuden to forslag fra
Lauritz de Thurah, som var byggeriets offi
cielle leder i perioden fra juli 1754 til marts 1756
(s. 500). Thurah blev afløst af den fra Frankrig
indkaldte Nicolas-Henri Jardin, som forestod
arbejdet indtil 1770. Jardin havde endnu ikke
fået overdraget ledelsen, da han ligeledes afle
verede to projekter (1 og 2) (s. 505). De blev
præsenteret for kongen 24. juni 1755. Foråret
1756 udførte Jardin endnu to projekter (3 og 4),
hvoraf det sidste blev approberet 26. juni sam
me år (s. 512). Herudover har hofbygmester
Georg David Anthon, der af Kirkebygningskommissionen fik i opdrag at vurdere de for
skellige forslag (Eigtveds sidste, Gabriels »B«
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Fig. 24. Hovedfacade. Eigtveds udaterede projekt fra o. april 1754. 1:600 (s. 490). RA. – Main facade. Eigtved’s
undated project from c. April 1754.
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samt Jardins 1, 2 og 4), også udarbejdet to pro
jekter, af hvilke det første er dateret 31. marts
1756 og det sidste sandsynligvis udført i vinte
ren 1756/57 (s. 518f.). En anden bygmester,
antagelig Johann Gotfried Rosenberg, indleve
rede 17. febr. 1756 et overslag med tilhørende
tegning (»Abriss«) (s. 527). Det er uvist, om
dette drejer sig om et nyt selvstændigt projekt
eller et tilbud på et af de allerede forelagte. I Par
tikulærkammerets afgangsregistratur af 1774
nævnes endelig en lang række tegninger til Frederikskirken. De fleste er navngivne og kan
identificeres med allerede omtalte projekter. To
unavngivne sæt på henholdsvis seks og otte
blade lader sig dog ikke med sikkerhed placere. 39
I forbindelse med de af Anthon foretagne
vurderinger blev han betalt for, selv eller ved
hjælp af ansatte, at kopiere de pågældende pro
jekter (s. 495). Disse tegninger kan sammen
med Anthons beskrivelser af de forskellige for
slag bidrage til identificeringen.
Som nævnt (s. 486) skete henvendelsen til
Ange-Jacques Gabriel sommeren 1753. I det
brev, som J. H. E. Bernstorff 26. maj stilede til
gesandten Ditlev Reventlow, betonedes, at kir
kens fundamenter var lagt og skulle respekte
res, samt at ideen om kuplen og de to tårne
skulle bevares. I Eigtveds projekter var kuplen
så høj, at den virkede som et tredie tårn. Kir
kens profil fik derved karakter af et vartegn,
som kunne vække associationer i retning af Kø
benhavns byvåben. Men effekten medførte en
kontrast mellem tårnpartiet og en underbyg
ning, der både skulle fungere som en sokkel og
glide ind i gadebilledet. Eigtveds første facade
forslag var for neutrale. Man savnede en hånd
gribelig monumentalitet i form af et mere
pompøst indgangsparti. Bernstorff havde på
peget, at den arkitekt, Reventlow valgte, skulle
koncentrere sig om den trykkede portal. Men
Gabriel mente, at han for at rette dette parti
måtte ændre hele bygningens disposition.69
Maj 1754 overdrog han Reventlow to helt nye
projekter, »A« og »B«.74 De var ledsaget af et
memorandum med angivelse af, hvilket forslag
Gabriel selv foretrak. Da Eigtveds død 7. juni

samme år betød, at man kunne bruge Frederikskirkebyggeriet som et lokkemiddel i forbin
delse med den påtænkte indkaldelse af NicolasHenri Jardin til Akademiet, kunne der dog
hverken være tale om at fortsætte efter Eigt
veds planer eller tage hensyn til Gabriels (jfr.
s. 504). De nyudførte projekter blev arkiveret.
I
Partikulærkammerets
afgangsregistratur
af
1774 er Gabriels projekter opført som nr. 11 og
12.39 Teksten, der ellers er dansk eller tysk og
ret summarisk, er i disse tilfælde fransk og så
udførlig, at der må være tale om en afskrift fra
en liste over de pågældende blade.86 Til dette
indtryk bidrager, at betegnelserne er fordelt,
som om afskriveren ikke har forstået den fran
ske tekst. Projekt »A« rummer 14 blade og
projekt »B« 15. Men da opstalterne i begge til
fælde er opført som en slags titler, har de begge
mistet et blad. Gabriels betænkning er til gen
gæld registreret som et blad af »B«. Blandt de
bevarede tegninger findes et tværsnit mærket
»Coupe au travers des deux portiques de l’eglise« (fig. 26). Denne titel genfindes i Partikulærkammerregistraturen efter opstalten til »A«.
Registraturen har ikke tidligere været benyttet
til identifikationen af de bevarede tegninger, og
tværsnittet har både været tillagt Gabriel og
Jardin.87 Overensstemmelsen mellem den fran
ske
titel
og
Partikulærkammerregistraturens
tekst sandsynliggør dog, at tegningen er en
replik af Gabriels projekt »A«.88 Muligheden
for gennem arkiverne at identificere såvel Ga
briels projekt »B« som Jardins projekt 1-3, be
kræfter denne antagelse.
Sommeren 1755 blev G. D. Anthon anmodet
om at vurdere Jardins to første projekter.59 Han
sammenlignede dem med Eigtveds seneste for
slag og kunne blandt andet konstatere, at Jar
dins »ersten Dessein« ville koste 1.709.542 rdl.
eller tre gange så meget som Eigtveds.89 Det
har været så grotesk, at Gabriels projekter atter
er blevet taget frem. Anthon gennemgik pro
jekt »B« og kunne 16. sept. 1755 konkludere, at
opførelsen heraf ville koste 1.103.477 rdl. Pri
sen forudsatte, at kuplerne var opført i massiv
marmor. Dette var antydet på snittet, men
kunne af tekniske grunde ikke anbefales. Molt-
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Fig. 25. Perspektivisk gengivelse af hovedfacaden, her henført til Gabriels projekt »B« 1753-54. 1:600 (s. 495).
Kunstakademiets Bibliotek. – Representation of the main facade, here ascribed to Gabriel’s project »B« 1753-54.

ke bad da om et overslag på projekt »B« med
den indre kuppel muret og de ydre udført i træ
og tækket med kobber. Omkostningerne blev
herved reduceret til 1.002.918 rdl.90 Beregnin
gerne kan have medført alvorlige overvejelser
om at bruge Gabriels tegninger. Umiddelbart
efter at Jardins to første forslag var kopieret og
november 1755 sendt til bedømmelse i hen
holdsvis Paris og Rom (jfr. s. 508), fik Anthon
ekstra tegnehjælp til hurtigst muligt at kopiere
facaden samt alle grundrids og profiler af Ga

briels projekt »B«.91 Ifølge Partikulærkammerregistraturen rummede Gabriels projekter in
gen perspektiver. Men da Anthon september
1755 vurderede projekt »B« beskrev han, hvor
dan bygningen set fra enten Bredgade eller Sto
re Kongensgade ville fremstå med trykket kup
pelparti og det frontale tamburvindue delvis
dækket af frontispicen. Blandt de bevarede teg
ninger er en perspektiv som netop viser de for
hold, Anthon nævner (fig. 25).92
Hertil svarer en halv opstalt, et halvt tværsnit
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Fig. 26. Snit tværs gennem kirkens to portaler, her tilskrevet A.-J. Gabriel og identificeret med hans projekt
»A« 1753-54. 1:600 (s. 496). RA. – Transverse section through the church’s two doors, here attributed to A. J. Gabriel,
and identified with his project »A« 1753-54.

samt en række halve og kvarte planer med detailsnit i randen (fig. 27-29). Tegningerne er
usignerede. De er udført i forskellig målestok,
men viser et projekt med samme mål og
hoveddisposition som det bevarede tværsnit
fig. 26. Og jævnføres de sammentegnede en
keltdele med Partikulærkammerets liste over
Gabriels projekt »B«, konstateres, at »Eleva
tion de l’eglise« er den halve opstalt fig. 27,
»Coupe au Travers des 2 campaniles de l’eglise«
det halve snit fig. 27 og så fremdeles. Der
mangler to tegninger, hvoraf den første opfø
res som »Plan des Fondations deja faites de
l’eglise« og den anden som »Plan du troisieme

Rang de Tribune«. De kan kun have vist i for
vejen kendte træk.
Overensstemmelsen mellem Partikulærkam
merets fortegnelse over indholdet af Gabriels
projekt »B« og de bevarede sammentegninger
fig. 27-29 understreger indtrykket af, at sam
mentegningerne må opfattes som Anthons ko
pier af projekt »B«. Perspektiven fig. 25 er
sandsynligvis udført samtidig med kopieringsarbejdet vinteren 1755-56.
En sammenligning mellem de blade, der her
efter betragtes som Gabriels projekt »A« ifølge
tværsnittet fig. 26 og hans projekt »B« ifølge
Anthons kopier fig. 25, 27-29, viser, at projek
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Fig. 27. Sammentegnet opstalt af hovedfacade og tværsnit mod vest, her henført til Gabriels project »B« 175354. 1:600 (s. 496). RA. – Elevation of main facade combined with cross-section to the west, here ascribed to Gabriel’s
project »B« 1753-54.

terne har samme mål og hoveddisposition,
men forskellige indvendige kuppelkonstruktio
ner. Projekt »A« har en dobbeltskalskonstruktion med udsigt gennem den underste skal til
en bemaling på den øvre. Projekt »B« har lige
som Eigtveds forslag en enkelt skal med ind
vendig lanterne. Tambursoklerne er i begge
projekter udvidet over orglet, hvor de danner
en slags kupler, som skjules bag gavlen. Frem
spring af denne type er temmelig usædvanlige.
Det faktum, at de både findes på tværsnittet
fig. 26 og det sammentegnede projekt fig. 2729, viser atter, at disse forslag er variationer af
den samme tanke. Tambursoklerne har samme

diameter, men selve tamburen er bredest i »A«,
der har den mest komplicerede kuppel.
Gabriel har i begge projekter respekteret
Eigtveds fundamenter. Men han har rettet por
talernes skrånende flanker ud og lagt trappehu
sene radialt, hvorved indgangspartiet har fået
en bredde, som optisk støtter en tempelgavlsportal med søjler i stor orden. I det indre er de
piller, som i Eigtveds projekter skjuler indgan
gen til de to tårne, fjernet, og det cirkulære rum
ændret til et ottekantet, idet de seks store og
fire mindre piller er erstattet af fire dobbelte og
samtlige søjlemellemrum udfyldt med skærm
vægge i én etages højde. Planen har på denne
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Fig. 28. Sammentegning af planer for 1. og 2. etage, tillige med snit af korparti i vest, samt snit og facde af
kongestol i øst. Her henført til Gabriels projekt »B« 1753-54. 1:600 (s. 496). RA. – Plan of the lower storey
combined with plan of the upper storey and cross-section of the chancel in the west, as well as cross-section and facade of the
King’s Pew in the east. Here ascribed to Gabriel’s project »B« 1753-54.

måde fået mere markerede akser og er kommet
til at ligne et græsk kors. Det er en type, som
griber tilbage til Filippo Juvarras hovedværk,
»La Superga« i Torino, som var blandt Eigt
veds mest iøjnefaldende forbilleder. Af planer
ne til »B« fremgår, at bygningskroppens om
rids er sammensat af to store og to små cirkel
udsnit forbundet med fire rette linier. Den her
af fremkomne oval giver en dybere kongeloge
og bedre plads til prædikestolsaltret overfor.
Kuplen og de to tårne er i begge tilfælde la
vere i forhold til underbygningen end hos Eigt
ved. De konkave løgkupler, som dækker tårne
ne på både Juvarras og Eigtveds kirker, er æn
dret til konvekse, så de svarer til bygningens
forenklede og mere massive karakter.

Af facaden til »B« fremgår, at underbygnin
gen har en gennemgående hovedgesims, som
visuelt bæres af de fire portalsøjler, af pilastrene
på hjørnerne af henholdsvis trappehuse og tår
ne, samt af de halvsøjler, som flankerer vin
duerne i tårnenes nederste etager og løber af i
kuppelafdækningernes hjørner. Samtlige kapi
tæler er korintiske. Vinduer og døre er retkantede og anbragt i samme højde på hver enkelt
etage. Kun kuplens øverste kviste er cirkulære.
Hoveddøren er forhøjet og portalpartiet yderli
gere fremhævet ved, at sideindgangene på trap
pehusenes konkave mure mod forhallen er for
synet med trekantgavle og kronet med ind
skriftfelter, samt guirlandekransede medaljo
ner. Beletagens vinduer har gavle og festoner.
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Fig. 29. Sammentegning af to halvplaner af mellemste pulpituretage, samt af tamburens sokkeletage. Her
henført til Gabriels projekt »B« 1753-54. 1:600 (s. 496). RA. – Combination of two half plans of the middle gallery
tier, as well as the drum base. Here assigned to Gabriel’s project »B« 1753-54.

I tamburen ses otte vinduer, som er anbragt i
tilbagetrukne felter og flankeret af frisøjler med
korintiske kapitæler. De glatte murstykker
mellem vinduerne smykkes af rektangulære,
forsænkede felter med skjolde, samt af rund
buede og segmentgavlskronede nicher med sta
tuer. Tamburens hovedgesims er forkrøppet og
forsynet med to statuer over hver murpille.
Otte konkave stræbepiller fortsætter i kuplens
ribber. Mellem ribberne er kvistvinduer med
guirlandenedhæng. Ottedelingen er fortsat i
lanternen, hvor otte vinduesmellemrum i tam
buren krones af små statuer omkring det svagt
løgformede spir. Systemet gentages på sidetår
nene, hvor grundplanens kvadrat aftrappes til
ottekantede kupler.

Projekt »A« har tilsyneladende samme tamburinddeling som »B«. Men kuplen adskiller
sig fra »B«s ved at have tolv vinduer med noget
mindre kviste.93 »A«s lanterne er atter ottedelt,
men uden den indsnøring, der giver spiret på
»B« den løgagtige form. Som en sidste varia
tion af det ydre kan nævnes, at tympanonfeltets
bagside er afrundet på »A« og retkantet på »B«.
Projekternes indre er som nævnt lige så kon
forme. Centralrummet har pulpiturer i fire eta
ger, omspændt af korintiske halvsøjler i stor
orden. Kuplen ligger højere end i Eigtveds pro
jekter og får lys fra otte store åbninger, som er
anbragt ud for tamburens vinduer. Tværsnittet
af »A« og planerne af »B« viser, at begge kup
ler er indskrevne i det ottekantede rum. Kors-
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formen er i begge tilfælde fremhævet med gav
le over hvert andet søjlemellemrum, så der
dannes fire store logeafsnit og fire mindre. I
»A« har gavlene segmentbuer, i »B«, hvor ho
vedgesimsen ligger lavere, er de halvcirkulære.
Da disse gavle skærer sig ind i en nødvendigvis
skrå attika, opstår uafklarede overgange, som
dog afsløres på snittene.
Tværsnittet af »A« viser en rig udsmykning
af det indre, med statuenicher og medaljoner på
pillerne, tandsnitprydet hovedgesims, kassette
værk i lofterne og rudemønstrede ribber. De
ovale kuppelvinduer har bladstavsindramning
samt topkartoucher og omgives af spejlfyldin
ger. Åbningen mod den øvre kuppel afgrænses
af en kraftig gesims med sparenkop og festo
ner. Facade og tværsnit af projekt »B« antyder
en enklere, mere »klassicerende« dekoration.
Det kan dog ikke udelukkes, at Anthon har
foretaget visse forenklinger i sin kopi af »B«.

THURAHS PROJEKT 1 OG 2
Lauritz de Thurah, som overtog Eigtveds de
partement efter dennes død og blev Frederikskirkebyggeriets leder indtil 1756, da han blev
afløst af Nicolas-Henri Jardin, har i tiden umid
delbart efter sin ankomst til København i juli
175494 – antagelig uopfordret – udarbejdet to
forskellige projekter til kirken. Hans forslag af
henholdsvis 29. aug. og 26. sept. 1754 var led
saget af følgebreve, hvori de betegnes som dels
et udkast til »derer an dem Desseins zur Königl. Friedrichs Kirche gemachte Veränderun
gen«, dels »Desseins zu einer Kirche«. Begge
projekter har omfattet plan, snit og facade.95
Tegningerne til det første er gået tabt. Men af
forklaringen fremgår, at dette forslag var en
korrektion af Eigtveds approberede. Byg
ningsmasserne var blevet mere sluttede og det
indre bragt i større harmoni med det ydre. De
seks hovedpiller i Eigtveds projekt var erstattet
af otte noget lettere, og passagen til tårnene var
gjort fri. Kuplens diameter var udvidet med
1½ alen og bygningskroppens med noget me
re. Den ydre omgang var derved blevet seks
alen bredere, forbindelsesfløjene til de to tårne

opslugt og tårnene inkorporerede. Tårnenes
planer var ændret fra runde til retkantede. Om
indgangspartiet hed det, at det var frontispicen,
der gjorde portalen pompøs. Tympanonfeltet
måtte derfor fremhæves med mere ornamen
tik, end det var tilfældet hos Eigtved, hvor op
mærksomheden samlede sig om det festonprydede murværk mellem søjlerne. Sidetårne
ne, der var forhøjet med 5 alen, var ligeledes
mere udsmykkede. Kuplen var tilpasset »das
Original aller Domen in der Welt, neml. der zu
St. Peter in Rom«, idet den ydre højde var re
duceret til 132 alen og den indre, lavt placerede
kuppelskal fjernet. Tamburvinduernes antal var
ligesom hovedpillernes øget til otte; de var ble
vet mindre, men førte nu direkte ind til kirke
rummet. Oldenborgermedaljonerne var ende
lig flyttet fra deres pladser på kuplens yderside
til kirkens indre, hvor de kunne ses under ét.
Thurahs første forslag synes ikke at have gi
vet respons. Men han har alligevel arbejdet vi
dere. Til projektet af 26. sept. 1754 er udover
forklaringen bevaret en plan og et snit (fig. 3031). Tegningerne viser en retkantet bygning af
enorme
dimensioner.
Dispositionen
strider
mod opgavens mest basale krav. Men projektet
er en naturlig udvikling af Thurahs første for
slag. Og forklaringen balancerer mellem at be
skrive en ganske neutral kirke – og betone,
hvor velegnet den ville være som Frederikskirke. Thurah har næppe forestillet sig, at dette
udkast ville blive antaget. Men han har villet
vise, hvad de hjemlige kræfter formåede. Han
må have vidst, at der var planer om at indkalde
en fransk arkitekt. Og han har muligvis håbet,
at hans projekt ville influere på forhandlinger
ne. Det har været altafgørende at få det ud,
inden indkaldelsesordren var en kendsgerning.
Det blev den allerede 1. okt., da Bernstorff bad
Klingraff slutte kontrakten.96 Thurah har næp
pe forudset denne dato, men han har arbejdet
forbløffende hurtigt. I forklaringen til august-

Fig. 30. Grundplan. Lauritz de Thurahs projekt af
26. sept. 1754. 1:600 (s. 500). Kunstakademiets Bib
liotek. – Ground-plan. Lauritz de Thurah’s project of
26th September 1754.
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projektet, som blev udført på seks uger,97 un
derstreger han, at der »wegen Eile und Kürtze
der Zeit an der Proportion etwas gefehlet«. Da
han fire uger efter kunne præsentere sin næste
trumf, nævnte han intet hastværk. Men de be
varede blade rummer uklarheder, som afgjort
skyldes tidspres. Fejlene ses især i hvælv og
trapper.98
Septemberprojektet (fig. 30-31) er opbygget
over en korsform bestående af en rektangulær
bygningskrop med fire risalitter. De tolv udad
gående hjørner kan med Thurahs formulering
»bemerckend, wenn man will, zwölf glorvürdigste Könige des Oldenburgische Hauses«.
Korsskæringen markeres af fire mægtige piller,
der er forbundet med buer, som via affasede
murstykker glider over i en kuppel med en dia
meter på halvanden gange Eigtveds.99 I mod
sætning til de øvrige Frederikskirkeprojekter er
planen orienteret efter dybdeaksen, idet de to
tårne er trukket frem og »wie es sie gebühret«
anbragt på hver sin side af selve indgangspar
tiet. På snittet fig. 31, der er taget i tværaksen,
ses tårnene ikke. Men af forklaringen fremgår,
at de er blevet 30 alen højere end i Eigtveds
projekt, mens kuplen er blevet 18 til 20 alen
lavere. Tårnene er således blevet 10 alen højere
end kuplen, og kirken forvandlet til en mere
traditionel totårnskirke. De to tårne rummer
monumentale dobbeltløbstrapper, mens hver
sideportal har almindelige opgange. Kongru
ensen mellem indgangspartierne mod hen
holdsvis øst og vest er fastholdt, idet begge
består af fire par koblede søjler foran jævnbrede
murstykker.100 Den østlige portikus fører dog
direkte ind til en åben forhal, mens den vestlige
er optaget af orgelpulpitur og prædikestolsalter
med facader i flugt med den indre mur.101
Snittet fig. 31 er set mod altret og viser den
massive enkeltskalskuppel, som nærmest svul
mer op over de fire hovedpiller for at lukke sig
om et enormt enhedsrum med åbne pulpiturer,
statuenicher og kolossalpilastre omkring de
mangekantede piller, oldenborgerportrætter på
pendentiverne, trofæer på murene og båndor
namenter på de store ubrudte hvælvflader. Et
dramatisk lysindfald fra de høje vinduer i lan

ternen forlener rummet med den samme lys
dunkle fylde som i Pantheon. Samtlige rum er
overhvælvede.
Men
sammenskæringerne
er
diffuse. Mod nord og syd er kuplen støttet af
halvkupler, som hviler på de arkader, der skil
ler centralrummet fra de risalitagtige korsarme.
Mod øst og vest ville tilsvarende hvælv få dels
for lille, dels for stort et spænd. Disse steder har
der muligvis været planlagt tøndehvælv sva
rende til risalitternes. Men der ville under alle
omstændigheder opstå problemer i hjørnerne.
Thurahs følgeskrivelse er temmelig summa
risk. Han fremhæver projektets majestætiske
karakter og nævner herudover kun mål. For
klaringen giver derfor ingen svar på de tekniske
spørgsmål. Da facadetegningen mangler, står
det ydre ligeledes uklart. Af plan og snit frem
går, at murene er omgivet af pilastre i stor or
den, løftet på et fladt podium og afsluttet med
en lav attika. Den cirkulære kuppel har veder
lag i højde med kronlisten, men kranses af en
skintambur. Udformningen kan have mindet
om Michelangelos Peterskirke. Denne bygning
synes dog særlig at have inspireret til planen
samt til måden, hvorpå Thurahs kolossale kir
ke ville komme til at dominere Frederiksstaden
og inddrage hele Amalienborg plads som sin
forgård. Planen har andre paralleller. Blandt de
nærmeste kan nævnes Vor Frelsers kirke i Kø
benhavn, hvortil Thurah havde tegnet det sno
ede spir.102 Men skæringen mellem det cylin
derformede centralrum og de store gjordbuer,
som giver fornemmelsen af kuplens formidable
fylde, er ganske enestående. Projektets pompø
se karakter må henføres til den klassiske barok.
Men den bevægede blanding af de egentlig ret
enkle komponenter varsler nye idealer (jfr.
s. 558).103
At Thurahs originaltegninger i lighed med
Gabriels tværsnit fig. 26, men i modsætning til
alle øvrige originalblade, er bevaret, kan som
for tværsnittets vedkommende skyldes, at de er
blevet brugt i forbindelse med diskussionen om
de følgende projekter.
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Fig. 31. Tværsnit mod altret. Lauritz de Thurahs projekt af 26. sept. 1754. 1:600 (s. 500). Kunstakademiets Bibliotek. –
Cross-section towards the altar. Lauritz de Thurah’s project of 26th September 1754.
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JARDINS KALDELSE
Selv om Thurah ved Eigtveds død i princippet
havde overtaget ledelsen af Frederikskirkens
byggeri, var der hos kongen og hans implicere
de rådgivere opstået et ønske om at få friske,
nye kræfter sat ind på opgavens løsning. Som
det havde været tilfældet allerede to gange tidli
gere, rettede man en henvendelse til Paris. Men
denne gang var det ikke for blot at opnå konsu
lentbistand. Man ønskede at hidkalde en arki
tekt, der inden for en fastlagt årrække skulle
opholde sig i landet som leder af byggeriet.
Valget faldt på den 34-årige Nicolas-Henri
Jardin, der ganske vist ikke havde megen prak
tisk erfaring, men først og fremmest gennem
en række projekter havde markeret sig som en
lovende og talentfuld arkitekt, orienteret efter
de nyeste, mere strengt klassicerende tenden
ser. Samtidig havde han ry for at være en både
beskeden og meget omgængelig person.104 Ok
tober 1754 indledte den danske gesandt i Paris,
Christian Ludvig Klingraff på Bernstorffs ord
re forhandlingerne med Jardin. Opmærksom
heden havde dog allerede været henvendt på
ham i en anden forbindelse. Det fremgår af et
udateret og usigneret memorandum til Moltke,
omhandlende en række ændringsforslag til
Kunstakademiets statutter. Betænkningens for
fatter, der sandsynligvis er identisk med Joa
chim Wasserschiebe, den tidligere legationssekretær i Paris, nævner heri, hvordan Jardin,
»qui n’est de retour de Rome que depuis 4 ou 5
ans« (som kun for fire-fem år siden er vendt
hjem fra Rom), ville være »une excellente ac
quisition« (en ypperlig forøgelse) af skolens læ
rerstab.105 Om Jardin og historiemaleren Jo
seph Vien, der var omtalt i samme forbindelse,
kunne billedhuggeren Saly ifølge forslagets
forfatter give mere præcise oplysninger. De tre
kendte hinanden fra studietiden i Rom og hav
de også efter hjemkomsten til Frankrig haft lej
lighed til at fortsætte bekendtskabet. Selv har
Wasserschiebe sandsynligvis lært kredsen at
kende under sit Pariserophold.106 Kontakten til
Jardin kan i øvrigt være formidlet gennem to af
Bernstorffs nære venner, kunstsamleren baron

de Thiers (Louis-Antoine Crozat) eller Mada
me Geoffrin, der havde en af tidens berømteste
saloner.107 Om Jardin anføres dog i notatet, at
det i højere grad end Akademiet var kongen og
offentligheden, der havde »un besoin pressant
d’un habile architecte« (et presserende behov
for en dygtig arkitekt), hvilket måske kunne
datere det omtalte memorandum til tiden
umiddelbart omkring Eigtveds død, men end
nu før Jardins navn var sat i forbindelse med
Frederikskirken.108 Men det kan ikke udeluk
kes, at det er ældre, dvs. forfattet før indvielsen
af Kunstakademiet 31. marts 1754.109
Under alle omstændigheder var Jardins ind
kaldelse en afgjort sag, da Bernstorff 1. okt.
1754 bad Klingraff slutte en bindende aftale
med arkitekten.96 Denne havde i en forudgåen
de, men tilsyneladende ikke bevaret korrespon
dance, accepteret hvervet. Som udgangspunkt
for kontrakten med Jardin tog man den tilsva
rende traktat, som blev indgået med Saly forå
ret 1752. Der var dog visse afvigelser. Jardin
blev åremålsansat for et tidsrum af seks år. Men
da det næppe var sandsynligt, at kirken stod
færdigbygget ved periodens udløb, indeholdt
kontrakten en passus om forlængelse af hans
ophold i landet, indtil kirken blev fuldført.
Samtidig skulle han holdes skadesløs, hvis byg
geriet af uforudsete grunde blev afbrudt. Løn
nen svarede til Salys, dvs. 4000 rdl. årligt. Her
til kom dog aflønningen af hans yngre bror,
arkitekten Louis-Henri Jardin, der ledsagede
ham. Endvidere garanterede man ham fribolig
med brænde og lys, samt en franskkyndig se
kretær og medhjælper.110
Et problem var forholdet til den nyudnævnte
generalbygmester Lauritz de Thurah. Saly hav
de opnået den klausul, at han ikke var undergi
vet nogen anden kunstner.111 Det samme lod
sig ikke uden videre overføre på Jardins situa
tion, eftersom han principielt stod under gene
ralbygmesteren, lederen af rigets bygningsadministration. Alligevel var det muligt at genan
vende formuleringen fra Salys kontrakt, idet
man, som anført af Bernstorff, kunne hævde,
at Thurah ikke var omfattet af betegnelsen »ar
tiste« (kunstner). Som fremhævet ville det være
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upassende helt at udelukke Thurah fra bygge
riet. I øvrigt forventedes han ikke at ville chika
nere Jardin, og denne kunne få hele hæderen og
æren for kirken.
Allerede 12. okt. 1754 blev den endelige kon
trakt opsat af to parisiske notarer, og godt en
måned senere, 15. nov., fulgte Bygningskommissionens ratifikation med kongelig approba
tion 3. jan. 1755.112 Fra dansk side imødeså man
Jardins snarlige ankomst med spænding. Som
den praktiske mand han var, gav Bernstorff
dog et par ekstra kommissioner til den unge
arkitekt. Foruden forskellige marmorprøver til
kaminer og konsolborde, beregnet til det ny
opførte Bernstorffske palæ, skulle han med
bringe et pund ægte spanske løg af den lille
sort, to-tre pund frø til agurker (de store til
salat og ragout), samt et lille termometer efter
M. de Réamurs metode (!).113 14. dec. 1754
fandt Jardins afrejse sted, og 15. jan. 1755 kun
ne de to brødre omsider præsenteres for Kunst
akademiets forsamling i København.114 Efter
ankomsten til Danmark var Jardins første op
gave, som anført i et ikke-benyttet udkast til
kontrakten, at gøre sig bekendt med terrænet,
hvor kongen ønskede kirken opført, samt at
udføre et antal projekter, blandt hvilke hans
majestæt kunne vælge.115
JARDINS PROJEKT 1 og 2
Jardins to første forslag blev præsenteret 24. ju
ni 1755.116 Hans originaltegninger er næppe be
varet. Men der kendes en alternativ facade, et
tværsnit, som svarer til facadens ene halvdel,
og to grund- og etageplaner, som svarer til
hver sin (fig. 33-36).117 Disse blade må udfra de
samtidige
vurderinger
af
forslagene
(jfr.
s. 508), opfattes som kopier af Jardins tegnin
ger.118 Det kan dreje sig om nogle af dem, der
blev udført med henblik på bedømmelsen i Pa
ris og Rom i efteråret 1755.
Det kan ikke afgøres, hvilket af de to projek
ter, der er det tidligste.119 De har samme for
mat og hoveddisposition, men underbygninger
med henholdsvis doriske og joniske søjler, di
vergerende
tårnudformning
og
forskellige
kuppelvinduer.
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Fig. 32. Nicolas-Henri Jardin, vist med kvartplan af
Frederikskirkens grundplan, 1764. Oliemaleri af Pe
der Als, Charlottenborg. – Nicolas Henri Jardin,
shown with a quarter of the groundplan for Frederikskirke,
1764. Oil painting by Peder Als.

Den fulde højde, underbygningernes højde,
afstanden mellem portalerne og afstanden mel
lem de to tårne er overført fra Eigtveds udate
rede projekt. Men bygningsdelenes indbyrdes
forhold er forandret og helhedsindtrykket to
talt omtydet.
Planen er ændret til et kvadrat, som over
skrider de eksisterende fundamenter. Tårnene
er indkapslet i bygningskroppens nederste par
ti, men frigjort i højden, hvor selve kirkerum
met skyder sig op. Midtblokken er i begge pro
jekter udformet som en kæmpekubus med
spejlfyldinger og lisener, gennembrudt af væl
dige vinduer på siderne og en zigguratagtig af
trapning afsluttet med en kuppelbygning af
ganske selvstændig karakter. Kuppeltamburen
er omgivet af 24 halvsøjler med korintiske ka
pitæler. Mellemrummene er delt i to etager og
har dels høje vinduer med konsolbårne halvta
ge og festoner, dels lave. Et højt entablement
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med diminutive statuer på toppen kroner tam
buren og giver den halvkugleformede kuppel
yderligere tyngde. Kuplen har 24 ribber i for
længelse af tamburens søjler og et kvistvindue i
hvert andet felt. Den lave lanterne har koblede
søjler på hjørnerne, forkrøppet gesims med va
ser samt kuppel med kugle og kors.
Underbygningerne er i begge tilfælde hævet
på en tre alen høj sokkel med trapper til porta
lerne og de to tårne. Begge omgives af søjler,
som er engagerede i bygningskroppens hjør
ner, men frie ved indgangene og omkring tår
nene, hvor de danner omgange, som fortsætter
i segmentformede indskæringer i bygningskroppen.120
Projektet med de doriske søjler har gennem
løbende hovedgesims over stueetagen og attika
med frontispice, båret af fire frisøjler. Stueeta
gens midtfag optages af en 11 fod bred og 24
fod høj indgangsdør,121 kronet af bladstavprydet indskriftfelt og flankeret af rundbuede sta
tuenicher med halvtag og festoner. I de tre fag
på hver af portalens sider er vinduer med fran
ske altaner, flankeret af statuenicher, mens attikaen har henholdsvis gavlvinduer og relieffer.
Over attikaen er en række statuer på triglyfagtige sokler i forlængelse af søjlerne. Attikaen
mangler på tårnene, hvor søjlerne og statuerne,
som er anbragt direkte over gesimsen, dog står
tættere. En frise på tårnenes underbygning
flugter med indgangsdørens overkant. Tårnene
udgår fra konkave keglestubbe og består af en
glat cylinder med otte udsparinger, optaget af
buede vinduer med gavle og kraftige gerigter,
samt herover relieffer. Hovedgesimsen er
fremhævet med store tandsnit på kæmpekon
soller. Herover er to glatte ringe afsluttet med
en noget smallere balustrade. Den øverste ring
har otte oeil-de boeufs (cirkulære vinduer). Til
svarende huller i den konkavtsvungne over
gang til balustraden huser otte løver, som
gumler på en fælles guirlande.
Projektet med de joniske søjler har stort set
samme opbygning. I dette tilfælde spænder søj
lerne over to etager, adskilt ved en glat frise.
De fire midterste søjler er atter dubleret og bæ
rer hovedgesimsens trekantgavl, der nu mang

ler den glatte flade at løbe ind på. Over ind
gangspartiet er anbragt gavlvinduer flankeret af
indskriftfelter, mens de tre fag på hver af porta
lens sider har tilsvarende vinduer omgivet af
medaljoner. Tårnenes underbygninger er bort
set fra den glatte frise usmykkede. Overbyg
ningerne er nederst opbygget som tårnene på
det doriske projekt, men har kun halvt så man
ge vinduer og ingen relieffer. De er til gengæld
forhøjet med endnu et cylinderformet parti,
prydet af fire korintiske halvsøjler, som spæn
der over to etager markeret ved dørhøje vin
duer og oeil-de-boeufs. Over den fremsprin
gende gesims er en ring med en guirlande uden
løver og en ligeledes indsnævret balustrade.
Det sammensatte eksteriør har sit modstyk
ke i det indre, der med talrige rum og indbyr
des krydsende akser har fået en næsten labyrin
tisk karakter. En sjettedel af arealet inden for
det omtrent kvadratiske grundrids optages af et
centralrum afgrænset af fire kraftige piller og
omgivet af en fem alen bred gang, som løber
igennem cirkulære kapeller i hjørnerne og
munder ud i facaderne. Yderst er en noget
smallere gang, som afbrydes ved portalerne og
fortsætter i trapper bag indskæringerne til de to
tårne. To diagonaltstillede akser er ført gennem
midtpillerne ud til hjørnekapellerne. På denne
måde er dannet en plan med to krydsende kors
og den liturgiske hovedakse spændt ud mellem
altret i vest og kongestolen i øst. De fire hoved
piller har udsparede loger, som i stuen og på
første pulpitur er samlet under buer. Andet,
tredie og fjerde pulpitur flankeres af kolossal
søjler med korintiske kapitæler. De bærer en
gennemløbende gesims, hvorover de fire ho
vedpiller forbindes af fire store buer med fyldingsindrammede
forkanter
og
ottekantede
kassetter på underfladen. Hver bue indrammer
et bladbehængt cirkelvindue som korresponde
rer med det midterste af de tre kolossalvinduer
på hver af den kubiske midtbloks sider.
Projektet med de joniske søjler har et otte
kantet centralrum og en mere naturlig over
gang til den indskrevne kuppel end projektet
med de doriske søjler, hvor rummet mere må
betegnes som kvadratisk med afskårne hjørner.

JARDINS »DORISKE« OG »JONISKE« PROJEKT

Fig. 33. Sammentegning af to alternative facadeudkast, henhørende til Jardins »doriske« og »joniske« projekt (1-2)
af 24. juni 1755. 1:600 (s. 505). RA. – Combination of two alternative proposals for the facade, part of Jardin’s »Doric« and
»Ionian« projects (1-2) of 24th June 1755.
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Snittet, der viser dette projekt, har uklare pendentiver, men selve kuppelkonstruktionen er
sandsynligvis den samme som på projektet
med de doriske søjler. Den er ligesom Eigtveds
sammensat af en kobbertækket trækonstruk
tion på massive mure og en lavereliggende in
dre enkeltskal. Eigtveds lanterne er udeladt,
men selve skallen løftet, så den ligesom Ga
briels er anbragt bag tamburen. De otte kup
pelvinduer får da direkte lys fra de 24 vinduer i
tamburens nederste etage. De indre vinduer,
der ligesom disse er rektangulære, krones af
skjolde og omgives af kvadratiske kassetter af
grænset af en gennemløbende gesims umiddel
bart over vinduerne. Det glatte parti herover
kan ligesom den tilsyneladende efterligning på
projektet fig. 43 have været beregnet til bema
ling.
Jardins to første forslag er kolossalt kontrast
fyldte. Forbindelsen mellem de vandrette led
på kuplen og de to tårne er i begge projekter
brudt, tamburen trykket af de tunge omgivel
ser, overgangen fra den kubiske midtblok til
den cylindriske aftrapning uforklarlig. Jardin
har ligesom Thurah interesseret sig for de sto
re, simple strukturer. Man han er langt mere
manieret. Hans projekter er sammenstykket af
vidt forskellige former. De forvrængede pro
portioner
fremhæver
enkeltdelenes
egenart,
gør dem ligeværdige og får dem til at kræve
samme
opmærksomhed.
Bygningerne
synes
sammenholdt af modsat rettede kræfter. De
fremstår som forunderlige monolitter, som
bjerge, der dirrer af et sært statisk liv. De parallelliserer Giovanni-Battista Piranesi’s ruinpor
trætter og foruroligende arkitekturfantasier og
må tælles blandt de tidligste eksempler på den
såkaldte revolutionsarkitektur, som brød igen
nem med arkitekter som Etiénne-Louis Boullé
og Claude-Nicolas Ledoux i århundredets sid
ste årtier (jfr. s. 558). Samtiden har stået ret
uforberedt!
Projekterne blev indledningsvis gennemgået
af Anthon, der 5. sept. 1755 indgav en betænk
ning, hvori han vurderede deres pris og ud
formning i forhold til Eigtveds approberede.89
Redegørelsen var ledsaget af perspektiver, som

viste, hvordan hvert af disse tre projekter ville
tage sig ud for en forbipasserende på enten
Bredgade eller Store Kongensgade. I selve
teksten synes Jardins forslag behandlet under
ét. Prisen gælder dog kun det, der benævnes
sig. ♂. Det samme er tilfældet med meddelel
sen om, at »die 4 Haubt Pfeiler bis zu der
Wiederlage der Gewölbe, von Marmor Massiv
aufzuführen(sind)«. Anthons beregninger vir
ker ret tendentiøse. Men han undgår de mest
oplagte indsigelser i forbindelse med Jardins
udvidede fundament og uklare konstruktioner.
Det eneste sted han utvetydigt udtrykker sin
solidaritet, er, da han til bemærkningen om, at
Jardins kirkerum er over dobbelt så højt som
det er bredt,122 føjer, at Eigtved »das Gewölbe
mit Fleys niedrig gehalten damit es desto besser
gehör gebe« (omhyggeligt har holdt hvælvin
gen nede for at forbedre akustikken).123 Denne
holdning antyder en viden om, at Jardins prø
vetegninger har vakt forfærdelse og under in
gen omstændigheder kunne blive aktuelle.
Umiddelbart efter, at Anthon havde indgivet
sin betænkning, gik Jardin i gang med at ko
piere sine projekter, for at de 22. nov. 1755
kunne sendes til bedømmelse på akademierne i
Paris og Rom.116 Regningerne viser, at dette
arbejde skulle gå så hurtigt som overhovedet
muligt. Såvel dette tidspres som korrespondan
cen omkring de udenlandske arkitekters kritik
antyder, at Jardin har stået temmeligt svagt og
haft hårdt brug for opbakning.124 Hans udtryk
kelige ønske om også at konsultere eleverne
ved l’Academie de France i Rom er fremhævet
som tegn på hans umådelige beskedenhed.125
Men det viser snarere, at han har været ganske
klar over sin provokerende originalitet og hå
bet at finde meningsfæller i den nybruddets ar
ne, hvorfra han selv var inspireret.126
Projekternes skæbne fremgår af en række
breve til Bernstorff.127 13. jan. 1756 meddelte
baron de Thiers i Paris, at han har modtaget
tegningerne og overgivet dem til Jardins forri
ge foresatte, Michel Tanevot, som skulle frem
lægge dem på akademiet.128 De Thiers beklage
de den kritik, der allerede var sluppet ud og
beroligede både Bernstorff og Jardin med, at
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Fig. 34. Tværsnit mod kongestolen. Jardins »doriske« projekt af 24. juni 1755. 1:600 (s. 505). RA. – Cross-section
with the King’s pew. Jardin’s »Doric« project of 24th June 1755.
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der skulle nedsættes et særligt udvalg, som
kunne ytre sig uafhængigt af modestrømninger
og »chiquechoque dopinions« (plidderpladdermeninger).129 Han håbede, at de italienske arki
tekter ville være lige så forsigtige, men frygte
de, at de var så selvcentrerede, at de ville afvise
alt, hvad der ikke var romersk. Jardin måtte
dog ikke opgive ævred, da baron de Thiers
kunne forsikre, at alle roste hans principper og
frodige fantasi. 16. febr. blev Tanevot, Pierre
Contant og Jacques-Germain Soufflot samt
Claude- Guillot Aubry og Antoine Matthieu le
Carpentier udvalgt til at gennemgå Jardins pro
jekter. De fem arkitekter kunne allerede
23. febr. erklære sig for det projekt, der var
mærket »B«, påtale et par principielle mislyde i
forholdet mellem den kvadratiske plan og cir
kulære kuppel og beklage de to tårne – for di
plomatisk at skyde skylden på den bundne op
gave og udtrykke deres overbevisning om, at
Jardin havde udført sine projekter »conformément aux usages et convenances du payis et
suivant les intentions d’un roy des plus éclairés
de l’Europe« (i overensstemmelse med landets
skik og brug og i følge intentionerne hos en af
Europas mest oplyste konger). Tegningerne
blev herefter returneret. Og i maj modtog aka
demiet et brev fra Jardin, hvori han takkede for
den fine kritik.130
Kopierne til Rom blev sendt til den danske
stipendiat,
billedhuggeren
Johannes
Wiedewelt, som skulle opbevare dem indtil Bern
storffs nevø, A. P. Bernstorff, kom dertil.131
Tegningerne ankom 27. jan. 1756. Det franske
akademi var da allerede forberedt gennem et
brev fra Jardin.132 De romerske arkitekter ud
skød bedømmelsen til karnevallet var overstået
og gav derefter et ganske affærdigende svar.133
Bernstorffs nevø, som forlod byen, før resulta
tet forelå, og hertugen af Choiseul, som med
delte det, understreger begge, at de adspurgte
arkitekter var konservative og slet ikke bedre
end Jardin. Hertugen udtrykker dog en vis be
kymring over, at de franske arkitekter har vist
den samme holdning. Det er uklart, hvorvidt
de romerske arkitekter selv har givet Bernstorff
besked.134 Men der kendes en udateret og

usigneret »Sentiment«, som påtaler tidens
trang til at søge berømmelse ved at skabe nye
former og konkluderer, at »dans les trois [sic]
desseins soumis à l’examen de l’academie, lon
appercoit aucune bonne proportion« (I de tre
[sic] forslag, som skulle bedømmes af akade
miet, har man ikke fundet nogen gode ting).135
Denne betænkning kan udmærket opfattes som
de romerske arkitekters svar.
I Moltkes arkiv er endelig bevaret to ligele
des udaterede og usignerede, men langt mere
detaljerede betænkninger.59 Den første er en
pedantisk gennemgang af underbygningernes
facade, med redegørelser for funderingsprincipper og søjlesystemer. Den anden er mere
alsidig, men lige så udisponeret og usikker i sin
artikulation. Begge kritikere udgår fra den
doktrinære neoklassisicme. De gennemgår pro
jekterne i nøje og fantasiforladt følge af stilens
meget
aktuelle
stridsskrift,
Marc-Antoine
Laugier’s »Essai sur l’Architecture« fra 1753.136
Og de synes begge mere tilbøjelige til at frem
hæve sig selv end at levere en reel kritik. Jardin
giver igen med samme firkantede mønt. Hans
gendrivelse, som er påført den franske udgave
af betænkningerne, er bidende ironisk og ty
pisk for hans arkitekturteoretiske anskuelser.137
Bortset fra indledningen, hvor han skitserer
sine tanker i forbindelse med udformningen af
sine projekter, er den dog ikke udpræget
aktuel.

Fig. 35-36. Etageplaner fra det »doriske« og det »jo
niske« projekt af 24. juni 1755. 1:600. RA. 35. Sam
mentegning af to halvplaner af underetage og pulpi
turetage. Jardins »doriske« projekt (s. 505). 36.
Halvplaner af underetage og pulpituretage ned angi
velse af fundamentsplan efter Eigtveds projekt
(fig. 11, 44 og 53. Jardins »joniske« projekt (s. 505).
– Plan of Jardin’s »Doric« and »Ionian« project of 24th
June 1755. 35. Combination of two half plans of
lower storey and gallery tier. Jardin’s »Doric« project.
Half plans of the lower storey and gallery tier with
foundation plan after Eigtved’s project indicated
figs. 11, 44 and 53). Jardin’s »Ionian« project.
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Forfatterne til de to betænkninger i Moltkes
arkiv kan næppe identificeres. Indlæggene er
affattet på et så mangelfuldt fransk, at de næppe
skyldes de elever på det franske akademi i
Rom, som Jardin havde anmodet om en udta
lelse.138 Den eneste omtale af en tilkendegivelse
fra Rom er Wiedewelts meddelelse om, at Jar
dins tegninger var udstillet på det franske aka
demi i slutningen af maj 1756, samt at de ho
vedsageligt behagede ved deres ydre.139 På det
te tidspunkt havde Jardin formentlig allerede
udført det projekt, som skulle blive appro
beret.
JARDINS PROJEKT 3 OG 4
Som Jardin har anført i indledningen til kob
berstikværket om Frederikskirken, publiceret
1765 (1769), udarbejdede han inden for et tids
rum af 18 måneder i alt fire forskellige projek
ter.140 Foruden de to første, som er behandlet
ovenfor, har vi kendskab til det endelige pro
jekt, approberet 26. juni 1756. Før dette, som
må identificeres med det fjerde forslag, har der
således foreligget et projekt 3.141 Antagelig er
det dette projekt, som af Jardin 24. april præ
senteredes for kongen, tillige med et overslag.33
Hverken overslaget eller tegningerne synes be
varet. Derimod findes i Moltkes arkiv en kom
mentar, betitlet »Observations« og skrevet
med Jardins egen hånd.59 Dette omhandler et
tredje projekt, der nøjagtig skulle følge det
gamle fundaments form og udstrækning, bort
set fra mindre udvidelser ved de to portaler.
Om forslaget hedder det i øvrigt, at det opfyld
te de nødvendige betingelser (plads til 3000 til
hørere, gode belysningsforhold), selv om det
var mindre betydeligt (»considerable«) end de
to, der sendtes til Paris og Rom. Stilen afveg
dog ikke fra disse, ej heller højden.
På grundlag af disse summariske oplysninger
må man slutte, at projekt 3, hvad plan og højde
angår, har svaret til det approberede forslag
(s. 513). Der har dog eksisteret en tidsforskel.
Jardins memorandum indeholdt en kortfattet
oversigt over det nødvendige arbejde i den
nærmeste tid. Hvis man skulle have udbytte af
det følgende år, måtte der allerede samme år

(som projektet) gøres forberedelser til funda
menternes øgning og til bestilling, samt bear
bejdning af marmoret. Derfor hastede det med
valget blandt de tre foreliggende projekter.
Skulle der være tvivl om udformningen af de
taljer i det udvalgte projekt, havde man mindst
et år inden påbegyndelsen af det følgende års
arbejde til at lade udføre en model i lille måle
stok.
Meget tyder derfor på, at projekt 3 blev til i
de første måneder af 1756. Antagelig har det i
hovedtræk svaret til det endelige, approberede
forslag. Det fremgår af en bemærkning fra
Wasserschiebe i et brev til den unge romersti
pendiat Johannes Wiedewelt 27. juli 1756. Heri
anføres, at Jardin allerede var i gang med kir
kens fundamenter »ifølge en tredje tegning«
(selon un 3me Dessin), der var præsenteret for
kongen, endnu før man kendte vurderingerne
fra Rom og Paris vedrørende de to andre pro
jekter.142 Tilsyneladende har man altså i ind
viede kredse betragtet forslaget fra foråret 1756
og det approberede udkast af 26. juni som ét og
samme projekt, på trods af eventuelle mindre
forskelle. Derimod kan det undre, at Jardin,
som hævdet af Wasserschiebe, ved udarbejdel
sen af sit tredje forslag endnu var ganske uvi
dende om synspunkterne fra Rom og Paris. De
første meldinger herom afgik fra Italien 13. og
20. marts, mens svaret fra Paris sendtes allerede
8. marts, omend via baron de Thiers.143
I begyndelsen af maj kunne Moltke rappor
tere, at majestæten foreløbig havde fundet be
hag i den seneste tegning (der var præsenteret
24. april), samt at han håbede snarest at kunne
meddele kongens endelige ordrer desangåen
de.144 Frederik V.s dom må have været overve
jende positiv. I hvert fald kunne Moltke
17. maj give befaling til arbejdets genoptagelse,
og fra 24. maj var Anthon og murermester
Krause i gang med nedbrydningen af de hidtil
opførte piller og ydermure.143 Alligevel har si
tuationen ikke været ganske afklaret. 26. juni
tog Jardin atter en hestevogn til den kongelige
residens på Fredensborg med »Buch der Probe
zeichnungen«.
Kongen
approberede
denne
gang omgående tegningerne af kirkens facade
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Fig. 37. Hovedfacade. Jardins projekt 4 af 26.juni 1756. Fra »Buch der Probezeichnungen«. 1:600 (s. 513).
KglBibl. – Main facade. Jardin’s project 4 of 26th June 1756. From »Buch der Probezeichnungen«.

og plan, hvilket således må have udgjort det
fjerde og sidste projekt fra Jardins hånd.146 An
tagelig er den omtalte bog identisk med det i
rødt maroquin indbundne og med kongeligt
navn og våben udsmykkede bogværk: »Grund
tegning og Opstalt af Frederickskirken paa
Amalienborg«, der i dag opbevares på Det
kongelige Bibliotek.147 Bogen rummer fire teg
ninger, – to planer (underetage og 2. gallerieta
ge i niveau med kongestolen), en facadetegning
og et tværsnit (fig. 37-40). Det bekræftes også
fra andre kilder, at det approberede sæt netop
bestod af fire sådanne tegninger. Ikke længe
efter godkendelsen fik Anthon nemlig til opga

ve at kopiere disse, der 17. aug. 1756 via Es
marck fremsendtes til Barchmann med en be
mærkning om, at Jardin for en sikkerheds
skyld skulle gennemgå og påtegne alle fire.148
Det er nærliggende at identificere Anthons ko
pier med to tegninger, der i dag findes på
Kunstakademiets bibliotek (fig. 77).149 Tegnin
gerne – en facade og et tværsnit – må have
været suppleret af to planer, der nu er for
svundne. Begge bevarede tegninger er forsynet
med Jardins påskrift af 21. aug. 1756, samt en
bekræftelse af, at de er konforme med de ap
proberede originaler, som han nøje retter sig
efter ved kirkens opførelse. Samtidig er ko-
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Fig. 38. Plan af underetagen. Jardins projekt 4 af 26. juni 1756. Fra »Buch der Probezeichnungen«. 1:600
(s. 513). KglBibl. – Plan of the lower storey. Jardin’s project 4 of 26th June 1756. From »Buch der Probezeichnungen«.

pierne ganske overensstemmende med de ind
bundne tegninger, hvilket bestyrker indtrykket
af disse som Jardins originaler.150
Tegningerne til det approberede projekt dan
nede udgangspunkt, dels for en model i lille
målestok af kirken (s. 536), dels for en række
kobberstik, der udsendtes i to tempi, henholds
vis 1765 og 1769. Det første sæt indeholdt for
uden to etageplaner, facade og tværsnit (her
mod altret), et idealprospekt af bygningens pla
cering i bybilledet, dvs. set fra nordøst som
point de vue for en akse, udgående fra Frederik

V.s rytterstatue på Amalienborg plads (fig. 3).
Sidstnævnte var stukket 1763 af Jardins med
hjælper siden 1760, Georg Erdmann Rosen
berg, mens en række af de øvrige skyldtes de
franske kobberstikkere Pierre Patte og Pierre
Claude la Gardette. Den anden udgave fra 1769
er suppleret med flere snit og etageplaner, bl.a.
af fundamenterne med Eigtveds gamle pilote
ring angivet og kryptetagen under kirkegulvet,
der var tilkommet siden 1756. Også andre min
dre ændringer er angivet i forhold til det appro
berede sæt (jfr. s. 533) (fig. 53, 60-66, 68, 70,
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Fig. 39. Plan af 1. gallerietage i niveau med kongestolen. Jardins projekt 4 af 26. juni 1756. Fra »Buch der
Probezeichnungen«. 1:600 (s. 513). KglBibl. – Plan of the first gallery tier level with the King’s Pew. Jardin’s project
4 of 29th June 1756. From »Buch der Probezeichnungen«.

72). Værket afsluttedes med fire plancher af an
dre arbejder fra arkitektens hånd.151
En detaljeret gennemgang af det approbere
de forslag, der som antydet undergik visse for
andringer i løbet af byggeriet, vil følge s. 533.
Her skal projektet kort sammenholdes med de
forudgående to udkast, samt med udgangs
punktet, Eigtveds forslag, hvis grundform blev
bestemmende for Jardin.
Planen er, ligesom antagelig i projekt 3, ble
vet væsentligt reduceret i forhold til de to første
forslag (fig. 35-36). I stedet for det kvadratiske

omrids med ottekantet centralrum var det eksi
sterende cirkulære grundrids nu bestemmende
for interiørets diposition. En krans af 12 krafti
ge piller med 24 foransatte søjler afgrænser en
smal ydre omgang fra det cirkulære central
rum. Placeringen af pillerne var dikteret af fun
damentsplanen, her dog med støtterne marke
ret som hulrum mellem de af Eigtved planlagte
piller (jfr. s. 478) (fig. 38). I modsætning til
Eigtveds plan er der fri passage mellem pillerne
mod nord og syd (jfr. fig. 18). Den øst-vestlige
hovedakse er særlig markeret gennem tætstille
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de søjlepar. Trapperne, der formidler adgangen
til de tre gallerietager, er som hos Eigtved lagt
på hver side af hovedindgangene, idet dog et
trapperum er erstattet af et sakristi. Kuplen er i
modsætning til såvel Eigtveds som Jardins egne
tidligere forslag udformet med en dobbelt in
dre kuppelskal (jfr. Gabriels projekt »A«
fig. 26), hvis øverste del er afskåret for at give
udsyn til den bemalede ydre skal. Denne får lys
fra lavtsiddende, delvis skjulte tamburvinduer
(fig. 40). I eksteriøret er slægtskabet med de to
første projekter tydeligt, navnlig i kuppeleta
gen og tårnenes øvre led (fig. 33,37). Proportio
neringen er dog markant ændret. Selv om to
talhøjden er omtrent identisk, er kuppeletagen
nu tillagt langt større vægt i forhold til tidligere
(ca. 1:2 overfor tidligere ca. 1:3). Underbyg
ningen domineres af den fremtrædende hoved
portal med trekantfronton, båret af seks fritstå
ende søjler og flankeret af tårnenes koblede
halvsøjler, der bærer segmentgavle. De tidlige
re stumpt afsluttede tårne har nu fået et dimi
nutivt, lanternelignende spir (fig. 37).
I lighed med de to første projekter blev også
de approberede forslag underkastet en ransag
ning. I et brev fra Paris 5. aug. 1756 fortæller
baron de Thiers, at han af grev de Caylus er
blevet orienteret om de små ændringer (»des
petits changements«), som Jardin på kongens
ordre havde foretaget ved sit kirkeprojekt. Bå
de greven og en komité af kunstnere havde,
bortset fra mindre bemærkninger, alle bifaldet
disse forandringer og fastslået, at monumentet
nu kunne sidestilles med det smukkeste, man
kendte fra oldtiden.152
På Moltkes ordre fremkom også Anthon
med en betænkning 25. aug. vedrørende de
»zuletzt entworffenen Zeichnungen«. Betænk
ningen blev – i en modereret version – oversat
til fransk og tillige med endnu en vurdering på
dette sprog (tilsyneladende ikke kendt) sendt til
Jardin. Dennes svar på Anthons promemoria,
der dog fremsendtes anonymt, er bevaret. An
thons kritik blev udarbejdet i en supplerende
redegørelse (»Nähere Erläuterung«) af 4. okt.
1756, der oversattes til fransk, bl.a. for at kun
ne forsendes til Paris. I en notits vedrørende

denne betænkning understregede bygningsin
spektøren iøvrigt, at den måtte afskrives med
en ukendt hånd, da hans egen skrift var for
kendt og han selv så upopulær(!).59 Som en ud
løber af debatten foreligger en usigneret og
udateret vurdering, der sammenholder An
thons »Nähere Erläuterung« med Jardins pro
jekt og et »anonymt« udkast, utvivlsomt lige
som betænkningen Anthons værk, jfr. s. 523.
11. juni 1757 forelagde Anthon iøvrigt endnu
en kommentar til bygningskonstruktionen.59
Anthons kritik var i første række rettet mod
akustikken,
pladsforholdene,
kommunikatio
nen mellem etagerne og belysningen, samt imod visse enkeltheder i bygningskonstruktio
nen. Udfra en teori om, at prædikanten både
skulle kunne ses og høres af menigheden, fand
tes ifølge hans beregninger kun arealplads til
1570 tilhørere, altså kun lidt mere end halvde
len af de foreskrevne 3000. Den overdrevne
rumhøjde, der svarede til den dobbelte bredde,
lod efter hans mening lyden fortabe sig i kup
pelzonen. Samtidig var højdeforholdene skyld i
en for lang vej til pulpituretagerne, ikke mindst
til kongeetagen (91 trin). Belysningen i kirken
ville kun blive mådelig, nærmest svarende til
nymånens skin, idet blot fire vinduer forneden
og (delvis) ti foroven ville give et direkte lys.
Endelig nærede han mistro til de kun 1 alen
tykke, kileformede murstykker ved trappe
rummene og sakristiet i øst og vest, beregnede
som sokler for væsentlige dele af kuplen. Ejheller den 2 alen tykke ydermur skønnedes til
strækkelig
solid.
Anthons
konklusion
var
imidlertid
skånselsløs
og
sønderlemmende:
indretningen passede slet ikke til en protestan
tisk kirke, ikke engang til en romersk-katolsk.
Bygningen var »einen biosen Monument«.
I Jardins modsvar er anklagepunkterne alle
søgt tilbagevist. Han angreb først og fremmest
kravet om, at tilhørerne både skulle kunne se
og høre prædikanten. Skulle dette være fulgt i
sin yderste konsekvens, måtte man give kirken
»die Gestalt, welche man gemeiniglich die
Schauspielsälen giebt«, dvs. med loger i pulpi
turetagerne. »Was von ein Unanständigkeit
und was von eine Geringschätzigkeit würde
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Fig. 40. Tværsnit mod kongestolen. Jardins projekt 4 af 26. juni 1756. Fra »Buch der Probezeichnungen«. 1:600
(s. 513). KglBibl. – Cross-section towards the King’s Pew. Jardin’s project 4 of 26th June 1756. From »Buch der
Probezeichnungen«.

das nicht seyn?« Det var en hård dom over
kirker efter »teatertypen«, som f.eks. hans for
gænger Eigtveds interiører i Christiansborg
slotskirke og i Christianskirken (jfr. Kbh.By,
5, s. 134f. og 4, s. 114f.). Det var dog muligt
ifølge Jardin at opfylde målet om 3000 pladser,
hvis man også kalkulerede med stole bag søj
lerne (uden direkte udsyn til prædikestolen) og
desuden medtog arealet i midtergangene på
gulvet, der ellers, når kirken var fyldt, stod

ubenyttet hen. Hvad højdeforholdene angik,
afviste Jardin beskyldningerne om rummets
uforholdsmæssige proportioner og korrigerede
samtidig Anthons tal ved at beregne afstanden
fra kirkegulv til pulpiturgulv, ikke til brystnin
gen af de enkelte pulpituretager. Med hensyn
til trapperne beregnedes afstanden fra interiø
rets gulvniveau, ikke fra horisonten. Herved
ville kongen ikke få længere vej i forhold til den
daglige rute til gemakkerne på Christiansborg.

518

FREDERIKS KIRKE I 1749-1770

Med hensyn til belysningen skønnedes de i alt
52 vinduer i bygningen fuldt tilstrækkelige.
Ikke mindst, når man også opererede med det
indirekte og reflekterede lys. I øvrigt kunne
spørgsmålet endeligt afklares, når man fik en
model af kirken. Konstruktionen med de kile
formede murpartier vurderedes som fuldt for
svarlig i betragtning af, at også hvælvbuer og
trappetrin bidrog til at styrke muren. Indlysen
de nok undlod Jardin at tage stilling til den af
sluttende konklusion, men hans svar mundede
ud i en høflig anmodning til kirkebygningskommissionen, om man fremover ville undla
de at spilde både sin egen og hans kostbare tid
med at høre efter slige urigtige og alt for spin
kelt begrundede indlæg.59

ANTHONS PROJEKT 1 OG 2.
ROSENBERGS OVERSLAG
Ved siden af de projekter, som er udført af Frederikskirkens officielle arkitekter, kendes også
et par forslag fra Eigtveds mangeårige med
hjælp, hofbygmester Georg David Anthon.
Anthons adkomst til byggeriet bestod i, at han
flere gange blev bedt om at vurdere de indleve
rede tegninger. Hans egne forslag skal næppe
opfattes som alvorlig mente alternativer, men
som illustrationer til hans kritik. De projekter,
der må henføres til Anthon, er dels forarbejder
til et sæt, hvoraf der er bevaret en perspektiv
tegning mærket »N:6« og signeret »Copenha
gen den 31.Marty 1756. G. D. Anthon« (fig.
41-43), dels en række usignerede blade, som
arkivalsk kan tilskrives Anthon og iøvrigt sup
pleres med en noget afvigende perspektivisk
fremstilling, som stammer fra Anthons familie
(fig. 44-49, 130). Dette sidste projekt må være
udført i vinteren 1756/57.
Anthons tidligste projekt består af et tværsnit
i en spinkel, ulaveret udførelse, med lanternen
på et løst tilføjet ark samt supplerende snit og
opstalter; en ligeså skitseagtig plan sammensat
af en halv grund- og en halv etageplan, samt
den omhyggeligt gennemførte, signerede per
spektiv (fig. 41-43).153 Projektet er tidligere
publiceret under Gabriels navn, da det i forhold

til dennes projekt »B« er opfattet som projekt
»A« og beskrevet som Gabriels mest bundne
løsning.154 Men der er næppe noget i vejen for
at tage signaturen for dens pålydende og opfat
te projektet som en kombination af Eigtveds
sidste projekter og Gabriels, udarbejdet af An
thon og indleveret dagen før Jardin 1. april
1756 overtog den officielle ledelse af Frederikskirkebyggeriet.155
Projektet
fastholder
Eigtveds
cirkulære
grundplan med de seks hovedpiller og de ra
dierende trappehuse.156 Højden af såvel sidetår
ne som kuppel er bevaret. En indgangsportal
med trekantgavl og fire frisøjler er som på
Eigtveds udaterede projekt fig. 24 (og vel også
det approberede) anbragt foran bygningskroppen. Mezzaninetagen er som på samme projekt
elimineret og vinduerne i stuen og på første sal
henholdsvis rund- og fladbuede. I modsætning
til Eigtveds projekt har etagerne dog samme
højde. Hovedgesimsen er forsynet med en
kraftig, tandsnitprydet kronliste, der som hos
Gabriel synes båret af halvsøjler på sidetårnenes
hjørner. Disse halvsøjler er afviklet som spidse
pyramider, der samtidig danner en naturlig
overgang fra sidetårnenes underbygning, som
har en kvadratisk grundplan, til overbygnin
gen, som har en ottekantet. Alle søjlerne på
underbygningen har joniske kapitæler. Tambu
ren er omgivet af tolv fritstående søjlepar for
delt på seks sokkelfremspring med statuer, som
sandsynligvis skal repræsentere dyder.157 De
mellemliggende fag rummer store, retkantede
vinduer. Sidetårnene har fladbuede vinduer un
der ure og på hvert af hjørnerne et søjlepar.
Både disse søjler og tamburens er i overens
stemmelse med søjleordenernes traditionelle
rangfølge korintiske. Over de stærkt forkrøppede gesimser er konkave stræbepiller, der lø
ber af i parvis placerede ribber på kuplerne.
Som en indrømmelse til Eigtveds kupler er
fløjstængerne på både lanternen og de to tårne
anbragt på tilsvarende løgformer. I det ydre
kan Eigtveds indflydelse endvidere spores i det
reducerede antal kuppelvinduer – som dog har
fået Gabriels former – samt i hele dekorationen:
Figurerne i nicherne på begge sider af indgan-

ANTHONS PROJEKT AF 31. MARTS 1756

519

Fig. 41. Prospekt af kirken, set fra Bredgade. Projekt, dateret 31. marts 1756 og signeret G. D. Anthon (s. 518).
Bregentved. – View of the church seen from Bredgade. Project dated 31st March 1756 and signed G. D. Anthon.
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Fig. 42. Sammentegning af etageplaner fra fundament til tambur. Her tilskrevet Anthon og henført til projek
tet af 31. marts 1756. 1:600 (s. 518). RA. – Combined plans of floor levels flom foundation to drum. Here attributed to
Anthon’s project of 31st March 1756.

gen svarer til dem, der i Eigtveds sidste projek
ter stod i sidetårnene, puttirelieffer i ovalerne
herover gentager motiver fra indgangspartiet
på Eigtveds facade af 10. april 1754, og tympa
nonfeltets
kartoucheindrammede
kongemono
gram flankeres af kvindefigurer, som parallelliserer Prudentia og Constantia fra såvel denne
som den tidligere facade (jfr. s. 480 og 489 samt
fig. 14 og 19). Portrætmedaljonerne i hvert af
tamburens fag er bortset fra en noget enklere
frugtsnorsindramning
udformet
som
olden
borgerbillederne på alle Eigtveds projekter.
Mærkeligt nok er de dog dels vendt mod uret,

som på Eigtveds tidligste projekt, dels med,
som på hans to sidste (jfr. fig. 14 og 19, 24). De
parvis placerede vaser på balustraden over side
tårnenes hovedgesims er ligeledes overtaget fra
Eigtved (jfr. fig. 24). Over tamburens hoved
gesims, som er anbragt i samme højde, står
vaser og statuer til gengæld side om side – et
pudsigt
kompromis
mellem
Eigtved
og
Gabriel!
Af plan- og tværsnitskitserne fig. 42-43
fremgår, at Anthon har fulgt Gabriels system
med den indskrevne kuppel. Hovedtrappen har
afskårne hjørner som det bl.a. kendes fra Juvar-
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Fig. 43. Tværsnit mod alteret, her tilskrevet Anthon og henført til projektet af 31. marts 1756. 1:600 (s. 518).
RA. – Cross-section towards the altar, here attributed to Anthon as part of the 31st March 1756 project.

ra (jfr. s. 555). I det indre har projektet dog
både bevaret Eigtveds disposition og hans pul
pitur- samt stolestadeinddeling. Gabriel synes
kun at have inspireret til de korintiske kapitæler
på de indvendige søjler samt til kuppelhvælvin
gens brede, rudemønstrede ribber (jfr. fig. 26).
Seks store, fladbuede vinduer får lys fra åbnin

ger i tamburens sokkel, mens en række cirku
lære vinduer henter det fra selve tamburen.
Dette system, som svarer til Eigtveds, kræver
en temmelig høj sokkel og giver anledning til
at løfte tamburen, frigøre det frontvendte vin
due fra frontispicen og bevare kuplens rejsning
i den perspektiviske forkortning.158 Tværsnittet
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har svage streger, som antyder en indre lanter
ne i kuppeltamburens højde, men står for tag
konstruktionens vedkommende uafsluttet. Det
er rimeligt at forestille sig, at Anthon blev sat
til at kopiere Gabriels projekt »B«, fordi dette
havde den kuppelkonstruktion, man kendte.
Men det er lige så rimeligt, at der har været en
vis interesse for den dobbeltskalskonstruktion,
som Jardin gentog i sit approberede projekt og
med henvisning til Jules Hardouin-Mansard’s
Invalidekirke udnævnte til et af projektets fine
ste træk.159 Under alle omstændigheder kan
den åbenbare interesse for kuplens konstruk
tion udmærket have forårsaget, at tværsnittet af
Gabriels projekt »A« er hentet frem, til An
thons personlige brug, eller i forbindelse med
kritikken af Jardin.
Projektet fig. 41-43 røber et så indgående
kendskab til både Eigtved og Gabriel, at det
kun kan skyldes Anthon. Det kan afspejle

overvejelser om at fortsætte byggeriet efter de
afstukne rammer med optagelse af et mere mo
derne formsprog. Men det figurerer ikke i sam
tidens kilder og synes nærmest overset.
I Moltkes arkiv findes der et læderbind med
et projekt bestående af otte meget gennemfør
te, men både usignerede og udaterede blade
(fig. 44-45, 47, 49, 130). Dette forslag, som kan
suppleres med en noget afvigende perspektiv
samt en sammentegnet grund- og etageplan
(fig. 48, 46), må ligeledes tilskrives Anthon.160
Hans forfatterskab fremgår dels af, at samtlige
blade er udført med hans hånd, dels – mere
entydigt – af debatten omkring Jardins appro
berede projekt (jfr. s. 516). Anthon har kritise
ret dette projekt i to betænkninger af henholds
vis 25. aug. og 4. okt. 1756, og begge gange
påpeget funktionsmæssige mangler og kon
struktive komplikationer. Han er begge gange
blevet afvist. Men hans ihærdighed har vakt så

Fig. 44. Sammentegning af planer fra Anthons projekt, dateret vinteren 1756-57, Eigtveds fundamentsplan
(fig. 11) og Jardins projekt (fig. 38). 1:600 (s. 522). RA. – Combined plan from Anthon’s project of the winter 175657, Eigtved’s foundations plan (fig. 11) and Jardin’s project (fig. 38).
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Fig. 45. Hovedfacade. Det »anonyme« projekt. Her tilskrevet Anthon og dateret vinteren 1756-57. 1:600
(s. 522). RA. – Main facade. The so-called anonymus project. Here attributed to Anthon and dated to the winter of 175657.

megen harme, at han i forbindelse med sin an
den betænkning bad om at få den afskrevet, så
Jardin ikke skulle genkende sin forhadte kolle
ga på skriften (s. 516). Knebet mislykkedes, da
Jardin kunne konstatere, at denne sidste erindringsskrivelse ganske svarede til den første.
Men Anthons anonymt indleverede kritik er
selv blevet genstand for en kritik i forbindelse
med en sammenligning mellem Anthons ano
nyme og Jardins approberede projekt. Af den
ne vurdering fremgår, at anonymprojektet og

den anonymt indleverede kritik havde samme
forfatter. Det betyder, at Anthon har udført det
usignerede projekt. Og det siger også noget
om, hvorfor han gjorde det. Udkastet kan
næppe opfattes som et forsøg på at fortrænge
Jardin. Det var et middel til at opnå en uvildig
bedømmelse af hans eget projekt ved gennem
den sammenlignende vurdering at få en uden
forstående kritiker til virkelig at se på Jardins
approberede projekt. Kritikeren foretrak Jar
dins projekt. Men han indrømmede, at det
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Fig. 46. Plan af underetagen. Det »anonyme« projekt. Her tilskrevet Anthon og dateret vinteren 1756-57.
1:600 (s. 522). RA. – Plan of the lower storey. The anonymus project. Here attributed to Anthon and dated to the winter
of 1756-57.

havde sine fejl. Og det har tilsyneladende med
ført, at Jardin har taget Anthons kritik til efter
retning og ændret sit oprindelig approberede
projekt.161
De blade, der herefter betragtes som An
thons andet projekt, består af en plan over de
eksisterende fundamenter med angivelse af
funderingen, dels til det aktuelle forslag, dels til
Jardins approberede; endvidere en facade, snit
gennem de to portaler, detailopstalter (mod
henholdsvis kongeloge og prædikestolsalter),
samt grund- og etageplaner (fig. 44-49, 130).162
Det ledsages af en »Allerunterthänigste Expli
cation«, som nøje forklarer tegningernes ind
hold. Projektet må dateres til vinteren 1756/57.
Det er udført efter, at Anthon havde indgivet
sine betænkninger af 25. aug. og 4. okt. 1756
og efter, at fundamentet var ændret i overens
stemmelse med Jardins plan.163

Afvigelserne fra forslaget fig. 41-43 består
dels i hentydninger til Jardin, dels i mere eller

mindre bevidste lån fra den franske skole. An
thon har ligesom Gabriel ændret planen til en
ottekant med markerede akser, sat sine otte søj
ler over otte af Eigtveds piller og undladt at
benytte fundamenterne til pillerne foran tårne
ne.164 Da Jardin havde anbragt de otte af sine
tolv indvendige piller i otte af de huller, der var
udsparet, hvor der ifølge Eigtveds planer ikke
skulle være søjler, kan Anthon dog yderligere
forklare, at han både bruger det gamle funda
ment og støtter sine søjler på det, der netop er
fyldt i de gamle huller.165
I Anthons projekt er den indre korsform
gentaget i det ydre, idet han ligesom Jardin har
lagt trappehusene vinkelret på portalerne. For
at undgå den indsnævring af de skråtliggende
trappers indermure, han havde kritiseret i Jar-
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Fig. 47. Plan af 1. pulpitur. Det »anonyme« projekt. Her tilskrevet Anthon og dateret vinteren 1756-57. 1:600
(s. 522). RA. – Plan of the first gallery tier. The anonymus project. Here attributed to Anthon and dated to the winter of
1756-57.

dins projekt, har han dog udeladt en ydre om
gang og lagt trapperne helt ind til hovedpiller
ne. Mod Store Kongensgade er portalsøjlerne
engagerede. Mod Norgesgade er de monu
mentale frisøjler bevaret. Her måtte fundamen
terne udvides i hovedtrappens dybde.166
Mens Jardin har ført portalens trekantgavl
ind på den aftrappede tambursokkel og opnået
en naturlig forbindelse mellem søjlestillingen
og den runde bygningskrop, har Anthon lige
som i projektet fig. 41-43 gentaget Gabriels abrupt afbrudte tagflader. Afbrydelsen er nød
vendig i forhold til de vinduer, der er anbragt
umiddelbart bag de to frontispicer. Men den
medfører, at de planmæssigt regulariserede
portaler stadig virker lidt kulisseagtige. Under
bygningen har bevaret højden fra de tidligere
projekter. Kuplen og de to tårne er lavere end
såvel Eigtveds som Anthons egne ifølge forsla

Danmarks Kirker, København

get fig. 43, men har samme højde som både
Gabriels og Jardins approberede.167 Da den pa
rabelformede kuppelprofil mangler en egentlig
tamburetage og i stedet er forsynet med et højt,
obeliskagtigt spir, virker hele bygningen dog
noget lavere end disse to.
Af facaden fremgår, at mezzaninetagen atter
markerer sig i det ydre. Den har lave, retkantede vinduer, mens stuen og 1. etage har hen
holdsvis flad- og rundbuede som i Anthons
første projekt. De fire fritstående portalsøjler
med de joniske kapitæler svarer ligeledes til
dette, men er nu suppleret med pilastre mellem
hvert vinduesfag i hele facadens udstrækning.
Dette system fortsætter på sidetårnene, hvor
pilastrene er trukket tæt ind til vinduerne og
hjørnerne forsynet med rustikke lisener. Ho
vedgesimsen har trekantgavle over halvsøjler
og på hjørnerne vaser. De ottekantede pyrami-
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Fig. 48. Prospekt af kirken, jfr. fig. 45. Efter F. Meldahl: Frederikskirken, 1896. – View of the church, cf
fig. 45.

despir afsluttes med lignende vaser. Anthons
refendfugede tambursokkel, som synes inspire
ret af Jardins aftrappede, har otte fladbuede
vinduer ind til selve kirkerummet. En aftrap
ning over soklen bærer fire gange to konkave
dobbeltstræbepiller, som fortsætter i otte brede
ribber. Hvert pillepar flankerer et ovalt vindue,
mens mellemrummene har et retkantet med
segmentgavl. På kuplen er de nedre vinduer
retkantede og de øvre runde. Kuppelspiret, der
ligesom sidetårnenes er ottekantet, men både
højere og slankere, hviler på en todelt lanterne
etage med forneden retkantede og foroven run
de frugtsnorbehængte glughuller, og afsluttes
af kugle, vindfløj og kors. Typen genfindes på
Christianskirken, hvor det blev opført efter
Anthons tegning af 1766.168
Proveniensen af perspektiven fig. 48 antyder,
at denne udelukkende er udført til Anthons eget brug.160 Den afviger fra facadeudkastet
fig. 45 ved, at pilastrene på sidetårnenes under

bygning er erstattet af kvadre, tårnafdæknin
gerne refendfugede og de skiftevis runde og
retkantede kuppelvinduer afløst af lutter ret
kantede. De fire gavlkronede har dog fået rusticerede gerigter. Ornamentikken er reduceret
og indgangspartiet strammet, blandt andet ved
eliminering af en altan. Tympanonfeltets palmetindrammede kongemonogram er forenklet
til et kronet skjold med guirlander. De allegori
ske kvindeskikkelser til siderne er ændret, så de
gentager Prudentia og Constantia fra Eigtveds
udaterede facadeudkast fig. 24. Ifølge perspek
tiven er kirkens grund desuden hævet og omgi
vet af et rækværk.
I det indre synes Anthons andet projekt lige
som det første at afspejle Eigtveds opbygning,
hvor stueetagen udgør en slags sokkel for de
øvre pulpiturer. Disse omspændes af kolossalpilastre som i lighed med Anthons første pro
jekt, men i modsætning til Eigtveds er korinti
ske. Kuplen er atter omskrevet, men afskærer
som i Anthons første projekt fire store loger
med vinduer umiddelbart udfor tamburens. Da
projektet er udført i polemik mod Jardins, be
toner følgeskrivelsen netop de ting, der ud
mærker det aktuelle forslag fremfor Jardins.
Blandt Anthons indvendinger mod Jardins
projekt var, at de mange piller både skyggede
og gav en dårlig akustik. Han lægger derfor
vægt på, at hans egen kirke ville blive mere
åben og mere lys. Dertil kom, at den ville få en
bedre kommunikation, idet trapperne, der i
Jardins projekt var 2 alen brede, var udvidet til
3½ og gulvets midtergang, der var 4 alen bred,
til 9. Til gengæld nævnes ikke, at altret vender
mod øst, at Bredgadeindgangen med de for
nemme frisøjler er forbeholdt kongen, og at et
større gangareal er indrettet til at lede ham op
til kongestolen i rummets modsatte side. Pro
jektet er det eneste, der med sikkerhed har den
ne liturgisk korrekte orientering. Kirkens indre
udsmykning fremgår af de meget detaljerede
tværsnit fig. 49, 130. Prædikestolsaltret er pry
det med et nadverbillede, flankeret af nicher
med Moses og Johannes Døberen og kronet af
Guds øje i stråleglans. Kuppelhvælvet har nederst en række fladbuede vinduer, som optager
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Fig. 49. Tværsnit mod alter og kongestol. Det »anonyme« projekt. Her tilskrevet Anthon og dateret vinteren
1756-57 (s. 522). RA. – Cross-section towards altar and the King’s Pew. The anonymus project. Here attributed to
Anthon and dated to the winter of 1756-57.

lys fra åbningerne i den ydre sokkel, øverst en
række ovale med forbindelse til de henholdsvis
runde og retkantede vinduer over soklen; det er
dekoreret med dydefigurer og festonfyldte fyl
dinger, har stjernestrøede ribber og i toppen
noget, der tilsyneladende efterligner dobbeltskalskonstruktionen, en bemaling afgrænset af
en gesims.
Ved siden af Anthons uofficielle, men tilsy
neladende velbegrundede forslag må endelig
nævnes et i øvrigt ukendt »Abriss« som blev
ledsaget af et bevaret, yderst kortfattet overslag
underskrevet G. Rosenberg 17. febr. 1756.169
Summen på ialt 1.483.333. ⅓ rdl. gælder en
kuppelklædt og rigt dekoreret bygning af sand
sten og marmor. Der er tilsyneladende tale om
Frederikskirken. Men der er ingen andre tegn
på, at arkitekten, som må være Johann Gotfried
Rosenberg (1709-76),170 har beskæftiget sig
med dette byggeri.171
BYGGERIET UNDER JARDIN 1756-1770.
LEDELSE OG ØKONOMI
1. april blev Jardin officielt udnævnt til Frede-

rikskirkens bygmester. Endnu var han i prin
cippet underordnet generalbygmesteren, men
som anført af Bernstorff skulle Thurah ikke be
fale over ham, omend det var nødvendigt, at
Jardin kom til en forståelse med denne. Thurah
skulle betragtes, ligesom man i Frankrig be
tragtede M. de Vandrière (senere markis de
Marigny, Directeur Général des Bâtiments).
Generalbygmesteren vedblev dog med at bistå i
forbindelse med marmorleverancerne. Ganske
vist forespurgte han december 1756 Moltke,
om han, »der med Bygningens Direction ey
har noget mig at befatte«, skulle beskæftige sig
med opgaver, »som rettere maatte tilkomme
den eller dem, som Bygningen allernaadigst er
betroet«. Moltke forsikrede ham dog om, at
han var glad for, det var Thurah, der holdt øje
med de to marmorleverandører og gerne så
ham fortsætte arbejdet. Beroliget over ikke at
gå nogen i bedene indvilgede Thurah herefter i
at videreføre sit hverv.35 Knap tre år senere,
5. sept. 1759, afgik han imidlertid ved døden,
og 19. maj 1760 beskikkedes Jardin til ledende
bygmester med titel af »Intendant des Bâti-

34*

528

FREDERIKS KIRKE I 1749-1770

ments«, mens Anthon og Fortling blev hof
bygmestre.172
December 1760 udløb Jardins seksårige kon
trakt, men da hans tilstedeværelse fortsat var
uomgængelig nødvendig, blev kontrakten af
1754 i uændret skikkelse forlænget for endnu
en seksårig periode.173 Ved udgangen af 1766
tegnede situationen sig imidlertid ganske an
derledes. Frederik V var død ved årets begyn
delse, og hans efterfølger Christian VII var ikke
indstillet på at videreføre det kostbare byggeri.
Det hed derfor i den kongelige resolution af
25. okt. 1766, at Jardins kontrakt var »expiriret«, og udgifterne til ham og hans folk således
kunne spares. Det var dog ikke muligt at stand
se byggeriet så drastiskt, og Jardin fik endnu en
frist, først på et år, sidenhen på yderligere seks
år frem til 1773.174 Den skæbnesvangre beslut
ning om helt at standse Frederikskirkens opfø
relse skulle dog falde et par år tidligere. 19.
nov. 1770 modtog Jardin sin endelige afsked
(s. 540).
Selv om Jardin, som anført, indtog en så
godt som uafhængig stilling i forhold til Thu
rah, var han stadig forpligtiget over for Kirkebygningskommissionen under Moltkes direk
tion. Kort efter Jardins tiltrædelse havde Molt
ke foreslået en præcisering af kommissionens
opgaver og sammensætning. Man skulle mø
des en gang ugentlig og indkalde samtlige im
plicerede håndværksmestre til drøftelse. Jardin
skulle over for kommissionen meddele sine
planer for byggeriet, hvilket herpå ville blive
forelagt for kongen. Men det indskærpedes, at
arkitekten »i Hoved Tingene og Teigningerne
ey (maatte) foretage sig noget, end ikke den
allermindste forandring, som kunde trække en
eller anden Consequence eller Tiltale eller An
svar paa sig, forend hand ligesom med de sidste
Teigninger Academiernes i Rom og Paris deres
Approbation og Gotfindende skriftlig hafde
lagt frem i Commissionen«.59 Det ses dog ikke,
om dette forslag blev godkendt. Tronskiftet i
januar 1766 fik også betydning for byggeriets
administration. Moltke afskedigedes selv juli
samme år, og få måneder senere overtog gene
ralløjtnant H. W. von Huth, der september ud

nævntes til »Generaldirecteur over Bygnings
væsenet«, posten som overdirektør for Frede
rikskirkens opførelse.173 Allerede februar 1767
forlød det dog fra en velunderrettet kilde, at
Huth »ne parait pas content de sa Place de Di
recteur Géneral des Bâtiments« (ikke forekom
tilfreds med sin stilling som generaldirektør for
bygningsvæsenet), og at han snart ville blive
afsat.176 Dette skete ganske rigtigt 21. marts, og
Moltke blev herefter genindsat i sit tidligere
hverv for dog kun tre et halvt år senere påny at
miste det.
Som anført i kontraktens 9. artikel skulle Jar
din under sig have en person, der kunne for
midle hans ordrer og aflægge beretning til de af
kongen kommitterede. Dette hverv blev 2.
aug. 1756 tildelt Johann Michael Poehn, der
udnævntes til fuldmægtig og skriver for de to
brødre. Poehn havde ligesom bygningsforvalter Block bolig i det kompleks af småhuse, der
lå på byggepladsen blandt skure og værksteder.
Selv fik Jardin kontor i den ene halvdel af et
væksthus, der fra gammel tid lå på grunden
(fig. 8). Da Louis-Henri Jardin døde 1759,
overtog Poehn hans opgaver som bygningssekretær. Samtidig knyttedes fra februar 1760 to
af akademiets bedste tegnere, Georg Erdmann
Rosenberg og Christian Joseph Zuber, til sta
ben.53
Få dage inden Jardin overtog ledelsen, havde
man gjort økonomisk status, bistået af enkefru
Eigtved. De samlede udgifter i tiden april 1750
til ultimo marts 1756 beløb sig til den betragte
lige sum af 160.444 rdl., hvilket var blevet fi
nansieret, dels af de årlige bidrag fra partiku
lærkassen, dels fra kongens private kasse. Her
til kom supplerende indtægter ved salg af mur
sten til henholdsvis Moltkes og Brockdorffs
palæer (s. 483). Langt den største post på bud
gettet
var
udgifterne
til
norsk
marmor
(ca. 70.000 rdl.), efterfulgt af omkostningerne i
forbindelse med murstensleverancen (43.257
rdl.). For atter at sætte skred i byggeriet vedto
ges det 22. dec. 1756 at forhøje det årlige bidrag
fra de kongelige kasser til 50.000 rdl., idet
brødrene Jardins løn skulle betales særskilt fra
partikulærkassen.171 Knap et halvt år senere,
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Fig. 50. Idealprospekt af Frederikskirken, set fra Store Kongensgade. Tegning af Jens Bang. Kobberstiksamlin
gen. – Ideal view of Frederikskirken seen from Store Kongensgade. Drawing by Jens Bang.

april 1757, fastlagdes dog det endelig kongelige
bidrag til 40.000 rdl. årligt, udbetalt i 8 måned
lige rater á 5000 rdl. Hermed opfyldtes i virke
ligheden først det mål, man syv år tidligere
havde sat sig (s. 475). Inden for dette tidsrum
var der imidlertid sket en altafgørende ændring
i beregningsgrundlaget. Hvor de seneste gene
raloverslag havde kalkuleret med en bygning,
opført af mursten og beklædt ud- og indvendig
med marmor, havde kongen i forbindelse med

approbationen 26.juni 1756 fastslået, at »das
gantze Gebäude der Kirchen von Nordischen
Marmor aufzuführen (ist)«.178 Et detaljeret
overslag over de forventede udgifter til Jardins
marmorbygning kendes ikke, men på et frem
skredent stadium i byggeriet skal man dog ha
ve konstateret, at der endnu var 27 år igen,
hvad selve bygningen angik, og 100 år, hvis
hele udsmykningen skulle være fuldendt. Dette
budget var beregnet på grundlag af en årlig be-
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villing på 20.000 rdl., således som det var gen
nemført i perioden 1767-70, og forudsatte sam
tidig en arbejdsstyrke på 50 mand. Alt i alt en
gigantisk sum på ca. 2.800.000 rdl., hvis belø
bet kalkuleres udfra de omtrentlige udgifter
ved byggeriets ophør.179 I det daglige planlagde
man dog udfra mere kortfristede terminer. Jar
din var kun ansat for seks år ad gangen, mens
marmorleverancen fulgte femårige kontrakter
(s. 484).
Over for de vældige udgifter ses dog også
enkelte indtægtsposter på de årlige budgetter,
idet der til stadighed skete salg eller overførsel af
materiale, såvel til kongelige som private byg
geforetagender. Således låntes mursten til Fre
deriks hospital og til to nyopførte ejendomme i
Amaliegade, Thurahs hus og købmand Hen
ning Fr. Bargums palæ, opført af Jardin selv.
Sandsten og marmor anvendtes til bl.a. Hol
steins palæ, til den tyske Frederiks kirke (Christianskirken), til soklen på kongens rytterstatue
på Amalienborg plads, den kongelige fortifika
tion, blomsterkummer i Fredensborg slotsha
ve, samt til arbejder af billedhuggerne Johs.
Wiedewelt og S. C. Stanley, samt af stenhug
gerne Braun og Pfeiffer.53
De første tegn på en ændret politik over for
det bekostelige byggeri var en kongelig resolu
tion, udstedt af Christian VII 8. marts 1766,
knapt to måneder efter faderens død. Heri fastsloges det lakonisk, at det årlige bidrag skulle
halveres til 20.000 rdl., fraregnet lønninger.
Kirkebygningskommissionen
bad
dog
om
henstand til det følgende år. Som den kompli
cerede og sammensatte organisme byggeplad
sen var, kunne så kraftige budgetreduktioner
ikke foretages uden alvorlige økonomiske tab,
ikke mindst for leverandørere og håndværkere.
Kongen accepterede at lade besparelsen udsætte
til det følgende år, men fastholdt som nævnt, at
lønningerne til Jardin og hans medarbejdere
skulle stryges af budgettet.53 Fra l. jan. 1767
var det årlige bidrag således halveret. Samtidig
ophævedes den særlige byggefond eller »Frede
riks Kirkebygningskasse«, idet udgifterne nu
dækkedes direkte fra partikulærkassen. En
statusopgørelse ved udgangen af 1766 viste, at

budgettet hidtil havde »slugt« 575.212 rdl.,180
og bygningen var endnu næppe (og det endda
kun i øst) nået til hovedgesimsen. Bekymrin
gen hos Christian VII og hans nærmeste rådgi
vere forekommer derfor langt fra urimelig.
Men de beskrevne forsøg på at reducere om
kostningerne synes kun at være forhalingsmanøvrer før den afgørende beslutning om byg
geriets standsning 1770 (s. 539).

SPØRGSMÅLET OM KIRKENS
BYGGEMATERIALER
Siden den kongelige resolution af 31. marts
1753 havde det stået fast, at den ny kirke skulle
beklædes med marmor ind- og udvendig, idet
selve murkernen fortsat skulle opføres af tegl. I
løbet af efteråret 1754 spores de første tegn på
en beslutningsændring. På en forespørgsel fra
kabinetssekretær Esmarck om murstensleverancens fortsættelse – antagelig efter at sagen
havde været rejst på højere sted – svarede Thu
rah 19. okt. 1754, at kirken »entweder (...) allgantz von Sandsteinen, oder allgantz von Mau
ersteinen erbauet werden«. Det sidstnævnte var
dog langtfra så solidt og varigt som det først
nævnte, og da begge dele ikke lod sig anvende
sammen, konkluderede Thurah, at den mar
morbeklædte bygning som en uomgængelig
følge heraf mht. »das inwendige übrige solide
von den Mauern und Pfeilern, mit gewöhliche
Sandsteine eben wohl compact erbauet wer
den«.35 Thurahs memorandum blev forelagt
Bygningskommissionen, der tog sig god tid til
at overveje sagen. I mellemtiden rykkede murstensleverandørerne 20. nov. 1754 og atter 8.
marts 1755 uroligt for at få besked om det
kommende års leverance.53 10. marts 1755
meddelte Moltke, at kongen »stadig (har) de
uforanderlige allernaadigste Tanker, at Friederichs nye opbyggede Kirke ikke skal bygges af
Muur- men af een eller anden Art Sand- eller
deslige i sine Riger og Lande faldende Steene
...« Dette skulle Thurah lade firmaet Henningsen og Korff vide. Dog blev de samtidig
orienteret om, at de i god tid ville få meddelelse
om eventuelle leverancer for 1756.59
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Fig. 51. Udsnit af Frederikskirkens byggeplads, set fra Kadetakademiet 1762. Tegning af Frédéric Jacques de
Stinde (s. 534), indsat i Dronning Juliane Maries Atlas. Dronningens Håndbibliotek. – Detail of building works
on the Frederikskirke site, seen from the military academy (Kadetakademi) 1762. Drawing by Frédéric Jacques de Stinde,
inserted in Queen Juliana Marie’s Atlas.

Denne besked kom antagelig aldrig. Allerede
august 1755 kunne Joachim Wasserschiebe ori
entere Wiedewelt om, at man havde besluttet,
at kirken »sera tout entiere de Marbre de nos
Carrières de Norwege« (skulle være helt af
marmor fra vore norske stenbrud).181 Alligevel
synes Anthons beregninger af 5. sept. vedrø
rende Eigtveds og Jardins projekter endnu at
kalkulere med mursten og marmor, idet han
dog understregede, at hovedpillerne i de re
spektive forslag tænktes opført i massivt mar
mor indtil kuplens vederlagshøjde.59 26. juni
1756 stadfæstedes kongens beslutning om an
vendelse alene af marmor, i første omgang for
muleret som en mundtlig deklaration over for
Jardin. Den officielle konfirmation af beslut
ningen er dateret 22. dec. s.å. Frederik V er
kendte dog, »dass innengedachter von Uns al

lergnädigst approbirter Kirchenbau kostbar fal
len wolle«, og tankevækkende nok lod han
endnu engang i en resolution af 18. febr. 1758
sin bestemmelse stadfæste. Som en retfærdig
gørelse af de drastisk øgede omkostninger
fremhævedes på ny bygningens status som mo
nument for oldenborgerdynastiets taknemme
lighed imod Gud. Hertil føjedes et moment,
der også havde programmatisk værdi. I lyset af
det nyligt gjorte, lykkelige fund af bornholm
ske sandsten kunne kirken nu – bortset fra kal
ken – opføres af lutter indenlandske materialer,
idet sandstenen lod sig lægge ind overalt, hvor
det var muligt.33
Oprettelsen af et sandstensbrud ved Neksø
på Bornholm gik tilbage til 1753, hvor en
bornholmsk stenhugger havde overbragt nogle
prøver af den nyligt fundne sten. På grund af
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sygdom havde Eigtved intet videre foretaget
sig i sagen, mens Fortling på bekostning af Par
tikulærkassen lod et par af sine svende foretage
prøvebrydninger, dels ved Hasle, dels ved
Neksø. Efter at Rentekammeret først havde af
vist projektet, da »det alletiider er dubieux, om
det reussirer eller mislinger«, havde kongen »af
allernaadig landsfaderlig Forsoning og Clemence for sine kiære og troe Undersaatter«
valgt selv at bekoste den fortsatte drift. Man
opgav dog bruddet ved Hasle, og koncentrere
de kræfterne om Neksø. Moltke fik betroet di
rektionen over sandstensbruddet, der ikke blot
kunne levere til Frederikskirken og Frederiks
hospital, men også til alle betydeligere bygnin
ger i landet. Fra privat side ytredes der i øvrigt
interesse for at støtte driften, ikke mindst, da
der øjnedes muligheder for at bryde stenkul.
Thurah foreslog december 1755, at værket

Fig. 52. Profil af rambukken, der anvendtes til piloteringsarbejdet ved Frederikskirken. Tegning af An
dreas Kirkerup (s. 534). Kunstakademiets Bibliotek.
– Profile of the pile-driver used for the pilework underpin
ning Frederikskirken. Drawing by Andreas Kirkerup.

skulle omdannes til et interessentselskab, og
nævnedes april blandt initiativtagerne hertil
sammen med Fortling, konferensråd Braem,
den hidtidige inspektør for bruddet Niels Birch
og en række stenhuggersvende.182 Driften blev
dog lagt under kirkekassen og hermed i sidste
instans under Partikulærkammeret, og værket
fik fra 1762 betegnelsen »Frideriks Steen
Brud«. Da de første overvejelser om kirkebyg
geriets indskrænkning fremkom 1766, anbefa
lede Bygningskommissionen stærkt, at man
fortsatte driften, der sparede landet for udgifter
til import af udenlandske sandsten. Det hævde
des, at de bornholmske sten endog var bedre
end de udenlandske. Under alle omstændighe
der havde Jardin ved en forespørgsel 1757 til
det franske akademi i Paris fået bekræftet stene
nes udmærkede kvalitet.59 Som et kompromis
valgtes at nedskære bevillingerne (fra 5000 til
3000 rdl. årligt). Allerede 1768 nedsattes belø
bet dog til det halve, og efter 1770, da beslut
ningen om kirkebyggeriets ophør var definitiv,
arbejdedes kun videre »paa det allerlangsomste,
som mueligt er«.183
Hvad marmorleverancerne i årene 1756-70
angik, fulgte man endnu de første år kontrak
ten af 1754, der udløb 1757. På dette tidspunkt
havde Fortling opfyldt sin del af forpligtelser
ne, mens fru Eigtved stadig var langt bagef
ter.184 Først 7. juli 1760 havde hun leveret det
først aftalte kvantum på 75.000 fod3. I lyset af
beslutningen om kirkens opførelse i massivt
marmor måtte leverancerne naturligvis yderli
gere forøges. I stedet for de mindre blokke på
12-15 fod3 ønskedes nu store sten på mindst 60
fod3. Januar 1758 forlængedes både Fortlings
og fru Eigtveds kontrakter med en femårspe
riode til levering af i alt 125.000 fod3, heraf
mindst ⅔ hvide sten og ⅓ gule. Størrelsen af
blokkene skulle bestemmes af, hvad bygmeste
ren fandt bedst.59 Jardin havde skønnet, at der
kunne spares mindst 14.000 rdl. årligt, hvis le
verancen skete i mindre blokke efter bestemte
mål. Ikke uventet protesterede leverandørerne
imod denne forskrift, der ville øge omkostnin
gerne for dem selv. Først 6. aug. 1763 opnåede
man et kompromis, der fastslog leverance af de
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Fig. 53. Plan af pilotering og fundamenter,
øverst fra Eigtveds kirke, nederst fra Jardins
bygning. Fra »Plans, coupes et élévations de
l’Eglise royale de Fréderic V«, 1765 (1769).
1:1200 (jfr. s. 533). – Plan of the pilework and
foundations. Above, of Eigtved’s church; below, of
Jardin’s building. From »Plans, coupes et éléva
tions de l’Eglise royale de Fréderic V«, 1765
(1769).

påbudte blokstørrelser, idet man i øvrigt accep
terede, hvad der forelå af større blokke til en
enhedspris på 1 rdl. pr. fod3.
Også mht. den konkrete levering opstod der
vanskeligheder. 1761 måtte Jardin rykke for
sten, idet han hævdede, at en fortsat mangel
forsinkede både tårnenes og søjlernes opførel
se. Fru Eigtved havde stadig vanskeligheder
med at overholde kontrakterne, senest aftalen
af 1758, der først opfyldtes 1766, fire år efter
den fastlagte termin. Som undskyldning anfør
tes de store anlægsudgifter, fragtproblemer på
grund af mangel på skibe og dårligt føre til
landtransporter, »samt i øvrigt en ufuldkom
men Evne til at fortsætte Verkets Drift«.53 Fort
lings stenbrud, der efter hans død 1761 ligele
des bestyredes af hans enke, havde november
1763 leveret det aftalte kvantum. 1765 blev en
ny femårsperiode aftalt med i alt 125.000 fod3
marmor for begge brud. Også her betød de
første budgetreduktioner, der drøftedes foråret
1766, en nedsættelse af den fastlagte mængde.
Appelskrivelser fra begge enker udsatte beslut
ningen et år, men herefter måtte man affinde
sig med den beskårne ration.58
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Som nævnt s. 512 havde Moltke maj 1756 givet
befaling til genoptagelsen af arbejdet, der siden

Eigtveds død havde ligget stille. En uge efter
var Anthon og murermester Krause på ny i
gang. Efter Jardins seneste projekt måtte de
gamle fundamenter delvis ændres (fig. 53).
Som fundament for de 12 nye hovedpiller skul
le de otte åbninger mellem Eigtveds oprindeli
ge piller udfyldes med jord og piloteres tillige
med fire ekstra fundamenter, der lagdes ved
siden af de ældre åbninger. Både pillerne og det
supplerende fundament til de to hovedportaler
i øst og vest skulle opføres af massive sten, dvs.
marmor og sandsten. I forbindelse med etable
ringen af det ændrede fundament indrettedes
som et nyt element en lav hvælvet kælderetage
under kirkegulvet (fig. 70, 78). Kælderen, der
udadtil manifesterede sig ved et antal vinduer i
soklen, fandtes ikke på de tidligste tegninger
fra juni 1756 og må derfor betragtes som en
tilføjelse.185
Før arbejdets påbegyndelse skulle de eksiste
rende piller og de dele af ydermuren, der var
opført over horisontniveau, nedbrydes. Denne
indledende fase, der også omfattede en reorga
nisering af byggepladsen, samt opbygningen af
et marmor- og sandstenslager med blokke i de
ønskede dimensioner, varede godt tre år. Først
1760 synes Jardins kirke at rejse sig over hori
sontniveau. Undervejs var der stødt nye pro
blemer til, mest presserende det stadig ind
strømmende vand i fundamentshullerne, hvil-
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ket nødvendiggjorde en ekstraudgift på tre nye
pumper.186 Den fugtige grund ved kirken var
langtfra noget isoleret tilfælde i Frederiksstaden
(Kbh.By.5, s. 356). En anden, omend mindre
vanskelighed var den gene, som de »haarde
igennemtrængende Slag« i forbindelse med pæleramningen forvoldte de omkringboende. En
særlig klage kom fra brændevinsbrænder An
ders Aamundsen i Store Kongensgade, der på
stod, at både hans hus, næring og brug havde
taget skade af rystelserne. Til piloteringen an
vendtes bl.a. rambukke og stående spil, som de
eksempler, der er nedtegnet af arkitekten An
dreas Kirkerup (fig. 52, 54).187
I årsrapporten af december 1760 kunne Jar
din omsider melde, at såvel kirkens som side
tårnenes ydermure, de udvendige piller ved ho
vedindgangen og to indvendige piller var nået
et stykke op over jordsmonnet, de første endda
1 alen og 9 tommer (ca. 85 cm), de sidste 1 alen
(ca. 62 cm). Under arbejdet var der anvendt
poleret marmor indvendigt, mens bornholmsk
sandsten blev føjet til, »wo es geschehen kön
nen«, vel på mindre iøjnefaldende partier. Ved
udgangen af 1761 var ydermuren i vest og pil
lerne ved hovedportalen omkring 4 alen over
nederste sokkel (ca. 2,50 m) eller godt en halv
alen over vinduessålbænken (ca. 30 cm). Ind
vendig var alle 12 hovedpiller rejst i 1 alens
højde.53

Det er omtrent denne situation, der af en ung
elev på Landkadetakademiet, F.J. de Stinde,
1762 er fastholdt på et prospekt (fig. 51), tegnet
fra et af akademiets vinduer. Et træstillads, der
1762 nåede 22 alens højde, er rejst langs yder
muren. Rundt om på pladsen ligger stenblokke
af forskellige dimensioner, heriblandt flere søj
letromler. Desuden var der oplagring af mate
riale på de syv gamle tømmerpladser nærmest
Kvæsthuset.188 På kirkepladsen ses forskellige
håndværkere beskæftiget ved måling, savning
eller anden bearbejdning af stenblokkene. Bag
dem ses en lang, lav længe, hvor der antagelig
ligesom senere var stenhuggerværksteder (jfr.
s. 573, 602f.). Yderligere et par skure er place
ret mod plankeværket ved Bredgade. På plad
sen fandtes desuden et slibehus, et tovværksskur, et vognhus, en smedje, samt boliger og
kontorer til en række af de ansatte. 1765 opfør
tes tilmed et billedhuggerværksted.53
Stenhuggerarbejdets ledelse deltes fra 1760
mellem Fortling og stenhugger Johan Peter
Pfeiffer, og efter førstnævntes død 1761 mel
lem Pfeiffer og stenhugger Braun. Samarbejdet
mellem Fortling og Pfeiffer havde ikke været
det bedste. Der havde været kold luft imellem
dem, siden dengang Pfeiffer »paastod, at den
Norske Marmor icke til Kirckens Bygning var
tienlig«.189
Det hårde arbejde med tilretning af stenblok-

Fig. 54. Stående spil, sva
rende til de eksemplarer,
der anvendtes ved Frederikskirkens
byggeri.
Tegning af Andreas Kir
kerup (s. 534). Kunst
akademiets Bibliotek. –
Winch
corrsponding
to
those used for building Fredrikskirken.
Drawing
by
Andreas Kirkerup.
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kene var heller ikke uden omkostninger. Sten
huggerne havde en 12-timers arbejdsdag året
rundt, men måtte i de mørkeste vintermåneder
arbejde ved lampelys. Den støvede luft, der
yderligere forurendes af dampe fra tranlamper
ne, medførte mange skavanker og ofte tidlige
dødsfald. Stenhuggerne opnåede derfor en ord
ning, således at de – formedelst en nedsat dag
løn – kun behøvede at arbejde ved dagslys i
vintersæsonen og i den allermørkeste tid kunne
holde ferie, vel og mærke uden løn.190 Et pate
tisk og særpræget vidnesbyrd om de menne
skelige omkostninger ved det anstrengende ar
bejde er en mindevase for stenhuggere, der
døde i tidsrummet 3. febr. 1759-18. febr. 1769.
Stenhuggervasen (fig. 55), udført 1756 ifølge
påskrift på underdelen, er af sandsten, 82 cm
høj. På en fod med attisk profil hviler den
kummeformede underdel, på hvis sider med
skriveskrift er indhuggede navne og dødsdato
er vedrørende de afdøde stenhuggere: »1756 29
July Haben die Steinhauer angefangen und
Nemliche darbey gestorben. 1759 Conrad Stel
ling d 3ten Febr: Anton Meyerhold d 24 April.
Drexel d 28 May. Nicolaus Meisgeyer
d 26 July. 1760. loachim Moll d 2 May: 1761
Christian
d 31 Jan: Joh: Christoffer Lin
demann d 7 April Michael Jancoschi d 20 July.
Georg Rethenbach d 31 Tuly: Christof Däcker
16ten Octr: 1762
Beek d 16tenJan: August
Kost d 15ten Ap: 1763 Christian Biörn d 27
April Johan Gottlob Mindag d 28 Juny Lorentz
Øster d 4 August Christian Lange D 15 Octr.
Johannes Baumüller d 9 Novemp. 1764 Hen
rich Rasch d 29 Septem Benjamin Gobisch 8
Mertz 1765 Adam Hegner d 19 Febr: Christofer Arnbek d 23 Febr: Johann Gütike d 4 Sep
tem: 1766 Jens Ludwig Mau d 15 Nov 1767
Johann Hansen 9 Mertz Friderich Mühlbacher
d 30. Apr Bartolomeus Strauch 1768 d 22 Feb:
Magnus Frey 18 Feb.« I kummen, der lukkes af
et låg, prydet med et laurbærkranset kranium
på korslagte ben, har der antagelig skullet læg
ges penge, vel til de efterlevende. Siden 1797
stod vasen ved stenhuggerfirmaet E. Nielsens
værksted på kirkepladsen (Store Kongensgade
252 (nuværende 76)).191 Siden 1983 har den væ-
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Fig. 55. »Stenhuggervasen« med navne og dødsda
toer for stenhuggere, omkommet 1759-70 (s. 535).
Kit Weiss fot. 1985. – »The Stonemasons’ Vase« with
the names of the stonemasons who died 1759-70.

ret opstillet på en moderne firkantet sandstens
plint i en vinduesniche ved kirkens sydøstre
omgang.
Ved årsskiftet 1763-64 var hovedindgangen
og de to flankerende døråbninger lukket for
oven og yderligere forhøjet med et par skifter.
Samtidig var vinduerne i bygningens ene fjer
dedel, vel den østligste mod Frederiksstaden,
lukket. Indvendig var den ene halvdel af ni
cherne i hovedpillerne fuldendt og muren ført
op til gulvniveau af første pulpituretage.192
1762-63 havde Jardin opholdt sig i Frankrig,
bl.a. for at modtage udnævnelsen til korre
sponderende medlem af det franske Akademi.
April 1763 var han dog atter hjemme. Under
fraværet havde Poehn fungeret som hans sted
fortræder. 1764 begyndte billedhuggerarbej
det, tidligst med to bladsnore over de to østlige
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sideportaler, efterfulgt af arbejde med bladsno
re og rosetter på buerne over indgangen og imellem de indvendige piller. 1764 nævnes hof
billedhugger Heinrich Gierach i rgsk. som le
der af arbejdet. Han døde imidlertid det følgen
de år og efterfulgtes af tre billedhuggere af
fransk
afstamning,
Dominique
Rachette,
J. F. (?) Moulin og Louis Canchy samt af den
italienskfødte Dominicus Gianelli. Efter at man
1764 var nået 15 alen (ca. 9,5 m) over jorden på
den østligste del, kunne Jardin december 1765
meddele, at der nu på dette sted kun manglede
7 alen til hovedgesimsen.193 Samtidig indhente
des overslag fra Pfeiffer og Braun på de seks
fritstående søjler ved hovedindgangen.59
Så vidt var Frederikskirken kommet – og
længst fremme var den naturligvis på skuesiden
mod Frederiksstaden –, da bygherren Frederik
V afgik ved døden januar 1766. Allerede 8.
marts fulgte imidlertid resolutionen om bud
gettets halvering (s. 530). På Moltkes opfor
dring udarbejdede Jardin en nødplan. Foruden
nedsættelse af marmorleverancen nævntes også
en reduktion af håndværkerstaben, begrænset
indkøb af materialer (tømmer, redskaber etc.),
samt totalt ophør af arbejdet på hovedfacaden,
indtil kirkens bagparti mod vest havde nået
samme højde. Heraf fulgte, at det påbegyndte
billedhuggerarbejde ligeledes måtte standses. I
sit overslag af 13. maj søgte Jardin at opfylde de
stillede krav, men påpegede dog det uhensigts
mæssige i med så kort varsel at fyre håndvær
kere, heriblandt endnu uuddannede læredren
ge. At standse det allerede forberedte arbejde
på facaden mod Frederiksstaden var heller ikke
tilrådeligt. Som nævnt s. 530 bevilgedes endnu
1766 den sædvanlige sum på 40.000 rdl., om
end med den klausul, at udgifterne til billed
huggerne ikke oversteg 1500 rdl., samt at der
ikke måtte antages nye læredrenge.
De følgende år frem til 1770 videreførtes ar
bejdet med markant nedsat kraft. Højest priori
teret synes at have været opførelsen af hoved
portalen, hvortil kapitælerne skulle udføres af
billedhuggeren Carl Frederik Stanley efter kon
trakt af 20. febr. 1768.194 Knap to år senere,
26. nov. 1770, meddelte Jardin for sidste gang

sin status over arbejdet. Halvdelen af kirken,
nærmest Frederiksstaden var nu omtrent nået
til hovedgesimsen, dvs. ca. 60 fods højde (ca.
19 m). Fire af Stanleys kapitæler ved østpartiets
hjørner var opsat, mens to kapitæler til de frit
stående søjler var klare til brug. For søjlernes
vedkommende stod de i halv højde (fig. 59). På
den modsatte side stod bygningen i forskellige
højder, men 300 hugne sten var klar til opsæt
ning og 44 under forarbejdning. Tårnene var
dog kun nået til en højde, svarende til halvsøj
lernes baser.53.

MODELLER
Allerede på et tidligt tidspunkt under kirkens
projektering havde Jardin understreget nød
vendigheden af snarest muligt at få udført en
model. Det blev fremført dels i hans »Observa
tions«, antagelig fra foråret 1756 (s. 512), dels i
et udateret indlæg, indlagt i en forestilling af
10. juli 1756. At en model virkelig var påkræ
vet, bl.a. for at man kunne danne sig et reali
stisk billede af belysningsforholdene, betonedes yderligere af Jardin samme efterår i hans
svar til Anthons kritiske kommentarer (s. 516).
Endnu 1757 var der intet sket i sagen. Byg
ningskommissionen fik dog en henstilling om
at vurdere, hvorvidt de fandt en sådan model
ligeså uundværlig (som bygmesteren selv).35
Først 2. sept. 1758 blev kontrakten sluttet med
hofsnedker F. Lehmann. Modellen skulle udfø
res på et år, regnet fra approbationsdatoen og
betales med den betydelige sum af 4000 rdl.
Bredde (målt fra tårn til tårn), dybde (fra portal
til portal) og højde skulle være henholdsvis 2,5
alen (ca. 1.50 m), 2 alen (ca. 1.20m) og 2¾ alen
(ca. 1.70 m), dvs. et målestoksforhold på om
trent 1:50. Ydermurene, kuplen og pillerne
herom skulle udføres af lindetræ, mens finere
detaljer som forsiringerne og de udvendige
trapper forarbejdedes af ahorn. Modellen kun
ne åbnes efter tværaksen (fra tårn til tårn). Sam
tidig var kuplen aftagelig. I gulvet skulle der
endelig udskæres en åbning, »damit man deut
lich genau und hinlänglich das einwendige se
hen und betrachten könne«.53

MODELLER
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Fig. 56. Fremstilling af kirkens model, vist mod Bredgade. Kobberstik af Jonas Haas efter tegning af Jens Bang
(jfr. fig. 50) i Pontoppidan: »Den danske Atlas«, 1764. – Model of the church, viewed towards Bredgade. Print by
Jonas Haas after a drawing by Jens Bang (cf. fig. 50) in Pontoppidan: »Den danske Atlas«, 1764.

1. dec. 1759 meldte Lehmann, at modellen
var omtrent færdig, bortset fra billedhuggerar
bejderne. Han skulle dog yderligere tilføje al
ter, prædikestol og døbefont, hvilket efter hans
egen mening ikke var omfattet af kontrak
ten.195 Ekstraregningen, der lød på 1109 rdl.,
gav anledning til uoverensstemmelser med Jar
din. Sagen måtte igennem to synsforretninger,
forestået af uvildige snedkermestre, som Magi
straten havde udpeget, før striden kunne bilæg
ges september 1762, ganske vist med et udfald,
der ikke fulgte Jardins indstilling.39
Som anført i Lehmanns kontrakt skulle figu
rerne og det øvrige billedhuggerarbejde, tillige
med trapperne til pulpituret, udføres af en an
den. Den udvalgte blev den 27-årige Johannes
Wiedewelt, der oktober 1758 var hjemkommet
fra Rom. Allerede 18. nov. 1758 havde han i et
brev til Moltke mindet denne om, at han havde

akkorderet ham arbejde ved Frederikskirken
efter hjemkomsten. Samtidig udbad han sig
400 rdl. i forskud, dels for »med desto mehre
Flied« at fuldføre sit præsentationsstykke til Akademiet, dels for at iværksætte en model af en
statue til kirken.35 28. dec. 1759 indleveredes
hans overslag til modellens udsmykning.
Wiedewelts opgave var meget omfattende.
Udvendig skulle der være i alt 48 statuer, to
gavlrelieffer og fire mindre relieffer over ho
veddørene. Indvendig beregnedes 16 nichefi
gurer, 24 relieffer og endelig kongens våben
med to genier over kongestolen. For en nær
mere beskrivelse af udsmykningen, jfr. s. 548 f.
Arbejdet skulle udføres i voks og hvidmales, i
alt for en samlet pris af 200 rdl.
Som et forarbejde til frontespicens relieffer
udførte Wiedewelt to tegninger, der indsat i
forgyldte rammer befandt sig på Jardins kon-
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Fig. 57. †Gipsmodel af korintisk kapitæl (s. 538). Fo
tografi o. 1939. Kunstakademiets Bibliotek. – Plaster
model of Corinthian capital.

tor. Der kendes to næsten identiske udgaver af
fremstillingen af Kristi opstandelse, hvoraf den
ene bærer Wiedewelts egenhændige signatur.
Det er dog uvist om denne eller dens genpart er
identisk med tegningen fra Jardins bolig. Af det
andet relief kendes alene en skitse (fig. 67).196
For en beskrivelse af begge, jfr. s. 549.
25.
sept. 1760 meldte Jardin på ny modellen
færdig, antagelig hvad angik Wiedewelts ind
sats, og få dage efter modtog denne tredje og
sidste rate af betalingen. Tilbage stod spørgs
målet, om arbejdet yderligere skulle oliemales
og forgyldes. Svaret har været bekræftende. In
tet skulle spares, og den højtanskrevne svenskfødte hofmaler Carl Gustav Pilo fik af Moltke
overdraget hvervet. Af regningen, der indleve
redes 1. juli 1761 fremgår, hvordan både det
ydre og det indre marmorstafferedes, idet kup
len udvendig maledes som kobber eller bronze,
mens alle ornamenter og relieffer både her og
indvendig forgyldtes (jfr. s. 544). Hertil kom et
stort antal loftsmalerier, vigtigst naturligvis det
store kuppelmaleri, foruden i alt 20 »Plafonds«
i nedre og øvre pulpituretage.
Da modellen omsider stod færdig, har det
været et prægtigt og kunstfærdigt værk, der
skulle vejlede de implicerede medarbejdere,
samt – nok så væsentligt – give bygherren og
hans rådgivere en realistisk forestilling om det
storslåede monument, der var i vente, på et
tidspunkt, hvor det endnu gik uhyre trægt med
at få de faktiske murmasser til at rejse sig.
I Jardins embedstid stod kirkemodellen i

hans bolig på Charlottenborg. Efter standsnin
gen 1770 overflyttedes den maj 1772 til Chri
stiansborg, hvor den 1783 nævnes i et gemak i
eller ved prinsesse Louise Augustas lejlighed i
kirkeløngangen.197 Herefter har det ikke været
muligt at følge den, og det må anses for mest
sandsynligt, at modellen blev offer for den altødelæggende slotsbrand 1794 (DK.Kbh. By, 5,
s. 183). Modellen er dog gengivet i et summa
risk stik i Erik Pontoppidans »Den Danske At
las« (fig. 56).
Den store bygningsmodel har imidlertid
ikke været den eneste, der udførtes under Jar
din. Regnskaberne nævner både modeller i gips
til en trappe (hovedtrappen?), til rosetterne un
der buerne ved indgangen og mellem pillerne,
samt til de korintiske kapitæler.53 En †gipsmodel
til sidstnævnte opbevaredes endnu på bygge
pladsen, da opførelsen af den nuværende kirke
skulle påbegyndes. 1884 overlod C. F. Tietgen
den 4 alen høje og 4 alen 6 tommer brede gips
model (ca. 2.50 × 2.65) til Kunstakademiets
samlinger, hvor den endnu 1939 er opmålt og
registreret (fig. 57).198 Dens senere skæbne ken
des dog ikke.199 Hertil kommer, at Haubers
Københavnsbeskrivelse
1783
omtaler
nogle
»Modeller af Friderichs Kirke paa Ama
lienborg«, der sammen med andre bygningsmodeller af »det chinesiske Taarn i Canton«,
sølvbjergværksarbejderne i Norge, samt »en
Pagode eller hedensk Afgudstempel« skulle be
finde sig hos en privatsamler, der boede på
hjørnet af Frederiksborggade og Gammel Torv
(nr. 140). Muligvis kan denne have erhvervet
sig disse modeller (af detaljer eller større partier
af
bygningen?)
ved
byggeriets
afvikling
1771.200

PORFYRSTENENE
Den norske marmor og det bornholmske sand
sten var kirkens vigtigste byggeemner, men
som det fremgår af regningen vedrørende mo
dellens staffering skulle andre materialer ind
drages til billedhuggerarbejder og finere detal
jer. I forbindelse med ornamenter, statuer og
basrelieffer udvendig, samt til »alt det indven-
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dige« skulle modellen stafferes ligesom hvid upoleret italiensk marmor. Gulvet i kirkerum
met skulle være som »indlagt Marmor af ad
skillige Couleurer«, mens de øvrige gulvflader
skulle males som sort og hvid marmor.53 Det
ses ikke af regnskaberne, om man havde taget
initiativ til importen af den italienske marmor.
Derimod figurerer en anden materialeleverance
på udgiftsposten for 1762: indkøb af i alt syv
stk. (40 fod3 og 223 tommer3) porfyrmarmor
fra Frankrig, tillige med en stor udhugget skål
eller kumme (»cuvette«). Indkøbet blev foreta
get i foråret 1762 gennem den franske gesandts
frue, madame Susanne Ogier. Af fragtregn
skaberne fremgår det, at stenene hidrørte fra
Louvre.201 Her var lagerplads for forskellige
bygningsmaterialer,
heriblandt
også
antikke
bygningsfragmenter, hidrørende fra bl.a. Itali
en og Nordafrika.202
August 1762 kom stenene til Danmark, hvor
de oplagredes på kirkens byggeplads. Om de
res planlagte anvendelse vides intet sikkert.
Mest sandsynligt er det, at den store kumme
blev hjemtaget for at skulle anvendes som dø
befont, en funktion, den i hvert fald sidenhen
skulle få (s. 552). På Jardins tidligste tegninger
til det approberede projekt (fig. 40) er angivet
et dåbskapel, hvori er placeret en lav, bred skål,
beslægtet med den indkøbte. Efter at have lig
get ubenyttet hen siden 1770 overførtes skålen
1843 til den netop istandsatte slotskirke på
Kronborg, hvor den på en ny fod omdannedes
til døbefont (DK. Frborg, s. 599f.).203 1868
overflyttedes de syv andre fragmenter til Chri
stiansborg, efter at en stenhugger havde ud
trykt interesse for erhvervelsen af dem. Sagen
var dog blevet afvist, idet man havde erklæret,
at disse »ægyptiske porfyrsten var meget sjæld
ne«, og at der blandt søjlefragmenterne også
fandtes »et Stykke af en Figur«. Alligevel blev
de af sagkyndige frakendt at have nogen arkæ
ologisk betydning.204
Først 1966 blev det konstateret, at figurfrag
mentet hidrørte fra en senantik kejserstatue,
der siden blev overdraget til Nationalmuseets
Antiksamling (AS 15064, deponeret i Ny
Carlsberg Glyptotek).205 De seks resterende
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Fig. 58. Fragmenter af kapitæler, basis og plint fra
Jardins kirke, placeret i anlægget ved Marmorkirken
(s. 536). Fot. BBJ 1985. – Fragments of capitals, base
and plinth from Jardin’s church, placed in the gardens at
the Marble Church.

porfyrsten, der består af søjlespolier af forskel
lige dimensioner, opbevares endnu på Chri
stiansborg.

KIRKEBYGGERIETS STANDSNING OG
FORELØBIGE AFVIKLING
1770-71
Som nævnt var byggeriet siden 1767 kun blevet
videreført for halv kraft, men endnu 6. april
1770 havde Jardin fået godkendt årets budget
udkast.206 Den følgende tid indvarslede imid
lertid en lang række ændringer og indgreb,
ikke alene inden for bygningsadministrationen,
men også hvad angik finansstyrelsen og landets
ledelse som helhed. Det kan næppe være tvivl
om, at denne udvikling skyldes Christian VII.s
livlæge, J. F. Struensees stadig større indflydel
se og magt ved hoffet.207 Drivkraften har anta
gelig været et – forståeligt – ønske om at for
bedre statsfinansernes miserable tilstand og re-
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formere det på en række punkter forældede ad
ministrationsapparat. De første skridt på vejen
til en omorganisering af bygningsvæsenet var
udnævnelsen maj 1770 af Gustav Frederik
Holck, deputeret ved finanserne, til overtilsynsførende for de under Rentekammeret sor
terende kongelige bygninger. I princippet var
dette et indgreb i Jardins embede. Ved siden af
udnævnelserne fulgte også flere afskedigelser,
heriblandt 15. sept. 1770 af udenrigsministeren
J. H. E. Bernstorff, førhen tillige en af de mest
indflydelsesrige personer i kirkebyggeriets le
delse. Moltke selv blev 30. nov. sat fra hvervet
som overdirektør for Frederikskirkens opførel
se og 15. dec. fra sin post i gehejmekonseillet.208
Oktober 1770 blev beslutningen om kirke
byggeriets
standsning
endelig
truffet.
En
egenhændig forespørgsel 9. okt. fra Christian
VII om Jardins engagement og indtægter efter
fulgtes 14 dage senere af majestætens ordre om
byggeriets ophør. Det hed heri, at »des motifs
importans m’obligeoit d’abandonner préablement le projet (...)« (at vigtige grunde tvinger
mig til foreløbig at opgive projektet). På grund
af en administrativ fejl sendtes ordren først til
den ordinære bygningskommission, men
26. okt. nåede meddelelsen omsider til Moltke,
der således erfarede, at kongen ville lade byg
geriets videreførelse »von der Hand ruhen (...)
und auszusetzen«.209 Hermed endte også Kirkebygningskommissionens hverv.
Forelagt de uomgængelige kendsgerninger
måtte Jardin udarbejde en redegørelse for byg
geriets aktuelle status, samt for materiale- og
redskabsbeholdningen. Han undlod dog ikke at
gøre opmærksom på de talrige ulemper og re
elle merudgifter, en så brat standsning ville
medføre: ødelæggelse af de eksisterende mure
ved indsivende vand, beskadigelse af maskiner
og stilladser, svære økonomiske tab for
enkefruerne Eigtved og Fortling, såvel som for
det ellers velfungerende bornholmske sten
brud, og arbejdsløshed blandt den implicerede
stab af håndværkere, kunstnere og funktionæ
rer. 2. nov. forelagde Moltke Jardins redegø
relse og forsøgte nok engang at appellere den

hårde dom, omend forgæves. 9. nov. 1770 faldt
den endegyldige resolution, der betød en om
gående standsning ved månedens udgang og en
udsættelse af projektet »bis zu Unserm ander
weitigen Befehl und Verfügung«.210 Tilbage
stod nu at give Jardin og de berørte funktionæ
rer (bygningsskriver Poehn, bygningsforvalter
Krieger og løjtnant Klaba) deres afsked og op
hæve eller revidere kontrakterne med marmorog sandstensleverandørerne.
Jardin var allerede 1. nov. sat fra bestillingen
som »Intendant des Bâtiments« og C. F. Harsdorff indsat i hans embede.211 Resolutionen af
9. nov. var ensbetydende med hans afskedigel
se som bygmester ved Frederikskirken, idet
han som en ringe kompensation modtog 3000
rdl. i gratiale.212 Hans hverv var dog endnu
ikke afsluttet. 26. nov. måtte han udarbejde en
mere detaljeret redegørelse for byggeriets sta
tus til den ordinære bygningskommission, un
der hvem kirkebygningen for fremtiden skulle
sortere. Desuden 4. dec. en besvarelse på to
centrale spørgsmål: hvad kirken ville koste ind
til afslutningen, og hvor meget den hidtil hav
de kostet? Diplomatisk undlod Jardin at give
konkrete svar herpå. Det første spørgsmål af
hang af »la magnificence que le Roi jugera a
propos d’ordonner, et la capacité, intelligence
et bonne economie de celui qui aura la direction
de sa construction« (den rundhåndethed, som
kongen skønner at påbyde, og dygtigheden,
forstanden og den gode økonomiske (sans) hos
den, der vil få ledelsen af dens opførelse). Hvad
de hidtidige udgifter angik, hævdede han, at
disse ting ikke var kommet til hans kundskab.
En af de sidste officielle embedshandlinger
for Jardin var overleveringen til Harsdorff af
bygningsmodellen, »alle cotirte Zeichnungen
von Planen, Profilen und Elevationen, ferner
sämtliche der Kirchenbau betreffende Nacht
richten, Schriften und Protocollen« i henhold
til resolution af 30. dec. 1770.213 27. marts 1771
nedlagde han sit professorat ved Kunstakade
miet og forlod først på sommeren landet, idet
han dog på rejsen sydover aflagde besøg hos
Bernstorff i Holsten.214 En patetisk ordveksling
et par dage før Jardins afrejse fra København er
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Fig. 59. Marmorkirkens ruin, set fra nordøst. Ældre fot. NM. – The ruins of the Marble Church seen from the
north east.

registreret i et brev 30.juli 1771 fra grevinde
Louise Stolberg, født Reventlow, til hendes
brødre, greverne Christian Ditlev og Johan
Ludvig Reventlow. Hoffets forlystelseschef,
grev Enevold Brandt, der samtidig stod kon
gen nær, havde ved et besøg hos arkitekten fo
respurgt, om man ikke kunne lave den nye kir
ke om til »une salle pour le spectacle?« (en tea
tersal). Til dette hånske spørgsmål havde Jardin
repliceret: »Si Vous aviès vingt ans de plus,
Mr., Vous ne feriès pas cette question«. (Havde
De været 20 år ældre, min Herre, havde De
ikke stillet (mig) dette spørgsmål).215
Bygningsforvalter Krieger og bygningsskriver Poehn lønnedes begge til udgangen af 1771,
hvor de skulle være behjælpelige med afviklin
gen af byggepladsen. Begge blev dog genansat,
Krieger allerede fra oktober 1771 og Poehn fra
februar 1773, den første for at føre fortsat tilsyn
med bygningen og materiallageret, sidstnævn
te for at bistå med sandstensleverancen.216

Danmarks Kirker, København

Standsningen af marmorleverancerne til kir
ken bragte både Eigtveds og Fortlings enker i
en vanskelig situation. Som en overgangsløs
ning bevilgedes endnu for 1771 den sædvanlige
betaling for de leverede blokke. Ved udgangen
af 1771 søgte fru Eigtved om yderligere leve
rancer, idet hele hendes formue var brugt på
marmorbruddet; men hendes skrivelse blev
end ikke forestillet kongen, da man var så vel
forsynet med sten, »at ingen Adgang sees til at
forbruge den i Kongeligt Arbeyde«.217 1783 an
søgte hun atter om dækning for tabet ved kir
kebyggeriets standsning, men bevilgedes alene
et enkelt års leverance af de blokke, hun havde
liggende ved bruddet. En reel godtgørelse for
hendes tab blev helt afvist, ligesom en ansøg
ning om yderligere leveringer for 1785.218
Som nævnt valgte man at videreføre det
bornholmske stenbrud, omend på væsentlig
nedsat kraft. Stenene blev fortsat losset på en af
de gamle tømmerpladser ved Toldbodvejen.
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O. 1780 blev området dog ryddet, og lageret
flyttet til en nu indhegnet plads ved kirkerui
nen.53 Også inde i selve kirkerummet anbragtes
blokke. Værkets videre drift ligger imidlertid
uden for beskrivelsen af Frederikskirkens hi
storie.
Den kongelige resolution af 30. dec. 1770
havde mht. kirkebygningens skæbne fastsat, at
stilladserne skulle nedtages og afhændes ved en
auktion, tillige med de dårligste af materialer
og redskaber, som ellers ikke kunne finde an
vendelse ved bygningsvæsenet i øvrigt. En del
tømmer blev frataget til overdækning af de op
førte kirkemure, samt udbedring af port og

plankeværker – sidstnævnte en ekstra nødven
dig foranstaltning efter hærværk og tyveri på
byggepladsen. Auktionen afholdtes 27. nov.
1771 og indbragte i alt 1010 rdl. Man valgte
dog at beholde enkelte genstande, som diverse
jernskabeloner (bl.a. til kirkens »runding« og
den ovale trappe), et antal ridsebrætter, her
iblandt et med »et Corinthisk Captels paategning«, kapitælets model, samt tre gipsmodeller
til rosetter.53 Blandt køberne af det afhændede
materiel var bygningsforvalter Krieger, sten
hugger Fischer samt enkelte andre håndværke
re fra den nu afviklede byggeplads.

BYGNINGSBESKRIVELSE
NOTER S. 569

Oversigt. Beskrivelsen af Jardins ufuldførte kirke
bygger på flere kilder. Vigtigst til forståelsen af arki
tektens idealer om det færdige monument er hans
1765 og 1769 publicerede tegninger, suppleret med
regnskaberne vedrørende den nu forsvundne model.
Af den opførte bygning nåede murene omtrent til
hovedgesimsen i østpartiet, mens de øvrige sider
kun stod i omtrent første stokværks højde. Tårnene
var dog alene opført til et lille stykke over soklen.
Denne torso blev, bortset fra de o. 1809 nedrevne
tårne, af Ferdinand Meldahl inkorporeret i den nu
værende kirkebygning. Store dele måtte dog nedta
ges eller omhugges på grund af for stor brøstfældighed. Af de opsatte baser, kapitæler og gesimser er
bevaret forskellige fragmenter, der endnu henligger
på pladsen omkring kirken.
Beskrivelsen vil omfatte en redegørelse for hen
holdsvis det ydre og det indre, herunder en omtale af
den planlagte udsmykning og indretning af kirken.
Endelig vil Jardins planer for pladsen omkring kir
ken blive berørt. En sammenfattende redegørelse for
Frederikskirkens arkitekturhistoriske placering, her
under også mht. de foregående projekter, afslutter
beskrivelsen.
Ydre: Kirkebygningen (s. 542), materialer og tek
nik (s. 544), vinduer og døre (s. 545), baser og kapi
tæler (s. 546), tårnene (s. 546). Indre: Plan (s. 546),
kælder (s. 548), galleri (s. 548), kuppel (s. 548), trap
per og forbindelsesveje (s. 548), belysning (s. 548).
Udsmykning (s. 548). Indretning (s. 552). Kirkepladsen
(s. 554). Sammenfatning (s. 554).

YDRE
Kirkebygningen (fig. 60-66) var formet som en
centralbygning, hvis ydre cirkulære omrids
havde en diameter på 69 alen (ca. 43 m), mens
det tilsvarende mål på den indre kerne, afgræn
set af 12 kraftige piller, var på 48 alen (ca. 30
m). I øst og vest sluttede retkantede tilbygnin
ger sig til kernen, begge smykkede med søjlebårne portaler. Mod nord og syd føjede de to
tårne sig til kirken. Kompleksets plan udgjorde
hermed et regulært græsk kors, hvis længde og
bredde var identiske, 122 alen (ca. 76 m). Kir
kens hovedindgang var lagt i øst mod Frederiksstaden og Bredgade, mens indgangen i vest
mod Store Kongensgade førte til koret. Orien
teringen var således modsat det normale
mønster.
Kirken bestod af en to stokværk høj under
bygning på en glat, svagt fremspringende sok
kel. En kraftig udkraget hovedgesims i tre led

Fig. 60. Beliggenhedsplan af Frederiks kirkeplads og
Amalienborg plads. 1:2000 (s. 554). Fra »Plans, cou
pes et élévations ...«, 1769. – Site plan of Frederiks
kirke Plads and Amalienborg Plads. From »Plans, coupes
et élévations ...«, 1769.
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Fig. 61. Plan af underetagen. 1:600 (s. 542, 546). Fra »Plans, coupes et élévations ...«, 1769. – Longitudinal
section to the north. From »Plans, coupes et élévations ...«, 1169.

med arkitrav, frise og konsolprydet kronliste,
løb som et bånd rundt om hele rotunden og
videreførtes på tårnene. Over et brystværn og
et trinpodium, der formidlede overgangen fra
den ydre til den indre ringmur, rejste kuplen
sig, båret af en to stokværk høj tambur med en
krans af 24 korintiske søjler. En sammensat ho
vedgesims, kronet af en balustrade, svarende til
underbygningens,
afsluttede
tamburen.
Den
ribbesmykkede kuppel var formet som en
halvkugle, omend let sammentrykket foroven.
Herpå hvilede en arkadebåren og søjleprydet
lanterne, hvis spir afsluttedes med en kors-

smykket kugle. Bygningens totale højde var
132 alen (ca. 82 m).
Materialer og teknik. Kirken var tænkt opført
af gråhvidt og gulligt gjellebækmarmor, idet
dog bornholmske sandsten indlagdes i funda
menter, fyldinger, pillekerner, og hvor det el
lers var muligt (jfr. s. 531). Som det fremgår af
regnskaberne vedrørende modellen skulle alle
ornamenter, statuer og relieffer udvendig og
indvendig være af hvidt italiensk marmor.
Kuplen skulle beklædes med kobber, mens or
namenter og lister tænktes forgyldte. Hensig
ten med indkøb af porfyr er ukendt (s. 539).
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Fig. 62. Hovedfacade. 1:600 (s. 542). Fra »Plans, coupes et élévations ...«, 1769. – Main facade. From »Plans,
coupes et élévations ...«, 1769.

Vinduer og døre (fig. 62). Kirkens vinduesfor
mer varieredes fra etage til etage, idet to grund
typer dominerede: det højrektangulære og det
ovale (på tårnene cirkulære). Nederste stok
værks vinduer, der var indsat i forsænkede
spejle, havde skiftevis trekantede og segment
formede overliggere, båret af volutkonsoller
over et indskudt tværrektangulært felt. En va
riation heraf, men med vandret overligger, fin
des på tamburens nedre etage. Et indtryk af
underetagens vindueszone ses endnu på den
nuværende kirkebygning, hvor hovedparten af
vinduesindramningerne dog er nyhuggcde (jfr.

s. 704); derimod er intet bevaret af zonen her
over. Den midterste af de retkantede indfatnin
ger i hvert fag var fremhævet med nedhængen
de blomsterguirlander. Tamburens andet stok
værk havde ovale vinduer, omkranset af blom
sterguirlander, ophængt i sløjfer og adskilt af
medaljoner med festoner; sidstnævnte er dog
på tværsnittene (fig. 70, 72) gengivet som åb
ninger.
Et trefløjet dørparti gav adgang til kirken i
øst og vest (fig. 62, 68); i nord og syd var side
indgange, indrammede af korintiske halvsøjler.
Hovedportalerne (fig. 61, 62) i øst og vest
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var identiske. Den fremspringende portikus på
et aftrappet podium smykkedes af seks søjler,
der bar en reliefprydet trekantfronton. En
rundbuet midterportal, flankeret af lavere rek
tangulære åbninger, gav adgang til henholdsvis
forhal og trapperum i øst, forrum til koret,
sakristi og trapperum i vest. Over den høje
midterste dør var der et højt vindue med bal
kon, som i øst stod i forbindelse med konge
stolen. Relieffer med bibelske fremstillinger
var indsat over sidedørene (s. 548f.).
Baser og kapitæler (fig. 57-58, 59, 62). Efter
planerne skulle kirkens ydre smykkes med søj
ler af korintisk orden i både nedre og øvre stok
værk. Forneden krævedes alene 12 baser og ka
pitæler til de fritstående søjler og et tilsvarende
antal til halvsøjler ved portalfremspringene og
de to sideindgange. Hertil kom 16 halvsøjler
ved de to tårne. Mens baserne leveredes af sten
huggerne Pfeiffer og Braun,53 udførtes kapitæ
lerne som en særlig entreprise af billedhugge
ren Carl Frederik Stanley i henhold til kon
trakt, approberet 20. febr. 1768.194 Opgaven
omfattede dog kun i første omgang de ti kapi
tæler til østpartiet. Kapitælerne skulle hugges
»volkommen wohl nach den Geschmack des
Alterthums« og af størrelse svare til forholdene
på den forfærdigede model.59 Hermed må sig
tes til den i regnskaberne omtalte gipsmodel,
udført af billedhuggeren Louis Canchy.53 Sand
synligvis var denne identisk med den gipsmo
del, der endnu 1939 er registreret på Kunstaka
demiet (s. 538).
Som nævnt ovenfor nåede arbejdet på kir
kens østlige halvdel længst inden standsningen
1770. Halvsøjlerne i nord, syd og øst var såle
des helt eller delvist rejst, de fire ved østporta
len endda forsynet med kapitæler. De seks frit
stående søjler kom derimod kun til første stok
værks niveau, men to af kapitælerne hertil
fandtes færdighuggede på byggepladsen. Frag
menter af de gamle kapitæler og baser blev i
forbindelse med den nuværende kirkes opførel
se samlet i fire grupper, opsat i anlægget om
kring kirken (fig. 58).219 Kapitælerne benytte
des også af Ferdinand Meldahl som udgangs
punkt for de nuværende.

Tårnene (fig. 62) var sammenføjet med kir

ken ved et trinpodium forneden og over andet
stokværk med en balustrade. De 83 alen høje
tårne havde forneden et retkantet grundrids,
der foroven videreførtes i et afrundet. Koblede
søjler i kolossalorden, svarende til kirkens, ind
rammede underpartiets vinduesfag og døråb
ningerne mod kirken. Herover dannede seg
mentformede prydgavle modstykker til kir
kens trekantgavle. Tårnenes øvre del, der vel
var beregnet til klokkeophæng, havde rund
buede, søjleindrammede åbninger i harmoni
med tamburen. Over åbningerne var indsat ur
skiver. Et ornamentbånd med parvis modstille
de baner af »den løbende hund« adskilte de to
hovedpartier. Ved hjørnerne var i samme ni
veau stående figurer. Tårnspirene var ganske
lave; en underdel med volutdannede bånd dan
nede overgang til den balustradeindhegnede
øvre del, kronet af en kuppel ligesom kirkens.

INDRE
(fig. 61, 63-66). Kirkens hovedrum var
cirkulært. 12 kraftige piller (de otte mod hen
holdsvis nord og syd forsynede med nicher)
adskilte centralrummet fra en smal ydre om
gang. Inden for pillerne afgrænsede en krans af
24 tætstillede søjler endnu en omgang. På disse
hvilede det omløbende galleri. Fra vest skød
koret sig ind i midterrummet. Bag en kor
skranke (jfr. fig. 61) stod altret på et trinpodi
um; herover fandtes prædikestolen samt i ni
veau med andet stokværk, orglet. En kuppel
hvælvet hal bag koret formidlede passagen til
det ovale sakristi (i sydvest) og et ovalt trappe
rum (i nordvest); en trappe bag altret gav ad
gang til prædikestol og orgel. De tilsvarende
rum i kirkens østside fungerede som indgangsPlan

Fig. 63-64. Etageplaner. 1:600. Fra »Plans, coupes et
élévations ...«, 1769. 63. Sammensat plan af 1. og 2.
pulpituretage (s. 546). 64. Plan i niveau med orgel
pulpitur og kongestol (s. 546). – Plans. From »Plans,
coupes et élévations ...«, 1769. 63. Composite plan of the
first and second gallery tiers. 64. Plan level with the organ
loft and King’s Pew.
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vestibule og trapperum, og over hovedindgan
gen her var kirkens anden liturgiske pol, kon
gestolen.
Kælder (fig. 70, 72, 78). En ca. 4,5 alen høj
(ca. 2,80m) kælder af 12-kantet grundrids blev
lagt under kirkens centralrum. Herfra førte la
vere lysskakter til vinduer i ydermuren. Ned
gangen til kælderen skete fra trapper i øst og
vest. Kælderen eksisterer endnu og er inkorpo
reret i den nuværende bygning (jfr. s. 714).
Gallen (fig. 63-64, 70, 72). Kirkens indre do
mineredes af galleriopbygningen i tre etager,
båret dels af den ydre pillekrans, der indbyrdes
var forbundet af arkader, dels af den indre søj
lerække, forneden af jonisk, foroven korintisk
orden. Gallerietagerne var mod midtrummet
hegnet af en balustrade. I vest og øst var 1. og
3. gallerietage udeladt ved alterpartiet og kon
gestolen.
Kuppel (fig. 62, 65, 70, 72). Sammensat af en
indre dobbeltskalskuppel og en ydre skal, der
bærer lanternen. Den indvendige dobbeltkup
pel, der hvilede på søjle- og pillekransen, er
antagelig tænkt muret, mens den udvendige
kuppel skulle konstrueres af træ og beklædes
med kobber. Ved kuppelfoden er indvendig
udsparet en løbegang, der åbner sig mod midt
rummet med 12 cirkulære vinduer. Den lave
del af den indre kuppel er stumpt afskåret for
oven og giver derved udsyn til den højere, be
malede del, som – næppe synligt fra kirkegul
vet – belyses af 24 vinduer i to stokværk.
Trapper og forbindelsesveje (fig. 61, 63-64, 66).
Kirkens vigtigste kommunikationsveje var de
tre trapper i nordøst, nordvest og sydøst. Disse
gav adgang både til kælderen og til samtlige
gallerietager,
inclusive
kongestolen.
Mindre
vindeltrapper førte i nordvest og sydøst op til
kuplen. Adgangen til tårnenes øvre stokværk
skete via den balustradeindhegnede overgang
fra tredje gallerietage.
Belysning (fig. 70, 72). Endnu under projekteringsfasen
diskuteredes
belysningens
til
strækkelighed (s. 516). Antagelig har modellen
af bygningen skabt større klarhed omkring
spørgsmålet. Ifølge Pontoppidan (1764), der
havde haft lejlighed til at studere modellen, var

der forneden kun et svagere lys, idet alene fire
vinduesfag gav direkte lys, mens de øvrige var
delvis dækkede af de foransatte piller. »Men
fornemmelig skal Dagens Lys komme oven fra
igiennem Vindverne paa Domen, og efter Fo
regivende, blive et meere Majestætisk og Hel
ligdommen anstændigt Lys«.220 Kuplens lys
kom som nævnt fra den dobbelte vinduesrække
i tamburen, og det øvre kuppelrum belystes af
12 ovale vinduer. I modsætning til de ældre
projekter havde lanternen i Jardins bygning in
gen belysningsmæssig funktion.

UDSMYKNING
De detaljerede kobberstik, udført efter Jardins
tegninger giver, sammen med regnskaberne
vedrørende modellen, flere oplysninger om
kirkens planlagte udsmykning. Af arkivalierne
fremgår, at man til modellen – og vel også til
den opførte bygning – havde allieret sig med to
af samtidens mest fremtrædende kunstnere,
den svenske hofmaler Carl Gustav Pilo, der
indtil 1772 residerede i København, og den un
ge danske billedhugger Johannes Wiedewelt,
hvis stjerne efter hjemkomsten fra Rom var i
stadig opadgåen.
Den
udvendige,
skulpturelle
udsmykning
omfattede i alt 48 (56) statuer og seks relieffer.
På balustraden over underbygningen og tårne
nes to nedre etager var i alt 24 (32) vældige
figurer, hver omkring 5 alen (godt 3 m) høje af
de fire store profeter (Jesaias, Jeremias, Ezechiel
og Daniel), de fire evangelister (Markus, Lu
kas, Mattæus og Johannes), 16 allegoriske figu
rer, heraf 13 dyder (Religion (Troen), Teologi
en, Den guddommelige Retfærdighed, Retskyndighed, Godhed, Kanonisk Ret, Tillid til
Gud, Håb, Evnen til at skelne godt og ondt,
Erkendelse, Enighed, Samvittighed og Kærlig
hed) og tre skikkelser fra det gamle testamente
(Moses, Aron og David). På tamburens hoved
gesims stod yderligere 24 statuer – de 12 apost
le og de 12 små profeter. Hertil kom endnu i
den endelige version otte figurer, hvis motiver
ikke kendes.221
Over hovedportalerne skulle indsættes to

BYGNINGSBESKRIVELSE

549

Fig. 65-66. Etageplaner. 1:600. Fra »Plans, coupes et élévations ...«, 1769. 65. Sammensat plan af tamburetage, samt af kuplens og tårnenes øvre afdækning (s. 548). 66. Sammensat plan af vandret snit gennem frontonen
og partiet umiddelbart ovenover (s. 546). – Plans. From »Plans, coupes et élévations ...«, 1769. 65. Composite plan
of the drum, the roofing of the dome and the towers. 66. Composite plan with horizontal section through the pediment and
the areal directly above it.
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Fig. 67. Moses, der forsamler Israels børn og velsigner dem. Udkast af Johannes Wiedewelt til frontispicen,
o. 1760 (s. 550). Kunstakademiets Bibliotek. – Moses blessing the children of Israel. Proposal for the frontispiece,
c. 1760, by Johannes Wiedewelt.

trekantrelieffer, i øst af Moses, der forsamler
Israels børn og velsigner dem (2. Mos. 35), i
vest Kristi opstandelse (Matt. 28, 1-10). Begge
kompositioner kendes fra Wiedewelts egne
tegninger, der hvad fremstillingen af Moses an
går, ikke er identisk med gengivelsen hos Jardin (fig. 62). Dette maner samtidig til forsigtig
hed mht. at drage slutninger om andre af
Wiedewelts arbejder udfra kobberstikkene ale
ne. På Wiedewelts skitse (fig. 67) er Moses vist
med kappedækket hoved og lovens tavler i
venstre hånd, placeret på en forhøjning, mens
en talrig skare af mænd og kvinder dels knæler
for hans fødder, dels bevæger sig frem imod
ham. I gengivelsen af Kristi opstandelse

(fig. 69) er det ikke muligt at parallellisere med
Jardins fremstilling. Den opstigende Kristus,
hvis hoved nærmer sig trekantfrontonens top
punkt, danner midtpunkt sammen med en dra
periholdende engel ved den tomme kiste. På
begge sider heraf bevæger grupper af soldater
sig bort. Relieffet afsluttes mod hjørnerne af
siddende skikkelser, der som modvægt til den
foregående bevægelse, vender sig imod mid
ten. Fire scener fra Kristi liv var anbragt over
sidedørene i øst og vest, Hellig tre kongers til
bedelse og Flugten til Ægypten i øst (fig. 68),
Kristi fødsel og dåb i Jordan i vest.
Indvendig var nichefigurer i hovedpillernes
to stokværk (fig. 70, 72), ialt 16 statuer af dyder

Fig. 68. Tværsnit af forhallen mod hovedfacaden, samt tværsnit af den vestlige forbygning med kor og
flankerende trappepartier. 1:600 (s. 550). Fra »Plans, coupes et élévations ...«, 1769. – Cross-section of the main
portico towards the main facade, and cross-section of the western portico with the choir flanked by stairs. From »Plans,
coupes et élévations ...«, 1769.
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Fig. 69. Kristi Opstandelse. Udkast af Johannes Wiedewelt til frontispicen, o. 1760 (s. 550). Kunstakademiets
Bibliotek. – The Resurrection. Proposal for the frontispiece, c. 1760, by Johannes Wiedewelt.

(3,5 alen (ca. 2m) høje): Andagt, Kristen Dyd
(Kristen Tapperhed), Uskyld, Lydighed, Guds
frygt,
Kyskhed,
Troskab,
Næstekærlighed,
Medlidenhed, Blidhed, Forsigtighed, Stand
haftighed, Bestandighed (Klogskab), Huldsalighed,
Taknemmelighed
og
Erkendtlighed.
Mellem nedre stokværks arkader var 12 ovale
relieffer med allegoriske motiver: Guds ord
(Prædikenen), De otte saligheder, Den evige
Lyksalighed, Den guddommelige Nåde og
Den guddommelige Kærlighed. Mellem øvre
stokværks piller var et tilsvarende antal re
lieffer, der udfyldte hele buesviklen: Kristus og
den samaritanske kvinde (Johs. 4,7), Kristus
helbreder høvedsmandens syge barn (Johs.
4,47), Kristus og den syge ved Betesda dam
(Johs. 5,5), Opvækkelsen af enkens søn fra Nain
(Luk. 7,11), Jesus og den bodfærdige kvinde
(Maria Magdalene salver Jesu fødder (Luk. 7,36
(37)),221a Forklarelsen på bjerget (Matt. 17),
Jesus går på vandet (Matt. 14), Jesus helbreder
10 spedalske (Luk. 17,11 (12)), Jesus helbreder
den blinde (Luk. 18,35), Lazarus’ opvækkelse
(Johs. 11), Indtoget i Jerusalem (Matt. 21).
Endelig planlagdes ifølge specifikationerne
vedrørende modellen et skjold med det konge
lige våben, samt to genier til kongestolen. For
uden de her opregnede relieffer ses på fig. 70,
72 et antal, der ikke var omfattet af bestillingen:
otte medaljoner, tilsyneladende med portræt
hoveder i tårnenes nedre etager. I buesviklerne
herover yderligere et tilsvarende antal.
Den maleriske udsmykning af kirken, som
den var planlagt ifølge modellen, lader sig ikke

beskrive med samme præcision. I Pilos sum
mariske regning af 1. juli 1761 nævnes i alt 20
loftsmalerier til 1. og 2. pulpituretage (jfr. fig.
70, 72). Heraf omtales de nedre 10 som frem
stillinger af »Vor Frelsers lidelse«, mens de øvre
10 forestillede evangelister og apostle. I hoved
kuplens inderste skal, »som bestaar af Mosaick«, var der kassetter med forgyldte rosetter
på lapis lazuli-blå bund. Også kongestolens loft
havde blå grund og forgyldte zirater. Det store
kuppelmaleri, der indfattedes af grønne festo
ner, viste i centrum tilsyneladende Gudfaders
navn i trekantet glorie og strålekrans, omgivet
af skyformationer med knælende og stående,
tilbedende skikkelser, – en himmelsk vision i
den bedste barokke tradition. De enkelte figu
rer i denne Dommedagslignende fremstilling
lader sig ikke nærmere identificere (fig. 70,
72).53
Det rigt sammensatte billedprogram, hvis idemæssige ophavsmand ikke er nævnt, omfat
tede i lige høj grad fremstillinger af allegorisk,
symbolsk karakter (dyder og personifikationer
af forskellige abstrakte begreber) og af en mere
traditionel
fortællende,
kristen
billedverden
med hovedvægt på nytestamentlige scener fra
Kristi barndom og dåb, via hans frelserger
ning, miraklerne, samt lidelseshistorien, kul
minerende med Opstandelsen. Udenfor en
egentlig bibelsk motivkreds er kuplens tilbedelsesscene. Supplerende lidelsesfremstillingerne i nedre zone var en Pietàgruppe på altret
(s. 552). På niveau med orglets udsmykning af
den himmelske lovsang var gallerilofternes ud
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smykninger af Kristi frelsebringende virke, af
sluttet med Indtoget i Jerusalem. Det er en nær
liggende antagelse, at også motivernes place
ring i et vist omfang har været betydningsladet.
På hovedfacaden imod Frederiksstaden og
Amalienborg plads med kongens rytterstatue
var Moses vist som lovgiver og leder, – et vel
kendt gammeltestamentligt forbillede for mo
narken. Relieffet af Hellig tre konger over en af
trappeopgangene til kongestolen og fremstil
lingen af den ridende Jesus og Maria overfor
(fig. 68) kan også udlægges som hentydninger
til den kongelige patron. Kristi opstandelse i
gavlrelieffet, nærmest indgangen til altret fore
kommer på samme måde meningsfuld i sin pla
cering, omend kirken i modsætning til det nor
male er orienteret mod vest. Det vides ikke
med sikkerhed, men er en nærliggende antagel
se, at det mindre relief med Kristi dåb skulle
placeres ved indgangen nærmest dåbskapellet i
det søndre tårn.
Sammenholder
man
dette
billedprogram
med den projekterede udsmykning fra Eigtveds forslag (jfr. fig. 14, 19, 24 og s. 478f.) er
det påfaldende, hvor underordnet en rolle, de
direkte hentydninger til kirkens betydning som
kongelig mindekirke spiller i forhold til tidlige
re. De 12 portrætmedaljoner af de oldenborg
ske monarker, der endnu i Thurahs forslag er
anbragt på en fremtrædende plads (dog indven
dig i modsætning til tidligere udvendig), er
udeladt i hovedrummets udsmykning. Måske
har de som antydet ovenfor været tænkt place
ret i tårnrummene. Det kongelige våbenskjold,
omgivet af genier og ledsaget af et antal dyder,
prangede i de ældre projekter på kirkens ho
vedfacade. I Jardins monument må majestætens
våben søges indvendig på en mindre fremtræ
dende plads over kongestolen.

INDRETNING
Under byggeriet i Jardins tid nåede man aldrig
så vidt, at der blev indgået aftaler eller kontrak
ter med henblik på kirkens inventar. Snedker
Lehmann udførte prædikestolsaltret og orglet
til modellen, men det er ingenlunde givet, at

han skulle forestå det egentlige arbejde. Jardins
egne publicerede tegninger er derfor hovedkil
den til en rekonstruktion af kirkens påtænkte
indretning. Som nævnt var kirken orienteret
vest-øst med altret i vest over for kongestolen i
øst. Prædikestol og orgel var placeret oven over
alterpodiet. Bag koret i det sydvestlige ova
le rum, modsat trappen i nordvest, var sakri
stiet angivet, mens et dåbskapel skulle indret
tes i det søndre tårns underetage og en skrifte
stol i det tilsvarende rum i nordtårnet (fig. 61).
Prædikestolsalter med orgel (fig. 70). I forordet
til sin publikation af kobberstikkene til kirken
havde Jardin understreget, hvordan han i valget
af bygningsformen havde været vejledt af hen
synet til kirkens brug og det anvendte ceremo
niel, »som hovedsagelig består af prædiken«.117
I indretningen af hovedrummet med sammen
føjning af alter, prædikestol og orgel samt ud
videlser af tilhørerrummet med gallerier i flere
etager, har han således måttet lempe sig efter
den protestantiske ritus og den i 1700’erne
gængse hjemlige norm for et kirkerums dispo
sition, eksemplificeret først og fremmest i de
ældre projekter til kirken (fig. 23, 26, 31, 34,
43, 49). Det fritstående alterbord var anbragt
på et trinpodium et stykke foran galleriets søj
levæg. Bordets forside smykkedes af et relief,
der vanskeligt lader sig identificere. En – anta
gelig – plastisk gruppe af den lidende Kristus
med korset og en knælende, ledsagende engel
(Englepietà) var tænkt anbragt bag alterbordet,
måske på det forhøjede, smalle bagparti, der
anes på fig. 70. Fastgjort på en pille bag alter
bordet var prædikestolen af halvcirkulært
grundrids og smykket med englefigurer, der
synes at understøtte den. Bag prædikestolen er
angivet en udsmykning (i relief?) med drape
rier, skyformationer og lysstråler som indram
ning af Helligåndsduen under prædikestolshimlen.
Døbefont (fig. 40). På den approberede teg
ning af 1756 var i dåbskapellet vist en ca. 3,5
alen bred, 1,5 alen høj font, bestående af en lav
fod, hvorpå en tilsvarende lav kumme med
vulstsmykkede sider og et fladt låg (?). Det er
nærliggende at antage, at den s. 539 omtalte
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Fig. 70. Tværsnit mod vest. 1:600 (s. 552). Fra »Plans, coupes et élévations ...«, 1769. – Cross-section to the west.
From »Plans, coupes et élévations ...«, 1769.

porfyrkumme indkøbtes med tanke på denne
funktion, men intet sikkert vides herom.
Orglet (fig. 70) på 2. pulpituretage er angivet
med en tredelt facade af smalle tætstillede pi
ber, hvilket formentlig mere skal opfattes som
en signatur end som et af sagkyndige udarbej
det prospekt.222 Foroven camoufleres pibernes
afslutning af skyformationer, hvorpå ses tre
musicerende skikkelser med fløjte, dobbeltba
sun og lut, vel som en illustration af den him
melske lovsang. Placeringen af orglets blæseværk er angivet på fig. 63 i rum over sakristiet.

Stole. Af kirkens planlagte stole, der dels
skulle være på gulvet, dels på de tre gallerieta
ger (s. 516), er kun kongestolen i øst på 2. stok
værk særligt markeret (fig. 72). Majestætens
plads, der ikke var særligt afskildret fra de øvri
ge pladser på etagen, omfattede også det overhvælvede rum over forhallen. En balkon vend
te ud mod Frederiksgade, mens døråbningen,
der var behængt med festoner og smykket med
det kongelige våben og en indskriftstavle, sær
ligt fremhævede denne del.
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Fig. 71. Idealprospekt af Frederikskirken, set fra Amalienborg plads. Kobberstik af J. M. Preisler efter tegning
af L.-A. Le Clerc. Kobberstiksamlingen. – Ideal view of Frederikskirken seen from Amalienborg Plads.

KIRKEPLADSEN
Jardins approberede projekt omfattede alene
kirken med de tilhørende tårne. Pladsen om
kring er ikke nævnt i arkivalierne. Men at tan
ken om at give kirken en monumental indram
ning har været til stede, herom vidner det pub
licerede værk om Frederikskirken, specielt en
oversigtsplan
af
Frederiksstadens
midterste
område fra Store Kongensgade til Frederiksgades østligste del, samt et idealprospekt af stræk
ningen fra Amalienborg plads til kirken, set fra
nordøst (fig. 60, 3).223 Sidstnævnte er stukket
1763 af Jardins medhjælper, G. E. Rosenberg.
Ved at fjerne husrækken mod Store Kongens
gade og rette skellet mod Gyldenløves palæ til
et forløb, der gik vinkelret på de to hovedga
der, afgrænsedes et kvadratisk areal, ca. 200 ×
200 alen. I nord og syd indrammedes dette af
søjlebårne,
overdækkede
kolonnader,
prydet
med nichefigurer og fritstående skulpturer på
den kronede balustrade. Det har dog ikke været

muligt at overskue kolonnaderne i deres fulde
udstrækning, hverken fra siden, som vist på
Rosenbergs stik eller fra en placering i midt
aksen. J. M. Preislers stik efter Louis-Augustin
Le Clercs tegning (fig. 71) illustrerer, hvor be
grænset udsynet til kirken ville have været fra
den modsatte side af Amalienborg plads.

SAMMENFATNING
Planen. Var Jardins monumentale kuppelkirke
blevet fuldført, havde den markeret kronen på
værket i det storslåede byanlæg, hvis general
plan allerede var fastlagt af Eigtved. Placerin
gen af en kirke som point de vue for en lang
synsakse var siden renæssancen et velkendt te
ma, udviklet såvel i teori som praksis. I Køben
havn var ideen foregrebet 100 år forinden i
planlægningen
omkring
den
tolvkantede
S. Anna Rotunda (jfr. s. 464). Selv havde Eigt
ved udnyttet motivet i forbindelse med ud
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formningen af byplanen for Hørsholm, hvor
aksen mod en projekteret kirke blev lagt vin
kelret på hovedlinjen gennem slotskomplekset.224 Selv om dette forslag ikke blev virkelig
gjort, gennemførtes planen i mindre målestok
ved Christianskirken (DK. Kbh. By, 4, s. 97f.).
Anlægget i Frederiksstaden fik dog sin særli
ge karakter ved samspillet mellem de to for
bundne pladser, kirkepladsen og den ottekante
de Amalienborg plads, hvis centrum udgjordes
af monarkens rytterstatue. Af de tidligste over
vejelser omkring byplanens udformning frem
går det endvidere, at en tredje plads ud mod
havnen havde været bragt i forslag (s. 472),
men tanken skulle først komme til udførelse i
vor egen tid med anlæggelsen af Amaliehaven
(jfr. s. 701). Selve indretningen af en konge
plads fulgte, som det så ofte er fremhævet, de
bedste franske forbilleder, hvoraf det seneste
skud på stammen var Place Louis XV (senere
Place de la Concorde) i Paris.225 Projekteringen
af denne plads debatteredes netop 1748-49,
men et væsentligt punkt manglede endnu: fast
læggelsen af en akse mellem pladsen og den
først senere planlagte kirke (Madeleinekirken,
påbegyndt 1764 af Contant d’Ivry). Sammen
knytningen af en ottekantet plads med en cen
tralt placeret kirke kendes dog fra andre franske
forbilleder,
f.eks.
Jules-Hardouin
Mansarts
1699 projekterede Place Vendôme i Paris med
den tilstødende Église des Capucines eller Place
Dauphine (Hoche) i Versailles med Mansarts
kirke Nôtre-Dame. Men de mest beslægtede
forbilleder til det storladent udtænkte, aksiale
anlæg fra havnefronten mod Frederikskirken
er, som nyligt fremhævet, en række romerske
akademiprojekter, udført til Concorso Clementino 1738.226 Ganske vist havde Eigtved al
lerede april 1735 forladt Rom, men kendskabet
til de omtalte planer kan måske være formidlet
indirekte gennem andre kanaler.
Kirken. På samme måde som det var tilfældet
med Frederiksstadens plan, var også Frederikskirkens grundform fastlagt før Jardin. Efter alt
at dømme var anlægstypen med den cylindri
ske kuppelbygning, suppleret med søjleporta
ler i øst og vest, samt flankerende tårne i nord
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og syd, allerede bestemt med Eigtveds første
udkast (s. 477). Selv om senere projekter søgte
at give centralbygningen deres selvstændige
præg, sejrede den oprindelige udformning dog.
De engang etablerede fundamenter bandt i vid
udstrækning Jardin, da han efter approberingen
af sit fjerde projekt 1756 omsider kunne se kir
kens mure begynde at rejse sig. Placeringen af
tårnene i tværaksen (ikke ved indgangen), samt
valget af identiske portalpartier både i øst og i
vest, har en naturlig motivering i kirkens belig
genhed mellem to hovedfærdselsårer, Bredga
de og Store Kongensgade, hvorfra bygningens
facader skulle præsentere sig med samme vægt.
Denne hensyntagen til den lokale sammen
hæng var dog ikke ensbetydende med, at Eigt
ved ikke inddrog fremmede forbilleder. Frederikskirkens fuldfører, Ferdinand Meldahl, søg
te som den første i to artikler fra 1892 og 1895
minutiøst at fastlægge bygningstypens genea
logi fra Bramantes projekt til Peterskirken via
bl.a. Carlo Borromeos S. Agnese i Piazza Navona, Andreas Schlüters udkast til en domkirke
i Berlin og Johann Fischer von Erlachs Karls
kirche i Wien til Filippo Juvarras kirke, »La
Superga« ved Torino.227 Som en nøgle til for
ståelse af Eigtveds overvejelser fremhævede
han særlig en facadetegning med tilhørende
plan af en centralbygning, sidstnævnte på bag
siden sekundært påtegnet med arkitektens
navn.228 Mens Meldahl forsøgsvis identificere
de tegningerne med Eigtveds første udkast til
Frederikskirken, omend stærkt præget af ind
flydelsen fra La Superga,229 er disse sidenhen
overbevisende blevet identificeret som kopier,
antagelig udført af Eigtved i Rom, af Juvarras
præsentationsprojekt 1707 til Accademia di
S. Luca.230 For Eigtveds vedkommende gælder
slægtskabet med Frederikskirken først og
fremmest tårnenes og lanternens udformning
og her især de løgkuppellignende afslutninger.
Hvad angik kirkens plan, proportionering,
samt udformningen af både kuppel, underbyg
ning og interiør, gjorde andre overvejelser sig
gældende for Eigtved, såvel som for Jardin.
Kernen i Frederikskirkens plan udgjordes af
en cirkel, der gentoges i den indre pillekrans
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(fig. 61 og 70, 72). Både for Eigtved og for
Jardin var antallet af støtter indvendig bestemt
af den symbolske talværdi 12, på samme måde
som antallet af vinduer og for Jardins vedkom
mende de omkransende søjler ved tamburen.
Dette tal var ikke alene anvendt for sin religiøse
betydning, men var samtidig en klar hentyd
ning til kongerækkens 12 oldenborgere. At
denne symbolik naturligt indgik i kirkens pro
jektering, herom vidner Thurahs kommentar
til projektet af 26. sept. 1754, hvis 12 frem
springende hjørner betegnede, »wenn man
will, zwölf glorwürdigste Könige des Oldenburgischen Hauses« (jfr. s. 502). I øvrigt blev
dette tema klart båret til skue gennem den me
daljonkrans med monarkernes portrætter, som
Eigtved i sine projekter opsatte ved kuppelfo
den (fig. 14, 19, 24). Motivet findes også hos
Anthon (fig. 41), mens Thurah lod portrætter
ne placere indvendig. Når selve centralformen
desuden er valgt til den oldenborgske minde
kirke, kan dette til dels være sket i fuld bevidst
hed om denne plantypes symbolværdi. Siden
oldkristen tid havde centralplanen og de deraf
afledte former været almindelig benyttet til kir
kelige bygninger af en særlig betydning – ikke
alene til Mariahelligdomme, dåbskapeller, mar
tyrier eller mausolæer, men også til votivkirker
eller bygninger, opført til minde om begiven
heder af en særlig værdi. Selv om centralbyg
ninger naturligvis også kan være benyttet af
andre årsager, ses netop i barokken talrige ek
sempler på en bevidst tilbagegriben til den old
kirkelige tradition.231 På samme måde var det
næppe heller tilfældigt, at Christian VI.s plan
lagte, men aldrig opførte kirke til minde om
reformationen 1736 projekteredes som en cen
tralkirke (s. 464).
Ved siden af overvejelser som disse må na
turligvis også det umiddelbart prestigegivende
moment i selve den kuppelkronede kirkebyg
ning have spillet en rolle – dette statussymbol,
som ingen europæisk storstad af betydning
måtte undvære, og som København hidtil hav
de savnet. I den samtidige debat omkring Fre
derikskirken hentydes en række gange til arki
tekturhistoriens to nok mest velkendte og ko

pierede kuppelbygninger, »la Ritonda« (Pan
theon i Rom)232 og »das Original aller Domen
in der Welt, neml: der zu St: Peter in Rom,«
hvis proportioner Thurah hævdede at have
fulgt i sit første projekt (s. 500), og som også er
idealet for Gabriels kuppel (fig. 25-27). Imid
lertid følger hverken Eigtved eller Jardin sla
visk disse forbilleder. Eigtveds opbygning med
den høje, tilspidsede kuppel på en tilsvaren
de høj tambur som kontrast til den lave under
bygning, lader sig for proportioneringens ved
kommende sammenligne med Jules-Hardouin
Mansarts Invalidekirke (1675-1706) i Paris.233
Derimod følger kuplens udformning og selve
kirkens indretning snarere mønstret fra George
Bährs Frauenkirche i Dresden, der netop var
under opførelse på det tidspunkt, hvor Eigtved
opholdt sig i Sachsen. Hans interesse for denne
bygning bevidnes direkte af en kopi af kirkens
plan, omend ikke Bährs oprindelige, men en
variant, udført af J. C. Knöffel og approberet
1726.234 Mens den udvendige kuppel er nært
beslægtet med eksemplet i Dresden, var under
partiet i Eigtveds projekter som nævnt s. 480
tilpasset palæfacaderne på Amalienborg plads.
For interiørets vedkommende svarer udform
ningen af den lave indre kuppel atter til Frauen
kirche, idet den lanternelignende overbygning
hos Eigtved (fig. 23) mere ligner Knöffels vari
antforslag end den opførte kirke. For indret
ningens vedkommende kunne kirken i Dresden
også give inspiration til det trinvist opbyggede
galleri i omgangen mellem kirkens hovedstøt
ter og til koncentrationen af de liturgiske ho
vedstykker, alter, prædikestol og orgel i koret.
Disse elementer var dog på dette tidspunkt vel
kendte led inden for protestantisk kirkebygge
ri, ikke mindst herhjemme, hvor Eigtved selv
senest i Christiansborg slotskirke havde an
vendt gallerisystemet og det sammenbyggede
prædikestolsalter med orgel (jfr. DK. Kbh. By,
5, navnlig s. 142f.).
Ved projekteringen af sin version af Frede
rikskirken havde det for Jardin ligesom for
Eigtved været af betydning, at kuplens øvre
dele kunne ses i deres helhed fra Amalienborg
plads.137
Kuppelopbygningens
høje
rejsning
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Fig. 72. Længdesnit. 1:600 (s. 552). Fra »Plans, coupes et élévations ...«, 1769. – Longitudinal section.

var således givet på forhånd på samme måde
som kirkens plan. Men i proportioneringen
mellem bygningens enkelte dele og i selve ud
formningen af kuplen disponerede Jardin i sit
endelige forslag væsentlig anderledes end Eigt
ved. Således er forholdet mellem underpartiet
og kuppelbygningen ovenover snarere o. 1:2 i
modsætning til Eigtveds 1:3, hvilket giver et
mere harmonisk samspil mellem kirkens vig
tigste elementer. Kuppeldelen rejser sig på et
aftrappet podium, et motiv, der var gentaget,
omend i mere reduceret form, fra de første pro
jekter (fig. 33), og som ifølge Jardin selv var

Danmarks Kirker, København

anvendt for at præsentere hver enkelt ting (her
kuplen) under den mest gunstige synsvinkel.137
Tamburens udformning med den omkran
sende søjlerække har sit vigtigste forbillede i
Christopher Wrens S. Pauls Cathedral i London
(opført 1675-1711) og leder tanken videre frem
til
Jacques-Germain
Soufflots
Sainte-Geneviève i Paris, hvis kuppel dog først o. 1757 fik
dette karakteristiske motiv. Men hele det øvre
kuppelkronede parti lader sig også betragte
som en selvstændig søjleomgivet bygning,
hvortil der både i antikken og nyere tid fandtes
talrige forbilleder.233 I sin kuppel har Jardin i

36
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stedet for den tilspidsede version anvendt en
halvkugleformet variant, endda lidt trykket
foroven ligesom »die Erd-Kugel an ihren Po
len, (...) einer Pomerantze ähnlich (...).«236 Ind
vendig er kuppelkonstruktionen treleddet, idet
den nederste del er stumpt afskåret for at give
udblik til den øvre bemalede kuppelskal
(fig. 70, 72). Denne udformning, som også Ga
briel foreslog (fig. 26), har sit direkte forbillede
i Mansarts Invalidekirke.
Ved indretningen af kirkerummet måtte Jar
din respektere kravet om, at mindst 3000 tilhø
rere skulle kunne overvære gudstjenesten, hvil
ket nødvendiggjorde indføjningen af et antal
pulpituretager. Men han undgik bevidst det
trinvist opbyggede, teaterlignende gallerisy
stem. »Hvilken uanstændighed og hvilken rin
geagt ville det ikke være (i en kirke?)«59 Samti
dig camoufleredes de indsatte pulpituretager
delvist af en foransat søjlerække i to stokværk.
Konsekvensen heraf var naturligvis, at ikke alle
tilhørere kunne se prædikanten lige så godt,
som de kunne høre ham – et punkt, der skarpt
kritiseredes af Anthon og for ham medvirkede
til at karakterisere Jardins bygning som »einen
biosen Monument« (s. 516).
At Anthon ligesom andre samtidige kom
mentatorer (jfr. s. 510) i visse henseender stod
fremmed og uforstående over for Jardins pro
jekter til Frederikskirken skyldes dog næppe alene funktionsbestemte enkeltheder. Som Jar
din selv havde fremhævet det i forordet til sin
publikation om Frederikskirken, var kirken
opbygget med »une distribution simple et na
turelle dans toutes ses parties (...), une decora
tion noble et majestueuse« og med en helhed,
præget af »l’example des édifices antiques les
plus recommandable.« Kirkens klassicerende
og enkle helhedspræg, fri for rokokoens fanta
sifulde dingeldangel (»colifichets«), som selv
Thurah på sine ældre dage harcellerede imod,
betegner en fornyelse inden for den hjemlige
bygningskunst,
–
nyklassicismens
gennem
brud. Med Harsdorffs ord var Jardin en af de
første, der havde bidraget til »den slette Smags
Undertrykkelse og den ædle antike Simplicitets
Introduction« (s. 578), og netop projekterne til

Frederikskirken repræsenterer de tidligste ma
nifestationer heraf. Karakteristisk nok var det
dog ikke de første, kapriciøse og eksperimente
rende forslag, der sejrede (jfr. s. 505f.), men
den senere, mere afdæmpede version, hvor de
opsigtsvækkende led som sidetårnenes fyrtårnslignende
afslutninger
og
kuppelpartiets
pyramideformede podium var væsentlig reduceret.237

NOTER
For arkivalier, litteratur og forkortelser, jvf. iøvrigt
s. 761.
1 DaKanc. D.20. SjTegn. 1749 med koncepter og
indlæg, nr. 425.
2
Christian Frederich Wadskiær: Forandrings SkuePlads Paa Amalienborgs Lue-Plads, Forrige Konge
lige Hauge- og Mønster-Plads. Eller Den Kiøbenhavnske Friederichs-Stad i sin Opvext, u.å. (1751).
3 Mauritz Frydensberg: Da Grundstenen til det Mo
nument, som paa Friederichs-Stads Torv bliver op
rettet (...) for Kong Friderich den Femte, blev lagt
(...), 1760. Om rytterstatuens tilblivelse, jfr. Emma
Salling i Amalienborg, red. Viggo Sten Møller,
1973, s. 55-99 og samme med John Erichsen: Rytter
statuen på Amalienborg. Udstillingskatalog. Kø
benhavns Bymuseum 1976.
4 Jfr. Kunstakademiets dagbog 14. marts 1765 i for
bindelse med præsentationen af Jardins kobberstik
værk om kirken, der karakteriseredes som »denne
Kunstens Helligdom (...), Æresminde saavel til Gud
som til hans fuldkomne Billede«. RA, Kunstakade
miets arkiv, 1.1.6.
5 Jfr. således Johannes Wiedewelts sørgedekoration
foran Rådhuset og N.-H.Jardins udsmykning af
Christiansborg slotskirke omkring Frederik V.s ca
strum doloris. Om sidstnævnte, jfr. Birgitte Bøggild Johannsen: Til Evig Ære Minde, i Kirkens byg
ning og brug. Studier tilegnet Elna Møller, 1983,
s. 170f.
6 DaKanc. D. 21. Koncepter og indlæg til SjTegn.
1749, nr. 426. For behandlinger af planlægningens
første faser, jfr. Harald Langberg: Frederiksstaden
1749-1949, i Arkitektens Ugehefte, 43, s. 177-82
(genoptrykt i Arkitekturens oprindelse og andre per
spektiver, 1963, s. 17-34); Knud Voss: Arkitekten
Nicolai Eigtved 1701-1754, 1971, s.303f.; John
Erichsen: Frederiksstaden. Grundlæggelsen af en kø
benhavnsk bydel 1749-1760, 1972, specielt s. 21 f.
7 Brev af 2. sept. 1749, jfr. note 6.
8 Langberg (note 6), s. 177f.; Voss (note 6), s. 305;
Erichsen (note 6), s. 28f.
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Denne passus er først tilføjet i et koncept til re
skriptet af 12. sept., jfr. note 1. Frederik Thaarup:
Journal og Haandbog for Kjøbenhavnere, I, 1797,
s. 398 aftrykker reskriptet, men anfører »Rundde
len« i ental i stedet for »Runddelene«. Også den
trykte rådstueplakat af 15. sept. 1749 har »Runddele
ne« i flertalsform.
10 Det er ikke ganske klart, hvad runddelene sigter til
i planen af 12. sept. Der har dog utvivlsomt været en
central plads, hvis form ikke kendes. Desuden kan
der have været åbne områder ved lang- og tværga
dens udløb.
11 Jfr. herfor Erichsen (note 6), s. 31. Både Langberg
(note 6), s. 179 og Voss (note 6), s. 310 antager først
Eigtveds medvirken fra og med planen af 25. sept.
Langberg formoder endda, at planen af 12. sept.
»sikkert i hovedtrækkene har været som den bevare
de tegning« (dvs. agent Bjørns, fig. 5).
12 DaKanc. D. 21. Koncepter og indlæg til SjTegn
1749, nr. 460.
13 Jfr. Erichsen (note 6), s. 210, note 4.
14 Meddelelse af 10. okt., jfr. DaKanc. D.21. Kon
cepter og indlæg til SjTegn. 1749, nr. 476.
15 DaKanc. D.21. Koncepter og indlæg til SjTegn.
1749, nr. 460. Konceptet er udateret, men har en til
føjelse, dateret 26. sept.
16 Allerede i reskriptet af 12. sept. var foruden Nyga
de nævnt fire åbninger til stranden. Til disse skulle
udlægges et antal tømmerpladser. Samme dag til
skrev man de tilforordnede i Havnekommissionen
vedrørende afhænding af fire til fem tømmerpladser,
som tilhørte kommissionen. Kommissionens fem
pladser, der lå sydligst nærmest Kvæsthuset, var
imidlertid alle udlejede indtil påsken 1754, jfr. svar af
17. sept., Koncepter og indlæg til SjTegn. 1749,
nr. 567. Skulle de sælges, ville det koste mindst
10.600 rdl., jfr. brev fra kommissionen 4. nov. 1749,
smst. Antagelig foranlediget heraf henstillede Råd
stuen, at der i stedet for den store åbning midt for
byggepladsen på 200 alen, blev en mindre på 32 alen,
jfr. smst. og KSA, Magistratens kopibøger, 17. nov.
1749. Af kommissionens i alt 225 alen brede pladser
kunne man herved nøjes med at afstå 56 alen (46 alen
til en planlagt allé nærmest Kvæsthuset og 10 alen til
den mindre åbning, hvortil i forvejen var afsat 22
alen). Det er i den forbindelse ikke ganske klart,
hvorfor
det
var
samtlige
Havnekommissionens
pladser og ikke Jacob Iversens, Jens Larsens, samt
rådmand Falcks pladser i det centrale område, der
kom til at kollidere med projektet om en stor åbning
»midt for byggepladserne«, dvs. ud for hele byde
lens midte. Alternativet, den mindre gade, anførtes
også som beliggende lige over for den nye tværgade
i anlæggets midte.
17 KSA, Kollegiebreve 5. nov. og 6. dec. 1749, samt
Kopibøger, 15. dec. 1749.

Fig. 73. Alternativt forslag til udformning af portal
partiet, jfr. projektet af 20. marts 1752 (s. 480).
Kunstakademiets Bibliotek. – Alternative proposal for
the principal entrance, cf. project of 20th March 1752.

18 Om kirkens afgørende betydning for planlægnin
gen, jfr. også Langberg, s. 179, Voss, s. 314 og
Erichsen (som de foregående note 6), s. 31.
19 For tolkningen af »det mellemste torv« som midt
punkt mellem kirken og åbningen ved havnen, jfr.
også Ulla Kjær: Frederikskirkens projektering 17491756. Utrykt afløsningsopgave til magisterkonfe
rens i kunsthistorie, 1982 (eksemplar i DK.s biblio
tek), s. 5, her dog uden fremhævelse af dimensioner
nes overensstemmelse. Voss (note 6), s. 312 tolker
det mellemste torv som en plads mellem de to af
stadskonduktøren omtalte projekterede alléer nord
og syd for området. Dette udelukker dog ikke, at
der kan have været tilsvarende åbninger i øst (havne
pladsen) og vest (kirken). At kirkepladsen var den
krumtap, hvorom planerne kom til at dreje sig, her
på kunne også tyde det forhold, at linjer, tegnet i
forlængelse af murflugten i Moltkes og Levetzows
palæer nøjagtig snitter kirkepladsens hjørner mod
Bredgade (jfr. fig. 7).
20 Lauritz de Thurah: Den danske Vitruvius, I, 1746,
s. 59.
21 Ptk. 86. Bygningsrgsk. 1723.
22 Ptk. 57. Prinsesse Charlotte Amalies Journalkassergsk. 1750, 26. jan. og 16. aug.
23 Peder Hersleb i Rigernes almindelige Jubel-Glæde
over Guds Naade mod den Oldenborgske Stamme
(...). Tillige en kort Jubel-Tale paa Festens tredie
Dag ved en ny Kirkes (Friderichs Kirkens) Grund
læggelse (...), u.å. (1749), s. 115.
24 DaKanc. D.20. SjTegn. 25. april 1749.
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Fig. 74. Halvplan med en sammentegning af planer for 1. og 2. etage, tambur, kuppel og lanterne, jfr. det
udaterede projekt fra o. april 1754. 1:600 (s. 490). RA. – Half plan combining plans of the lower storey, upper storey,
drum, dome and lantern, cf undated project c. April 1754.

25

Peder Hersleb (note 23) anfører, at han først
27. okt. modtog en skrivelse fra Moltke om kongens
forehavende. Samme dag omtaltes det også i Kjø
benhavns Danske Post-Tidender, 86, 1749.
26 Jfr. Rigernes almindelige Jubel-Glæde (note 23),
s. XXIf.
27 Peder Hersleb (note 23), s. 109f.
28 Om medaljen, som i øvrigt ikke synes kendt, jfr.
Georg Galster: Danske og norske Medailler og Je
tons ca. 1533-ca.1788, 1936, s. 396, note 540.
29 Jfr. note 23, s. XXIII. Grundstensnedlæggelsen er
ligeledes omtalt i Kjøbenhavns Danske PostTidender, 87, 1749, i (E. H. Berling): Kjøbenhavn i
sin Jubel-Glans, u.å. (1749) og i Den Kongel.
Maanetlige Post Rytter, som medbringer Nye
Tidender, okt. 1749, s. 77f.
30
Ptk. 38. Partikulærkammerrgsk. 1749 med Ptk.
39. Bilag til samme, udg. ordrer E3, samt nr. 1275.
31 Jfr. Den Kongel. Maanetlige Post Rytter (sml. no
te 29).
32 Jfr. Ptk. 83, Resolutionsprotokol 1750, forestilling
af 5. marts 1750 fra Bygningskommissionen.
33
Rtk. Rev.rgsk. Frederikskirken. Bygningsrgsk.
(Herefter: Bygningsrgsk.), 27. febr. og 10. april
1750 (overslag af 18. febr. 1750 fra tømrermester
F. J. Zuber og af 23. febr. 1750 fra murermester Mi
chael Krause).
34 Ptk. 83. Resolutionsprotokol 1750.
35 Bregentveds arkiv (midlertidig deponeret på RA),
A. G. Moltke. Frederikskirken 1750-59. For tilladel
se til at benytte dette arkiv takkes herved lensgreve
Hans Henning Moltke, Bregentved.

36

Jfr. Knud Voss: Bygningsadministrationen i Dan
mark under Enevælden (Selskabet til Udg. af Skrif
ter om danske Mindesmærker), 1966, s. 66f.
37 Jfr. Bygningsrgsk. (note 33), kgl. resolution af
24. febr. 1753. Se herudover Georg Kringelbach: Ci
vile Direktioner og Kommissioner, 1899, s. 42f.
38 Jfr. Ptk. 86. Bygningsrgsk. Kgl. resolution af
4. april 1750. Desuden Ptk. 46. Chatolkassen, bilag
til rgsk. 1750-51. I Kabinetsarkivet findes to bind
med regnskabsekstrakter fra perioden 1750-61. At
dømme efter den fornemme indbinding med guld
snit og det kongelige monogram på det brune læder
bind, var disse antagelig beregnet til majestætens in
terne brug. I følge indførsler i slutningen af andet
bind skulle regnskaberne videreføres i et tredje bind,
der dog ikke synes bevaret.
39 Liste af 8. juli 1774, Ptk. 4. Ældre inventarier,
samt til- og afgangsbeviser for Partikulærkammerarkivet, protokol V.
40 Der har naturligvis aldrig været tvivl om, at der
måtte have eksisteret et første udkast fra 1749 eller
1750,
jfr. Fr. Schiøtt: Frederikskirken paa Ama
lienborg, i Fra Arkiv og Museum, I, 1899-1902,
s. 17. Chr. Elling nævner i Lauritz de Thurah und die
Friederichskirche
in
Kopenhagen
(Studien
und
Quellen zur Geschichte der spätbarocken Baukunst
in Dänemark VII), i Artes, 1939, s. 60, at et første
ufuldstændigt projekt udarbejdedes »im Laufe der
Herbstmonate« (1749), mens det tidligste egentlige
projekt først indleveredes februar 1750. Voss (note
6), s. 366f, fastslår mere kategorisk, at der ved
grundstensnedlæggelsen 30. okt. 1749 endnu ikke
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forelå nogen tegning til kirken, og at Eigtved først i
løbet af 1750 udarbejdede sine tegninger.
41 RA, Kortsamlingen 341, 2-3.
42 Voss (note 6), s. 369f. antager dog, at dobbeltvolutterne markerer Frederiksgadeaksen (øst/vest), så
ledes at kirken på begge hovedfacader ville få en
forholdsvis lukket tamburfront. Ingen af de nævnte
planer (fig. 12-13) angiver nogen klar orientering.
Antagelsen af enkeltvolutter mod øst og vest fore
kommer dog mere sandsynlig, i sammenhæng med
ændringen 1752. Jfr. herfor også Schiøtt (note 40),
s. 18 og Ulla Kjær (note 19), s. 9.
43 Tegningerne blev tidligst publiceret af Ferdinand
Meldahl: Frederikskirken i Kjøbenhavn, saaledes
som den blev projekteret i det XVIII Aarhundrede af
Eigtved, Anthon, Jardin m.fl. 1896, pl. X-XI, s. 60.
Her knyttedes de, omend med forbehold, til de sig
nerede tegninger af april 1754. Schiøtt (note 40),
s. 17f. betegnede dem som tilhørende det oprindeli
ge udkast af 1749. Også Voss (note 6), s. 367f. place
rer dem tidligt i kirkens bygningshistorie som de
ældste kendte tegninger (»1. projekt«), men daterer
dem til 1750. Tegningerne er ikke medtaget hos El
ling (note 40), s. 60f. Her hæftes betegnelsen »pro
jekt I« på det approberede, men ikke bevarede tegningssæt fra 1750 og dets forgængere fra 1749-50. I
»Monumenta Architectura Danicæ. Danske Arki
tekturtegninger 1660-1920« udg. Chr. Elling og Kay
Fisker, 1961, tvl. 48-49, henføres begge til Eigtveds
første produkt af 1752.
44 Bernstorffske Papirer. Udvalgte Breve og Opteg
nelser vedrørende Familien Bernstorff i Tiden fra
1732 til 1815, udg. Aage Friis, II, 1907, s. 349
(nr. 1208).
45 Mario Krohn: Frankrigs og Danmarks kunstneri
ske Forbindelse i det 18. Aarhundrede, II, 1922,
s. 101, note 1, omtaler, hvordan baron de Thiers i
breve af 6. dec. 1751 og 10. febr. 1752 til Bernstorff
skulle have nævnt, at Varin burde have betaling,
»pour ce qu’il a fait pour le Dannemarc«. Som frem
hævet af Frederik Weilbach: Dansk Bygningskunst i
det 18. Aarhundrede, 1930, s. 142, kunne dette hen
tyde til Varins forslag til Frederikskirken. Identifika
tionen af Varin er imidlertid ikke sikker. Der kan
være tale om billedhuggeren og bronzestøberen
Pierre Varin (†1753), mester for støbningen af såvel
J.-B. Lemoynes, som Edmé Bouchardons statuer af
Ludvig XIV og nævnt, omend posthumt, i kor
respondancen vedrørende Salys rytterstatue, jfr.
Krohn, op.cit., II, s. 40, 43, 105, 111. Endvidere
hans søn af samme profession, Varin fils eller kob
berstikkeren og tegneren Jean Baptiste Varin (171496), jfr. for den sidste Friis (note 44), s. 21, note 1.
46 Kunstakademiets Bibliotek, K. S. 8a.
47 Jfr. Schiøtt (note 40), s. 18f.; Elling (note 40), s. 66
og Voss (note 40), s. 373.
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Fig. 75. Obelisk, opsat 1749 ved marmorbruddet i
Gjellebæk til minde om Frederik V.s besøg. HJ fot.
1986. – Obelisque, erected 1749 near the marble quarry at
Gjellebæk to the memory of Frederik V.s visit.

48

Kunstakademiets Bibliotek, K. S. 8b-g.
De fem variationer af hovedindgangen viser fire
forslag til indgangsportalen, der med den kronende
kartouche
gennembryder
cordongesimsen
mellem
de to nederste etager (fig. 15-16). Kun i ét eksempel
bevares gesimsen ubrudt (fig. 15), svarende til faca
detegningen (fig. 14). Kartouchens motiv er på tre af
tegningerne englehoveder i skyer og lysstråler
(fig. 15-16, 73), på én en fugl (fugl Fønix?) (fig. 15),
samt på én et dekorativt felt med rocailler (fig. 16).
50 Rtk. 2211.112. Register over kongelige resoluti
oner.
51Bygningsrgsk. (note 33), 10. april 1750 med bilag 3.
52 Bygningsrgsk. 12. juni 1750 med bilag 5.
53 Bygningsrgsk.
54 Jfr. Kassebog 1750-56 (note 38). Fra 1752-53 hal
veres de årlige udbetalinger til løjtnant Agricola og
hans medhjælpere. 1754-55 falder udgifterne yderli
gere for omsider fra sommeren 1756 på ny at stige til
et niveau, svarende til 1750.
55 Jfr. opgørelse over omkostninger ved byggearbej
49
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det i tiden 1750-56, Bygningsrgsk. 29. marts 1756
med bilag 38.
56
Jfr. Bygningsrgsk. 1756, samt Hanne Raabyemagle: Moltkes Palæ på Amalienborg, i Architectura, 5, 1983, s. 18f.
57
Fording havde allerede 1744 opnået privilegium
på at bryde sten i Akershus stift og havde på gården
Hårberg i Tranby sogn, Lier Herred anlagt et sten
brud, som Eigtved 1750 blev medinteressent af, jfr.
O. V. Munthe af Morgenstierne: Nicolai Eigtved,
1924, s. 81 f. Om marmorbruddet ved Gjellebæk, jfr.
Steffen Gausemel i Liers historie. V. Bygdehistorie,
1962, s. 322-28. Jfr. også fig. 75.
58 Bygningsrgsk. 11. og 29. juli 1750.
59 A. G. Moltkes arkiv (RA., Privatarkiv 5974), C. I.
Sager vedr. Frederikskirkens opførelse 1752-79.
60 Forestilling af 24. marts 1752 fra Eigtved, Moltkes
arkiv (note 59).
61
Udateret koncept fra Eigtved, vedlagt redegørelse
fra Bygningskommissionen til de adspurgte sagkyn
dige, Moltkes arkiv. Vedlagt herved betænkningerne
fra disse. Jfr. også Bregentveds arkiv (note 35),
6. april 1752.
62 Forestilling af 11. maj 1752 fra Barchmann, Linde
og Hildermann, samt Eigtveds svar til Moltke af
17. maj 1752, vedlagt betænkning af 10. febr. 1753
(note 59).
63 Jfr. brev af 6. marts 1754 fra Moltke til Barch
mann med beklagelser over Eigtveds utålmodige og
dristige holdning over for Bygningskommissionen.
Esmarck havde øjensynlig forsøgt at mægle, og selv
havde Moltke den inderligste medynk med Eigtved
for hans svage helbreds skyld.
64 Allerede 10. febr. 1753 havde kongen mundtligt
resolveret til fordel for marmoret. En fornyet fore
spørgsel til Bygningskommissionen havde intet æn
dret ved denne beslutning, jfr. Bygningsrgsk.
11. marts 1753.
65 Jfr. Bygningsrgsk. 24. febr. 1753.
66
De Bernstorffske arkiver, Wotersens privatarkiv
(RA., Privatarkiv 5129), nr. 68. Diverse sager 17171886.
67 Brev af 10. dec. 1753 (note 66). Som det fremgår
af Fortlings redegørelser (jfr. også brev af 6. okt.
1753 smst.) beregnede han en større samlet leverance
på 158.678 fod3, dvs. 79.339 fod3 til hver. Dette kan
bl.a. skyldes, at han i modsætning til Eigtved kalku
lerede med at opføre de otte (sic) indvendige piller af
massivt marmor i stedet for alene at beklæde dem
med denne stenart.
68 Jfr. note 64. Desuden brev af 2. okt. 1753 fra
Bernstorff til Ditlev Reventlow, TyKanc. U. A.
Speciel del, Frankrig, C. 270 (Reventlows gesandtskabsarkiv, ordrer med bilag).
69 Brev af 26. maj 1753 fra Bernstorff til Reventlow,
jfr. note 68.

70

Brev af 29. juni 1753 fra Reventlow til Bernstorff,
TyKanc. U. A. Speciel del. C. 75 (Gesandtskabsrelationer med bilag).
71
Fr. Weilbach: Dronningens Galleri på Chri
stiansborg, i Fra Arkiv og Museum, 2, II, 1943,
s. 15-30.
72 Brev af 29. juni (note 70) og 17. sept. 1753 fra Re
ventlow til Bernstorff.
73 Brev af 9. okt. 1753 fra Bernstorff til Reventlow,
jfr. note 68.
74
For Reventlows brev af 13. maj, jfr. Gesandtskabsrelationer (note 70); vedrørende Bernstorffs
brev 3. juni 1754, jfr. note 68. Allerede 10. marts
1754 var Gabriel dog så langt, at kun rentegningen
manglede, jfr. brev fra Reventlow til Bernstorff, Ty
Kanc, Alm. del, Diverse sager, Realia (Kunst).
75 Brev af 13. maj, jfr. note 74.
76 RA. Kortsamlingen, 341, 4-5, 7-8. Planerne af un
deretagen omfatter dog også 1. pulpituretage, mens
2. etages plan viser dette stokværks pulpitur, samt
den lidt lavere beliggende kongestol.
77 RA, Kortsamlingen, 341, 5 og 9.
78 RA, Kortsamlingen, 341, 10-11.
79
Trods påskriften på facadetegningen (fig. 19) er
udformningen af hovedindgangen mod hhvs. øst
(Bredgade) og vest (Store Kongensgade) ikke ganske
identisk. Sidstnævnte har firkantede piller foran søj
ler nærmest åbningen, jfr. planen fig. 18.
80 Trekantfrontonen var allerede bragt frem i et tidli
gere forslag fig. 17.
81 Hvis det hvælvede rum over orgel og øverste pul
pitur har skullet bevares uændret, tillige med selve
hvælvtykkelsen, har forbygningerne på dette punkt
udvendigt skullet være ca. 41,5 alen høje (over hori
sontniveau). På facadetegningen fig. 24 ligger dette
punkt kun ca. 37,5 alen over horisonten.
82 Jfr. Meldahl (note 43), s. 61; Schiøtt (note 40),
s. 26f.; Weilbach (note 40), s. 144; Elling (note 40),
s. 67. Voss (note 6) s. 381 hævder dog – uden nærme
re begrundelse – at det udaterede er senere end det
approberede (som identificeres med projektet af
10. april eller et senere, »(hvilket) ikke er til at sige
med sikkerhed«). Det turde dog være en overvurde
ring af Eigtveds kapacitet at antage, at han inden for
de sidste fire uger af sit liv (han døde 7. juni) formåe
de at levere et så gennemarbejdet og på flere punkter
så fornyende et projekt som fig. 24. Herimod oppo
nerer Ulla Kjær (note 19), s. 19f. med rette. Hun
betegner s. 20 aprilprojektet og den usignerede pen
dant (fig. 24) som udarbejdet sideløbende og begge
forelagt 10. april 1754 som ultimative alternativer,
men undlader at bemærke uoverensstemmelserne
mellem det approberede projekt, som det beskrives
af Anthon og Thurah og de to foregående (ydre høj
demål kongruent med det lave (udaterede), omend
ikke mht. mezzaninvinduerne; indre højdemål sva
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Fig. 76. Plan af underetage. Det »anonyme« projekt. Her tilskrevet Anthon og dateret vinteren 1756-57. 1:600
(s. 522). RA. – Plan of the lower storey. The anonymus project. Here attributed to Anthon and dated to the winter of
1756-57.

rende til profilen af 10. april, betegnet som kongru
ent med det andet projekt, omend ikke hvad ud
formningen af forbygningernes øvre parti, jfr. note
81). I argumentationen er heller ikke inddraget approbationsfølgeskrivelsen fra Bregentveds arkiv.
83 At hele sættet har været betegnet sig. O, bekræftes
af Anthons memorandum, jfr. note 59.
84 Anthons mål for vinduerne i hver af de tre pulpi
turetager er 9 × 3,5 alen, 6 × 3,5 alen og 2 × 1,5
alen. Endvidere for vinduerne i kuppeletagen 6×4
alen.
85 Anthons mål på de fire pulpituretagers højde (målt
ved brystningens overkant) er 8, 13, 15, 19 og 29
alen.
86
Schiøtt (jfr. note 40) nævner Partikulærkammerregistraturen, men har hverken bemærket, at tvær
snittets overskrift er identisk med titlen på et af de i
registraturen opregnede blade, eller at tværsnittet af
viger fra de sammentegninger, der som nedenfor
nævnt må udgøre Gabriels projekt »B« – og bruger
derfor kun registraturen til at frakende Gabriel op
havsretten til ethvert af de bevarede blade. De ne

denfor omtalte blade findes i RA., Kortsamlingen,
341, 16-20.
87 Meldahl (note 43) slår tværsnittet sammen med de
bevarede sammentegninger fig. 27-29 – og henfører
dem alle til Gabriel. Schiøtt (note 40) betragter de
samme blade som Jardins tredje projekt. Vilhelm
Wanscher: Tegninger til Frederikskirken, som til
skrives Jardin og Jardins autentiske Projekt, i Archi
tekten, XIII, 1910-11, s. 469-79, giver Schiøtt ret i
hans tvivl om Gabriel, men mener heller ikke, at der
kan være tale om Jardin. Ud fra ligheden mellem
Anthons signerede facade fig. 41 (jfr. s. 518f.) og det
af Anthon udførte perspektiv af Gabriels projekt »B«
fig. 25 (jfr. s. 495f.) er han tilbøjelig til at henføre alle
de ovennævnte blade til Anthon. Frederik Weilbach:
Gabriel eller Jardin. En Undersøgelse af nogle Teg
ninger til Marmorkirken, i Architekten, XXIV,
1920, s. 285-96, er den første, der bemærker, at
tværsnittet er Jardins tredje projekt. Endelig har
Christian Elling: Documents inédits concernant les
projets de A.-J. Gabriel et N.-H. Jardin pour l’Eglise
Frédéric à Copenhaque, 1931, ud fra de genfrem-
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dragne Bregentved-dokumenter identificeret tvær
snittet med et blad af Gabriels projekt »A« og de
sammentegnede blade som kopier af projekt »B«.
88 Det papir, hvorpå tværsnittet er udført, har sam
me vandmærke som det, Anthon har brugt til sine
kopier af sammentegningerne (et sammenskrevet
PZ). Mærket genfindes på tegningerne af Jardins to
første projekter samt på såvel Eigtveds som Anthons
tegninger. Det faktum, at tværsnittet af Gabriels
projekt »A« og Anthons kopier af hans projekt »B«
er tegnet på papir med samme vandmærke, kunne
tyde på, at tværsnittet ligeledes var en her i landet
udført kopi. Stilen i dette tværsnit afviger dog så
meget fra Anthons kopier, at der ikke kan være tale
om den samme tegner. Papiret har sandsynligvis væ
ret ret almindeligt, jfr. E. Heawood: Watermarks, I,
Hilversum 1950, s. 131, nr. 3020-21. Det er uvist,
hvilket papirmærke Gabriels øvrige autentiske teg
ninger er udført på, og spørgsmålet må derfor stå
åbent, om tværsnittet alligevel kan være originalt.
Når netop tværsnittet stadig eksisterer, mens de øv
rige,
i
Partikulærkammerregistraturen
opregnede
originaltegninger er forsvundet, må årsagen søges i
det fortsatte arbejde med det motiv, denne tegning
illustrerer – kuplens konstruktion.
89 Moltkes Arkiv (note 59), Anthon til Moltke
5. sept. 1755.
90 Moltkes Arkiv (note 59), Anthon til Moltke
20. sept. 1755.
91 Bygningsrgsk. (note 53), 1756, nr. 2. Regning fra
Anthon 7. april på kopiering af samtlige grundrids,
profiler og facade af Gabriels fra Versailles indsendte
projekt »B«. Arbejdet var foregået i december-janu
ar med hjælp fra to tegnere.
92 Anthon havde i forbindelse med kritikken af Eigt
veds og Jardins projekter i september 1755 tegnet
perspektiver som viste, hvordan ethvert af disse for
slag ville tage sig ud for en forbipasserende på enten
Bredgade eller Store Kongensgade. Den korte tid,
han fik til at vurdere Gabriels projekt »B«, havde
ikke tilladt ham også at tegne et perspektiv heraf.
Den bevarede tegning er sandsynligvis udført i for
bindelse med kopieringsarbejdet vinteren 1755-56.
Samtlige Anthons perspektiver synes i øvrigt set
med en noget kortere distance end fra Bredgade og
Store Kongensgade. Der er snarest tale om en syns
vinkel på under 45°.
93 Disse tolv vinduer kan muligvis opfattes som en
hentydning til de tolv oldenborgske konger, som
også influerede såvel Eigtved, da han indføjede de
tolv oldenborgermedaljoner, som Thurah, da han
både genoptog denne dekoration – omend i kirkens
indre – og gjorde planen af sit seneste kirkeprojekt
tolvkantet (jfr. s. 478 og s. 502).
94
Frederik Weilbach: Architekten Lauritz Thura,
1924, s. 132.

95

Tegningerne til Thurahs projekter ligger på
Kunstakademiets bibliotek, K. S. 375 a-b, mens føl
geskrivelserne ligger i Moltkes Arkiv (note 59). I
Partikulærkammerregistraturen (jfr. note 39) næv
nes som nr. 5, 6 og 7 et projekt bestående af fire
planer, et tværsnit og en facade, »Projecten von der
Friderichs-Kirche, durch General Major Thura, 6
stk« samt to, der begge omtales som »1 Grundriss,
Profil und Facade von de Thurah, 3 stk«. Der kan
sandsynligvis være tale om dels den version af Eigt
veds approberede projekt, som blev udleveret til
Thurah fire dage efter hans ankomst til Købehavn,
jfr. Chr. Elling: Laurtiz de Thurah und die Frede
richskirche in Kopenhagen, jfr. note 40 – et projekt,
der følgelig er overgivet til Partikulærkammeret
gennem Thurah, dels Thurahs egne to projekter. Jfr.
note 98.
96 RA., TyKanc. U. A. Speciel del. Frankrig. 277.
Ordrer og indkomne breve, brev af 1. okt. 1754 fra
Bernstorff til Klingraff.
97 Jfr. note 95, med henvisning fra Elling til Moltkes
Arkiv (note 59), Sager vedr. Frederiks Hospital, B 7,
Korr. sager, brev fra Anthon til Moltke 22. dec.
1755, hvori det nævnes, at Thurah fik overdraget
Eigtveds kirkeplaner 18. juli 1754.
98 Lilian Vestergaard nævner i Arkitekten Lauritz de
Thurah 1706-1759. Udstilling i Kunstindustrimuseet
1981, kat. nr. 25. Projekt til Frederikskirken 1754, at
den manglende overensstemmelse mellem plan og
snit har medført, »at det har været overvejet, om der
kunne være tale om tegninger til to forskellige pro
jekter, selv om dateringerne er ens«.
99 Iflg. Thurahs forklaring havde hans egen kuppel
en diameter på 60 alen, mens Eigtveds havde en dia
meter på 40. Begge mål gælder den indvendige
kuppel.
100 Da tårnene er trukket frem, markeres dog en klar
for- og bagfacade. Det er rimeligt at forestille sig, at
tårnene skulle vende mod Amalienborg, dvs. mod
øst. Altret kom derved til at ligge mod vest.
101 I forklaringen begrunder Thurah denne placering
med, at den giver en bedre akustik.
102 DK. Kbh. By, 2, s. 524f.
103 Weilbach (note 94) s. 137.
104 Om Jardins tidlige virksomhed og skudsmål, jfr.
brev af 24. nov. 1754 fra baron de Thiers til Berns
torff, jfr. Krohn (note 45), II, s. 161f. Om Jardins
Romerophold og den gryende nyklassicisme, jfr.
Chr. Elling: Jardin i Rom (1943), i Skuepladser.
Kunst og teater, 1971, s. 154f. Desuden Svend
Eriksen: Early Neo-Classicism in France, London
1974, s. 29f. og Allan Braham: The Architecture of
the French Enlightenment, London 1980, specielt
s. 56-58.
105 DaKanc. D. 149 (X. Kommissionen ang. den Esmarckske arkivaflevering). 15. Diverse akter. Jardin
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var afrejst fra Rom nov. 1748, jfr. Correspondance
des directeurs de l’Académie de France à Rome.
Publ. par Anatole de Montaiglon et Jules Guiffrey,
X, Paris 1900, s. 163, 172.
106 Jfr. Krohn (note 45), I, s. 36f. og II, s. 77f.
107 Jfr. Aage Friis: Bernstorfferne og Danmark, II,
1919, s. 289.
108
Om betænkningen, jfr. også Schiøtt (note 40),
s. 31, der ligeledes daterer den til sommeren 1754,
samt Krohn (note 45), I, 54, 56.
109 Jfr. Ulla Kjær (note 19), s. 27.
110 Jfr. kontrakten, Bygningsrgsk. (note 53) og Klingraffs
kommentar
hertil,
Gesandtskabsrelationer
(note 70), 14. okt. 1754, artikel 4-5 og 8.
111 Jfr. artikel 3 i Salys kontrakt, jfr. Krohn (note 45)
s. 143.
112
Bygningsrgsk. (note 53), Klingraffs kommenta
rer hertil, jfr. note 110, samt Moltkes arkiv (jfr. note
59).
113 Jfr. Ordrer og indkomne breve (note 96), usigneret brev (Wasserschlebes hånd) af 12. nov. 1754.
114
Bygningsrgsk., samt RA, Kunstakademiets ar
kiv, Kunstakademiets dagbog 1754-1760 (1.1.4),
s. 41. Afrejsen forhaledes noget af, at Jardin ønskede
et hofpas, der dog ikke skulle blive benyttet, jfr.
Krohn (note 45), II, s. 163.
115 Jfr. Krohn (note 45), II, s. 152.
116 Bygningsrgsk. (note 53), 1757, nr. 403. Regning
fra Jardin 25. nov. 1757.
117 Tegningerne til Jardins to første projekter ligger
på RA, Kortsamlingen 341, 21-24. Planerne, der vi
ser alternative forslag til etageplaner for de to pro
jekter, er begge delt om midttværlinjen. Begge pla
ner går ud over papiret. Facade og snit er udført på
øgede blade.
118
Det papir, hvorpå tegningerne er udført, har
samme vandmærke som det, hvorpå Eigtveds og
Gabriels projekter er tegnet, jfr. note 88.
119 De tegninger, der blev sendt til Paris, var lflg.
Procès-Verbaux de l’Académie Royale d’Architecture 1671-1793, ed. Henry Lemonnier, VI, 1744-58,
1920, s. 254f., mærket henholdsvis »A« og »B«. De
franske kritikere foretrækker projekt »B«, men de
finder »A«s tårne bedre proportionerede. Dette kan
muligvis tages som tegn på, at »A« havde de mest
neutrale, dvs. de laveste tårne.
120 Planerne er sandsynligvis symmetriske om begge
akser. Dette kan dog ikke med sikkerhed afgøres, da
de som nævnt (note 117) går ud over papiret. Der er
tilsyneladende åbne forhaller bag portalerne mod så
vel Bredgade som Store Kongensgade.
121 Målene opgives af Jardin som gendrivelse af en
bemærkning om hans projekters noget »underjordi
ske indgang«. Indgangsdøren i hans projekt er større
end Peterskirkens! Kritik og svar i Moltkes arkiv
(note 59): »Réponse au deux mémoires d’objections
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Fig. 77. Hovedfacade. Kopi, påtegnet 21.aug. 1756,
af Jardins projekt 4. Kunstakademiets Bibliotek. Main facade. Copy attested 21st August 1756 of Jardin’s
project 4.

faits sur les deux projets d’eglise, envoyés à Paris et à
Rome«.
122 Jardins rum er 85 alen højt og har en diameter på
38 alen, Eigtveds approberede var 49 alen højt og
havde en diameter på 40 alen.
123 Anthon vendte tilbage til problemet i sin kritik af
Jardins approberede projekt (jfr. s. 516), idet han og
så i dette tilfælde nævnte Pantheons forhold 1 : 1 som
det akustiske ideal. Jardin kunne dertil bemærke, at
hvis en kirke, der var fire gange højere end Panthe
on, også skulle være fire gange bredere, ville rum
met blive så stort, at det ikke kunne råbes op.
124 Jfr. Jardins kontrakt (note 110), punkt 12, at hvis
man af uforudsete grunde skulle blive nødt til at
opgive det projekt, hvortil brødrene Jardin var ind
kaldt, »il s’en remet entierement a la generosité de Sa
Majesté Danoise pour la fixation du dedommagement quil plaira a Sa Majesté celui accorder ainsy
qu’a son frere«, dvs. at det helt afhang af kongens
velvilje, hvad Jardin-brødrene skulle have i erstat
ning. Klingraff nævnte i sin følgeskrivelse af 14. ok
tober 1754, at det havde været lidt svært at få Jardin
til at gå med til dette punkt – som kunne betyde hans
afskedigelse, såfremt kongen ikke blev tilfreds.
125 Procés-Verbaux (note 119) s. 251 med note 1.
126 Elling (note 104), jfr. dog også samme: Om ba
rokke stiltræk hos Jardin, i Kunstbladet 1927, hft. 78, s. 217-24.
127 Brevene er optrykt hos Krohn (note 45) s. 165f.
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Procés-Verbaux (note 119) s. 251. Jardins tegnin
ger er 19. januar ophængt på akademiet.
129 Krohn (note 43) s. 165f., brev fra baron de Thiers
til J. H. E. Bernstorff 13. jan. 1756.
130 Procés-Verbaux (note 119), s. 260.
131 KglBibl. NyKglSaml. 2152c,4°. Brev fra Wiedewelt til Wasserschiebe 24. jan. 1756. For hele sagens
udvikling, jfr. Viggo Thorlacius-Ussing: Danske
Kunstnere i Rom, i Rom og Danmark gennem
tiderne, red. Louis Bobé, II, 1937, s. 152f.
132 Krohn (note 43), s. 166, brev fra Charles Joseph
Natoire, direktør for det franske akademi i Rom til
markis de Marigny 14. jan. 1756.
133
Krohn (note 43), s. 167, brev fra hertugen af
Choiseul til Bernstorff 26. marts 1756. De romerske
arkitekter havde ellers ifølge brev fra A. P. Bern
storff til J. H. E. Bernstorff lovet at give en kritik,
jfr. Bernstorffske Papirer, I, (note 44) s. 155. (brev af
21.aug. 1756).
134 Elling (note 87) afviser dog denne mulighed.
135 RA., DaKanc D 149 b. Kommissionen ang. den
Esmarckske Arkivaflevering.
136
Wolfgang Hermann: Laugier and Eighteenth
Century French Theory, London 1962.
137 Jfr. bl.a. Elling 1927 (note 126).
138 Ifølge Hermann (note 136), s. 192, note 85, er der
snarest tale om danske eller tyske amatører. Det kan
dog være svært at præcisere, hvem disse skulle være.
Den mulighed foreligger også, at det kan dreje sig
om et par romerske malere, da det af korrespondan
cen mellem Wiedewelt og Wasserschiebe fremgår, at
man også ønskede en udtalelse fra bl.a. direktøren
for det franske akademi, maleren C. J. Natoire, jfr.
Schiøtt (note 40), s. 33f.
139 Jfr. note 131, brev fra Wiedewelt til Wasserschlebe 22. maj 1756.
140 Plans, coupes et élévations de l’Eglise royale de
Frédéric V, monument de la piété de ce monarque,
1765. Publiceret i udvidet udgave 1769.
141 Jfr. Elling (note 87), s. 12, der publicerede den
nedenfor omtalte kommentar. Schiøtt (note 40),
s. 33 henfører dog de usignerede blade, her tilskrevet
Gabriel (fig. 26-29) til Jardins tredje projekt. Også
Weilbach (note 87), s. 293 identificerer et af bladene
(fig. 26) med dette projekt.
142 Jfr. Schiøtt (note 40), s. 34.
143 Jfr. Bernstorffske Papirer (note 44), I, 54 f. og
Procés-Verbaux de l’Académie Royale d’Architecture, ed. Henry Lemonnier, VI, Paris 1920, s. 256.
144 Brev af 8. maj 1756, Bregentveds arkiv (note 35).
145 Brev af 7. juli 1756, Bregentveds arkiv (note 35).
146 Bygningsrgsk (jfr. note 53).
147 KglBibl., NyKglSaml. 386b, 2°.
148
Anthons regning af 12. aug. 1756, jfr. Byg
ningsrgsk., Esmarcks brev af 17. aug. 1756, jfr. Bre
gentveds arkiv (note 35).

149

K. S. 392 a-b.
I Partikulærkammerregistraturen af 1774 (note
39) omtales (nr. 16) fire tegninger af Jardin (plan,
prospekt, profil, plan i niveau med kongestolen),
alle påtegnede af Jardin, at »han sig efter disse appro
berede Tegninger med bygningen selv i alle Maader
rettede«. De anførte tegninger kan enten være iden
tiske med det føromtalte, delvist bevarede sæt kopier
på Kunstakademiets bibliotek eller med et andet ek
semplar af det approberede sæt tegninger.
151 I udgaven fra 1769 er bladene af grundplan, plan i
niveau med kongestol, tværsnit mod alter, samt ho
vedfacaden forsynede med ændret målestok i fod
(tidligere alen) og en varieret påskrift (pl. 4, 6, 9, 11).
Selve gengivelsen er dog uændret.
152 Krohn (note 45), II, s. 168.
153
RA. Kortsamlingen 341, V, 12-14. Perspektivet
tilhører A. G. Moltkes efterkommere og befinder sig
i dag på Bregentved.
154
Christopher Tadgell: Ange-Jacques Gabriel,
1978, s. 51-53 og 203-6 (nr. 11) med fig. 172-73 og
174-75.
155 Weilbach (note 87) s. 288. At Jardin fra denne da
to ændrede status, afspejles i Partikulærkammerregnskaberne (note 38).
156Snittene af henholdsvis pulpitur og trapper incl.
trekantgavl er drejet over en lodret akse, så de giver
et indtryk af en ottekantet grundplan. Flere uklarhe
der i forholdet mellem plan og snit antyder, at pro
jektet aldrig er færdigbearbejdet.
157 Figurerne svarer fuldstændig til dem, der i samt
lige Eigtveds projekter er placeret over hovedgesim
sen, jfr. fig. 14, 19, 24.
158 Jfr. Anthons kritik af Gabriels projekt »B«, s. 494
og note 89.
159 Moltkes arkiv (note 59), »Allerunterthänigste nä
here Erläuterung über die Anmerckungen betreffend
die letztere Zeichnungen zum Kirchen Bau«, med
»Anmerckungen als Antwort«, 4. okt. 1756.
160 Moltkes Arkiv (note 59) samt RA., Kortsamlin
gen 341, VI, 15. Perspektivet blev tidligst publiceret
af Meldahl (note 43) pl. XXIV, som i noten s. 62
nævner, at tegningen på dette tidspunkt tilhørte en
sønnedatter af Anthon.
161
Sammenlignes præsentationsprojektet på Kgl
Bibl. NyKglSaml. 386b 2° med det, der blev udgivet
i Jardins kobberstukne værk, Plans, coupes et éléva
tions de l’Eglise royale de Frédéric V, 1765, ses, at
projekterne netop afviger på de punkter, Anthon
kritiserede: Trapperne er lagt parallelt med indermurene og de før så tynde indermure blevet bredere.
Lysindfaldet er forbedret ved, at antallet af vinduer
over tamburens hovedgesims er fordoblet.
162 Bladene i Moltkes arkiv er ikke tidligere publi
ceret.
163 Bregentveds arkiv (note 35), brev fra Anthon til
150

NOTER TIL S. 518-532

Moltke 7. juli 1756, hvoraf det fremgår, at arbejdet
på kirken var genoptaget 17. maj samme år. Man
skulle nu til at udfylde de otte huller i det gamle
fundament og bryde fire nye.
164 Fundamentet til Eigtveds projekter ses under så
vel Anthons plan over fundamenterne til henholds
vis Jardins approberede projekt og hans eget anony
me fig. 44, som planen til den ene del af Jardins før
ste projekter fig. 36. Fundamentet var ikke ændret,
efter at Eigtved i sine sidste projekter foråret 1754
havde elimineret de fire små af sine i alt ti piller, jfr.
s. 489. Det er karakteristisk, at alle senere arkitekter
undgår søjlerne foran de to tårne. Forholdet er
blandt andet kommenteret af Thurah i forklaringen
til det korrigerede projekt af 29. aug. 1754 (jfr.
s. 500) og af Jardin i en kommentar til det tredje
projekt foråret 1756 (jfr. s. 512).
165
Moltkes arkiv (note 59), »Allerunterthänigste
Explication«, forklaring til »No. 1, Grund Zeich
nung des jetzigen Fundaments«.
166
Anthons forklaring antyder, at man endnu ikke
havde lagt fundamentet til Jardins trapper. Hans op
lysning om, at fundamenterne mod Bredgade må
udvides »so weit die Tritte aussen vor den Säulen
liegen«, kan ellers ikke forenes med hans henvisning
til fundamentsplanen fig. 44, hvoraf det klart frem
går, at Anthons frisøjler mod Bredgade er anbragt
uden for Eigtveds, men på linie med Jardins.
167
Underbygningens højde til hovedgesimsen er
ca. 30 alen, kuplen og de to tårne til toppen af hen
holdsvis kugle og vaser ca. 125 og ca. 85 alen.
168 DK Kbh. By, 4, s. 112 og 136, sml. fig. 12. For
spirtypen, jfr. James Gibbs: A Book of Architecture,
London 1728. Et hjemligt eksempel på et lignende
spir er Thurahs nu nedrevne på Hirschholm slots
porttårn, som blev opført 1738-39, jfr. Weilbach
(note 94), fig. 19.
169 Moltkes arkiv (note 59).
170 Jfr. Frederik Schiøtt: Architekterne J. G. Rosen
berg og G. E. Rosenberg, i Architekten IV, 1901-2,
afd. A, nr. 21, s.231f.
171 I Partikulærkammerregistraturen (note 39) er en
delig opregnet en række anonyme tegninger til Fre
derikskirken. Det gælder nr. 8, 3 facader uden un
derskrift – som kan være Anthons perspektiver af
Eigtveds og Jardins projekter, jfr. note 92, samt
nr. 13 og 14, der består af projekter på dels seks, dels
otte blade. Disse kan muligvis være identiske med
Anthons og Jardins projekter, men identifikationen
kan ikke bevises. Som nr. 9 nævnes endelig et pro
jekt bestående af grundplan, profil og facade, udført
af Varin. Sml. s. 478.
172 Rtk. 2242.2.
173 Bygningsrgsk. 23. april 1761 med bilag 89.
174 Jfr. Ptk. 86-87, Bygningsrgsk. 1767 med bilag
ltr. V og X.
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Fig. 78. Plan af kælderetage. 1:1200 (s. 548). Fra
»Plans, coupes et élévations ...«, 1769. – Plan of the
basement level. From »Plans, coupes et élévations ...«,
1769.

173 Jfr. Kringelbach (note 37), s. 42f og Rtk. 2242. 2,
nr. 1049.
176 Brev af 8. febr. 1767 fra Bernstorff til Moltke,
Bregentveds arkiv (note 35).
177 Bygningsrgsk. (note 53), 22. dec. 1756, nr. 95.
178 Bygningsrgsk. (note 53), 31. dec. 1757, nr. 54.
179 Jfr. Meier: Marmorkirken, s. 58f. Kilden hertil
fremgår dog ikke. Om det har været Jardin, der ytrede denne vurdering, må ifølge Meier stå hen. At
han næppe har været den egentlige ophavsmand,
herpå tyder dog hans ytringer 1770, jfr. s. 540. Men
det horrible overslag omtales også i samtiden, jfr.
E. F. S. Reverdil: Struensee og Hoffet i Kjøbenhavn
1760-1772, udg. L. Bobé, 1917, s. 178.
180 Jfr. Ptk. 86, Bygningsrgsk. 1766.
181 Jfr. Schiøtt (note 40), s. 38.
182
Bygningsrgsk., memorandum af 23. april 1756
fra Moltke med opsummering af det hidtidige forløb
vedrørende driften af det bornholmske stenbrud,
indlagt i Bygningsrgsk., 1761, nr. 88.
183 Jfr. Niels Birchs svar på en kongelig resolution af
19. maj 1771, refereret i K. A. Petersen og M. K.
Zahrtmann, Nexø Byes Historie, i Bornholmske
Samlinger, 14, 1922, s. 91. En beskrivelse af sandstensbruddets historie vil dog falde uden for DK.s
rammer.
184 Der var dog tidligt forståelse for vanskeligheder
ne ved driften af et nystartet brug. Samtidig betonedes det, at leverancen ikke kunne være på en billigere
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og sikrere fod. Et forslag om at lade leverandørerne
underskrive et løfte, om at de hverken selv eller de
res arvinger ville pantsætte eller udlicitere, blev dog
afvist af Barchmann, »da Mand har med erlige Folck
at bestille ...«, jfr. Moltkes arkiv (note 59) korre
spondance af 4. febr., 1., 3., 9. og 10. marts 1755.
185 Arbejdet med kælderetagen er først anført på års
rapporten af 1760, jfr. Bygningsrgsk.
186 Jfr. Bygningsrgsk. 1757. I forbindelse med en
istandsættelse af den nuværende kirke gennemførte
ingeniørfirmaet Birch og Krogboe en undersøgelse
af piloteringen og funderingen, hidrørende dels fra
Eigtveds, dels fra Jardins byggeri, jfr. Frederikskir
ken. Hovedeftersyn 1968. s. 4f.
187 Jfr. Bygningsrgsk. 1758. Desuden Villads Chri
stensen: Piloteringen til Marmorkirken, i Hist
MeddKbh. 8, 1921-22, s. 63. Det stående spil, der er
gengivet på den ene af Kirkerups tegninger (K. S.
125, fig. 54) er formentlig det, der af Jardin beskrives
ved opgørelsen over byggepladsens materialer 1770:
»une machine couverte au centre de l’eglise, avec un
treuil et des bras, servant à en faire mouvoir quatre
autres placées horisontalement sur des grands echaffauds ...« Spillet anvendtes til at hejse og indplacere
de udhugne sten på deres rette sted, jfr. Ptk. 87,
1771, litr. N.
188 Jfr. også Rtk. 2241.99-101, november 1756 og ja
nuar 1758 vedrørende køb af materialer herfra. Om
tømmerpladserne, jfr. også Bruun, Kjøbenhavn, III,
s. 106-8.
189 Jfr. Bygningsrgsk. 1760, nr. 79.
190 Jfr. Bygningsrgsk. 1763, nr. 107.
191 Om vasen, jfr. Peter Linde: Stenhuggernes Min
de-Vase, i HistMeddKbh. 3. Rk.IV, 1940-41, s. 61016. I forbindelse med behandling af syge og tilskade
komne på byggepladsen var der årligt afsat et beløb
til kirurg H. F. Wohlert. Ved en resolution af 9. sept.
1758 vedtoges det dog at spare pengene og lade pa
tienterne indlægge på Frederiks hospital, jfr. Byg
ningsrgsk.
192 Jfr. Bygningsrgsk. 1763, nr. 110.
193 Om status 1764, jfr. også Erik Pontoppidan, Den
danske Atlas, II, 1764, s. 194. For stenhuggerover
slaget, jfr. Moltkes arkiv, 9. dec. 1765.
194 Jfr. Ptk. 86, 1768, med bilag Ptk. 87, litr. R.
195 Bygningsrgsk. 1759, nr. 78.
196 Jfr. Bygningsrgsk. 1764 for regning fra hofmaler
G. F. Milan på forgyldning af rammerne, der »er
brugte till de Tvende Tegninger over Frontespicerne
till den Nye Kongl. Frederichs Kircke paa Ama
lienborg som findes hos Proffessor(sic) Jardin«. Den
af Wiedewelt signerede tegning på Kunstakademiets
bibliotek (A 11685) synes dog at have proveniens i
Wiedewelts egen samling, mens det ikke vides med
sikkerhed, hvorfra Kobberstiksamlingens eksemplar
(Td. 520, 24) stammer.

197
Rtk. 423.2. Overbygningsdirektionens kopibø
ger, 16. maj 1772, nr. 131, samt Ptk. 86. Byg
ningsrgsk. 1771 med bilag Ptk. 87, ltr. S2. For omta
len 1783, jfr. E. C. Hauber: Beskrivelse over den
kongelig danske Residentsestad Kiøbenhavn, 1783,
s. 37. Modellen har dog ikke kunnet spores i inven
tarierne fra Christiansborg, jfr. Rtk. Rev.rgsk.,
slotsrgsk. Christiansborg, inv.rgsk. 1781-87.
198 RA., C. F. Tietgens privatarkiv (6441), Marmor
kirken 1873-1915, brev af 22. april 1881 med Akade
miets svar 30. april s.å.
199 Venligst meddelt af overbibliotekar ved Kunsta
kademiets bibliotek, Hakon Lund.
200 Jfr. Hauber (note 197), s. 133. Arkitekten Vilh.
Klein nævner i et brev 6. marts 1894 til Ferd. Mel
dahl, at han ejer en model af Marmorkirken, her dog
specificeret som et relief af »Jardins Tegning med de
to Taarne«, drevet i en sølvplade og erhvervet af
Kleins svigerfar i Helsingør 50 år tidligere, jfr. RA.
Ferd. Meldahls arkiv (5963) A. I.3. Breve fra private.
201 Bygningsrgsk. 1762, nr. 78, 109, 217.
202 Jfr. Øystein Hjort, »Noget af en kejser. Et frag
ment af en kolossal porfyrstatue i Glyptoteket«, i
Meddelelser fra Ny Carlsberg Glyptotek, 29, 1972,
s. 59f., hvor det omtalte fragment antages at stamme
fra Italien, nærmere specificeret Rom. Harald Langberg: Kronborg, 1979, s. 26, nævner også et porfyrværksted i Firenze, oprettet af Ferdinand I af Toscana
1588. Herfra kunne sten via Catharina eller Maria af
Medici være kommet til Louvre i Paris.
203 Allerede 1841 havde hofbygmester Hornbech hen
stillet, at porfyrskålen kom til Kronborg, jfr. Rtk.
256.25-33, Bygningsadministrationens journaler.
204
LA., Kgl. bygningsinspektorat A. Journalsager,
1868, nr. 119.
205 Jfr. Otto Norn i Berlingske Aftenavis, 15. jan.
1966. Desuden Robert Egevang: Porfyrerne i Absa
lons borg, i Skalk, 6, 1969, s. 8-11 og Øystein Hjort
(note 202).
206 Ptk. 86. Bygningsrgsk. med bilag Ptk. 87, ltr. P.
207 Ifølge Reverdil (note 179), havde det netop været
Struensee, der huggede den gordiske knude over i
den problematiske sag.
208
Holger Hansen: Kabinetsstyrelsen i Danmark,
1768-72, II, s. 46-50.
209 Holger Hansen, s. 58f. nr. 457-58.
210 For Jardins redegørelse og Moltkes forestilling af
2. nov. 1770 med påført kongelig resolution af
9. nov., jfr. Ptk. 86-87, Bygningsrgsk. med bilag
1770, ltr. M.
211 Holger Hansen (note 208), s. 60.
212 Ptk. 87, Bilag til Bygningsrgsk. 1771, ltr. C2.
213 Ptk. 87, Bilag til Bygningsrgsk. 1771, ltr. N.
214 Bernstorffske Papirer, udg. Aage Friis, II, s. 567.
Bernstorff beklagede hans bortrejse »avec un regret
extrème«.
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215
Efterladte Papirer fra den Reventlowske Fami
liekreds, udg. Louis Bobé, III, 1896, s. 92.
216
Rtk. 423.11-21, Ekstraktprotokoller for Overbygningsdirektionen, 18. okt. 1771 og 5. febr. 1773.
217
Rtk. 423.2. Overbygningsdirektionens kopibø
ger, 1771, nr. 58.
218 Rtk. 244.1. Alfabetisk register over kgl. resoluti
oner 1782-1826. Desuden om enkefru Eigtved,
O. V. Munthe af Morgenstierne: Nicolai Eigtved,
1924, s. 88f.
219
De fire grupper i anlægget ved den nuværende
Marmorkirke
omfatter
sekundært
sammenføjede
fragmenter af kapitæler og baser, hvortil kommer
blokke af mere uregelmæssig form. Alle fragmenter
er mere eller mindre (til dels sekundært?) behugge
de, og der ses ingen hele kapitæl- eller basedele til
portalens søjler.
220 Pontoppidan (note 193), s. 196.
221 I Wiedewelts specifikation over det udførte arbej
de 1. maj 1760 nævnes 32 udvendige figurer forne
den, en forøgelse på otte i forhold til overslaget af
28. dec. 1759, jfr. Bygningsrgsk. 1760, nr. 78 og 75.
Fortegnelser over figurerne og den indvendige ud
smykning kendes også fra Wiedewelts papirer,
KglBibl. NyKglSaml. 1396n, fol.
221a Dette motiv nævnes i overslaget af december
1759, men er tilsyneladende »faldet ud« af de øvrige
lister, jfr. foregående note.
222
Venligst meddelt af DK.s orgelkonsulent Ole
Olesen.
223
I NM2.s billedsamling findes en udateret og
usigneret tegning med målestok i alen af områdets
vestligste del, svarende til (omend mere summarisk
end) fig. 60, jfr. fig. 131.
224 Jfr. Vilh. Lorenzen: N. Eigtveds Plan til Hørs
holm Købstad. Meddelelser udsendt af Dansk By
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planlaboratorium, 1. april 1924. Desuden Voss: Ar
kitekten Nicolai Eigtved (note 6), s. 399.
225 Om fremhævelsen af de franske kongepladser
som forbillede for Amalienborg plads, jfr. især Chr.
Elling, senest i Amalienborg, red. Viggo Sten Møl
ler, 1973, s. 25 f.
226
Architectural Fantasy and Reality. Drawings
from the Accademia Nazionale di San Luca in Ro
me. Concorsi Clementini 1700-1750. Udstillingska
talog ved Hellmut Hager, Museum of Art, Pennsyl
vania 1981-82, s. 123f. og særlig s. 125.
227 Jardins projekt til Marmorkirken i Köbenhavn og
dets forhold til Europas kuppelkirker, i Nordisk
Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri, 1892,
s. 33-51; smst. 1895, s. 175-202 artiklen »Den prote
stantiske
kirkebygning.«
Forskningen
omkring
Eigtveds stilistiske forbilleder videreførtes i Meldahls monografi om Frederikskirken fra 1896 (jfr.
note 43). Senere undersøgelser omkring de tidlige
projekter til Frederikskirken har også hovedsagelig
koncentreret sig om inspirationskilderne for Eigt
veds, Thurahs og Jardins tidlige forslag, jfr. især
Schiøtt (note 40), Wanscher (note 87), Weilbach (no
te 87), Chr. Elling: Documents inédits (note 87) og
samme: Lauritz de Thurah und die Friedrichskirche
(note 40), samt Voss (note 6 og 224).
228
RA. Kortsamlingen, Rtk. samlingen 341,1 og
Kunstakademiets Bibliotek, K.S. 709.
229 Frederikskirken (note 43), s. 60.
230 Allerede Schiøtt (note 40), s. 12-14 afviste Meldahls tilskrivning. Siden er det især Chr. Ellings for
tjeneste, udførligst i Nicolai Eigtveds italienische
Reise und sein Briefwechsel mit General Poul Löwenörn 1732-35, i Artes, V, 1937, s. 120f., at argu
mentere for tegningernes identifikation. Jfr. herom
også senest Henry A. Millon: Filippo Juvarra. Dra-

Fig. 79. Beklippet plan
af underetagen med
enkelte afvigelser (ho
vedtrappen, facaden,
hovedpillerne) fra fig.
61. 1:600. Nationalmu
seet. – Abridged plan of
the lower storey with one
or two differences in rela
tion to fig. 61 (main stair
case, facade, principal pil
lars).
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wings from the Roman Period 1704-1714, Rome
1984, s. 345-46. For en tilskrivning til Marcus Tu
scher, jfr. dog Fr. Weilbach: Filippo Juvarra und die
Marmorkirche im Kopenhagen, i Architectura, I,
1933, s. 17f.
Interessen for Juvarras projekt, som dannede ud
gangspunkt for hans kirke »La Superga«, lader sig
også aflæse af en række tegninger, udarbejdet i
1700’rnes første årtier af arkitekter med tilknytning
til det romerske Akademi, jfr. Paolo Marconi, An
gela Cipriani og Enrico Valeriani: I disegni di architettura dell’Archivio storico dell’ Accademia di San
Luca, I-II, Roma 1974, nr. 262-77, 287-95, 438-52,
495-508. Desuden nr. 2169-71. For indflydelsen,
specielt på Bernardo Antonio Vittone, jfr. Werner
Oechslin: Bildungsgut und Antikenrezeption im
frühen Settecento in Rom. Studien zum römischen
Aufenthalt
Bernardo
Antonio
Vittones,
Zürich
1972, s. 147f. og 187, note 35.
231
Adolf Reinle: Zeichensprache der Architektur.
Symbol, Darstellung und Brauch in der Baukunst
des Mittelalters und der Neuzeit, Zürich, München
1976, s. 115, 133f.
232 Jfr. således Anthon i sin »Nähere Erläuterung« af
4. okt. 1756 (note 59), den anonyme »Bedanken über
der Nähere Erläuterung« (note 59) og Jardin i sit svar
(smst.).
233 Jfr. for denne sammenligning Schiøtt (note 40),
s. 19 og desuden Voss (note 6), s. 370.
234 Kunstakademiets Bibliotek, K. S. 1. Jfr. Voss (no
te 6), s. 52.

235

I forbindelse med Soufflots Sainte-Geneviève er
som forbilleder foruden S. Pauls Cathedral fremhæ
vet Donato Bramantes Tempietto ved kirken
S. Pietro in Montorio i Rom (1502) og især hans
ikke-anvendte projekt til Peterskirkens kuppel, pub
liceret af Sebastiano Serlio (Architettura, Libro III,
udg. G. D. Scamozzi, Venedig 1619, reprint Ridge
wood, New Jersey 1964, s. 66-67). Endvidere
Claude Perraults forslag til en kuppel i kapellet i
Louvre, jfr. Michael Perizet: Soufflots Sainte-Gene
viève und der französische Kirchenbau des 18. Jahr
hunderts, Berlin 1961, s. 79, 112f. Selv nævner bl.a.
Jardin Vestatemplet i Tivoli og Vitruvius’ monopterostempel, hvoraf den sidstnævnte type i 1700’rne
nød stor popularitet, navnlig inden for havearkitek
turen, jfr. Jardins kommentar til kritikken af de før
ste projekter (s. 510) og I. Weibezahn: Geschichte
und Funktion des Monopteros’ (Studien zur Kunst
geschichte, Bd. 3), Hildesheim, New York 1975.
236 Jfr. den anonyme »Bedanken über der Nähere
Erläuterung« (note 59), hvor Anthons påstand om
Pantheons fuldkommen runde form, svarende til
jordkuglen, bliver gendrevet.
237 For en karakteristik af Jardin og hans placering
blandt nyklassicismens pionerer, jfr. senest Allan
Braham: The Architecture of the French Enlighten
ment, London 1980, s.56f. I Jardins nyklassicisme
indgår foruden de fantasifulde eksperimenter med
klassisk afledte motiver, også elementer, inspireret
fra renæssancens og barokkens arkitektur, såvel den
romerske som den franske.

Fig. 80. H. G. F. Holm: Marmorkirken, set fra nord, o. 1850. Øregaard museum. – H. G. F. Holm: The Marble
Church seen from the north, c. 1850.

MARMORKIRKENS SKÆBNE
1770-1874
NOTER S. 618

Indledning. Med den kongelige resolution af 9.
nov. 1770 bragtes Frederikskirkens byggeri til
ophør. Det hed ganske vist fra højeste sted, at
det store foretagende kun skulle standses »ind
til videre«; men i realiteten kom arbejdet til at
ligge stille i mere end 100 år. Først 1874 påtog
en privatmand, C. F. Tietgen, sig at fuldføre
enevoldmonarkiets
ambitiøse
kirkeprojekt.
Dette var dog langt fra ensbetydende med, at
spørgsmålet om Frederikskirkens skæbne hvi
lede i disse år. Tværtimod rejstes sagen adskilli

ge gange, både af de offentlige myndigheder og
af private, – i kunstnerkredse, såvel som blandt
byggespekulanter. Navnlig i tiden efter 1849,
hvor kirken ved forfatningsændringen overgik
til statseje, blev pladsen i kraft af sin gunstige
beliggenhed et nærliggende objekt for overve
jelser om udstykning af grunde til boligbyggeri
eller til andre formål. Den stadige interesse for
kirken, som siden 1770’erne i folkemunde hav
de fået tilnavnet »Marmorkirken« (s. 464) kan
aflæses konkret af de talrige projekter, der
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Fig. 81. Opmåling af Frederiks kirke
plads o. 1800. NM. – Survey of Frederiks
kirkeplads c. 1800.

fremkom. I den perlerad af udkast eller debat
indlæg, som kendes, er de fleste af periodens
fremtrædende arkitektnavne repræsenteret, fra
C. F. Harsdorff, C. F. Hansen, Peder Meyn,
M. G. Bindesbøll, G. F. Hetsch og C. B. Hornbech til N. S. Nebelong, F. F. Friis, Christian
Hansen, J. D. Herholdt, Ludvig Fenger, Vilh.
Klein og endelig Ferdinand Meldahl, der
1876 omsider skulle få lejlighed til at virkelig
gøre projektet. De forskellige forslag spænder
fra det mere pietetsfulde – fuldførelsen af byg
ningen med inkorporering af de opførte mure
eller bibeholdelsen af den urørte ruin som cen
trum i et omgivende kompleks, til mere kom
promisløse projekter – en total nedrivning af
Jardins kirke for at give plads for andet bygge
ri. I det følgende skal særligt omtales de projek
ter, som udarbejdedes udfra den forudsætning,
at arealet som oprindelig fastlagt skulle anven
des til en kirke (s. 574, 587, 592f., 594f., 598).
Andre forslag til kirkeruinens udnyttelse i for
skellige
verdslige
sammenhænge
(museum,
udstillingsbygning,
koncertsal,
mindesmærke,
vandværk etc.) vil derimod blive mere summa
risk behandlet (s. 588f., 593f., 600). I de år,
hvor kirkens skæbne bestandig diskuteredes,
anvendtes selve pladsen til forskellige formål
(stenoplag, værksted for skiftende håndværke
re, haveareal for naboejendommene, jfr.

s. 600). Samtidig skulle området med den ma
leriske ruinkolos blive et yndet motiv i perio
dens malerkunst og litteratur (s. 605f.).

ADMINISTRATIONEN AF KIRKEN OG
DEN TILHØRENDE PLADS
I tiden fra kirkebyggeriets afvikling til forfat
ningsændringen 1849 sorterede den ufuldførte
bygning og Frederiks kirkeplads under Rente
kammerets umiddelbare bestyrelse. Løbende
sager, især lejemål og reparationer af pladsens
værkstedsbygninger og boliger, behandledes af
de skiftende organer, der varetog statens bygningsadministration, indtil 1773 Overbygningsdirektionen, herefter til 1782 Bygningsdirektionen, afløst for de følgende næsten 70 år af
Bygningsadministrationen.1 Opsynet med Fre
derikskirken sorterede under forskellige hof
bygmestre; fra 1770-99 under Harsdorff, efter
dennes død under Johan Boye Magens indtil
1814 og siden, efter et kort interval, fra 1823
under Christian Bernhard Hornbech. I vigtige
re forretninger havde C. F. Hansen siden 1808
som
overbygningsdirektør
en
overordnet
myndighed, men han synes ikke efter 1820 at
have grebet videre ind i sagen (jfr. s. 584). Den
løbende revision af bygningsregnskaber vare
toges af Københavns renteskriverkontor, der
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også fra 1826 behandlede ekspeditioner, der
hidtil havde sorteret under Bygningskontoret.
Ved en omlægning af kammeret blev bygningssagernes ekspedition fra 1841-48 henlagt
under ekspeditionskontoret for domænesager,
mens den forberedende behandling stadig lå i
Bygningsadministrationens
hænder.
1849
overgik en lang række kongelige bygninger og
pladser, heriblandt Frederiks kirkeplads til
statsejendom. I henhold til bekendtgørelse af
27. juni 1849 skulle Indenrigsministeriet besty
re de blandt de førnævnte til salg eller leje be
stemte bygninger, samt de øvrige uden for do
mæner liggende, til statsaktiverne henhørende
faste ejendomme (bl.a. Frederiks kirkeplads).
Kirkens indtægter og udgifter behandledes år
ligt på finansloven, og selv efter fællesforfatningens indførelse 1855 vedblev pladsen at høre
under rigsdagens område. Tilsynet med kirke
pladsen (reparation af ruinen samt de udlejede
bygninger) blev varetaget af en bygningsin
spektør i 1. inspektorat (N. S. Nebelong, fra
1851 M. G. Bindesbøll) under det 1850-56 fun
gerende bygningsdirektorat, og herefter under
et af de seks inspektorater, hvortil udgifterne
bevilgedes af kongerigets finanslov (fra 185681 Christian Hansen). De løbende sager ekspe
deredes gennem Indenrigsministeriets 3. depar
tements ekspeditionskontor for offentlige ar
bejder.2 Foruden Indenrigsministeriets admini
stration af kirkepladsen havde også Finansmi
nisteriet sin part, idet bestyrelsen af det born
holmske stenoplag – Frederiks stenoplag, hørte
under dette (1. statsaktivkontor under Finans
ministeriets 1. departement). Forvaltningen af
pladsen var endelig siden 1849 (1851) henlagt
under Amalienborg palæforvaltning. I praksis
kan de samme sager således henligge blandt fle
re af de ovennævnte myndigheders akter, lige
som forhandlingerne om pladsen involverede
både indenrigs- og finansministeren.

OVERVEJELSER OM KIRKE
BYGNINGEN 1771-1795
Ifølge E.-F.-S. Reverdil, der fra september
1771-januar 1772 var kabinetssekretær under

Danmarks Kirker, København
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Struensee, havde byggeriets ophør vakt rama
skrig i vide kredse: »Stenbrudseierne klagede
med Föie over, at man ødelagde dem, Statsoekonomerne sagde, at Regjeringen havde Skam
af for en saa ringe Sums Skyld at opgive et
storartet
Foretagende
(...),
Konstelskerne
raabte paa Barbari og de Gudsfrygtige forargedes over, at man berøvede Herrens Tempel
hvad der var en Ubetydelighed i Sammenlig
ning med det, som Jagterne og Skuespillene
kostede«.3
Struensees fald 17. jan. 1771 gav dog anled
ning til en forsigtig optimisme hos en af de
personer, der stærkest ønskede projektet fuld
ført: A. G. Moltke. I et brev til Bernstorff 18.
febr. berettede han, at han få dage efter stats
kuppet havde haft lejlighed til at drøfte spørgs
målet vedrørende indskrifterne på Frederik V.s
ryttermonument, Frederiks hospital, samt kir
kens opførelse med »den person (la Personne),
som kom til landet 1752, og hvis komme han
selv og Bernstorff havde en vis andel i«, utvivl
somt enkedronning Juliane Marie. Denne hav
de den godhed straks at lade den første sag ef
fektuere, lovede at gøre alt, hvad der stod i
hendes magt mht. det andet, men gav imidler
tid ikke Moltke meget håb, hvad spørgsmålet
om kirkens opførelse angik.4 Ikke desto mindre
skal et forslag om at genoptage byggeriet under
G. E. Rosenbergs praktiske ledelse været drøf
tet 1773.5 Ifølge planen skulle Jardin blot ved
årlige besøg i landet inspicere arbejdet. De go
de nyheder kom også Jardin for øren, men fri
ske rygter om krigsforberedelser i Norden
gjorde ham ikke alt for optimistisk. I et brev til
Wasserschiebe 8. febr. 1773 tilføjede han dog
»Hvis det afhænger af mig, hvad arbejdets suc
ces angår, ved De, hvad jeg mener herom«.6
Der skulle imidlertid gå mere end 20 år, før
man på ny førte realistiske forhandlinger om
kirkens fuldførelse. Uvisheden om pladsens og
ruinens skæbne afspejler sig tydeligt i den mel
lemliggende periode gennem bygningsadmini
strationens papirer.7 En kilde skal endog have
nævnt, at man overvejede at sælge de opførte
mure til nedbrydning for herefter at anvende
marmorstenene til brolægning af strækningen
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mellem Vesterbro og Frederiksberg.8 Dette ra
dikale forslag synes dog ikke at have været
drøftet på officielt plan.
I den lange ventetid lå kirkepladsen ikke ube
nyttet hen. Som før nævnt havde Harsdorff
overopsynet med ruinen, bygningerne på plad
sen og materiallageret. Der anvendtes kun be
grænsede midler til vedligeholdelse og udbed
ring af skader. 1783 anskaffedes dog et skur til
placering af de korintiske kapitæler, og fra tid
til anden gennemførtes nødtørftige reparatio
ner ved plankeværkerne, samt en række af
pladsens bygninger og skure.9 Enkelte af disse
huse blev udlejet til andre. Som omtalt var
smedeboligen 1775 overladt smedemester Hack;
stenhuggermestrene Fischer og Schröder havde
endnu 1782 adgang til at benytte stenhugger
værkstedet, mens billedhuggerne J. F. Grund,
Jens Karlebye og Carl Frederik Stanley udnyt
tede billedhuggerværkstedet. I forvalterboligen
residerede den embedsmand, der havde opsyn
med marmor- og sandstenslagrene (tidligst
Krieger). Om bygningerne på pladsen, jfr. og
så s. 602.
Ved byggeriets ophør fandtes et marmorla
ger på henved 50.000 fod3, hvoraf en fjerdedel
målstykker, tillige med 11.396 fod3 bornholm
ske sandsten.10 Dette materiallager, der også
omfattede store mængder ulæsket kalk, fik nu i
langt højere grad end tidligere karakter af et
stenbrud, hvorfra både offentlige og private
byggeforetagender kunne forsyne sig. Foruden
stenleverancer til diverse istandsættelser eller
bygningsopgaver ved kongelige bygninger og
haver anvendtes bl.a. marmor fra Frederiks
kirkeplads til Frederik V.s kapel i Roskilde og
dronning Louises sarkofag sammesteds, (DK.
Kbh. Amt. s. 1921f) samt til Weidenhaupts mo
nument over grevinde Moltke i Karise (DK.
Præstø Amt s.484f.).11 Også billedhuggere
som Karlebye, Grund og Wiedewelt udnyttede
lageret.
PLANER FOR BYGGERIETS
GENOPTAGELSE.
HARSDORFFS PROJEKTER 1796-99
To store københavnske ildebrande medvirkede

ved århundredets slutning til på ny at sætte
gang i overvejelserne omkring Frederikskir
kens skæbne: Christiansborgs (og slotskirkens)
brand 1794 og den store bybrand 1795, hvor
bl.a. S. Nikolaj kirke blev raseret. Allerede 1794
fremkom et anonymt debatindlæg, der plæde
rede for Frederiks kirkes fuldførelse, finansieret
til dels gennem nedrivning af den, som det
skønnedes, overflødige slotskirke.12
En anden nærliggende mulighed var at ned
lægge S. Nikolaj kirke og lade overskuddet fra
salget af grund og ruin indgå i Frederikskirkens
byggefond. Prioriteringen af den sidstnævnte
blev foreslået 12. okt. 1796 i en betænkning fra
Kunstakademiet, affattet i anledning af Peder
Meyns netop udkastede projekt til S. Nikolaj
kirkes genopbygning.13 Akademiets memoran
dum var udarbejdet af Harsdorff, Wiedewelt,
Andreas Weidenhaupt, Jens Juel og Nicolai Abildgaard. Af disse havde de to førstnævnte tid
ligere været direkte involveret i kirkesagen, og
Harsdorff havde i øvrigt fortsat tilsyn med an
lægget. Betænkningen blev videregivet til Finanskollegiet, der 19. nov. besluttede at lade
Harsdorff udarbejde et løseligt overslag over
udgifterne til kirkens fuldførelse »med nogen
Afvigelse fra den förste Plan«.14
Først 21. marts 1797 forelå Harsdorffs be
tænkning med et foreløbigt overslag over de
omtrentlige udgifter, men uden ledsagende
tegninger.15 Ifølge hofbygmesteren havde sa
gen krævet megen »Studering og Beregning«,
og han var endnu heller ikke »fuldkommen enig« med sig selv om, hvordan den ud- og ind
vendige dekoration skulle formes. Hovedtan
ken var dog at fuldføre den nedre etages 12
arkader, af hvilke kun de seks østligste var af
sluttede, i en højde af 20 alen, dvs. til kordongesimsen mellem første og andet stokværk.
Tårnene kunne derimod nedrives som overflø
dige. Materialet skulle være bornholmsk unFig. 82. Beliggenhedsplan over Frederiksstadens cen
trale område med planlagt bebyggelse omkring Fre
derikskirken. Udkast af C. F. Harsdorff 1796
(s. 576). 1:2000. RA. – Site plan of the nucleus of the
plots round Frederikskirken. Proposal by C. F. Harsdorff
1796.
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Fig. 83. Tværsnit af Harsdorffs projekt fra marts
1797 (s. 576). 1:600. RA. –
Cross-section
of
Hars
dorff's project from March

1797.

dermålssandsten med en udvendig marmorbe
klædning. På dette solide fundament kunne den
øvrige bygning udføres i mursten med mar
morbeklædning. Også kuplen skulle mures i
sten med kobberdækning fremfor et ganske
vist billigere, men mindre holdbart træhvælv
med gipsbeklædning. Byggesummen blev an
slået til omtrent 200.000 rdl., heraf 140.000 til
det indvendige, og arbejdets varighed til 4-5 år
for det indvendige, med et tillæg på 1-2 år for
det udvendiges færdiggørelse. Udgifterne kun
ne delvis dækkes ved lejeindtægter fra to »Ra
der Borgerlige Bygninger«, som efter Hars
dorffs tanke kunne indramme kirkepladsen i
stedet for Jardins projekterede kolonnader.
Hertil kom i tilfælde af S. Nikolaj kirkes ned
læggelse, yderligere 60.000 rdl. for salg af rui
nen og grunden. For at belyse sagen mere ind
gående lovede Harsdorff allerede juli eller
august samme år at fremlægge, både udførlige
tegninger og beregninger, samt en model. Der
skulle dog gå mere end et år, før dette materiale
26. april 1798 præsenteredes for Finanskollegiet.
Fra den tidligste fase af Harsdorffs overvejel
ser 1796-97 kendes kun et begrænset antal teg

ninger. Utvivlsomt har der eksisteret flere ud
kast, men meget kan være gået tabt, da enkefru
Harsdorffs hele bohave brændte ved Køben
havns bombardement 1807.16 Fra 1796 eksiste
rer dog en situationsplan over Frederiksstadens
centrale del med kirkepladsen i vest og Ama
lienborg plads i øst, svarende til udsnittet på
Jardins ældre plan (fig. 60).17 Nord og syd for
kirken er markeret to lange grundstykker af
uens bredde med korte sidepartier mod plad
sens midte. Inden for dette areal, beregnet til
privat bebyggelse, er kirken angivet med begge
fremspringende portaler, men uden tårne. Et
senere stadium repræsenteres af tre tegninger
(grundplan, opstalt og snit), alle vedlagt som
bilag til arkitektens skrivelse af 26. april 1798,
men illustrerende hans første hensigt, dvs. for
slaget af marts 1797 (fig. 83-85).18 En mindre
udarbejdet version af opstalt og snit er antage
lig et udkast til de førnævnte.19 I tegningerne
fra 1797 er ydermurene og de 12 indvendige
arkader anvendt, mens man har sløjfet tårnene
og portalen mod Store Kongensgade (erstattet
af et halvrundt fremspring med en oval plat
form – en forplads?). Hovedindgangen mod
Frederiksgade er reduceret til en portikus, båret
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Fig. 84. Hovedfacade af
Harsdorffs projekt fra
marts 1797 (s. 576).
1:600. RA. – Main facade
of Harsdorff's project from
March 1797.

af fire joniske søjler. Portalfremspringets side
partier er i øvrigt kun ført op til gesimsen mel
lem første og andet stokværk. Også i højden
afspejler reduktionen sig. Bygningens totalhøj
de er halveret – en følge af, at den høje tamburbårne og lanterneprydede kuppel er erstattet
med en lav trinkuppel, svarende til Harsdorffs
erklærede forbillede, – det romerske Pantheon
(jfr. nedenfor). Indvendig (fig. 83) er Jardins
søjlekrans i to etager udeladt, og de nicheprydede arkadevægge (med nicher tilføjede ved al
ter og indgang) danner alene grænse for cen
tralrummet. I modsætning til tidligere er øvre
stokværks bueåbninger elimineret, og et vand
ret bjælkeværk danner overgang til kuplen.
Dennes lave indre del er smykket med otte
rækker kasetter. Selv om kuplen udvendig kro
nes af en ganske lav, pyramideformet lanterne,
er der ingen angivelse af nogen indre gennembrydning. Ej heller er der gjort rede for kirkens
øvrige udstyr eller dekoration, hvilket Hars
dorff dog også selv havde anført. På hver side
af kirken er på fig. 84 vist tre stokværk høje
beboelsesejendomme med åbne buegange for
neden og valmtag af samme højde som kirkens
hovedgesims.

Harsdorffs betænkning af 21. marts 1797
blev positivt modtaget, og han opfordredes til
at arbejde videre på sagen, omend der ikke
skulle tages hensyn til eventuelle indtægter fra
S. Nicolaj kirke.20 26. april 1798 fremsendte
Harsdorff en udarbejdet redegørelse, ledsaget
af fire bilag (tre planer af henholdsvis Jardins
kirke (Litra A), hans eget første udkast (Litra
B, fig. 83-85) samt en ændret plan (Litra C)
(fig. 86), tillige med et overslag over de samle
de omkostninger).21 Hertil kom, at han havde
ladet forfærdige en model, som Finanskollegiet
kunne tage i »naadigst Øyesyn« hos ham selv.
Det nye projekt forelå i to versioner, hvad det
indvendige angik, – en lavere og en højere
(henholdsvis 49 alen og 58 alen indvendig høj
de). Den lavere »Elevation« kunne opføres in
den for den tidligere angivne beløbsramme på
200.000 rdl., mens den højere ville kræve en
byggesum på 223.543 rdl. Præmisserne for op
bygningen var de samme som tidligere: genan
vendelse af de eksisterende hovedmure og por
talen mod Amalienborg (af sidstnævnte dog
kun terrassen). Herpå ville Harsdorff placere en
fremspringende portal, båret ikke alene af seks
joniske søjler i front, men yderligere suppleret
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Fig. 85. Plan af underetage fra Hars
dorffs projekt af marts 1797 (s. 576).
1:600. RA. – Plan of lower storey from
Harsdorff's project of March 1797.

med en bagvedliggende række på andre fire
fritstående støtter. Denne afvigelse fra Jardins
plan var dog ikke, som han stærkt understrege
de, noget forsøg på at nedsætte Jardins fortje
neste som arkitekt. Tværtimod ærede Hars
dorff denne mands minde, som en af de første,
der havde bidraget til den slette smags under
trykkelse og den ædle, antikke simplicitets in
troduktion. Kirken var således opbygget af tre
hovedpartier: selve korpus eller cirkelrundin
gen (»Molen«), kuplen og den store portikus,
ganske svarende til Pantheon, på samme måde
som Frederiks kirkes generalplan og højde hav
de meget til fælles med dette »Alderdommens
Mesterværk«. Som et gennemgående træk un
derstregede Harsdorff sit ønske om at iagttage
den strengeste økonomi og overalt lade »den
yderste Simplicitet herske« uden »overflødige
eller kostbare Forziringer«.
Hovedkilden til viden om Harsdorffs seneste

udkast er den endnu eksisterende bygningsmodel (jfr. nedenfor). På grundlag af denne fore
tog arkitekterne Vilhelm Dahlerup og Vilhelm
Friderichsen 1870 opmålinger og tegnede to etageplaner, et tværsnit af den højere elevation
og en facadeopstalt (fig. 124-25, 88, 87).22 Mo
dellens lavere elevation, der med enkelte æn
dringer kunne rekonstrueres af den højere, er
gengivet hos Fr. Schiøtt (fig. 123). Hertil kom
mer, foruden den førnævnte plan fig. 86, to la
verede tegninger fra Harsdorffs egen hånd: et
tværsnit af øvre stokværk og kuplen efter den
højere version og en perspektivisk gengivelse
af interiøret efter den lavere (fig. 122, 89) 23
Hoveddispositionen i Harsdorffs projekt var
allerede fastlagt 1797. De væsentligste ændrin
ger gjaldt portalen. Hertil kom en forandring af
andet stokværk, genindførelsen af attikaetagen
(nu dog med cirkelrunde lysåbninger) og angi
velse af det lanterneoverdækkede opeion (lys
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Fig. 86. Plan af underetage fra Hars
dorffs projekt 1798 (s. 577). 1:600. RA. – Plan of lower storey from Harsdorff's project
1798.

hul) i kuplens top. Endelig var det ny projekt
mere gennemarbejdet, både hvad angik de de
korative detaljer og selve indretningen. For ek
steriørets vedkommende afsluttedes skråtaget
på den lavere og nu mere fremspringende por
tal foran den lave forbygning, der havde vand
ret afdækning. Vinduerne i andet stokværk var
hævet ved introduktionen af et knapt 4 alen
højt, glat parti over kordongesimsen. Ydermu
ren kronedes af en kraftig hovedgesims over
attikaetagens vinduer. Disse havde på Jardins
projekt (fig. 62) været placeret oven over dette
led. De mange gesimser bidrog sammen med
kuppelfodens aftrapning til en markant beto
ning af de vandrette linjer, kun kontrasteret af
portalens søjler. Trekantfrontonen var tænkt
prydet med et relief af Kristi opstandelse (fig.
90, 121), i lighed med den ældre vestportal (fig.
69), mens frisen bar følgende indskrift med ver
saler: »Friderich V begyndte og Christian VII

fuldendte denne tempel«. Under hovedporta
len førte en høj dør, flankeret af i alt fire lavere
åbninger, mod kirkens indre; heraf førte dog
kun den centrale direkte til hovedrummet,
mens de øvrige gav adgang til de flankerende
trapper. På bygningens vestside kunne efter
Harsdorffs angivelse placeres et klokketårn,
om man måtte befale det.24 Selv betragtede han
det som overflødigt, – et bygningsled, som
»Katholikerne have beholdt (...) af Overtroe,
og Protestanterne af Vane«.
Kirkens indre var som nævnt projekteret i en
højere og en lavere version, hvoraf Harsdorff
selv udtrykkelig foretrak den første. Det un
derste stokværk var identisk for begge forslag
til og med arkitraven over arkaderne. Herover
fandtes i den lave elevation en glat frise, hvortil
kuplen umiddelbart sluttede sig. På den højere
elevation var der indskudt et andet stokværk
med retkantede, søjleflankerede åbninger mod
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Fig. 87. Hovedfacade. Opmåling efter
Harsdorffs model, udført af V. Dahlerup
og V. Friderichsen (s. 578). 1:600. Fra »Architektoniske Værker af C. F. Harsdorff«,
1871. – Main facade. Measured drawing after
Harsdorff's model made by V. Dahlerup and
V. Friderichsen. From »Architektoniske Vær
ker af C. F. Harsdorff«, 1871.

den ydre omgang. De 12 hovedpiller var
smykkede
med
ædikulaindrammede
nicher,
hvori tænktes indsat statuer af dyder. På mo
dellen ses endnu i en enkelt niche fragment af
en figur med tilsvarende postament (jfr. s. 584).
Mellem pillerne var ophængt to rækker pulpi
turer, der skærmedes med balustrader mod kir
kens indre, ligesom de nederste siddepladser på
omgangens gulv. Selve midterrummets gulv,

der lå lavere end omgangen, havde flisebelæg
ning i mønstre af lyse og mørke firkantede sten
som et ekko af kuppelhvælvets kasetter, nu an
givet i fem vandrette rækker af aftagende stør
relse.
Gudstjenesterummet (fig. 88-89, 91) beherskedes helt af en søjlebåren opbygning af halv
cirkulær grundform, der på en forhøjning i vest
dannede ramme om eller podium for de vigtig-

Fig. 88. Tværsnit mod alter efter den høje
re elevation. Opmåling efter Harsdorffs
model. (s. 578). 1:600. Fra »Architektoni
ske Værker af C. F. Harsdorff«, 1871. –
Cross-section towards the altar after the heigh
tened elevation. Measured drawing after Hars
dorff's model. From »Architektoniske Værker
af C. F. Harsdorff«, 1871.
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Fig. 89. Interiør mod al
tret efter den lavere ele
vation, 1798 (s. 578). La
veret pennetegning af
C. F. Harsdorff. Kunsta
kademiets Bibliotek. – Interior towards the altar
after the lower elevation,
1798. Pen and wash by
C. F. Harsdorff.

ste liturgiske handlinger. Det rektangulære al
terbord (på modellen vist med en påmalet akantusranke), skulle stå på et halvrundt podium i
midten af søjlebygningen. Herover var et ma
leri af Nadveren og bag dette en transparent
glorie, der oplystes gennem de bagvedliggende
vinduer. Dette ses ikke længere på modellen.
På hver side af bygningen, der blev båret af fire
korintiske søjler af hvid italiensk marmor, var
ramper til mindre platforme, hvorpå to døbefon
te tænktes placeret »under Figur af en Engel
med et Fad i Haanden«. Fordoblingen af fonte
ne var praktisk motiveret, »paa det at naar det
er koldt og der er flere Børn at døbe end et,
Ceræmonien des snarere kan være endt«. Ad
skilt fra altret var prædikestolen, formet som en
lav, cylinderformet kurv og placeret på trinpo
diet foran søjlebygningen. Orglet skulle anbrin
ges på den fremspringende balkon ovenover,
dog på en sådan måde, at piberne ikke blev
synlige. Foruden gulvet, der i princippet skulle
rumme stolestader, omend disse ikke er angivet,

var tilhørernes pladser på tre rækker pulpiturer
i 10 af arkaderne.25 Den østligste over for altret
rummede et pulpitur over hovedindgangen,
vel til kongestolen.
25.juli 1798 faldt den kongelige resolution
angående kirkens opførelse. I denne forbindelse
bemyndigedes Finanskollegiet til at indlede vi
dere forhandlinger med Harsdorff, dog med
særlig henblik på den lavere version. Samtidig
udbad man sig Rentekammerets betænkning
angående overslaget hertil, som Harsdorff snarest
skulle
indsende.
Endelig
afkrævedes
Kunstakademiet en vurdering af planens kunst
neriske kvaliteter.26
Akademimedlemmernes
betænkning
»om
det Kunstfærdige i den lille Elevation« indkom
15. sept., efter at man to gange hos Harsdorff
selv havde haft lejlighed til at betragte model
len. I alt 18 medlemmer afgav deres domme.
Heraf var halvdelen ledsaget af en mere udfør
lig begrundelse. Som det fremgik af Finanskollegiets skrivelse, havde denne allerede erklæret
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sig for den mindre elevation, og dette valg støt
tedes entydigt af mindst fem blandt de ad
spurgte (Meyn og Magens, Weidenhaupt, Ni
colai Dajon og maleren I.I. Holm). Et min
dretal (Wiedewelt, Stanley og maleren Høyer)
talte varmt for den største, mens de øvrige
implicerede undlod at tage klar stilling mht. de
to versioner. Dog hæftede man sig ved en ræk
ke enkeltheder: hovedportalens joniske orden,
der ifølge Meyn og Magens burde erstattes
med den korintiske, forbygningens uharmoni
ske sammenstød med selve den cylindriske
bygning, kuplens kassetter og de korintiske
søjler omkring altret, som navnlig Abildgaard
og Jens Juel, foruden Meyn og Magens kritise
rede. Endelig belysningen i den mindre eleva
tion, hvis sidelys gennem den nedre kasetterække frarådedes. Samtidig anbefaledes over
dækning af det centrale lyshul.27
Harsdorffs svar fulgte 24. okt. 1798.28 I ytringer over smagens værker var det ikke for
beholdt kunstnerne alene at være kompetente
dommere, hævdede han, men hele den kultive
rede verden og den oplyste regering kunne
med lige så stor ret bedømme værdien af de
afgivne indvendinger. Hvad de øvrige kritiske
kommentarer angik, forsvarede han den joni
ske portikus fremfor en korintisk, der dels ville
blive højere og hermed svække harmonien
mellem forhal og kirke, dels være langt kostba
rere. Forbygningens sammenstød med hoved
bygningen var beslægtet med Pantheon, og
han kunne ikke selv give nogen bedre løsning
på problemet. Spørgsmålet om kuplens kasset
ter og søjlerne omkring altret var i sidste in
stans en smagssag, men Harsdorff undlod dog
ikke at understrege, at »Af alt, hvad jeg har
componeret i mine Dage, er der intet, hvormed
jeg har været mere fornøiet ...« At erstatte al
trets dekoration med en balustrade, som fore
slået af Meyn og Magens, ville være at betage
kirken sin karakter og bedste prydelse. Hvad
belysningen angik, afviste han forslaget om en
lygte (lanterne) over den centrale åbning, der
skulle dækkes med et horisontalt vindue, og
fastholdt ideen med på særlig mørke dage at
inddrage kassetternes sidelys.

Vurderingen af byggeudgifterne skete på
grundlag af Harsdorffs overslag vedrørende
den lille elevation, indsendt 24. august. Ifølge
Rentekammeret, der havde indhentet betænk
ning fra Bygningsadministrationen, var det
ikke muligt med nogenlunde nøjagtighed at
bedømme beregningen, men det antoges dog,
at fuldførelsen kunne tilvejebringes inden for
den angivne sum på 204.243 rdl. Som under
streget af Harsdorff var besparelsen i forhold til
den større version bl.a. motiveret af en påtænkt
reduktion af ydermurenes højde på 5 alen.29 I
en forestilling af 1. jan. 1799 opsummerede Finanskollegiet
de
indhentede
betænkninger.
Hvad udgifterne angik, foretrak man en videre
beløbsramme på o. 250.000 rdl. Denne sum
skønnedes for størsteparten at kunne indtjenes
ved grundsalg omkring kirken og salg af S. Ni
kolajs kirkes grund og ruiner, da man atter
havde forladt tanken om dens genopførelse;
hertil kom et beløb ved opgivelse af slotskir
kens istandsættelse, dersom kongehuset ville
benytte sig af den nye kirke. Forestillingen af
sluttedes med en klar og entydig anbefaling af
projektets gennemførelse, motiveret af såvel æstetiske grunde (den ny kirke ville som kunst
værk være fuldendt af sin slags, ruinen var »en
virkelig Vanziir for Staden«), som økonomiske
(fuldførelsen ville drage mange fremmede til
staden til fordel for dens næring, en opgivelse
betød spild af mere end 850.000 rdl.) og politi
ske (kongens hidtidige støtte til kunsten havde
endnu ikke afsat sig spor i det offentlige bygge
ri, bygningens oprindelige status som olden
borgernes mindekirke burde endnu fastholdes).
Sidst men ikke mindst fremhævedes det, at
tidspunktet netop nu var belejligt, »da den
Mand, som kan udføre det, endnu endog har
Kræfter dertil. Naar ikke denne Omstændig
hed var, maatte Finants-Collegium ogsaa af
den foranförte Aarsag have önsket Sagens Ud
sættelse til en anden Tid«. I den aktuelle situa
tion foresloges derfor en snarlig påbegyndelse
af byggearbejdet, der kunne indledes med af
slutningen af de seks vestligste arkader og op
førelsen af den ændrede portikus mod Bredga
de. Mens dette fuldførtes, kunne Harsdorff ud

HARSDORFFS PROJEKTER

583

Fig. 90. Model til Frederikskirken, udført 1797-98 af Jens Brøtterup efter Harsdorffs tegninger (s. 583). Kunst
akademiets Bibliotek. Jørgen Waatz fot. – Model of Frederikskirken made by Jens Brøtterup in 1797-98 after
Harsdorff's design.

arbejde mere detaljerede overslag og tegninger.
Til byggeriets bestyrelse anbefaledes etablerin
gen af en særlig kommission med repræsentan
ter såvel fra Finanskollegiet, som fra Bygningsvæsenet.
I betragtning af den positive holdning hos
alle involverede myndigheder kan det undre, at
den omtalte forestilling ikke blev forsynet med
nogen kongelig resolution. Men denne mang
ler faktisk. Måske kan den alene have foreligget
mundtligt.31 I hvert fald vil en familietradition
vide, at meddelelsen herom nåede Harsdorff på
dødslejet, og sindsbevægelsen over den glæde
lige meddelelse fremskyndede hans bortgang

natten mellem 23. og 24. maj 1799.32 Sikkert er
det dog, at sagen ikke ved denne lejlighed blev
henlagt, men allerede det følgende år skulle bli
ve bragt frem på ny (jfr. s. 584).
*Bygningsmodel til Frederikskirken, (fig. 9091), udført 1797-98 af snedker Jens Brøtterup
med assistance af billedhuggerne C. F. Stanley
og Frederik Tønder, medaljør Gianelli (vel Pe
ter Leonhard), maler Lund (vel J. L.), samt
runddrejer Graumann og former Regoli.33
Harsdorff nævnede selv 21. marts 1797, at han
snarest ville lade en model udføre, og 26. april
1798 indbød han Finanskollegiet til at bese
den.34 Afregningen med snedkeren, der ønske
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de et højere beløb end Harsdorff fandt rimeligt,
skulle imidlertid trække i langdrag, og først ef
ter Harsdorffs død opnåedes 29. okt. 1800 et
forlig. Da havde sagen også to gange været
prøvet for domstolen. Betalingen til Brøtterup
udredtes af den kongelige kasse på den betin
gelse, at modellen afleveredes til Rentekamme
ret.35 1820 blev modellen underkastet en nød
vendig reparation, udført af Harsdorffs sviger
søn, murermester Gottfried Dietrich Schaper,
idet den ved flytningen »fra det Sted, hvor det
stod« (dvs. fra Charlottenborg til Rentekam
merets kontorer i Kancellibygningen?), aldeles
var gået fra hinanden. Til istandsættelsen hørte
udarbejdelsen af en ny fod og en trappestige,
samt supplering af manglende rosetter, medal
joner, konsoller og kapitæler. Modellen har en
tid henstået i Rentekammeret. Her omtales den
1847 og endnu 1851. En kilde fra 1854 vil dog
vide, at Harsdorff havde ladet udføre to model
ler som endnu (sic) stod på Charlottenborg.36
1896 er den store model under alle omstændig
heder registreret i Charlottenborgs inventari
um som placeret i arkitektskolen. Efter en tid
(1913-73) at være deponeret på Nationalmuseet
(inv.nr.D. 12149) befinder den sig atter på
Kunstakademiet (KS. 615, i forhallen ved Kunst
akademiets Bibliotek).37
Den 126,7 cm høje model, er udført i egetræ
med detaljer af pære- og fyrretræ, samt voks
(frontonrelief) og gibs (kapitæler). Lysgrå og
mørk brunlig staffering af selve bygningen,
samt forgyldning af enkelte detaljer. Modellen
er opstillet på et højt skab, der gennem en fløj
dør giver adgang til det indre. Ved at indskyde
en løs mellemring og borttage andet stokværk
kan interiøret ændres fra den højere til den la
vere version. Harsdorff fremviste selv sin mo
del ved at placere en lampe over kuppelåb
ningen.32

C. F. HANSEN OG PLANERNE FOR
KIRKENS GENOPFØRELSE
1800-1820
Harsdorffs død maj 1799 var antagelig hoved
årsagen til, at planerne for Frederikskirkens

fuldførelse blev skrinlagt, – omend kun for en
tid. Murermester Schaper, Harsdorffs sviger
søn, skal umiddelbart efter have henvendt sig
til kronprinsen for at få arbejdet overdraget ef
ter det foreliggende projekt, men blev afvist
med den begrundelse, at han var for ung.32 For
melt var administrationen af kirken efter delin
gen af Harsdorffs domæne mellem hofbygme
strene Peder Meyn og Boye Magens, overgået
til sidstnævnte.38 Sommeren 1800 søgte man på
ny at få sagen genoptaget, idet de to arkitekter
sammen med landbygmester Christian Frede
rik Hansen var forsamlede for at udarbejde en
betænkning angående opførelsen af det nye
Råd- og domhus, samt genopbygningen af
Christiansborg slot. 29. juli opfordrede Rente
kammeret de tre arkitekter til ligeledes at vur
dere Harsdorffs budgetforslag til kirken, samt
overveje »om der (...) maatte være noget at
erindre mod Bygningsmaaden eller Anvendel
sen af den begyndte Marmorkirke«. Som ele
ver af Harsdorff var man overbevist om, at de
alle tre ville bidrage til at opfylde deres afdøde
lærers ønske. »Denne Bygnings Fuldförelse var
den afdödes Yndlings Idee i hans sidste LeveAar og hans kiæreste Ønske i den at efterlade et
Monument af hans Smag og architectoniske
Indsigt«.39 Når sagen rejstes netop ved denne
lejlighed, kan det muligvis have sammenhæng
med vedtagelsen 27. juni 1800 af S. Nikolaj kir
kes nedlæggelse (DK. Kbh. By, 1, 463).
6.
sept. 1800 modtog Rentekammeret pro
jektet til Christiansborg slot. Måske er samti
dig fulgt en redegørelse for Frederikskirken.
Denne er dog ikke kendt. På grundlag af »de
deri af Hansen og de 2 andre Hofbygmestre
foreslagne forandringer« opfordredes C. F.
Hansen i en resolution 22. okt. 1800 til at udar
bejde de fornødne tegninger og overslag.40
Som det fremgår af et brev til murermester
Schaper 5. dec. gik landbygmesteren i kast med
opgaven med stor entusiasme. Han bad Hars
dorffs svigersøn straks tilsende ham »einen
richtigen Plan, Profil und Facade«, tillige med
de tegninger, han ved Schapers mellemkomst
havde haft i København. Af den unge Peder
Malling, der var blevet hans konduktør, ville
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Fig. 91. Interiør mod al
tret. Detalje af Hars
dorffs model (s. 583).
Kunstakademiets
Bib
liotek. Jens-Jørgen Fri
mand fot. 1986. – Inter
ior towards the altar. De
tail of Harsdorff's model.

han udbede sig en konturtegning af den opførte
bygning. Hertil kom alle de øvrige papirer,
som Rentekammeret allerede havde sendt ham.
Endnu samme vinter havde C. F. Hansen tænkt
sig at lave en model til kuplens konstruktion.41
Hvor langt han kom i sine forberedelser, og
hvori hans og de to andre bygmestres æn
dringsforslag bestod, har det ikke været muligt
at fastslå.42 1803 forelå tegningerne til det nye
Råd- og domhus, samt til Christiansborg,
sidstnævnte forsynet med et lille kapel til kon
gehuset i sydfløjen (DK. Kbh. By, 5, s. 184f.).
Opførelsen af Frederikskirken lod sig dog sta
dig motivere udfra et ønske om at få en erstat
ning for S. Nikolaj kirke. Da dennes sogn del

tes efter reskript af 21. dec. 1804, hed det, at
kvarteret mellem Borgergade og Store Kon
gensgade, der hidtil havde været bestemt til
Trinitatis sogn, nu skulle afgives til Frederiks
kirken, »naar den blev opbygget«.43
Selvom der inden for den offentlige debat i
disse år ikke levnedes megen håb vedrørende
fuldførelsen af »dette ydmygende Vidnesbyrd
om et Foretagende hvis Fødsel er Død«,44 vid
ner akter fra Danske Kancelli om, at man end
nu ikke havde opgivet projektet helt. 1805 hav
de den institution, der skulle regulere gadernes
udvidelse efter branden 1795, »Erstatningskommissionen«, overtaget S. Nikolaj kirkes
ruin og økonomiske midler, sidstnævnte etab-
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Fig. 92. Anonymt projekt til
Frederikskirken med antydet
sidetårn, o. 1800 (s. 587). Fa
cade, plan og tværsnit. 1:600.
Nationalmuseet – Anonymous
proposal
for
Frederikskirken
with lateral tower suggested,
c. 1800. Facade, plan and crosssection.

leret i en særlig fond, »S. Nicolai Kirkefond«,
der skulle holdes intakt, således at det på det
rette tidspunkt atter kunne anvendes i kirke
ligt øjemed (DK. Kbh. By, 1, s. 464). Da kom
missionens hverv var afsluttet 1812, foreslog
Kancelliet en del af kirkefondet henlagt til
Frederikskirken, eftersom det ville være ønske
ligt, at denne »kand eengang blive fuldfort efter
en til Tiderne og den höje Stifters Minde pas
sende Plan«. En nedrivning af de »MindesVærdige Rudera« måtte absolut frarådes.45 Det
skal dog indskydes, at Slotsbygningskommissionen allerede september 1809 havde fået tilla
delse til at borttage de eksisterende tårnsokler
for at benytte marmoret til hovedtrappen i det
nye Christiansborg.46 Kongen bifaldt Kancel
liets plan og fastslog 9. juli 1812, at en sum på
44.283 rdl. af fondets oprindelige beløb skulle
henlægges til en »Incrementsfond til Frederiks
Kirkens Opførelse«.43
I nogle år skete der intet videre med sagen.
Da Københavns magistrat, som forvaltede den
nedlagte S. Nikolajs kirkefond, februar 1819

ansøgte om at måtte bruge en del af kapitalen,
der egentlig var tiltænkt det Harboeske
Enkefruekloster, til Vor Frelsers kirkes istand
sættelse, bifaldtes dette. Samtidig tilføjede den
kgl. resolution, at hvad der i øvrigt af summen
var beregnet til Marmorkirken, ligeledes kunne
henlægges til den førnævnte kirkes udgifter.
Hermed var resolutionen af 9. juli 1812 i prin
cippet ophævet, omend det først 7. sept. 1819
blev fastslået, »at Fuldførelsen af Frederiks Kir
kebygning ikke mere er at paatænke«.47 Rente
kammeret fik nu til opgave at indhente betænk
ning fra C. F. Hansen vedrørende følgende to
punkter: 1) om kirkens rudera kunne anvendes
på en måde, der kunne være fordelagtig både
for den kongelige kasse og samtidig give næringsløse personer lejlighed til arbejde, samt 2)
om en sum kunne anvendes til reparation af
Frederik V.s kapel i Roskilde domkirke.48
I sin indstilling havde C. F. Hansen ingen be
tænkeligheder ved at foreslå kirken benyttet
som et marmorbrud, således at stenene fra tid
til anden kunne anvendes dels til offentlige
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bygninger, dels sælges til private. Ifølge ham
var de opførte mure allerede så forvitrede, at
hovedparten af ruinen ikke ville kunne genan
vendes i tilfælde af kirkens fuldførelse. Hertil
kom et argument, som slet ikke havde været
bragt frem, da han overtog hvervet med at op
føre kirken 1800 – den kølige marmorbygnings
påståede skadelige virkning på helbredet i det
hjemlige klima. Nedbrydningen kunne begyn
de med den vestvendte portikus, der ikke skul
le opføres efter Harsdorffs model. Rentekam
meret var mindre rabiat i sin redegørelse til
Kammerkancelliet og henstillede, at ruinen be
varedes, anlagt, som den var »i en stor og ædel
Stiil«. Da der imidlertid ikke var store udsigter
til dens fuldførelse, kunne kirken i stedet for
medelst en ringe sum vedligeholdes som »et
skiönt Minde om et stort og værdigt Foreta
gende«. Den kongelige resolution af 14. okt.
1820 fastslog dog, at de tilbagestående rudera
efter C. F. Hansens forslag skulle anvendes til
det nye slot (Christiansborg), samt til slotskir
ken og andre offentlige bygninger.49
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ET ANONYMT PROJEKT TIL
FREDERIKSKIRKEN
Mens der som nævnt ikke kendes sikre tegnin
ger fra C. F. Hansens hånd til Frederikskirkens
fuldførelse, er der bevaret et usigneret og uda
teret projekt til kirken, som antagelig må stam
me fra o. 1800 (fig. 92). Rotunden er ligesom
hos Harsdorff ført op til andet stokværk og
overhvælvet med en Pantheonlignende kup
pel.50 På samme måde er kun hovedportalen
tænkt bibeholdt. Dog er denne ført op til ni
veau med hovedgesimsen. Et nyt element er
den omløbende figurfrise, der er angivet på
tamburen både ind- og udvendig. Som et alter
nativ til kuplen er med en spinkel streg antydet
et lavere skråtag. Skitseret er ligeledes et tårn,
kronet af et tilsvarende tag. Dette element kun
ne muligvis datere forslaget til tiden før 1809,
hvor tårnfundamenterne fjernedes. Indvendig
følger rummets og inventarets udformning Jar
dins forbillede, bortset fra hvælvzonen. Hvem
ophavsmanden til projektet er, vides ikke. Ej-
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Fig. 93. Projekt til omdannelse af Marmorkir
kens ruin til et museum for Thorvaldsens værker,
udført af G. F. Hetsch 1834 (s. 588). Hovedfaca
de, 1:600. Kunstforeningen (deponeret i Kunsta
kademiets Bibliotek). – Proposal for transforming
the ruins of the Marble Church into a museum for
Thorvaldsen’s sculptures, prepared by G.F. Hetsch
1834. Main facade.

heller under hvilke omstændigheder forslaget
er blevet til. At den store ruinkolos til stadig
hed udæskede arkitekterne, herom findes der
adskillige vidnesbyrd, som det vil fremgå af det
følgende. Fra tiden før 1820 kendes bl.a. et
idealprojekt af Peder Meyn til en centralbyg
ning på en kvadratisk plads af omtrent samme
areal som Frederiks kirkeplads. Selve bygnin
gens omfang og udformning svarer dog ikke til
den eksisterende bygning.51
DEBATTEN OMKRING
THORVALDSENS MUSEUM 1834-1838.
HETSCHS OG BINDESBØLLS PLANER
FOR FREDERIKS KIRKE
I det første årti efter den kongelige beslutning
1820 om ruinens nedrivning har der næppe væ
ret store forhåbninger om at få byggeriet gen
optaget. Ganske vist ofredes der samme år 200
rdl. på en istandsættelse af Harsdorffs model,
da den overflyttedes til Bygningsadministrationens lokaler (jfr. s. 584), og 1825-26 repeteredes i et par avisartikler det hidtidige bygningsforløb med en særlig omtale af Harsdorffs pro
jekt.52 Men konkrete nyforslag synes ikke at
være fremført. Først i løbet af 1830’rne ses på
ny en offentlig debat om sagen, der nøje er
kædet sammen med spørgsmålet om opførel
sen af en museumsbygning til Bertel Thorvald
sens værker.

Der er flere samtidige vidnesbyrd om Thor
valdsens egen varme interesse for Marmorkir
ken, ikke alene for pladsens muligheder i for
bindelse med placeringen af hans eget museum,
men også for ruinens arkitektoniske værdi.
Selv efter hans død skulle Thorvaldsens forsvar
for bygningen endnu have vægt, og hans bøn
om dens bevaring fremførtes gentagne gange
som argument i debatten omkring kirkens ned
rivning.53
Efter en række indledende forhandlinger
havde Frederik VI 11. febr. 1834 tilbudt at sikre
den samling, billedhuggeren ville skænke sit
fædreland, et værdigt opbevaringssted, som
skulle bære Thorvaldsens navn.54 I lyset heraf
udskrev Kunstforeningen, sandsynligvis på ini
tiativ af Jonas Collin, en prisopgave i byg
ningskunst for året 1834: »Hvorledes kunde
Levningerne af det i Aaret 1755 (sic) paabe
gyndte og i 1770 forladte Kunstværk, som var
bestemt at kaldes »Frederikskirken«, paa en
Maade, der tilfredsstillede baade Nyttens og
Smagens Fordringer, være at anvende enten ef
ter dets første Bestemmelse eller til en anden
offentlig Bygning?«55
Til opgavens besvarelse indkom et projekt,
udført af Gustaf Friedrich Hetsch, der modtog
den udsatte præmie for tegningerne til et muse
um for billedhuggerarbejder (fig. 93-94).36 For
slaget blev det første af en lang række, som
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Fig. 94. Projekt til et
museum for Thorvald
sens værker, udført af
G. F. Hetsch 1834 (s.
588). Længdesnit, 1:600.
Kunstforeningen
(depo
neret i Kunstakademiets
Bibliotek). – Proposal for
the
Thorvaldsen
Museum
on the site of the Marble
Church, prepared by G. F.
Hetsch 1834. Longitudinal
section.

Hetsch udførte til Marmorpladsens bebyggel
se. Den præmierede bygning, der i centrum
havde et rum, hvor Thorvaldsens værker kun
ne opstilles under »en fordelagtig Belysning«,
bibeholdt ruinens ydermur og arkader til og
med første stokværk. Desuden bevaredes – i
modsætning til Harsdorffs projekt – begge
fremspringende portaler i øst og vest, den
sidstnævnte ganske vist reduceret til en tetrastyl portikus. Den ydre ringmur tænktes
smykket med en omløbende frise, og et tilsva
rende led var indsat over det indre kuppelhvælvede rums arkader. De nyopførte led over før
ste stokværk skulle bygges af tegl med en mar
morbeklædning; kuplen og de skrå tage over
den palmetsmykkede hovedgesims fik dog
kobberdække. Som et nyt element i forhold til

ældre projekter søgte Hetsch at skabe kontra
ster til de kølige marmorfarver, dels ved anven
delse af bronzestafferede ornamenter og bema
lede skulpturdekorationer udvendig, dels ved
indvendig at benytte rødligt glas i kuppelåb
ningen og karmoisinrøde gardiner for omgan
gens vinduer. Også den omgivende plads var
inddraget i hans forslag. To tværgader, lagt ud
for midtrisalitterne i Bernstorffs og Dehns pa
læer, indrammede selve kirkepladsen med for
anlagte
blomsterparterrer
og
springvand.
Yderst på grunden var, som i Harsdorffs for
slag, planlagt beboelsesejendomme med arka
der i underetagen.
Selv om der endnu kun var tale om luftka
steller, fortsatte Hetsch sit arbejde med museumsprojektet et par år. 21. juni 1837 indvalg-

Fig. 95. Projekt til et Nationalmuseum på Marmorpladsen, udført af G. F. Hetsch 1837 (s. 591). Kunstakade
miets Bibliotek. – Proposal for a National Museum in Marmorpladsen by G. F. Hetsch 1837.
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konstruktionens ægthed (jfr. DK. Kbh. By, 5,
s. 378f) foresloges eksteriøret bevaret upudset
med kontrasterende dekorative led af lys sten.
Thorvaldsens hjemkomst 17. sept. 1838 in
tensiverede debatten om hans museum. Selv
om han som nævnt forsvarede Marmorkirken,
var han dog stadig uklar mht. en definitiv stil
lingtagen.61 Som det fremgår af en artikel i
»Dagen« 1838 søgte Hetsch øjensynlig at vinde
ham for sit projekt, idet Thorvaldsen dog fore
slog ruinens midtdel bevaret som tempel for
Danmarks store mænd.62 Over for disse tanker
stod bl.a. arkitekten Peder Malling, der i
»Commissionstidende«
hævdede,
at
ruinen
burde fuldføres som kirke, når staten måtte fin
de midler dertil. Han støttede dog tanken om at
anbringe et hædersminde for statens højtfortjente mænd i bygningen.63 Hvad museet angik
håbede han, som anført i et brev til Collin, at
Thorvaldsen ville frafalde sin forkærlighed for
Marmorpladsen,
som
fordrede
overdrevne
omkostninger, »hvilket hans fanatiske Omgi
velser ikke ændser og forblinder ham (med),
saa han ikke ser, at Museet dér bliver et Phan
tom ...«.64
Planen var dog endnu ikke helt opgivet. Det
fremgår af to overslag, indsendt 25. og 27. dec.
1838, vedrørende omkostningerne ved kirke
ruinens nedbrydning. Tankevækkende nok ud
tryktes i det første memorandum en tvivl om
marmorets holdbarhed, mens det andet tvært
imod fremhævede dette materiale på bekost
ning af den bornholmske sandsten.63 Hertil
kommer et antal udaterede tegninger fra
Hetschs hånd. Antagelig repræsenterer de en
videreudvikling af projektet fra marts 1838.66
Debatten om Marmorpladsens anvendelse til
Thorvaldsens museum fik imidlertid sin defini
tive afslutning, da kongen 30. dec. 1838 skæn
kede Vognskursbygningen ved Christiansborg
til formålet og sidenhen lod forstå, at der ikke
Fig. 96. Projekt til et museum for Thorvaldsens
kunne forventes tilladelse til at erhverve, hver
værker, placeret på Marmorkirkens grund, udført af
ken Marmorpladsen eller en påtænkt del af Ro
M. G. Bindesbøll (s. 591). Hovedfacade, længdesnit
senborg have. Hetsch selv udtrådte 20. april
og grundplan 1:600. Kunstakademiets Bibliotek. – Proposal for a museum for Thorvaldsen’s sculptures, sited
1839 af museumskomitéen.67 Men hans enga
on the Marble Church plot, submitted by M. G. Bindes
gement i Marmorkirkens skæbne var langtfra
bøll. Main facade, longitudinal section and ground-plan.
afsluttet (s. 592, 594, 597).

tes han i den komité, der forestod indsamlingen
til Thorvaldsens museum. Dagen efter sendte
han Collin et forslag til oprettelsen af et Natio
nalmuseum, beregnet ikke alene til Thorvald
sens værker, men også til andet, f.eks. den
kongelige malerisamling. Marmorpladsen var
for ham stadig bedst egnet, omend kirken »na
turligvis maatte nedbrydes indtil Fundamenter
ne«.56 En række tegninger, daterede inden for
perioden 8. april-14. juli 1837, illustrerer
Hetschs tanker (fig. 95).57 Det tidligere forslag
var nu væsentlig udvidet, idet den centrale ro
tunde her blev indesluttet i en kubisk bygning
(grundplanens dimensioner var 100×100 alen).
Samtidig med Hetsch arbejdede M. G. Bindesbøll i Rom med andre forslag til et museum
for Thorvaldsens værker. Blandt hans udkast
er en version, der inddrager en rundbygning
som led i komplekset. At hans tanker ligesom
Hetschs har været henvendt på Marmorkirken,
herom vidner i hvert fald et udkast fra 1838
(fig. 96).58
Trods museumskomitéens erklæring januar
1838 om Thorvaldsens accept af Bindesbølls
forslag (ikke beregnet på Marmorpladsen) ud
skrev Kunstforeningen den følgende måned en
ny konkurrence om et egnet museumsprojekt.59 Hetsch udarbejdede nok en gang et for
slag, men valgte at lade det udstille på Kunst
akademiet marts 1838.60 Udkastet repræsente
rede en videreudvikling af de tidligere tegnin
ger (fig. 97). For at begrænse udgifterne, der
løb op imod 300.000 rdl., foresloges hovedmu
rene opført af tegl, mens kuplen kunne mures
af cement og beklædes med et vandtæt materia
le. Som et udtryk for den begyndende nyorien
tering mht. spørgsmålet om materialernes og
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Fig. 97. Projekt til et
museum for Thorvald
sens værker, placeret på
Marmorkirkens
grund,
udført af G. F. Hetsch
1838 (s. 591). 1:600.
Kunstakademiets
Bib
liotek. – Proposal for a
museum for Thorvaldsen’s
sculptures, sited on the
Marble Church plot, sub
mitted by G. F. Hetsch.

HETSCHS OG HORNBECHS FORSLAG
TIL KIRKENS FULDFØRELSE
1846-47
Under debatten om Thorvaldsens museum
havde Malling som nævnt bragt tanken om at
fuldføre Marmorkirken på bane. Denne ide
nævnes atter i de næstfølgende år. En motive
ring kunne, som fremhævet af Hetsch 1847 i
»Fædrelandet«, være at markere den kommen
de
100-årsdag
for
grundstensnedlæggelsen
1749.68 1846 havde den 74-årige hofbygmester
C. B. Hornbech, under hvem opsynet med kir
ken sorterede, udarbejdet et projekt til bygnin
gens fuldførelse. Forslaget, som udstilledes
samme år på Charlottenborg, omfattede pla
ner, facadetegninger og snit, men kendes des
værre ikke.69 Året efter tog Hetsch som nævnt
spørgsmålet op på ny i en artikel, der dog ikke
er ledsaget af illustrerende tegninger. Udover
markeringen af 100-årsjubilæet var der for ham
gode argumenter for netop da at indlede et kir
kebyggeri, dels det store behov for en kirke i
byens østlige del, dels muligheden for at bedre
beskæftigelsen for kunstnere og håndværkere,
tillige med underleverandører og medhjælpere.
Det var ønskværdigt, at der etableredes en stor,
ny arbejdsplads i byen, netop på et tidspunkt,
hvor Thorvaldsens museum nærmede sig sin
afslutning. Hvad kirkens udformning angik,

gav han ingen nærmere anvisninger, men
fremførte dog, at man i denne bygning kunne
bedre den skavank, der fandtes i landets øvrige
kirker: den mangelfulde opvarmning. Ifølge
Hetsch kunne der med fordel placeres et var
meapparat under gulvet, ganske som det i øv
rigt var realiseret i S. Ansgars kirke (DK. Kbh.
By, 5, s. 376). Desuden gentog han tanken om
privat bebyggelse med åbne arkader i kirkens
periferi, i analogi med Rue de Rivoli i Paris.

DISKUSSIONEN OM RUINENS OG
KIRKEPLADSENS SKÆBNE
1849-1874
Forfatningsændringen 1849 betød også som
omtalt s. 573 en forandring i kirkepladsens sta
tus. Som statsejendom blev den henlagt til den
gruppe af bygninger, der ved leje eller salg
skulle gøres frugtbringende for staten. I de
næstfølgende 25 år blev pladsen med den tilhø
rende kirkeruin en kastebold mellem forskelli
ge interesser, og de skiftende indehavere af po
sterne som indenrigsminister, finansminister
og
finansudvalgsformand
snart
forsvarede,
snart nedstemte spørgsmålet om områdets be
varing.70 Ved siden af sine fortalere inden for
regeringskredse havde Frederikskirken gennem
årene en »værge« og trofast forsvarer i Kunsta
kademiet. Men ruinen havde, som fremhævet
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af juristen Anton Klubien 1877, en styrke i sig
benhavns kommune påtænkte at erhverve om
76 Forslaget
selv, der formåede at afvise de mange angreb, – ikke alene rådet.
den ideale
magt, som
omet virkeligt
en kirke støttedes dog af
kunstværk besad, men også den prosaiske
Hetsch, der i et foredrag december 1851 i Indu
striforeningen foreslog en offentlig konkurren
kendsgerning, at en eventuel nedrivning på in
gen måde ville være indtægtsgivende for sta
ce om opgaven.77 Situationen tilspidsedes, da
71
ten, snarere tværtimod.
kommunalbestyrelsen efter nærmere overvejel
Allerede december 1849 fremkom det første
ser gjorde erhvervelsen afhængig af, at kirkeru
forslag til en realisering af pladsen fra en af by
inen først blev nedrevet.78 Til trods for prote
ens entreprenante mænd, grosserer H. P. Lo
ster fra Kunstakademiet, som af flere onder fo
rentzen, der tilbød at overtage og bebygge are
retrak Nebelongs forslag (nr. 3) til bebyggelse
alet med boligkarréer efter en plan, udkastet af
omkring ruinen, pålagde finansministeren Nearkitekten P. C. Hagemann. Ruinen skulle ned
belong at udarbejde en ændret plan for pladsen,
rives og erstattets af en åben plads med et søjle
»naar Kirkebygningen bliver at borttage«. Nebelong afstod dog fra opgaven, idet han frem
monument, opført af sten fra kirken og helliget
erindringen om folkets taknemmelighed imod
holdt både de kunstneriske og økonomiske
kongen som frivillig giver af konstitutionen.72
hensyn, der talte imod nedrivningsplanen.79
Projektet, der støttedes af indenrigsministeren,
August 1852 blev spørgsmålet derfor stillet i
blev dog få måneder senere bremset af en kraf
bero »indtil videre«.80 Et forslag, fremsendt
73
29. juni 1852 af stenhuggermester C. Becker, til
tig protest fra Kunstakademiet. Ifølge domæ
fuldførelse af kirken (benævnt »Fredens kirke«)
nedirektøren, der ligeledes udtalte sig om sa
i rundbuestil med fladhvælvet loft som alterna
gen, indebar protesten dog ingen modstand
mod en eventuel bebyggelse omkring kirken.74
tiv til en borttransport af ruinen til en egnet
grund uden for byen, havde derfor kun akade
På initiativ af finansminister Wilhelm Sponneck, der ønskede pladsen reguleret og ruinen
misk interesse.78
Truslen om ruinens nedrivning var atter
bevaret med henblik på en fremtidig anvendel
se som kirke, udarbejdede arkitekten N. S. Neoverhængende det følgende år, da marineminibelong marts 1851 tre forslag til pladsens be
steriet efter forslag fra en engelsk ingeniør an
byggelse. De vedlagte planer og opstalter, som
modede om at få overladt såvel kirken som det
eksisterende sandstenslager på pladsen til det
det desværre ikke er lykkedes at opspore, tog
påtænkte dokbyggeri på Nyholm.81 Tilbuddet
alle hensyn til ruinens bevaring. Selv om det
egentlig lå uden for hans opgave, havde Nebeblev afslået af indenrigsministeren, A. S. Ør
long ligeledes indføjet et udkast til en rektangu
sted, der nægtede at overlade kirkeruinen til en
fremtidig skæbne som dok. Dog fik marinemilær kirke (45 × 85 alen) på fundamenterne af
nisteriet få år senere mulighed for at erhverve
den eksisterende. Samtidig erindrede han om
stenoplaget på pladsen (s. 601). Fornyede for
en alternativ og billigere løsning, der bestod i at
genanvende rotundens ydermure. Hvad anlæg
handlinger med Københavns kommune stran
get omkring den centrale plads angik, var der
dede ligeledes, da regeringen ikke ønskede at
anerkende den grundlæggende betingelse for
mod nord afsat en 16 alen bred gade i forlæn
gelse af Hoppens Længe, vinkelret på Store
salget – ruinens fjernelse.
Kongensgade.75
1856 fremkom et kontant tilbud på 10.000
Nebelongs kirkeprojekt blev imidlertid ikke
rdl. for overtagelse af kirkeruinen, hvis byg
godkendt. Ifølge finansministeren skulle der aningsmateriale efter forslag fra den engelske in
lene anlægges en gade i Frederiksgades bredde
geniør Alexander Aird kunne benyttes til byens
omkring ruinen, der »for det Første« skulle
nye gas- og vandværker. Ruinen kunne erstat
forblive urørt. Denne plan drøftedes som en
tes af en fontæne som midtpunkt i den centrale
aktuel mulighed i andet halvår af 1851, idet Kø
plads.72 Trods varm støtte fra både magistraten,
borgerrepræsentationen
og
marineministeren

594

FREDERIKS KIRKE 1770-1874

blev projektet afvist af regeringen. Samme
skæbne led en række andre forslag, der frem
førtes på samme tid: Udnyttelse af pladsen til
»en Bespisningsanstalt efter det Egestorffske
System« eller til anlæggelse af offentlige bade
og vaskehuse for de fattige klasser. En tredje
mulighed, foreslået af den tidligere krigsmini
ster A. F. Tscherning, var at anvende ruinen
(med tagoverdækning) til et »begravelseshus«.82
Blandt de forskellige projekter vakte navnlig
Airds til debat. Kort før sin død juli 1856 send
te Gottlieb Bindesbøll, der siden 1851 havde
været kongelig bygningsinspektør, et stærkt
følelsesladet
indlæg
til
indenrigsministeriet
med en appel om at skåne kirken, »den eneste
Marmorkirke Norden for Alperne«.83 Samme
holdning indtog den unge arkitekt Ferdinand
Meldahl, der fra Rom hjemsendte en, dog ikke
offentliggjort, kronik med forslag om nedriv
ning af den skæmmende mur foran kirken.
»Hvem ved, om man da ikke med Tiden fik
Interesse for den og Lyst til at giøre den færdig
i en værdig Skikkelse?«.84 I den nationalliberale
avis »Fædrelandet« anbefaledes Airds forslag
derimod varmt, og man beklagede kun rege
ringens utilbøjelighed til at tage en klar beslut
ning.85 Endelig kommenterede Hetsch sagen. I
en artikel i »Industriforeningens Quartalskrift«
fremførte han nok engang sit forslag om at rej
se en kirke på pladsen, enten i form af en kup
pelhvælvet bygning med bevarelse af de eksi
sterende mure eller som en rektangulær basilika
(40 × 96 alen) på fundamenterne af den nedrev
ne ruin.86 Det sidstnævnte forslag havde allere
de året før været præsenteret for offentligheden
på Charlottenborg (fig. 98).87 Selv foretrak
Hetsch denne fremfor rotunden, der efter hans
mening var uheldig i akustisk henseende, ikke
mindst, når det gjaldt den protestantiske guds
tjeneste. Bygningen tænktes opført af mar
morblokke, rigt smykket ud- og indvendig
med malerier, skulpturer og ornamentik. En
åben forhal med søjlebårne arkader vendte mod
Bredgade, mens facaden mod Store Kongens
gade kun havde en enkel portal. Indvendig var
føjet et galleri i to stokværk til de to langsider.

Bag alteropbygningen, der havde store lig
hedspunkter med hans 1842 indviede S. Ans
gars kirke (DK. Kbh.By, 5, s. 395f), var et
stort maleri af Kristi himmelfart. I artiklens
slutning foreslog Hetsch imidlertid, i fald kir
keplanerne ikke kunne realiseres, at lade ruinen
nedbryde til grunden fremfor at lade den over
gå til vore efterkommere i sin nuværende til
stand. På tomten kunne da rejses et smukt
springvand, som foreslået af Aird. Her er såle
des tale om en udvikling af Hetschs stand
punkt, fra et tidligere, betingelsesløst forsvar
for ruinens bevaring til en nu mere realpolitisk
holdning.
Sideløbende med forhandlingerne omkring
pladsens afhændelse drøftedes fortsat mulighe
den for at udparcellere arealet omkring kirken
og bevare denne uberørt. På opfordring af in
denrigsministeriet
omarbejdede
bygningsdirektør F. F. Friis februar 1856 Nebelongs bebyggelsesplan (nr. 3), idet han efter ministerens
ønske udelod den planlagte gade udfor Hop
pens Længe. Samtidig øgede han distancen fra
den bevarede kirkeruin til de projekterede byg
ninger med to alen (fig. 99).88 Men også denne
plan henlagdes. 1857 undergik kirkeruinen dog
en nødtørftig reparation efter forslag fra byg
ningsinspektør Christian Hansen,89 – et foreta
gende, der sikkert skal ses i lyset af finanslovs
debatten 1856-57, hvor muligheden for plad
sens afhænding til kommunen (inclusive den
istandsatte ruin) atter drøftedes.
Tanken om at fuldføre kirken var dog endnu
ikke opgivet, og sagen fik øget aktualitet ved
Trinitatis’ sogns deling 1858 i et søndre og nor
dre område.90 Samtidig ansøgte den anglikan
ske menighed om at få overladt ruinen, omend
uden resultat.91 Med Orla Lehmann, der sep
tember 1861 var blevet indenrigsminister, fik
Marmorkirken atter en varm fortaler. 1862
søgte han at vinde gehør for et forslag om kir
kens fuldførelse eller i det mindste en beskyttel
se af de eksisterende mure. Sagen støttedes af
Chr. Hansen, der fik opbakning fra Hetsch,
Høyen og H. W. Bissen. 19. sept. 1862 indleve
rede han på indenrigsministerens opfordring
sine forslag (jfr. fig. 126). Der var for ham tre
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Fig. 98. Udkast til Marmorkirken af G. F. Hetsch, 1855 (s. 594). Hovedfacade, tværsnit mod alter, funda
ments- og grundplan. 1:600. Kunstakademiets Bibliotek. – Proposal for the Marble Church by G. F. Hetsch 1855.
Main facade, cross-section towards the altar, foundation- and ground-plan.

muligheder: 1) en foreløbig istandsættelse af
ruinen med anlæg af en gade henover pladsen (i
alt takseret til 13.068 rdl.), 2) en midlertidig
opførelse med rejsning af en ydre trækuppel,

beklædt med kobber og en pudsning af såvel
eks- som interiør (i alt 143.770 rdl.) eller 3) en
komplet færdiggørelse, omfattende tillige kir
kens indretning med de vigtigste inventarstyk-
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Fig. 99. Plan til bebyggelse om
kring Marmorkirken, udført af
F.F. Friis 1856 (s. 594). 1:2000.
KglBibl. – Plan for the develop
ment round the Marble Church by
F. F. Friis.

ker (i alt 263.450 rdl.). Det var dog stadig hans
tanke, at den omliggende grund skulle bebyg
ges, enten med boligkarréer eller som først

foreslået med en bygning til forskellige kunst
samlinger på pladsens sydside.91 Forslaget var
ledsaget af en – i dag ukendt – tegning.

Fig. 100. Plan til bebyggelse af
Marmorpladsen, udført af Chri
stian Hansen, 6. sept. 1865
(s. 597). 1:2000. KglBibl. – Plan
of the development of Marmorplad
sen by Christian Hansen, 6th Sep
tember 1865.

HETSCHS PROJEKT 1862

Det skulle imidlertid heller ikke ved denne
lejlighed lykkes at føre projektet igennem fi
nansudvalget, der endog modsatte sig selv den
mindste bevilling til ruinens konservering med
den motivering, at dette kunne opfattes som et
første skridt til en fuldførelse og derfor ville
være bindende for senere regeringer. En enkelt
af udvalgets medlemmer, H. H. Kayser, gik
endog så vidt, at han erklærede ruinen for
dødsdømt.92 I »Illustreret Tidende« juni 1862
fremkom Hetsch i øvrigt med endnu et forslag
til Marmorkirken.93 Projektet, der også kendes
fra en samtidig skitse (fig. 101), er i virkelighe
den identisk med det første af de to alternati
ver, han fremlagde 1856: en fuldførelse af den
eksisterende rotunde. Forbeholdet over for
bygningens akustik havde åbenbart vejet min
dre i vægtskålen i forhold til respekten for byg
ningens Pantheonlignende grundform. Hermed
var ringen desuden sluttet til hans ældste for
slag fra 1834 (fig. 93-94). I interiøret var alter
bordet vist i den vestvendte niche under en
fremstilling af Himmelfarten (som 1855-56),
men nu flankeret af prædikestol i syd og døbe
font i nord. Som Chr. Hansen foreslog Hetsch
opførelse af et kunstgalleri ved pladsens syd
side.
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På trods af regeringens negative holdning
mht. fuldførelsen af Marmorkirken søgte in
denrigsministeren, J. B. S. Estrup 1865 atter at
fremme sagen om en bebyggelse uden om rui
nen. Et forslag af 6. sept. 1865, udarbejdet af
Chr. Hansen, viste kirken indrammet af en ot
tekantet plads og flankeret af to rækker ejen
domme (ialt 10 parceller) mod nord og syd.
Derimod var bebyggelsen mod Store Kon
gensgade og Bredgade sløjfet (fig. 100). Anta
gelig for at lempe sagsbehandlingen i finansud
valget foreslog man i første omgang, at kun
området øst (nordøst) for kirken blev afhæn
det.93
Under
finanslovsdebatten
fremkom
yderligere to tilbud. Det ene var fra Industri
foreningen, der til den planlagte udstilling 1869
ønskede at opføre en egnet bygning på arealet.
Tegningerne hertil var allerede udarbejdet af ar
kitekten Vilhelm Petersen.96 Det andet tilbud
kom fra stenhugger E. Nielsen, mangeårig lejer
af
stenhuggerværkstederne
på
kirkepladsen.
Denne tilbød at overtage grunden for 150.000
rdl. Begge tilbud afvistes af rigsdagen, der fo
reløbig anbefalede den delvise afhænding efter
Hansens plan. 1866 føjedes en 22 alen bred gade
til planen, placeret langs den nordre karré. En
opgørelse over de reelle indtægter herfra, fra-

Fig. 101. Projekt til Marmorkirken, udført af G. F. Hetsch 1862 (s. 597). Hovedfacade og tværsnit. 1:600.
Kunstakademiets Bibliotek. – Proposal for the Marble Church by G. F. Hetsch. Main facade and cross-section.
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Fig. 102. Vilhelm Klein:
Projekt til Marmorkir
ken i nygotisk stil, »crca
1866« (s. 599). Kunst
akademiets Bibliotek. –
Vilhelm
Klein:
Proposal
for the Marble Church in
the neo-gothic style (»c.

1866«).

regnet summen for erhvervelsen af de private
bygninger mod Store Kongensgade, afslørede
dog, at projektet næppe havde de store mulig
heder for sig.97 Hertil kom, at ruinens stadig
fremadskridende forfald gjorde en definitiv af
gørelse bydende nødvendig.
Det centrale spørgsmål var på ny genstand
for en offentlig debat. Som en varm fortaler for
kirkens genopbygning efter Harsdorffs knap 70
år gamle udkast trådte hofbygmesterens eget

barnebarn, præsten Christian Gotfried Scha
per, frem med pjecen »Marmorkirken og Mar
morpladsen«, udgivet 1867.98 Denne løsning
frarådedes stærkt af arkitekten Vilhelm Klein,
der gik ind for ruinens nedrivning og skånsels
løst karakteriserede de bevarede rester som
værdiløse, hvad enkeltformerne angik, mens
hovedformen (ydermurene) snarere var til ska
de end gavn ved et fremtidigt nybyggeri.99
Klein havde ganske vist selv vundet Akade-

Fig. 103. Vilhelm Klein:
Projekt til Marmorkir
ken i nyromansk stil,
1867 (s. 599). Kunst
akademiets Bibliotek. –
Vilhelm
Klein:
Proposal
for the Marble Church in
the neo-romanesque style,

1867.

KLEINS PROJEKTER

miets prisopgave 1864 med et projekt til Mar
morkirkens fuldførelse som en evangelisk kirke
og til en regulering af det omgivende terræn.
Året efter udstilledes hans forslag på Charlottenborg. En tegning, der ifølge en (sekundær?)
påskrift er dateret »crca 1866«, kunne måske
hidrøre herfra (fig. 102).100 Centralbygningen
er omformet i nygotisk stil med stærke remini
scenser af toskansk (pisansk) stilindflydelse.
Foråret 1867 viste der sig en aktuel mulighed
for at få opført en ny kirke på området, da et
udvalg, ledet af stiftsprovst C. Rothe anmode
de indenrigsministeren om at få overladt Mar
morkirkens ruiner til opførelse af en sognekir
ke her eller »paa en anden muligvis mere hen
sigtsmæssig Plads«.101 Blandt udvalgets med
lemmer var Klein selv, der havde udarbejdet et
projekt til den ny kirke (fig. 103).102 Forslaget,
som ledsaget af en tegning og et fotografi fremsendtes til finansministeren 6. marts 1867, viste
en rektangulær (35 × 70 alen) basilika, lagt på
pladsens vestlige halvdel. En stor åben plads,
indrammet af boligkarréer og alléer førte op til
hovedfacaden, hvis åbne søjleforhal flankeredes
af to tårne. Tilsvarende tårne markerede hjør
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nerne i vestenden, der lå tilbagetrukket fra Sto
re Kongensgade. I modsætning til arkitektens
tidligere forslag var dette projekt præget af på
virkning fra romansk arkitektur af norditali
ensk (veronesisk) oprindelse. Kleins udkast
vandt i første omgang tilslutning fra finansmi
nisteren.103 Ved elimineringen af Jardins kirke
var der nu et større disponibelt areal til bolig
byggeri (26.991 alen2 mod 17.500 alen2 efter
Chr. Hansens forslag), dels undgik man eks
propriering af ejendommene mod Store Kon
gensgade. Under finanslovsdebatten fremkom
imidlertid et tredje forslag, udarbejdet af arki
tekten Chr. Zwingmann på opfordring af C.
F. Tietgen og ligesom Kleins udstillet på Charlottenborg (s. 641). Også dette forslag, der vil
blive
behandlet
mere
udførligt
nedenfor
(s. 641f.), vakte ministerens interesse, vel ikke
mindst fordi det i modsætning til Kleins genan
vendte de gamle kirkemure. Da der imidlertid
manglede den fornødne økonomiske garanti
for den ny sognekirkes opførelse, og der med
det tredje forslag var bragt nye momenter ind i
sagen, vedtog man på ny at lade spørgsmålet
hvile.104

Fig. 104. Anonymt projekt til Marmorkirken,
o. 1866 (s. 600). Hovedfacade. 1:600. KglBibl. – Anonymus proposal for the Marble Church, c. 1866.
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Fig. 105. Th. Stuckenberg: Projekt til monument for Frederik VII, Grundloven og de faldne krigere. Fra
»Illustreret Tidende«, 5. jan 1868 (s. 600). – Th. Stuckenberg: Proposal for the monument of Frederik VII, the
Constitution, and the Fallen Warriors. From »Illustreret Tidende«, 5th January 1868.

Blandt forslag til Marmorkirkens fuldførelse
skal endelig nævnes et anonymt udkast, bestå
ende af facadetegning, tværsnit og plan, den
førstnævnte tegnet på et papirark af mærket:
»Whatman«, dateret 1866 (fig. 104).105 Vand
mærket giver hermed en terminus post quem
for projektet, der trofast har bibeholdt den ek
sisterende bygnings nedre stokværk. Andet
stokværks mure er dog trukket tilbage og hvi
ler på den indre pillekrans. En statueprydet ba
lustrade danner overgang til kuplen og lanter
nen, hvis former er nært beslægtet med Jardins
(jfr. fig. 62). Begge søjleportiker i øst og vest er
dog eliminerede. Tværsnittet viser en pulpitur
etage mellem nedre stokværks arkader, samt et
andet pulpitur, hegnet mod midterrummet
med en konsolbåren omløbende balkon. En
lav, kassetteprydet kuppel er foroven forsynet
med en – vel glasoverdækket – lysåbning
umiddelbart under lanternen.
Stemningen for en snarlig afhænding af kir
kepladsen og »den derpaa værende Ruin« af
spejlede sig med voksende tydelighed i de føl
gende års finanslovsdebatter. 1869-70 medtoges området i rækken af statsejendomme, der
agtedes bortsolgt. Samtidig meddelte finans
ministeren, at man ville søge at få pladsen over
draget til Københavns kommune. En afgøren

de forudsætning var dog, at statens ejendoms
ret, der aldrig tidligere havde været tinglæst,
stadfæstedes ved dom. Dette skete i Hof- og
stadsretten 1869.106 Ved finanslovens vedtagelse
1870 fik bestemmelsen om Frederiks kirke
plads’ salg lovkraft. Herefter synes de sidste
formaliteter bragt i orden, og der manglede nu
kun et kontant tilbud, som kunne accepteres af
den samlede regering.
Alligevel fremkom der endnu i 1 1 . time pro
jekter til kirkepladsens anvendelse. Et af de sid
ste skud på stammen var arkitekten Th.
Stuckensbergs forslag vedrørende kirkens om
dannelse til et monument for Frederik VII,
grundloven og de faldne krigere (fig. 105). Pro
jektet, der udstilledes på Charlottenborg 1868,
udnyttede ruinens nedre partier som sokkel for
en piedestal med H. W. Bissens rytterstatue af
kongen (udført 1863-73). Pladsen er på gengi
velsen hegnet af beboelsesejendomme.107

KIRKERUINENS TILSTAND 1820-1874
I den årrække, hvor kirkens fremtidige skæbne
forhandledes
blandt
myndighederne,
henlå
»ruinen« som et malerisk relikt fra fortiden,
dog mindre et monument over fordums stor
hed end en forevigelse af »den menneskelige

KIRKERUINENS TILSTAND 1820-1874
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Fig. 106. Prospekt af Marmorkirkens ruin, set fra nord. Xylografi efter tegning af C. N. fra »Illustreret
Tidende«, 24. nov. 1861 (s. 617). – View of the Marble Church seen from the north. Xylograph after drawing by C. N.
From »Illustreret Tidende«, 24th November 1861.

Afmagt« eller »Mindesmærke om en tidligere
Regjerings Kortsynethed«.108 Ruinens tilstand
ændrede sig ikke væsentligt igennem de mange
år. Den kongelige resolution af oktober 1820
havde ganske vist tilladt en fri anvendelse af
bygningen som marmorbrud, men i praksis sy
nes man alene at have fjernet de dele, der også
ifølge Harsdorffs projekt skulle elimineres:
Tårnene, fundamentet til den bageste portal
mod Store Kongensgade og til den indre, om
løbende søjlerække.109 Hertil kom, at lageret af
marmor- og sandsten gradvist blev reduceret.
Således blev marmor herfra bl.a. anvendt til
Christiansborg, til Bernstorffstøtten (1825), til
Thorvaldsens museum (1841-42), til Christian
IV.s ufuldførte monument i Roskilde (1842,

DK, Kbh. Amt s. 1508f., 1524f) og – mere pro
saisk – til produktion af mineralvand på Rosen
borg Brøndanstalt (1856).110 Samme år fik Marineministeriet tilladelse til at fjerne lageret af
bornholmske sandsten fra pladsen. Der har dog
stadig været stenoplag på pladsen, dels forskel
lige private stenhuggeres materiale, dels diver
se marmorblokke. 1868 overflyttedes de syv
porfyrfragmenter til Christiansborg. Den store
skål var allerede 1843 efter henstilling fra byg
mester Hornbech taget i anvendelse i Kronborg
slotskirke (s. 539).
Det var uundgåeligt, at tidens tand kom til at
tære hårdt på de utildækkede bygningsfragmenter. Allerede 1806 nævnedes marmormu
rene at være »gjennemtrængte af Salpeter«,108
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Fig. 107. Marmorkirkens ruin set fra Bredgade med festdekorationer foran den indrammende mur i anledning
af arveprins Ferdinands bryllup 1829. Akvarel af H. G. F. Holm (s. 602). Det Nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg. – The ruins of the Marble Church seen from Bredgade with the decoration in occasion of prince
Ferdinand’s wedding in the foreground.

og 1862 rapporterede bygningsinspektør Chri
stian Hansen, at murene var meget forvitrede,
og at vandet flere steder havde banet sig vej
gennem fugerne, således at der havde dannet
sig drypsten.72 Selv havde han 1857 henstillet
til, at man iværksatte en reparation, herunder
en rensning af de øvre partier og en udfugning
af revnerne med cement.111 En foreløbig nød
tørftig istandsættelse fandt sted o. 1861. Ved
denne lejlighed blev enkelte forvitrede bygningsled nedtaget, ruinen indhegnet og en of
fentlig sti anlagt henover pladsen (jfr. s. 614).112
Derimod måtte man opgive en mere ambitiøs
plan om anvendelse af i alt 13.068 rdl. til over
dækning af ruinen med et bræddetag, anlæg
gelse af et fortov omkring kirken og en makadamiseret gade henover pladsen på grund af
manglende støtte i finansudvalget.113 1863 be
vilgedes dog 66 rdl. til beplantning af hjørnet
ud mod Store Kongensgade.72 I forvejen havde
Marmorkirken sin helt egen flora. Der voksede
store buske og træer (ahorn, ask og elm) på
siderne og oven på tinderne, enkelte af en højde
på 4-5 alen. Hertil kom mindre vækster som
natskygge, stikkelsbær og hyld.114
Som tidens prospekter og skrevne beretnin
ger vidner om (jfr. s. 605f.), udspillede der sig
et broget folkeliv på pladsen med græssende

geder, vaskekoner og forskellige håndværks
folk i arbejde. Men foruden at være have og
arbejdsplads for kvarterets beboere, samt udflugtsmål
for
kunstinteresserede,
fungerede
kirkepladsen tillige som kulisse i forbindelse
med forskellige festligheder i kongehuset. Ved
arveprins Ferdinands og prinsesse Carolines
bryllup 1829 opsattes således mod Bredgade en
skærmfacade, hvori var indsat tre tempellignende bygninger med malede fædrelandske al
legorier, alt udført under bygmester Hornbechs ledelse og med bistand bl.a. af C. W.
Eckersberg (fig. 107). Ved Frederik VI.s og
Christian VIII.s bisættelser 1839 og 1848 var
der ligeledes illuminationer ved ruinen.115

BYGNINGERNE PÅ KIRKEPLADSEN
Frederiks kirkeplads omfattede to grunde,
matr.nr. 185 og 259/1806. Heraf repræsentere
de den første den egentlige kirkeplads (oprin
delig prinsesse Charlotte Amalies have) med
den ufuldførte kirkebygning i centrum, om
kranset af forskellige værksteder og boliger,
der tildels var opført før 1770 til de ved bygge
pladsen knyttede håndværkere og funktio
nærer. Pladsens anden parcel mod Store Kon-

BYGNINGERNE PÅ KIRKEPLADSEN

gensgade havde allerede før kirkens anlæggelse
været bebygget, men anvendtes siden af kirke
byggeriets
medarbejdere
(forvalter,
smed).
Hertil kom mod nord en ca. 20 alen bred strim
mel i grundens fulde dybde, den tidligere Prin
sessegade mellem haven og Fajancefabrikken
(jfr.fig. 8). Der havde ganske vist aldrig været
tinglyst noget skøde, hverken på de to før
nævnte grunde eller Prinsessegade,116 men i
praksis var gaden allerede under kirkebyggeriet
blevet henlagt til de to andre parceller. Dette
skulle rejse et problem, da ejeren af en nabo
ejendom (matr. 260) krævede ejendomsret over
en del af det oprindelige gadeareal.117
Ved kirkebyggeriets standsning udlejedes de
endnu anvendelige bygninger, bortset fra for
valterboligen. Dette forhold videreførtes helt
frem til pladsens salg 1874. Lejeindtægterne til
faldt statskassen, ligesom det påhvilede de of
fentlige myndigheder at udføre de nødvendige
reparationer og ombygninger. Foruden byg
ningen udlejedes dele af det ubebyggede områ
de som haver eller oplagsplads for de ejendom
me, der grænsede op mod kirkepladsen (jfr.
fig. 114-115). Endvidere blev det tilladt flere af

Fig. 108. Situationsplan af Mar
morpladsen, udført 1828 af stadskonduktør C. Schlegel efter hof
bygmester C. B. Hornbechs re
kvisition.
1:2000.
Kunstakade
miets Bibliotek. – Site plan of Mar
morpladsen made in 1828 by the city
surveyor, C. Schlegel, requisitioned
by C. B. Hornbech, court superinten
dent of works.
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nabohusene at have vinduer og tagdryp mod
pladsen, dog under forudsætning af, at dette
ændredes, dersom kirken skulle blive fuldført.
I det følgende skal kort omtales de vigtigste
af ejendommene, hvis bygningshistorie og leje
forhold kan belyses gennem et fyldigt arkivma
teriale.118 Mod Store Kongensgade lå i nordvest
et to stokværk højt mur- og bindingsværks
hus på 13 fag (28¼ × 14 alen) med kviste
(fig. 108, 116). Huset eksisterede allerede, da
kirkepladsen etableredes (jfr. fig. 8). Sidenhen
blev her forvalterbolig og fra o. 1845 et asyl,
oprettet af dronning Caroline Amalie. 1867 af
løstes dette af Københavns tjenestepigehjem.119
Et skur nord for asylet var en tid indtil 1849
overladt prins Ferdinand som vognskur i be
kvem nærhed af hans residens i Bernstorffs pa
læ.120 Adskilt herfra af en mur med port ind til
pladsen lå smedeboligen, en toetages mur- og
bindingsværksbygning på 10 fag (20 × 11¾
alen). Bag denne var mod kirkepladsen en
blandingsmurs-bygning på to etager (25 × 8
alen), der var bolig for forvalteren ved det kon
gelige marmor- og stenoplag (Frederiks stenbrudsoplag). På pladsens søndre del lå en række
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Fig. 109. Prospekt af Marmorkirkens sydøstparti med stenhuggere og forskellige besøgende. Fotografi af
Vilhelm Tillge o. 1870. NM2. – View of the Marble Church to the south-east c. 1870.
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stenhuggerværksteder, der 1829-31 ombygge
des af C. B. Hornbech.121 Disse var med et
plankeværk adskilt fra det øvrige område.
Stenhuggerværkstederne var senest udlejet til
firmaet E. Nielsen, der iøvrigt 1866 havde søgt
at erhverve hele kirkepladsen, da spørgsmålet
debatteredes i rigsdagen (jfr. s. 597). En parcel
nærmest Bredgade, også tidligere bebygget
med stenhuggerværksteder, udlejedes senest til
billedhuggeren C. J. Rosenfalk. I hjørnet mel
lem disse to arealer opførtes 1872 en Frøbelsk
børnehave.72
I
kirkepladsens
nordøsthjørne
mod Bredgade lå endelig en toetagers bygning,
9 fag lang (45¼ × 11½ alen), opført dels af
grundmur, dels blandingsmur. Ejendommen,
der omfattede det tidligere billedhuggerværk
sted (opført 1765), var »herskabeligt« indrettet
og beboedes senest af kgl bygningsinspektør
P. E. I. Kornerup. På denne del af pladsen fik
plantageejeren Christopher McEvoy 1819 tilla
delse til at anlægge en gashytte, der skulle an
vendes til oplysning af hans egen bolig (Dehns
palæ) og de kongelige palæer på Amalienborg.
Gashytten blev dog atter nedlagt 1827 og mid
lerne herfra skænket til Garnisons sogns sko
le.122 En 4,5 alen høj mur med portal hegnede
kirkepladsen mod Bredgade.

KIRKERUINEN SOM MOTIV FOR
SAMTIDENS LITTERATUR OG MALER
KUNST
En redegørelse for Frederikskirkens skæbne
1770-1874 må foruden de konkrete projekter til
dens anvendelse omfatte dens betydning som
motiv i periodens poesi og billedkunst.
Motivet har flere aspekter. Byggeriet lå stille
på samme tid som det romantiske ruinsværme
ri kulminerede.123 Ruiner havde allerede i det
17. århundrede vundet indpas som en malerisk
staffage, der erindrede om svundne tiders stor
hed og stimulerede selverkendelsen. Det føl
gende århundredes udgravninger i Syditalien,
Herculanum og Pompeji skærpede interessen
for antikkens arkitektur. De klassiske bygnin
gers klare og logiske konstruktioner blev
grundstammen i det nyklassicistiske form

Danmarks Kirker, København
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sprog. Fra 1800’rnes begyndelse medførte nati
onalfølelse og en større historisk bevidsthed en
stigende interesse for nationale mindesmærker.
Det medførte, at de stemninger, ruinerne vak
te, mere og mere blev overført på deres proveniens. Frederikskirken blev allerede 1777 be
skrevet som »recht antic«.124 Associationerne
om Rom gentages af stadig flere. Men interes
sen synes præget af den aktuelle politiske situa
tion. Den kronologiske gennemgang af moti
vets popularitet viser en klar forbindelse mel
lem kunstnernes interesse og den aktuelle debat
(Kunstforeningens konkurrence 1834, de gen
tagne tanker om ruinens nedrivning og de kon
krete forslag til en anvendelse af såvel selve
bygningen som dens materialer, jfr. s. 588f.).
Et debatindlæg i »Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn« januar 1806 opsummerer den ambi
valente holdning til den både maleriske og sør
gelig ufuldførte kirke på et tidspunkt, hvor der
endnu var håb om, at C. F. Hansen ville fuldfø
re sin læremester C. F. Harsdorffs projekt
(s. 584), med ordene, at »dersom denne Kirke
havde været en Levning fra Oldtiden, dersom
man kunne sige: for adskillige Aarhundreder
siden var den en glimrende Bygning, men
Tidens Tand har forandret den til Ruiner, saa
vilde man kunne trøste sig med den Tanke, at
den dog engang havde været til, og at intet i
Verden kan vare evig. Men nu – nu føler man et
slags Harme over, at endog den menneskelige
Afmagt skal foreviges i Marmor ...«.125 1821
stillede det samme blad en »Gaade« i form af et
digt, hvori titlens »levende Døde« begræd sin
skæbne.126 Det resulterede i to »poetiske opløs
ninger«, som blev trykt i henholdsvis »Iversens
fyenske Avis« og »Riber Stifts Adresseavis«.127
Det er beskrivelser, som begge følger forlæg
get i såvel kompositionen som det nationaltkristelige grundsyn. Forfatningsændringen 1849
gav spørgsmålet om ruinens anvendelse forny
et aktualitet. Samtidig spores en mere nostal
gisk indstilling. »Fædrelandet« nævner 1852, at
der nu er mange som foretrækker at »conservere Ruinen som en smuk Ruin og bebygge det
omliggende Terrain«.128 Og fjorten år efter retter arkitekten Vilhelm Klein en skarp kritik
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Fig. 110. Christian Olavius Zeuthen: Marmorkirkens indre, set mod Amalienborg Plads, 1839 (s. 616). Kraks
Legat. – Christian Olavius Zeuthen: Interior of the Marble Church seen towards Amalienborg Plads, 1839.

mod en artikelforfatter fra »Kronen« som har
nok i, at kirken er stor, rund og af marmor, til
at »sværme løbsk og sige, at den i Skjønhed og
Materiale ikke staaer tilbage for noget af Roms
Oldtidsminder«.129
Ruinromantikken
har
på
dette tidspunkt fået en mere epigonisk ka
rakter.
De egentlige poetiske værker rummer de
samme tendenser som de polemiske indlæg i
bladene. 1811 gav B. S. Ingemann udtryk for
sit vemod, da han i »Elegie« så Marmorkirken
som et sørgeligt symbol på sin småtskårne
samtid.130 N. F. S. Grundtvig gav symbolikken
aktualitet, da han i »Roskilde-Riim« og »Roskilde-Saga« 1814 sammenlignede den tilsynela
dende tabte kirke med det land, der havde leve

ret dens sten.131 Tonen var skærpet, da han tre
dive år efter genoptog temaet med »Marmor
kirken«:
»Marmelsten fra Norges Fjæld
stævned over Havet
du til Axelstad i Kvæld
for at staa begravet
som et Barn i svøbet alt
ynkelig af Virak kvalt
og med rædsom Kulde
jordet over Mulde?
Kunstig bygt som til Ruin
med de samme skjønne Suler
trods din Rejsning rank og fin
luder du og skuler
uden Alter, uden Daab
uden Orgel, uden Haab

KIRKERUINEN SOM MOTIV FOR LITTERATUR OG MALERKUNST

som en Yngling skaldet
som et Barn forfaldet.
Kullet Kirke vel tilforn
har man set saa ofte,
men ej blot foruden Taarn
uden Tag og Lofte
med Vindøje kun for Glug
og med Gjenlyd kun for Suk
ej for Salmesange
det er Kaar fuldbange!
Daglig synker nu i Grus
Stenen som indviet
blev engang til Herrens Hus
har forgjæves biet
paa hvad som en Spaadomssang
Kirkegrunden overklang
varsled over Vugge
ingen hule Sukke.
Kirkeskibe, Kirkekor
længe ufuldendte
saa man vidt og bredt paa Jord
dog kun Tyrker nænte
halvbygt Herrens Bedehus
helt at lægge ned i Grus
eller af dets Buer
bygge Legestuer!
Er da Norden saa forgjort
Danmark saa forhærdet
Herrens Hus og Himlens Port
Kerubiner-Sværdet
frækt at byde Haan og Trods
som om ej det lød til os
Himlens Gud opægger
Templets ødelægger!
Fremad kun igjennem Slør
selv Profeten skimted
dog var paa de danske Ø’r
dejligt Søndags-Glimted
saa bag Sløret lærte vi
Tyrker-Tiden er forbi
Guderne i Norden
stige op ad Jorden!
Sandes det, da ej i Jord
synke dine Buer
Ej paa Kirkegrund i Nord
knejse Legestuer
men som i en Julenat
hvælves du til Kirke brat
hilser os i Vange
Engles Morgensange.
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Marmelsten fra Norges Fjæld
da du selv skal kvæde

sent du stævned hid i Kvæld
kun til Juleglæde
Morgengny om Midnat mørk
Paradiset nyt i Ørk
Livets Træ blandt Grave
midt i Edens Have!«132

Emil Aarestrup var mere blasfemisk, da han
1839 mindedes sin barndoms leg i Marmorkir
kens »Helgennischer«!133 Et typisk udslag af
den nyromantiske bølge er endelig Vilhelm
Bergsøes anvendelse af Frederikskirken i »Fra
Piazza del Popolo« 1866, hvor den patetiske
ruin afspejler helten Henry Vernons følelser.134
I
billedkunsten
anvendes
Frederikskirken
som et stadig tilbagevendende motiv fra
1800’rnes andet årti. C. W. Eckersberg brugte
den i et maleri, udført umiddelbart efter at han
var vendt hjem fra Rom, og har sandsynligvis
også anbefalet motivet i forbindelse med per
spektiv- og farvestudier. Ved siden af en række
mere nøgterne skildringer, som tilsyneladende
spejler denne indflydelse, kendes dog også bil
leder af en mere romantiserende karakter, hvor
kunstnerne har hæftet sig ved stemningsvæk
kende detaljer eller vist pladsen i al dens maleri
ske forfald. Denne mere genreprægede anven
delse af motivet vinder stadig større indpas og
synes efter o. 1850 enerådende. Den forbedrede
adgang til området har fra dette tidspunkt også
givet flere ældre kunstnere, såvel som amatører
lejlighed til at skildre ruinen (s. 610f.).
C. W. Eckersbergs billede (kat. 1, fig. 111)
ligger i forlængelse af hans romerske prospek
ter og danner en afrunding af hans indtryk fra
rejsen. Motivet er typisk set fra siden. Kirkens
østfacade er anbragt vinkelret på billedplanet,
så den sammen med portalens søjletromler
danner en ramme om et perspektivisk vue, der
lukkes af det daværende kadetakademi mod
nord. Modsætningen mellem Kadetakademiets
trekantgavl, facadens fremspringende og for
kortede dør- og vinduesindfatninger samt søj
lernes stærkt skyggede ellipsoidformer, for
vandler rummet til et geometrisk stilleben.
Samme plastiske opfattelse af de arkitektoni
ske elementer præger Eckersbergs romerske
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Fig. 111-112. C. W. Eckersberg: Prospekter af Marmorkirkens østparti. 111. Marmorkirkens kolonnade set
mod Fredericiagade, o. 1817 (s. 614). Den Hirschsprungske Samling. 112. Udsyn gennem Marmorkirkens
portal mod Amalienborg, før 1835 (s. 615). Øregaard Museum. – C. W. Eckersberg: Prospects of the eastern part of
the Marble Church. 111. The colonnade of the Marble Church towards Fredericiagade, c. 1817. 112. View through the
main doorway looking towards Amalienborg, pre-1835.

prospekter. I begge tilfælde medfører skildrin
gens akkuratesse en overdreven og næsten
idealiserende realisme. Billedet af Marmorkir
ken er ingen letgenkendelig vedute. Det er en
samling enkeltformer som er trukket frem og
gjort til selvstændige værdier i en perspektiv
studie.
En tilsvarende udnyttelse af ruinen findes i
en række tegninger og malerier udført af
Eckersbergs elever i 1830’rne og -40’rne. Moti
vets opblomstring kan sammenholdes med to
begivenheder. 1833 udsendte Eckersberg sin
»Forsøg til en Veiledning i Anvendelse af Perspectivlæren for unge Malere«, hvori han lige
som på de umiddelbart efterfølgende perspek
tivkurser anbefalede studieobjekter med kon

struktive komplikationer.133 Dette har givetvis
henledt kunstnernes opmærksomhed på Frede
rikskirken, der med de blottede former i de
ufuldførte mure var en prøvekollektion af per
spektiviske problemer – og lå så nær.
Den anden impuls kom fra Kunstforeningen,
der 1834 udskrev en konkurrence om anven
delsen af Frederikskirkens levninger (jfr.
s. 588). På dette tidspunkt var den økonomiske
krise overstået, og de liberalistiske idealer slået
igennem. Der var opstået en ny æsteticisme,
koncentreret om det virkelige og det nære,
hvor kunsten var en naturlig bro til en større
erkendelse og en bedre verden, og man be
stræbte sig på at udnytte såvel egne som natio
nale ressourcer på den bedste måde.136 Denne
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indstilling er en væsentlig spore til en række
mere idealistiske genreskildringer, hvor ruinen
indgik som kulisse i en arkadisk idyl.
Som udprægede eksempler på perspektivstu
dier kan nævnes to tegninger, udført af C. O.
Zeuthen 1839 (kat. 36-37). De er minutiøst
gennemarbejdede, med en sikker rumfornem
melse og sans for bygningens struktur. Det
mindste billede, der er forsynet med hjælpelin
jer, svarer til Eckersbergs, men er set mod syd.
Det største viser kirkens indre mod øst. Porta
len mod Amalienborg fremhæves med en
slagskygge, som flugter hjørnepavillonernes
tag og peger mod soklen til Frederik V.s rytter
statue (fig. 110).
Den samme portal er blandt de hyppigst
skildrede detaljer. Det fineste eksempel er en
sepiategning, som med sin præcise konstruk
tion og distinkte stregføring overbevisende er
tilskrevet Eckersberg (kat. 2). Portalen er i det
te tilfælde udformet som en ramme om et ud
syn, der fortoner sig i den takkelageindrammede rytterstatue. Lyset skærpes af den høje him
mel og forgrundens skygge og giver scenen på
den anden side af portalen et næsten sfærisk
præg (fig. 112). Tegningen er sandsynligvis ud
ført før 1835, da Thorald Læssøe signerede og
daterede en tegning med et næsten identisk billedudsnit (kat. 25). Læssøes øjepunkt ligger
dog både højere og længere tilbage. En usigneret tegning, som også skyldes Læssøe, viser
samme motiv fra et noget sydligere punkt
(kat. 26).
På baggrund af disse tegninger er Læssøe
desuden tilskrevet et maleri, hvor øjepunktet
atter ligger nord for aksen (kat. 27). Den inter
esse for ruinens maleriske kvaliteter som karak
teriserer disse tre billeder, er endnu tydeligere i
et billede signeret 1834, hvor nordmuren er set
indefra og stenenes gråskala modstillet en bid
blå himmel samt et kraprødt tag i det fjerne
(kat. 24).
Læssøe har endelig udført et maleri og to
tegninger, hvor et hjørne af ruinen danner for
grund i et prospekt af husene imod Store Kon
gensgade (kat. 28-30). Billeder af samme type
findes hos F. C. L. Zweidorff, F. H. Sødring og
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G. E. Libert, samt blandt H. G. F. Holms pro
spekter (kat. 35, 17-19, 32, 34, 5-8). De viser
alle ruinen parallelt med billedplanet og hus
rækken vinkelret derpå. Læssøe har atter kon
centreret sig om murmassen og skildret den
med skulpturel monumentalitet. Hos ham er
husene staffage. De øvrige har mere malet mil
jøet. Hos dem er ruinen staffage. Zweidorff
lader kun en enkelt søjle markere lokaliteten.
Sødring har i et maleri af udsigten mod syd
1835 stillet ruinen i forgrunden, men har i såvel
studier som replikker kun interesseret sig for
husene. Libert har fulgt både Læssøe og Sød
ring så nøje, at der i flere tilfælde er sket for
vekslinger.137 Ruinen er kun med i det billede,
der som Læssøes er set mod nord (kat. 33).
Men den domineres af en noget længere hus
række (fig. 114). Læssøes og Liberts billeder
blev begge udstillet 1838 og anmeldt af kunst
historikeren N. L. Høyen.138 Han bemærkede,
at »Ruinen er Hovedgienstanden i den førstes

Fig. 113. Wilhelm Bendz: Marmorkirkens indre, set
mod nord, 1824 (s. 614). Oliemaleri. Det National
historiske Museum på Frederiksborg. – Wilhelm
Bendz: Interior of the Marble Church seen to the north.
1824. Oil painting.

610

FREDERIKS KIRKE 1770-1874

mmm

Fig. 114. G. E. Libert: Parti af Marmorpladsen. Morgenbelysning, 1838 (s. 616). LL fot. 1980. – G. E. Libert:
View of Marmorpladsen in morning light, 1838.

Arbeide, Bygningerne bagved den har derimod
mere interesseret den sidste«. Høyen havde
mere glæde af at betragte Liberts maleriske
bagfacader »med Sengeklæder som soles og
Vadsk som tørres«, end Læssøes omhyggeligt
udførte, men fade ruin. Hans ønske om at Læs
søe helt havde udeladt den »Stump som man
seer af Marmorkirken« er typisk. Et halvt år
tidligere var Liberts maleri af partiet mod syd
blevet betragtet med »fortient Opmærksom
hed« af Kunstbladet, som især havde hæftet sig
ved kunstnerens korrekte opfattelse af stedets
»italienske Karakter«.139 Marmorpladsen var
blandt de få steder i København, hvor bagfaca
derne lå frit. De opstablede sten på pladsen øgede det pittoreske præg. Men det var husenes

naturligt opståede forfald som gav den egentli
ge stemning. Ikke ruinen. Både Zweidorff,
Sødring og Libert har malet pladsen i et klart
og roligt lys og med en dæmpet kolorit, som
understreger dens sydlandske karakter. Det
nære er blevet eksotisk – og derigennem ideali
seret.
H. G. F. Holm har også interesseret sig for
stedets stemning, men med et andet resultat.140
Holm udførte en lang række prospekter med
københavnske motiver, hvoraf Marmorplad
sen var blandt de foretrukne. Den udgør bag
grunden i en skildring af prins Ferdinands og
prinsesse Carolines indtog 1829 (kat. 4) og er
hovedemnet for en række yngre værker (kat. 514). Et stik af faderen I. Holm efter en af søn-
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Fig. 115. H. G. F. Holm: Marmorkirken og den omkringliggende plads, set mod Store Kongensgade, o. 1835
(s. 615). Farvelagt pennetegning. Øregaard museum. – H. G. F. Holm: The Marble Church and its setting, seen
towards Store Kongensgade, c. 1835. Pen and colour wash.

nens tegninger viser området i fugleperspektiv
(kat. 14). Resten af Holms prospekter viser en
ten et hjørne af kirken, set mod dels Bredgade,
dels Store Kongensgade (fig. 115), eller hele ru
inen, set fra nord. Typerne gentages med for
bløffende omhu og kan i flere tilfælde kun ken
des fra hinanden ved de forskellige påskrifter
eller ved anvendelsen af en anden teknik.
Holms billeder danner en gruppe for sig. Hans
udsigt mod Store Kongensgade svarer til Sød
rings maleri og synes at foregribe dette. Men
de fleste af hans prospekter er udaterede og
svære at placere.141 Billedernes holdning er
konstant. Ruinen er skildret med en stedvis næ
sten uorganisk kulissestruktur. De løstliggende
sten er fjernet til fordel for en række idylliske

scener med får og geder, koner der tørrer tøj og
børn der leger. Stemningen er pastoral og væk
ker tydelige associationer om det lykkelige
landliggerliv, som var drømmen for det bor
gerskab, hvor Holm fandt sine kunder.
Et tidligt og atypisk eksempel på Eckersberg-elevernes udnyttelse af ruinen er et male
ri, udført af Wilhelm Bendz 1824 (fig. 113,
kat. 3). Bendz var blandt Eckersbergs tidligste
privatelever.142 Og han har valgt en lige så sub
jektiv synsvinkel som sin lærer. Billedet er lige
som flere af Eckersbergs prospekter fra Peterspladsen og Colosseum set udefra og ind gen
nem to af omgangens piller. Bendz’ billede har
dog en mere kompliceret komposition, idet
han har stillet sig så langt tilbage, at han har fået
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Fig. 116. Marmorkirkens ruin, set fra Store Kongensgade. Usigneret blyantstegning (s. 615). KglBibl. – The
ruins of the Marble Church seen from Store Kongensgade. Unsigned pencil drawing.

mulighed for både at skildre lysets spil over den
rundede og af buer og nicher brudte mur på
den anden side af centralrummet, samt at un
derstrege modsætningen mellem denne skarpt
oplyste torso og det dunkle proscenium, som
rammer den ind. Et par staffagefigurer gror op
fra mørket og skaber et ekstra spændingsmoment i kontrasten mellem det døde og det le
vende, stort og småt. De mægtige mure lukker
sig næsten anklagende om de diminutive men
neskeskikkelser.
Blandt de kunstnere, som har afbildet byg
ningen i tiden før 1850 savnes ellers ivrige arki
tekturmalere af Eckersbergskolen som Con
stantin Hansen, Christen Købke, Jørgen Roed
og Martinus Rørbye.143 Lorents Frølich, der
voksede op i ejendommen matr. 65 på Store

Kongensgade144 og J. T. Lundbye, der 1839-41
boede i matr. 259 umiddelbart ind til kirkeplad
sen, glimrer ligeledes ved deres fraværelse.
Lundbye har tegnet sin egen bolig.145 Men rui
nen skildres kun med ord, skønt han dog fandt,
at den trods sin jammerlighed havde »noget
smukt og var saa kostelig opført, at man havde
Glæde af at betragte den«.146
En usigneret og udateret pennetegning fra
o. 1840 viser ruinen set fra en ejendom på Store
Kongensgade, som ifølge en rekonstruktion af
øjepunktet må være huset på hjørnet af Hinde
gade,
modsat
Frølichs
hjem
(fig.
116,
147
kat. 39).
Stregen er svær at identificere og
kan med lige stor sandsynlighed henføres til
flere forskellige kunstnere. Den dirrende pen
selføring som især karakteriserer vegetationen,
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minder en del om Købke. Men det kan ikke
afgøres, om der virkelig er tale om Købke, eller
om tegningen skyldes en af hans nærmeste,
muligvis landskabsmaleren F. H. Sødring.148
Den norske maler Frandtz Bøe, der gik på
Kunstakademiet i København 1840-48 og var
elev af Købke,149 er også blevet foreslået.130
De fleste af de mere veduteprægede prospek
ter af ruinen fra tiden efter o. 1850 er enten hel
hedsindtryk eller skildringer fra kirkens indre.
Illustreret Tidende bragte 1861 et eksteriør,
som er signeret C. N., men bortset fra et par
krinolineklædte kvinder udført i nøje overens
stemmelse med Holms (fig. 106, kat. 55). Et
par omtrent samtidige blyantsskitser er set fra
samme sted (kat. 56, 64-65). Den ene er signe
ret PL og kan skyldes Jens Peter Lund, der
o. 1865 leverede forlægget til et litografi af kir
ken som blev bragt i C. W. Stinck’s prospekt
bog (fig. 132).151
Samme synsvinkel er desuden brugt af C. A.
Kølle i en tegning, der viser ruinen i en mere
fragmentarisk tilstand132 og med en indhegnet
sti langs siden.153 Kølles komposition og dra
matiske stemning genfindes i en usigneret
blyantstegning, som udfra en dame med tour
nure i forgrunden må dateres til o. 1870 (kat.
64). Muligvis skyldes den også Kølle.
H. D. Martens, som havde interesseret sig

Fig. 117. H. D. C. Mar
tens:
Marmorkirkens
ruin, set fra sydøst, 1856
(s. 617). Det Nationalhi
storiske
Museum
på
Frederiksborg
(depone
ret på Frihedslund Læ
rergård). – H. D. C.
Martens: The ruins of the
Marble Church seen from
the south-east, 1856.
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for kirken fra 1830’rne, udførte 1856 et let
idealiseret kæmpeprospekt, som i modsætning
til de øvrige helhedsindtryk er set fra syd, så
murene viser sig fra den side, hvor de står hø
jest. Et strålende sollys fuldender den fredfyld
te stemning, hvor græssende får og søndagsklædte folk flanerer mellem de byggemodne
sten (kat. 52). Billedet blev bestilt af Christian
VIII, men overgik til Frederik VII.154 Det ind
går som et absolut forsvar i tidens yderste aktu
elle bevaringsdebat (fig. 117).
Blandt andre eksteriørskildringer kan næv
nes et dystert vue mod syd med ruinen for en
den af en blindgyde med plankeværk og vælte
de skure til siderne og en tørresnor på tværs
(kat. 61). Marie Bolting har samme synsvinkel,
men længere distance i et nogenlunde samtidigt
miniaturemaleri, hvor høje hække og blom
sterflor dog har erstattet gyden (fig. 119,
kat. 62). To næsten identiske malerier set vin
kelret på Bredgade må begge tilskrives
J. F. Busch (kat. 40-41). Helt usædvanlige ek
sempler er endelig C. F. Bayers hyppigt repro
ducerede prospekt med Marmorkirken i bag
grunden og Bredgade med Livgarden og et par
hestetrukne vogne i forgrunden (kat. 54), samt
en næsten impressionistisk blyantsskitse af
stenhuggerværkstederne langs kirkens sydside,
udført af David Jacobsen (kat. 51, fig. 118).155
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Fig. 118. David Jacobsen: Ruinen, set mod Bredgade, i forgrunden stenhuggerværksteder, o. 1855 (s. 617).
Københavns Bymuseum. – David Jacobsen: The ruin seen towards Bredgade with stonemasons’ yards in the fore
ground, c. 1855.

Efter o. 1861, da der på Orla Lehmanns ini
tiativ blev ført en sti gennem ruinen, har flere
skildret kirkens indre, ofte med udsigt mod
rytterstatuen og ofte med en forbipasserende
som dens pendant (kat. 66-67, 74).
Samtidig med disse sene billeder af ruinens
indre er endelig et sidste af dens ydre, hvor den
danner den naturlige baggrund for et sceneri,
som blev bragt i det københavnske vittigheds
blad »Punch« 1875: »Tietgen på vej til sin ruin
...« (fig. 134, kat. 73).
KATALOG.
BILLEDER AF FREDERIKSKIRKEN
1770-1874
Kataloget s. 614 giver først og fremmest en
oversigt over eksempler i offentlige, danske
samlinger. Privatejede værker er medtaget i
den udstrækning, de er publiceret, ligesom illu
strationer i aviser og blade er nævnt, når littera
turen er registreret i forbindelse med den gene
relle litteraturgennemgang. Kataloget gør der
for intet krav på at være komplet.

1.

2.

3.

4.

5.

Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853):
Marmorkirkens kolonnade mod Bredgade, i
baggrunden Landkadetakademiet. Ca. 1817. Olie på lærred. 38×26 cm. Den Hirschsprungske
Samling (fig. 111).
Usign. (Eckersberg?): Marmorkirkens portal set
mod Amalienborg. Før 1835. Sepia. 29×22 cm.
Øregaard (fig. 112). Tilskrivningen til Eckersberg skyldes museumsinspektør Steffen Linvald.
Wilhelm Ferdinand Bendz (1804-32): Marmor
kirkens indre. 1824. Olie på lærred. 22,5×19
cm. Sign. W. Bendz 4/10 1824. Det Nationalhi
storiske Museum på Frederiksborg (fig. 113).
Heinrich Gustav Ferdinand Holm (1803-61):
Festdekorationen i Bredgade i anledning af prins
Ferdinands og prinsesse Carolines indtog 1/8
1829. I baggrunden Marmorkirken. 1829. Akva
rel. 32×76 cm. På bagsiden senere påskrift:
H. F. G. Holm 1829. Det Nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg (fig. 107).
Samme: Fra Marmorpladsen, set mod Store
Kongensgade. 1833? (jfr. nedenfor). Akvarel. På
sten i forgrunden signeret Holm. Afbildet hos
Zachariae (note 140) s. 42, uden angivelse af mål.
I billedteksten til gengæld, at akvarellen er ud
ført »Aar 1833«. Placeringen af signaturen på en
af marmorblokkene er typisk for såvel Holm
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

som de fleste, der overhovedet signerer deres
billede af ruinen. Hvor pladsen rummer flere
sten end hos Holm, vækker stenen med påskrif
ten associationer om en kirkegård med gravsten.
Samme: Marmorpladsen, set mod Store Kon
gensgade. O. 1835. Akvarel. 17×21 cm. På sten
op ad muren signeret Holm. Bymuseet. Som
kat. nr. 5, tilføjet et par koner, der hænger tøj
op. Støtterne under den forreste søjle er blevet til
småsten.
Samme: Marmorpladsen, set mod Store Kon
gensgade. O. 1835. Farvelagt pennetegning.
15,8×19,7 cm. (lysmål). Øregaard. Som kat.
nr. 6 (fig. 115).
Samme: Marmorpladsen, set mod Store Kon
gensgade. O. 1835. Farvelagt pennetegning.
17,5×21,5 cm. På sten op ad muren signeret
Holm. Solgt hos Bruun Rasmussen maj 1977
(auktion 361, nr. 4). Som kat. nr. 7, med ubety
delige ændringer i staffagen.
Samme: Marmorkirkens ruin, set mod Bredga
de. I baggrunden Dehns og Bernstorffs palæer.
1842. Akvarel. 15,5×21 cm. På sten i forgrun
den sign. Holm i Kiøbenhavn 1842. Det Natio
nalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Samme: Marmorkirkens ruin, set mod Bredga
de. I baggrunden Dehns og Bernstorffs palæer.
O. 1840. Akvarel. 15×21 cm. På sten i forgrun
den signeret Holm. Solgt hos Bruun Rasmussen
marts 1979 (auktion 391, nr. 56). Som kat. nr. 9
med ubetydelige ændringer i staffagen.
Samme: Marmorkirkens ruin, set fra nord.
O. 1850. Farvelagt pennetegning. 21,5×34 cm.
Sign. Holm. Øregaard.
Samme: Marmorkirkens ruin, set fra nord.
O. 1850. Akvarel. 27,5×34 cm. På sten i for
grunden signeret Holm. Bymuseet. Som kat.
nr. 11 med ubetydelige ændringer i staffagen.
Samme: Marmorkirkens ruin, set fra nord.
O. 1850. Akvarel. 21×32,5 cm. Solgt hos Bruun
Rasmussen marts 1979 (auktion 391, nr. 54). Af
bildet hos Zachariae (note 140) s. 19. Som kat.
nr. 11-12, med ubetydelige ændringer i staf
fagen.
Samme: Marmorkirkens ruin, set fra syd, med
Bredgade til højre. Stik udført af H. G. F. Holms
fader, Jens Holm (1776-1859). O. 1840. 13,8×17
cm. (Plade samt tryk af samme, på det National
historiske Museum på Frederiksborg. Begge har
tilhørt C. F. Tietgen). Herudover kendes en ræk
ke privatejede billeder udført af H. G. F. Holm,
med motiver svarende til de ovenfor omtalte.
V.L. (sign. på stenblok): Marmorkirkens ruin,
set mod Store Kongensgade. O. 1840? Laveret
pennetegning. 15,5×19 cm. Bymuseet. Motivet
svarende til kat. nr. 5.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Christian Bernhard Hornbech (1772-1855, arki
tekt): Geometrisk tegning af dekorationen i
Bredgade ud for Frederikskirken ved prins Fer
dinand og prinsesse Carolines indtog 1829. Sam
men med perspektivisk tegning af samme udstil
let på Charlottenborg 1831, jfr. Carl Reitzel:
Fortegnelse over danske Kunstneres Arbejder
1807-82.
Frederik Hansen Sødring (1809-62): Marmor
pladsen, set mod Store Kongensgade. O. 1833.
Olie på lærred. 24×30 cm. Privateje, jfr. Vestergaard (note 148) nr. 85, samt Christensen og
Monrad (note 154), nr. 146. Påskrift på blænd
rammen udført af ejer 1899f: F. Sødring 1833.
Afbildet hos Elling (kat. 26) s. 46.
Samme: Marmorpladsen, set mod Store Kon
gensgade. 23,9×30,2 cm. Vestergaard (note 148)
nr. 86.
Samme: Marmorpladsen, set mod Store Kon
gensgade. 16×21 cm. Vestergaard (note 148)
nr. 87.
Samme: Marmorpladsen i Kjøbenhavn. Studie.
Vestergaard (note 148) nr. 88. Muligvis identisk
med kat. nr. 22.
Samme: Parti af Marmorpladsen med ruinerne af
den ufuldførte Frederikskirke. 1835. Olie på lær
red. 77,5×98 cm. På sten tv. signeret 18 14/2 35.
F. Sødring, og på sten midt i billedet dateret
1835. Statens Museum for Kunst. Vestergaard
(note 148) nr. 84.
Samme: Parti ved Marmorpladsen. Studie. Ud
stillet på Charlottenborg 1847, jfr. Reitzel
(kat. 16) samt Vestergaard (note 148) nr. 173.
Samme: Parti af Marmorpladsen. 1862? (jfr. ne
denfor). Olie på lærred. 47×47 cm. Ifølge Ve
stergaard (note 148) nr. 185 signeret og dateret
F. Sødring 28. maj (sic) 1862. Sødring døde
18. april 1862.
Thorald Læssøe (1816-78): Fra det indre af Mar
morkirken. 1834. Olie på lærred. 34×25,5 cm.
Sign. T. Læssøe 1834. Bymuseet.
Samme: Marmorkirkens portal mod Ama
lienborg. 1835. Blyantstegning. 20,5×19 cm.
Sign. Thorald Læssøe. Marmorkirken 22. april

1835. NM2.
26.

Samme: Marmorkirkens portal mod Ama
lienborg. O. 1835. Tegning. Afbildet i Christian
Elling: Det klassiske København, 1944, s. 44.
Som kat. 25, men med øjepunkt syd for aksen.
27. Samme: Marmorkirkens portal, set mod Ama
lienborg. O. 1835. Olie på lærred. 28,5×24,5
cm. Privateje, jfr. Christensen og Monrad (note
154) nr. 89. Som nr. 25-26, med øjepunkt nord
for aksen og figurstaffage. Billedet har været til
skrevet F. H. Sødring.
28. Samme: Marmorkirkens ruin, set mod Frederi-
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ciagade, tv. Store Kongensgade. O. 1838.
Blyantstegning. 18×23 cm. KglBilbl. Kort- og
billedsamling.
29. Samme: Parti af Marmorpladsen med ruinerne af
den ufuldførte Marmorkirke. 1838. Olie på lær
red. 72,5×92,5 cm. Signeret Thorald Læssøe
1838. Statens Museum for Kunst, dep. Bymu
seet. Som kat. nr. 28, der givetvis er forarbejde.
30. Samme (tilskrevet): Udsigt fra Marmorpladsen
mod Store Kongensgade. O. 1840. Farvelagt
pennetegning. Fot. herefter KglBibl. Kort- og
billedsaml. Afbildet hos Frølich (note 145)
s. 199.
31. Henrich Christian From (1811-79): Det indre af
Marmorkirken. Udstillet på Charlottenborg
1836, jfr. Reitzel (kat. 16).
32. Georg Emil Libert (1820-1908): Parti af pladsen
ved Marmorkirken. 1837. Olie på lærred.
22×28,5 cm. Bymuseet. Billedet har oprindelig
været tilskrevet F. H. Sødring og betragtet som
forarbejde til kat. nr. 21. Navnet blev rettet
1921, under henvisning til en senere påskrift på
billedets blændramme: 1837 – E. Liebert. På lær
redets bagside kan desuden skelnes 1837; hele
dette år var Sødring bortrejst. Billedet svarer til
kat. nr. 17, med ubetydelige ændringer i detal
jen. Malemåden svarer dog mere til kat. nr. 3334. Tørretøjet på baghusfacaderne er så godt som
identisk med tøjet på kat. nr. 34.
33. Samme: Parti af Marmorpladsen. Morgenbelys
ning. 1838. Olie på lærred. 78,5×99 cm. Sign.
G. E. Libert. 1838. Marmorkirken. Udstillet på
Charlottenborg 1838, jfr. Reitzel (kat. 16). Des
uden Christensen og Monrad (note 154) nr. 84.
Billedet svarer til kat. nr. 29, med en noget læn
gere husrække (fig. 114).
34. Samme: Parti fra pladsen ved Marmorkirkens
ruin set mod Store Kongensgade. Vinter. 1839.
Olie på lærred. 47×62,5 cm. Sign. Libert 1839.
Øregaard. Udstillet på Charlottenborg 1839, jfr.
Reitzel (kat. 16). Billedet svarer til kat. nr. 32,
men er ændret til vinterstykke.
35. Frederik Ludvig Christian Zweidorff (1816-65):
Parti ved Marmorkirkens ruin. O. 1849. Olie på
papir på lærred. 15,5×20,5 cm. Privateje, jfr.
Christensen og Monrad (note 154) nr. 160. Bille
det er set mod husene i Fredericiagade. Af ruinen
ses blot en enkelt søjle th.
36. Christian Olavius Zeuthen (1812-90): Marmor
kirken i København. 1839. Farvelagt pennetegn.
med hjælpelinier i blyant. 30×21,5 cm. Sign.
Zeuthen 1839. Marmorkirken i Kiøbenhavn.
KglBibl. Kort- og billedsaml. Billedet svarer til
kat. nr. 1, men er set mod syd.
37. Samme: Marmorkirken i København. 1839. La
veret og til dels farvelagt pennetegning. 32×40,5

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
47.

cm. Sign. Zeuthen 1839. Under signaturen: Hele
Grunden bygget af Granit Blokke. Alle Muurtykkelser er indvendig af Granit-Blokke. Tv.:
Marmorkirken i Kiøbenhavn. Kraks Legat. Af
bildet i Harald Langberg, Arkitekturens oprin
delse og andre perspektiver, 1963, s. 33 samt på
omslag (udsnit) (fig. 110).
Christian Martin Tegner (1803-81): Ruinens in
dre. O. 1840. Blyant. 17,5×13,5 cm. Sign.
C. M. Tegner. KglBibl. Kort- og billedsaml.
Usign. (Frans Diderik Bøe, 1820-1912?): Udsigt
mod Marmorkirkens ruin fra hjørnet af Hinde
gade og Store Kongensgade. O. 1840. Blyant.
21×24,5 cm. Påskrifter vedr. farve og diverse
detaljer. KglBibl. Kort- og billedsaml. (fig.
116).
Johan Frederik Busch (1825-83): Marmorkirkens
ruin med Dehns palæ i baggrunden. O. 1845.
Olie på lærred. 27,5×26,3 cm. Bymuseet.
Samme: Marmorkirkens ruin med Dehns palæ i
baggrunden. O. 1845. Olie på lærred. 34,5×30,5
cm. Sign. I. B. Øregaard. Tilskrevet Niels Iver
sen Bredal (1772-1831). På grund af denne
kunstners tidlige dødsår og billedets slående lig
hed med kat. nr. 40 er det mere rimeligt at hen
føre det til Busch.
Peter Ivar Johannes Ølsted (1824-87): Fra det in
dre af Marmorkirkens ruin. O. 1845. Sepia. 26,4
× 24,6 cm. Sign. med blyant: Ølsted. Bymu
seet.
Usign.: Marmorkirkens ruin set fra Frederiksgade. O. 1845. Akvarel omgivet af smal sort ram
me i tusch. 19,2×13 cm. Øregaard. Billedet er i
museets kartotek dateret til o. 1835, men vanske
ligt at bedømme. Synsvinklen er typisk for tidli
ge fotografier af kirkeruinen.
Samme: Nordre halvdel af Marmorkirkens øst
facade. O. 1845. Akvarel omgivet af smal sort
ramme i tusch. 18,5×12 cm. Øregaard. Billedets
malemåde samt den sorte ramme svarer til kat.
nr. 43. Det er i museets kartotek dateret til
O. 1840, men lige så svært at bedømme som kat.
nr. 43.
Usign.: Marmorkirkens ruin, detalje af mur ved
nordre sideindgang. O. 1845. Olie på lærred. 44
× 62,5 cm. Øregaard. Billedet er i museets kar
totek dateret til o. 1860, men sandsynligvis no
get ældre.
Usign.: Marmorkirkens ruin set mod Fredericia
gade. O. 1845. Olie på træ 22×31 cm. Øregaard.
Usign.: Marmorkirkens ruin, set fra nord.
O. 1850. Blyant. 15,5×29,5 cm. KglBibl. Kort
og billedsamling. Billedet er skitsepræget, forsy
net med påskrifter vedr. diverse detaljer og med
enkeltheder tegnet ud ved siden af hovedmoti
vet. Papiret er foldet på midten.
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48. L. H. (sign. på stenplade sammen med årstallet
1852): Marmorkirkens portal set mod Ama
lienborg. 1852. Pennetegning. 32×19 cm. By
museet.
49. Vilhelm Dahlerup (1836-1907): Ruinens indre.
1854. Laveret pennetegning. 23,3×28,8 cm. By
museet. Udsnittet svarer til kat. nr. 3.
50. August Thomsen (1813-86): Mindre parti af rui
nens indre. Datering uvis. Olie på lærred. 63×46
cm. Bymuseet. Billedet er deponeret og har ikke
været til at se. Museet har ikke angivet datering.
Kunsternavnet fremgår af en blyantspåskrift på
blændrammen.
51. David Jacobsen (1821-71): Ruinen, set mod
Bredgade, i forgrunden stenhuggerværksteder.
O. 1855. Blyant. 16×25 cm. På tegningens bag
side skitse til figur (statue), forsynet med diverse
notater. Stemplet DJ. På papiret, hvorpå tegnin
gen er opklæbet, desuden senere påskrift: David
Jacobsen. Bymuseet (fig. 118).
52. Hans Ditlev Christian Martens (1795-1864): Fre
derikskirkens ruin. 1856. Olie på lærred.
136×220 cm. Sign. H. D. C. Martens/Pincit
1856. Det Nationalhistoriske Museum på Frede
riksborg, dep. Frihedslund Lærergård, Ruds
Vedby. Udstillet på Charlottenborg 1857, jfr.
Reitzel (kat. 16) samt Christensen og Monrad
(note 154) nr. 162 (fig. 117).
53. Usign.: Marmorkirkens ruin set fra Bredgade.
1856. Sepia. 11,5×15,5 cm (lysmål). Mærket
1856. Øregaard.
54. Christian Frederik Bayer (1841-1933): Marmor
kirkens ruin set fra Bredgade med livgarde og
hestevogne i forgrunden. O. 1860. Sepia. 21,8
×32 cm. Sign. Bayer. Øregaard. Synsvinklen
som kat. nr. 53. Billedet danner forlæg for stik
samt kolorerede postkort.
55. C. N. (sign. på stenblok i forgrunden): Den ufuldendte Frederikskirke, nu kaldet Marmorkir
ken. 1861. Litografi i Illustreret Tidende 24. nov.
1861, s. 60. Billedet svarer til kat. nr. 11-13, med
ændret staffage (fig. 106).
56. P. L. (Jens Peter Lund 1821-71?): Marmorkir
kens ruin set fra nord. O. 1865. Laveret blyants
tegning. 14,5×19 cm. Sign. i nederste venstre
hjørne P. L. NM2. Tegningen ligner dog et lito
grafi udført af Adolf Kittendorph i Nordisk Penning-Magazin, red. Erich Chr. Monrath, 1842,
no.31, sp.495. Fig. 132.
57. Jens Peter Lund (1821-71): Marmorkirken –
l’Eglise
Marbrée.
O.
1865.
Litografi
af
J. V. F. Larsen (1830-92) til Københavnske Pro
spekter, jfr. Linvald og Nielsen (note 151) s. 61.
10×14,2 cm.
58. Usign.: Marmorkirken set fra sydøst. O. 1865.
Stik. 3,5×5 cm. NM2.

59. Niels Andreas Bredal (1841-88): Portalet i rui

60.

61.

62.

63.

64.
65.

nerne af den ufuldførte Frederikskirke i Kjøbenhavn. 1865. Olie på lærred. 37×31,5 cm. Det
Narionalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Udstillet på Charlottenborg 1865, jfr. Reitzel
(kat. 16).
Samme: Marmorkirkens ruin set mod Ama
lienborg. 1866. Pen. 20,5×14,8 cm (lysmål). Det
Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Billedet svarer til kat. nr. 59.
Usign.: Marmorkirkens ruin, set fra nord.
O. 1870. Olie på lærred. 33×44 cm. Øregaard.
Billedet er på bagsiden mærket Erik Pauelsen.
Denne døde 1790 og kan umuligt have været
mester for billedet. Muligvis kan skelnes en sig
natur HJ eller HF.
Marie Bolting (data ukendte. Bag hendes øvrige
værker kendes et maleri signeret M. B. og date
ret 1869. Jfr. Weilbachs Kunstnerleksikon, udgå
et materiale): Marmorkirkens ruin, set fra nord.
O. 1870. Olie på pap. 10,5 cm i diameter. By
museet (fig. 119).
V. Mørch: Ruinen, set imod hovedportalen.
1870. Litografi i Illustreret Ugeblad, no. 3,
16. april, 1870.
Usign.: Ruinen, set fra nord. O. 1870. Blyant.
33×44,5 cm. Øregaard.
Claus Anton Kølle (1827-72): Ruinen, set fra
nord. O. 1870. Blyant. 32,5×44,5 cm. Sign.
C. Kølle. Bymuseet. Billedet svarer til kat.
nr. 64, der muligvis også er udført af Kølle.

Fig. 119. Marie Bolting: Marmorkirkens ruin, set
fra nord, o. 1870 (s. 617). Københavns Bymuseum. – Marie Bolti
from the north, c. 1870.
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Heinrich Wenck (1851-1936): Marmorkirkens
indre set mod Amalienborg. 1871. Akvarel. 23
× 14 cm. Sign. H. W. 21/4 1871. Marmorkir
ken. Bymuseet.
Carl Milton Jensen (1855-1928): Marmorkirkens
indre set mod Amalienborg. 1873. Olie på lær
red. 24×35 cm. Sign. i nederste højre hjørne. 18
×73. Herunder på sten, Milton Jensen. Bymuse
et, dep. 1. Bygningsinspektorat.
Joseph Theodor Hansen (1848-1912): Parti af
Marmorkirken. 1874? Udstillet på Charlottenborg 1874, jfr. Reitzel (kat. 16).
Usign.: Ruinen, set fra nord. 1874. Litografi i
Arbejdervennen, no. 42, 11. okt. 1874.
Usign.: Marmorkirkens indre, set mod nord.
O. 1875. Olie på lærred. 86×120 cm. Det Natio
nalhistoriske Museum på Frederiksborg, dep.
Frihedslund Lærergård, Ruds Vedby. Jfr. Chri
stensen og Monrad (note 154) s. 84 (fig. 120).
Eduard Hannibal Hansen (1822-?): Marmorkir
ken, set fra sydøst. O. 1875. Tegning kendt fra
fot. NM2.
Usign.: Marmorkirken, set fra nord. O. 1875.
Akvarel. 26×41,5 cm. Det Nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg. Billedet er det første
af en serie på tre, som viser ruinen, den nuvæ
rende kirke under opbygning, samt denne efter
færdiggørelsen.
Usign.: »I Bredgade«. Marmorkirkens ruin, set
fra Bredgade, hvor borgere diskuterer Tietgen
på vej til ruinen. Tekst: »Der gaar Tietgen jo sin
Ruin imöde!« Tegning i Punch 1875, s. 187
(fig. 134).
Usign.: Marmorkirkens indre. 1876. Litografi i
Illustreret Tidende 23. april 1876, s. 290.

Fig. 120. Usigneret: Marmorkirkens ruin, set mod
nord (s. 618). O. 1875. Det Nationalhistoriske Mu
seum på Frederiksborg. – The ruins of the Marble
Church seen towards the north. C. 1875. No signature.
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1

Om bygningsadministrationen, specielt af Frede
rikskirken i den omhandlede periode, jfr. Voss:
Bygningsadministrationen i Danmark under Ene
vælden, 1966, s. 76, 86f., 97, 105f.
2 Om bygningsadministrationen efter 1849, jfr. ge
nerelt Grethe Ilsøe: De kgl. bygningsinspektorater, i
Arkiv, 1966-67, s. 71-86. Desuden om Indenrigsmi
nisteriets 3. departement, G. N. Kringelbach: Den
civile Centraladministration 1848-1893, 1894, s.
150f.
3 For Reverdils optegnelser, jfr. Struensee og Hoffet
i Kjøbenhavn 1760-1772, udg. L. Moltke, 1859,
s. 178f.
4 Bregentveds arkiv (jfr. note 35, s.560), brev fra
A. G. Moltke til J. H. E. Bernstorff. Denne nåede al
drig at besvare brevet; samme dag, det blev skrevet,
afgik han ved døden.
5 Jfr. herom Fr. Schiøtt: Architekterne J. G. Rosen
berg og G. E. Rosenberg, i Architekten, IV, 1902,
s. 239, dog uden angivelse af kilde.
6 Krohn (note 45, s. 461), II, s. 26. Endnu 1777 kom
menterede Jardin sagen i et brev af 12. jan. til en ikke
navngiven dansk bekendt. I sit efterskrift konstatere
de han nøgternt: »Det ser ud til, at arbejderne med
den kongelige Frederiks Kirke endnu bliver ud
skudt«, jfr. Rtk. 2214.68, Breve, dokumenter og ak
ter vedk. partikulære personer.
7 Jfr. Rtk. 423.2-9, Kopibøger, 8.juli 1773, Rtk.
423.11-21, Ekstraktprotokoller, 29. jan. 1779 og 12.
maj 1780.
8 Jfr. Meier, s. 70, der her referer en optegnelse »i et
gammelt Haandskrift«.
9 Jfr. Rtk. 423.2-9 med koncepter Rtk. 423.11-21
(om reparationer 1773, 1775, 1776-81, sidstnævnte
år dog kun for 50 rdl.). Desuden Rtk. 245.414
(17. maj 1782), Rtk. 245.471, (1790), samt Byg
ningsrgsk. (jfr. note 53, s. 561) 1770-93.
10 Jfr. materialopgørelse i Moltkes arkiv (note 59,
s. 562) af 26. nov. 1770.
11 Bygningsrgsk. 11. okt. 1783 og 22. juli 1784. Rtk.
423.11-21, 21. juli 1775.
12
Har ikke Kongen og Kongehuset fortjent den
Hengivenhed, Landet paa nærværende Tid viser for
Samme? Og Var det ikke rigtigt at lade Slotskirken
uopbygget og istedet derfor tænke paa FriderichsKircke i nye Friederichsstad? 1794. Jfr. også DK.
Kbh. By, 5, s. 184f.
13
Jfr. Finanskollegiet, Missiveprotokol 19. nov.
1796 med referat af Akademiets indstilling. Om
spørgsmålet, jfr. også et indlæg af »Arkitektophilos«
i Den danske Tilskuer, 14, 1797.
14 Jfr. Finanskollegiet, Missiveprotokol (note 13).
15 Jfr. Finanskollegiet, Journal, 1797. Den tilhørende
journalsag nr. 472 er sekundært (efter 1856) indlagt i
Finansministeriet, 1. statsaktivkontor, Sager vedrø-
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Fig. 121. Kristi Opstandelse. Detalje af frontispice på Harsdorffs model, udført 1797-98 (s. 579). Kunstakade
miets Bibliotek. Jens-Jørgen Frimand fot. 1986. – The Resurrection. Detail of the frontispiece on Harsdorff's model
made in 1797-98.

rende Frederiks Kirkeplads, nr. 34 XX til 1887. Den
aftrykkes desuden i Jonas Collin, Om den ufuldend
te Frederiks-Kirke ved Amalienborg, i For Historie
og Statistik, 2, 1825, s. 278f.
16 Jfr. Fr. Weilbach: Architekten C. F. Harsdorff,
1928, s. 1f.
17 RA., Kortsamlingen.
18 Finanskollegiets journalsager, 1798, nr. 727, ind
lagt i Finansministeriet, 1. statsaktivkontor, Sager
(note 15).
19 Gengivet hos Fr. Schiøtt: Kjøbenhavnske Nybyg
ninger ved næstsidste Aarhundredskifte, i Architek
ten, Tillæg, V, 1903, s. XVI, dog uden angivelse af
tegningernes placering. Begge findes dog i kalker på
NM2, erhvervet fra Schiøtts dødsbo. Facadetegnin
gen er, hvad vinduernes udformning angår, mere
summarisk i forhold til fig. 84. Det er derfor ikke
korrekt, når Weilbach (note 16), s. 252 hævder, at det
til grundplanen af 1797 hørende opstalt og snit er

identiske med de af Schiøtt gengivne. Antagelig har
Weilbach ikke kendt de udarbejdede tegninger fra
1797 (fig. 83-85), der da var overflyttet til 1. statsaktivskontors arkiv. Heller ikke Schiøtt, der undla
der at nævne disse, synes at have set det omtalte
bilag nr. 727 (note 18). Tegningerne blev »genfun
det« af BBJ foråret 1985 i forbindelse med arkivaliegennemgangen til Marmorkirken, og fremvistes
for en større offentlighed september 1985 ved udstil
lingen på Kunstindustrimuseet, »Arkitekten C. F.
Harsdorff 1735-1799«, jfr. kat. nr. 110-111.
20 Jfr. brev af 25. marts 1797 fra Finanskollegiet til
Harsdorff og til Danske Kancelli (af 1. april), Finans
kollegiet, Missiveprotokol, 1797, nr. 356 og 378,
samt koncepter hertil, indlagt i Finansministeriet,
1. statsaktivkontor, Sager (note 18).
21 Jfr. note 18. Overslaget er dog ikke vedlagt sagen.
22 Jfr. C. Harsdorffs Værker, udg. N. L. Høyen,
1871 med introduktion af Julius Lange. Som anført

Fig. 122. Tværsnit af øvre stokværk og kuppel efter den højere elevation, 1798 (s. 578). Laveret pennetegning
af C. F. Harsdorff. Kunstakademiets Bibliotek. – Cross-section of the upper storey and dome after the heightened
elevation, 1798. Pen and wash by C. F. Harsdorff.
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Fig. 123-25. Tværsnit og planer af Harsdorffs model
1797-98 (s. 578). 1:600. 123. Tværsnit af den lavere
elevation. Rekonstruktion af Fr. Schiøtt, i »Archi
tekten«, V, 1903 (s. 578). 124. Plan af underetage.
Opmåling efter Harsdorffs model (s. 578). Fra »Ar
kitektoniske Værker af C. F. Harsdorff«, 1871. 125.
Plan af pulpituretage. Opmåling efter Harsdorffs
model (s. 578). Fra »Architektoniske Værker ...« – Cross
1:600. 123. Cross-section after the lower elevation. Re
construction by Fr. Schiøtt, in »Architekten«, V, 1903.
124. Plan of the lower storey. Measured after Harsdorff's
model. From »Arkitektoniske Værker af C. F. Hars
dorff«, 1871. 125. Plan of the gallery tier. Measured after
Harsdorff's model. From »Architektoniske Værker ...«.
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af denne, afviger de to grundplaner fra opstalt og
snit (samt fra planen fig. 86), idet vinduesformerne
er gengivet efter Jardins projekt, ikke Harsdorffs.
23 Kunstakademiets bibliotek, K. S. 154-155.
24 Dette skulle ifølge hans opgivelser fremgå af mo
dellen, men er dog ikke umiddelbart synlig her.
25
For en detaljeret redegørelse for modellen med
omtale af enkeltheder om den planlagte indretning,
som ikke (længere?) kan ses herpå, jfr. Rasmus Nyerup: Kjøbenhavns Beskrivelse, 1800, s. 369f.
26
Finanskollegiet, Forestillinger med resolution,
1798.
27 Finanskollegiet, Journalsager, 1798, nr. 1602, ved
lagt Journalsager, 1800, nr. 2178.
28 Finanskollegiet, Journalsager, 1798, nr. 1439, ind
lagt i Finansministeriet, 1. statsaktivkontor, Sager
(note 18).
29 Jfr. Finanskollegiet, Journalsager, 1798, nr. 2063,
indlagt i Sager (note 18).
30 Jfr. Finanskollegiet, Forestillinger 1784-1815.
31 På et ældre omslag til Finanskollegiets sager, der
antagelig 1856 (jfr. note 15) overførtes til Finansmi
nisteriet og herfra indgik i 1. statsaktivkontors papi
rer, er anført, at resolutionen ikke står i protokollen,
men at forestillingen vel er blevet hos kongen uden
resolution.
32
Christian Gotfried Schaper: Om Casper Frederik
Harsdorff
(forfattet
1854-65),
KglBibl.
NyKgl
Saml. 1475,2°.
33 Jfr. brev af 12. sept. 1799 fra fru Harsdorff til Fi
nanskollegiet. De i brevet omtalte regninger fra de
respektive håndværkere er dog ikke bilagt sagen, jfr.
note 27.
34 Jfr. Finanskollegiet, Journalsager, 1798, nr. 1189,
indlagt i Sager (note 18). Vedrørende dommene af
18. febr. 1799 og 29. okt. 1800, jfr. Journalsager,
1800, nr. 2178.
35
Finanskollegiet, Journalsager 1800, nr. 2159 med
kongelig resolution af 19. nov. 1800.
36 Rtk. 245.159f. Journalsager, 1820, nr. 208. Hetsch
i Fædrelandet, 34,1847. Et eksemplar af denne artikel
er vedlagt korrespondance fra 1851 i Finansministe
riet, 1. statsaktivkontor, Frederiks Kirkeplads, med
en håndskreven tilføjelse om modellens placering.
Omtalen af modellens placering 1854 hidrører fra
C. Rothe: Udsigt over Kjøbenhavns Kirkers Histo
rie, 1854, s. 51, note 1. Den anden model, som Ro
the refererer til, er antagelig en †gipsmodel af porta
len, der omtales 1906 i Akademiets journalsager
(venligst meddelt af Emma Salling).
37 Jfr. Katalog over Akademiets kunstsamlinger, ved
Emma Salling (under udarbejdelse). I forbindelse
med Harsdorff-udstillingen 1985 på Kunstindustri
museet var modellen genstand for en restaurering,
jfr. Rapport ved Simon Botfeldt og Jørgen Wadum.
38 Rtk. 2411.1. Resolutionsprotokol, 1799, nr. 358.
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39

Rtk. 245.23. Kopibøger, 1800, nr. 339.
Rtk. 244.17. Kommunicerede kgl. resolutioner
med bilag, nr. 329. Det pågældende bilag findes dog
ikke ad acta. Ejheller den tilhørende journalsag nr.
1078. Sagen er dog summarisk refereret i Rtk.
244.23. Kopibøger, nr. 503.
41 Weilbach: Harsdorff (note 16), s. 269.
42
Jørn Rubow; C. F. Hansens Arkitektur, 1936,
s. 24.
43 DaKanc. H5. Forestillinger til 1. departement.
44
Jfr. Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 5, 1806,
18. jan. Desuden i Københavnerbladet eller Borge
ren og Politiet, 1802, s. 1326-27.
45 DaKanc. H5. Forestillinger til 1. departement, nr.
191.
46 Rtk. 244.66-84. Journaler, nr. 101 med referat af
den kongelige resolution af 1. sept.
47 DaKanc. H6. Forestillinger til 1. departement.
48 I resolution af 16. febr. 1820 havde han dog vedta
get at lade kapellet istandsætte for et årligt beløb på
60.000 rdl.
49
Rtk. 2411.1f. Danske relations- og resolutionsprotokoller, 1820, nr. 349.
50 NM2, jfr. også Schiøtt (note 19), s. XXX.
51 Peder Meyns plan til en rotunde på en centralplads
(K. S. 341a, Kunstakademiets Bibliotek) er ikke kon
form med opstalten til en tilsvarende bygning, der
dog har form som et græsk kors (K.S. 341b, Kunst
akademiets Bibliotek). Inspiration fra Frederikskir
ken og her især fra Harsdorffs model fremgår også af
J. G. Løsers forslag 1805 til en landsbykirke, frem
lagt ved Kunstakademiets årlige konkurrence, jfr.
Emma Salling: Kunstakademiets Guldmedalje Kon
kurrencer 1755-1857, 1975, s. 33.
52 Jfr. Jonas Collin (note 15) og Nyeste Skilderie af
Kjøbenhavn, 23, 1826, sp. 321-26.
53 Thorvaldsens interesse for sagen kan måske allere
de være blevet vakt under hans Københavnerophold
1819-20, hvor han vides at være gået i brechen for et
andet af Harsdorffs ufuldendte arbejder, Frederik
V.s kapel i Roskilde, jfr. for denne mulighed juristen
Anton Klubiens indlæg i Rigsretsdebatten 1877,
Rigsretstidende, 2, 1877, s. 171. Se desuden N. L.
Høyens brev til J. F. Schou 16. okt. 1838, refereret i
Chr. Bruun og L. P. Fenger: Thorvaldsens Museums
Historie, 1892, s. 18; desuden i Dagen, nr. 293,
8. dec. 1838 og i Peder Mallings brev af 13. dec. 1838
til Jonas Collin, Thorvaldsens museums arkiv,
nr. 89. Om indflydelsen på den senere debat, jfr.
Kunstakademiets betænkning af 11. jan. 1850, refe
reret i Rigsretstidende, 2, 1877, bilag, s. 2 og Orla
Lehmanns udtalelse ved finanslovsdebatten 1862,
smst. s. 49.
54 Jfr. Bruun og Fenger (note 53), s. 5f.
55 Jfr. Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie
og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863, 1864, s. 16.
40
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Fig. 126. Plan til bebyggelse
omkring Marmorkirken, udført
af
Christian
Hansen
1862
(s. 594f.). 1:2000. KglBibl. – Plan for the d
Marble
Hansen.

56

De otte tegninger og den tilhørende forklaring er
af Kunstforeningen p.t. deponeret i Kunstakade
miets bibliotek. En kopi af Hetschs redegørelse fin
des på Thorvaldsens museum, tilligemed tre blade,
alle dateret 1835 med gentagelser af projektet (per
spektivisk fremstilling, tvær- og længdesnit, samt
facader). Thorvaldsens museums arkiv, nr. 40.
57 Kunstakademiets Bibliotek, A 3586, 3587 a-c samt
A 1818.
58
Kunstakademiets Bibliotek, inv. 10544. Her fin
des også andre eksempler med rundbygninger, be
slægtet med Marmorkirken. Jfr. desuden Henrik
Bramsen: Gottlieb Bindesbøll, 1959, s. 54f. og 166.
En skitse til en museumsbygning, dateret 24. febr.
1834, kunne tyde på, at også Bindesbøll deltog (eller
planlagde at deltage) i Kunstforeningens konkurren
ce, jfr. ovf. Skitsen, der er aftegnet i en af Hetschs
skitsebøger (S.8, Kunstakademiets Bibliotek), viser
dog en rektangulær bygning og går hermed udenfor
den stillede opgave.
59
Kunstforeningen i Kjøbenhavn (note 59), s. 49.
Det er dog ikke anført, hvilke bidrag, der indkom, ej
heller hvem prisen på 500 rdl. tilfaldt.
60 Kunstakademiets bibliotek, A 9387 a-d. Gentagel
ser af a og b, tillige med en sammentegning af c og
d, findes på Thorvaldsens museum, alle dog dateret
28. april 1838. En redegørelse for projektet publice
redes i Dansk Kunstblad, 31. marts 1838.
61 Jfr. Høyens brev af 16. okt. 1838 (note 53).

62

Church

by

Christian

Jfr. Dagen, nr. 293.
Commissionstidende., 291, 13. dec.
64 Brev af 13. dec. 1838, Thorvaldsens museums ar
kiv, nr. 89.
65 Overslag ved murermestrene Kerrn og G. Schaper
på den ene side, stenhuggermestrene I. T. Scheller
og C. Becher på den anden. Thorvaldsens museums
arkiv, nr. 91-91a.
66
Billedsamlingen på KglBibl. rummer to tegnin
ger, der hvad plan og opstalt (den ene dog med skrå
tag i stedet for kuppel) er nærmest beslægtet med
projektet fra marts 1838. Tre tegninger smst., samt
tre udkast i NM2 viser dog en ændret udgave med
indskudt overetage i den kubiske bygning, samt
fremskudte risaliter ved nord- og sydflanken. Cen
trum i denne bygning udgøres dog stadig af rotun
den, der nu er udformet som ramme om Christus
statuen og de 12 apostle fra Frue Kirke, her i over
ensstemmelse med Thorvaldsens oprindelige ide op
stillet på fritstående podier foran bagvæggen.
67 Bruun og Fenger (note 53), s. 20, 44.
68 Fædrelandet, VIII, 34, 1847 (9. febr.), sp. 265-68.
Et koncept til artiklen findes i NM2.
69 Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademi
for de skiønne Kunster offentligt udstillede Kunst
værker, 1846, nr. 238.
70
Med en hårdnakkethed som den gamle Catos i
spørgsmålet om Karthagos ødelæggelse fremførtes
emnet talrige gange i finanslovsdebatten af skiftende
63
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Fig. 127. Beliggenheds
plan, udført af G. F.
Hetsch 1862 (s. 597).
1:2000.
Kunstakademi
ets Bibliotek. – Site plan
by G. F. Hetsch 1862.

politikere, f.eks. af Tscherning, der 1855 polemisk
forespurgte, om Frederiks kirkeplads ikke snart kun
ne komme til at blive en anden plads end en afdød
kirkes plads, jfr. Rigsretstidende, II, 1877, bilag, s. 18.
71 Rigsretstidende, II, 1877, s. 172f.
72 Jfr. Finansministeriet, 1. statsaktivkontor. Frede
riks kirkeplads, 34 XX (refereret i Rigsretstidende,
II, 1877, s. 1f.). I søjlen, der bragte tanken hen på
Vendômesøjlen i Paris, skulle indbygges en bolig til
en opsynsmand, en invalid, tillige med en opgang til
et øvre galleri.
73 Jfr. 1. statsaktivkontor. Frederiks kirkeplads (note
77) og Rigsretstidende, II, 1877, s. 3f. Hetsch ud
trykte sin forargelse over planen i et brev 13.jan.
1850 til arkitekturmaleren H. C. Stilling, jfr. Personalhistorisk Tidskrift, 9, 1, 1928, s. 6.
74
Jfr. Frederiks kirkeplads (note 72), brev af
11. febr. 1850.
75 Jfr. Frederiks kirkeplads (note 72) og Rigsretsti
dende (note 71), II, bilag, s. 5f.
76 KSA, Magistratens 2. sekretariat. Indkomne sager
1851, nr. 1107.
77 Industriforeningens Quartalskrift, 1851, s. 231f.
78 Frederiks kirkeplads (note 72).
79 Brev af 2. juli 1852, jfr. note 78.
80
Brev fra indenrigsministeren til finansministeren
31. aug. 1852, jfr. note 78.
81 Ansøgning af 6. juni 1856, jfr. note 78.
82 Indenrigsministeriet, Bygnings- og havesager,

journaler, 14. jan. og 10. dec. 1856. Ligeledes Rigs
retstidende, II, 1877, s. 156f.
83 Brev af 13. juni 1856, jfr. Frederiks kirkeplads
(note 72), og Rigsretstidende, II, s. 202f.
84 Jfr. Helga Stemann: F. Meldahl og hans venner, II,
1927, s. 166f.
85 16.juni 1856.
86 Industriforeningens Quartalskrift, 1856, s. 1-7.
87
»Skizzerede Udkast til Marmorpladsens Bebyg
gelse«. De to projekttegninger på Kunstakademiets
bibliotek (A 9388 a-b, fig. 98), betegnede »skizze af
Hetsch 1855« er antagelig de udstillede tegninger.
Hertil kommer to opstalter af kirkens placering i
gadebilledet mod øst og vest (smst. A 1809 a-b).
Kirkens plan og facaden mod Bredgade er gengivet i
artiklen, jfr. foregående note, tillige med et forslag
til rotunden. Sidstnævnte er nært beslægtet med det i
Illustreret Tidende 1862 gengivne udkast (skitse i
Kunstakademiets bibliotek, jfr. s. 597).
88 Friis udarbejdede to planer »A« og »B«, hvoraf
den første nøje fulgte Nebelongs med undtagelse af
gadens eliminering. »B« derimod (fig. 99) viste den
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Rigsretstidende, II, 1877, s. 19.
89
Indenrigsministeriet, Bygnings- og havesager,
journaler.
90 Jfr. reskript af 5. maj 1858, gengivet i S. Pauls Kir
ke 1877-1927, 1927, s. 5f.
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s. 38 (Kjøbenhavnske Minder, v. 2).
134 Omtalen af kirkeruinens anvendelse i litteraturen
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note 144) 22. jan. og 27. febr. 1841 giver Lundbye en
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Stien blev anlagt på Orla Lehmanns initiativ,
sandsynligvis efter at denne 1861 var blevet inden
rigsminister, jfr. s. 614.
154
Charlotte Christensen og Kaspar Monrad: De

glemte guldaldermalere, udstillingskatalog udgivet
af Kunstforeningen 1982. Kat.nr. 162.
155 Jette Kjærboe: David Jacobsen i Paris 1855-69, i
Kunstmuseets Aarsskrift, 1977-81, s. 83f.

Fig. 128. Marmorkirkens ruin, set fra Bredgade, 1856. Usigneret sepia (s. 617). Øregaard museum. – The ruins
of the Marble Church seen from Bredgade, 1856. Unsigned sepia painting.

FREDERIKS KIRKE
THE MARBLE CHURCH

Introduction. The last stages of the great replan
ning of Copenhagen reached fulfilment with
the building of Frederiksstaden in the mid-eighteenth century. This project for developing the
quarter north of the old town centre had been
in the melting-pot for more than one hundred
and fifty years. From an ecclesiastical view
point, its crowning glory was the founding in
1749 of a monumental central church as point de
vue on the transverse axis of the new town. The
church – intended to commemorate the
tricentenary of the house of Oldenborg – was

called Frederiks Kirke after the ruling sovereign
Frederik V. It was also known as Frederik’s
Danish Church as distinct from Frederik’s Ger
man
Church,
Christianskirken
in
Chri
stianshavn. Its third name Marmorkirken, the
Marble Church, was a reminiscence of the
original grandiose schemes, including a plan to
construct the building in solid marble.
The architectural history of the church was
destined to be a long drawn out, problematic
chapter of complications, because there were
insufficient financial resources to live up to the
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great expectations and high-flown ambitions
inherent in the project. In 1770, the large-scale
operation was halted, and the site lay derelict
for more than a century, like an abandoned
quarry with the unfinished building – a pic
turesque ruin – in its midst. Not until 1874,
upon C. F. Tietgen’s acquisition of the plot
“and the ruin on it”, did building works re
commence and the great domed church de
signed by Ferdinand Meldahl begin to take
shape. In the words of Tietgen, the church was
intended to be “Grundtvig’s Cathedral”, a
monument to N. F. S. Grundtvig and his cong
regation.
The site chosen for Frederiks Kirke in New
Copenhagen in 1749 met the long felt need of a
parish church in this neighbourhood, primarily
for the benefit of the citizens of Frederiksstaden.
By this Frederik V would be able to accomplish
what a number of his predecessors had in
tended. The most prominent among the earlier
projects was Christian IV’s twelve-sided rotun
da of S. Anne c. 1640, and Christian VI’s hoped

for memorial church on the anniversary of the
Reformation, a central building after the design
of Nicolai Eigtved c. 1736, situated in Gothersgade or Store Kongensgade.
However, because Frederiks Kirke did not
reach completion until 1894, the inhabitants of
this part of Copenhagen had to attend other
churches. In theory, these parishioners be
longed to begin with to S. Nicolaj Kirke which
until 1795 had Frederiksstaden within its parish
boundaries, and later to Garnisonskirke which
incorporated this quarter into its parish after
the former ceased to function as a church. In
practice, though, church-goers were able to at
tend services held in the chapels attached to a
number of institutions in the vicinity.
The parish established in 1894 originally in
cluded part of the parish under Garnisonskirke.
It was further enlarged in 1905 by the addition
of part of the parish of S. Paul’s, the church
built in 1877 in Nyboder. No churchyard is
attached to Frederiks Kirke and burials usually
take place at Bispebjerg Cemetery.

FREDERIKS KIRKE I
1749-1770

ARCHITECTURAL HISTORY
Plans for building Frederiks Kirke, as well as its
early architectural history, are inextricably
bound up with the planning of Frederiksstaden
on the land of the summer palace, Sophie
Amalienborg. Yet, whereas the new town seems
to have been founded on the initiative of pri
vate businessmen, the plans for the church
were clearly linked with celebrations to mark
the tercentenary of the royal house of Oldenborg in October 1749. However Frederik V,
whose idea it was, did not live to see his am
bitious project materialise, and his son, King

Christian VII, stopped these costly building
operations only a few years after his death.
Work on the church went on for twenty-one
years although it never exceeded a height of
about twenty metres above ground level, and
even then simply the front facing Frederiksgade. In this span of time at least six architects
submitted proposals for the Oldenborg memo
rial church. We know of sixteen different pro
jects prepared for the King and his advisers.
The final choice fell on the design by NicolasHenri Jardin, who had been summoned from
France; his project was approved on 24th June
1756.

ENGLISH SUMMARY

In the first building phase, viz. until June
1754, the Court architect Nicolai Eigtved was
in charge of the extensive planning of both the
new town and the church. His first plans and
drawings for the latter were approved on 21st
October 1749, and the King laid the foundation
stone on 30th October the same year. The site
chosen for the church had formerly been a gar
den belonging to the King’s aunt, Princess
Charlotte Amalie. Work on the pile foundation
began in April 1750. Works were supervised by
the Commission for Buildings, but this body
was replaced by a special Church Commission
under the chairmanship of Adam Gottlob
Moltke, with the foreign minister, J. H. E.
Bernstorff as one of its members.
Eigtved’s approved plans and drawings of
21st October 1749 are not preserved, but some
light can be shed on them through an undated
plan and a cross-section of the roof construc
tion of the dome, as well as a drawing of the
main facade, dated 20th March 1752 (figs. 1214). According to the endorsement on the lastmentioned record, it amended a number of de
tails in relation to the first proposal of 1749.
The design of the church had therefore largely
been determined from the start. A central
building with three storeys which acted as the
plinth for an unusually high central dome and
two lower, flanking towers, each with an
onion-shaped cupola. Eigtved’s later submis
sions of 10th April and 6th May in no way
altered this structure as they were just varia
tions on the design of the entrance and lower
storeys (fig. 18-24).
The Court architect’s proposal did not meet
with unanimous approval. The criticism is re
flected by a number of alternative proposals
commissioned
from
France.
The
earliest
among these, unfortunately not preserved, was
by “Monsieur Varin” (possibly Pierre Varin) in
1751. In 1753 Anges-Jacques Gabriel, architect
to the Court of Louis XV, was invited to sub
mit a preliminary suggestion; in the summer of
1754 he sent two different proposals (“A” and
“B”),
known
through
surviving
copies
(figs. 25-29).
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Fig. 129. Idealprospekt af Frederikskirken og Ama
lienborg plads. Stik af Pierre Patte efter forlæg af
N.-H. Jardin. – Ideal view of Frederikskirke and Ama
lienborg plads.

Nicolai Eigtved died on the 7th June 1754.
At this date the foundations of the church had
been laid, and the lower walls rose a few feet
above the ground. A royal resolution of 1753
established that the church was to be faced with
Norwegian marble and to have a core of stone
rubble. This stipulation was soon to be reconsi
dered. For Lauritz de Thurah took charge of
the project immediately after Eigtved’s death,
and two new proposals were submitted by him
on 29th August and 26th September 1754 re
spectively (figs. 30-31), presumably on his own
initiative. However, they played no part in the
later stages of planning because Nicolas-Henri
Jardin was summoned in the autumn 1754 as
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Fig. 130. G. D. Anthon:
Længdesnit, henhørende til
projektet fra vinteren 175657 (s. 522). 1:600. RA. –
G. D. Anthon: Longitudinal
section from the project of the
winter 1756-57.

Eigtved’s official successor. On 24th June 1755
Jardin presented his first two suggestions
which far exceeded the foundations already laid
(figs. 33-36). The proposals were sent to the
Academies in Paris and Rome for constructive
criticism. It was probably in response to this
that Jardin submitted two further proposals,
the last of which was approved on 26th June
1756 (figs. 37-40). Here the extent of the
church had been reduced so that Eigtved’s
foundations were respected. Another contribu
tion to the debate were two projects prepared
by a long-time colleague of Eigtved, George
David Anthon (figs. 41-49).
Work on the church recommenced in the
summer of 1756. A notable alteration was that
the King now decided to build it in solid mar
ble: a scheme which would make the whole
project far more expensive and which was des
tined to seal its fate. Due to the limited annual
grants set aside for them, these works pro
ceeded at a slow pace, and by 1770 the east half
of the building alone had reached a height of
about nineteen metres. In order to gain an im
pression of the completed church Jardin had a
model made, and this was embellished with
sculpture by Johannes Wiedewelt and paintings
by Carl Gustav Pilo. This model has not sur
vived but it is known from a print (fig. 56). In

October 1770, Christian VII put an end to the
costly affair, at the same time sacking Jardin.
ARCHITECTURAL DESCRIPTION
Frederiks Kirke was conceived as a central build
ing, to whose circular nucleus were added two
extensions, east and west respectively, each
with a portico, and to the north and south were
two towers. Twelve pillars separated the cen
tral interior from an outer ambulatory (figs. 60,
70-71). The church was to have been built in
solid Norwegian marble, but incorporating
sandstone from Bornholm for foundations, the
core of pillars, and other secondary uses.
Sculptural embellishments were to be in white
Italian marble. For what the shipment of red
porphyry was intended cannot now, however,
be established.
As mentioned earlier, before the cessation of
works in 1770, greater progress had been made
on the eastern half of the building, where en
gaged columns to the north, south and east
were built, in some cases complete with capi
tals. The six free-standing columns by the main
entrance had only reached first floor level, but
two of the capitals intended for them had alrea
dy been carved by Carl Frederik Stanley (see
fig. 57-58).
The interior of the church was to be orien
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tated in reverse with the chancel in the west,
where a pulpit-altar with organ were proposed.
A baptismal chapel was to be arranged in the
south tower (fig. 40). The church precincts
were to be enclosed by a colonnade to the north
and south (fig. 60).
If completed, Jardin’s church would have
been the crowning glory of the grand plan for
Frederiksstaden as laid down by Eigtved. Since
the Renaissance it was a well-known contri
vance to site a church as the point de vue on an
axis of vision. Among the Danish examples
should be mentioned proposed churches as
conceived by Eigtved such as S. Anne’s Rotun
da in Copenhagen, as well as the parish church
in Hørsholm, and likewise Christians Kirke on
Christianshavn in Copenhagen built by this
Court architect. The special character of Fre
deriksstaden lay in the planning of the longitudi
nal axis which passed through three squares
from the harbour, via the octagonal Amalien
borg Plads, to the square in which the church
was to stand. Whereas the octagonal royal
square was based on several models, the latest
being Place Louis XV (afterwards Place de la
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Concorde) in Paris, the axial plan seems more
closely akin to a number of projects prepared
by the Academy in Rome in 1738, and with
which, indirectly, Eigtved may have been
familiar.
The architectural conception of the church as
a domed, cylindrical building, entered by two
columned porticos, and with two towers on
the horizontal axis had been conceived by Eigt
ved, and Jardin was to a high degree bound by
this disposition because the foundations had
been laid. Although the appearance of the
church with facades on to both Bredgade and
Store Kongensgade was in harmony with the
local surroundings, there were forerunners of it
abroad. An important key to Eigtved’s plans is
the project submitted by Filippo Juvarra to Accademia di S. Luca in Rome in 1707 – a central
building with flanking towers, one which Eigt
ved probably copied during his visit to Rome
in 1735. The central form chosen may reflect
that Frederiks Kirke was intended as a memo
rial, a votive church commemorating the Oldenborg dynasty symbolically rooted in ancient
Christendom. As far as the dome and interior

Fig. 131. Usigneret plan over Frederikskirken og den omgivende plads, jfr. Jardins plan fig. 60. 1:2000. NM. – Unsigned plan of Fred
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Fig. 132. Prospekt af ruinen fra nordøst. Laveret blyantstegning, signeret »PL« (Jens Peder Lund?) (s. 617).
NM – View of the ruin from the northeast. Unsigned pencildrawing, marked »PL« (Jens Peder Lund?).

are

concerned, the link with Georg Bähr’s
Frauenkirche in Dresden is worth special notice,
as the latter was under construction when Eigt
ved stayed in Dresden.
In Jardin’s church the drastic contrast be
tween the height of the lower storey and that of
the dome is reduced. The shape of the dome
and the encircling columns are reminiscent of
Christopher Wren’s St. Paul’s in London (16751711). On the other hand, the entire upper part
of the building, crowned by the dome, can also
be perceived independently as a peripteral tem

ple on a stepped base; there are numerous
examples of the type, both from classical anti
quity and the years following the Renaissance.
The interior construction of the dome with
three shells (two of which being inside) has
sooner been inspired by Jules-Hardouin Man
sart’s Dome des Invalides in Paris. For the in
terior of the church Jardin was required to in
clude tiers of galleries, but he managed to avoid
conveying a theatrical effect, as for example in
Eigtved’s drawings. Jardin considered this
trend to be unsuitable for a church.

FREDERIKS KIRKE
1770-1874
Work on Frederiks Kirke came to a halt for more
than a century, but it did not mean that plans
for its construction fell in abeyance. To the
contrary, the question was raised time and time
again, both by the authorities and private per
sons – in circles concerned with the arts, as well

as among speculative builders. Most of the il
lustrious architects of the day are represented in
the splendid selection of proposals, plans,
drawings, and polemic writings: C. F. Hars
dorff, C. F. Hansen, Peder Meyn, M. G. Bin
desbøll, G. F. Hetsch, as well as N. S. Nebe-
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long, F. F. Friis, Christian Hansen, J. D. Herholdt, Ludvig Fenger, Vilhelm Klein, and, ulti
mately, Ferdinand Meldahl, who was given the
task of realising the project in 1876. Most of the
proposals were based on the assumption that
the site was intended for a church in accordance
with the original idea. Yet several suggestions
are known which put forward more profane
uses for the ruin; for example, as a museum,
exhibition gallery, concert hall, memorial and
waterworks. When the site became state prop
erty after the Constitution of 1849, it was then
administered by the Ministry of the Interior.
The Exchequer also took part because the com
mittee in charge of the stockpile of Bornholm

Fig. 133. Marmorkir
kens nordøsthjørne med
de tre delvist opførte
søjler. Fot. i Kunstaka
demiets Bibliotek. – The
northeast corner of the
Marble Church with three,
partially erected columns.
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sandstone on the site was responsible to the
Exchequer.
Among the more important projects pre
pared for the church in the course of the years,
one of the foremost is C. F. Harsdorff's pre
liminary plan and drawings from 1796-99 (figs.
82-86, 89, 122). The renewed preoccupation
with building plans was triggered by the fire
which burnt out the church of S. Nikolaj in
1795, and the need which then arose for a new
parish church. In spite of the goodwill shown
by the government these plans were dropped
after the death of Harsdorff in May 1799. In
principle, the project passed to C. F. Hansen
for him to continue the work, but numerous
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more
pressing
commissions
outshone
the
church, for example the rebuilding of Chris
tiansborg
Castle,
the
Law
Courts,
and
Copenhagen Cathedral. In 1820 it was resolved
to allow the fabric of the ruin to be used in
these buildings, although this only came about
as regards the towers and the west door.
The debate centred on the Thorvaldsen Mu
seum 1834-38 gave rise to a number of sugges
tions about the uses to which the ruins of the
Marble Church – could be put (fig. 93-97)
G. F. Hetsch was especially preoccupied by it,
and even after the question was no longer topi
cal he still submitted various proposals for a
church (figs. 98, 101).

In the last few decades prior to the acquisi
tion of the site by C. F. Tietgen, a number of
proposals were considered for developing it for
housing. The majority of schemes, though,
kept the ruin as the focal point of an open space
(figs. 102-105).
While the fate of the church was under dis
cussion, its ruin stood like a picturesque relic of
the past, although less as a monument to past
glory and more, perhaps, as it has been written
“to the perpetuation of Human Frailty” or as
“A Monument to the short-sightedness of a
former Government”. In any event, the place
offered a choice of motif to literati and artists
(figs. 110-120).

Fig. 134. Satire, bragt i vittighedsbladet »Punch«
1875 i forbindelse med Tietgens erhvervelse af Mar
morkirkens ruin (s. 646f.). – Satirical drawing publish
ed in the Danish »Punch« when Tietgen acquired the
Marmorkirken ruin.

Fig. 135. Prospekt af Marmorkirken, o. 1880. Farvelagt tegning, antagelig udført af Carl V. Petersen (s. 667 og
omslag). RA. – View of the Marble Church, c. 1880. Coloured drawing, probably by Carl V. Petersen.

FREDERIKS KIRKE II
BYGNINGSHISTORIE
NOTER S. 690

Indledning. Efter mere end et hundrede års stil
stand
genetableredes
Marmorkirkens
bygge
plads fra midten af 1870’erne. Selv om den ek
sisterende torso af Jardins kirke på visse steder
rejste sig i henved 19 meters højde, skulle fuld
førelsen af bygningen alligevel komme til at
strække sig over 20 år, og først 1894 kunne
indvielsen finde sted. En af årsagerne til det

Danmarks Kirker, København

langvarige byggeforløb var det bevarede mur
værks brøstfældige tilstand, der gjorde det
nødvendigt for arkitekten Ferdinand Meldahl
at nedtage langt større partier end oprindelig
forudset. Men mere tungtvejende var nok de
omfattende økonomiske udgifter, som nu i
princippet skulle udredes af en enkelt person,
bankdirektøren og finansfyrsten, C. F. Tietgen
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Fig. 136. N. F. S. Grundtvig, udført 1893-94 af Vil
helm Bissen (s. 711). LL fot. 1986. – N. F. S. Grundt
vig by Vilhelm Bissen 1893-94.

(jfr. s. 650f.). Skæbnen ville, at det store byg
geforetagende netop blev iværksat på et tids
punkt, hvor virkningerne af den store, interna
tionale pengekrise nåede til Danmark. Depres
sionen fik også mærkbare følger for Tietgens
mange virksomheder. Takket være forskellige
indtægter, navnlig fra salget af grundene om
kring kirken og fra private donationer, skulle
hans personlige udgifter dog alligevel blive me
re end halveret (s. 650).
For arkitekten, såvel som for de implicerede
håndværkere og leverandører, har forhalingen
af byggeriet og den stramme økonomi utvivl
somt været en belastning. Selv beklagede Mel-

dahl sig f.eks. over, hvordan han i modsætning
til lignende byggeforetagender i udlandet måtte
klare sig uden større, vejledende bygningsmodeller.1 Derimod synes der ikke at være blevet
sparet på udarbejdelsen af tegninger. Herom
vidner det vældige materiale, der er bevaret fra
Frederikskirkens
bygningskontor,
omfattende
ca. 500 udkast til såvel bygning som inventar
genstande, hvortil kommer mere end 100 ruller
med arbejdstegninger.2 Den langvarige bygge
fase har samtidig givet Meldahl tid til at over
veje og omarbejde sine forslag adskillige gan
ge. Kirkens udformning var således langt fra
endegyldigt fastlagt, da han i foråret 1876 offi
cielt overtog ledelsen af kirkebyggeriet. Tvært
imod skulle projektet undergå flere ændringer,
navnlig hvad kuplen og udsmykningen angik,
før bygningens form o. 1884 i hovedtræk var
fastlagt. Men lige til det sidste blev talrige en
keltheder stadig varieret og ændret (s. 677f.).
Frederikskirken var oprindelig bestemt som
et monument for enevoldsmonarkiets og spe
cielt det oldenborgske dynastis forherligelse.
Denne symbolbetydning var selvsagt uaktuel
efter 1849. I stedet for at være et »Kongemin
de« over den sidste kongeslægt skulle den iføl
ge bygherren, C. F. Tietgen, blive et »Folke
minde« over det nuværende kongehus.3 Hertil
kom som et nok så væsentligt personligt mo
tiv: at kirken skulle repræsentere den trosret
ning inden for folkekirken, han selv og hans
hustru tilhørte: grundtvigianismen. Tanken om
at genrejse Marmorkirken skal ikke mindst væ
re blevet til vilje hos Tietgen under samtaler
med Grundtvig selv.4 Efter dennes død 1872
blev hans efterfølger ved Vartov, pastor
C.J. Brandt (fig. 274), rådgiver og vejleder for
Tietgen i alt, hvad der i forbindelse med opfø
relsen kom ind under det kirkelige. I sine indle
dende forhandlinger med daværende finansmi
nister A. F. Krieger om ruinens erhvervelse ud
trykte Tietgen da også sit klare ønske om, at
bygningen skulle være en »Grundtvigsk Kate
dral«.5 Dette kom i første række til udtryk gen
nem valget af kirkens præster, men blev også
anskueliggjort i selve bygningen ved placerin
gen af Grundtvigs statue nærmest hovedind

BYGHERREN OG HANS ARKITEKT

gangen, umiddelbart over for Ansgar som en af
portalskikkelserne i rækken af danske »kirkefædre« omkring kirken (s. 711). Indvendig blev
altret prydet med et fornemt klenodie, hidrø
rende fra Grundtvigs eje, den syvarmede
»Grundtvigsstage« af guld, mens den oprinde
lige døbefont i overensstemmelse med grundt
vigiansk praksis blev placeret ved indgangen
(s. 742). I øvrigt havde det under opførelsen
været tanken at markere kirkens tilhørsforhold
og billedprogrammets bærende ide endnu ty
deligere ved at anbringe Grundtvigs kiste i en
særligt indrettet krypt umiddelbart under kup
lens centrum. Med Meldahls egne ord gjaldt
det nemlig »ved store Monumenter at huske at
de ere de store Ideers Festdragt og at man ud af
dem skal kunne læse hvad deres Tilblivelsestid
har havt (sic) for et Indhold« (jfr. s. 674f.).
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Fig. 137. C. F. Tietgen. Portrætmedaljon af Vilh.
Bissen (?) (s. 754). Fot. LL 1980. – C. F. Tietgen. Por
trait medallion.

BYGHERREN OG HANS ARKITEKT
I sin nekrolog over Tietgen med titlen:
»C. F. Tietgen som Bygherre«, skrev Ferdi
nand Meldahl 1901: »Ingen dygtig Mand undgaar sin Architekt«.6 Selv havde Meldahl flere
gange lejlighed til at samarbejde med Tietgen,
som han stiftede bekendtskab med i 1860’ernes
begyndelse; men Marmorkirken forblev ho
vedværket i deres fælles byggevirksomhed.7
Både Tietgen og Meldahl har i deres erindrin
ger givet en detaljeret beretning om deres sam
arbejde og personlige engagement i denne sag.
Om valget af Meldahl som arkitekt for kirken
efter et kort intermezzo (jfr. s. 641f.) udtrykte
Tietgen, at han aldrig havde haft lejlighed til at
fortryde sin beslutning, mens Meldahl på sin
side fremhævede Tietgen som den ideelle byg
herre, der hverken blandede sig i detaljerne el
ler på noget tidspunkt beklagede sig over de
store byggeudgifter.8 Til trods for det udadtil
tillidsfulde og venskabelige forhold mellem de
to har forbindelsen dog ikke været helt uden
mislyde, hvilket bevidnes af en bemærkning fra
Meldahl, nedfældet i en erindringsskitse om
kirkebyggeriet 24. okt. 1901, knap en uge efter
Tietgens død. Meldahl fremhævede her, hvor
dan han i 17-18 år havde ledet byggeriet uden

en øres vederlag, hvortil kom andre personlige
udgifter i form af økonomisk bistand til kir
kens udsmykning, til modeller og til talrige
studierejser. »Alligevel glemte min gode Ven
Tietgen næsten (Meldahls understregning) helt
at sige mig tak herfor«.9
Interessen for Marmorkirkens skæbne gik
langt tilbage i tiden, såvel for Tietgen som for
Meldahl. Sidstnævnte havde allerede 1842 ar
bejdet på pladsen som 15-årig murerlærling i
forbindelse med en opmåling af den eksisteren
de stenbeholdning og havde ved denne lejlig
hed på en af blokkene skitseret et fantasifuldt
kirkeprojekt med en vældig sekssøjlet portal og
stærke mindelser om Peterskirken. Under sine
mange studieophold i udlandet 1844-56 kredse
de hans tanker ofte om kuppelkirken som te
ma, tilsyneladende dog uden henblik på noget
konkret forslag til Marmorkirken. 1856 frem
kom han dog med et indlæg10 i debatten om
ruinens skæbne (s. 594). På samme måde var
Frederiks kirkeplads med i hans overvejelser de
følgende år, både i forbindelse med projektet til
udparcelleringen af Nyboder 1863-64 og med
forslaget 1865 til bebyggelse af Københavns
Under
finanslovsdebatten
fæstningsterræn.11
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Fig. 138. Christian Zwingmann: Projekt
til
Marmorkirkens
fuldførelse,
1867.
Hovedfacade (s. 642). 1:600. Efter foto
grafi i Tietgens arkiv, RA. – Christian
Zwingmann: Proposal for the completion of
the Marble Church, 1867. Main facade.

1864-65, hvor også Marmorkirkens fremtid
blev behandlet, deltog Meldahl som finansmi
nister C. N. Davids repræsentant og konsulent
i bygningsanliggender. Ved denne lejlighed
stiftede han i øvrigt bekendtskab med A. F.
Krieger. Også under debatterne 1866-67 refere
redes Meldahl som en autoritet, der som med
lem af Akademirådet måtte have lejlighed til at
udtale sig i sagen om Marmorkirken, uden at
man dog derved stødte den kgl. bygningsin
spektør Christian Hansen.12
Det var netop i disse år, Tietgens opmærk
somhed for alvor blev henledt på Marmorkir
ken. Ifølge hans egne optegnelser blev tanken
om kirkens genrejsning vakt til live i efteråret
1865, og fra dette tidspunkt søgte han ved flere
lejligheder at vinde tilslutning for sagen. Da
han selv endnu manglede den fornødne kapital,
appellerede han – omend forgæves – til en ræk
ke pengemænd, ligesom han ved hvert mini
sterskifte omtalte sine planer i regeringskred
se.13 Om hans bestræbelser i årene før erhver

velsen af kirkepladsen 1874-75 og om de tidlig
ste projekter, jfr. s. 641 og 648f. Selv fremhæ
vede Tietgen Marmorkirken som »Slutstenen
paa sin jordiske Gerning«.14 Hans bevæggrun
de til stædigt at gennemføre det store foreha
vende, der kostede ham en betragtelig del af
hans formue, var til dels af religiøs karakter,
som nævnt i indledningen. Det var afgørende
for ham at sikre den grundtvigianske menighed
et rummeligere og mere værdigt tilholdssted
end hospitalskirken i Vartov (jfr. DK. Kbh.By
4, s. 10f.). Men det har vel næppe heller været
uden betydning, som det er fremhævet, at den
barnløse Tietgen hermed kunne knytte sit navn
til en af byens mest monumentale kirkebygnin
ger.15 Det må også have vakt til eftertanke, at
finansfyrsten, der selv var kommet fra jævne
kår, herigennem kunne konkurrere med – ja,
endog overgå enevoldsmonarkernes formåen.
En tilsvarende indsats blev få år tidligere gjort
af en anden privatmand: brygger I. C. Jacob
sen, der finansierede genopbygningen af Frede-
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Fig. 139. Christian Zwingmann: Projekt
til
Marmorkirkens
fuldførelse,
1867.
Tværsnit mod altret (s. 642). 1:600. Efter
fotografi i Tietgens arkiv, RA. – Chri
stian Zwingmann: Proposal for the comple
tion of the Marble Church, 1867. Cross-sec
tion towards the altar.

riksborg Slot, i øvrigt med Meldahl som leden
de arkitekt.
Fuldførelsen af Marmorkirken var på samme
måde en triumf for Meldahl. Endnu ved byg
geriets start var situationen omkring hans med
virken ikke ganske afklaret, og først februar
1876 sikrede han sig Tietgens tilsagn om, at
han som den eneste arkitekt skulle lede opførel
sen, hvilket han betragtede »som en Æressag«.1
Om hans entusiasme for sagen og hans person
lige offervilje er der ovenfor berettet. Men her
udover skulle Meldahl også rejse et monument,
omend i skreven form, over sine forgængere
ved kirkens byggeri, – monografien »Frederiks
kirken i Kjøbenhavn saaledes som den blev
projekteret i det XVIII. Aarhundrede af Eigtved, Anthon, Jardin med flere, samt dens For
hold til Danmarks og Europas Bygningskunst i
det XVII. og XVIII. Aarhundrede«, publiceret
1896. Som anført i forordet havde Meldahl set
det som sin pligt at give en fremstilling af kir
kens bygningshistorie, »Nu, da Frederikskir-

ken under min Ledelse har faaet en anden Form
end oprindelig paatænkt«. Værket, som Mel
dahl i et par år havde arbejdet på, »mere for
selv at lære noget end for at belære andre«,16
supplerede F. J. Meiers kun 13 år ældre mono
grafi om kirken på væsentlige punkter, ikke
mindst ved publikationen af det rige materiale
af
bygningstegninger,
hvoraf
hovedparten
1891 var fremdraget af arkitekturhistorikeren
Fr. Schiøtt i Kancelliets arkiv.
FORSPIL
DE TIDLIGSTE PROJEKTER 1867-73
Endnu knap ti år før erhvervelsen af Marmor
kirkens grund fremkom de første planer vedrø
rende kirkens udformning. Da det var afgøren
de, at opførelsessummen blev så lav som mu
ligt, overvejede Tietgen på et tidligt tidspunkt
at lade kirken opføre med anvendelse af beton,
et materiale, som arkitekten Christian Zwingmann med held havde benyttet i kirken (indviet
1867) ved Marsvinsholm i Skåne.17 Han bestilte
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Fig. 140. Ludvig Fenger: Forslag
til Marmorkirken. Facade mod
syd (s. 643). 1:600. Kunstakade
miets Bibliotek. – Ludvig Fenger:
Proposal for the Marble Church.
Facade to the south.

derfor hos Zwingmann et udkast til Marmor
kirkens fuldførelse efter disse retningslinjer.
Projektet udstilledes 1867 på Charlottenborg.
Zwingmanns originaltegninger kendes tilsyne
ladende ikke. Derimod er i Tietgens arkiv be
varet fotografier af disse, samt et par summari
ske kalker (fig. 138-139). Disse suppleres af et
overslag.18
I forslaget er den ydre ringmur rejst i to stok
værk som sokkel for en halvkugleformet kup
pel, afsluttet med en »krone«, dannet af akroterier og herover en korsprydet kugle. De frem
springende portaler er både bevaret i øst og
vest. Dog er antallet af søjler reduceret fra seks
til fire i hver side. I lighed med Jardins projekt
gentages søjlemotivet i en krans af i alt 24 støt
ter i andet stokværk, udvendig såvel som ind
vendig (fig. 138-139). Kirkens hovedindgang
flankeres af to statuer. Det indre dækkes af en
lav, kassetteprydet kuppel med cirkulær lysåb
ning foroven. De vigtigste inventarstykker er
koncentreret i den vestlige del. Nord for alter

bordet og et stort altermaleri i rundbuet ramme
er døbefonten angivet, mens prædikestolen er
markeret i syd. Orglet tænktes anbragt på gal
leriet oven over altret.
Zwingmanns
projekt
var
budgetteret
til
197.321 rdl. inclusive de omtalte inventarstyk
ker, samt diverse installationer. Hele den nedre
etage skulle fuldføres med det eksisterende
marmorlager, mens øvre stokværk tillige med
søjlerne tænktes udført i »en stærk Betonmasse
af Portland Cement, paa samme maade, som
jeg alt har udført Søilerne til den nyopførte
Kirke Marsvinsholm i Skaane«. Kuplen skulle
udføres af hule, »dertil construerede Muursten
i Cement« og kobbertækkes. Som anført i
overslaget viste en tilhørende, men desværre
ikke bevaret, situationsplan en projekteret be
byggelse omkring kirken.
Alt tyder på, at Tietgen har været udmærket
tilfreds med dette forslag, der o. 1873 (se ndf.)
fremlagdes i Det kjøbenhavnske Byggeselskab.
Det var også Zwingmanns udkast, der benytte-
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Fig. 141. Anonymt projekt (af
Meldahl?)
til
Marmorkirken
(s. 644). 1:600. RA. – Anonymous
project (by Meldahl?) for the Marb
le Church.

des som udgangspunkt, da grunden erhverve
des, og byggeriet tog sin begyndelse 1875 (s.
648). Dog måtte Tietgen, som anført i sine
erindringer, senere opgive tanken om at anven
de beton, da »det med de kolossale Murtykkel
ser vilde slaa Revner i vort foranderlige
Klima«.19
Bevidstheden om, at Marmorkirken nu om
sider tegnede til at skulle blive fuldført under
Tietgens finansielle ægide, inspirerede også an
dre til at udarbejde projekter.20 Tietgen nævner
selv, hvordan arkitekten Ludvig Fenger i følge
med sin far, pastor P. Fenger, en dag havde vist
ham en plan til kirken, forfattet »med Assistan
ce af de kongelige Børn, som efterhånden skul
le beklæde de største Troner i Europa«. Tietgen
havde dog betvivlet, at den fornødne interesse
for planens realisering var til stede.21
Fenger, der ligesom Zwingmann havde væ
ret konduktør hos Bindesbøll og sidenhen hos
Meldahl, omtaler selv sit forslag i et brev til
sidstnævnte 15. aug.1869. Projektet bestod dels

af en skitse i samme målestok som Jardins teg
ninger, dels af et overslag på omtrent 100.000
rdl. I et senere brev til Meldahl 24. juni 1877
nævnede han atter sit projekt til kirken, idet
han her refererede alene til en »lille Skitze«,
som han engang havde vist Meldahl, men der
imod ikke Tietgen.22 Omkostningerne til dette
forslag havde han i øvrigt endnu ikke beregnet.
Efter alt at dømme er der således tale om to
forskellige udkast. På Kunstakademiets Biblio
tek er bevaret et udateret overslag på 92.157
rdl. til en kirke på Marmorkirkens grund, samt
i alt ni tegninger, ligeledes uden datering.23 Af
disse er tre kalker efter Jardins kobberstikværk
(plan, tværsnit og facade). De øvrige viser kir
ken med en 1 stokværk høj, ydre ringmur, kro
net af en balustradeprydet attika. På fundamen
tet af den indre pillekrans rejser sig en tambur
med en halvkugleformet ribbekuppel, afsluttet
af en lanterne. En fremspringende portal, båret
af seks søjler, markerer hovedindgangen (fig.
140). Indvendig er over nedre etages buer føjet
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en gallerietage med fordoblet antal arkadeåb
ninger. To forhold gør det nærliggende at iden
tificere dette udkast med Fengers seneste: Først
bygningens og især kuplens lighed med Mel
dahls eget projekt fra o. 1877 (fig. 154, 156) og
dernæst den omstændighed, at der ikke i inte
riøret er anvendt søjler. Overslaget, der ud fra
beløbets størrelse og den anvendte møntfod
(rdl. i stedet for kr.) må hidrøre fra forslaget fra
o. 1869, omtaler nemlig udgifter til søjler både
i nederste og øverste omgang (henholdsvis 42
og 48). Det har derimod ikke været muligt at
identificere Fengers første udkast.24
Blandt de af Meldahls tegninger, der fra
Kunstakademiet er overført til Rigsarkivet, fin
des et forslag, som efter tegnemåden at dømme
ikke skyldes denne. Tegningen, der viser en
plan og en opstalt af hovedfacaden, er på bagsi
den påtegnet: »Et Grund Project til facaden
(?)«. Den ukendte ophavsmand har her sløjfet
begge søjleportaler mod øst og vest. Den ydre
ringmur er, bortset fra partiet ved hovedind
gangen, kun ført op til et stokværks højde,
mens den omtrent halvkugleformede kuppel
hviler på en lav tamburetage (fig. 141). En lan-

Fig. 142. Udkast til beliggenhedsplan o. 1872-73.
1:2000 (s. 645). – Proposal for development plan c. 187273.

terne, beslægtet med Fengers og fig. 154 og 156
kroner kuplen. Et karakteristisk træk er anven
delsen af en bort af akroterier ved tagfoden,
både over nedre stokværk og over tamburetagen.25
1872-73 syntes Tietgens planer for Marmor
kirken omsider at skulle virkeliggøres. Grundt
vigs død 2. sept. 1872 havde atter sat gang i
debatten om opførelsen af en kirke til hans me
nighed, og fa dage efter noterede A. F. Krieger
i sin dagbog: »Skal det hænge sammen med
Tietgen’s gamle Plan om at fuldføre Marmor
kirken?«26 Sagen blev imidlertid kort efter søgt
fremmet på anden vis. 2. nov. 1872 grundlagde
Tietgen Det kjøbenhavnske Byggeselskab med det
erklærede formål: »at erhverve Byggegrunde
og derpå opføre Bygninger, afhænde eller udle
je disse, samt udføre andre dermed beslægtede
Anlæg ...«27 Den aktuelle anledning til selska
bets stiftelse var antagelig i første række planer
ne omkring omdannelsen af Peder Madsens
gang
og
bebyggelsen
af
fæstningsterrænet.
Men Tietgen havde øjensynlig håbet herigen
nem at kunne befordre Marmorkirkesagen.28
Allerede 1872 understregede selskabets forretningsførende direktør, Carl St. A. Bille, vigtig
heden af at forberede denne sag godt og erhver
ve sig et nøjagtigt kendskab til ejendomsfor
holdene omkring pladsen. I løbet af foråret og
sommeren 1873 førte Bille en række under
handlinger med en husmægler angående købet
af de otte grunde i Store Kongensgade ved
Marmorpladsens sydvesthjørne (matr.nr. 251—
58).29 Juni 1873 lykkedes det ham at få samtlige
ejendomme på hånden, på nær en enkelt (matr.
nr. 252). De foreløbige slutsedler havde dog
kun gyldighed til 1. juli s.å. Som Bille opfatte
de det, ville byggeselskabet først komme ind i
sagen efter denne dato. Forhandlingerne havde
således hidtil været ført for Tietgen som privat
person.30 Tietgens accept kom imidlertid ikke.
Antagelig har købesummen (123.000 rdl. for
de syv grunde) været for høj.
Samtidig med Billes sonderinger tog de før
ste projekter for området form på Meldahls
tegnebord. Meldahl var selv fra starten knyttet
til selskabet som bygningskyndig rådgiver,
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Fig. 143. Udkast til Marmorkirkens hovedfacade, o. 1872-73 (s. 645). 1:600. RA. – Proposal for the main facade of
the Marble Church, c. 1872-73.

men skulle sidenhen også erstatte Bille som di
rektør. Blandt tegningerne i arkitektens privat
arkiv findes to beliggenhedsplaner, daterede
henholdsvis »27.11.72« og »27.12(?).72«. Den
sidste af disse er desuden mærket: »DKB
nr. 88/1873, – en påskrift, der uden tvivl refere
rer til en intern sagsorden inden for Det kjøbenhavnske Byggeselskab. Samme påskrift findes til
lige på Billes korrespondance med husmægler
Jørgensen fra foråret og sommeren 1873 (se
ovf.), samt på en række andre tegninger i Mel
dahls og Tietgens arkiver, heriblandt på kalker
af Zwingmanns projekt fra 1867 og på oversla
get hertil. Den tilhørende journalsag synes
imidlertid ikke bevaret.31 Ud fra tegningerne
må man slutte, at Meldahl har udkastet en be
liggenhedsplan, der findes i to versioner med
henholdsvis en rektangulær og en ottekantet
plads omkring kirken (fig. 142).32 Den sidst
nævnte plan inddrager også det problematiske
sydvesthjørne mod Store Kongensgade. Samt
lige tegninger viser kirkens plan med en smal

portikus i øst, båret af fire søjler og flankeret af
statuepodier. Mod vest, nord og syd er mindre
trappeanlæg markeret. Blandt tegningerne med
Byggeselskabets mærke findes en opstalt af kir
ken og den omgivende bebyggelse, set fra
Bredgade (fig. 144). Tegningen er forsynet med
Meldahls signatur, samt påskriften: »I fald
Zwingmann (underforstået: hans tegning) ko
ste 200.000 vil denne koste 150.000 Rdl.«, altså
et alternativt forslag til Zwingmanns projekt,
der har været fremlagt under forhandlingerne,
og samtidig et af Meldahls tidligst kendte ud
kast til kirken. Meldahl har her som flere af sine
forgængere valgt alene at føre den ydre ring
mur op til første stokværk, mens kuplen hviler
på den indre pillekrans. Den lave kuppel, der
inddeles af ribber, er smykket med akroterier
ved foden og afsluttes foroven med en korsbærende figur. Den søjlebårne forhal er reduceret i
bredden og giver, som planerne antyder, mu
lighed for opsætning af statuer. Et haveanlæg
indrammer kirken, hvis hovedgesims er benyt-
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Fig. 144. Meldahls forslag til Marmorkirkens fuldførelse o. 1872 (s. 645). RA. – Meldahl’s proposal for the
completion of the Marble Church c. 1872.

tet som rettesnor for taghøjden på
vende bebyggelse. Til dette udkast
andre, til dels summarisk optegnede
ninger, samt tvær- og længdesnit
198).33

den omgi
slutter sig
facadeteg
(fig. 143,

ERHVERVELSEN AF FREDERIKS
KIRKEPLADS.
RIGSRETSSAGEN
1874 skønnede Tietgen endelig, at tiden var in
de til at sikre sig kirkepladsen. Den aktuelle
anledning var et vink fra Krieger, der på dette
tidspunkt var finansminister, om hans snarlige
afgang, hvilket kunne lette mulighederne for at
fa den komplicerede sag lempet igennem.34
Som omtalt s. 592f. havde Frederiks Kirkeplads
»med den derpaa værende Ruin« gennem flere
år figureret på finansloven blandt de domæner
og statsejendomme, der forventedes solgt. På
den seneste finanslov fra 1874-75 ansloges plad
sen at kunne indbringe den beskedne sum af
15.000
rdl., inklusive tre andre ejendomme,
der ligeledes ønskedes afhændet: Det kongelige
hømagasin, samt Civiletatens og Fæstningens
materialgårde.35 Senest 1866 havde der været
fremsat et kontant tilbud på 150.000 rdl. for

pladsen og alle derpå stående bygninger, men
også dette var blevet afvist (s. 597). Det stadige
problem var kirkeruinen, for hvis bevaring der
hidtil havde været overvejende positiv stem
ning i regeringskredse.
30. maj 1874 udfærdigede Tietgen et forslag
til købekontrakten. Heri forpligtede han sig til
at overtage pladsen med de derpå værende
»Ruiner«, materialer og bygninger for 100.000
rdl. (200.000 kr.). Samtidig lovede han at fuld
føre kirken og bebygge de tilstødende grunde
»i passende stil«. Hovedtrækkene i bebyggel
sesplanen (ikke kirken) skulle forelægges fi
nansministeriet til approbation. Skulle Tietgen
opgive sin plan, hævedes handelen uden veder
lag. Det samme gjaldt, hvis ikke kirken var
fuldført inden ti år, eller hvis der ikke inden
fem år var udført arbejde for værdi af mindst
100.000 rdl.36 Tietgens udkast dannede grund
lag for købekontrakten, der efter at være fore
lagt i en skitse 19. juni, blev endelig underskre
vet 2.juli 1874. Et halvt år efter, 5.jan. 1875,
udstedtes skødet på pladsen med tilhørende
bygninger og materiel.37
Forbløffende nok havde man hverken i kon
trakten eller skødet anført, at overtagelsen også
gjaldt ruinen, – et forhold, der senere måtte
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korrigeres.38 En væsentlig tilføjelse til Tietgens
oprindelige forslag var også den første para
graf, der omhandlede ejendomsretten til kir
ken. Bygningen skulle efter fuldførelsen over
drages til staten, omend Tietgen selv og hans
hustru forbeholdtes ret til at råde over kirkens
benyttelse indtil deres død.39
På godt et halvt år var forhandlingerne om
kring salget af kirkepladsen afsluttet. Når sagen
kunne gennemføres på så relativt kort tid, kan
det hænge sammen med den aktuelle minister
krise, der gjorde det muligt at lade mindre af
gørende spørgsmål, som dette trods alt var,
passere hurtigt gennem det offentlige maskine
ri. Formentlig har Tietgen realistisk kalkuleret
med denne situation.19 Imidlertid skulle ikke
mindre end tre forskellige finansministre invol
veres i forretningerne, – foruden Krieger, som
fratrådte 8. juni, lensgreve L. Holstein-Holsteinborg, der indtil 12.juni også var rege
ringsleder, afløst 14.juli (for knap et år) af hof
jægermester C. A. Fonnesbech. Og reaktio
nerne udeblev heller ikke, da overtagelsen først
var en realitet. Folkeviddet satiriserede i
»Punch« over Tietgens og »Architekt Swindelmanns« eventuelle forslag til kirken (fig. 145),
en krydsning mellem en klassisk tempelbyg
ning (dog med telegrafpæle (!) i stedet for søj
ler) og Børsen, der dengang husede Privatban
ken. På spiret ses bygherren, balancerende på
en pengesæk som toppen af kransekagen.40
Langt alvorligere var imidlertid det røre, sa
gen vakte i folketinget. Allerede i efteråret 1874
havde finansudvalget forud for vedtagelsen af
finansloven for 1874-75 udtalt sin misbilligelse
af salget, dels fordi ministeren efter deres opfat
telse havde overskredet sine beføjelser, dels
fordi overtagelsessummen skønnedes alt for
beskeden. Et beløb på 700.000 kr. i stedet for
200.000 kr. ansås for mere realistisk.41 9. febr.
1875 nedsattes et særligt udvalg til at undersøge
spørgsmålet, og i den følgende folketingssam
ling besluttede man omsider at skride til rigsretstiltale imod de tre implicerede ministre, for
benyttelse i uberettiget øjemed af den til afhæn
delsen givne bemyndigelse og for forsømmelse
af tilbørlig at påse statskassens tarv ved salget.42

Fεcade af Marmor kirken efter dens
Restavration, tegnet efter
Architekt Swindelmanns Udkast,

Fig. 145. Satirisk forslag til Marmorkirkens facade,
»tegnet efter Architekt Swindelmanns Udkast«. Fra
»Punch« 1875 (s. 647). – Satirical suggestion for the
facade of the Marble Church, »drawn after Architect
Swindelmann’s proposal«. From »Punch« 1875.

24. marts 1877 nedsattes rigsretten. Samtidig
med Marmorkirkesagen behandlede man an
klagen mod daværende kultusminister C. C.
Hall for hans økonomiske dispositioner i for
bindelse med Det kongelige Teater. I begge sa
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ger stod den 36-årige venstrepolitiker, cand.
jur. Viggo Hørup, som folketingets anklager,
mens forsvaret leveredes af den noget ældre højesteretsadvokat Anton Klubien.43 Sagen om
kirkepladsen drejede sig i princippet om et ad
ministrativt
spørgsmål:
Havde
ministrene
overskredet deres kompetence ved at afhænde
grunden uden først at have indhentet lovgiv
ningsmagtens bemyndigelse og i øvrigt uden at
have fået sikkerhed for den planlagte kirkes
kunstneriske stil eller for dens fuldførelse? For
at afgøre anklagen vedrørende den alt for lave
salgspris blev – imod Tietgens ønske – nedsat
en uvildig taksationskomité, der anslog hele
pladsens værdi til 540.000 kr., når den var ryddeliggjort til udparcellering, mens værdien af
de til bebyggelse overladte grunde (dvs. uden
kirken) beregnedes til 268.000 kr. Trods vægti
ge argumenter fra anklagerens side og et dyg
tigt aktorat valgte dommerkollegiet, der be
stod
af
højesteretsdommere
og
landstingsmænd, at følge forsvarerens indstilling. Ifølge
denne havde finansministeren haft myndighed
til at afhænde pladsen, der ikke var defineret
som domæne og hermed lå uden for lovgiv
ningsmagtens
område.
Kirkeruinens
tilstede
værelse ændrede intet ved dette forhold, i mod
sætning til, hvad Hørup hævdede. Hvad angik
det påståede tab for statskassen, anførte forsva
reren, at der hidtil intet tilbud havde været af
den takserede sums størrelse, og udbyttet af et
sådant salg derfor var uhyre tvivlsomt. 13.juni
faldt dommen, der helt frikendte de tre mini
stre. Afgørelsen havde dog videre politiske
perspektiver og bidrog til at skærpe modsæt
ningerne mellem det konservative regerings
parti, der også dominerede inden for dommer
kollegiet, og partiet Venstre, som havde flertal
let i folketinget.

AFGØRELSEN AF ARKITEKTSPØRGS
MÅLET
Som understreget af Tietgen selv havde det op
rindelig været hans plan at overdrage bygge
riets ledelse til Chr. Zwingmann, mens han
havde sikret sig Meldahls »Assistance ved

Overledelsen«.19 Selv om Meldahl hermed me
re tænktes at skulle være Tietgens bygningsfag
lige konsulent under opførelsen af kirken efter
Zwingmanns udkast (fig. 138-39), synes det
ikke at have forhindret ham i at gøre sig visse
tanker om kirkens udformning. I en efterskrift
til et brev 28. maj 1874 til arkitekten Albert Jen
sen, p.t. konduktør ved Frederiksborg slot,
skrev han: »Nu maa vi To tales ved om Mar
morkirken – nu er det Alvor«. Og han tilføje
de: »Jeg tör ikke sige mere og dette er en stor
Hemmelighed (Meldahls understregning)«. Bre
vets margin er samtidig forsynet med en dimi
nutiv skitse svarende til hans udkast fra 187273, dvs. med en halvkugleformet kuppel på en
lav tambur (jfr. fig. 143).44 I et brev 29. aug.
1874 takkede Tietgen Meldahl for en plan, der i
kalke skulle sendes til Wien, – efter sammen
hængen at dømme sandsynligvis en bebyggel
sesplan til kirkepladsen. Baggrunden for denne
forsendelse fremgår imidlertid ikke. Tietgen
skrev videre: »Hvor bliver Deres eller Jensens
Plan (af)?«, og uddyber i et efterfølgende brev
l.sept.: »(...) det var Kirkeprojektet, som jeg
mente, og som jeg kun af Nysgerrighed spurg
te efter, da det ganske rigtigt er min Mening, at
der intet skal foretages til Vinter«. Om Zwing
manns
virksomhed
skrev
Tietgen:
»Planen
skulde jo Zwingmann arbeide paa, men jeg har
ikke hørt fra ham selv, kun indirecte at han
arbeidede«.22
Selv om han på dette tidspunkt næppe mang
lede arbejdsopgaver (jfr. især fuldførelsen af
Frederiksborg slot og opbygningen af Det kon
gelige Teater efter V. Dahlerups og O. Peter
sens tegninger), sad Meldahl ikke Tietgens op
fordring overhørig. Som det fremgår af en
udateret notits fra Tietgen (sekundært påtegnet
1875) sendte han en skitse, der uden navns
nævnelse blev overgivet til Zwingmann, for at
denne kunne arbejde videre på den. Sidstnævn
te var ifølge Tietgen meget nysgerrig efter at
kende skitsens forfatter, som han vel også uden
større besvær må have kunnet gætte sig til. An
tagelig er det denne skitse, Meldahl 8. dec. af
regnede for (s. 653f.), og som han diskuterede
med etatsråd L. P. Holmblad (jfr. fig. 148).
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Fig. 146. Opmåling af matriklerne 185 og 259, 1874. RA. – Cadastral survey of title nos. 185 and 259. 1874.

Meldahl var således ved udgangen af 1875
blevet stadig mere engageret i Marmorkirkesa
gen, mens Zwingmann efter Tietgens udsagn
næppe var kommet længere end til at bestille en
rullekran hos tømrermester Unmack.45 Den
væsentligste årsag til hans sendrægtighed viste
sig imidlertid at være en langsomt fremadskri
dende sindslidelse, der medførte, at han kort
efter måtte opgive sin arkitektvirksomhed.
Zwingmanns seneste arbejde blev restaurerin
gen af Tietgens ejendom, Strødam ved Hille
rød (1875).
Det er derfor forståeligt, at Meldahl i denne
situation, hvor han i praksis som eneste arki
tekt forestod arbejdet med kirkens projekte

ring, ønskede en præcisering af sin stilling.
Endnu i begyndelsen af januar 1876 havde
Tietgen således antydet, at Zwingmann kunne
komme med et projekt, udarbejdet på grundlag
af Meldahls skitse. I et brev l.febr. 1876 bad
sidstnævnte derfor Tietgen bekræfte, om han
ønskede, at Meldahl 1) udarbejdede det endeli
ge projekt til kirken og udparcelleringsplanen
for det omliggende areal, samt 2) som den ene
styrende arkitekt lod kirkebygningen fuldføre.
Det var for ham en æressag at overtage hver
vet, og karakteristisk nok undlod han også at
nævne spørgsmålet om honorar (jfr. også s.
639). Blot udbad han sig en skriftlig bekræftel
se på, at Tietgen anså sig som løst fra aftaler
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med andre arkitekter, dvs. foruden Zwing
mann, også løfter til Ludvig Fenger, der havde
været inddraget i forberedelserne (jfr. s. 643).
6. febr. forelå Tietgens accept, og hermed var
Meldahls ansættelse som Marmorkirkens arki
tekt omsider en fuldbyrdet kendsgerning.46

ØKONOMI OG ADMINISTRATION
Som fastslået i skødet på Frederiks kirkeplads
var en afgørende betingelse for grundens over
tagelse, at kirkebygningen fuldførtes inden 10
år, dvs. inden januar 1885, samt at der inden
udløbet af den første femårsperiode blev brugt
mindst 200.000 kr. (100.000 rdl.) på byggeriet.
Planen var fastlagt på et tidspunkt, hvor
Tietgen endnu havde grund til at være optimi
stisk mht. sin økonomiske situation. Midlerne
til kirkens opførelse kunne skaffes gennem ind
tægter, dels ved salget af de omliggende grun
de, dels ved overskuddet fra hans mange andre
virksomheder.
Denne kalkule kom imidlertid ikke til at hol
de stik. Usikkerheden omkring arkitektspørgs
målet bevirkede i første omgang en forsinkelse
på et par år, og da Meldahl 1877 omsider kunne
fremlægge de første tegninger, havde konjunk
turerne ændret sig. Det økonomiske uvejr, der
med Tietgens egne ord brød ud over Europa
efter den fransk-tyske krig, var også nået til
Danmark og havde nær opslugt hans sammensparede midler til kirkebyggeriet.47 Det er uvist, om han på dette tidspunkt havde en klar
oversigt over de samlede forventede udgifter.
Zwingmann havde i forbindelse med sit pro
jekt udarbejdet et overslag på 197.321 rdl.
(ca. 400.000 kr),18 og det er antagelig dette, der
blev lagt til grund for den førnævnte salgsbe
tingelse. En detaljeret beregning fra Meldahl
kendes tilsyneladende først fra 1882, og her var
det ganske andre beløb, der nævnedes, nemlig
en samlet forventet udgift på 902.357 kr.48 Da
regningerne omsider kunne gøres endelig op
ved kirkens fuldførelse 1894, anslog Meldahl
opførelsessummen til 1.383.996 kr.1 I realiteten
var Tietgens udgifter væsentlig mindre. For
uden de betragtelige indtægter ved salg af

grundene omkring kirken, kom adskillige do
nationer til det store foretagende, dels i form af
økonomiske bidrag, dels som regulære gaver
(inventargenstande). Tietgens eget 25-års jubi
læum ved Privatbanken 1882 gav således anled
ning til en indsamling blandt medarbejderne i
de 12 selskaber, han havde været formand i.
Hertil kom en kontant gave på 200.000 kr. fra
hans nærmeste venner, foruden oprettelsen
1884 af »Fondet til plastisk dekorativ Udsmyk
ning af Marmorkirken«, på initiativ af natio
nalbankdirektør M. Levy.49 Herfra indkom et
sted mellem 107.000 og 165.000 kr. Meldahl
selv var en af de første og største bidragydere
til fondet, ligesom hans beslutning om at arbej
de vederlagsfrit i sig selv var et økonomisk til
skud. Et initativ med en bredere folkelig op
bakning var den landsomfattende indsamling af
kobber til tækningen af kirkens kuppel 188283, startet på opfordring af maleren Lorenz
Frølich.50 Dette betød sammenlagt, at Tietgens
personlige udgifter formentlig næppe har været
større end 425.000 - 450.000 kr.51 Alligevel har
den stadige strøm af regninger gennem årene
tæret hårdt på hans pengebeholdning.
Da tiden nærmede sig for aflæggelsen af
regnskab til finansministeriet vedrørende den
første femårsperiode, gav både Meldahl og
A. F. Krieger udtryk for deres betænkelighed.
Meldahl selv henstillede til Tietgen, at denne
bad om udsættelse af terminen et år, ikke
mindst med den begrundelse, at arbejdet var
blevet forsinket to år på grund af en tidligere
arkitekts sygdom.52 Krieger, der ved udgangen
af 1878 kunne konstatere, at ingen af grundene
endnu var solgt, opkastede i sin dagbog det
ubehagelige spørgsmål: »Vil Estrup saa tage
det hele tilbage?«.53 I slutningen af 1879 viste
det sig imidlertid muligt at opstille et regnskab,
der sandsynliggjorde en samlet udgiftssum,
som langt oversteg det fastlagte beløb på
200.000 kr.54 Krieger bad dog alligevel Meldahl
om at bidrage til, at Tietgen tog sagen »roligt
og forstandigt« og ikke nægtede at besvare
spørgsmålet om anvendelsen af den aftalte
sum.55 I sin beretning 20. dec. 1879 fremholdt
Tietgen da også Zwingmanns sygdom som
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Fig. 147. Marmorkirkens facade mod Bredgade. Ældre fot. NM2. – The facade of the Marble Church towards
Bredgade.

den væsentligste årsag til forsinkelsen, men
kunne herudover dokumentere, at der til dato
var udført murer-, tømrer-, stenhugger- og an
det arbejde for en værdi af 141.545 kr. Hertil
kom andre udgifter, væsentligst en sum på
132.767 kr. til oparbejdning af et lager af Faksesten (jfr. s. 665) til kirken, således at de samlede
udgifter beløb sig til 360.510 kr.56 Som Krieger
noterede sig, havde Meldahl hindret Tietgen i
den forvildelse at fremhæve, at bygningen ikke
ville kunne blive fuldendt til 1885.57 I sit svar
16. jan. 1880 indskrænkede ministeriet sig til en
accept af det forelagte regnskab og en konstate
ring af, at det omhandlede forbehold vedrøren
de handelens ophævelse nu ikke længere havde
retslig gyldighed.58 Alligevel udarbejdede Mel
dahl en ny redegørelse til finansministeriet juli
1885, da 10-års fristen var udløbet. Heri hed
det, at kirken først kunne forventes færdig
1.jan. 1892. Forsinkelsen skyldtes flere for

hold, ikke mindst den omstændighed, at der
var nedrevet langt mere end oprindelig bereg
net af den eksisterende bygning, samt at meget
af stenhuggerarbejdet måtte udføres i Fakse,
hvilket nødvendiggjorde flere detaljtegninger
og kostbare modeller (jfr. s. 677f.).59 Det er
tankevækkende, at Meldahl her skød afslutningstidspunktet så langt ud i fremtiden som til
1892. Året forinden havde han været langt me
re optimistisk og nævnt 1888 som det år, hvor
kirken forventedes fuldført.60 Årsagen til hans
pessimisme kan hænge sammen med et for
hold, som han ikke nævnede i sin redegørelse:
Tietgens stadig forværrede økonomiske situa
tion efter en god periode 1881-83.61
De følgende år gik byggeriet meget trægt.
Tietgen havde, som Meldahl 1887 skrev til sin
medarbejder Albert Jensen, næppe råd til større
arbejder de første par år. Alligevel bevarede
bygherren sin optimisme. I et brev til Meldahl
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nævnede han, at han aldrig havde følt det som
en byrde. »Tværtimod jo mere broget det saa
ud i andre Henseender, desto gladere blev jeg
ved at gaae en Rundtour omkring den (kirken),
– og ikke mindst nu, da den efterhånden vinder
sin Skikkelse«.22 Til trods for, at Tietgen på
dette tidspunkt ikke længere kunne føle sig an
svarlig over for ministeriet mht. de i skødet
fastlagte frister, kom der december 1890 en fo
respørgsel fra finansministeriet på opfordring
af folketingets finansudvalg, om kirken frem
deles forventedes afsluttet 1892. Karakteristisk
nok undlod Meldahl i sit svar at nævne nogen
tidsfrist. Han anførte, at der til dato var for
brugt 1.032.248 kr., men at der fortsat restere
de arbejde med den indvendige dekoration og
inventaret. Som en afsluttende bemærkning,
der nok kunne bremse for yderligere utålmodi
ge spørgsmål, anførte han: »Vi have sandelig
Hastværks-Arbeide nok i vor Tid. Det var
Synd om Marmorkirken blev føjet til disse
Tal«.18 Arbejdet kom da også til at strække sig
endnu en række år, frem til 1894, en frist, Mel
dahl først nævnede i efteråret 1892.62
I modsætning til situationen omkring opfø
relsen af Frederik V.s kirke fandtes der intet
administrativt mellemled mellem bygherren og
hans arkitekt. Meldahl henvendte sig direkte til
Tietgen med sine økonomiske krav, og trods
beløbenes størrelse var denne »lige glad og fornøielig at arbejde for i den Sag«.63
På byggepladsen eksisterede der dog et hie
rarki. Meldahl havde overledelsen, men i det
daglige, praktiske arbejde med udførelsen af de
talrige tegninger og styringen af håndværker
nes og leverandørernes virksomhed, havde han
en stab af hjælpere. Et særligt bygningskontor
for Frederikskirkens opførelse blev indrettet i
en tidligere skolebygning på pladsen, og her
var skiftende tegnere og konduktører beskæfti
get. I de første år fra august 1876 til udgangen
af 1878 var arkitekt Emil Blichfeldt Meldahls
højre hånd og bistod ham i arbejdet med opteg
ning af de hovedtegninger, der skulle forelæg
ges for bygningsmyndighederne (jfr. s. 656f.).
Sammen med Blichfeldt, der også i studieårene
havde arbejdet for Meldahl, nævnes Georg

Tersling og Emil Lønholdt som tegnere i denne
periode. Tersling fremhævedes af Blichfeldt
som »den bedste Tegner af dem, der var den
gang«.64 1878 omtales han i et brev fra samme
som den, der tegnede på facaden, mens Løn
holdt arbejdede med trækonstruktionen, en
mindre betroet opgave.22 Ved udgangen af 1878
synes alle tre imidlertid at have forladt tegne
stuen. Blichfeldts plads blev overtaget af Albert
Jensen, der også tidligere havde arbejdet for
Meldahl (jfr.s. 648) og desuden under sin uden
landsrejse 1876-78 indsamlede studiemateriale
vedrørende kuppelkonstruktioner med henblik
på Marmorkirken.65
Selv havde Albert Jensen 1876 vundet Aka
demiets store guldmedalje med et projekt til et
sejrsmonument, – en kuppelbygning, der i hele
sin opbygning vidnede om arkitektens interes
se for Marmorkirken. Særlig med kuplens høje
rejsning fremførte han et motiv, der også op
tog Meldahl på dette tidspunkt, hvor projekt
tegningerne til kirken var under udvikling (jfr.
s. 654).66 I samarbejdet med Meldahl synes Al
bert Jensen først og fremmest at have været den
loyale medhjælper, der omarbejdede sin fore
sattes ideer, det være sig summarisk nedfælde
de skitser eller mundtligt formulerede ønsker,
til virkelighed på tegnebrættet og byggeplad
sen. Som en anden medarbejder på Marmor
kirkens tegnestue berettede, kom Meldahl blot
godt en gang om ugen og kunne så sige: »Ja,
dér maa vi have en vase«. Herefter skitserede
han en sådan med et stykke kul. Resten måtte
Albert Jensen om.67 Således var det også Mel
dahl, der bestemte motivet til altret, mens Jen
sen udførte de store vejledende tegninger (s.
735).68 Men Meldahl forsømte ikke at under
strege sin ophavsret på tegningerne, der ofte
(med en tyk tømmerblyant) er påført hans sig
natur, selv om disse udfra tegnemåden at døm
me utvivlsomt er udført af andre. Hovedparten
af hans store tegningssamling på Rigsarkivet er
således næppe egenhændig.69 Albert Jensens
samarbejde med Meldahl synes dog stort set at
være forløbet til begges gensidige tilfredshed,
selv om den sidstnævnte kunne være ubarm
hjertig hård i sin kritik. Dette kom især til ud-
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Fig. 148. Udkast til Marmorkirken, set fra øst og sydøst, januar 1876 og december 1875 (s. 653). RA. –
Proposal for the Marble Church seen from the east and south-east, January 1816 and December 1875.

tryk ved den uheldige prøveringning med de
nyopsatte klokker 1884 (s. 674).70 I de senere år
talte tegnestuen i øvrigt medhjælpere som arki
tekterne Carl Thonning og Harald Garde.

MELDAHLS FØRSTE PROJEKTER
1875-1877
Som nævnt ovenfor blev Meldahl allerede fra
slutningen af 1875 direkte inddraget i projekte
ringen af Marmorkirken og den omliggende

bebyggelse, selv om hans officielle udnævnelse
til eneansvarlig byggeleder først forelå februar
1876. Fra denne dato begyndte udførelsen af
projekttegningerne for alvor, men Meldahl
havde allerede gjort visse forarbejder. Foruden
de ældre udkast til både kirke og plads fra 187274 (s. 641f.) kendes to skitser af kirken fra øst
og sydøst, daterede henholdsvis l. dec. 1875 og
januar 1876 (fig. 148). Disse vil blive nærmere
omtalt nedenfor. I løbet af sommeren 1876 vi
des Meldahl desuden at have formet forskellige

Fig. 149. Udkast til Marmorkirken, sommeren 1876. Lermodeller (s. 654). Kunstakademiets Bibliotek. –
Proposal for the Marble Church, summer 1816. Clay Models.

Danmarks Kirker, København
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grupper i ler af kirken, såvel med som uden
kuppel, tillige med modeller af de omliggende
bygninger med forskellige pavillontage.71 To af
disse kirkemodeller er endnu bevarede (fig.
149). I forbindelse med salgsbetingelserne i
skødet hed det bl.a., at finansministeriet skulle
godkende planen af bebyggelsen (ikke kirken).
20. okt. 1876 forelå bebyggelsesplanen, der få
dage senere, 25. okt. fik regeringens godken
delse (fig. 153, s. 655). Bebyggelsesplanen blev
også sendt til Københavns Bygningskommission, der 9.jan. 1877 overdrog sagen til justits
ministeriet. Herfra kom 3. marts en approba
tion.72 Antagelig blev ved samme lejlighed
godkendt en facadetegning og et prospekt af
kirken. Begge tegninger var sammen med be
byggelsesplanen fremlagt som dokumentation
ved rigsretssagen i foråret 1877.73 4. sept. 1877
sendte Tietgen et antal gennemarbejdede teg
ninger af kirken til Bygningskommissionen for
at opnå byggetilladelse hertil (fig. 156-160, s.
656). Stadsbygmester Stilling ønskede dog me
re udførlige tegninger til belysning af en række
konstruktionsmæssige forhold. Disse fulgte
l.nov. 1877 (s. 661), og i samme måned kom
godkendelsen heraf.74
Inden for denne periode på godt to år under
gik Meldahls kirkeprojekter flere væsentlige
ændringer, først og fremmest hvad bygningens
øvre del (tamburen, kuplen og lanternen) an
gik. Men det skal samtidig understreges, at det
langtfra var det endelige forslag, som novem
ber 1877 fik bygningsautoriteternes approba
tion. Til belysning af projekternes gradvise for
vandling eksisterer foruden de ovenfor nævnte
tegninger, en lang række udkast i Rigsarkivet.
Ingen af disse er imidlertid daterede, og det
udviklingsforløb, som beskrives i det følgende,
må derfor tages med forbehold. To forskellige
forslag til et bestemt bygningsled kan meget
vel være samtidige og ikke nødvendigvis følge
efter hinanden. På samme måde kan arkitekten
under projekteringen i realiteten gribe tilbage
til ældre forslag og viderebearbejde disse.
Den tidligste fase repræsenteres af et projekt,
hvis udformning adskiller sig fra de tidligere
forslag mht. tamburens og kuplens udform

ning. I stedet for en ganske lav tambur på et
trinpodium (jfr. fig. 143-144) er tamburens
mure ført lodret ned til et – antageligt – svagt
skrånende tag, der dog næppe er synligt bag
den ydre ringmurs balustrade. Kuplen har an
taget en fladere form og fremtræder med en
skællignende beklædning, der foroven erstattes
af store buetunger. Lanternen er enten kegle
eller halvkugleformet. To tegninger af denne
version, udført på samme ark, er som nævnt
ovenfor daterede december og januar 18751876 (fig. 148).75 Samtidig genspejles den, om
end uden lanterne, i en af de to lermodeller,
som antagelig blev til under Meldahls landop
hold sommeren 1876 (fig. 149, t.v.). Den an
den model (fig. 149, t.h.) viser en yderligere
reduktion af kuplen, mens forpartiet til gen
gæld er forhøjet så meget, at kuplen næppe an
es i en betragtning af bygningen fra øst.76 For
uden disse synes Meldahl også at have eksperi
menteret med et projekt, hvor kuplen helt var
elimineret.71 Til belysning af projektet med den
lave, affladede kuppel findes yderligere et antal
opstalter, snit, samt en beliggenhedsplan af
hele pladsen (fig. 150-51, 199, 230). Endvidere
kendes en lille træmodel af bygningens øvre del
(jfr. s. 689). Disse illustrerer forskellige løsnin
ger til udformningen af tamburen (antal og
form af vinduer, indramning af disse med søj
ler eller medaljoner) og lanternen.
Enkelte af tegningerne viser kirken med den
omgivende projekterede bebyggelse i en ud
formning, der endnu adskiller sig fra den ende
lige (cordongesims over 2. etage i stedet for kolossalpilastre,
haveanlæg
ved
fløjene
mod
Bredgade (og Store Kongensgade) (fig. 151).
Hertil slutter sig en beliggenhedsplan, der viser
et ældre stadium i forhold til den approberede
af 25. (20.) okt. 1876 (fig. 150).77 En cirkulær
plads med et statuepodium er her angivet foran
kirken i den bredere åbning mod Bredgade. På
nord- og sydflanken af den omgivende bebyg
gelse er ejendommene trukket helt frem til ga
delinjen for at opnå et større bebygget areal.
Herigennem er planen antagelig kommet til at
kollidere med byggevedtægterne, der krævede
et på forhånd fastlagt gårdareal. Dette problem

MELDAHLS FØRSTE PROJEKTER

løstes i den senere plan ved at lægge et havean
læg foran bygningerne (jfr. fig. 153).78 Endelig
skal bemærkes, at planen (fig. 150) endnu ope
rerer med indlemmelse af det problematiske
sydvesthjørne mod Store Kongensgade.
Næste stadium af projekternes udvikling re
præsenteres antagelig af en version, hvor både
tambur, kuppel og lanterne er forhøjede (fig.
152, 154, 200). Dateringen af disse tegninger er
imidlertid vanskelig at fastslå. Muligvis er de
udarbejdede i løbet af efteråret 1876.79 Det er
således værd at bemærke, at der blandt tegnin
gerne af denne version findes eksempler med
en smallere hovedtrappe (fig. 152), svarende til
den
approberede
plan
fra
oktober
1876
(fig. 153). Et par tvær- og længdesnit viser
overvejelser om kirkens indre. Forhøjelsen af
tamburetagen havde nu skabt mulighed for ud
formning af en gallerietage over underetagen,
direkte belyst fra tamburens vinduer. På et
tværsnit mod vest er både indtegnet alter forne
den og klokker i lanternen. Desuden ses en ki
ste skitseret i kryptetagen under kirkegulvet,
placeret direkte under kuplens centrum (fig.
177). Dette kan have sammenhæng med de tan
ker, der ganske vist først formuleredes af Mel
dahl 1884, vedrørende indretning af kirken til
et mindesmærke for Grundtvig (jfr. s. 674).80
Men Meldahls overvejelser har ikke været af
sluttet med disse forslag, som en karakteristisk
påskrift på et af forslagene fra denne perio
de viser det, . en målangivelse vedrørende af
standen fra tamburens balustrade til kuplens
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Fig. 150. Bebyggelsesplan til Marmorpladsen med
projekteret byggeri i sydvesthjørnet, samt anlæg
med statue foran hovedfacaden i øst. Før oktober
1876 (s. 654). RA. – Development plan for Marmorplad
sen with projected buildings in the south-west corner, and
the plot with statue in front of the main facade, east.

krone med følgende tilføjelse: »bliver høiere«.81
Med planen fra oktober 1876 var udformnin
gen af bebyggelsen omkring Marmorkirken
imidlertid fastlagt. En kopi af planen i Rigsar
kivet (fig. 153) viser dog en skitseret bebyggel
se på en del af det problematiske hjørne i syd
vest (matrikelnr. 255-256), hvilket kunne tyde

Fig. 151. Udkast til Marmorkirkens hovedfacade og bebyggelsen mod Bredgade, o. 1876 (s. 654). 1:600. RA.
– Proposal for the main facade of the Marble Church and buildings towards Bredgade.
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Fig. 152. Udkast til Marmorkirken med for
højet kuppel, o. 1876 (s. 655). 1:600. RA. –
Proposal for the Marble Church with heightened
dome, c. 1876.

på, at tankerne om erhvervelsen af disse grunde
endnu ikke var opgivet. På samme måde var
ejendommene mod Bredgade ført imod nord

Fig. 153. Bebyggelsesplan til Marmorpladsen, oktober 1876 (s. 655). RA. – Development plan for Mar
morpladsen, October 1876.

på den grund, hvor den russiske kirke sidenhen
skulle placeres.82
Bygningernes facader har formentlig samti
dig fået deres endelige form, som en række opstalter viser det (fig. 154, 230). Kirken derimod
viser forskellige ændringer. Trinpodiet i øst er
(atter) ført omkring den fremspringende portikus. Samtidig er både tamburen og kuplen for
højet. Disse og et antal beslægtede udkast re
præsenterer antagelig et forstadium til det gennemtegnede
projekt
fra
september
1877
(fig. 156-60).83 Det kan være et forslag, svaren
de hertil, der præsenteredes for bygningsautorieterne i foråret 1877. Ved samme lejlighed er
antagelig blevet fremstillet en litografi af be
byggelsesplanen, der i modsætning til fig. 153
viser den udvidede hovedtrappe. Litografien
fremlagdes, tillige med tegninger af kirken i
rigsretten marts-juni 1877 (fig. 155).84
4. sept. 1877 foreligger det antagelig første,
hele, gennemarbejdede sæt af tegninger, der
sendtes til Københavns Bygningskommission.
Sættet omfattede tre planer (bebyggelsesplan,
jfr. fig. 155, kælderplan, samt to etageplaner,
opstalter (hovedfacade mod Bredgade, facader
mod syd og vest) og snit (længdesnit) (fig. 156-
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Fig. 154. Udkast til Marmorkirken og den omkringliggende bebyggelse, o. 1876-77 (s. 656). 1:600. RA. –
Proposal for the Marble Church and the buildings round it, c. 1876-77.

60)). Originaler til hovedparten af disse er be
varet i Rigsarkivet, mens et antal genparter fin
des hos Bygningskommissionen.85 Tegninger
ne var ledsaget af en ansøgning fra Tietgen om
byggetilladelse til kirkens opførelse, herunder
tilladelse til nedrivning af ældre dele over 19
alens højde (ca. 11,9 m), dvs. fra en linje, e-f,
lagt ved de indvendige arkaders toppunkt (fig.
158). Desuden tilladelse til opførelsen af kirken
i en samlet højde af 90 alen (kuppel og lanterne
tilsammen 40 alen høje), idet ydermurene op
førtes af mursten, beklædt med marmor, søj
ler, gesimser og balustrader af massivt mar
mor, suppleret med Faksekalk og cement (balustre). Endelig skulle figurer og vaser være en
ten af zink eller Faksesten, mens kuplen og lan
ternen tænktes beklædt med fortinnede jernpla
der på et skelet af jern- og træspær. Kælderen
skulle overhvælves med betonhvælv.86
Med dette projekt var Marmorkirkens ud
formning i hovedtræk lagt fast, men adskillige
enkeltheder skulle omarbejdes under bygge
processen. Hertil kom som det væsentligste, at
kirkens proportionering gradvist ændredes ved
en forhøjning af de øvre partier, således at høj
deforholdet snarere blev 1:1 fremfor 5:4 for un
derbygningens (inklusive tambur) forhold til
kuppel og lanterne. Nedre stokværk, der op
rindelig tænktes genanvendt, smykkedes af do-

risk søjleorden og kronedes af en triglyffrise i
stedet for den senere attikaetage (fig. 156). Her
på var som på den opførte kirke en balustrade,
smykket med statuer og vaser. Hovedportalen,
hvis fronton udfyldtes af et relief, hvilede på et
højt trinpodium. Mod vest elimineredes den

Fig. 155. Bebyggelsesplan til Marmorpladsen, før
september 1877 (s. 656). RA. – Development plan for
Marmorpladsen, before September 1877.

Fig. 156. Hovedfacade,
4. sept. 1877 (s. 656).
1:600. RA. – Main faca
de, 4th September 1877.

Fig. 157. Plan af under
etage, 4. sept. 1877 (s.
656). 1:600. RA. – Plan
of the lower storey, 4th
September 1877.

Fig. 158. Længdesnit
mod syd, 4. sept. 1877
(s. 656). 1:600. RA. –
Longitudinal section to
the south, 4th Septem
ber 1877.

Fig. 159. Plan af tamburetage,4. sept. 1877
(s. 656). 1:600. RA. –
Plan of the tambour le
vel, 4th September
1877.
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oprindelige søjleportal, ligesom de to sidedøre
blev blændet (sidenhen erstattet med vinduer).
Tamburetagen hvilede på en høj glat sokkel.
Vinduerne var her indsat i nicher, indrammede
af joniske søjler og adskilt af medaljonprydede
piller. Over hvert vinduesfag var en indskriftsfrise. En massiv balustrade med vaser kronede
denne etage. Herover rejste den svagt tilspidse
de halvkugleformede kuppel sig, leddelt med
dobbelte ribber over hvert af tamburetagens
vinduesmellemrum. 12 cirkulære kvistvinduer
gav lys til kuplens indre skal. Øverst var lanter
nen, kronet af en kuppel med samme profil
som den store. En fløj stang med et kors afslut
tede kirken.
Også hvad det indre angik, viste dette pro

jekt en version, der kom tæt på den opførte
bygning (fig. 158). Dog skulle visse detaljer i
udsmykningen blive ændret (eliminering af de
fritstående figurer foran de blændede nicher,
udformningen af medaljonerne mellem arka
derne, samt dekorationen af tamburetagen af
kuplen). Den indre kuppel, hvis profil var om
trent kongruent med den ydres, var øverst gen
nembrudt af en tragtformet lysskakt mod lan
ternen.
Af særlig interesse er indretningen af kælde
ren, der med fire koncentriske rækker piller op
deltes i et system af korridorer omkring et cen
tralt rum (fig. 160). Dette kan muligvis hænge
sammen med planerne for omdannelsen af kæl
deren til en gravkrypt (s. 674f.).

Fig. 160. Kælderplan, 1877 (s. 656).
1:600. RA. – Plan of basement,
1877.
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Stadsbygmesterens erklæring, der tiltrådtes
af kommissionens øvrige medlemmer 22. sept.
1877, var en principiel godkendelse af bygge
planerne. Dog ønskedes der mere udførlige detaljtegninger til belysning af de dekorative leds
fastgørelse, samt til kuplens og lanternens kon
struktion.86
Et sæt tegninger, daterede l.nov. 1877, kan
være identiske med det materiale, der fremsendtes til Stadsbygmesteren (fig. 231).87 En
plan af tamburetagen med nedre ringmurs ba
lustrade har kunnet give information om det
første tvivlsspørgsmål i kommissionens notat,
men herudover savnes mere detaljerede udkast
til kuppel og lanterne. Antagelig har det været
Meldahls agt at udarbejde disse yderligere, men
først 13. april 1879 fremlagdes et sæt detaljere
de konstruktionstegninger (s. 661f.). Det skal
dog understreges, at såvel kuplen som lanter
nen i tegningerne fra november 1877 er svagt
forhøjet i forhold til septemberudkastene (fig.
156, 231).88

PROJEKTER 1878-79
Spørgsmålet om kuplens konstruktion skulle
de følgende år især beskæftige Meldahl og hans
medarbejderstab. 4. april 1878 skrev arkitekten
ganske vist optimistisk til Tietgen, at kon
struktionen snarest ville blive fastlagt.89 Men
der kom til at gå endnu et år, før arbejds
tegningerne kunne præsenteres. I den mellem
liggende tid indsamledes de nødvendige oplys
ninger fra ind- og udland. Således sendte bl.a.
Albert Jensen en rapport fra Italien, hvor han
havde undersøgt forskellige murede kupler.90
Desuden korresponderedes der med en række
håndværkerfirmaer og leverandører for at fa
fastslået det mest velegnede materiale til den
ydre og indre kuppelskal.91 Fra denne fase ken
des forskellige konstruktionstegninger, til dels
daterede, heriblandt fra ingeniøren F. A. H.
Wagner, der også skulle kontrolberegne den
endelige konstruktion af den indre kuppel,
samt fra tømrermester J. W. Unmack, som fik
overdraget udarbejdelsen af den ydre skals træ
konstruktion.92
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Samtidig med disse overvejelser undergik
kirkeprojektet stadig ændringer. Kuplen og
den tilhørende lanterne øgede fremdeles deres
højde. Også tamburetagen blev omformet. Det
te fremgår af en stor, gennemarbejdet facade
tegning (fig. 201).93 I stedet for den ældre ver
sions søjleindrammede vinduesnicher omslut
tes de enkelte fag nu af rundbuede arkader,
mens de joniske støtter (her ændret til pilastre)
er anbragt parvis foran de mellemliggende pil
ler. Derved opnås en mere harmonisk, visuel
forbindelse til kuplens ribber. Ved omarbejd
ningen af denne etage er selve vindueszonen
forhøjet, mens den underliggende glatte sokkel
tilsvarende er reduceret. For kuplens vedkom
mende har den øgede højde muliggjort intro
duktionen af en ekstra række kvistvinduer.
13. april 1879 forelå det næste, større sæt teg
ninger, der præsenteredes for Bygningskommissionen, ledsaget af en ansøgning fra Tietgen
om godkendelse af kuplens konstruktion (fig.
161-162). Heri anførtes det samtidig, at byg
ningens samlede højde var øget fra 90 til 94
alen.94 Et antal udaterede tegninger viser en ud
formning af kirken, der synes at repræsentere
et mellemstadium mellem disse udkast og det
førnævnte (fig. 201).95 En facadeopstalt (fig.
202) viser en mere udsmykket version af pro
jektet fra april 1879 (fig. 161), bl.a. med seg
mentformede prydgavle over kuplens nederste
kvistvinduer og dekorative borter på ribberne.
Blandt de udaterede skitser findes også forskel
lige forslag til den indre udsmykning, hvor
kuplen er vist enten med en klassisk kassettede
koration eller med en figurativ udsmykning,
beslægtet med den endelige udmaling.
Projektet af 13. april 1879 repræsenterede bå
de ifølge Meldahls og Tietgens egen opfattelse
den endelige version, der kunne danne grund
lag for udarbejdelsen af de store arbejdstegnin
ger.96 Dette skulle imidlertid ikke komme til at
holde stik. Proportioneringen af kuplen og lan
ternen havde endnu ikke fundet sin definitive
løsning, hvilket fremgår af en sammenligning
mellem profilerne fra 1879 og en opstalt fra
1883-84 (fig. 170). Flere dekorative enkelthe
der, vigtigst nok den valgte søjleorden, skulle
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Fig. 161. Hovedfacade, 13. april 1879 (s.
662). 1:600. RA. – Main facade, 13th April
1879.

også ændres. Der savnes imidlertid et samlet,
gennemarbejdet sæt af tegninger, som opsum
merer alle disse forandringer.
Forslaget fra april 1879 omfattede 12 tegnin
ger (mærkede fra »A« til »L«), Foruden disse,
der sendtes til kommissionen, henstod ifølge
Tietgen på kirkens kontor en model af tagkon
struktionen og hvælvingen, som gav »fuld
stændig Oplysning om alle Konstruktionens
Elementer«. Desværre var den for stor til at
kunne transporteres.97 Dette må antagelig dreje
sig om en af de store modeller, der endnu hen
står i kirken (jfr. s. 689).
Facaden fremtræder som en forenklet udgave
af fig. 202. Som nævnt var bygningens højde
øget til i alt 94 alen (heraf målte kuppel og
lanterne tilsammen 46 alen, en øgning på 6 alen
i forhold til 1877). Men heller ikke dette var det
endegyldige mål. Allerede 22. april kunne

Tietgen i forlængelse af sit første brev oplyse,
at overkanten af kuppel og lanterne »af perspectiviske Hensyn« ville blive løftet yderligere
1 á 2 alen udover de i tegningerne fastlagte høj
der.98 Forhøjelsen af kuplen muliggjorde intro
duktionen af den tredje række kvistvinduer
(fig. 161). Indvendig er opbygningen i hoved
træk identisk med den færdige kirke, selv om
proportioneringen,
først
og
fremmest
af
kuppeletagen, skulle ændres. I underetagen er
stadig angivet et antal statuer foran de blænde
de nicher, men der er ikke indtegnet inventar
stykker. Dog bemærkes det, at den indskudte
gallerietage mellem arkaderne videreføres i vest
(fig. 162). Et indskriftsbånd med en tekst, sva
rende til den nuværende, danner overgang til
tamburetagen. Her er indføjet 12 søjlepar afjonisk orden som en pendant til eksteriørets støt
ter. Over en bladkrans og en kraftig, udkraget
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Fig. 162. Længdesnit mod syd, 13.
april 1879 (s. 662). 1:600. RA. – Lon
gitudinal section to the south, 13th April
1879.

gesims hæver den indre kuppelskal sig, udfor
met i en lavere version i forhold til det første
projekt, der forelagdes kommissionen. Indde
lingen med kassetteprydede ribber imellem
bredere baner af figurudsmykkede felter svarer
i hovedtræk til det endelige. Øverst lukkes
kuplen af en kalot, smykket med Helligåndsduen.
Det var i ansøgningen fra 4. sept. 1877 an
ført, at kirkens ydermure tænktes opført i mur
sten med marmorbeklædning, mens søjler, ge
simser og balustrader skulle være af massivt
marmor, suppleret med Faksekalk og cement
(s. 657). I Tietgens følgebrev 13. april 1879 hed
det nu, at muren alene opførtes af mursten med
indlagte led af Faksesten eller sandsten, idet bå
de den ud- og indvendige mur pudsedes med
cement. Også søjlerne projekteredes i mursten
med en beklædning af Faksesten.

Det centrale punkt i ansøgningen var dog en
godkendelse af kuplens og lanternens kon
struktion, udført ifølge Meldahl på grundlag af
undersøgelser og iagttagelser både fra ind- og
udland, kombineret med erfaringer, indhøstet
ved tårnbyggerierne på Kronborg og Frede
riksborg.99 Det afgørende princip havde været
at udforme konstruktionen således, at lanter
nens og den ydre kuppels bevægelser isoleredes
fra den indre kuppel. Den ydre skal hvilede,
tillige med lanternen, på et system af 36 mure
de bærepiller. Selve den ydre trækonstruktion
var udformet af tømrermester Unmack i sam
arbejde med Meldahl, mens ingeniør Wagner
havde udført de nødvendige beregninger.100
Konstruktionen blev godkendt af stadsbygmesteren, men først efter visse supplerende æn
dringer
(bl.a.
introduktion
af
forbindende
94
murbuer mellem bærepillerne).
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Fig. 163. Ruinens indre, set mod øst. Xylografi i »Illustreret Tidende«, 1876. – The interior of the ruin, seen
towards the east.

BYGGEPLADSENSETABLERING
De første par år efter Tietgens overtagelse af
Marmorpladsen foregik intet videre på bygge
pladsen. Som nævnt s. 648 betød Zwingmanns
sygdom en forhaling af det forberedende arbej
de, og da Meldahl i foråret 1876 omsider over
tog ledelsen, hengik der endnu godt et år, før
de første tegninger og en plan for byggeriet
kunne
fremlægges
til
bygningsmyndighedernes approbation. Ganske vist forelå der allerede
før 1877 tilbud på leverance af sten fra Fakse
stenværksteder (1874) og på udførelse af sten
huggerarbejde fra firmaet H. Olsen (1876),
men ingen af disse havde praktisk betydning på
et tidspunkt, hvor det gennemarbejdede pro
jekt endnu ikke var fremlagt.101
27. sept. 1877 godkendtes byggeplanens ho
vedpunkter, herunder den indledende nedriv
ning af de ældre bygningsdele over linjen »e-f«
i længdesnittet (fig. 158). Nedbrydningsarbej-

det omfattede også optagning af de gamle
sandstensfundamenter i kirkens indre (fra den
indre søjlekrans, jfr. fig. 61) og opfyldning af
hullerne. Derimod vides det ikke sikkert, om
der også samtidig blev foretaget undersøgelser
af fundamentet, som det nævnes i et udateret
og ikke-signeret tilbud.102 Selv om der først 11.
marts 1878 officielt åbnedes for tilbud på Mar
morkirkens kontor,103 forelå der allerede flere
tilbud 1877, i første række fra håndværkere el
ler firmaer, som Meldahl og Tietgen tidligere
havde samarbejdet med. Det gjaldt tømrerme
ster J. W. Unmack, murermester C. P. Wienberg, stenhugger H. Olsen, samt kalkbruddet i
Fakse, der bestyredes af Tietgens svoger, fabri
kant Sofus Jørgensen. Under det mangeårige
byggeri skulle det imidlertid vise sig nødven
digt også at gøre brug af konkurrence på grund
af den knappe økonomi. I enkelte tilfælde ind
hentedes udenlandske tilbud for at presse de
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hjemlige priser. Reaktionen udeblev heller
ikke. Således dannede de københavnske sned
kere en ring, da omkostningerne vedrørende
stolestaderne skulle fastlægges, og kun en
enkelt, snedkermester Andersen i Hillerød vo
vede at bryde den.104 Periodevis uro blandt kø
benhavnske bygningsarbejdere (f.eks. murer
strejke 1890) og det højere prisniveau i hoved
staden fik også Meldahl til at henlægge forskel
ligt arbejde i provinsen, bl.a. færdighugningen
af en række bygningsled i Fakse. Dette betød
dog på den anden side, at der måtte udføres
flere arbejdstegninger og modeller til vejledning. 105
Efteråret 1877 gik arbejdet for alvor i gang.
December dette år havde Wienberg udført fun
damentoptagningen i kirkens indre.106 Herefter
fulgte nedrivningen af de øvre og mere brøstfældige dele af bygningen, i alt beregnet til
35.800 fod3 (omfattende store partier af den
vestligste del). Dog valgte man midlertidig at
skåne østfacaden, der indtil midten af 1880’rne
stod som en skærm foran den nye kirke
(fig. 164). November 1878 afregnedes for regu
leringen af den indre pillekrans, herunder opmuring af de manglende dele i bornholmske
sandsten med marmorbeklædning, – gesimser
og -profilled. 29. maj 1879 forelå regningen for
fuldførelsen af de seks vestligste arkader, og
17. nov. samme år meddelte Wienberg endelig,
at han havde opført 45.000 fod3 murværk af
den indre ringmur, svarende til en linje, belig
gende ca. 10 alen over den fastlagte grænse for
nedrivningen.106
Det var oprindelig hensigten i vid udstræk
ning at genanvende den eksisterende marmor
beholdning, suppleret med materiale fra norske
marmorbrud. Dette måtte imidlertid opgives. I
stedet for kom tegl og kalksten fra Fakse og
Øland til at indtage en dominerende plads ved
opmuringen af bygningens øvre partier. Man
havde også overvejet at benytte Fakse kalkste
nen til murfyld, men fabrikant Sofus Jørgensen
fik overbevist Tietgen om, at dette materiale
var for dyrt hertil, og samtidig hårdere end
nødvendigt.107 Stenene fra Fakse fik derfor en
mere fremtrædende anvendelse til gesimser,

665

konsoller, balustre og søjler (tamburetagens
ydre støtter), suppleret med Ølandssten, navn
lig til de vandret beliggende dele. For at få
kalkstenen til at ligne marmor i farven, eksperi
menterede man med en imprægnering af en
guldopløsning,1 mens de murede partier dækkedes af cementpuds (jfr. s. 702). Murstenene
til byggeriet leveredes via grosserer I. Th.
Christensen fra Mullerup (nær Kalundborg),
Frederiksholms og Gl. Antvorskov teglværker,
samt fra Rydbeck i Norge.91
I årene, hvor byggepladsen var i funktion,
arbejdedes der samtidig på opførelsen af det
omgivende
bygningskompleks.
De
særlige
materiallagre og værksteder til Frederikskirken
synes dog at have været afsondret inden for et
højt plankeværk, der forløb rundt om bygnin
gen. For at lette arbejdet med transport af ma
terialer anlagdes et system af sporvognsskinner
til arbejdsvogne, trukket af en »lokomobil«.108

Fig. 164. Marmorkirken, set fra Amalienborg plads
før ombygningen af den gamle hovedfacade, o. 1885
(s. 665). Fot. Tryde, NM2. – The Marble Church seen
from Amalienborg before the alterations to the main faca
de, c. 1885.
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Fig. 165. J. D. Herholdt: Projekt til Mar
morkirken,
februar
1880.
Hovedfacade
(s. 666). 1:600. Kunstakademiets Biblio
tek. – J. D. Herholdt: Proposal for the Marble
Church, February 1880. Main facade.

PROJEKTER O.1880-1884
I årene mellem 1880 og 1884 fastlagdes kirkens
udformning på en række væsentlige punkter.
For de nedre partier gjaldt det introduktionen
af en lav mezzaninetage i stedet for den tidlige
re triglyffrise. Dette skete samtidig som en
konsekvens af søjleordenens ændring fra dorisk
til korintisk orden. Også i tamburetagen ind
førtes højere og slankere korintiske søjler, hvil
ket på tilsvarende vis påvirkede udformningen
af gesimsen ovenover. Fastlagt blev endelig
kuplens rejsning og formen på de tre rækker
kvistvinduer, lanternen og fløjstangen. Som
nævnt ovf. savnes detaljerede hovedtegninger,
der opsummerer alle disse ændringer; men der
eksisterer en lang række udkast, som genspejler
arkitektens mange overvejelser før det ende
gyldige resultat. Den store aktivitet på kirkens
bygningskontor i disse år følges op af en lige så
stor travlhed på byggepladsen, kulminerende

med fløjstangens rejsning september 1883 og
kuplens kobberdækning 1884-85.
På dette tidspunkt, hvor arbejdet med Mar
morkirken således var vidt fremskredent, kan
det derfor undre at møde to alternative forslag
til kirkens udformning, udkastet henholdsvis af
den 62-årige J. D. Herholdt og hans 40 år yngre
kollega, Carl V. Petersen. Herholdt sendte 3.
marts 1880 – tilsyneladende uopfordret – en
skitse til kirken, der på flere punkter afveg fra
Meldahls egne projekter (fig. 165).109 Rotun
dens nedre stokværk med den sekssøjlede por
tal og cirkulære glughuller over hovedetagens
vinduer bringer snarere Harsdorffs forbillede i
erindring, mens tamburen og navnlig kuplen
efter hans eget udsagn var udformet efter møn
ster i Firenze og Rom. Meldahl takkede venligt
for Herholdts interesse for sagen, men beklage
de, at han desværre ikke kunne gå ind på æn
dringer i den antydede retning nu, hvor man
var nået så langt.110 Det andet projekt hidrører
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ligeledes fra 1880 og er udarbejdet af Carl
V. Petersen, ifølge Meldahls eget notat på for
anledning af Theophilus Hansen.111 Petersen
valgte ligesom Herholdt at bevare bygningens
nedre partier til og med mezzaninetagen, samt
at pryde hovedfacaden med en sekssøjlet portikus (fig. 166). I lighed med Zwingmanns for
slag (fig. 138) er tamburen (med en krans af
tætstillede søjler) og kuplen placeret direkte på
den ydre ringmur. Den oprindelige vestportal
er sløjfet ligesom indgangen i syd, men har fået
en erstatning i form af en lav tilbygning i trekløverbladsform. Endelig har kirken i nord fået
en kampanile, kronet af en diminutiv tempel
bygning. Det rigt udsmykkede interiør har
som Jardins kirke en indre søjlekrans, her dog
kun ført op til første etage. Den lave indre kup

Fig. 166. Carl V. Peter
sen: Projekt til Marmor
kirken, 1880. Hovedfa
cade
med
kampanile
(s. 667). 1:600. Kunsta
kademiets
Bibliotek.
–
Carl V. Petersen: Proposal
for the Marble Church,
1880. Main facade with
campanile.
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pel, hvis udsmykning har stærke mindelser om
Meldahls egne forslag, overdækkes af den høje
re ydre skal, udført tilsyneladende som en jern
konstruktion (fig. 203).
30. okt. 1880 bragte Illustreret Tidende en
stor xylografi af Marmorkirken, udført efter
tegning af Carl Petersen (fig. 169). Et farvelagt
prospekt (fig. 135) viser kirken i samme ud
formning, omend fra et højere synspunkt og en
længere distance. Tegningen er ikke signeret,
men det er fristende ligeledes at tilskrive den til
Carl V. Petersen, ophavsmanden til det før
nævnte projekt.112 Sammenlignet med fig. 161
fra 1879 forekommer mindre variationer i for
partiet (ændring af sidefelternes højde ved øst
portalen), kuplen (ændring af kvistvinduernes
form, udeladelse af den øvre række, forandring
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af beklædningens karakter og (vistnok) af selve
rejsningen) og lanternen (kuglekrennellering på
balustraden, forandring af fløjstangen, samt
(tilsyneladende) af lanternekuplens form). En
facadetegning og to prospekter kan repræsente
re et forstadium til denne fase.113
I løbet af tidsrummet november 1880 til
marts 1881 er efter alt at dømme foregået en
række overvejelser omkring fastlæggelsen af
den rette søjleorden, såvel for eksteriøret som
for interiøret.114 En overgangsfase genspejles i
fig. 167, hvor det nedre stokværks toskanske
orden er erstattet af en jonisk (pseudojonisk
med guirlandesmykket prydbælte i stedet for
ægge- og perlestav). Beslægtede kapitæler er
anbragt i tamburetagen. Dog er en forlængelse
af det nedre led løst skitseret. Heller ikke ind
gangspartiet er optegnet i alle detaljer. Således
er de to sidedøre udeladt, mens kun nedre parti
af midterdøren er angivet.115 Formentlig samti
dig med dette udkast er tre dækblade med alterFig. 167. Udkast til facaden, o. 1880-81 (s. 668). RA.
– Proposal for the facade, c. 1880-81.

Fig. 168. Projekt til hovedfacaden med forhøjede hjørnesøjler 1880 (s. 669). RA. – Proposal of the main facade
with heightened corner columns, c. 1880.
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Fig. 169. Prospekt af Frederikskirken med omgivelser. Xylografi efter tegning af Carl Petersen (s. 667). Fra
»Illustreret Tidende«, 30. okt. 1880. – View of Frederikskirken and setting. Xylograph after the drawing by Carl
Petersen. From »Illustreret Tidende«, 30th October 1880.

nativer til hovedportalen. En enkelt af disse er
endda udformet med en sekssøjlet portikus
(fig. 168).116 Fra samme fase er antagelig også et
udkast til tambur og kuppel med angivelser af
højder. Kuplens højde er her angivet til 29,6
alen, svarende til den endelige, mens lanternens
udformning endnu ikke er definitivt fastlagt.117
Foråret 1881 synes valget af den korintiske
orden at være foretaget (jfr. s. 673). Dog synes
Meldahl i første instans at have opereret med en
lavere, enklere version, som vist på fig. 286.118
Som nævnt ovf. havde søjleordenens ændring
tillige betydning for hovedgesimsens udform
ning. Den ældre triglyffrise er således også på
sidepartiet i nord erstattet med en glat frise,

Danmarks Kirker, København

hvori mezzaninvinduer løst er skitseret, mens
hovedportalens entablatur prydes af en frise
med guirlander, holdt af engle. Den endelige
løsning var heller ikke truffet mht. forpartiets
hjørnesøjler, der sidenhen skulle erstattes af pilastre (jfr. s. 679). En række dækblade viser for
slag til en forhøjelse af disse, der øverst krones
af
vingede
figurer,
stående
på
kugler
119
(fig. 168).
Introduktionen af den korintiske
orden i tamburetagen medførte ligeledes æn
dringer af arkitraven (jfr. s. 673). Man synes
samtidig at have overvejet introduktionen af i
alt 24 knælende englefigurer i stedet for vaser
på balustraden ovenover.120
8. sept. 1883 kunne korset, der kronede Mar-
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Fig. 170. Hovedfacade mod
Bredgade, o. 1884(s. 670). 1:600.
RA. – Main facade on to Bredga
de, c. 1884.

morkirkens lanterne, afdækkes (fig. 175). Her
med er markeret en terminus ante quem for
udformningen af kuppelprofilen og lanternen.
En række daterede tegninger af lanternen fra
første halvdel af 1883 bekræfter, at denne nu
har fået sin definitive form med et supplerende,
obelisklignende spir over den oprindelige kup
pelafdækning.121 Ideen til denne tagform hid
rørte fra maleren Heinrich Hansen, men Mel
dahl noterede dog, at han, ifald han kunne have
ladet den udføre i model forinden, ville have
ladet den blive »saaledes som den først var pro
jekteret«.1 Et antal skitser viser forskellige for
studier til lanternespiret.122 En udateret tegning
af østfacaden gengiver kuplen i den endelige

udformning med tre rækker kvistvinduer, men
savner endnu forskellige enkeltheder i tambur
etagen, som først er tilkommet i løbet af 1884
(fig. 170).123 At Meldahl endnu på dette tids
punkt overvejede kuplens form, fremgår også
af et brev fra Berlin 19. april 1883 til Albert
Jensen, hvor en række ændringer foreslås: sam
mentrækning
af
kuppelribberne,
hævning
(ca. 6-8 tommer) af kuplens rendelinje over ba
lustraden (»Derved tages ogsaa lidt bort fra
Kuplens tykke Nederdel.«) og reduktion af
kuplens tilspidsning ved overgangen til lanter
nen. Desuden anbefalede Meldahl at lade balu
straden på forpartiet løbe frem på selve portal
fremspringet. »Dette har jeg seet her og det
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gjør ganske fyldig og giver lidt mere (?) Barok
stilens former«.91
I løbet af 1884 videreførtes arbejdet på tam
buren (bl.a. opsætning af vaser), kuplen og lan
ternen. Samtidig forberedtes færdiggørelsen af
de nedre partier mod nord, syd og vest, herun
der indsætning af skrifttavler over de respekti
ve portaler, samt opstilling af de første profetfi
gurer på den nedre balustrade (s. 680). Fra dette
stadium stammer antagelig en række udkast til
bagpartiet og sydfacaden med angivelse af
skrifttavler, omend ikke med den endelige
tekst.124 Et par forslag til udsmykningen af de
to facader viser, at man havde overvejet ind
sætning af en portrætmedaljon af bygherren (?)
enten over vest- eller sydportalen (jfr. fig. 172).

BYGGEARBEJDER 1880-1884
Som nævnt s. 651 var den første halvdel af
1880’rne præget af stor travlhed, hvilket også
havde
sin
naturlige
sammenhæng
med
Tietgens forbedrede økonomiske situation net
op på dette tidspunkt. Ifølge Meldahls opgørel
se juli 1885 var der da i alt brugt 781.264 kr.
(overstreget og korrigeret: 1.o58.749 kr.), en
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Fig. 171. Udkast til forpartiet med tilføjelse af ekstra
pille ved de to hjørnesøjler (s. 671). RA. – Proposal
for the front with the addition of an extra pillar by the two
corner columns.

kraftig forøgelse i forhold til status ved udgan
gen af 1879 (s. 651).
Mens man i tiden frem til 1879 havde kon
centreret sig om retableringen og den videre
opmuring af den indre ringmur, påbegyndtes
fra 1880 for alvor arbejdet med eksteriøret. Maj
dette år kunne Wienberg melde, at godt 13.000
fod3 murværk var nedbrudt i ydre ringmur,

Fig. 172. Udkast til bagpartiet med portrætmedaljon (Tietgen?) over indgangsdøren. Ca. 1884 (s. 671). RA. –
Proposal for the rear of the building with portrait medallion (Tietgen?) over the door, c. 1884.
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Fig. 173. Ruinens nordvesthjørne med angivelse af murpartier til nedrivning (skråskravering med kraftig
streg) og nyopførelse i mur (vandret skravering) eller kvadersten (tæt skravering i spinklere streg) (s. 672). RA.
– The ruin’s north-west corner with walls to be demolished (heavily hatched) and new walling (horizontal hatching) or
ashlars (fine hatching).

mens henved 20.000 fod3 var blevet nyopført i
genanvendte marmorkvadre, mur- og brud
sten (sandsten). Et indtryk af arbejdets karakter
kan fås af to tegninger, der angiver de partier,
som skal nyopføres af murværk, samt de dele,
der skal nedrives eller sættes med ny kvadre
(fig. 173-174). Opførelsen af nedre ringmur videreførtes også de næstfølgende år.

September 1881 var muringen af indre ring
mur nået til tamburetagen, hvor både de ud- og
indvendige søjler opsattes. Som det fremgik af
projekttegningerne, tilkom forskellige ændrin
ger netop i denne etage, hvilket afspejler sig i
byggeregnskaberne. Således
måtte
man fra
Fakse stenværksteder forhøje de bestilte søjle
skafter to gange før leveringen 22. maj 1881.

Fig. 174. Ruinens sydvesthjørne med angivelse af murpartier til nedrivning eller opmuring (jfr. fig. 173). RA.
– The south-west corner of the ruin showing the walls to be demolished or rebuilt (cf. fig. 173).
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20. okt. s.å. indløb yderligere ordrer på at ind
stille arbejdet med hugningen af de fire sidste
alen af søjlerne, da disse atter skulle forhøjes og
formen ændres.125 Kapitælerne undergik på
samme måde forandringer. Sommeren 1880
havde billedhuggeren H. Chr. Petersen udført
gipsmodellen til en kapitæl (tamburens joniske), der var sendt til Fakse. Marts 1881 indgav
Albert Jensen en ny bestilling hertil, nu på en
korintisk kapitæl.126 Men heller ikke denne ver
sion var den endelige (jfr. fig. 169). I løbet af
efteråret besluttedes det at forstørre astragalleddet (skaftringen) mellem søjlen og kapitælen, –
en operation, der i Fakse skulle afstedkomme
flere misforståelser og på byggepladsen tilsva
rende forsinkelser af arbejdet. Udførelsen af
hovedgesimsen voldte ligeledes problemer, og
først 1884 blev dette led færdiggjort. Som
nævnt s. 669, indhentedes 1881 tilbud på 24
knælende engle (i bronze, zink eller terracotta)
til balustradens postamenter. Dette motiv blev
dog opgivet, og i stedet opsattes vaser, støbt i
zink af firmaet Wilh. Pütz, Köln.
Parallelt med opbygningen af tamburetagen
skete forberedelserne til kuplens rejsning. 15.
febr. 1881 approberedes Unmacks tilbud på op
sætningen af den ydre tømrede kuppel, der
skulle være så vidt fremme, at inddækningen
kunne iværksættes inden oktober 1883.91 Dette
mål synes at være blevet overholdt, selv om
den hårde frost vinteren 1881-82 sinkede opmuringen af bærepillerne ved kuppelfoden.
Ved foden af pillerne og ved den murede kup
pel, der dog først opførtes i løbet af 1884-85,
skulle placeres to jernringe, bestilt hos Burmeister og Wain.127 Det havde været Meldahls me
ning at lade kuplen beklæde med jernplader,
idet dekorative enkeltheder og kvistene udfør
tes i zink.128 En blanding af skifer og bly var
også under overvejelse som tækningsmateriale.129 Men en privat indsamling af kobbertøj,
iværksat 1882-83 (jfr. s. 650) gjorde det muligt
at rejse et kobbertag. Omsmeltningen af det
indsamlede metal og leveringen af supplerende
plader blev overdraget til firmaet G. Halkier og
Co., bistået af Lauritz Hannibal. Selve tæknin
gen gennemførtes 1884-85. Blandt de mange
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Fig. 175. Marmorkirkens rejsegilde med indvielse af
lanternens kors 8. sept. 1883 (s. 673). Fot. i Tietgens
arkiv, RA. – Topping-out ceremony of the Marble
Church with the consecration of the cross on the lantern on
8th September 1883.

private donationer af kobberting skånedes dog
otte stykker børnekøkkentøj, som indsattes i
den store kugle på toppen af lanternen.130 End
videre en kobbervandkande, 1784, som endnu
opbevares i kirken.
Foråret 1883 var arbejdet med kuppel og lan
terne så langt fremskredent, at fløjstangen kun
ne bestilles. 31. marts approberedes et tilbud fra
firmaet
Schmidt
og
Marstrand,
suppleret
21.juli med et tilbud på en nødvendig lynafle
der, udført af firmaet Hassel og Teudt. Afslø
ringen af korset og hermed kirkens rejsegilde
indledte det grundtvigianske vennemøde, af
holdt 8. sept. 1883 på 100-årsdagen for salme
digterens fødsel. Lanternen, der endnu kun
stod i træskelet, var prydet med flag og guir
lander (fig. 175). Herover knejsede fløjstangen,
der under korset bar bygherrens navnecifre,
»CFT«.131 1884 synes lanternen yderligere at
være blevet forhøjet.132 Samme år forelå tilbud
på de dekorative led af kobber, leveret af firma
et Lemvigh og Co.
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Samtidig med lanternens rejsning blev klok
kerne bestilt. Meldahl havde ønsket at modelle
re Marmorkirkens klokker efter klokkerne i
den katolske kirke i det westfalske badested
Ems, hvor både han selv og Tietgen havde op
holdt sig. Der blev derfor indhentet tilbud fra
det firma, som havde leveret de pågældende
klokker, – G. Hamm (nu overtaget af sønnen
F. Hamm) i Augsburg. Under forberedelserne
overvejede man kun at lade den største klokke
ophænge i lanternen, mens de tre øvrige skulle
placeres på et lavere sted i bygningen, for det
tilfælde at disse ikke var store nok til den bety
delige højde over gaden.132 Selve klokkestolen
blev ligeledes leveret fra Augsburg, men opsat
og forbedret af Burmeister og Wains maskinog skibsbyggeri. Alligevel skulle der ved prø
veringningen maj 1884 opstå problemer, idet
svingningerne fik lanternen til at ryste, – en

Fig. 176. Satire, bragt i vittighedsbladet »Punch«
1884 i forbindelse med prøveringningen (s. 674)
Tietgen og Meldahl ses hængende i klokkerebet. –
Satirical drawing in the Danish magazine »Punch« in
connection with the trial bell-ringing. Tietgen and Mel
dahl are shown hanging in the bell-rope.

situation, der straks blev kommenteret i ho
vedstadens blade, heriblandt i det satiriske or
gan »Punch« (fig. 176).133 Meldahl, der selv
havde været bortrejst, da ringningen foregik,
valgte efter sin hjemkomst at lade ophængnin
gen ændre, idet de to mindste klokker forsyne
des med særlige patentaksler, udført af Anker
Heegaard. Ideen til det ændrede klokkeophæng
havde Meldahl selv fået under en rejse i Svejts
adskillige år forinden.134

KIRKENS UDSMYKNING
Allerede Meldahls første udkast fra 1875-76 vi
ser klart, at han havde planlagt en figurativ ud
smykning af Marmorkirken i form af statuer,
dels opsat udvendig på det omgivende ræk
værk, samt på balustraden over hovedgesim
sen, dels placeret indvendig på fritstående postamenter eller indsat i pillernes nicher (jfr.
fig. 143, 148, 161). Hertil kom skjolde med
indskrifter udvendig på tamburen, samt male
de dekorationer indvendig i samme zone og i
kuppelhvælvet. Selv om Tietgen selv – i hvert
fald fra 1883 – rådførte sig med pastor Brandt
(fig. 274) angående billedprogrammets nærme
re sammensætning, synes Meldahl på et tidligt
tidspunkt at have gjort sig mere konkrete tan
ker om udvalget af figurer. September 1876
bad han således sin hustru om at rådspørge
grev Wolf Baudissin, hos hvem hun var gæst,
om det rette udvalg af kirkefædre (eventuelt
suppleret med fire profeter, samt fire andre
gammeltestamentlige skikkelser som Moses og
Abraham) til den udvendige dekoration.135
Dette brev kunne tyde på, at Meldahl allere
de da havde en mere præcis idé om kirkens
udsmykning. Det er derfor nærliggende at tids
fæste et (udateret) brev til Tietgen om billed
programmet, beskrevet i mere generelle ven
dinger, til et tidspunkt før september 1876.
Meldahl fremhævede heri, hvordan han betrag
tede Grundtvig som »en af de store Personlig
heder der af Forsynet tildeles Menneskeslægten
naar denne trænger til at faae en ny Livsgnist
indpustet i sit Samfundsliv, der kan virke
forædlende, varmende og dermed sammenhol
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Fig. 177. Tværsnit med angivelse af sarkofag
(Grundtvigs?)
i
kryptkælder
under
altret,
o. 1877 (s. 675). 1:600. RA. – Cross-section show
ing sarcophagus (Grundtvig’s?) in the crypt beneath
the altar ,c .1877

dende paa dette«. Som et centralt tema i
Grundtvigs kirkesyn fremhævede han opfattel
sen af dåben som et redskab til at »knytte Sam
fundet hjerteligt sammen«, hvilket, dersom det
blev fredet og modnet på den rette måde, »vil
hjælpe os ud over Sosialisme (sic), og alle lig
nende Udskeielser ...« Dette var baggrunden
for Meldahls forslag om at anbringe Grundt
vigs kiste midt under hans menighed og sætte
døbefonten over hans kiste, mens der ovenover
i kuplens midte skulle placeres billedet af Hel
ligånden, som han »saa levende troede paa og
som skulde være Menighedslivets Bindeled«. I
kuplens 12 felter skulle være billeder af de 12
apostle og i frisen rundt om imellem vinduerne
fremstillinger af de »store Momenter af Christendommens
historiske
Liv«.
Foruden
Grundtvigs kiste i hvælvingerne under kirke
gulvet kunne desuden placeres de mænds ki
ster, »der som han have baaret Sagen fremad til
Held for vort Folk«, mens man yderligere i
kirken kunne sætte statuer af de store kirkens
tjenere, der »have gavnet Menneskeslægten i
det Hele«. Udvendig skulle være plads til

Grundtvigs billede, samt til lignende »Kirkens
Mænd«.136
Selv om hovedtanken i dette program (ind
retningen af kryptkælderen til en slags »Pantheon« for berømte mænd omkring Grundtvig
og placeringen af døbefonten i kirkens midte)
ikke skulle virkeliggøres (jfr. dog fig. 177 og
s. 660), er der alligevel anslået væsentlige tema
er, som blev realiseret (udsmykningen med apostle og helligåndsduen i kuplen, opstilling af
Grundtvigs
statue
og
lignende
»Kirkens
Mænd« udvendig).
I løbet af 1883 synes billedprogrammet at ha
ve antaget mere præcise former. 15.juni 1883
sendte pastor Brandt Tietgen et forslag, »som
hviler paa en historisk Tanke, selv om den
gængse Theologi vil undre sig over nogle
Punkter«. Udkastet viste indvendig en opstil
ling af 12 apostelstatuer (med Matthias som
den 12.) på gulvet og herover(?) 12 relieffer af
profeter fra Esajas til Habakuk. Udvendig fore
slog pastor Brandt frontispicen smykket med
et relief, forestillende »Herren velsigner Børne
ne«, mens i alt 16 figurer skulle placeres på
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Fig. 178. Udkast til kuplens udsmykning.
Proposal for the decoration of the dome.

FREDERIKS KIRKE II

RA.

–

balustraden over nedre ringmur (heraf syv fra
det gamle og nye testamente (Moses, David,
Elias, Johannes Døberen, Paulus, Markus og
Lukas), fem kirkefædre (Irenæus, Ambrosius,
Augustin, Hieronymus og Gregor den Store),
samt fire fremtrædende skikkelser fra middelal
deren og reformationstiden (Bernhard af Clairvaux, Johan Huss, Wycliff og Luther)). Forne
den anførtes 12 danske kirkefædre fra Ansgar
til Grundtvig.91
Af Brandts forslag gennemførtes den sidst
nævnte række helt uden ændringer. Mht. de
øvrige 16 figurer udvendig forestod endnu dis
kussion, før udvalget 1884 endelig fastlagdes, i
øvrigt suppleret med endnu to figurer. Meldahl
havde selv konsulteret den daværende biskop i
Århus, B.J. Fog, der påpegede det inkonsekvente i at placere evangelisterne Markus og
Lukas blandt det gamle testamentes skikkelser
og et udvalg af fremragende mænd fra den nye
re kirkehistorie. Heller ikke Paulus hørte efter
hans mening hjemme i den udvendige række.
Hermed imødegik han »de moderne Kritikere
(som) have villet gjøre Paulus til den egentlige
Stifter af Kirken«.137
Mht. den indvendige udsmykning opgav
man såvel tanken om de fritstående apostelfi

gurer, som profetreliefferne. I stedet skulle ma
lede
apostelbilleder
pryde
kuppelhvælvet,
mens de fire evangelisters statuer efter planen
tænktes opstillet på gulvet. Hverken det sidst
nævnte eller frontonrelieffet (med det af Brandt
valgte motiv) blev dog realiseret, men opga
verne drøftedes endnu i den nærmeste tid efter
kirkens fuldendelse (jfr. s. 687). Til de planlag
te, men heller ikke gennemførte udsmykninger
hørte udhugningen af skriftsteder eller apostel
navne på tamburens udvendige skjolde (fig.
288).138
Samtidig med overvejelserne omkring bil
ledprogrammets
sammensætning
indledte
Meldahl sommeren 1883 forhandlinger med en
række billedhuggere i forbindelse med bestil
lingen af de 16 (18) statuer til den udvendige
balustrade.139
Hovedparten
af
de
udvalgte
kunstnere tilhørte den yngre generation af bil
ledhuggere, elever af H. W. Bissen og J. A.Jerichau og for enkeltes vedkommende (Johannes
Gelert, Aksel Hansen, Carl Rohl Smith) tillige
eksponenter for naturalismen. Carl Rohl Smith
skulle udføre i alt fire statuer (Moses, Johannes
Døberen, Irenæus og Athanasius), mens to æl
dre, mere etablerede kolleger, C. C. Peters og
Theobald Stein hver leverede tre figurer (hhvs.
Paulus, Chrysostemos og Gregor den Store
samt Wycliff, Huss og Luther). De øvrige bil
ledhuggere udførte hver kun en enkelt statue.
For en nærmere beskrivelse af figurerne, jfr.
s. 707f. Sidst på året 1883 var de første udkast
færdige til bedømmelse. I sin kritiske vurde
ring af skitserne undlod Meldahl ikke at under
strege vigtigheden af, at figurerne ikke blev for
spinkle og hovederne for små af hensyn til den
perspektiviske forkortning.140 I løbet af 188485 støbtes figurerne i zink. Vel af konkurrencemæssige hensyn fordeltes denne opgave mel
lem flere forskellige metalstøberier (Lauritz
Rasmussen, firmaerne Holm, Schieltved og
Lundquist).
Hvad den indvendige udsmykning angik,
overvejede Meldahl endnu situationen i som
meren 1884, hvilket fremgår af en brevveksling
med Tietgen. Meldahl var på dette tidspunkt i
udlandet, bl.a. for at eftersøge egnede motiver
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Fig. 179. Kirkens indre. Jens-Jørgen Frimand fot. med fiskeøjeobjektiv 1986. – The interior.

til alter, prædikestol, døbefont og orgel, samt
til vinduer. I et brev 16. maj foreslog han
Tietgen en række kunstnere, der kunne tænkes
at løse den store opgave. Blandt navnene var
Lorenz Frölich, der »har Fortællingsevne nok,
men ikke (er) en dygtig Tegner og Maler nok
til den Størrelse«, Carl Bloch, som dog ikke
ville og samtidig blev for dyr, Otto Bache, om
hvem Meldahl var usikker på, om han kunne
og ville (»Der vil let mangle Sjæl i det«), Kristi
an Zahrtmann, som nok ville, men »det er et
Vovestykke«, Frans Schwarz, der var »for ube
tydelig og indbildsk« og Lauritz Tuxen, som
»ikke har Tid og er tvivlsom«. Valget faldt til
sidst på den 54-årige Henrik Olrik, selv om
Meldahl havde ytret tvivl om, hvorvidt denne
opgave ville blive for stor.59 Det er formentlig
grunden til, at man valgte at lade maleren
C. N. Overgaard udføre den egentlige udma
ling, mens Olrik leverede skitser og kartoner til
de enkelte apostclbilleder.141 Olrik nåede dog
kun før sin død 1890 at udføre halvdelen af
kartonerne, der fuldførtes af Anton Dorph.

PROJEKTER OG BYGNINGSARBEJDER
1885-1894
Da Meldahl 1885 gjorde status (s. 651), udskød
han tidspunktet for kirkens fuldførelse til 1892.
I løbet af de syv år skulle kirkens nedre del
fuldføres, vigtigst naturligvis forpartiet, der
endnu stod som en torso fra Jardins byggeri
(fig. 164, 175). 1887 forventedes dette afsnit
fuldført. Indvendig skulle kuppelhvælvet færdigopmures, pudses og udsmykkes i årene
1885-87, mens arbejderne med selve indretnin
gen kunne foregå fra 1890-92. Denne tidsplan
kom ikke til at holde. Først december 1890 var
man udvendig nået så vidt, at stilladserne kun
ne nedtages. Indvendig var kun halvdelen af
kuppeludsmykningen færdig, og 1893 kunne
stilladserne endelig fjernes her, efter at også
væggenes nedre partier var dekoreret. Tilbage
stod udformningen af vinduer og døre, samt af
de større inventargenstande. Dette arbejde blev
i al væsentligt fuldført før indvielsen 19. aug.
1894, mens kun to af de i alt 12 danske kirke
fædre omkring kirken blev rejst.
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Fig. 180. Forpartiet,
o. 1890 (s. 680).
1:300. RA. – The portico, c. 1890.

Selv om kirkens udformning omsider var
fastlagt, udarbejdes der stadig en række pro
jekttegninger til forskellige detaljer. Et væsent
ligt led i kirkens udvendige dekoration var op
sætningen af en række indskriftstavler over dø
rene i øst, vest, nord og syd. 22. aug. 1884
sendte pastor Brandt to forslag til den treledde
de indskrift over bagpartiet, hvoraf det ene
(med en enkelt ændring) blev gennemført.142

I løbet af 1885 udhuggedes skiferpladerne til
dette parti, samt til syd og norddøren. Samme
år indledtes arbejderne til forpartiets rejsning.
Juni 1885 indsendtes ansøgning til stadsbygmesteren vedrørende søjleportalens konstruktion,
og 21. okt. forelå murermester Wienbergs til
bud på stilladserne til nedtagning af det gamle
murværk og opførelse af det nye parti.91 Før
dette tidspunkt må en tegning af hovedfacadens

Fig. 181. Bagpartiet,
o. 1890 (s. 80). 1:300.
RA. – The rear of the
building, c. 1890.

PROJEKTER OG BYGGEARBEJDER 1885-1894

nedre del være udfærdiget (fig. 171).143 Porta
lens frise bærer en indskrift (ikke svarende til
den endelige), men bæres af i alt seks støtter,
idet hjørnesøjlerne er blevet suppleret med
piller.
Arbejdet med forpartiet var ved udgangen af
1886 nået så vidt, at 8.108 fod3 sten af de aftalte
13.000 fod3 var nedtaget og opstablet på plad
sen. Hertil kom to hjørnesøjler med tilhørende
kapitæler, der ligeledes blev fjernet. Byggeriet
skred som nævnt s. 651 kun ganske langsomt
frem i disse år, og først januar 1889 betaltes
murermester Wienberg for nedtagningen af de
seks gamle søjler indtil plinthøjde for de nye.144
O. 1889 besluttedes det imidlertid at forlænge
portalens søjler nedadtil, så trappen blev lavere
end oprindelig planlagt. Denne ændring, der
ifølge Meldahl skyldtes »Landgreven af Hessens friske Blik«, betød samtidig en sænkning
på ca. 1 alen af selve kirkegulvets niveau.145
Foråret
1889
forberedtes
niveausænkningen
ved bortfjernelsen af en del af det gamle søjle
fundament, der flademæssigt strakte sig helt ud
i den oprindelig sekssøjlede portals længde og
hermed gav specielt de nye hjørnesøjler en
overdreven støtte.146 November 1890 kunne
Albert Jensen omsider meddele, at portalen nu
stod færdig i det ydre. De fire søjler var om
huggede af stenhugger Olsen, mens nye kapi
tæler leveredes fra Fakse. Byggeriet havde
ydermere været sinket, dels på grund af en mu
rerstrejke, dels fordi et skib med en stor sten til
et af kapitælerne led forlis.147 Der manglede
imidlertid endnu en række dekorative enkelthe
der. September 1891 afregnede stenhugger Ol
sen for opsætning af fire zinkrelieffer af evange
listerne, udført efter model af billedhugger Pe
tersen, og to guirlander, samt for afhugning af
den ældre sokkel og forlængelse af dørpartiet
nedefter. Selve granittrappen foran hovedpor
talen leveredes af A. Sode samme år.106
For de tre øvrige sider af bygningens nedre
parti videreførtes tilretningsarbejderne parallelt
Fig. 183. Marmorkirkens byggeplads, set fra Store
Kongensgade, o. 1890. Fot. KglBibl. - Marmorkir
ken’s building site seen from Store Kongensgade, c. 1890.

679

Fig. 182. Sydportalen, Udkast o. 1890 (s. 680). 1:300.
RA. – South door. Proposal c. 1890.
med byggeriet på forpartiet. 1892 afgav Olsen
tilbud på tilretning af de to fyldinger i sidefel
terne på bagpartiet og udhugning af medaljo
ner sammesteds, tillige med udførelse af ny
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Fig. 184. Detalje af balustraden med opsætningen af
John Wycliffs og Johan Huss’ statuer 31.dec. 1884
(s. 680). Xylografi efter tegning af Tom Petersen.
»Illustreret Tidende«, 8. febr. 1885. – Detail of the
balustrade with the erection of the statues of John Wycliff
and Johan Huss on 31th December 1884. Xylograph after
drawing by Tom Petersen.

sokkelbeklædning. Hertil kom udhugning af to
piedestaler, der flankerede vestdøren. Selve
trappen leveredes af Sode 1894.106 1891-92 af
gaves desuden tilbud på færdiggørelsen af side
partierne, samt regulering af terrænet omkring
kirken.102 Endelig på piedestalerne til de 12 sta
tuer ved jerngelænderet.91 De gamle fragmen
ter af Jardins kapitæler opsattes af stenhugger
Olsen 1892 i haveanlægget omkring kirken, så
ledes som det allerede på et tidligt tidspunkt var
foreslået (jfr. fig. 172). Det afsluttende arbejde
med indsætning af vinduer og døre, samt af
pudsning af murene foregik 1893-94.
På grundlag af oplysningerne om byggeriet
ved nedre ringmur fra o. 1890 lader en række

detaljtegninger sig datere til denne sene fase.
Det gælder en række udkast af facaderne fra
henholdsvis øst, vest og syd (fig. 180-182), at
dømme efter påskriften på tegningen af bag
partiet udført i forbindelse med afgivelse af til
bud på renhugning af sokkelpartiet. Dette be
kræftes af en tegning til et af de store vinduer,
dateret 18. sept. 1891 og vist i den endelige ud
formning, ligesom det fremgår af sidstnævn
te.148 Det skal dog bemærkes, at dørfløjenes
form endnu ikke var identisk med den udførte.
1893 afgav snedker H. Andersen fra Hillerød
tilbud på disse,102 hvis billedskærerarbejder ud
førtes efter model af H. Chr. Petersen. Selve
hoveddøren er dog udført af C. A. Blichfeldt
1894 i henhold til et konkurrerende tilbud.102
En detaljtegning af hoveddøren (fig. 209) stam
mer derfor antagelig fra o. 1893-94.149 Dog
mangler den palmekvist, der tilføjedes få må
neder før kirkens indvielse.102 Der skal også be
mærkes, at tympanonfeltet udfyldes af et
sprossedelt vindue. Hermed er definitivt opgi
vet tanken om på dette sted at indsætte et relief
af en knælende engel med udbredte vinger,
som skitseret på flere af de ældre projekttegnin
ger, heriblandt fig. 185.150 Ejheller frontonen i
øst eller den dekorative bearbejdning af sidefel
terne, såvel ved øst- som vestportalen, blev re
aliseret. Af den projekterede række af kirke
fædre nåede også kun Ansgars og Grundtvigs
statuer at blive oprejst 1894 (s. 707).
På tamburens balustrade synes alle statuer at
været opsat 1884-87. De første, der placeredes
her, var Wycliff og Huss, opsat på en foreløbig
plads 31. dec. 1884 i anledning af 500-årsdagen
for den førstnævntes død (fig. 184).151 Først
1894 suppleredes rækken med otte zinkvaser,
udført efter model af H. Chr. Petersen og alle
skænket af Meldahl selv.152 Kuplen var 1885 så
godt som fuldendt. 1883-84 var selve korset og
de 12 kugler ved lanternens spir blevet for
gyldt. 1893 tilbød etatsråd P. Bornholdt fra Ri
ga at bekoste en forgyldning af kuplens dekora
tive led, inklusive de 12 ribbepar.153 15.juni
1894 kunne Tietgen omsider se den første guld
stribe. På samme tid lod også den første orgel
tone sig høre inde i kirken.154
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Fig. 185. Udkast til tympanonfelt over hoveddøren (s. 680). RA. – Proposals for the tympanum over the main door.

Indvendig
gennemførtes
opmuringen
af
kuplen 1885. Øverst lukkedes hvælvingen med
to jernlåg, udført af firmaet Schmith og Marstrand efter tilbud af 8. okt. 1886 og 31. marts
1886 (jfr. fig. 186).91 Som indskrift på selve rin

gen ved de to låg anførtes: »Laura Tietgen. Den
8d Septbr 1885«. Først 1889 pudsedes kuplen af
murermester Wienberg, der 1892 behandlede
det mellemste, lodrette parti af væggene på
samme måde.155

Fig. 186. Udkast til ophejseligt låg over den murede kuppel. RA. – Proposal for the cover to hoist into position over
the brick dome.
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Forberedelsen af kirkens indre udsmykning
skete dog allerede fra 1885, da malerne Olrik
og Overgaard sluttede kontrakt vedrørende
udkast til de 12 apostle og selve den praktiske
udførelse af disse. Samtidig forelå H. Chr. Pe
tersens tilbud på den plastiske udsmykning af
hvælvet. Billedhuggeren leverede endvidere et
antal modeller hertil.91 Muligvis udførte han
også den 190 cm høje model af kirkens indre
(fig. 194 og s. 689), hvor både den malede og
skulpturelle dekoration er angivet. Der er dog
flere afvigelser fra den endelige udsmykning. I
stedet for apostle er angivet ensartede, sidden
de, langskæggede figurer, af hvilke enkelte
med korsglorie og nøgen overkrop lader sig
identificere
som
Kristusfremstillinger.
Blandt
tegningerne i Rigsarkivet findes adskillige ma
lede udkast til kuppeldekorationen, jfr. fig.
178.155
Overgaards arbejde i kuplen, der af Meldahl
karakteriseredes
som
»næsten
livsfarligt«,156
synes at være startet o. 1889. Nedtagningen af
det indvendige stillads 1893 betegner afslutnin
gen på denne opgave, der for Overgaards ved
kommende også omfattede kuplens øvrige de
koration, bl.a. de 12 felter med englebørn over
apostlene, samt forgyldningen af strålerne om
kring Helligåndsduen.
Parallelt med Overgaards arbejde gennem
førte H. Chr. Petersen stukdekorationen, både
af kuplen og de lavere partier. I tamburetagen
blev de murede vægflader marmoreret, tillige
med gesimser, ornamentbånd og søjler.
Under jernrækværket, der forgyldtes, blev
også nederste parti af gesimsen og væggene
marmoreret, mens den omløbende indskriftsfrise, 12 medaljoner med forskellige emblemer
og de to felter nærmest altret udførtes som mo
saik.157 Efter pastor Brandts død 1889 konsulte
rede man kirkehistorikeren, senere biskop Fre
derik Nielsen i forbindelse med fastlæggelsen af
interiørets indskrifter og symbolske fremstil
linger. Nielsen, som selv tilhørte den grundt
vigske kreds og stod Tietgen nær, kommente
rede visse detaljer i forbindelse med den omlø
bende indskrift, der allerede ses fastlagt på æl
dre tegninger (jfr. fig. 162). Over altret anbefa

lede han placeringen af et Kristusmonogram i
stedet for at lade skriftstedet (Joh. 17,3) forløbe
henover dette sted (»det er alt for fattigt«).
Hertil kom forskellige anvisninger i forbindelse
med inventarets udformning. Således foretrak
han et krucifiks som alterprydelse i stedet for et
nøgent kors (allerbedst ville dog en plastisk
fremstilling eller et maleri være), mens prædi
kestolen helst skulle bæres af et arkitektonisk
underlag med motiver fra Pisa og Siena. Under
orgeltribunen kunne anbringes kopier af den
florentinske renæssancebilledhugger Luca della
Robbias skulpturer. Ingen af disse forslag blev
dog realiseret, lige så lidt som ideen om at pry
de de to felter ved indgangen med salmevers
eller indsætte otte dydefigurer (med Ydmyghe
den som den ottende ved siden af de tre teolo
giske og de fire kardinaldyder) i kirken, velsag
tens i pillernes nicher. Et tilbud fra billedhug
geren Th. Stein marts 1894 om at udføre dy
derne (med Freden som den ottende) blev dog
ikke imødekommet.157 Blandt Frederik Nielsens
forslag, der blev efterkommet, var en praktisk
anvisning på at sænke alterskranken af hensyn
til høje præster og lave altergæster.158
Ligesom det var tilfældet med kirkens ud
smykning, gennemløb overvejelserne omkring
selve indretningen flere faser. I et brev til
Tietgen 10. maj 1884 skitserede Meldahl sine
planer for placeringen af de vigtigste inventar
genstande: altret med knæfald i vest, prædike
stolen i syd og anbragt så højt, at døbefonten
kunne stå nedenunder, samt orglet med frem
springende sangerpulpitur i nord lige overfor.
Østarkaden nærmest hovedindgangen behold-

PROJEKTER OG BYGGEARBEJDER 1885-1894

tes åben helt op uden tværgalleri, »saa at man
idet man træde ind af Hoveddøren strax kan faa
Indtrykket opad af Cuppelen«.59 Foran de fire
»tomme« piller tænktes evangelisternes statuer
anbragt. Tietgen godkendte hovedtrækkene i
Meldahls skitse, også hans forslag til en plastisk
gruppe til altret, men anførte dog: »Jeg troer
neppe at Brandt billiger at Døbefonten ikke bli
ver ved Indgangen, det er næsten en Troes Artikkel (sic) hos Grundtvigianerne«.159 Meldahl
fastholdt i sit svar en placering af døbefonten
enten foran orglet eller prædikestolen (»Ind
gangen og Altret (maa) være frie«.).59
Døbefontens anbringelse var således en væ
sentlig faktor i hele indretningsplanen. Selv om
det grundtvigianske krav omsider blev endelig
stadfæstet i efteråret 1892 ved bestillingen af
Stephan Sindings font (s. 742), synes det ikke at
have afholdt Meldahl fra at udkaste andre for
slag, hverken før eller efter dette tidspunkt.
Samtidig vedblev han helt frem til 1894 at ind
samle egnede motiver. 1884 noterede han i et
rejsebrev fra et ophold i Tyskland og Italien,
hvordan han »glædede sig som et Barn« til at
vise Tietgen sine forslag, – »saa forlibt er jeg i
mine egne Motiver«.59
Idealet om at nå den både æstetisk og økono
misk set mest forsvarlige løsning fik dog Mel
dahl til bestandig at udskyde den endelige afgø
relse. 1890 studerede han atter altre og prædikestole på en rejse til Rom, men skrev, noget
modfaldent, til Tietgen: »Tiden vil vise om det
hjælper noget. Et Menneskes Evner ere ikke
store, naar man først er naaet op til 63 Aars
Alderen«.59 Først august 1893 traf han omsider

Fig. 187. Udkast til al
ter, prædikestol, døbe
font og orgel (s. 683).
RA. – Proposal for the al
tar, pulpit, font and organ.
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Fig. 188. Udkast til alterbord og orgel (s. 683). RA.
– Proposal for the altar and organ.

sit valg vedrørende altrets form. Omtrent sam
tidig synes orglet fastlagt, mens prædikestolens
form skulle gennemløbe flere faser, før en løs
ning 1895 blev truffet (s. 745).
Resultaterne af Meldahls overvejelser afspej
ler sig i et fyldigt materiale af tegninger.160 Kun
ganske få af disse er imidlertid daterede, og
en præcis kronologisk rækkefølge kan ikke
etableres udfra de kendte arkivalske kilder.
Ældst, dvs. svarende til de af Meldahl formule
rede tanker 1884, er måske en række projekter,
der viser prædikestolen i syd vis á vis orgel og
døbefont i nord.161 Hertil kommer en anden
løsning, hvor prædikestolen står i sydvest ved
pillen nærmest altret, mens døbefonten har fået
plads overfor i nordvest (fig. 187). Til denne
version hører en række udkast, der dels viser
orglet placeret ovenover altret (fig. 188), dels
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Fig. 189. Marmorkirkens indvielse 19. aug. 1894 (s. 685). Tegning af Knud Gamborg som forlæg for xylografi
i »Illustreret Tidende«. KglBibl. – The consecration of the Marble Church on 19th Aug. 1894. Drawing by Knud
Gamborg for the xylograph in »Illustreret Tidende«.

anbragt i sin nuværende plads i nord (fig. jfr.
fig. 187, 205).162 I harmoni med alter- og kor
skrankens krumning har stolestaderne her fået
et kurvet forløb. Til den seneste fase må regnes
forskellige forslag, hvor prædikestolen(e) som

udført er indsat i den fremskudte korskranke,
enten midtfor eller ved en af (begge) siderne
(fig. 278).163 Et antal udkast til selve altret, vist
uden flankerende prædikestol, men samtidig
uden korskranke med indsat stol, gengiver må–
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ske en fase imellem de to seneste versioner.
Fig. 205 må således under alle omstændigheder
dateres efter juli 1892, hvor anvendelsen af Kristusmonogrammet over altret blev foreslået
(s. 682). Samtidig kan den tabernakelformede
alteropbygning betragtes som et umiddelbart
forstadium til den endelige løsning (fig. 187,
205, 245).164
1894 kunne det egentlige arbejde med inven
taret omsider begynde. April rapporterede Jen
sen, hvordan orgelbalustraden og knæfaldet
var opstillet, ligesom – forsøgsvis – en enkelt
stol. Til altret havde snedkeren lavet det nederste, mens der endnu tegnedes på overdelen og
nichen. Også prædikestol og balustrade måtte
udskydes.165 Alt i alt får man indtryk af en sær
deles hektisk tid i de sidste fire måneder før
kirkens indvielse.
INDVIELSEN
19. aug. 1894 fandt Frederikskirkens indvielse
sted. Ved samme lejlighed foregik indsættelsen
af sognepræsten J. H. Monrad (fig. 189), der
havde efterfulgt Brandt som præst ved Vartov.
Selve ceremoniellet, som bivånedes af hele
kongefamilien, fik dog en særlig karakter på
grund af kirkens ekstraordinære status. Der var
således tale om en privatejet bygning, der nu
blev overdraget staten, omend bygherren be
varede kaldsretten, – indtil videre fastlagt til
den daværende konges regeringstid. Højtide
ligheden indledtes – uortodokst – med en ind
vielsestale, holdt af Tietgen selv. Hermed vir
keliggjordes en drøm, han havde haft forin
den.166 Meldahl havde ganske vist selv få dage
inden i et brev til fru Tietgen frarådet talen,
men den afvikledes roligt og værdigt ifølge fru
Meldahls beretning.167 Tietgen mindede om
den
oprindelige
grundstensnedlæggelse,
der
var foregået knap 150 år tidligere og henviste
samtidig til biskop Herslebs omtale af patriar
ken Jakobs ord: »Denne sten skal blive et Guds
hus«. Herefter fulgte en tak til alle, der havde
fremmet arbejdet i ånd eller gerning, ikke
mindst bygmesteren, »der med aldrig svigten
de Iver og Omsorg gjorde dette Arbeide ogsaa
til sin Livsgerning, og for hvem det vil blive til

Danmarks Kirker, København

evig Hæder …«168 Derpå skete selve indvielsen
og præsteindsættelsen ved Københavns biskop
B.J. Fog. I sin tale gik denne udfra Luk. 14.28
om det uforstandige i at bygge, hvis man ikke
først havde beregnet, om man var i stand til at
fuldende sit værk, – hvilket af fru Meldahl op
fattedes som »et Hib (sic) til Frederik den Fem
te«. Efter pastor Monrads prædiken afsluttedes
handlingen med fremsigelsen af trosbekendel
sen – dengang endnu fortrinsvis en grundtvigi
ansk skik.169
Indvielseshøjtideligheden var naturligvis og
så genstand for omtale i dagspressen. Blandt de
mange positive ytringer hævede der sig dog
også kritiske røster. Mest yderliggående var
nok et indlæg af »E. H.« (kunsthistorikeren
Emil Hannover) i Politiken 19. aug. 1894. For
det ydres vedkommende påpegede han misfor
holdet mellem den øvre og nedre del. Navnlig
vakte statuerne på gesimsen hans mishag
(»Augustinus er værre end Benedikt, Irenæus
værre end Augustinus og Moses værst af alle«).
Indvendig faldt især den øvre zone ham for
brystet. Alt var her imitation og Overgaards
(sic) udsmykning af kuplen havde intet med
kunst at skaffe, men svarede på den anden side
til den »Middelmaadighedens Harmoni«, der
rådede i bygningen. Tilsyneladende var sølvdåbsfadet noget af det eneste ægte i kirken, – en
oplysning, der dog sidst i artiklen dementere
des. Det var blot af aluminium! Meldahl tog
selv til genmæle fa dage senere mod den »frej
digt uvidende« kunstanmelder og fremhævede
talrige eksempler på mesterværker, hvor pseudomaterialer var anvendt, eller hvor der var
gjort brug af stilkopier. Hvad kuppelmale
rierne angik, fremsatte han det provokerende
spørgsmål, om man ville have foretrukket
J. F. Willumsen fremfor Overgaard(!)170

SENERE ÆNDRINGER OG
ISTANDSÆTTELSER
Allerede umiddelbart efter indvielsen meldte
det første større problem sig: den utilfredsstil
lende akustik. Som fremhævet af pastor Mon
rad kunne blot halvdelen af menigheden få no
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get ud af prædikenen, når kirken var fuld.171 Et
forsøg med at opsætte et net af tråde på indervæggene, samt tværs henover kirkerummet i
halv højde var ikke tilfredsstillende, ej heller
placeringen af papir (vel ved arkadeåbninger
ne). For at afhjælpe de resonansproblemer, der
var en konsekvens af bygningens runde form,
valgte man endelig at forbedre den nordre prædikestols form ved opsætningen af en bagklæd
ning og en lydhimmel samt ved at sløjfe den
søndre (jfr. s. 745) og hænge draperier op i
samtlige
arkader
mod
det
centrale
rum
172
(fig. 190).
1895 afholdtes det første syn i kirken. Der
havde været diskussion om, hvorvidt Frede
rikskirken overhovedet skulle underlægges Det
særlige Bygningssyn, idet man hævdede, at sy
net ikke skulle beskæftige sig med »Nutids
Frembringelser, der mest udmærke sig ved, at
der er anvendt større Summer paa dem«. Som
ruin havde kirken ganske vist haft en vis værdi,
men denne tabtes efter bygningens fuldførel
se(!). Man enedes dog om at afholde syn hvert
tredje år, i den tidligste periode gennemført af
arkitekterne Ludvig Fenger, Vilh. Petersen og
Andreas Clemmensen, men uden repræsentan
ter fra Nationalmuseet, da Frederikskirken in
gen arkæologisk interesse havde.173
Som ventet var der intet at bemærke ved det
første bygningssyn, afholdt 1895. Men allerede

1898 viste der sig at være behov for en restaure
ring af kuplens apostelfigurer, »som havde tabt
sig«.174
Problemerne
med
kuppeludsmyknin
gen, der var udført i mineralmaleri, skulle blive
stadig tilbagevendende. Ved en gennemgriben
de bygningsundersøgelse 1968 kunne det kon
stateres, at de sorte pletter, der skæmmede ma
lerierne, skyldtes støv, steget til vejrs med var
men og fæstnet på de partier, som på grund af
kondensvand eller nedsivende væde fra utæthe
der i kuplen, til stadighed var fugtige.175 En
rensning af malerierne har dog hidtil været stil
let i bero. Derimod gennemførtes 1913 og 1950
istandsættelser af kobbertaget, der endelig for
nyedes helt ved kirkens hovedrestaurering
1970-76.
Ved kirkens fuldførelse manglede endnu en
række opgaver. Foruden opførelsen af den fjer
de hjørnepavillon ved Store Kongensgade i det
omgivende bygningskompleks, de fire evange
lister indvendig, samt de resterende 10 portræt
statuer og portalens fronton udvendig. Alt det
te måtte overlades til fremtiden, omend det
med Meldahls ord »maaske (var) et forfænge
ligt Haab i en By, som i næsten et Aarhundrede
har kunnet finde sig i at see de tomme Nischer
og Frontoner paa det gamle Raadhus og Slots
kirken«.176 1906 afsløredes den tredje statue i
anlægget omkring kirken, Aug. Saabyes Brorson, og ved samme lejlighed enedes Tietgens

Fig. 190. Udkast til prædikestol med tilhørende himmel o. 1895 (s. 686). RA. – Proposal for a pulpit with canopy,
c. 1895.
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Fig. 191. Nedhejsning af Johannes Døberens statue i forbindelse med gesimsfigurernes restaurering 1938-39
(s. 688). Fot. KglBibl. – Lowering the statue of John the Baptist during the restoration of cornice sculptures. 1938-39.

enke, Laura Tietgen, fru Meldahl og dennes
datter Helga (g. Stemann) om at iværksætte
indsamlingen til den flankerende statue af Kingo.177 Det havde dog også været Meldahls håb
at sikre finansieringen af den manglende hjør
nepavillon inden fru Tietgens død. I et brev
1908 til dennes advokat opfordrede Meldahl – i
øvrigt kun godt en uge før sin egen bortgang –
til, at man ved en tilføjelse i Laura Tietgens
testamente sikrede en sum til bygningens opfø
relse. Albert Jensen havde allerede haft tegnin
ger og beregninger til dette kompleks, som
kunne fungere som præstebolig og menigheds
hus, liggende færdig i en årrække.178 1914, tre
år før fru Tietgens død, indføjedes en passus i
testamentet om oprettelsen af et legat til kir
kens udsmykning, tilvejebragt ved realisering
af hendes juveler og smykker. En klausul var
dog, at de dertil hørende billedhuggerarbejder
udførtes af hendes brodersøn, billedhuggeren

Viggo Jarl, søn af ingeniør og industrileder Vil
helm Jørgensen. Jarl havde på dette tidspunkt
allerede udført Kingo (1910). 1921-33 leverede
han yderligere fire af nordsidens statuer. 1929
opfordrede Meldahls datter, Helga Stemann,
menighedsrådet til at lade et forslag af Th.
Stein til frontonen fra 1893 udføre, men sagen
måtte afvises af økonomiske årsager.179 De sid
ste tre statuer på sydsiden opsattes 1941-49.
Udførelsen var nu overdraget tre forskellige,
Johannes Bjerg, J. F. Willumsen og J. Gudmundsen-Holmgren (s. 711), 1973 føjedes en
13. figur til rækken, Knud Nellemoses Søren
Kierkegaard, der fik Kingos plads, mens denne
flyttedes hen foran vestfacaden. Som pendant
til Kierkegaard er senest foreslået salmedigte
ren B. S. Ingemann. Den øvre statuerække var
som nævnt allerede fuldført ved kirkens ind
vielse. 1938-39 gennemførtes en tiltrængt re
staurering af figurerne, der hældede faretruen-
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de udad. Alle blev nedtaget fra deres sokler
(fig. 191) og istandsat.180 I forbindelse med ud
smykningen skal endelig nævnes, at en lille ko
pi af Michelangelos Mosesfigur 1925 var mid
lertidig opsat foran hovedfacaden.
Indvendig skete ingen større ændringer de
første år. 1901 havde kirken dannet ramme om
Tietgens bisættelse (fig. 192). Til minde om
stifteren og dennes hustru opsattes 1920 et epi
tafium, udført af Niels Skovgaard (fig. 228).
De akustiske forhold var fremdeles utilfreds
stillende. Samtidig fandt man døbefontens pla
cering uhensigtsmæssig. 1925 opstilledes en al
ternativ font, tegnet af Joakim Skovgaard, i
korskrankens søndre niche (fig. 259), og 1931
sløjfedes den gamle prædikestol til fordel for en
af marmor, opmuret ved korets nordvestre pil
le (fig. 262). Den sidstnævnte ændring udførtes
på initiativ af Viggo Jarls mor, konferensrådin-

de Anna Plenge-Jørgensen, der havde stillet en
større pengesum til rådighed for kirken. Et for
slag fra donatricen om at ombygge alterpartiet
blev dog opgivet, vistnok under indtryk af en
appel fra Helga Stemann.181 1956 rejstes sagen
om altrets ændring på ny, men blev atter ned
stemt.173 Et større indgreb i kirkerummets op
rindelige udformning var opsætningen 1963 af
et nyt orgel i sydvest, bygget tildels med an
vendelse af piber fra det gamle værk. Facaden
var tegnet af arkitekt Rolf Graae (s. 751).
Kirkens belysning havde allerede 1909 været
debatteret, men først 1938-39 gennemførtes en
ændring, der skabte et mere ensartet lys. Såle
des kom en lysekrone i kuplens centrum i ste
det for Helligåndsduen, mens mindre lampet
ter, anbragt i underetagens nicher bidrog til at
oplyse det centrale rum. Spørgsmålet om kir
kens lysforhold har dog endnu ikke fundet sin
endelige løsning.182
1970 indledtes en gennemgribende restaure
ring af kirken ved arkitekterne Rolf Graae og
Erling Jessen på grundlag af en rapport fra et
hovedeftersyn, foretaget 1968 af ingeniørfir
maet Birch og Krogboe. Mest påkrævet skøn
nedes dels en udskiftning og reparation af ho
vedgesimsens konsoller og af balustraden her
over, dels en udskiftning af den ydre kuppels
kobberbeklædning.
Samtidig
installeredes
et
nyt varmeanlæg. Derimod har man indtil vide
re udskudt en rensning af kirkens ydre, der me
re kan motiveres af æstetiske end af rent konstruktionsmæssige hensyn. Blandt de senest til
komne istandsættelser skal foruden afrensnin
gen af ligkapellet 1966, ommøblering af præsteværelset 1970 og nyindretning af konfir
mandstuen 1979, nævnes en sanering af køk
ken- og toiletforholdene, iværksat 1983.173

MODELLER

Fig. 192. C. F. Tietgens bisættelse oktober 1901. Li
tografi efter tegning af Paul Fischer i »Illustreret
Tidende«, (s. 688). – The funeral service of C.
F. Tietgen October 1901. Litograph after drawing by
Paul Fischer.

Til belysning de af forskellige faser inden for
Marmorkirkens
bygningshistorie
findes
for
uden det store tegningsmateriale en samling af
modeller, omfattende såvel større arkitektur
modeller som udkast til mindre detaljer, både i
forbindelse med bygningen og inventaret. Af
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Fig. 193. Marmorkirken, fotograferet under kuplens og lanternens istandsættelse (s. 688). Tage Ruggaard fot.
API 1975. – The Marble Church photographed during repairs to the dome and lantern, 1975.

disse, der alle er placerede i kirken, dels på pul
pituret (arkivrum over præsteværelset i syd
vest), dels på loftet (rum over forhal i vest),
skal nedenfor særligt omtales de store bygningsmodeller.
Af
korrespondancen
fremgår
det, at billedhuggeren Hans Christian Petersen
og tømrermester J. W. Unmack udførte flere
modeller til enkeltheder i forbindelse med byg
ningens udformning. Derimod lader det sig
ikke påvise med sikkerhed, om de her beskrev
ne bygningsmodeller også skyldes disse. Mo
dellerne hidrører alle fra den tidlige fase af kir
kens opførelsestid.183
1)
Lille kirkemodel, o. 1877, træ. Udformet i
flere dele, der med et fælles underparti og lan
terne, samt alternative kupler, gengiver to for
skellige udformninger af kirken, svarende til
projekterne fra o. 1876 (fig. 148) og september
1877 (fig. 156). På det 9 cm høje underparti
med portaler og sidedøre kan placeres de to
løse kupler med tilhørende tambur i en enten

lav (14 cm høj) eller høj (18 cm høj) version.
Den lave kuppel har tilhørende lav, keglefor
met lanterne, der dog kan erstattes med en høj
lanterne.
2) (Fig. 194), model af den indre rotunde
med forslag til udsmykning af tamburens og
kuplens indre, o. 1879, træ og gips, 200 cm høj.
Modellen, der udvendig er ubearbejdet, viser
den planlagte udsmykning mellem tamburens
vinduer, samt på seks af kuplens felter, svaren
de til projekttegningerne fig. 162, 178.
3) Model af tagværk, o. 1879, træ. 100 cm
høj. Tagværket, der hviler på en 13 cm høj ba
sisopbygning, viser den ydre tømrede kuppel
konstruktion, der på den ene halvdel yderligere
er forsynet med de lodrette spær.
4) Model af tagværk, o. 1879, 80 cm høj,
med alternativ spærudformning.
5) (Fig. 195), model af vestpartiet, 1881, træ
og gips. 87 cm høj. Modellen viser hovedpor
talen, samt de to vestvendte sidepartier, gengi-

690

FREDERIKS KIRKE II

6) Model af murparti fra lanterne, o. 1881,
gips, 29 cm høj. Stykket viser et enkelt vinduesfag, flankeret af korintiske søjler.
7) Model af lanternens tømmerkonstruktion,
o. 1883, træ, 47 cm høj.
8) Model af klokkestol, o. 1883-4, træ, 56 cm
høj. Modellen viser klokkestolen med vugge
bom foroven, slyngebom forneden, jfr. s. 757.
NOTER TIL S. 637-690

Fig. 194. Interiør af gipsmodel med udkast til kup
lens og tamburvæggens bemaling (s. 689). Jens-Jørgen Frimand fot. 1986. – Interior of the plaster model
with preliminary sketch of the decoration for the dorne and
drum.

vet med alternativ udformning af vinduerne (til
højre med to trekantfordakninger, til venstre
med trekantfordakning og segmentgavl). Selve
portalen har indskriftsfrise, indrammet af lig
gende engle (fig. 195) og relief af motivet »La
der de små børn komme til mig«, jfr. s. 675. På
frisens nord- og sydvendte sider ses årstallet
»MDCCCLXXXI«. Til venstre for søjleporta
len er på entablaturet skitseret et relief af Markusløven, samt over hjørnepilastren et kerub
hoved, svarende til den endelige udsmykning.

Fig. 195. Model af forpartiet, dateret 1881 (s. 689).
Jens-Jørgen Frimand fot. 1986. – Model of the front,
dated 1881.

For kilder i almindelighed, jfr. iøvrigt s. 761.
1
RA. Arkitekten Ferd. Meldahls arkiv (privatarki
ver 5963), E.5. Sager vedr. Marmorkirken. Heri fin
des en detaljeret redegørelse, forfattet af Meldahl
selv, vedr. hans engagement i Marmorkirkesagen.
Redegørelsen er dateret 25.juli 1904 og skrevet på
opfordring efter udgivelsen af arkitektens værk om
kirkens ældre bygningshistorie. Sammen med rede
gørelsen findes også to mere summariske udkast.
2
Bortset fra et mindre antal tegninger i NM2 og
Kunstakademiets Bibliotek findes hovedmængden af
Meldahls udkast til Marmorkirken på RA. Tegnin
gerne, der er registreret under Kortsamlingens ren
tekammerafdeling, hidrører fra Tietgens arkiv. Ma
terialet er tilkommet til RA gennem flere afleverin
ger. Hovedparten overførtes 1921-22 og 1969 fra
Frederikskirken. Hertil kommer deposita fra Kunst
akademiets Bibliotek (1952, afleveret fra Meldahls
datter Helga Stemann) og fra Stadsingeniørens kon
tor (1953). Tegningerne på RA er i forbindelse med
DKs undersøgelser blevet nyordnet, og en revideret
fortegnelse er under udarbejdelse (foråret 1986). For
uden denne store samling findes også enkelte tegnin
ger indlagt i C. F. Tietgens arkiv (privatarkiver
6441), pk. 55-56, Marmorkirken 1873-1915; smst.
pk. 58, Kopibog over udgåede breve 1878-84 og
pk. 59-63, Korrespondance 1874-95. Endelig i Mel
dahls arkiv (note 1), E.5.
3
C. F. Tietgen: Erindringer og Optegnelser, udg.
O. Molbech, 1904, s. 175f.
4 Jacob Marstrand: C. F. Tietgen, 1915, s. 46.
5 Erindringer (note 3), s. 172.
6 Architekten, IV, 1901-02, s. 21.
7
Som anført i sine personlige optegnelser, jfr. Mel
dahls arkiv (note 1), C. Personlige papirer og opteg
nelser havde Meldahl vistnok gennem politikeren og
lægen, C. E. Fenger, lært Tietgen at kende. Om for
holdet mellem Meldahl og Tietgen, jfr. i øvrigt Hel
ga Stemann: F. Meldahl og hans Venner, III, 1929,
s. 195f. og IV, 1930, s. 157f.
8 Jfr. Meldahl i Architekten (note 6) og Helga Ste
mann (note 7). Desuden Meldahls egne optegnelser i
Meldahls arkiv (note 1), E.5.
9 Jfr. Meldahls arkiv (note 1), E.5. Om hans indsats
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jfr. også Meldahls brev af 24. jan. 1908 i LA. Frede
rikskirken, Patronatsarkiv.
10 Meldahls arkiv (note 1), E. 5. Desuden om hans
ungdom og rejser, Hans Helge Madsen: Meldahls
rædselsprogram, 1983, s. 40f.
11
Om disse projekter, jfr. Hans Helge Madsen:
Meldahls rædselsprogram, kat.nr. 69 og 71. I det
første projekt, der publiceredes i Illustreret Tidende
8. jan. 1865, er angivet to vinkelformede boligkarré
er nord og syd for kirken, mens der på det andet
forslag, publiceret 14.jan. 1866, er vist en mere re
duceret bebyggelsesplan på pladsen.
12 Jfr. memoranda af 14. okt. 1866 og 3.jan. 1867 i
Finansministeriet, 1. statsaktivkontor, 34XX, Frede
riks kirkeplads.
13 Erindringer (note 3), s. 167f., 171.
14 Marstrand (note 4), s. 73.
15
Jfr. Klaus Pedersen: Marmorkirken- den grundt
vigianske katedral. Fra Frederik V.s fiasko til
C. F. Tietgens succes, i HistMeddKbh. 1983, s. 105f.
16 Brev til C. A. Gosch, 14. dec. 1893, jfr. Meldahls
arkiv (note 1), A.I.3. Breve til private.
17
Om restaureringen af Marsvinsholm, jfr. Sven
T. Kjellberg: Skåne, 2, Malmo 1966, s. 202 (i Slott
og herresäta i Sverige).
18
RA. C. F. Tietgens arkiv (note 2). Marmorkirken
1873-1915.
19 Erindringer (note 3), s. 167.
20
Billedhuggeren Louis Hasselriis skal allerede 1869
være gået i gang med et udkast til kirkens alterfigur
og døbefont, da det var blevet ham bekendt, at
Tietgen agtede at købe ruinen for at opføre den som
kirke, jfr. brev af 27. sept. 1892 til Meldahl, jfr. Mel
dahls arkiv (note 1), E.5. Sager vedr. Marmor
kirken.
21 Erindringer (note 3), s. 168.
22
Jfr. Meldahls arkiv (note 1), A.I.3. Breve til
private.
23 Kunstakademiets Bibliotek, A 13333a-h.
24
Meldahl nævner selv, at Fenger havde udarbejdet
et projekt, »saavidt jeg mindes en Rotunde i Mur
sten«. Jfr. Meldahls arkiv, E.5. Sager vedr. Mar
morkirken. Det er dog uvist, om der her sigtes til
den første eller den anden version.
25 Jfr. også for dette motiv fig. 93, 101 og 138.
26
Anton Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880,
udg. Elise Koppel, Aage Friis og P. Munch, V,
1923, s. 248.
27
Om Det kjøbenhavnske Byggeselskab, jfr. Klaus
Pedersen: C. F. Tietgen som bygherre. Foreningen
af 1865 til tilvejebringelse af billige Arbejderboliger
og
Det
kjøbenhavnske
Byggeselskab,
i
Hist
MeddKbh. 1982, s. 107f.
28 Jfr. Kriegers dagbog (note 26), V, s. 260 (notat af
29. okt. 1872).
29 Tietgens arkiv (note 2). Det kjøbenhavnske Byg
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geselskab 1872-95, brev af 16. nov. 1872. Desuden
korrespondance med husmægler Julius Jørgensen i
læg, mærket DKB 88/1873, indlagt i Tietgens arkiv,
Marmorkirken 1873-1915.
30 Jfr. brev af 4. juni 1873, jfr. note 29.
31
Selskabets arkivalier som helhed synes ikke beva
ret, jfr. Klaus Pedersen (note 27), s. 69f. og note 1.
32 Jfr. for den første plan, der findes både med afrun
dede og retkantede hjørner, Meldahls arkiv (note 1),
E.5. (to versioner), samt Tietgens arkiv (note 2),
Marmorkirken 1873-1915 (et ikke dateret forslag).
Den ottekantede version kendes i to næsten identiske
planer i Meldahls arkiv, samt i RA. Kortsamlingen.
Den sidste gengiver også facaden af kirken, dog
uden lanterne, jfr. fig. 143 og ndf.
33 Tietgens arkiv, samt Kortsamlingen.
34 Jfr. Erindringer (note 3), s. 167 og 171; desuden
Kriegers dagbog (note 26), V, 1923, s. 383 (26. maj
1874).
35 Rigsretstidende, II, 1877, bilag nr. 88.
36
Finansministeriet, 1. statsaktivkontor, 34XX, Fre
deriks kirkeplads.
37
Jfr. note 36 for Tietgens udkast, købekontrakten
og skødet. Desuden LA. Sager vedr. bygninger og
inventar, hvor et eksemplar af skødet med vedhæftet
målebrev af 4. marts 1875 (fig. 146) findes. Jfr. også
Korrespondanceprotokol
1875-1909,
ved
embedet.
Skødet tinglystes 30. april 1875. For brevet fra in-

Fig. 196. Kirkeruinens indre, set mod øst. Ældre
fot. (før 1876). KglBibl. – The interior of the church
ruin (before 1876).
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denrigsministeren til finansminsteren 19.juni 1875,
jfr. Frederiks kirkeplads (note 36).
38
Jfr. korrespondance mellem finansministeren, in
denrigsministeren og Tietgen 31.juli og 17. sept.
1875, Frederiks kirkeplads (note 36).
39
For forhandlingerne, jfr. Erindringer (note 3),
s. 171f., samt Kriegers dagbog (note 26), V, 1923,
s. 384 og 387. Desuden brev af 16. juni fra Tietgen til
Krieger i Tietgens arkiv (note 2), Marmorkirken
1873-1915.
40 Fra »Punch«, jfr. også fig. 197, et forslag til Mar
morkirkens dekorative udsmykning i form af en votivtavle med konseilspræsident C. E. Frijs-Frijsen
borg i Kristi skikkelse, tronende ved siden af den

Fig. 197. Satire, bragt i vittighedsbladet »Punch«
1875 i forbindelse med Tietgens erhvervelse af Mar
morkirken. Tietgen ses knælende med en model af
kirken foran den tronende C. F. Frijs-Frij senborg,
under hvis regering overtagelsen blev etableret
(s. 692). – Satirical drawing published in the Danish
»Punch« when Tietgen acquired the Marble Church.
Tietgen is shown kneeling with a model of the church
before the enthroned figure of C. E. Frijs-Frijsenborg, pri
me minister at the time of this acquisition.

knælende Tietgen i bodsdragt med kirkens model.
For stiftermotivet, dog uden satiriske undertoner,
jfr. også fig. 228.
41
Jfr. udvalgets betænkning i Rigsretstidende, II,
1877, bilag nr. 56.
42
For sagsakterne, jfr. Rigsretstidende, II, 1877, bi
lag nr. 61.
43
Jfr. Rigsretstidende, II, 1877. For en analyse af
sagerne, jfr. Troels G. Jørgensen: Bidrag til Højeste
rets Historie, 1939, s. 136-51. Om Hørups rolle, jfr.
også Erik Arup: Viggo Hørup. Et Mindeskrift,
1941, s. 104-108, og Torben Krogh: Viggo Hørup,
1984, s. 169-74.
44 Meldahls arkiv (note 1), B. Koncepter til breve og
avisartikler.
45 Jfr. Erindringer (note 3), s. 167. Desuden om rul
lekranen, brev af 16. marts 1875 fra J. W. Unmack til
Zwingmann, Tietgens arkiv (note 2), Marmorkir
ken 1873-1915.
46
For Meldahls brev, konceptet til samme, samt
Tietgens svar, jfr. Meldahls arkiv (note 1), A.I.3.
Breve til private, samt E.5. Marmorkirken.
47 Erindringer (note 3), s. 174.
48 Tietgens arkiv (note 2), Tilbud og beregninger.
49 Tietgens arkiv (note 2), nr. 81. Fonden til plastisk
dekorativ udsmykning af Marmorkirken 1883-92.
50 Jfr. Stemann (note 7) IV, s. 183.
51 Jfr. herom også Klaus Pedersen: (note 15), s. 104.
52 Meldahls arkiv (note 1), E.5, brev af 5.juli 1878.
53 Kriegers dagbøger (note 26), VII, s. 77.
54 Jfr. Tietgens redegørelse af 20. dec. 1879 i Frede
riks kirkeplads (note 12).
55 Jfr. Kriegers breve til Meldahl 9. dec. og 10. dec.
1879, i Meldahls arkiv (note 1), A.I.3.
56 Jfr. note 54. Det er ikke helt klart, hvordan Tiet
gen nåede frem til dette beløb, jfr. herom også Klaus
Pedersen (note 15), s. 103. En oversigt over de sam
lede udgifter til kirken indtil 1.jan. 1880, udarbejdet
o. oktober 1879 anslog de samlede håndværkerud
gifter til ca. 84.000 kr., mens udgifterne til materia
ler, især Fakse sten skønnedes at blive ca. 90.000 kr., i
alt ca. 174.000 kr., jfr. Tietgens arkiv (note 2), Mar
morkirken 1873-1915. To andre opgørelser pr. l.jan.
1880 er indlagt i samme arkiv, Tilbud og Beregnin
ger. De når dog til forskellige resultater (henholdsvis
165.558 og 221.101 kr. (rettet til 169.600 kr.)).
57 Jfr. Kriegers dagbog (note 26), VII, s. 215.
58 Jfr. Tietgens brev af 17. jan. 1880, i Meldahls arkiv
(note 1), A.I.3.
59 Jfr. Tietgens arkiv (note 2), Marmorkirken 18731915.
60 Meldahls brev til C. A. Gosch 3. juli 1884, i Mel
dahls arkiv (note 1), A.I.3.
61 Jfr. Klaus Pedersen (note 15), s. 99.
62
Breve til Tietgen 23. sept. og til C. A. Gosch
12. nov. 1892, jfr. Meldahls arkiv (note 1), A.I.3.
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Fig. 198. Udkast til Mar
morkirken o. 1872-73.
Tværsnit (s. 645). 1:600.
RA. – Proposal for the
Marble Church, c. 187273.

Brev 3. juli 1884 til C. A. Gosch, jfr. A.I.3.
Stemann (note 7), IV, s. 264.
65 Jfr. brev fra Blichfeldt 26. maj 1878 og fra Jensen
selv 8. maj 1878 i Meldahls arkiv (note 1), A.I.3.
Jensen aflønnedes fra august 1878, omend han først
officielt blev knyttet til byggeriet 1.nov. 1878.
August 1878 falder også de sidste udbetalinger til
Blichfeldt, jfr. Tietgens arkiv (note 2), pk. 68-69,
Betalte regninger 1876-95.
66
Jensens tegning er gengivet i Architekten, XV,
1912-13, s. 402.
67 Jfr. Knud Millech: F. Meldahl. I Arkitekten. Uge
hefte, 54, 1952, s. 330.
68 Jfr. note 67. Desuden Hans Helge Madsen (note
10), specielt s. 19f. og 143. Tankevækkende er også
Meldahls notat på en udklippet avisnotits vedrøren
de kirkens fuldførelse, hvor altret anførtes at være
udført efter tegning af Albert Jensen. Dette er af
Meldahl omhyggeligt overstreget og korrigeret: »et
udkast af F. Meldahl«. jfr. Meldahls arkiv (note 1),
E.5.
69
Det gælder naturligvis ikke skitserne i hans egen
samling (indlagt i E.5.) (jfr. f.eks. fig. 245) eller teg
ninger som fig. 144 og 148.
63

64

70
Om Meldahls reaktion på Jensens »Dumhed«, jfr.
brev til Tietgen 17. maj 1884 med følgende tilføjelse
til beretningen om sagen: »kjedeligt er det at Jensen
er et saa stort og uhelbredeligt Barn«, jfr. Tietgens
arkiv (note 2), Marmorkirken 1873-1915.
71 Stemann (note 7), IV, s. 165f.
72 Stemann (note 7), IV, s. 166f.
73 Rigsretstidende, II, bilag nr. 94.
74
Jfr. KSA. Bygningskommissionen, journalsager,
samt
Stadsbygmesterens
direktorat,
Københavns
bygningskommission.
75 RA. Kortsamlingen 342, 2.1.1 (nyordning).
76
Modellerne findes på Kunstakademiets Bibliotek.
Jfr. for den førstnævnte model også en tegning i
Meldahls arkiv (note 1), E.5.
77 RA. Kortsamlingen 342, 2.1.13-14 (nyordning).
78 Jfr. også Stemann (note 7) IV, s. 166.
79
En af tegningerne, 342, 2.2.6 (nyordning), har
som påskrift: »5/75/876«, en datering til 1876? Mel
dahl skrev selv 19. sept. 1876, at han nu havde fået
kirkens indre god. »Nu staar det Hele fast«, jfr. note
78.
80 RA. Kortsamlingen 342, 2.2.8 (nyordning).
81 RA. Kortsamlingen 342, 2.2.12 (nyordning).
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Denne parcel erhvervedes først 1880, jfr. Tietgens
arkiv (note 2), Marmorkirken 1873-1915.
83
RA. Kortsamlingen 342, 3.1.1. - 3.1.8 (nyord
ning).
84
Det er vanskeligt at opretholde den forsøgsvise
datering af litografien til »1872?«, som Hans Helge
Madsen anfører (note 106), s. 273-74. Det under
»Tegninger« anførte eksemplar af planen med på
skriften: »27/12 72 FM« er ikke fundet i Meldahls
arkiv (note 1), E.5. Den foreliggende plan med den
ne påskrift repræsenterer som nævnt s. 645 en ældre
version.
85
RA. Kortsamlingen 342, 3.2.1 - 3.2.16, heriblandt
også gentagelser og supplerende, men udaterede teg
ninger. Desuden Stadsbygmesterens direktorat, Sa
ger vedr. Frederikskirken.
86 Jfr. Tietgens brev af 4. sept. 1877, vedlagt tegnin
gerne i Stadsbygmesterens direktorat (note 85), samt
redegørelse fra C. Bönnecke af 14. sept. 1877 i KSA.
Bygningskommissionen,
Journalsager,
j.nr.
1174/
1877.
87
RA. Kortsamlingen, 342, 3.3.1 - 3.3.9 (nyord
ning).
88
Højdeforskellen, målt fra overkanten af balustra
den ved kuppelfoden til kuplens toppunkt under lan
ternens balustrade, udgør o. 2 alen.
89 Jfr. Stemann (note 7), IV, s. 173.
90
Brev af 8. maj 1878, Meldahls arkiv (note 1),
A.I.13.
91 Jfr. Tietgens arkiv (note 2), pk. 59-63, Korrespon
dance.
92
RA. Kortsamlingen 342, 3.4.2 a-e, samt Kunsta
kademiets Bibliotek (tegninger af Unmack).
93
RA. Kortsamlingen, 342, 3.4.5 (nyordning). Ud
arbejdelsen af denne store tegning, der har karakter
af en præsentationstegning, kan muligvis have sam
menhæng med forberedelserne til – som det viste sig
– det fejlslagne forsøg på at afhænde en række af
pladsens ejendomme til en fransk køber, jfr. Ste
mann (note 7), IV, s. 264.
94
Jfr. Stadsbygmesterens direktorat. Sager vedr.
Frederikskirken
og
KSA.
Bygningskommissionen,
Journalsager, j.nr. 572/1879.
95
RA. Kortsamlingen, 342, 4.1.1 - 4.1.13 (nyord
ning).
96 Jfr. Stemann (note 7), IV, s. 175 og Tietgens rede
gørelse til finansministeriet 20. dec. 1879, note 54.
97 Jfr. Tietgens brev 13. april 1879. Et eksemplar af
tegningerne, dog uden etageplanerne »E«, »F«, »G«,
er på RA. Kortsamlingen, 342, 4.2.1. - 4.2.8 (ny
ordning). Et tilsvarende sæt, der dog foreligger i
meget ruineret stand er indlagt i sagen, Stadsbygme
sterens direktorat.
98 Jfr. Stadsbygmesterens direktorat.
99
Brev af 16. april 1879, Stadsbygmesterens direk
torat.
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100
Brev af 10. dec. 1879 fra Tietgen til Bygnings
kommissionen,
Stadsbygmesterens
direktorat,
samt
KSA,
Bygningskommissionen.
I
RA.
Kortsamlin
gen, 342, 4.3.8 er et snit af kuppel og lanterne, på
skrevet Meldahls signatur, datoen 8. okt. 1879, samt
»vedkommende Svar af 4. nov. 1879«. Desuden er
her (4.3.4 - 4.3.7) et antal udaterede planer og profi
ler af spærkonstruktionen.
101 Jfr. Tietgens arkiv (note 2), pk. 57, Brev-Journal
vedr. Frederikskirken 1874-1886, samt Korrespon
dance (note 91).
102 Tietgens arkiv (note 2), pk. 64, Tilbud og Bereg
ninger. Overslaget er formentlig fra murermester
Wienberg.
103 Stemann (note 7), IV, s. 173.
104 Stemann (note 7), IV, s. 181.
105 Jfr. Meldahls redegørelse 1. juli 1885, note 59.
106
Jfr. Tietgens arkiv (note 2), pk. 68-69, Betalte
regninger.
107
Korrespondance (note 91), Fakse stenværksted,
brev af 14.juli 1877.
108
Jfr. Stadsbygmesterens direktorat, Sager vedr.
Frederikskirken (j.nr. 978/1883).
109 Meldahls arkiv (note 1), E.5, vedlagt skitse i kal
ke. Herholdts projekt findes i original i Kunstakade
miets Bibliotek, D 10035 a-h og omfatter foruden
facadetegning og tværsnit, daterede februar 1880,
også beliggenhedsplan og etageplaner.
110
KglBibl. NyKglSaml. XI, brev af 6. marts 1880.
Meldahl tilføjede her: »Spørgsmaalet om en mindre
Kuppel har været behandlet og er opgivet, vore Kli
maforhold er ikke til en udækket Kuppel«.
111 Jfr. Meldahls arkiv (note 1), E. 5. Det kan dog
være vanskeligt umiddelbart at påvise, hvordan for
bindelsen har været etableret mellem den ganske un
ge akademielev (optaget oktober 1879) og Theophilus Hansen, der var fast bosiddende i Wien og først
1884 synes at have været i Danmark.
112 RA. Kortsamlingen, 342, 4.4.4 - 6 (nyordning).
113 Jfr. note 112, 342, 4.4.1 - 3. En måling af kuplens
højde på 4.4.1, der ganske vist har tre rækker kvist
vinduer, viser en forhøjelse på 7 alen.
114
Jfr. to daterede detaljtegninger af tamburetagen
med henholdsvis jonisk kapitæl (9. nov. 1880, Kort
samlingen, 342, 4.4.8) og korintisk kapitæl (2. maj

Fig. 199-200. Udkast til Marmorkirken o. 1876.
1:600. RA. 199. Udkast til Marmorkirkens hovedfa
cade og til den omliggende bebyggelse (s. 656). 200.
Udkast
til
Marmorkirken
med
forhøjet
kuppel
(s. 656). – Proposals for the Marble Church c. 1876. 199.
Proposal for the main facade of the Marble Church and the
surrounding buildings. 200. Proposal for the Marble
Church with heightened dome.
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Fig. 201. Hovedfacade, o. april 1879 (s.
661). 1:600. RA. – Main facade, c. April
1879.

1881, smst. 342, 5.2.1 (fig. 286), samt brev af
11. marts 1881 fra Albert Jensen til Fakse stenværk
steder med summarisk tegning af korintisk kapitæl, i
Korrespondance (note 91).
115 RA. Kortsamlingen, 342, 5.1.2.
116 Jfr. note 115, 5.1.4 - 6.
117 Jfr. note 115, 5.1.7.
118 Jfr. note 115, 5.2.6.
119 Jfr. note 115, 5.2.7 - 9.
120
Jfr. korrespondance marts-juni 1881 med firmaet
Schaefer og Hauschner, Berlin, i Tietgens arkiv (no
te 2) pk. 58, Kopibog over udgåede breve 18781884. Desuden tilbud på de 24 engle fra billedhugger
Secher Møller 25. april 1881, smst.
121
RA. Kortsamlingen, 342, 6.1.1 (24.jan. 1883),
desuden tegning 11. april 1883 og juli 1883, i Korre
spondance (note 91).
122 RA. Kortsamlingen, 342, 5.3.5 a-c.
123 Jfr. note 122, 6.1.3.
124
Jfr. note 122, 6.2.7-18; desuden detaljtegningen
af tambur, dateret 5. febr. 1884 (6.2.1 - 2), samt uda
terede udkast til samme (6.2.3 - 4) og til forpartiet
dateret 25. okt. 1884 (6.2.6). Endvidere ingeniør
Wagners redegørelse for konstruktionen af den indre
murede kuppel (6.2.19), dateret 13. dec. 1884.
125 Jfr. Kopibog (jfr. note 120). Selve konstruktionen

af søjlernes opsætning var dog allerede 23. juni 1880
blevet godkendt af stadsbygmesteren.
126 Jfr. brev 11. marts 1881 (note 114).
127 Tietgens arkiv (note 2), pk. 58, Kopibog over ud
gående breve 1878-84.
128 Jfr. tilbud, udbedt fra kaptajn Christensen, 27.ju
li 1882 (note 127).
129
Jfr. Meldahls egen redegørelse i Meldahls arkiv
(note 1) E.5.
130
Jfr. note 129, samt Tietgens arkiv (note 2),
pk. 68-69, Betalte regninger 1876-1895, regning fra
juveler V. Christensen 1. sept. 1883.
131
Illustreret Tidende, nr. 1251, 1882-83, s. 625 og
630.
132
Jfr. Korrespondance (note 91), læg vedr. klok
kerne.
133
En artikel i »Dagbladet«, hvori man påstod, at
lanternens spids var blevet forrykket, blev skarpt de
menteret af Albert Jensen, jfr. udklip af artiklen i
Meldahls arkiv (note 1), E.5. med påskrift i Jensens
hånd: »Er begribeligvis ikke tilfældet«. Se også Jen
sens brev til Meldahl 21. maj 1884 (Meldahls arkiv,
A.I.3.) og Meldahls brev til Tietgen (Tietgens arkiv
(note 2), Marmorkirken 1873-1915). Meldahl forsik
rede heri sin bygherre om, at han snart skulle få
problemet, der slet ikke var usædvanligt, bragt ud af
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Fig. 202. Hovedfacade, o. 1879 (s. 661).
1:600. RA. – Main facade, c. 1877.

verden:
»Frederiksborg
Slotstaarn
dandser
Hopsa
naar der ringes med den store Klokke, og i Petri
Taarn tor man ikke svinge den store Klokke, heller
ikke i Stefansdomen i Wien«.
134
Jfr. Korrespondance (note 91) for tilbuddet fra
Heegaard af 5.juli 1884 og korrespondancen med
Meldahl herom september-november 1884. Om in
spirationen fra Svejts, jfr. Stemann (note 7), s. 254.
135 Stemann (note 7), IV, s. 185.
136 Jfr. brev, dateret »Søndag Aften« fra Meldahl til
Tietgen, Tietgens arkiv (note 2), Marmorkirken
1873-1915:
»... Jeg betragter Grundtvig som en af de store Per
sonligheder, der af Forsynet tildeles Menneskeslæg
ten naar denne trænger til at faae en ny Livsgnist
indpustet i sit Samfundsliv, der kan virke forædlen
de, varmende og dermed sammenholdende paa det
te. Den tanke igjennem Daaben at knytte Samfundet
hjerteligt sammen, saa at vi staae med sandt Brodersind vis a vis for hinanden, baade med de store Glæ
der og Pligter dette afføder – og saa efter bedste
Evne gjøre vor Gjerning, trofast igjennem Livet
haabende paa Tilgivelse hos Næsten og Forsynet
hvor Evnerne maatte have svigtet – see det er detjeg
mener er det samfundsformende Hovedmoment i
Grundtvigs Virken imellem os, og som vil, ifald det
fredes og modnes paa rette Maade, vil (sic) hjælpe os

ud over Sosialisme (sic) og alle lignende Udskeielser,
samt bevare os vort Mod i den haarde Kamp der
visselig staar for Døren for alle frie (?) Nationali
teter.
See med det Blik paa Manden, fødtes Tanken at
lægge ham Midt under hans Menighed – og sette
Døbefonden i Midten, over hans Kiste – og oppe i
Midten af Kuppelen Symbolet paa den Helligaand
han saa levende troede paa og som skulle være Me
nighedslivets Bindeled.
I Cuppelens 12 Felter skulde Billeder af de 12 Apostle og i Frisen rundt om (imellem Vinduerne)
skulde skønne (?) Fremstilinger af de store Momen
ter af Christendommens historiske Liv, hvor det saa
at sige er traadt haandgribeligt frem for Menneskene
–
(igjennem store Personligheder) at Christus (') Læ
res formildende og rørende elskelige dybe Indhold,
til enhver Tid og under alle Forhold har Magt til at
gjøre sig gældende til Menneskeslægtens Forædling
og det enkelte Individs Frelse.
Tag her Chrysostomos i Antiochia eller Constantinopel, Den hellige Martins Liv. – Athanasius (,) Bassilius (sic), Luther, Ambrogio – Jeronimus (,) Augustinus,
o.fl. – og der haves deiligt Stoff.
Det gjælder nemlig ved de store Monumenter at
huske at de ere de store Ideers Festdragt og at man
ud af dem skal kunne læse hvad deres Tilblivelsestid
har havt for et Indhold. Men det gælder tillige om at
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Fig. 203. Carl V. Peter
sen: Projekt til Marmor
kirken, 1880. Tværsnit
mod
altret
(s.
667).
1:600.
Kunstakademiets
Bibliotek. – Carl V.Pe
tersen: Proposal for the
Marble
Church,
1880.
Cross-section towards the
altar.

gjøre dem saa mægtige, at de kunne gaae kommende
Tider igjennem, sammen med den Idee de skulle
tjene, saa at de dels have Fylde (Indhold) nok deels
give Plads til nyt Indhold alt eftersom Tidens Fylde
fordrer dette.
See
det
kan
mit
Marmorkirkeprojekt
ogsaa.
Udenfor er der Plads til Billedet af Grundtvig, og
lignende Kirkens Mænd kunne staae rundt om Kir
ken langs det beplantede Anlæg, alt til Minde og
Eftertanke for opvoxende Slægter. Nede i de store
Gravhvælvinger kunne de 1Mænds Kister komme,
der som han have baaret Sagen fremad til Held for
vort Folk, og inde i Kirken kan man sette Statuer af
de store Kirkens Tjenere der have gavnet Menne
skeslægten i det hele – Alt dette i denne Udsmyk
ning det kan kommende Tider udføre – og den Tro
har jeg at den Kirke – dens Menighedsliv vil blive saa
frodigt at kommende Aarhundreder vil pynte vort
Værk – NB ifald vi gjøre dette stort ideelt og skjønt –
som det er vort at pynte paa.
Deres hengivne F. Meldahl«.
137 Jfr. Stemann (note 7), IV, s. 185, 187.
138 Jfr. liste af pastor Brandt, dog med 14 bibelsteder

i stedet for 12, Marmorkirken 1873-1915 (note 59).
Jfr. desuden RA. Kortsamlingen, 342, II. 11.3
(fig. 288).
139
Jfr. Korrespondance (note 91), læg, mærket:
»Billedhuggere 1881-95«.
140 Breve af 23. dec. 1883 til Freund og Aksel Hansen
(jfr. note 139).
141
Korrespondance (note 91), læg , mærket: »Bille
derne i kuplen«, med tilbud fra Overgaard vedrø
rende udførelsen (6. nov. 1884) og kontrakt med Ol
rik om udkast (13. april 1885).
142
Korrespondance (note 91). Her er dog anført:
»Jesus er Vejen (min understregning), Sandheden og
Livet«. Sidenhen skulle kritiske røster påtale udela
delsen af »Vejen« i den opsatte indskrift, jfr. brev fra
biskop Frederik Nielsen, 15. april 1904, i Meldahls
arkiv (note 1), A.I.3.
143 RA. Kortsamlingen, 342, 6.3.1 (nyordning).
144 Jfr. Betalte regninger (note 106), samt Tilbud og
beregninger (note 102).
145 Stemann (note 7), IV, s. 183.
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146 Breve fra Albert Jensen 28. april og 13. maj 1889,
i Meldahls arkiv (note 1), A.I.3.
147
Jfr. Meldahls beretning til finansministeriet,
19. dec. 1890, i Marmorkirken 1873-1915 (note 59).
148 RA. Kortsamlingen, 342, 7.2.1 (nyordning).
149 7.2.5 (jfr. note 148).
150 7.1.12 (jfr. note 148).
151 Illustreret Tidende, 1884-85, s. 249-50.
152 Jfr. Meldahls arkiv (note 1), E.5. samt Tilbud og
Beregninger (note 102), approberet model udført
22.juni 1893.
153
Korrespondance (note 91), samt E.5. (jfr. note
152), brev fra Bornholdt 11. sept. 1893 og 11. marts
1894.
154 Stemann (note 7), IV, s. 184.
155 RA. Kortsamlingen, 342, II. 12.
156 Stemann (note 7), IV s. 189.
157
Jfr. Korrespondance (note 91), samt Kopibog
(note 127), afregning april 1891.
158
Jfr. Korrespondance i tidsrummet 1.juli 189230. maj 1894, i Meldahls arkiv (note 1), A.I.3.
159 Jfr. brev af 16. maj 1884, i Meldahls arkiv (note 1)
A.I.3.
160 Jfr. RA. Kortsamlingen, 342, II, 1.1. og III, 1-5
(nyordning). Desuden Meldahls arkiv (note 1), E.5.
161 342, II. 1.1 og III, 1.1., 2.1, 4.1 (note 160).
162 342, III, 1.2 - 3. (jfr. note 160).
163 342, II. 1.3. og III, 2.3 (jfr. note 160).
164 342, III, 2.1. (jfr. note 160).
165
Brev af 17. april 1894 i Meldahls arkiv (note 1),
A.I.3.
166 Stemann (note 7), IV, s. 198.
167 Jfr. note 166. Desuden brev fra Meldahl 13. aug.

Fig. 205. Udkast til al
terparti, før august 1893
(s. 685). RA. – Proposal
for the altar setting prior to
August 1893.
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Fig. 204. Udkast til orgel og døbefont (s. 685). RA.
– Proposal for organ and font.
1894, i Tietgens arkiv (note 2), Marmorkirken 18731915.
168
Tietgen: Erindringer (note 3), s. 175. Dette kan
forekomme at være i modstrid med Meldahls egne
optegnelser (s. 639) og uoverensstemmelsen kan en
ten forklares i en – vel næppe sandsynlig – erindringsforskydelse
hos
denne
eller
snarere,
at
Tietgens tale først i en senere redaktion indeholdt
denne passus.
169 Stemann (note 7), IV, s. 202.
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Meldahls indlæg i Nationaltidende, 23. aug. 1894
var ganske vist usigneret, men der kan næppe være
tvivl om dets ophavsmand, hvilket Hannover da og
så selv fremhævede i sit modsvar i Politiken 26. aug.
under overskriften: »Har der været en Kammerher
re-Nøgle i Nationaltidendes Bagdør?«.
171 Jfr. Meldahls arkiv (note 1), E.5, brev 10. sept.
1894.
172 Jfr. Tilbud og Beregninger (note 102).
173
NM2. Korrespondancearkivet. Sager henhøren
de under Det særlige Bygningssyn.
174 Synsprotokol. Ved embedet.
175
Frederikskirken. Rapport fra Hovedeftersyn 1968
ved firmaet Birch og Krogboe.
176 Stemann (note 7), IV, s. 203.
177 Stemann (note 7), IV, s. 204.
170

178
Brev af 24.jan. 1908. LA. Patronatets korrespon
dancesager 1894-1918.
179 Meldahls arkiv (note 1), E.5.
180
LA. Kirkebestyrelsen. Sager vedr. bygning og
inventar 1875-1967.
181
Jfr. Sager henhørende under Det særlige Byg
ningssyn (note 173) og Sager vedr. bygning og in
ventar (note 180).
182
Jfr. også Sager henhørende under Det særlige
Bygningssyn (note 173), 1969.
183
I alt 11 af bygningsmodellerne, hvoriblandt samt
lige af de ndf. beskrevne, blev 18. april 1968 opmålt
og fotograferet af NM. Rapport ved Magnus Hölzner Olsen NM2. Disse modeller var desuden udstil
let på udstillingen »Danske Arkitekter i Hundrede
År«, 1980 på Statens Museum for Kunst.

Fig. 206. Skitse af kirkeruinen, set fra nordøst. RA.
– Sketch of the church ruin seen from the north-east.

Fig. 207. Marmorkirken, set fra S. Nikolaj tårn. Henrik Larsen fot. 1982. – The Marble Church seen from the
tower of S. Nicolai, 1982.

BYGNINGSBESKRIVELSE
NOTER S. 725

Oversigt. Beskrivelsen af Frederikskirken omfatter
tre hovedafsnit vedrørende beliggenheden, det ydre
og det indre, samt en arkitekturhistorisk sammenfat
ning. Beliggenhed (s. 701). Ydre: Kirkebygningen
(s. 702), materiale og teknik (s. 702), portaler og vin
duer (s. 704), kuppel og lanterne (s. 705), skulpturel
udsmykning (s. 707). Indre: Plan (s. 714), kælder
(s. 714), gulv, vægge og hvælv (s. 715), sekundære
rum i underetage og pulpituretage (s. 719), loft og
tagværk (s. 719), trapper (s. 719), opvarmning
(s. 719). Sammenfatning (s. 720).

BELIGGENHED
I kraft af sin betragtelige højde og den mægtige
kuppel træder Frederikskirken frem som et

Danmarks Kirker, København

markant visuelt fixpunkt i hovedstadens silhouet. Samtidig udgør kirken det afsluttende
point de vue for en synsakse, ført fra havnen
via Amalienborg plads – en naturlig konse
kvens af Frederiksstadens oprindelige planlæg
ning (s. 469). Med anlægget af Amaliehaven
1983 åbnedes for et helt frit udsyn fra havne
fronten (fig. 284), en tanke, som Meldahl selv
havde haft. Også Jardin havde tidligere på
Bernstorffs opfordring givet forslag til en ud
byggelse af Ny Toldbodgade med en prome
nade.1
Set på kort afstand fra gaderne øst eller vest
for kirken forstærkes virkningen af den monu
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mentale bygning bevidst gennem det – efter
kirkens dimensioner – beskedne omgivende
pladsanlæg.2 Den centrale kirkeplads indram
mes af et boligkompleks, der med korte side
fløje i øst og nordvest bøjer sig frem mod korte
tværgader ved Bredgade og Store Kongensga
de (jfr. fig. 155). En planlagt udbygning af
kompleksets hjørne mod sydvest blev dog al
drig realiseret, og dette område står således
endnu tilbage med sin oprindelige bebyggelse.
De øvrige ejendomme opførtes 1881-85 efter
Meldahls tegninger i en rokokoinflueret palæ
stil, der tydeligt er søgt tilpasset bebyggelsen i
Bredgade. De pavillonlignende fremspring ved
karréernes hjørner og midtparti smykkes af kolossalpilastre og krones af mansardtag i stedet
for planlagte, højere og mere iøjnefaldende tag
afslutninger. Disse måtte opgives på grund af
byggevedtægterne.3 Dog er bygningernes gesims- og taghøjde tilpasset efter kirken. Som
fastlagt allerede på et tidligt tidspunkt blev
grundene solgt fra kirkepladsens oprindelige
areal, dog med den klausul, at de derpå opførte
ejendomme skulle respektere Meldahls udkast.
Den nuværende kirkeplads omfatter et om
trent kvadratisk areal (med afrundede hjørner),
omsluttet af en gade, der følger pladsens perife
ri. Kirken, som er opført på fundamenterne af
Jardins bygning med genanvendelse af de eksi
sterende mure herfra, udfylder hovedparten af
pladsen og springer med hovedportalen i øst
endda frem i gadearealet. Fire fritliggende par
tier ved kirkebygningens hjørner udfyldes af
beplantede anlæg, hvor fragmenter af baser og
kapitæler fra Jardins kirke er opsat (fig. 58).
Haveanlægget afgrænses mod gaden af en gra
nitsokkel, hvorpå hviler et støbejernsgitter.
Indsat i gitteret er 12 postamenter af marmor
og sandsten. Heraf bærer de 11, tillige med to
postamenter foran indgangen i Store Kongens
gade, statuer af danske kirkefædre. For en be
skrivelse af disse, jfr. s. 707.
YDRE

Kirkebygningen (fig. 208), i hvis nedre mure sto
re dele af Jardins bygning er indkapslet, består
af en cylindrisk ydre ringmur i to stokværk

(underetagen, samt mezzanin, indsat i hoved
gesimsen). Ringmuren krones af en balustrade,
der følger rotundens periferi, men i øst og vest
videreføres på de to tilbygninger, der slutter sig
til kernen. Fremspringet i øst, – forpartiet –
rummer kirkens hovedindgang og markeres
med en frontonprydet søjleportal, hvortil en
granittrappe i partiets fulde bredde fører op.
Mod vest er søjleportalen udeladt, og kun en
smal trappe leder op til indgangsdøren. Inden
for balustraden, der smykkes af i alt 18 statuer
og otte vaser (se s. 111f.), hæver overetagen,
tamburen, sig – koncentrisk med den ydre
ringmur, men af mindre diameter. Tamburen,
som hviler på den indre pillekrans, artikuleres
af 12 rundbuede nicher, hvori er indsat lavere,
rektangulære
vinduer.
Koblede,
korintiske
halvsøjler, hvorimellem er ovale medaljoner,
svarende til for- og bagpartiet, flankerer arka
derne. Over en hovedgesims, der er forkrøppet
over søjlepartierne, ses en balustrade, som led
deles af postamenter for 12 par vaser, placeret
umiddelbart over de koblede søjler. De lodrette
accenter videreføres i kuplens dobbelte ribber.
Den høje tilspidsede kuppel, der gennembry
des af tre rækker kvistvinduer, afsluttes med en
lanterne, hvori klokkerne er ophængt (s. 757).
Øverst er en fløjstang med et kors, hvis spids
ligger ca. 79 m over gadelinjen.
Materiale og teknik. Kirkens nedre partier,
hvori indgår dele af de gamle mure (s. 664f.), er
opført enten helt af marmor eller i en blandingsteknik med kerne af tegl eller brudsten og
beklædning af marmor. Som nævnt ovf. bibeholdtes de bedst bevarede dele af det underste
stokværks marmormure og -piller; andre par
tier måtte dog nedtages på grund af for stor
brøstfældighed og omsættes med anvendelse af
materiale fra bagpartiet eller fra den stenbe
holdning, der endnu fandtes på pladsen. For de
øvre dele, såvel ud- som indvendig, er tegl det
dominerende
byggemateriale
med
murpuds
som beklædning. Hertil kommer Fakse kalkFig. 208. Marmorkirkens hovedfacade, set fra Frederiksgade. LL fot. 1986. – The main facade of the
Marble Church seen from Frederiksgade.
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sten og Ølandssten, der er anvendt i arkitekto
niske led som gesimser, balustrader, konsoller,
samt i tamburetagens halvsøjler og arkader.
Hovedportalens søjler og de tilhørende baser er
hugget af marmor, mens kapitælerne udførtes
af Faksesten. I gavlen indgår både marmor,
tegl, Fakse- og Ølandssten. Endelig er beton
anvendt bl.a. i kælderens og underetagens
gulv, samt i trapper.
Den store kuppel er udført i en dobbeltskalskonstruktion, der for den indre dels vedkom
mende er muret af hule teglsten i cementmør
tel, mens den ydre skal, som er beklædt med
kobber, er tømret. Lanternen er ligeledes ud
ført som et træskelet, beklædt med kobber.
Zink indgår i en række dekorative led, såsom

Fig. 209. Udkast til hoveddøren i den endelige ud
formning, o. 1893-94 (s. 680). RA. – Proposal for the
main door in the final design of the church, c. 1892.

balustradens statuer og vaser, samt i et antal
relieffer, mens støbejern er benyttet bl.a. til va
serne over tamburens gesims. De 13 statuer
omkring anlægget ved kirken er støbt i bronze.
Portaler og uinduer. Af kirkens fire indgangs
partier mod øst, vest, syd og nord er hovedind
gangen
mod
Bredgade
særligt
fremhævet
(fig. 208). De tre indgangsdøre indrammes af
den foranstillede portal, båret af fire korintiske
søjler. Overgangen til trekantfrontonen, der
endnu ikke i dag har fået sin planlagte udsmyk
ning (jfr. s. 686f.), formidles af en klassisk entablatur, hvis frise bærer indskriften: »Herrens
ord bliver evindelig« (1. Pet. 1,25) i reliefversa
ler af bronze. Hoveddøren har halvrundt oven
lysvindue med diagonaltstillede sprosser og
forgyldt Kristusmonogram (jfr. fig. 209). Un
der en vandret overligger, båret af to konsoller,
er panel med bronzerelief af to korslagte pal
megrene. De to sidedøre krones af segment
gavle over konsoller, hvorimellem er bladguir
lander. Bagpartiets dør, der flankeres af vin
duer med segmentgavle, svarende til hovedfa
caden, har trekantfordakning og er indsat i en
svagt tilbagetrukket, rundbuet blænding. I ho
vedgesimsen over indgangspartiet er tre indskriftsplader med inskription i bronzereliefversaler: »Jesus er Sandheden og Livet« (jfr.
Joh. 14,6). Foran døren er en granittrappe, flan
keret af to postamenter, der efter planerne var
beregnet til lygtestandere (jfr. fig. 210 og 172).
Dørpartierne mod nord og syd er identiske. En
portallignende
indramning
med
segmentgavl
på korintiske halvsøjler indrammer døren. På
portalfrisen læses i syd: »Sandheden skal frigø
re Eder« (Joh. 8,32). I nord står »Guds naadegave er et evigt liv« (Rom, 6,23), begge steder
som på for- og bagparti i reliefversaler af bron
ze. En kvadratisk spejlfyldning, der på ældre
projekttegninger er smykket med et relief, dan
ner overgang til døren, der krones af en kon
solbåren,
tagformet
fordakning.
Norddøren
betegnedes tidligere »kongedøren«, vel som
foretrukken adgangsvej for majestæten til kon
gestolen.
Vinduesindramningerne
i
hovedetagen
er
identiske, idet overliggerne veksler mellem tre
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Fig. 210. Marmorkirkens facade mod Store Kongensgade. Jens-Jørgen Frimand fot. 1986. – The facade of the
Marble Church towards Store Kongensgade.

kanter og segmentbuer som på Jardins kirke.
Ruder af gulligt glas, opdelt i mindre felter af
lod- og vandrette sprosser, afvekslende med
cirkelformede. Foruden disse vinduer er indsat
enkle, rektangulære åbninger mod kældereta
gen, samt tværovale mezzaninvinduer i hoved
gesimsen. Tamburens vinduer sidder tilbage
trukkent i rundbuede nicher. Over fordakningen er medaljoner, indrammede af bladkranse
med vedhæftede bånd. Rudernes sprosseværk
svarer til hovedetagens, dog er i tamburen an
vendt forskelligtfarvet glas i blåt og gult, der
for tre af vinduerne indvendig fremkalder en
korsformet lysplet på nordvæggen, af Meldahl
betegnet »Golgathas tre kors«.
Kuppel og lanterne. Kirken overdækkes af en
høj, tilspidset ribbekuppel, der afsluttes af en

lanterne (fig. 208). Kuppelfladen gennembry
des af tre vandrette rækker kvistvinduer, –
hvoraf de nederste og øverste er cirkulære med
forskelligtformede indramninger, adskilt af de
mellemste tværrektangulære. Mellem ribberne
er forneden halvcirkulære muslingeskalsprydede skjolde, mens der foroven ses skiftevis brede
og smalle tungeformede ornamenter. Et jernrækværk, dekoreret med guirlander og medal
joner, danner overgang til lanternen. Denne
rejser sig på en volutsmykket sokkel med 12
arkader,
indrammet
af
korintiske
pilastre.
Over den forkrøppede gesims med englehovedsmykkede akroterier er det todelte lanterne
spir, – sammensat af en kuppelformet underdel
og et obelisklignende øvre led, hvilende på
kugler. En fløjstang kroner spiret. Stangen er
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Fig. 211. Plan over placeringen af statuerne ved kirkens fod (1-13) og på balustraden over underpartiet (A-R)
(s. 707). 1: Ansgar, udført 1893-94 af Th. Stein, 2: Knud den Hellige, udført 1919-22 af Viggo Jarl, 3: Peder
Palladius, udført 1919-21 af Viggo Jarl, 4: Hans Tausen, udført 1923-29 af Viggo Jarl, 5: Jesper Brochmand,
udført 1930-33 af Viggo Jarl, 6: Søren Kierkegaard, udført 1965-73 af Knud Nellemose, 7: Thomas Kingo,
udført 1910 af Viggo Jarl, 8: Hans Adolph Brorson, udført 1893-95 af August Saabye, 9: Hans Egede, udført
1913 af August Saabye, 10: Johan Nordal Brun, udført 1941-47 af J. F. Willumsen, 11: Nicolaj Edinger Balle,
udført 1943-49 af Jørgen Gudmundsen-Holmgreen, 12: Jacob Peder Mynster, udført 1940-41 af Johannes
Bjerg, 13: Nicolaj Frederik Severin Grundtvig, udført 1893-94 af Vilhelm Bissen. A: Moses, udført 1883-84 af
Carl Rohl Smith, B: Elias, udført 1884 af Johannes Hoffmann, C: Johannes Døberen, udført 1883-84 af Carl
Rohl Smith, D: Peter, udført 1884 af August Saabye, E: Paulus, udført 1884 af Carl Christian Peters, F:
Polykarp; udført 1884 af Ferdinand Edvard Ring, G: Irenæus, udført 1883-84 af Carl Rohl Smith, H: Athanasius, udført 1883-84 af Carl Rohl Smith, I: Chrysostemos, udført 1885 af Carl Christian Peters, J: Ambrosius,
udført 1884 af Aksel Hansen, K: Augustin, udført 1883-84 af Johannes Gelert, L: Hieronimus, udført 1884 af
Otto Evens, M: Benedikt af Nursia, udført 1884 af Johannes Hoffmann, N: Gregor den Store, udført 1883-84
af Carl Christian Peters, O: Bernhard af Clairvaux, udført 1883-84 af Georg Christian Freund, P: John Wycliff,
udført 1883-84 af Theobald Stein, Q: Johan Huss, udført 1883-84 af Theobald Stein, R: Martin Luther, udført
1883-84 af Theobald Stein. Tegning MN 1986. – Plan of the position of the statues round the base of the church (113), and on the balustrade above the lower storey (A-R).
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foroven formet som et kors med strålekrans
mellem korsarmene. På stavens nedre del er
sammensat ornament, hvori slynger sig C. F.
Tietgens navnetræk (fig. 229). Både fløjstangen
og en række dekorative detaljer på lanternen og
kuplen er forgyldte.
Skulpturel udsmykning. Eksteriørets udsmyk
ning omfatter to rækker statuer ved kirkens fod
og på balustraden over hovedstokværket. Her
til kommer et antal vaser sammesteds og over
tamburetagen, samt relieffer på såvel under
bygningens
som
tamburens
hovedgesimser.
En gennemgang af Meldahls projekttegninger
viser imidlertid, at arkitekten havde planlagt en
udsmykning, der også omfattede hovedporta
lens trekantfronton og indgangsdørens tympa
non (jfr. s. 675 og fig. 180, 185). Hertil kom
relieffer og indskriftstavler på for- og bagpar
tiets sidefag, samt udsmykning af tamburens
medaljoner (jfr. fig. 288).
Som nævnt s. 675 blev udvalget af danske
»kirkefædre« omkring kirken allerede fastlagt
1883 af pastor Brandt. I et brev til Tietgen op
regnede han i alt 12 skikkelser, spændende kro
nologisk fra Ansgar til Grundtvig og placeret i
en række, begyndende i nordøst og afsluttet i
sydøst. Denne opstilling svarer til den nuvæ
rende, bortset fra en ombytning af Peder Palladius og Hans Tausen, samt en flytning af Kingos og Brorsons statuer ved introduktionen af
Søren Kierkegaard i nordvest. Ved tilføjelsen af
den sidstnævnte, der efter planerne yderligere
skal suppleres med B. S. Ingemann, er sket en
udvidelse af det oprindelige antal til i alt 14
figurer, svarende til antallet af piedestaler ved
rækværket, tillige med de to postamenter foran
bagpartiet.
Også på disse, der opstilledes samtidig med
de øvrige 12,4 skulle efter planerne være statu
er, som det fremgår af Meldahls udkast (jfr.
fig. 161-162), men nøjagtig hvilke lader sig
ikke afgøre med sikkerhed. På et fotografi fra
o. 1890 ses kopier af Johannes Døberens og Eli
as’ figurer fra østfacadens balustrade prøveopstillet her (fig. 287).
Udførelsen af de øvrige 12 statuer, der alle er
af bronze, strakte sig over en lang årrække.
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Fig. 212. Søren Kierkegaard, udført 1965-73 af
Knud Nellemose (s. 709). LL fot. 1986. – Søren
Kierkegaard by Knud Nellemose 1965-73.

1894 opsattes Ansgars og Grundtvigs statuer,
og 1949 kunne den oprindelig fastlagte cyklus
afsluttes med opsætningen af Nordal Brun og
Balle. 1973 suppleredes rækken som nævnt
med Søren Kierkegaard (fig. 212). Den følgen
de beskrivelse af statuerne følger opstillingen
fra nordøst til sydøst (jfr. fig. 211).
Ansgar (fig. 213), udført 1893-94 af Theobald
Stein. Højde, inklusive støbt sokkel 297 cm.
Herpå er med reliefversaler anført: »Ansgar«,
samt med indgraveret skriveskrift kunstnerens
signatur: »Th. Stein 1894« og støberiets mær
ke: »Thiebaut frères, fondeurs, Paris«. Ansgar
er vist i ungdommelig fremtoning, skægløs og
med tonsur. Han er – egentlig ahistorisk – iklædt franciskanerordenens dragt med reb om
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Fig. 213-214. Ansgar og Knud den Hellige. LL fot. 1986. 213. Ansgar, udført 1893-94 af Theobald Stein
(s. 707). 214. Knud den Hellige udført 1919-22 af Viggo Jarl (s. 708). – S. Ansgar and S. Canute. 213. S. Ansgar
by Theobald Stein 1893-94. 214. S. Canute by Viggo Jarl 1919-22.

livet, hvorfra en rosenkrans hænger.5 Skulder
taske i skrårem. I højre hånd bæres en kirkemo
del, mens venstre fatter om en stav. Ved ven
stre fod en støtte, forestillende Danmarks gam
le grænsesten med indskriften »Eidora Romani
terminus
imperii
(Romerrigets
grænsestøtte(?)). Statuen skænkedes af en kreds af mænd,
der med Albert Jensen i spidsen alle havde væ
ret direkte involveret i kirkens opførelse.6 En
skitse til statuen skimtes i baggrunden af Knud
Larsens portrætmaleri af billedhuggeren (1894,
Charlottenborg).
Knud den Hellige (fig. 214), udført 1919-22 af
Viggo Jarl. Højde 296 cm. På soklens forside

med reliefversaler: »Knud den Hellige«. På si
den indgraveret med versaler: »Lauritz Ras
mussen Bronzestøberi. Kbhv. 1922«. Kongen,
der bærer bøjlekrone på det halvlange, lokkede
hår, er iklædt en folderig, halvlang kjortel,
samlet om livet med et bælte. I venstre hånd
holder han en flad skål (til opsamling af sit
blod?), mens han i den udstrakte højre fatter
om en ring. I kirken opbevares 66 cm høj gips
model, signeret Viggo Jarl 1919 (fig. 289).
Peder Palladius (jfr. fig. 215), udført 1914-21
af Viggo Jarl. Højde 304 cm. På soklens forside
med reliefversaler: »Peder Palladius«, samt på
siden: »Lauritz Rasmussen Bronzestøberi.
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Fig. 215-216. Peder Palladius og Hans Tausen af Viggo Jarl. Skitser, Marmorkirken. LL fot. 1981. 215. Peder
Palladius, udført 1914 (s. 708). 216. Hans Tausen, udført 1923-29 (s. 709). – Peder Palladius and Hans Tausen by
Viggo Jarl. Sketches. 215. Peder Palladius, 1914. 216. Hans Tausen, 1923-29.

Kbhv. 1921« med indgraverede versaler. Palladius, der er vist med fuldskæg og flad baret
med øre- og nakkeklap, er iklædt halvlang præ
stekjole, hvorover slag med bred krave. Højre
hånd er hævet i talegestus, mens den venstre
fatter om en bog. 75 cm høj gipsmodel, signe
ret »Viggo Jarl 1914« i kirken (fig. 215).
Hans Tausen (jfr. fig. 216), udført 1923-29 af
Viggo Jarl. Højde 303 cm. På soklens forside
med reliefversaler: »Hans Tausen«. Biskoppen,
der er gengivet med langt skæg og baret som
Palladius, bærer en kappe med bred krave over
en fodlang klædning, samlet med et bælte i li
vet. Den knyttede højre hånd er let hævet,

mens den venstre hviler på brystet. I kirkens
præsteværelse er en 76,5 cm høj gipsmodel her
til (fig. 216).
Jesper Brochmand, udført 1930-33 af Viggo
Jarl. Højde 309 cm. På soklens forside med re
liefversaler: »Jesper Brochmand«. På siden ind
graveret:
»Lauritz
Rasmussen
Bronzestøberi
Kbhv. 1933«, tillige med kunstnerens signatur:
»Viggo Jarl« med skriveskrift. Halvlangt glat
hår og fuldskæg. Iklædt ornat med pibekrave,
hvorover hellang kappe. Armene er samlede
over brystet. 87 cm høj gipsmodel hertil i præsteværelset.
Søren Kierkegaard (fig. 212), udført 1965-73 af
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Fig. 217-218. Johan Nordal Brun, udført af J.F. Willumsen. 217. Skitse. 1941. J. F. Willumsens museum
(s. 711). 218. Nordal Brun, udført 1941-47. LL fot. 1986. – Johan Nordal Brun by J. F. Willumsen. 217. Model
drawing, 1941. 218. Johan Nordal Brun by J.F. Willumsen 1941-47.

Knud Nellemose. Højde 310 cm. På soklen
med reliefversaler: »Kierkegaard«, samt signa
turen: »K. Nellemose 1965-73«. Den let duk
nakkede skikkelse med tilbagestrøget hår er iklædt skødefrakke og snævre benklæder. I høj
re hånd stok. Under venstre arm en bog.
Thomas Kingo (jfr. fig. 210), udført 1910 af
Viggo Jarl. Højde 295 cm. På soklen med re
liefversaler: »Kingo«, samt med fordybede ver
saler kunstnerens signatur: »Viggo Jarl 1910«
og støberiets mærke: »Fonderie Natle Des
Bronzes Ancne Firme J. Peter Mann St. Gilles,
Bruxelles«. Den ekspressive fremstilling af sal
medigteren, der er iklædt ornat, viser ham med

venstre hånd udstrakt i talegestus og hovedet
med det halvlange, lokkede hår drejet skarpt
mod venstre. I gengivelsen af Kingos fysiogno
mi skal Jarl have taget udgangspunkt i digteren
Sophus Claussens træk, hvilket navnlig fremgår
af et bronzeudkast.7 Som nævnt s. 707 var Kin
gos statue tidligere placeret på den sokkel, hvor
nu Søren Kierkegaard er anbragt.
Hans Adolph Brorson (jfr. fig. 210), udført
1893-95 (opsat 1906) af August Saabye. Højde
304 cm. På soklen med reliefversaler: »Bror
son«. Iklædt fodlang præstekjole med åben bog
i venstre hånd og skriveredskab i højre. En
skitse i ler, dateret 1893, findes i Hirschsprungs
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samling, mens en bronzekopi efter originalen
er opstillet ved sydsiden af Ribe Domkirke
(DK. Ribe, s. 581). I forbindelse med ændrin
gerne ved opstillingen af Søren Kierkegaards
statue flyttedes Brorson fra soklen i anlæggets
nordvesthjørne til den nuværende plads foran
facaden mod Store Kongensgade.
Hans Egede, udført 1913 af August Saabye.
Højde 290 cm. På soklen med reliefversaler:
»Hans Egede«. Iklædt ornat med skulderlang,
lokket paryk. Stav i højre hånd, bibel under
venstre arm.
Johan Nordal Brun (fig. 218), udført 1941-47
af J. F. Willumsen. Højde 359 cm. På soklen
med reliefversaler: »Nordahl-Brun«, samt med
fordybede versaler kunstnerens signatur, »JFW
1947« og støberiets mærke, »Lauritz Rasmus
sens Bronzestøberi«. Nordal Brun, der efter
Willumsens forslag i samråd med Viggo Jarl er
fremstillet »som den unge stærke Skiløber (!) i
den karakteristiske Dragt som denne Sport
paakræver«,8 er iklædt præstekjole, hvorover
bæres en jakke af tykt stof med opstående kra
ve. I højre hånd den fremstrakte kalk, mens
den venstre holder en papirlap med frakturindskrift af første strofe i Nordal Bruns pinsehym
ne fra 1786: »Aand over Aander/Kom ned fra
det høye«. Gipsskitse, 107 cm høj, i J. F. Wil
lumsens
museum,
Frederikssund.
Smst.
en
række tegnede udkast (I.N. 968-975) (fig. 217).
Originalmodel i gips deponeret på Chri
stiansborg slot.
Nicolaj Edinger Balle (fig. 219), udført 194349 af Jørgen Gudmundsen-Holmgreen. Højde
315 cm. På soklen med reliefversaler: »N. E.
Balle«, samt indgraveret kunstnerens signatur
med skriveskrift: »Jørgen Gudmundsen-Holm
green
1949«.
Endvidere
støberiets
mærke:
»Lauritz
Rasmussens
Bronzestøberi«.
Iklædt
præstekjole med halsbind og kort paryk med
krøller ved ørerne.
Jacob Peter Mynster, udført 1940-41, af Jo
hannes Bjerg. Højde 305 cm. På sokkel med
reliefversaler: »Mynster«, samt med indgrave
ret
skriveskrift
kunstnerens
signatur,
»Jo
hannes C. Bjerg 1941«. Iklædt ornat med bog i
venstre hånd.
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Fig. 219. Nicolaj Edinger Balle, udført 1943-49 af
Jørgen Gudmundsen-Holmgreen (s. 711). LL fot.
1986. – Nicolai Edinger Balle by Jørgen GudmundsenHolmgreen, 1943-49.

Nicolaj Frederik Severin Grundtvig (fig. 136),
udført 1893-94 af Vilhelm Bissen. Højde 285
cm. På soklen med reliefversaler: »Grundtvig«,
samt støberiets navn med indgraverede versa
ler, »Thiebaut frères fondeurs Paris«. Iklædt
ornat. Højre hånd er lagt over venstre. Udkast
i brændtler 1893 i Ny Carlsberg Glyptotek
(I. N. 1804).
Som en parallel til soklens statuerække er op
sat en figurcyklus på underbygningens balu
strade, omfattende i alt 18 skikkelser fra Det
gamle og nye Testamente, samt fra middelal
derens og reformationens kirkehistorie, jfr. s.
675f. Samtlige statuer udførtes og opsattes in-
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Fig. 220. Luther, flankeret af Elias og Moses (begge rygvendt) (s. 712). Jens-Jørgen Frimand fot. 1986. –
Martin Luther flanked by Elijah and Moses (with backs turned).

den for tidsrummet 1883-87. I modsætning til
de nedre figurer er alle støbt i zink, samt over
legemsstørrelse (gennemsnitlig o. 300-350 cm).
På bagsiden bærer figurerne en nummerering
fra 1-18, begyndende med Benedikt af Nursia
og afsluttende med Gregor den Store. Beskri
velsen følger rækken, begyndende fra sydøst
(jfr. fig. 211).
Moses (jfr. fig. 220), udført 1883-84 af Carl
Rohl Smith. Iklædt folderigt gevandt med kap
pe, der tildækker hovedet. I højre hånd lovens
tavler.
Elias (jfr. fig. 220), udført 1884 af Johannes
Hoffmann. Iklædt fodlang kjortel, hvorover
kappe. Højre hånd peger frem, mens venstre
fatter om flammesværdet.
Johannes Døberen (fig. 222), udført 1883-84 af
Carl Rohl Smith. På soklen indgraveret med

skriveskrift: »Carl Smith skulpsit 1884«. Iklædt
folderigt gevandt omkring nøgen overkrop og
underben. I højre hånd korsstav.
Peter (fig. 222), udført 1884 af August Saa
bye. Iført kjortel med lange ærmer, hvorover
kappe. I højre hånd holdes nøglerne.
Paulus, udført 1884 af Carl Christian Peters.
Iklædt kjortel, hvorover kappe. I venstre hånd
sværd.
Polykarp, udført 1884 af Ferdinand Edvard
Ring. Iklædt kjortel med draperet kappe. Mar
kerede ansigtstræk og langt hår.
Irenæus, udført 1883-84 af Carl Rohl Smith.
Iklædt kjortel med kappe. Viltert, lokket hår
og skæg. Venstre hånd hviler på brystet, mens
højre er løftet i talegestus.
Athanasius, udført 1883-84 af Carl Rohl
Smith. Iklædt folderig kappe over underklæd-
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Fig. 221. Bernhard af Clairvaux, flankeret af Gregor den Store og Benedikt af Nursia (s. 713). Jens-Jørgen
Frimand fot. 1986. – S. Bernard of Clairvaux flanked by Gregory the Great and Benedict of Nursia.

ning, kort tætklippet hår og skæg. I venstre
hånd en skriftrulle.
Chrysostemos, udført 1885 af Carl Christian
Peters. På soklen med skriveskrift: »C. Peters
85«. Bispeornat, med stav i højre hånd.
Ambrosius, udført 1884 af Aksel Hansen.
Iklædt bispeornat. Harpe i venstre hånd.
Augustin, udført af Johannes Gelert 1883-84.
På soklen indgraveret med skriveskrift: »Gelert
1884«. Iklædt draperet klædning med pennefjer
i højre hånd, mens en skrifttavle støttes på ven
stre knæ.
Hieronimus, udført af Otto Evens 1884. På
soklen signeret med versaler: »O. Evens 1884«.
Iført folderig dragt over halvnøgen overkrop.
Skriver i bog, der holdes i venstre hånd. Ved
venstre fod liggende løve.
Benedikt af Nursia, (jfr. fig. 221) udført af Jo

hannes Hoffmann 1884. Iklædt munkekutte
med vide folderige ærmer. I højre hånd bog.
Gregor den Store, (jfr. fig. 221) udført af Carl
Christian Peters 1885. På soklen med versaler:
»P« (for Peters) og »85«. Iklædt paveligt ornat
med soltegn (en henvisning til hostien(?)) i høj
re hånd, korsstav i venstre.
Bernhard af Clairvaux (fig. 221), udført 188384 af Georg Christian Freund. Iklædt cistercienserdragt med højre arm udstrakt, venstre
hånd fattet om korsstav med krucifiks.
John Wycliff, udført 1883-84 af Theobald Ste
in. Iklædt klædning med vide ærmer, hvorover
kappe. I venstre hånd bog.
Johan Huss, udført 1883-84 af Theobald
Stein. Iført langærmet underklædning, hvor
over kappe med opslidsede ærmer. På hovedet
rund baret. Huss, der har sammenlænkede
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ning, ligesom de er et gennemgående motiv
blandt eksteriørets (og interiørets) dekoratio
ner, således på hjørnefelterne over for- og bag
partiets
pilastre,
ved
sideindgangenes
indskriftstavler, på tamburetagens gesims, samt på
akroterierne ved lanternens kuppel. Endelig er
indsat zinkrelieffer af de fire evangelistsymbo
ler, udført 1890-91 efter model af Hans Chri
stian Petersen, på forpartiets arkitrav (fig. 208).
INDRE

Fig. 222. Johannes Døberen, udført 1883-84 (s. 712)
og Peter, udført 1884 (s. 712). Jens-Jørgen Frimand
fot. 1986. – S. John the Baptist and S. Peter.

hænder, står ved brændestabel som hentydning
til det bål, hvor han 1415 brændtes som kætter.
Skitse i privateje (?).9
Martin Luther, (fig. 220, 290) udført 1883-84
af Theobald Stein. Luther bærer folderig kappe
med opstående krave over underklædning,
hvoraf skjorten skimtes. Baret med øre- og
nakkeklap. I venstre hånd holdes bog, som han
med højre hånd henviser til. Skitse i privateje

(?)10
Imellem figurerne er på balustraden ved de
runde partier opsat i alt otte zinkvaser, udført
1894 og på overdelens prydbælte smykket med
englehoveder, samt på låget med flammelignende opsatser (fig. 234). Tilsvarende »flam
mevaser«, omend i en afvigende udformning,
leveredes 1884 til de forkrøppede mellempar
tier på kuppelfodens balustrade (jfr. fig. 208).
Kerubhoveder indgår også i deres udsmyk

Plan (fig. 225-226). Centralbygningens hoved
rum udgøres af en cirkulær kirkesal, hvis dia
meter er godt 30 m. 12 piller, svarende til den
oprindelige plan (fig. 61), adskiller hovedrum
met fra en smal ydre omgang. Åbningerne
mellem pillerne opfyldes helt i vest af alterpar
tiet, mens orgelpulpituret, hvorunder konfir
mandstuen er indrettet, udfylder det nordvend
te pillefag. Et nyere orgel er opsat i åbnin
gen
umiddelbart
syd
for
hovedindgangen.
Hertil kommer en omløbende pulpituretage
(fig. 226), indskudt i de 10 pillefag, men af
brudt mod for- og bagpartiets ovale vestibuler.
I øst har vestibulen forbindelse med et ligkapel
(i nordøst) og et trapperum (i sydøst), begge
ligeledes af oval form. Tilsvarende rum slutter
sig til bagpartiets vestibule, der også betegnes
sakristiet, – i nordvest et trapperum og i syd
vest præsteværelset. På pulpituretagen oveno
ver er indrettet magasiner i rummene over lig
kapel og præsteværelse. En smal, indvendig
gallerietage, udformet som en balkon, hvilende
på hovedgesimsens konsoller, har forbindelse
til en ydre, omløbende etage over loftet på de
to tilbygninger og rotundens omgang. Herfra
er desuden opgange til kuppelrummet mellem
den ydre og indre skal, samt til skråtaget og
balustraden over den brede underbygning.
Kælder (fig. 233). Under hele kirkebygnin
gen strækker sig en kælder, adskilt i en række
afdelinger. Arealet under selve kirkerummet er
opfyldt, bortset fra en smal omgang, der gen
nem pilleåbningerne står i forbindelse med en
ydre korridor. Fire kældervinduer giver lys
hertil. Mod øst og vest slutter højere kælder
rum sig til, i øst med magasin og øvelseslokale
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Fig. 223. Interiør mod
nordvest. LL fot. 1986.
–
Interior towards the
north-west.

for kirkens kor, i vest med kirkens fjernvarme
anlæg. Betongulv og -loft, sidstnævnte med
indlagte jernbjælker, hvorimellem er varmeriste til kirkens gulv. Den indre ringmur er af
tegl, ligesom pillerne, mens den ydre ringmur,
hvis kerne består af marmor, har en pudset
teglstensskalmur.

Fig. 224. Interiør mod
sydøst. LL fot. 1986. –
Interior towards the south
east.

Gulv, vægge og hvælv (fig. 223-24). Kirkesa
lens gulv, hvis niveau som nævnt s. 679 ligger
godt en halv meter lavere end i Jardins kirke, er
beklædt med terrazzo i forskellige farvenuancer
(sort, grå, hvid, rødbrun) med mønster, der i
vestibulen mod øst, samt i koret er særligt va
rieret. Korgulvet er hævet tre trin over skibets

Fig. 225. Plan over underetagen. 1:300. Tegning MN 1986. – Plan of the lower storey.

Fig. 226. Plan over pulpituretagen. 1:300. Tegning MN 1986. – Plan of the gallery tier.
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Fig. 227. Tagværkskonstruktionen, set fra nedre omgang (s. 717). Jens-Jørgen Frimand fot. 1986. – View of the
roof construction.

niveau. Marmortrin fører op hertil. Selve alter
partiets gulv er dækket af moderne, blåt ve
lourtæppe.
Hovedrummets vægge mod omgangen gen
nembrydes af 12 store rundbuede åbninger.
Pillernes forside og fladerne ovenover står i
marmorets naturlige farve eller er, hvor der er
tale om pudsbeklædning på teglmur, stafferet
som marmor. Otte piller i nord og syd har
bevaret deres oprindelige nicher, der dog i
tiden o. 1895-1930 var blændede med malet
lærred som baggrund for ophængte salmenummertavler (jfr. fig. 243). Fyldingerne ved altret
bærer en malet mosaikudsmykning, ligesom to
fyldinger ved orgel og 12 medaljoner med
stukindramning i buesviklerne. Disse vil tillige
med den omløbende indskriftsfrise i hovedge
simsen blive beskrevet s. 727. Omgangens ned
re vægge er behandlet som kirkesalens, dvs.
marmorstafferet på de pudsede flader og i øv

rigt på fladerne af marmor afgnedet med olje
og fuget i lyst. Bueåbningernes undersider har
kassetter med gipsrosetter på blå grund. Tam
burens flader, der består af pudset murværk
med indsatte arkitektoniske led af gips og træ
(søjleskafterne), er ligeledes domineret af en
grålig
marmorstaffering.
Hertil
kontrasterer
vinduesnichernes
gullige
farvetone,
søjlernes
grønne skafter, hvide baser og grålige kapitæ
ler, samt fyldingsfelternes udsmykning med
korslagte palmegrene og paneler på rød bag
grund af karakter som marmorinkrustationer.
Den sammensatte arkitrav herover er smykket
med en egeløvskrans i grøn og gylden staffe
ring.
Den indre kuppel er af 12 kassetteprydede
ribber opdelt i et tilsvarende antal felter, hvor
to bemalede partier adskilles af en gipsmedal
jon, prydet med et kerubhoved, samt øverst og
nederst indrammet af to lunetter, smykket med
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gipsrelieffer. Af disse har de nedre direkte rela
tion til de bemalede felter (jfr. s. 727f.).
Kuplens krone er inden for en kraftig, sam
mensat gesims, prydet med en forgyldt stråle
glorie af gips, der tidligere indrammede en
Helligåndsdue (i dag i magasinrum på pulpitur
etagen), men siden 1939 er forsynet med en
lysekrone. Den pudsede, blåstafferede flade
omkring glorien er gennembrudt af huller, be
regnet til ophængning af bådsmandsstol i for
bindelse med bygningsarbejder.
Omgangen har flade trælofter, stafferet i en
lysere og mørkere grå tone.
Sekundære rum i underetage og pulpituretage.
Syd for koret er præsteværelset, der har bræd
degulv, dækket af tæppe, lyse, pudsede og ma
lede marmorvægge, samt fladt, hvidstafferet
spejlhvælv. I præsteværelsets nordre hjørne er
indbygget skab, hvori pengeboks. Det tilsva
rende rum i nord har trappeløb mod kælder,
samt de øvre etager. I niche i syd toiletrum
med lyse, nyligt afrensede marmorvægge, -gulv
og -loft. Uden for toilet er opsat vaskekumme;
desuden er en køkkenniche med vask indrettet
på trapperepos.
Den ovale vestibule mod Store Kongensga
de, sakristiet, har linoleumsgulv, marmorstafferede eller – hugne vægge og fladt kuppel
hvælv med ovenlysvindue. Rummet, der har
bevaret underetagens fulde højde, har mod
nord og syd balustrader til afskærmning for
den
indskudte
pulpituretage
over
sidernes
omgang.
Det nordlige buefag er særligt afskilret til or
gelpulpitur, hvorunder konfirmandstue er ind
rettet. Kokostæppe på terrazzogulv, vægge og
loft som omgangen.
I
forpartiets nordøstre hjørne er ligkapellet,
hvis tidligere pudsede og bemalede marmor
vægge afrensedes 1964; samtidig fjernedes en
bræddevæg, der adskilte kapellet fra kirkens si
deindgang.11 Forhallen mod Bredgade har ter
razzogulv. I ovenlysvindue er indsat glasmaleri
(s. 727).
På pulpituretagen er i sydvest og nordøst
indrettet magasinrum (arkiver), hvor bl.a. en
del af kirkens modelsamling opbevares. Begge

719

rum har pudsede og malede vægge ligesom sel
ve
pulpituretagen,
samt
bræddegulv.
Fladt
pudset loft.
Loft og tagværk (fig. 227). Over pulpitureta
gen er en loftsetage, der følger rotundens peri
feri, samt udvides i øst og vest over for- og
bagparti. De murede eller marmorhugne væg
flader er hvidkalkede. Betongulv. Over loftet
skråtag af tømmer med kobberbeklædning.
Via vindeltrapper i to af kirkens piller (syd
øst, nordvest) er opgang til loftsrummet mel
lem den ydre og den indre kuppel. Den ydre
kuppels vældige spænd bæres af en tagkon
struktion af træ, bestående af 12 hovedspær og
opbygget som en gitterkonstruktion med kon
centriske åse, støttet af skråtstillede kopbånd
fra hovedspærene. Selve konstruktionen hviler
på tre koncentriske remme, lagt på en vandret
murflade mellem den ydre og den indre kup
pelskal. Øverst afsluttes kuplens tagværk med
et system af lodrette stivere, der bærer et kobberbeklædt skråtag og samtidig danner funda
ment for lanternens opbygning.
Trapper (fig. 225-26). De to indvendige ho
vedtrapper i nordvest og sydøst forbinder kir
kens nedre etager fra kælder til loftsetagen over
pulpituret. Begge trappeløb udfylder den ovale
trappeskakt og er formet som vindeltrapper
med betontrin, muret omkring en midtersøjle.
Fra loftsetagen er opgange, dels til den nedre,
ydre omgang, dels til jerngalleriet ved tambu
ren, samt til selve kuplen, sidstnævnte formet
som vindeltrapper udhugget i nordvest og syd
øst i to af kirkens piller. Foruden disse trapper
er mindre opgange, således fra kirkegulvet til
det gamle orgelpulpitur og videre til pulpitu
rets nordvestre del (jfr. fig. 226).
Opvarmning. Kirken opvarmes af et fjernvar
meanlæg, installeret 1975 i kælderrummet un
der bagpartiet som erstatning for det ældre lavtryks-dampvarmeanlæg.11
Varmen
fordeltes
gennem et system af rør under kirkens gulv og
over gallerigesimsen. Hertil kom dampovne,
senere erstattet af radiatorer opstillet på forskel
lige steder i kirken. Det nuværende anlæg er
placeret som det gamle, idet dog opvarm
ningen sker gennem et vandanlæg.
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Fig. 228. Detalje af epitafium over C. F. Tietgen og hustru, holdende model af Marmorkirken. Udført 191920 af Niels Skovgaard (s. 758). Fot. Kit Weiss 1985. – Detail of epitaph for C. F. Tietgen and his wife, holding a
model of the Marble Church. Work by Niels Skovgaard, 1919-20.

SAMMENFATNING
Da C. F. Tietgen 1874 overtog kirkeruinen på
Marmorpladsen med det forsæt at lade kirken
fuldføre, skete det på et tidspunkt, hvor man
gelen på kirkebygninger i København var akut.
Hovedstadens næsten eksplosive vækst uden
for voldene havde fra midten af 1800’rne med
ført en voldsom udvidelse af de eksisterende
sogne. Det første skridt på vejen var grundlæg
gelsen 1856 af S. Johannes kirke på Nørrebro,
og herfra udskiltes i 1870’rne S. Stefans og
S. Jakobs sogne. Som nævnt s. 466 var det
fremtidige S. Pauls sogn allerede 1858 udskilt
fra Trinitatis’ sogn, selv om en kirke først blev
grundlagt her 1872. På Amager opførtes 186970 Sundby kirke, mens Vesterbro 1879 fik sin
egen kirke med S. Matthæus kirke. Endnu et
skud på stammen var i denne periode Jesuskirken i Valby, hvortil grunden allerede var er
hvervet 1879.12 Et særkende for det nye kirke
byggeri i hovedstaden var finansieringsformen,

der i vid udstrækning baseredes på privat initia
tiv. Dette princip lå også til grund for de to
organisationer, der i de følgende årtier skulle
varetage hovedparten af det kirkelige nybygge
ri: »Foreningen til Opførelse af smaa Kirker i
København« (stiftet 1886) og »Det københavn
ske Kirkefond« (oprettet 1896 som afløser for
»Udvalget til Kirkesagens Fremme i Køben
havn« af 1890).13
Blandt de ny kirkegrundlæggelser i Køben
havn markerer Frederikskirken og Jesuskirken
(opført 1884-91) sig særligt ved hver især at
være bekostet af enkeltpersoner, Tietgen og
brygger Carl Jacobsen. De to stifteres betydeli
ge økonomiske status måtte næsten naturnød
vendigt afspejles i deres kirkegrundlæggelser,
som skulle blive mere end blot enkle menig
hedshuse. De to kirker fremstod i kraft af deres
format og det prægtige udstyr som monumen
ter over patronerne selv, og dette blev yderli
gere fremhævet gennem inddragelse af deres
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navnetræk i bygningens udsmykning (i Frede
rikskirken på fløjstangen, i Jesuskirken på kapi
tæler ved hovedindgangen, suppleret med Jacobsen-familiens
særlige
bomærke,
hagekor
set). Men Jesuskirkens ekstraordinære status
som familiemonument og personlig mindekir
ke blev yderligere understreget ved indretnin
gen af en gravkrypt for brygger Jacobsens
slægt under højkoret.12 Som nævnt s. 758 valg
te Tietgen og hans hustru at lade sig bisætte i
Lyngby kirke, som de havde erhvervet på auk
tion 1868, og epitafiet i Frederikskirken med
deres portrætter (fig. 228) er først rejst efter de
res død.
Hvad formen angik, faldt Jesuskirken med
sin basilikaplan og sit byzantinsk-romanske
stilpræg i højere grad i tråd med samtidens kir
kebyggeri end Marmorkirken. Meldahl havde
fra sine forgængere »arvet« den cirkulære
form, som man valgte at bibeholde, selv om
der få år tidligere havde været forslag fremme
om nedrivningen af rotunden til fordel for en
langhuskirke (jfr. s. 594 og 599). Som han selv
skrev: »Ligesom man i Midten af det 18de
Aarhundrede havde anbefalet den runde Kirke
form som den mest tjenlige til protestantiske
Prædikenkirker, saaledes var man i Midten af
det 19de af akustiske Hensyn kommen til at
fraraade Brugen af denne Form.«14 På samme
måde var arkitekten bundet af de eksisterende
mure, der stod i omkring et stokværks højde.
Da hans udgangspunkt af økonomiske grunde
måtte være den størst mulige bevaring af det
bestående, betød det samtidig, at den valgte stil
måtte harmonere med de eksisterende renæs
sance- og barokinfluerede former (således eks
teriørets
vinduesfordakninger
og
portalind
ramninger med de flankerende indskriftsfelter
og medaljoner (i den opførte bygning dog lave
re placeret og ikke identiske med de oprindeli
ge)). Det lave underparti med den fremsprin
gende søjleportal i øst var således den sokkel,
hvorfra Meldahls selvstændige bidrag, kuppel
overbygningen, skulle rejse sig.
Den lange projekteringsfase, kædet sammen
med Meldahls årelange optagethed af kuppel
bygninger, medvirkede til, at talrige løsninger
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Fig. 229. Fløjstangen på kuppellanternen (s. 705). LL
fot. 1986. – Weather-vane on the lantern cupola.

blev overvejet og gennemprøvet på tegnebor
det, før det endelige udkast o. 1884 lå fast. De
tidligste forslag fra 1875-76 er ganske lavstam
mede, idet den samlede bygningshøjde knap
nok modsvarer bredden (fig. 148, 199, 230). En
af hans modeller fra denne periode viser med
sin kuppelform, gennembrudt af en cirkulær
lysåbning, at Pantheon var i hans tanker
(fig. 149, t.v.). I modellens summariske ud
formning uden udpenslede detaljer lader sig
samtidig bedst erkende arkitektens forsøg på at
danne »en stor masse som kærne,«15 idet den
kuppelkronede bygning er ført frem i samme
plan som forbygningen. Denne version står
dog isoleret blandt de tidlige udkast, hvor for
bygningen følger højden af den balustradekronede hovedgesims (jfr. fig. 148). Desuden do
minerer her en lav, lanternesmykket og orna
mentsmykket kuppel, der ligger fjernt fra
Pantheons.16
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Fig. 230. Udkast til Frederikskirkens facade mod Bredgade, ca. 1876 (s. 656). RA. – Proposal for Frederikskir
ken’s facade on to Bredgade, c. 1876.

Den lave kuppel var imidlertid kun et stadi
um på vejen. Allerede i løbet af 1876-77 øgedes
højden, såvel af kuplen, som af tambur og lan
terne, en udvikling, der fortsatte gennem de
næstfølgende år. Meldahl har selv fremhævet,
hvordan han på sine årlige udenlandsrejser be
søgte en række kuppelkirker og studerede deres
konstruktioner og kuplens linjer, hvilket netop
førte til, at »Kirkeprojektet efterhaanden voxede i Høide.«14 Som nævnt s. 652 bistod bl.a.
Albert Jensen med at indhøste oplysninger om
kuppelkonstruktioner.
Samtidig
kan
dennes
guldmedaljeprojekt fra 1876 af en kuppelbyg
ning med høj rejsning have bestyrket Meldahl i
valget af denne udformning (s. 652). Men i den
endelige version »tog« han med sine egne ord
»Kuppelens decorative Motiv (…) fra Peterskirken.«14 Den stejle ribbekuppel, båret af en
tambur, hvis vinduesfag indrammes af koblede

søjler, er nært beslægtet med, omend ikke sla
visk kopieret efter forbilledet. Med tamburens
halvsøjler, indsat mellem de rundbuede vinduesnicher og videreført i kuplens dobbeltrib
ber, ledes tanken hen på andre inspirationskil
der, f.eks. Jules-Hardouin Mansarts Invalidekirke i Paris og Filippo Juvarras La Superga ved
Torino, der begge har været nævnt for deres
indflydelse, navnlig på Eigtveds projekter til
den første Frederikskirke (jfr. s. 555f.). Hvor
fristende antagelsen end er, lader det næppe til,
at Meldahl kan have øst af de sidstnævnte i den
tidlige projekteringsfase. Kun Jardins kirke var
kendt gennem hans stikværk, mens den øvrige
mængde af udkast først kom for en dag i for
bindelse med Fr. Schiøtts fund i postvæsenets
arkiv 1891.17
Selve
konstruktionen
af
Frederikskirkens
kuppel var fra begyndelsen tænkt med en dob
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Fig. 231. Hovedfacade, l.nov. 1877 (s. 661). 1:600. RA. – Main facade, lst November 1877.

beltskal, hvor den indre murede del overdæk
kedes af en lettere opbygning, oprindelig pro
jekteret i jern, men sidenhen gennemført i træ.
Den murede kuppel var opført af hule, langag
tige rør og konstrueret »saaledes, at den kunde
opføres frit uden at hvile paa nogen indvendig
Buestilling eller noget Stillads, altsaa ligesom
S. Maria del Fiore i Florents.«1 Med sine 96 fod
(knap 30 m) var den indvendige kuppel den
sjettestørste i Europa, kun lidt mindre end
S. Pauls Cathedral i London. Få år senere skulle
den dog knebent udkonkurreres af kuplen i
J. C. Raschdorffs domkirke i Berlin, hvortil
udkastene allerede publiceredes 1891.18
På samme måde som kuppelprofilen ændre
des gennem flere faser, undergik kirkens arki
tektoniske udsmykning forandringer fra de tid
lige stadiers rigt varierede dekoration, navnlig
af det ydre (hovedgesimsen og tamburens en-

tablatur, søjleordnerne i under- og overetage,
kuppeltaget
og
lanternens
balustrade
(jfr.
fig. 199-202)), – henimod en mere afdæmpet
helhed. Alligevel hersker afveksling og varia
tion af de enkelte leds dekorationer med vaser,
figurskulpturer, frugtranker etc. I denne for
bindelse var det for arkitekten af underordnet
betydning, om de enkelte dele, således som det
for visse inventarstykkers vedkommende di
rekte var tilfældet, kopieredes efter andre for
billeder (jfr. s. 735, 742) eller i øvrigt var udført
af imiterede materialer. Hovedsagen for Mel
dahl var, som han ofte understregede, at alle
disse elementer bidrog til at vække den rette
stemning.19 Han havde selv som en væsentlig
mangel ved samtidens protestantiske kirkebyg
geri fremhævet, hvordan man lod det praktisk
hensigtsmæssige, det nyttige, som kun giver en
del af bygningskunstens skelet, være det domi
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Fig. 232. Prospekt af Marmorkirken ved vintertide. Laveret tegning af Carl Lund. Øregaard museum. – View
of the Marble Church in winter-time. Wash drawing by Carl Lund.

nerende, »uden at iklæde det det skönnes for
mer, hvorved det skulle hæves til skön
kunst.«20 For kirkerummets udformning stod
Hagia Sofia i Istanbul som et ideal til efterføl
gelse i kraft af sine vældige dimensioner, og
han drømte om selv at skabe en kirke, der gen
nem sin uhyre størrelse, guld og farvemosaik
skulle standse åndedrættet for hver indtræn
gende.21
Også Frederikskirkens kuppelrum var – efter
hjemlige forhold – stort og imponerende. Men
endnu større indtryk gjorde – og gør stadig –
kuplens ydre, der er sammenlignet med Roms
skønneste barokkupler.22 Eller som det træffen
de blev formuleret af historikeren Edvard
Holm 1894, bidrog det harmoniske indtryk af
kirken og dens omgivelser væsentlig til, at

»man i det mindste i en del af Bredgade har en
vis Storstadsfornemmelse, som man ellers har
så lidt af i København. «23
Med sit nybarokke præg er Meldahls monu
mentale kirkebygning således typisk for den
byggemåde, der i 1800’rnes anden halvdel var
fremherskende i en række europæiske storbyer.
Karakteristisk for denne arkitekturstil – skif
tende betegnet som »historicisme«, »eklekticisme«, »Seconde Empire« eller »stukstil« – er det
ofte storladent dimensionerede, grænsende til
det bombastiske, og det rigt dekorerede ydre,
hvor elementer fra såvel renæssance som barok
frit er blandet. Periodens nybyggeri afspejler
naturligt industrisamfundets øgede velfærd og
deraf følgende ambitioner om at præge bybille
det med nye gadeanlæg, offentlige bygninger,

NOTER TIL S. 701-721

forretnings- og beboelsesejendomme. Selv ud
arbejdede Meldahl flere projekter til fornyelsen
af Københavns byplan, men opnåede kun at se
et fåtal af disse gennemført, heriblandt kom
plekset omkring Marmorkirken. Ved at lade de
omgivende bygninger slutte sig stramt om den
centrale kirkeplads formåede han her virk
ningsfuldt – og egentlig i modsætning til gæl
dende praksis inden for tidens byplanlægning at fremhæve og udskille den store kuppelbyg
ning.
NOTER TIL S. 701-725
Om Meldahls projekt, jfr. Hans Helge Madsen
(note 10, s. 691), s. 272f., kat.nr. 79 (projekt til park
anlæg og landgangstrappe, 1876). Om Jardins pro
jekt, jfr. Hans Henrik Hansen: Frederiksstadens hav
nefront, i Architectura, 7, 1985, s. 54.
2
Meldahl fremhævede selv Milanos domkirke, hvor
katedralens virkning var blevet formindsket ved
domkirkepladsens frilæggelse, mens andre af udlan
dets kirker netop blev mere imponerende ved at lig
ge i snævre gader, jfr. Meldahls arkiv (note 1,
s. 690), E.5. og desuden brev fra Emil Blichfeldt
4. febr. 1880, Smst. A.I.3.
1

Fig. 233. Plan af kælderetage (s. 714).
1:600. Gengivet efter opmåling 1968 af
Birch og Krogboe. – Plan of the base-

ment.
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Jfr. Meldahls optegnelser (note 1, s. 690), samt
Hans Helge Madsen (note 10, s. 691), s. 277.
4 Jfr. Tilbud og beregninger (note 102, s. 694), reg
ning 20. febr. 1892 fra H. Olsen.
5 Jfr. Stemann (note 7, s. 690), s. 194.
6 Jfr. note 91, s. 694.
7
Jfr. Mogens Lebech (red.): Billedhuggeren Viggo
Jarl, 1959, s. 15 og pl. 11.
8 Jfr. brev fra Viggo Jarl til Willumsen 25. okt. 1941
med kommentarer til Willumsens tanker om statu
en. Selv var Jarl ikke begejstret ved fremstillingen af
biskoppen med åben mund, hvilket efter hans opfat
telse ville virke for teatralsk. J. F. Willumsens mu
seums arkiv. Om statuen desuden J. F. Willumsen:
Mine Erindringer, udg. Ernst Mentze, 1953, s. 283.
9
Johannes Stein: Billedhuggeren Theobald Stein,
1923, s. 87, uden angivelse af placering.
10 Smst. s. 86, jfr. ovf.
11
NM2. Korrespondancearkivet (jfr. note 173, s.
700).
3

12
Om Jesuskirken, jfr. Erik Schiødte: Jesuskirken i
Valby, i Tidsskrift for Kunstindustri, 1892, s. 1-14;
A. Bliddal: Jesuskirken, 1966 og Dorothea Zanker
v. Meyer: Die Bauten von J. C. und Carl Jacobsen.
Zur Bautätigkeit einer Industriellenfamilie in Däne
mark, Berlin 1982, s. 145f.
13
Om det tidlige københavnske kirkebyggeri i an
den halvdel af 1800’rne, jfr. Christian Gad: Et Stor
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værk. Københavns Kirkesag gennem 80 Aar 18521932, 1933.
14 Jfr. Meldahls optegnelser, notel, s. 690.
15 Jfr. Knud Millech: F. Meldahl. 18. marts 1827-3.
februar 1908, i Arkitekten, Ugehæfte, 1952, s. 330.
16
Den lave kuppeltype, opført over et metalskelet,
som det oprindeligt var planlagt for Frederikskir
kens vedkommende, fører tanken hen på eksempler
inden for samtidens udstillingsbyggeri eller teaterar
kitektur, jfr. således Charles Garniers rigtdekorerede
halvkuppel over Operabygningen i Paris (opført
1861-74) eller profilen i den forreste del af Vilhelm
Dahlerup og Ove Petersens kuppeltag over Det kon
gelige Teater, der netop i disse år fuldførtes med
Meldahl som bygningsfaglig leder.

Jfr. Meldahl i Nationaltidende, fredag, 29. april
1892, samt forordet til Frederikskirken (s. 641),
1896.
18
Meldahl ejede selv et eksemplar af Raschdorffs
publikation, der i dag befinder sig på Kunstakade
miets Bibliotek med Berlinerarkitektens dedikation.
19 Jfr. Stemann (note 7, s. 690), VI, s. 24.
20
Jfr. Meldahls artikel, Den protestantiske kirke
bygning, i Nordisk Tidskrift for Vetenskap, Konst
och Industri, 1895, s. 201.
21 Stemann (note 7, s. 690), IV, s. 205.
22
Jfr. Carl Brummer: Architekt, Kammerherre
F. Meldahl, i Gads danske Magasin, marts 1908,
s. 429f.
23 Stemann (note 7, s. 690), IV, s. 204.
17

Fig. 234. Vase på balustrade ved tamburetagen
(s. 714). LL fot. 1986. – Vase on the balustrade level
with the drum.

Fig. 235. Interiør mod altret. Fot. før ændringen af prædikestolene 1895 (s. 745). KglBibl. – Interior towards the
altar, photographed before the change of pulpits in 1895.

GLAS-, VÆG- OG KUPPELMALERIER
NOTER S. 731

Glasmaleri (fig. 237). I forhallen mod Bredgade
er cirkelrundt glasmaleri, skænket af maleren
C. N. Overgaard og glarmester Aug. Duvier,
der havde leveret kirkens øvrige vinduer. Tilbuddet fremsattes august 1893 og blev modta
get positivt, idet biskop Frederik Nielsen fast
lagde motivet. Glasmaleriet, der opsattes 1894,
er antagelig udført efter forlæg af Overgaard
selv.1 En engel, iklædt hvidlig kjortel med
grønne borter ved hals og håndled holder i høj
re hånd et skriftbånd med frakturindskriften:
»Hierterne opad«, mens den venstre med en
talende gestus peger op. Englen, hvoraf kun

overkroppen er vist, indrammes af en sky
bræmme på en baggrund af et mørkeblåt og
turkisfarvet himmelhvælv med stjerner.
Væg- og kuppelmalerier (fig. 179, 223-24, 23536). Udsmykningen af vægfladerne omfatter to
paneler ved altret, samt to ved orglet. Hertil
kommer 12 medaljoner i buesviklerne herover,
samt en omløbende indskrift i hovedgesimsens
frise. Alt udførtes af C. N. Overgaard efter til
bud af 14. sept. 1893.2 Motiverne var fastlagt af
biskop Nielsen (s. 682). De to rektangulære fel
ter ved altret er som de tilsvarende ved orglet
udført som en imitation af mosaikker. Felterne
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Fig. 236. Kuppeludsmykningen med apostelmale
rier og billeder af engle. LL fot. 1986. – The decora
tion of the cupola with pictures of the apostles and angels.

ved altret, der er omtrent symmetriske om
kring en lodret midtakse, viser hver en hjort,
der drikker af en kilde, hvorfra skyder en slank
vinranke med blade og seks drueklaser. Frem
stillingen, der er gengivet på gylden baggrund,
hentyder til Sl.42, idet vinrankernes 12 klaser
symboliserer Israels 12 stammer eller apostle
ne. Felterne ved orglet gengiver forskellige op
hængte musikinstrumenter.
De 12 medaljoner, der indrammes af stuk
guirlander, viser kristne symboler, alle på rød
baggrund. Ved altret ses til venstre Lammet
med
korsfane,
stående
blandt
seksbladede
blomster. Til højre er som hentydning til den
opstandne Frelser gengivet Fugl Føniks, sid
dende blandt fligede blade. Herefter følger,
regnet fra nordvest: latinsk kors med bladfor
met afslutning af korsarmene, flankeret af syv
hvide liljer; lyre (til venstre for orglet), indram
met af hvide roser; syv hvide liljer; hane (som
symbol på årvågenhed), smykket med fembladet blomst på brystet; drueranke med to store

drueklaser; Helligåndsduen med stråleomkranset sky, samt i de fire sidste svikler evangelist
symbolerne for Mattæus (engel), Markus (lø
ve), Lukas (okse) og Johannes (ørn).
Den omløbende indskrift, der er udført som
mosaikimitation med gyldne versaler på blå
grøn bund, indledes til højre for altret, over
hvilket er Kristusmonogram med Alfa og
Omega, samt krydsede palmegrene. Teksten,
der hidrører fra Johs. 17,3, lyder: »Men dette er
det evige liv at de kiende dig den eneste sande
Gud og den du udsendte Iesus Christus«.
Kuppelmalerierne omfatter 12 felter med bil
leder af apostlene, samt herover fremstillinger
af stående englebørn. Felternes rektangulære
form er beskåret ved indsatte cirkulære og seg
mentformede gipsrelieffer, hvoraf de nedre
gengiver attributter til de respektive apostle
ovenover (jfr.s. 729f.). Hvert apostelnavn er
anført på rektangulært felt med versaler ved
billedets underkant.
Kuppeludmalingen er udført af C. N. Over
gaard ifølge approberede tilbud af 6. nov. 1884
(apostlene) og 1. aug. 1889 (de 12 engle). Heraf
udarbejdedes dog apostlene efter forlæg af
Henrik Olrik i henhold til kontrakt af 13. april

Fig. 237. Ovenlysvindue i forhal, udført efter teg
ning af C. N. Overgaard (s. 727). Kit Weiss fot.
1985. – Skylight in the Vestibule, after the design by
C. N. Overgaard.

GLAS-, VÆG- OG KUPPELMALERIER
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Fig. 238-239. Jacob den yngre og Paulus. Skitser til kuppeludsmykningen, udført af Anton Dorph efter forlæg
af Henrik Olrik. LL fot. 1980. 238. Jacob den yngre (s. 731). 239. Paulus (s. 729). – S.James Minor and S. Paul.
Preliminary sketches for the decoration of the dome by Anton Dorph after proposals by Harald Olrik. 238. S.James
Minor. 239. S. Paul.

1885. I korrespondancen med Olrik betingede
Meldahl sig, at figurerne skulle stå på blå grund
i meget lyse farver, »saa at de kommer til at
svare til den Tids Arkitektur, som Kirkens In
dre er bygget i, og hvor man vil komme til at
fastholde Marmorets naturlige farve i den nederste Del …«3 Efter Olriks død 2.jan. 1890
påtog Anton Dorph sig at udføre de manglende
seks kartoner til apostlene Paulus, Filip, Jakob
den yngre, Bartolomæus, Tomas og Judas Taddæus »i Olriks Aand med Benyttelsen af de
Udkast og Studier (han) har gjort«.4 Dorphs
billeder forblev i kirkens eje (se ndf.), mens
Olriks forlæg sammen med skitserne til alle 12
malerier tilbageleveredes efter endt arbejde. Ud
smykningen, der gennemførtes i mineralmale
ri, færdiggjordes inden for tidsrummet 1889-

92. Beskrivelsen af apostelmalerierne indledes i
vest (over altret) og følger solens gang. Male
rierne er meget mørknede, jfr. s. 686 og
fig. 236, 240-41, 291.
Paulus (jfr. fig. 236). Gengivet langskægget
og delvis skaldet. Iklædt gul kappe over grøn
kjortel. Venstre hånd hviler på sværd, mens
højre fatter om fire bogruller. Skitse, udført af
Anton Dorph efter Olriks udkast i præsteværelset (fig. 239) (166 × 108 cm.). Under fødder
ne skriftfelt med »Pavlvs« i versaler. I den til
hørende lunette relief af to korslagte sværd,
samt bøger.
Tomas. Iklædt blå kappe over gul kjortel. Ha
gen støttes af højre hånd, mens venstre hånd
hviler på knæet. I sakristiet er Dorphs udkast
efter Olriks forlæg. Mål som ovf. På skriftfelt
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Fig. 240-241. Detalje af kuppeludsmykningen. Ældre fot. i NM. 240. Judas Taddæus og Andreas (s. 730). 241.
Peter og Johannes (s. 730). – Detail of the decoration of the cupola. 240. S.Judas Thaddeus and S. Andrew. 241.
S. Peter and S. John.

under kuppelmaleriet med versaler: »Thomas«.
I relieffet herunder er vist hans attributter, vin
kel og spyd, foruden bog og palmegren.
Mattæus (jfr. fig. 291). Brun kjortel under
blågrøn kappe. Vist skrivende med bog, hvi
lende på engel. Versalindskrift: »Matthæus«. På
relief under maleri er vist engel med korslagte
arme, hellebard, bøger, samt pung som hen
tydning til hans profession som tolder.
Simon (jfr. fig. 291). Gul kjortel, hvorover
rød kappe. På knæet hviler bog. Versalind
skrift: »Simon«. På relief under maleri er vist
sav og anker, samt to valmuekapsler og bog.
Judas Taddæus (fig. 240). Iklædt blågrøn, kort
ærmet kjortel, hvorover gul kappe. Hviler
hænderne på kølle. I sakristiet er Dorphs ud
kast efter Olriks forlæg. Mål som ovf. På
skriftfelt under kuppelmaleriet med versaler:
»Thaddæus«. På relief ligeledes vist kølle, om
vundet af skriftbånd.

Andreas (fig. 240). Hvidlig kjortel, der kun
delvis dækker overkrop. Højre arm hviler på
skråkors. På skriftfeltet versalindskrift: »An
dreas«. På relief skråkors og en enhjørning.
Peter (fig. 241). Placeret over indgang i øst,
modsat Paulus. Gul kjortel, blå kappe. Venstre
hånd løftet i talegestus, mens højre fatter om
nøglerne. Versalindskrift: »Peter«. På relieffet
herunder vist korslagte nøgler, bog og tiara.
Johannes (fig. 241). Iklædt rød kjortel, hvor
over hvid kappe. Opslået foliant støttes på
knæene, mens skriveredskab holdes i højre
hånd. Ved siden ørn. Versalindskrift: »Jo
hannes«. På relief er vist ørn, kalk og foliant.
Jakob den ældre. Grøn kjortel, hvorover gul
brun kappe. Pilgrimsstav i højre hånd, skrift
rulle i venstre. Versalindskrift: »Jakob d:æ«. På
relief ses muslingeskal, pose, korslagt sværd og
stav.
Filip. Gul kjortel, hvorover lilla kappe. I
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venstre hånd korsstav, mens højre holder bog
med påskriften. »Esaias profetes« i græske ver
saler. Skitse af Dorph efter Olrik i sakristi. Mål
som ovf. (Paulus). Versalindskrift: »Philip«.
Relief herunder viser T-kors, korsstav, frygisk
hue og femtakket stjerne (pentalfa).

Bartolomæus. Hvid kjortel, rød kappe. I sa
kristi skitse hertil af Dorph efter Olriks forlæg.
Mål som ovf. (Paulus). Versalindskrift: »Bartholomæus«. Relief med hovedhud over bred
bladet kniv. Model hertil i loftsrum.
Jakob den yngre (fig. 238). Grøn kjortel, gul
kappe. Hænderne er samlet i bøn. I præsteværelse skitse hertil af Dorph efter Olriks forlæg.
Mål som ovf. (Paulus). Versalindskrift: »Jakob

d:y«. På relief herunder valkestok, bispehue,
krone og bøger.
I de 12 mindre felter over apostelmalerierne
er fremstillinger af knælende englebørn, vist
med bedegestus eller holdende basuner og
skriftbånd.
NOTER TIL S. 727-731
Jfr. Tietgens arkiv (note 2, s. 690), Marmorkirken
1873-1915.
2
Jfr. Overgaards tilbud på malerarbejde 14. sept.
1893, i Tilbud og Beregninger, note 102, s. 694.
3 Jfr. Tilbud og Beregninger (note 2).
4 Tietgens arkiv (note 2, s. 690), Fonden til Plastisk
dekorativ Udsmykning af Marmorkirken 1883-92.
Brev fra Hermina Olrik 1. febr. 1890.
1
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Fig. 242. Længdesnit af kirkerum, o. 1893 (s. 683). RA. – Longitudinal section of the interior, c. 1893.

INVENTAR
NOTER S. 758

Oversigt. Samtlige større inventargenstande i Mar
morkirken var, bortset fra døbefonten, udført efter
Meldahls tegninger. Selve indretningen var fastlagt i
et samråd mellem arkitekten og bygherren, C. F.
Tietgen, der i de kirkelige spørgsmål yderligere råd
førte sig med pastor Brandt fra den grundtvigianske
menighed i Vartov (s. 675), som han selv tilhørte.
Som det var tilfældet med bygningens udsmykning,
modtog C. F. Tietgen flere private donationer i form
af inventar, heriblandt alterkar, -stager, -krucifiks
og font. Af særlig værdi for »den Grundtvigske Ka
tedral«, som Tietgen ønskede Frederikskirken skulle
være, var foræringen af den syvarmede guldlysesta
ge, der overraktes Grundtvig ved hans 50-års præstejubilæum (s. 740).
Kirken er omvendt orienteret, idet koret med al
tret, døbefonten og prædikestolen er placeret i vest
over for hovedindgangen i øst. Nord for koret er
kongestolen, mens det nuværende orgel findes i syd
øst til venstre for indgangen (fig. 224). Denne ind
retning er imidlertid ikke identisk med den oprinde
lige. Her var to prædikestole indsat i korskranken,

mens den daværende døbefont stod i nordøst, og
orglet var placeret i nord (fig. 235). Problemer med
akustikken førte 1895 til en sløjfning af den søndre
prædikestol og indretning af en lydhimmel over den
nordre (fig. 243). Stadig utilfredshed med indretnin
gen affødte 1930 et forslag om en radikal ændring af
koret med eliminering af det eksisterende alterparti
og korskranken, samt opsætning af en ny prædike
stol i nordvest ved pillen nærmest skranken (jfr.
fig. 262). Kun den sidstnævnte forandring gennem
førtes 1931. I forvejen var 1925 opstillet en mindre
font i den tidligere prædikestolsniche i korskrankens
sydside. Trods senere forslag til en forenkling af al
tret er blandt mere radikale ændringer i kirken kun
blevet gennemført en udskiftning af orglet (1963),
der opbyggedes med anvendelse af piber fra det
gamle værk. Både det første orgel og døbefonten har
dog bibeholdt deres oprindelige placering. For at
bedre pladsforholdene på gulvet fjernedes 1983 et
antal stolestader nærmest korskranken. Endelig har
kirkens belysning undergået forandringer (s. 754).
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Alterbord (fig. 244), 1894, af fyrretræ. 195 × 75
cm, højde 95 cm. Bordets flader er dækket af
alterklæde og -dug (se ndf.).
Alterklæde, 1894, af rødt fløjl med guldgalon
forneden.
Alterduge. Den nuværende beholdning om
fatter tre duge, hvortil kommer et antal brode
rede servietter. Det ældste inventar fra 1895
nævner alene en tbroderet alterdug, antagelig
den på fig. 224 synlige med broderet frakturindskrift: »Du dækker Bord for mig for mine
Fjenders Øine« (Sl. 23,5). 1927 opregnes i alt
seks duge, et antal, der efter 1954 reduceredes
til fire og efter 1970 til to.1 Det ses dog ikke,
hvornår den tredje dug er tilkommet.
Altertavle (fig. 244), 1893-94, af fyrretræ og
stuk. Tavlen, der danner en monumental ram
me omkring alterbordet og det ovenfor place
rede alterkors (s.d.), er opbygget med et postament, hvilende på en sokkel af samme dimensi
oner, storstykke, attika og topstykke. Under-
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partiets kerne af halvcirkulært grundrids inde
holder samtidig et magasinrum til duge og an
det altertilbehør, tilgængeligt gennem en dør i
altrets bagside. Storstykkets midtfelt er formet
som en rundbuet niche, båret af kannellerede
joniske søjler og flankeret af pilastre med for
anstillede frisøjler af samme orden. Den forkrøbbede gesims og attikaen herover gennem
brydes af den opskydende niche og krones af en
segmentgavl.
Altertavlens enkelte led er rigt smykket med
forskellige former for ornamentik (festoner,
ophængt mellem søjlerne, samt placeret på ka
pitæler og på attikaens gesims, laurbærkranse i
attikaens svikler, krydsede palmegrene om
kring topstykkets medaljon med Jesusmonogram, muslingeskaller og stjerner i nichens
hvælv). Hertil kommer kerubhoveder på postamentets panelfelter, på attikaens flankerende
konsoller, som slutsten i den centrale arkade,
samt på de flammende kandelabre, anbragt på

Fig. 243. Interiør mod
altret. Tryde fot. før
1929 i NM2. – Interior
towards the altar. Photo
graphed before 1929.

Danmarks Kirker, København
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Fig. 244. Interiør mod altret (s. 733). Fot. i NM2. – Interior towards the altar.

ALTER OG ALTERKORS
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Fig. 245. Udkast til alterparti og orgel, august 1893 (s. 735). RA. – Proposal for the altar setting and organ.

attikaens gesims. Tre legemsstore, kvindelige
engle med halvlangt, lokket hår og iført folde
rige gevandter smykker tavlens øvre parti. To
knæler på storstykkets gesims, den højre med
højre hånd på brystet og med den venstre vi
sende op til medaljonen med Fugl Føniks på
væggen bagved, mens den venstre engel på til
svarende vis med en appellerende gestus mod
beskueren på kirkegulvet peger mod medaljo
nen med Korslammet. Øverst på topstykket
knæler en mindre engel med hænderne sam
menlagt i bøn.
Tavlen er stafferet som marmor i forskellige
farvetoner, spændende fra søjlernes rødbrune
nuance via selve arkitekturens lysebrune, postamenternes gulgrå og grønlige farver til fi
gurskulpturens, samt kapitælernes og basernes
hvidlige staffering. Udvalgte detaljer som Jesumonogrammet og kandelabrenes flammer er
forgyldt,
ligesom
nichehvælvets
ornamentik,
der står imod en stærk, blå grund. En tilsvaren
de blå baggrund for hele alteropbygningen ud
gøres af et stort, farvet glasvindue, indsat i den
bagvedliggende arkade og synlig mellem ni
chens søjler.
Altret udførtes efter Meldahls tegninger af
billedhugger H. Chr. Petersen, og snedker
H. N. Andersen med staffering af maler Over

gaard. En lang række skitser og forarbejder
vidner om Meldahls problemer med at finde en
velegnet udformning af dette centrale inventar
stykke (jfr. s. 683). Den endelige løsning fandt
han omsider i august 1893, hvilket skitsen fig.
245, dateret 25. aug. 1893 vidner om: »Mine
første Udkast til Alter og Orgelet i Frederiks
kirken, udførte under Ophold paa Landstedet
(…) Alle tidligere Ideer og Udkast bliver her
med omstødte. F. M«. Altrets udformning er
inspireret af italienske forbilleder.2
Alterkors (fig. 244), 1894, ifølge Meldahls egne
optegnelser, udført af arkitekten Harald Garde,
der arbejdede som konduktør hos Albert Jen
sen (s. 653).2 Det 285 cm høje trækors står på et
volut- og bladsmykket postament, der i lighed
med selve alterpartiet yderligere prydes af et
kerubhoved. Korsarmene, som har relief af
vinløv og -klaser, afsluttes med trepasformede
felter, hvori evangelistsymbolerne. I korsmidten er firpas med Korslammet, omgivet af strå
leglorie. Korsarmenes og figurfelternes re
lieffer er stafferet i brogede farver på henholds
vis blå og rød grund, mens postament, indram
ning samt en række detaljer er forgyldte.
Altersølv. Til C. F. Tietgens og hans hustru
Laura Tietgens sølvbryllup 8. aug. 1880 skæn
kede pastor Brandt og menigheden fra Vartov

47*
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Fig. 246. Oversigtsplan over underetagen (s. 714). A: Alter (s. 733), B: Nuværende døbefont (s. 744), C: Ældre
døbefont (s. 743), D: Prædikestol (s. 745), E: Stolestader (s. 746), F: Kongestol (s. 747), G: Præsteværelse
(s. 719), H: Sakristi (s. 719), I: Konfirmandværelse (s. 719), J: Ligkapel (s. 719), K: Forhal (s. 719). Tegning MN
1985. – General plan of the lower storey. A: Altar, B: Present font, C: Former font, D: Pulpit, E: Pews, F: King’s
Pew, G: Vestry, H: Sacristy, I: Room for confirmands, J: Mortuary, K: Vestibule.

et sæt alterkar, bestående af kalk, disk, oblat
æske og alterkande, alt udført af A. N. Drag
sted. 1886 modtog den endnu ikke fuldførte
kirke en donation fra Grundtvigs enke, Asta
Grundtvig, – den syvarmede guldlysestage,
som salmedigteren havde modtaget ved sit 50års præstejubilæum. Donationen omfattede og
så en dåbskande fra 1859, ligeledes en gave til
Grundtvig. Begge genstande opbevaredes da i
Vartov (DK. Kbh.By, 4, s. 46, 48) og skulle
ifølge bestemmelsen først overføres til den nye

kirke efter pastor Brandts død.3 Dåbskanden er
dog hidtil forblevet i Vartov. Selv skænkede
Tietgens ved indvielsen 1894 en disk, smykket
med et relief af Marmorkirken, mens sølvsme
den Anton Michelsen bidrog med en dåbs
kande. En »nadveræske« (oblatæske) nævnes
også som en del af gaven, men er ikke registre
ret i inventarierne.4
Kalke. 1) (Fig. 248), 1880, 30,5 cm høj. Den
sekspasformede fod har fodplade, hvorpå er
lodret standkant med firpasdekoration. Det
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Fig. 247. Oversigtsplan over pulpituretagen (s. 714). L: Nuværende orgel (s. 750), M: Ældre orgel (s. 748), N:
Arkivrum med bygningsmodeller (s. 719), O: Arkivrum. Tegning MN 1985. – General plan of the gallery tier.
L: Present organ, M: Former organ, N: Room with building models, O: Archives.

høje sekskantede skaft, på hvis ene tunge er på
sat et støbt krucifiks, har mønster af vinblade
og -klaser på punslet baggrund. Knoppen mel
lem de sekskantede skaftled med rosetter har
rudebosser med »Ihesus« i relieffraktur. Højt,
glat bæger med påsat mundstykke fra 1924.1
Kalken har tre stempler under foden: mester
mærke »Dragsted« med versaler for Arent Ni
colaj Dragsted (Bøje, rev.udg. 1979, s. 255),
Københavnsmærke
1880
og
guardeinmærke
for Simon Groth. Desuden smst. indprikket

med skriveskrift: »8. August 1880«. 2) Antage
lig anskaffet 1902, af sølvplet.1 24,5 cm høj.
Cirkulær fod med to afsæt, profileret midtknop
mellem to halvknopper på cylindrisk skaft,
samt glat bæger. Kalken har ingen stempler.
Diske (fig. 251). 1) 1880, 18,5 cm i tvm. På
fanen graveret kors med trepasformede afslut
ninger af korsarmene. I bunden graveret »Ihs« i
fraktur på baggrund af punslet strålekrans. Un
der bund stempler og indskrift som på kalk nr.
1. 2) 1894, 18,5 cm i tvm. I bunden prospekt af
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Fig. 248-249. Alterkalk og -kande, 1880, af Arent Nicolaj Dragsted. LL fot. 1980. 248. Alterkalk (s. 736). 249.
Alterkande (s. 739). – Chalice and wine-jug, 1880, by Arent Nicolaj Dragsted. 241. Chalice. 242. Wine-jug.

Frederikskirkens hovedfacade, udført i drevet
arbejde efter forlæg (?) af F. Bloch, hvis signa
tur, graveret i skriveskrift, ses nederst til ven-

Fig. 250. Oblatæske, udført 1880 af Arent Nicolaj
Dragsted (s. 738), samt ske, antagelig anskaffet 1906
(s. 739). LL fot. 1980. – Wafer box made in 1880 by
Arent Nicolaj Dragsted, and spoon, probably acquired in
1906.

stre. Fanens kontur følger rocaille- og planteornamentikkens svejfede forløb. Under bunden
tre stempler: mestermærke for Arent Nicolaj
Dragsted (Bøje, rev.udg. 1979, s. 255), Københavnsmærke (18)94, samt guardeinmærke for
Simon Groth. Desuden graveret med skrive
skrift: »J. P. E. Hartmann fra C. F. og L. Tiet
gen d. 19. august 1894«. Disken synes således at
være dediceret af kirkens stiftere til Hartmann,
hvis komposition over Grundtvigs salme »Dig
rummer ej himle« blev opført ved indvielsen.
3) Antagelig som kalk nr. 2 anskaffet 1902.1
Sølvplet, 17,5 cm i tvm. Graveret kors på fa
nen. Under bunden indprikket: »H«. Ellers in
gen stempler.
Oblatæske (fig. 250), 1880, 7,5 cm høj. Cylinderformet med skrå fodplade og svagt hvælvet
låg. På siden bladranke, hvorover frakturindskrift i relief på punslet baggrund: »Jeg er livets
brød. Hvo som kom(m)er til mig skal ikke
hungre« (Johs. 6,48). På lågets lodrette side fir-
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pasbort. På lågets overside ligearmet kors med
Korslammet i medaljon i midten og evangelist
symbolerne på korsarmenes halve medaljoner.
Ligesom den indrammende strålekrans udført i
drevet arbejde på punslet baggrund. Under
bunden tre stempler som på kalk nr. 1 og disk
nr. 1.
Alterkande (fig. 249), 1880, 36 cm høj (med
knop). Pæreformet korpus på cirkulær fod med
lodret kant over fodplade. Borter med tætstille
de firpas gentaget i alt seks gange. Midt på kor
pus cirkelfelt med »Ihs« og kors i ophøjet ar
bejde på punslet grund, indsat i strålekransindrammet sekspas. Omkring halsen indskrift
bånd i fraktur på punslet baggrund: »Jeg er
Vintræet, I ere Grenene« (Johs. 15,5). På han
ken graveret vinranke. Under bund stempler
og indskrift som på kalk nr. 1, disk nr. 1 og
oblatæske. Alle fire dele opbevaredes i †futteral,
en egetræsæske, nævnt endnu 1938.1
Ske (fig. 250), antagelig anskaffet 1906,1 16
cm lang. Laffet perforeret med huller. Skaftet
er smykket med bladornamentik. På bagsiden:
»EPNS« med versaler.
Sygesæt (fig. 252). 1) 1893, bestående af kalk
med løst bæger, hvorpå oblatæske, alt i sort
læderfutteral, hvori også findes plads til tdisk.
Den 14 cm høje kalk har cirkulær fod i to afsæt
på fodplade. Flad midtknop på glat, cylindrisk
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skaft og bæger med graveret kors. Heri løst
bæger. Under kalkens fod samt under bægerets
bund er fire stempler: mestermærke for Anton
Michelsen (Bøje, rev. udg. 1979, s. 244) Københavnsmærke (18)93, guardeinmærke for Si
mon Groth, samt årstallet (18)93 i cirkulær
ramme.
Endvidere
under
foden
indridset
»17/7« og »No. 1539«. På bægerets låg en cy
lindrisk oblatæske med samme stempler som
på kalk og bæger. 2) 1894 og 1905, omfattende
kalk, disk og oblatæske i sort læderfutteral.
Den 15 cm høje kalk, 1894, har sekskantet fod,
på hvis ene side er graveret kors med trepasformede afslutninger på korsarmene. På den an
den side med versaler: »Frederikskirken 1905«.
Flad knop og glat bæger, hvorpå indgraveret
»Ihs«. Under foden tre stempler: mestermærke
»A. Dragsted« (Bøje, rev. udg. 1979, s. 255),
Københavnsmærke (18)94, guardeinmærke for
Simon Groth, samt lødighedsstempel 826 S. I
kalken indsat bæger, 1905 med oblatæske,
hvorpå indgraveret kors som kalken. Under
bægerets bund tre stempler: mestermærke for
Dragsted, Københavnsmærke (19)05 og guar
deinmærke for Christian F. Heise. Disk, 8,5 cm
i tvm. med cirkelkors. Under bunden stempler
som på bæger, dog med mestermærke »A.
Dragsted« og indskriften »Kjøbenhavn« med
versaler.

Fig. 251-252. Diske og sygesæt. LL fot. 1980. 251. Diske fra 1880 (t.h.) og 1894 (t.v.), begge udført af Arent
Nicolaj Dragsted (s. 737). 252. Sygesæt, 1893 (t.h.) og 1894 (t.v.) (s. 739). – Patens and communion set. 251.
Patens. From 1880 (right) and from 1894 (left), both made by Arent Nicolaj Dragsted. 252. Communion set for sickvisiting 1893 (right) and 1905 (left).
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Alterstager. 1-4) (Fig. 253), 1800’rne (?), anta
gelig venetiansk arbejde, udført i renæssance
stil; sortmalet bronze på trekantet fodstykke af
træ. Højde 76 cm (uden fodstykker). Stagernes
tresidede fod smykkes på hjørnerne af harpyer,
der flankerer engle, iklædt fodlange kjortler og
øverst balusterformet, bladdekoreret led, hvor
på lyseskål. På denne er (sekundært?) påskru
et lyseholder af mindre diameter. På fodens
tre skjolde (sekundære?) ses hhv. hovede med
diadem,
versalindskriften
»Orfani
Venezia
1878(?)«, samt initialerne »DCA(?)«. Stagerne
anskaffedes 1894 som en donation fra general
konsulinde Julius Holmblad, tillige med et al-

terkrucifiks (s. 742), monteret på fod af samme
udformning som stagerne. Alle dele stammede
fra en nedlagt venetiansk kirke, S. Maria della
Visitazione (Chiesa degli Orfani), hvor Mel
dahl selv havde fundet dem.5 5) * »Grundtvigsstagen« (fig. 255), 1861, guld.6 Den 51 cm
høje syvarmede stage, der er udført efter teg
ning af C. C. Peters (skitse i Kunstindustrimu
seet, jfr. DK. Kbh. By, 4, fig. 37) har cirkulær,
klokkeformet fod, prydet af ciselerede orna
menter, bl.a. en frise af påskeliljer. Skaft i tre
afsæt med palmetprydet kugle, hvorover blad
dekoreret, balusterformet led, øverst afsluttet
med kapitællignende del. Fra rosetbesatte kug-

Fig. 253-254. Alterstager. LL fot. 1980. 253. Alterstage, 1800’rne(?), antagelig venetiansk arbejde (s. 740). 254.
Alterstage, antagelig 1894, udført af firmaet D. Vollgod, Berlin (s. 741). – Altar candlesticks. 253. Altar candle
stick, the 19th century(?), probably Venetian. 254. Altar candlestick, probably 1894, made by Messrs. D. Vollgod of
Berlin.

ALTERSTAGER

leled herover udgår stagens arme, idet den
midterste arm er en videreførelse af selve skaf
tet. Flade lysskåle med holdere, der efter alt at
dømme 1896 indrettedes til elektrisk lys
(s. 754), hvilket 1957 afmonteredes på ny. Un
der foden, samt på lyseholderne er fire stemp
ler: mestermærke for Carl Emanuel Green (Bø
je, rev. udg. 1979, 1602), Københavnsmærke
(18)61, guardeinmærke for Peter R. Hinnerup,
samt lødighedsstempel 20 K. Under foden ind
ridset med skriveskrift: »N. F. S. Grundtvig
den 29de Mai 1861«.
Stagen blev skænket til Grundtvig ved hans
50-års præstejubilæum som gave fra danske,
norske og svenske kvinder og overraktes af
enkedronning Caroline Amalie.7 Stagen be
fandt sig en tid i Vartov kirke, men blev
21. marts 1886 foræret til Frederikskirkens me
nighed af Asta Grundtvig (s. 736). Valget af den
syvarmede form er formentlig en bevidst hen
tydning til omtalen af den syvarmede stage i
Grundtvigs
store
digt,
»Christendommens
Syvstjerne« (1854-55, 1860), inspireret af Jo
hannes’ Åbenbaring (Apok. 1,13,20). Det er
antagelig denne stage, der har dannet udgangs
punkt for den masseproduktion af syvarmede
»alterstager« (»Titusstager«), som fandt sted
fra slutningen af forrige århundrede (jfr. s. 741
og DK. Kbh. By, 4, s. 46). Grundtvigsstagen
opbevares i dag i en bankboks uden for kirken.
6-7) (Fig. 254), antagelig 1894, af sølv. Højde
87,5 cm. Tresidet, høj fod på løvefødder med
udsmykning af båndværk og festoner; herover
sammensat skaft, hvis øvre parti over tre kug
leformede led er formet som et bladsmykket
søjleskaft med tilhørende kapitæl. Over et
bladdekoreret led af form som omvendt pære
er lysskål med tilhørende lysepig. Tre stempler
på fodens nedre lodrette kant: mestermærke
»V« i cirkulær ramme for firmaet D. Vollgod &
Sohn, Berlin, lødighedsmærket halvmåne og
korsprydet krone (anvendt i Tyskland efter
1888), samt »834«.8 Stagerne, der ifølge Mel
dahl købtes for midler, skænket af fru Jutta Ja
cobsen, ses på ældre fotografier opstillet på
†postamenter på hver side af alterbordet
(fig. 243).
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Fig.
255.
»Grundtvigsstagen«.
Alterstage,
udført
1861 af C. E. Green efter tegning af C. C. Peters
(s. 740) og overrakt Grundtvig ved hans 50 års præ
stejubilæum. LL fot. 1980. – »The Grundtvig Candle
stick«. Altar candlestick made in 1861 by C. E. Green
after the design by C. C. Peters, and presented to Grundt
vig on the 50th anniversary of his priesthood.

8-9) Anskaffet før 1982. Af tin, 7,2 cm høje.
Under bunden ovalt mestermærke »HK« i oval
ramme for Henning Koppel, samt »Georg Jen
sen Pewter« med versaler. Desuden »Denmark
029«.
†Alterstage. En forenklet kopi i malm af
Grundtvigsstagen er siden 1944 nævnt blandt
altrets prydelser.1 Stagen, der svarede til den
syvarmede stage i Vartov fra o. 1890 (DK.
Kbh. By, 4, s. 46), blev julen 1985 stjålet fra
kirken.
Alterbog (fig. 282), 1895. Den danske bibel
fra 1893 i læderindfatning med metalbeslag og
forside i sølv og emalje, udført af Arent Nicolaj
Dragsted i Limogesarbejde som en kopi (om
end ikke slavisk) af et romansk bogbind
(o. 1150) fra Grund kirke på Island, i dag i Na
tionalmuseet (inv. nr. 12574). På siden med
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Fig. 256. Krucifiks, antagelig 1600’rne (s. 742). Fot.
1986, NM. – Crucifix, propably the 17th century.

versaler
indridset
»AN.
Dragsted
Hafnia
1895«. I trækasse, foret med rødt fløjl.
Krucifikser. 1) (Fig. 256), antagelig 1600’rne,
elfenben, på nyere kors af mørktbejset træ.
Kristusfiguren, hvis højde er 62 cm, hænger
tungt i udstrakte arme med benene placeret ved
siden af hinanden. Samtidig støttes kroppens
vægt af indskudt pind mellem benene. Hovedet
med lukkede øjne og let åben mund, samt lok
ket, halvlangt hår og kort skæg, er sunket over
på venstre skulder. Et lændeklæde, delvis holdt
af et reb, dækker hofterne i den realistisk og
detaljeret gengivne skikkelse. Krucifikset har
ved en restaurering 1986 fået suppleret to
manglende nagler. Det er registreret i inventa
riet fra 1895. I dag i præsteværelset. 2)

(Fig. 257), 1800’rne(?), antagelig venetiansk ar
bejde, udført i renæssancestil, af sortmalet
bronze. Det 44,5 cm høje krucifiks er monteret
på stage, svarende til alterstager nr. 1-4, idet
dog det nederste af skaftleddet mangler. Kri
stusfiguren, som er støbt i et stykke og pånaglet korset, har strakte arme, hovedet hældende
mod venstre, åbne øjne og højre fod lagt over
venstre. Om hofterne er et smalt lændeklæde,
bundet i højre side med knude, hvorfra en flig
hænger ned. Korset, der med bladornamentik
er karakteriseret som »det levende kors«, har
trepasformede afslutninger af armene med re
lieffer, henholdsvis af Gud Fader (øverst), Ma
ria (til venstre), Johannes Evangelisten (til høj
re), samt Maria Magdalene (forneden). Lige
som alterstagerne (s. 740) erhvervet i Venedig
fra Chiesa degli Orfani.
Messehagler. Inventarierne 1895-1942 nævner
en fløjlsmessehagel med guldbroderi, der repa
reredes 1921, og som 1930 suppleredes med
endnu en af samme materiale. Den nuværende
beholdning omfatter 1) messehagel af rødt
fløjlsvelour med brokadesmønster, guldbrode
ri, samt på ryggen guldkors, antagelig identisk
med førstnævnte, vel fra 1894. Hertil kommer
fire nyere: 2) af hvid silke med applikeret gaf
felkors i blåt fløjl på ryggen, nævnt tidligst
1969; 3) af grønt hør og bomuld med silkefoer,
tidligst nævnt 1969; 4) af violet hørlærred med
silkefoer, anskaffet 1984 og som den foregåen
de udført af John Becker; 5) af hvid hørlærred
med guldbroderi af kornaks på ryggen, udført
af Vibeke Klint og anskaffet 1985.
†Messehagel, antagelig anskaffet 1930 og ud
gået før 1969.1 Fløjl med guldbroderi.
Alterskranke (fig. 244, 277), 1894, af træ (si
destykker og håndliste) og forgyldt støbejern(rækværk). Rækværket er udformet med cir
kelslag, hvorimellem kors – et motiv, Meldahl
havde fundet i »en sydtysk Barokkirke«.9 I
nord og syd afsluttes skranken af marmorstafferede
postamenter,
hvorpå
kandelabre
(s. 755). Foran skranken et knæfald, betrukket
med rødt fløjl.
Døbefonte. 1) (Fig. 260), 1892-93, af bronze,
udført af Stephan Sinding, hvis signatur findes

DØBEFONT
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Døbefonten var en gave til Tietgen fra fami
lierne Vilhelm Jørgensen og Gustav Adolph
Hagemann, der begge også tidligere havde bi
stået Tietgen økonomisk.10 Valget af Sinding
og selve udformningen blev imidlertid foreta
get uden Meldahls samtykke. Denne havde
selv foretrukket et udkast af C. C. Peters med
to engle, der bar dåbsskålen. Meldahls util
fredshed med Sindings font afspejler sig i en
avispolemik 1894, hvori modsætningerne mel
lem billedhuggerens og arkitektens intentioner
tydeligt kommer for dagen. Sinding havde øn
sket fonten opstillet på et trinpodium ved altret
og på hvælvingen herved placeret en lysende
stjerne, som englens pegende gestus viste hen
til. Selv fastholdt Meldahl det praktiske i place
ringen direkte på gulvet. Hertil kom, at man
måtte respektere bygherrens og den grundtvi
gianske menigheds ønske om fontens opstilling
ved indgangen. Heller ikke Tietgen var begej
stret for døbefonten, som »bliver lige gal hvad
man end gør«. Dog håbede han, at den ved
støbningen i bronze »fordufter i Rummet – elFig.
257.
Alterkrucifiks,
antagelig
venetiansk,
1800’rne(?) (s. 742). LL fot. 1980. – Altar crucifix,
probably Venetian, the 19th century(?).

på postamentet. Fonten, hvis tvm. er 68,5 cm,
indgår i en komposition, der også omfatter en
200 cm høj mandlig dåbsengel. Selve den 84
cm høje font har glat dåbsfad (s.d.), båret af et
gennembrudt stativ, hvis sider er udformet
som Kristusmonogrammer. De lodrette stave
herfra hviler på løvefødder. Dåbsenglen, der
sekundært er betegnet »Lysets Genius«, er iført
en langærmet kjortel, hvorover et folderigt
draperi. På panden er en lysflamme. Font og
figur står på det fælles bronzepostament, der
hviler på en 117 cm høj marmorsokkel. På
bronzepostamentets bagside er med fordybede
versaler angivet donatorernes navne: »Axel
Frits Rigmor Viggo Jørgensen Gunnar Antonie
Poul Hagemann«.

Fig. 258. Dåbskande, udført og skænket af Anton
Michelsen (s. 744). LL fot. 1980. – Baptismal ewer
made and donated by Anton Michelsen.
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Fig. 259-260. Døbefonte. LL fot. 1980. 259. Døbe
font, 1925, efter tegning af Joakim Skovgaard
(s. 744). 260. Døbefont, 1892-93, af Stephan Sinding
(s. 742). – 259. Baptismal font, 1925, after Joakim Skovgaard’s design. 260. Baptismal font, 1892-93, by S. Sin
ding.

ler at Sinding opgiver den, naar han ikke kan
faa den tilveirs«.11 Problemer med at forrette
dåben hensigtsmæssig under gudstjenesten re
sulterede dog 1925 i opstillingen af en alternativ
font (nr. 2) i korskranken og o. 1930 til place
ringen af Sindings gruppe på en forhøjning
(s. 688). Herefter har fonten ikke været i brug. I
første pillefag i nordøst, umiddelbart ved ho
vedindgangen.
2) (Fig. 259), 1925, udført af gråhvidt, svejt
sisk marmor efter model af Joakim Skovgaard.
Tvm. 77,5 cm. Kvadratisk plint, hvorpå skaft,
midtdelt af ring og hugget med skrå kannellering. Cylindrisk kumme med indtrukket profi
lering nærmest skaftet og på siden udsmykning
i kraftigt relief af fire stiliserede, oprullede bla
de. Foroven fordybning til fad (s.d). Fonten er
opstillet i korskrankens søndre niche, hvori en
prædikestol
oprindelig
var
indrettet
(jfr.
s. 745). Udformningen er influeret af en »gam
melkristelig font på Sicilien.12
Dåbsfade 1) 1892-93, af aluminium. Tvm.
68,5 cm. Glat. På skrå ydersider fastgjort to
hanke. Ingen stempler. 2) Antagelig fra 1925
som fonten, hvori den er placeret. Af tin, tvm.
53 cm. Glat, med fordybning i midten. Ingen
stempler.
Dåbskande (fig. 258), 1894, af sølv. Udført
som kopi af en forgyldt sølvvandkande fra
o. 1740 på Rosenborg (inv. nr. K.G. 12-151).
Fire stempler, placeret både under hank og
bund: mestermærke »AM«, hvorover krone
for Anton Michelsen (Bøje, rev. udg. 1979,
s. 244), Københavnsmærke (18)94, guardein
mærke for Simon Groth, samt årstallet 1894.
Skænket til kirken af hofjuveler Michelsen
(s. 736).
Korskranke (jfr. fig. 262, 278), 1894, af fyrre
træ. Skranken, hvis forløb følger korets run
ding, er adskilt i to dele af den brede midter
gang. Hver side har i midten et halvrundt
fremspring, tidligere beregnet til prædikestole,
og afsluttes af bladguirlandesmykkede ende
stolper,
forsynet
med
muslingeskalsprydede
topstykker, hvorpå kandelabre (s.d.). Mellem
stolperne er skranken udskåret i gennembrudt
mønster med afvekslende store og små cirkel-
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slag, indfattet i bladværk. På fremspringene er
dog alene store cirkelslag med indskrevne kors.
Grålig staffering i imitation af marmor (øvre
del) og storkornet sten(sokkel). Håndliste af
marmorpoleret træ.
Korskranken var genstand for ændringer i
forbindelse med forandringen af prædikestolsindretningen 1895 og 1930-31. Ved sidstnævnte
lejlighed diskuteredes også en regulær elimine
ring af skranken (s. 688).
Prædikestol (fig. 262), 1930-31, udført af grå
hvidt norsk marmor fra Gjellebæk efter teg
ning af arkitekt Emmanuel Monberg. Den
ganske enkle stol af halvcirkulært grundrids er
med tilhørende opgang placeret i nordvest ved
pillen nærmest korskranken. Håndliste og læ
sepult er betrukket med rødt fløjl. Ved opgan
gen er på bagvæggen fastgjort messingge
lænder.
†Prædikestole. 1-2) (Fig. 224), 1894. Vanske
ligheder med kirkerummets akustik førte til
indretningen af to identiske prædikestole i kor
skrankens fremspring. Begge stole var marke
ret med en skranke, forneden med gennem
brudt frise af kugler, afvekslende med kerub
hoveder og herover en bladdekoreret skråkant,
hvorpå læsepulten hvilede. Allerede umiddel
bart efter kirkens indvielse erkendtes dog
manglerne ved denne indretning (s. 686), og
1895 sløjfedes den søndre stols overbygning.
Dog bibeholdtes en lille læsepult. Den nordre
stol forsynedes samme år med en bagklædning,
der med to vifteformede sidestykker, under
støttet af siddende englebørn, bar en †himmel
udført efter tegning af Meldahl (fig. 261) af bil
ledhugger Petersen og snedker Lars Jørgensen.
Cirkulær med profileret kantliste, prydet med
opretstående
palmetter.
Forhøjet
midtparti,
kronet af pinjekogle. Under himmelen var op
sat en Helligåndsdue. Ved ændringen 1930-31
afmonteredes og kasseredes stolen og den til
hørende himmel. Bevaret er dog læsepulten,
beklædt med sort stof. På pulpituret.
Fig. 262. Prædikestol, udført efter tegning af Em
manuel Monberg 1930 (s. 745). LL fot. 1980. – Pulpit
made after the design by Emmanuel Monberg 1930.
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261. Detalje af prædikestolen fra 1895. I baggrunden
skimtes
den
nuværende
prædikestol
(fig.
262)
(s. 745). Fot. o. 1931 i RA. – Detail of the pulpit dating

from 1895. In the background is the present pulpit (cf.
fig. 262).
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Fig. 263. Udkast til sto
lestader med tilhørende
kandelabre (s. 746). RA.
–
Proposal for the pews
with candelabra.

Stole (fig. 246-47). Kirkens stoleværk omfat
ter dels stolestader på gulvet, dels herskabssto
le, indrettet på gulvet i arkaderne og særligt
afskilret fra midtrummet med en skranke af
samme udformning som korskranken. En ek
straordinær status har dog kongestolen i andet
pillefag i nordvest (s.d.). Tietgen havde selv
forbeholdt sig stolen lige overfor i sydvest,
mens Meldahls og Albert Jensens familier fik
tildelt en herskabsstol i samme side (fjerde pil
lefag fra vest) over for præstens stol i sydøst.13

Foruden disse er opstillet stole i 1. pulpitur.
Hertil kommer et større antal løse stole, såvel i
koret og selve kirkerummet som i de sekundæ
re rum. Endelig forskellige møbler i præsteværelset.
Stolestaderne
leveredes
af
snedker
H. M. Andersen, mens de løse stole, inclusive
lænestole til kongestolen kom fra møbelfabri
kant C. B. Hansen. Herskabsstolens skranker
udførtes som korskranken af Lars Jørgensen og
H. Chr. Petersen.14
Stolestader (fig. 235, 242-43, 263), 1894, ud

Fig. 264. Skranke ved
kongestol (s. 747). LL
fot. 1980. – Rail in front
of the King’s Pew.

STOLE OG PENGEBEHOLDERE

formet som faste bænke med panellerede rygge
og gavle. Endegavlene har halvcirkulære top
stykker, hvorpå er rosetter, mens armlænene er
udformet som kvartcirkelslag, afsluttede med
en volut. Sædehynder og knæleskamler har
rødt betræk. Stolene er stafferet som nøddetræ
ligesom eksempler i Italien (»Vor Egetræsma
ling seer saa gruelig ordinair ud (!)«).13 De ialt
60 stader er opstillet i fire blokke, adskilt af
midtergangen og to sidegange. Hertil kom før
1983 endnu to blokke nærmest korskranken,
der dog fjernedes af pladshensyn. Staderne her
fra er opsat på pulpiturets omgang.
Kongestolen (fig. 264), 1894, er mod kirke
rummet afgrænset med en skranke af samme
udformning som korskranken, idet dog det
midterste felt er smykket med det kronede
kongevåben, indrammet af laurbærkrans. Ud
styret i stolen, der efter Christian IX.s ønske til
Tietgen »skulle være saa enkel og lidet opsigts
vækkende som muligt«,15 omfatter 12 stole,
heraf fire med armlæn og alle forsynet med
polstret sæde og ryg af gråt, stribet stof. Stole
ne er sandsynligvis identiske med dem, der
1894 leveredes til kirken af C. B. Hansen.14 I
kongestolen er siden 1983 opstillet fire læderbetrukne stole efter tegning af Kaare Klint og an
vendt som brude- eller konfirmandstole.
Andre lukkede herskabsstole er indrettet i de tre
arkader mod nordvest, sydvest og sydøst. I
hver er to stolestader, hvis endegavle er af en
enklere udformning i forhold til gulvets stader.
Løse stole. I hver af de i alt syv arkader mod
midtrummet er på 1. pulpitur opstillet to ræk
ker løse bøgetræsstole, sandsynligvis fra kir
kens opførelsestid.14 Hertil kommer andre til
svarende i koret, på kirkegulvet, samt i de se
kundære rum mod vest. To armstole med bro
deret ryg og sæde, opstillet i koret, er tilkom
met 1969.
Møbler i præsteværelset. Det oprindelige møb
lement fra opførelsestiden udskiftedes 1971-72.
Bevaret er dog et standur i hvidmalet kasse, på
urskiven betegnet »J.J. Loval«.
Fig. 265. Pengebøsse, 1894. Opsat ved forhallen i
øst (s. 747). Kit Weiss fot. 1985. – Alms bow 1894. In
the vestibule, east.
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Pengebeholdere. Inventarierne registrerer fra
1944 i alt ni pengebøsser, hvoraf to er nævnt
1895, to tilkommet 1902, tre 1927 og én 1929
(egetræspengeskrin på fod).1
Pengeskrin, 1880 med senere tilføjelser. Skri
net er af lakeret eg med messingbeslag, 12 cm
højt og opstillet på et 76 cm højt bord med
snoede ben. Over skrinets pengerille er en mes
singplade med graveret indskrift med skrive
skrift: »8. August 1880«. Det synes således at
have været blandt gaverne til Tietgen og hans
hustru ved deres sølvbryllup (jfr. s. 735), men
registreres først i inventarierne fra 1929. I mid
tergangen.
Pengebøsser. 1-2 (Fig. 265), 1894, af messing.
Antagelig identiske med de to messingbøsser
til ophæng, som firmaet Hassel og Teudt tilbød
at levere 30. aug. 1894.14 Cylinderformede med
pengetragt foroven. Fastgjort med plade til
væggen. Herover malet med forgyldte versa
ler: »Til de fattige«. I vest på hver side af ind
gangsdøren. 3-6) Af messing, klokkeformede
med halvkugleformede låg, hvorpå pengetragt.
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sesredskaber). Dette arbejde udførtes af billed
skæreren C. A. Blichfeldt efter forelagte teg
ninger (jfr. fig. 209). Også de to flankerende
døre forsynedes af denne med bladlister og
konsoller. Samtlige yderdøre, der foruden de
tre i øst, omfatter tre, henholdsvis i nord, syd
og vest, er identisk opbyggede med tre fyldin
ger af uens størrelse, hvoraf den øverste er er
stattet af sprossedelt vindue, der i øst og vest er
særligt prydet med bladkors. Hertil kommer
ovenlysvinduer over samtlige døre med diagonaltstillet
sprosseværk,
smykket
med sekstakkede stjernesole. Alle yderdøre er stafferet i
en dybgrøn, næsten sort farve udvendig, ind
vendig i lysere nuance af samme farve, og er
forsynet med bronzedørgreb.
Orgler: 1) Bygget 1894 af Knud Olsen, Kø
benhavn. Oprindelig disposition:16

Fig. 266. Orgelfacade, udført 1894 efter Meldahls
udkast (s. 750). LL fot. 1980. – Organ-case built in
1894 after Meldahl’s proposal.

Muligvis identiske med de to, der anskaffedes
1902, og som 1927 suppleredes med yderligere
tre (i så fald er én gået tabt). De tre kan også
være tilkommet 1927 og efter 1942 være sup
pleret med endnu én. En bøsse er opstillet ved
indgangens sydvange, mens én er på trappen til
pulpituret og de to øvrige på selve denne etage.
7) Anskaffet 1902, 1927 eller efter 1942, af mes
sing, cylinderformet. Udformet som nr. 1 og
2, men uden tragt og bagplade. På pulpiturets
nordre omgang. 8) Anskaffet 1902, 1927 eller
efter 1942, af blik, klokkeformet med led til
ophæng og pengetragt. Brunstafferet med for
gyldning, samt indskrift med minuskler: »Til
de fattige«. På pulpiturets nordre omgang.
Dørfløje. Samtlige dørfløje stammer fra kir
kens opførelsestid. Særlig omhu viedes hoved
facadens tre døre, hvoraf den midterste frem
hævedes med billedskærerarbejde (bl.a. blad
guirlander med nadversymboler og Kristi lidel-

Manual I
Principal 8 Fod
Bordun 16 Fod
Viola di Gamba 8 Fod
Rørfløite 8 Fod
Octav 4 Fod
Gemshorn 4 Fod
Octav 2 Fod
Mixtur 3 Kor (fra c')
Trompet 8 Fod

Manual III
Bordun 16 Fod
Fugara 8 Fod
Gedakt 8 Fod
Flauto traverso 4 Fod
Gemshorn 2 Fod
Fagot 8 Fod

Manual II
Principal 16 Fod (fra c')
Principal 8 Fod
Salicional 8 Fod
Fløite 8 Fod
Octav 4 Fod
Fløite amabile 4 Fod
Waldfløite 2 Fod
Oboe 8 Fod

Pedal
Principalbas 8 Fod
Subbas 16 Fod
Violoncel 8 Fod
Gedakt 8 Fod
Octav 4 Fod
Bassun 16 Fod

I alt 29 stemmer. Manualomfang: C-g''''; pedalom
fang: C-f'. Svelle for manual III. Fem kopler og tre
kollektiver. Klokkespil.17 Mekanisk aktion; keglevindlader. Barkermaskine for manual I.

A. H. Busch & Sønner, der også havde afgivet
tilbud på orglet, havde foreslået en størrelse på
35 stemmer, hvilket blev afvist af orgelkonsu
lenten, J. H. Nebelong, der fandt dette for am
bitiøst, eftersom det ikke var meningen, at kir
ken skulle have »et koncertinstrument af stor
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rang«.18 Ifølge orgelbyggerens tilbud skulle
orglet bygges med fritstående spillebord, såle
des at organisten sad med front mod kirkerum
met, men man bestemte sig senere for en min
dre pladskrævende løsning med spillebordet
indbygget i facadepartiet. Da det viste sig, at
manual II af pladsmæssige grunde måtte henvi
ses til en afsides placering, foreslog orgelbyg
geren, at klangen i dette værk på utraditionel
vis forstærkedes med en Principal 16', der kun
skulle have toner i klaviaturets diskantdel, fra
tonen c' og opefter. Manual III blev placeret
lige så afsides som manual II, men det var iføl
ge tidens musikalske idealer blot en fordel, at et
af værkerne kunne byde på fjerne, anelsesfulde
klangvirkninger. Dette værk blev tilmed ud
styret med en svellekasse, der muliggjorde
yderligere dæmpning af lyden. Hovedværkets
mixtur er usædvanlig ved, lige som Manual II’s
Principal 16', kun at have piber i diskanten;
denne indretning skulle kompensere for pibe
værkets indeklemte placering samt de vanskeli
ge akustiske forhold i kirkerummet.19
Vindladerne konstrueredes som keglevindlader, en forholdsvis kompliceret vindladetype,
der længe havde været populær i Tyskland,
men først på dette tidspunkt var ved at vinde
indpas i Danmark. Det afgørende princip i keglevindladen er, at hver pibe har sin egen ventil,
hvorved det bliver muligt at sikre en jævn og
rigelig lufttilførsel, uanset hvor mange registre
der er trukket. Keglevindladens særlige kon
struktion gjorde det endvidere muligt at udsty
re selv store orgler med kollektiver, dvs. faste
registerkombinationer, der kunne indføres ved
hjælp af fodtrin.
Bælganlægget blev opbygget med tre store
pumpebælge, monteret under en fælles, over
liggende
parallel-magasinbælg.
Pumpebælgene
aktiveres via en drivaksel med excentriske løf
tehjul. Efter ønske fra C. F. Tietgen etablere
des, vistnok for første gang i Danmark, elek
trisk drift af bælgene, idet anlægget dog samti
dig indrettedes til manuel betjening med et
håndsving
i
tilfælde
af
strømsvigt
(jfr.
fig. 267).16
Knud Olsens efterfølger, Immanuel Starup,

Danmarks Kirker, København
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foretog 1918 en reparation af orglet, kombine
ret med en mindre, pneumatisk udvidelse af
manual III, der suppleredes med de i senroman
tikken yndede stemmer Voix céleste 8' og Fugara 4'. Flauto traverso 4' i samme manual æn
dredes til 8 fods tonehøjde, og diskantprincipa
len i manual II blev udvidet med 12 piber (c-h).
Trakturen til det afsides placerede manual III
blev ombygget til mekanisk-pneumatisk funk
tion, og vindladen blev pneumatiseret. Svelle
kassen, der oprindelig havde haft lemme, fik
jalousidøre, forbundet med et balancetrin i spil
lebordet.20 Manual I udstyredes med et oktavkoppel, der kunne give værket mere fylde i dis
kanten, og de tre gamle, tungt arbejdende kol
lektivtrin, der frembragte registerkombinatio
ner i piano, mezzoforte og forte, erstattedes af
en pneumatisk maskine med trykknapper og
fem kollektivfunktioner: pp, p, mf, f og ff.21
I perioden 1918-27 foretoges yderligere æn
dringer ved instrumentet: Flauto traverso i ma
nual III flyttedes til sit oprindelige 4 fods tone
leje, og der etableredes et frikombinationsanlæg, der satte organisten i stand til at forpro
grammere registerblandinger til brug ved hur
tige klangskift.

Fig. 267. Detalje af værket i kirkens første orgel
(s. 749). LL fot. 1986. – Detail of the pipework of the
church’s first organ.
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Fig. 268. Udkast, signeret af Meldahl, til orgelfaca
den (s. 750). RA. – Proposal signed by Meldahl for
organ-case.

1942 elektrificerede I. Starup & Søn trakturog registraturanlægget, og vindladen ombyg
gedes fra mekanisk til pneumatisk funktion.
Der installeredes seks elektriske kopler, svaren
de til orglets oprindelige koppelfunktioner,
suppleret med et manualkoppel III-II.22
Ved bygningen af Marcussen-orglet 1963
undlod man at nedtage det gamle instrument,
der i kraft af sin størrelse, type og kvalitet er et
af dansk romantisk orgelbygnings betydeligste
monumenter. Det står dog som en torso, idet
piber fra 11 af stemmerne blev genanvendt i det
nye orgel 1963.23
Komponisten og organisten Rued Langgaard
debuterede 1905, 11 år gammel, som orgelspil
ler og -improvisator ved Frederikskirkens or
gel, og Edvard Grieg, der var blandt tilhører
ne, udtalte sig anerkendende om præstationen.
Også senere i livet havde Langgaard forbindel

se til instrumentet, og én af satserne i hans stort
anlagte orgeldrama »Messis« var ifølge manu
skriptet oprindelig komponeret for Marmor
kirkens orgel.24
Orgelfacade (fig. 266), 1894, udført efter Mel
dahls tegninger (fig. 242, 245, 268) med billed
skærerarbejder af H. Chr. Petersen.14 Ligesom
ved altret havde Meldahl til orgelfacaden ladet
sig influere af forbilleder i Venedig og Rom,9
og udformningen er da også uden sidestykke i
dansk orgelarkitektur. Det brede midtfelt og de
smallere sidefelter har alle konveks form og
indrammes af snoede, joniske søjler med bladværksdekorerede prydbælter, foroven afsluttet
med basunholdende engle, stående på kugler.
Imiterede palmetsmykkede draperier med ned
hængende tunger samler hver pibegruppe i et
knippe, mens prospektpibernes nedre partier
delvis sløres af skulpturel udsmykning med ke
rubhoveder (sidefelter) og en engel med et no
deblad, flankeret af svaner (midtparti). Faca
dens fantasifulde dekoration har i folkemunde
affødt betegnelsen: »Svaneapoteket«. I virke
ligheden er kun midtfeltets prospektpiber og
enkelte af sidefelternes piber klingende, mens
de øvrige er stumme pyntepiber. Under de tre
felter er arkader, i midten udfyldt af spillebor
det, i siderne af dørfløje med palmetudsmykning i gennembrudt arbejde. Facaden er staffe
ret i brogede farver med forgyldning af en ræk
ke arkitektoniske led.
Orgelpulpituret, der er samtidigt med faca
den, er ophængt i nord i tredje pillefag, regnet
fra altret. Pulpituret, som hviler på englehoveddekorerede konsoller, har balustrade, hvis
midtfelt udsmykkes af en laurbæromkranset
lyre, holdt af to englebørn.
2)
Bygget 1963 af Marcussen & Søn, Åbenrå,
med anvendelse af pibemateriale fra orgel
nr. 1). 51 stemmer, fire manualer og pedal:
Hovedværk:
Principal 16'
Oktav 8'
Spidsfløjte 8'
Oktav 4'
Kobbelfløjte 4'
Nasat 2⅔'

Rygpositiv:
Rørgedakt 8'
Principal 4'
Rørfløjte 4'
Tværfløjte 2'
Nasat 1⅓'
Sesquialtera II

Pedal:
Principal 16
Subbas 16'
Quint 10⅔'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
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Oktav 2'
Waldfløjte 2'
Mixtur V
Cymbel III
Trompet 16'
Trompet 8'

Svelleværk
Gedakt 16'
Flûte harmonique 8'
Fugara 8'
Oktav 4'
Flûte oct. 4'
Quint 2⅔'
Gemshorn 2'
Piccolo 1'
Mixtur V
Trompet 8'
Obo 8'
Clairon 4'

Scharff III
Dulcian 8'

Nathorn 2'
Cornet IV
Mixtur VI
Basun 16'
Trompet 8'
Skalmeje 4'

Brystværk
Gedakt 8'
Spidsgamba 8'
Gedaktfløjte 4'
Principal 2'
Blokfløjte 2'
Cymbel II
Ranket 16'

Manualomfang:
C-g'";
pedalomfang:
C-f'.
Kopler:
SV-HV, RP-HV, HV-P, SV-P, RP-P, BV-P. Svel
ler for svelleværk (jalousi) og brystværk (trinbetjente
låger). Tremulanter for svelleværk og brystværk. Én
frikombination, der kan indføres generelt eller sepa
rat for de enkelte værker; tre fri pedalkombinationer.
Mekanisk traktur, elektrisk registratur, sløjfevindlader.

Orgelfacade (jfr. fig. 224), udført 1963 efter
tegning af Rolf Graae. Model til facade og or
gelhus opbevares i magasinrum over præsteværelset. Hovedværket tilspidses foroven i en tre
kantgavl med konkave sider, der gentages i det
flankerende pedalværk og i rygpositivets Uformede opbygning. Brystværkets foldedøre er
anbragt under hovedværkets midtfelt. Grålig
staffering af facadens panelsmykkede dele, sup
pleret med gul og blå grund ved henholdsvis
hovedværk og rygpositiv og kontrasteret med
kantlister og bånd i rødviolet. Orglet er op
hængt i første pillefag syd for hovedindgangen.
Salmenummertavle,
1905,
gråstafferet
fyr.
Profileret ramme med volutsmykket top- og
hængestykke,
samt
hjørneknopper.
Forsynet
med søm til numre. Tavlen, der tidligere hang i
kongestolen, ligger i dag på pulpiturets om
gang.
†l)-4) Salmenummertavler, 1894. Tavlerne,
der havde halvrundt, muslingeskalsprydet top
stykke og profileret rammeværk, samt søm til
ophængning af numre i metal, var oprindelig
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anbragt
på
omgangens
ydervægge
(jfr.
fig. 235). Kort efter indvielsen flyttedes tavler
ne imidlertid ind i kirkerummet, hvor de place
redes på de fire piller i nord og syd foran de i
den forbindelse blændede nicher (fig. 243).
1930 kasseredes denne indretning, og tavlerne
udgik. I stedet opsattes søm til numre af metal
direkte i muren under nicherne.
Tavle (fig. 269) til bekendtgørelser, nævnt fra
1895. Af fyr, ustafferet. Udskåret ramme med
indskrifter i relief versaler på de vandrette si
der. Øverst: »Ære være Gud i det høje«, og
nederst: »Mit aag er gavnligt og min byrde er
let«. Ved hjørnerne felter med Alfa og Omega
samt Kristusmonogram.
Malerier. 1) (Fig. 114). Parti af Marmorplad
sen. Morgenbelysning, 1838. Prospekt af G. E.
Libert (jfr. s. 616). Signeret og dateret i nedre
højre hjørne. Olie på lærred. Lysmål 78,5 × 99
cm. Kirkens sydvestre hjørne ses til højre,
mens Marmorpladsen med stenoplag og hus
række mod Store Kongensgade udfylder resten
af billedet. I præsteværelset. 2) (Fig. 270),

Fig. 269. Tavle til bekendtgørelser, nævnt fra 1895
(s. 751). LL fot. 1980. – Notice-board for announce
ments, mentioned as from 1895.
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N. F. S. Grundtvig, 1872, udført af Johan Peder
Bless efter fotografi af A. Lønborg 1872. Signe
ret »I. Bless« og dateret i øvre højre hjørne.
Olie på lærred. Lysmål 61 × 49,5 cm. I samti
dig, forgyldt ramme med palmetornamenter i
hjørnerne. Den aldrende Grundtvig, der er
portrætteret i sit sidste leveår, er vist i brystbil
lede, set en face mod venstre. Det lange hvide
hår og skæg falder over den sorte frakke og det
hvide skjortebryst. På venstre revers bæres rid
derkorset (modtaget 1840). Gråbrun baggrund.
Maleriet, der er ophængt i nord (andet pillefag
fra øst), er registreret i inventarierne fra 1922.
3) (Fig. 273), Kristus, udført af August Schiøtt
(1892-95), hvis signatur: »A. Schiøtt« ses i ned
re venstre hjørne. Olie på lærred. Lysmål 75,5
×

Fig. 270. N. F. S. Grundtvig, 1872. Oliemaleri af Jo
han Peder Bless (s. 752). LL fot. 1980. –
N. F. S. Grundtvig, 1872. Oil painting by Johan Peder
Bless.

60,5 cm i profileret guldramme. Kristus er
gengivet i brystbillede med hænder, skulder
langt mørkt hår og skæg. Maleriet, der i dag er
deponeret på pulpituret, kan være identisk med
et af de malerier, der 1929-30 registreres i væ
relset under orglet.1 4) (Fig. 271), Jørgen Herman Monrad, Frederikskirkens første præst.
Posthumt portræt, udført o. 1905 af Agnes
Smidt. Olie på lærred. Lysmål 97 × 79 cm i
mahogniramme med sort, indvendig liste og
forgyldt perlestav. Halvfigur med hænder, en
face mod venstre. Monrad, der er iført ornat
med pibekrave, er vist siddende ved et bord. I
hænderne holdes korsprydet bog og briller.
Grønlig baggrund. Maleriet, som er ophængt i
syd (andet pillefag fra øst), nævnes i inventariet
fra 1905.1
†Maleri. Prospekt af kirkeasken på Strødam,
1898. Signeret nederst til højre »Th (?) Strødam
Aug. 98«. Olie på lærred. Lysmål 36 × 50 cm.
Bred, sortstafferet ramme med indvendig for
gyldt perlestav. På rammens bagside er med
skriveskrift anført: »Kirketræet paa Strødam.
C. F. Tietgens Eiendom«. Maleriet forestillede
den ask, der groede øverst på Frederikskirkens
Fig. 271. Jørgen Herman Monrad, Frederikskirkens
første præst, o. 1905. Oliemaleri af Agnes Smidt
(s. 752). LL fot. 1980. – Jørgen Herman Monrad, the
first pastor of Frederikskirken, c. 1905. Oil painting by
Agnes Smidt.

MALERIER OG SKULPTURER

ruin, og som ved byggeriets fortsættelse blev
flyttet til Strødam (jfr. s. 624, note 114). Indtil
julen 1985, hvor maleriet blev stjålet fra kirken,
var det ophængt på anden pille i sydvest. Ram
men er dog endnu bevaret.
Foruden disse malerier findes i præsteværelset og sakristiet henholdsvis to og fire af Anton
Dorphs skitser til kuplens apostelmalerier (jfr.
s. 729). 1895 nævnes i alt 16 malerier af apostle i
sakristiet, hvilket kan dreje sig om Olriks 12
udkast, foruden Dorphs førnævnte fire. Hertil
kommer to malerier, nævnt 1930 i værelset un
der orglet, samt to i præsteværelset, omtalt
1938, men henholdsvis 1942 og 1944 registreret
som overflyttet til kirken. To af disse malerier
kan være identiske med prospektet af Strødam
asken og Kristusbilledet (jfr.ovf.).
Skulpturer. 1) (Fig. 272), relief af Korsnedtagelsen, o. 1475, med senere tilføjelser og æn
dringer. Reliefgruppe af egetræ, monteret på
nyere fyrretræsplade, hvorpå er udskåret korstræ og stige. 175 × 115 cm. Kristi afsjælede
legeme, hvor hovedet med snoet vidjekrone
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Fig. 273. Kristus. Oliemaleri af August Schiøtt
(s. 752). LL fot. 1980. – Christ. Oil painting by August
Schiøtt.
tungt er sunket ned på højre skulder, modtages
af Simon af Kyrene, der indhyller det i et klæ
de. Simon er iklædt langærmet underkjortel
med ærmeløs, opslidset kappe, sammenholdt
af bredt bælte, samt nedkrængede hoser. Kristi
venstre arm støttes af soldat. I højre side og
hermed modsat motivets gængse ikonografi ses
Johannes Evangelisten med den segnende Ma
ria, sidstnævnte iført lang, ærmeløs kjole og
koneklæde. Samtlige figurer er groft skårne
(antagelig opskårne) med individualiserede an
sigtstræk, samt små hænder og fødder. Både
Kristus og Maria har hulrum, vel til relikvier, i
baghovedet. Figurrelieffet er sammensat af for
skellige dele, hvoraf de to grupper med Kristus
og Simon, samt Maria og Johannes antagelig
stammer fra en senmiddelalderlig tavle. En nær
parallel er et Korsnedtagelsesrelief i midtfeltet
på altertavlen i Pedersborg kirke, Sorø amt
(DK, Sorø Amt, s. 286), her med Maria og JoFig. 272. Korsnedtagelsen. Senmiddelalderligt relief
med senere tilføjelser (s. 753). Kit Weiss fot. 1985. –

The Deposition. Late medieval relief with later additions.
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hannes til venstre. Senere og formentlig til
kommet i forbindelse med nyopsætningen er
soldaten på stigen, hvis venstre arm ligesom
Kristi venstre arm er tilsat. Relieffet, der siden
1932 har hængt i ligkapellet, er registreret i in
ventariet fra 1895, oprindelig placeret i præsteværelset og fra 1919-32 i selve kirken.
2) (Fig. 274) portrætbuste af Grundtvigs ef
terfølger ved Vartov, pastor C. J. Brandt, ud
ført 1887 af Otto Evens. Gips. Højde 72,5 cm.
På det profilerede fodstykkes bagkant signeret
»O. Evens« og dateret: »d 9/4 1887«. Brandt er
gengivet i ornat med ridderkors. Lokket hår,
skaldepande og fuldskæg. Busten, der registre
redes fra 1895 i præsteværelset, befinder sig i
dag i nordre omgang ved opgangen til orglet.
3) (Fig. 137), portrætmedaljon af C. F. Tietgen,
udført af Vilh. Bissen(?), og identisk (?) med
dennes relief af Tietgen, der solgtes på Bissens
dødsboauktion 1915. Marmor, diameter 57
cm. Tietgen er vist i profil mod venstre. Iklædt
jakke med opstående skjorteflip og brystbind.
Kort, fremadstrøget sidehår og kindskæg. Re-

Fig. 275-276. Bronze- og messingkandelabre. LL
fot. 1980. 275. Bronzekandelaber på alterskranke
1894 (s. 755). 276. Messingkandelaber på korskranke
(s. 755). – Bronze and brass candelabra. 275. Bronze
candelabrum on the altar-rail 1894. 276. Brass candela
brum on the chancel rail.

lieffet, der først er nævnt i inventarierne fra
1942, er ophængt i nordre omgang, øst for
kongestol.
Belysning.
Kirkens
belysning,
som
efter
Tietgens ønske fra begyndelsen blev elektrisk,
omfattede oprindelig i alt seks kandelabre på
alter- og korskranker, 12 lampetter på stolesta
derne samt et antal glødelamper, ophængt i
omgangen og på pulpituret (jfr. fig. 235, 243).
1896 foresloges også alterstagerne (de to sølvalterstager, de fire bronzestager, samt den syvar
mede Grundtvigstage) ombygget til elektrisk
lys, hvilket dog 1953 på ny ændredes til leven
de lys.25 1929 sløjfedes stolenes lampetter. I for
bindelse med en omlægning af belysningen

Fig. 274. C. H. Brandt, Grundtvigs efterfølger ved
Vartov, 1887. Portrætbuste af Otto Evens (s. 754).
LL fot. 1980. – C. H. Brandt. Grundtvig’s successor to
the living of Vartov, 1887. Portrait bust by Otto Evens.

LAMPER

1938-39 opsattes elektrisk lysekrone i kuplen,
mens underetagens lys suppleredes med indsat
te lyselementer i nicherne (jfr. s. 688). Foruden
disse er et antal lampetter i de sekundære rum i
vest og øst, hvilke dog ikke vil blive nærmere
omtalt ndf.
Lysekroner. 1) I kuplens centrum 1939 op
hængt lysekrone med facetslebet glasskærm. 2)
I sakristiet er nyere lysekrone, formet som me
talring med nedhængende kuglependler, opsat
til erstatning for †buelampe.
Kandelabre. 1-2) (Fig. 275, 277), 1894, af for
gyldt bronze. Højde 194 cm. De rigt udsmyk
kede kandelabre har trapezformet fod og stærkt
leddelt skaft, hvis øvre balusterformede del
danner overgang til en opsats med otte lysear
me omkring den centrale niende lyseskål. Alle
har imiterede stearinlys, beregnet til elektrici
tet. Kandelabre leveredes fra firmaet
D. G. Vollgod & Sohn i Berlin, der også udfør
te alterstagerne (s. 741). En af stagerne var en
gave fra grosserer Holmblad.26 Opstillet på al
terskrankens endevanger. 3-6) (Fig. 276), 1894,
messing. Højde 125 cm. Snoet skaft på fod af
cirkulært grundrids. Øverst afsluttet i opsats
med syv lysearme, forsynet med imiterede ste
arinlys til elektricitet, en ændring, udført 1929,
af den oprindelige indretning med fire lysear
me, alle med kugleformede skærme (jfr.
fig. 235, 278). Ligesom tlampetter (se ndf.) le
verede fra firmaet »Allgemeine ElektricitätsGesellschaft, Berlin«. Opstillet på korskran
kens fire stolper.
Lamper. I omgangen er såvel i underetagen,

755

Fig. 277. Udkast til alterskranke med forslag til kan
delabre (s. 755). RA. – Preliminary design for the altarrail with suggestion for candelabra.

som på pulpituret ophængt lamper med kugle
formede glasskærme, stammende fra opførelsestiden. Den nedre etages lamper er særligt
udsmykket med bladkransdekoreret fatning.
†Lampetter (jfr. fig. 235). I alt 12 messinglam
petter med lampekupler var opsat på stolegav
lene mod midtergangen. Ligesom korskran
kens kandelabre leveret fra Berlin. Nedtaget
1929.

Fig. 278. Udkast til korskranke med lampetter og prædikestol placeret i den søndre halvdel. RA. – Proposal for
the chancel rail with candelabra and the pulpit situated in the south half.
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Fig. 279. Udkast til klokkeophæng med slyngebom i stedet for den udførte vuggebom, 1883 af F. Hamm
(s. 757). RA. – Proposal for hanging the bells with a straight headstock instead of the already existing balanced headstock.
F. Hamm 1883.

Klokker (fig. 280). Kirkens fire klokker blev
efter Meldahls ønske støbt efter forbillede i
klokkerne fra den katolske kirke i badestedet
Ems (jfr. s. 674). Arbejdet udførtes 1883 af
F. Hamm, Augsburg, en søn af den klokkestø
ber, der havde leveret de førnævnte.27

1) Tvm. 132,5 cm. På halsen omløbende
tekst med reliefversaler: »Fra dybets grube jeg
op mig svang, saa vide toner min stemmes
klang: til trøst imod død og dom Himmerigs
glæde til jorderig kom!« Under indskriften
bladbort af laurbærløv. På klokkelegemet re

KLOKKER
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Fig. 280. De to nederste klokker, udført 1883 af F. Hamm, Augsburg (s. 756f.). Jens-Jørgen Frimand fot.
1986. – The two lowest bells cast in 1883 by F. Hamm, Augsburg.

lieffer af rigsvåbenet og Helligåndsduen i strå
leglorie. Nederst støberens navn: F. Hamm
1883 Augsburg«. 2) Tvm. 118 cm. Om halsen
laurbærbort flankeret af bladbort. På legemet
reliefversaler med vers fra Grundtvigs salme:
»Kirken, den er et gammelt Hus«. »Jeg kalder
paa gammel og paa ung mest dog paa siælen
træt og tung syg for den evige hvile«, samt
relief af rigsvåbenet. Nederst støberens ind
skrift som nr. 1. 3) Tvm. 100 cm. På halsen
med reliefversaler: »Om frelse jeg minder og
hjerte-fred, som daled fra oven til os ned. Naar
verden siger, jeg ringer for lig, jeg følger Guds
børn til Himmerig«. På legemet relief af kors,
samt rigsvåben og støberens mærke. 4) Tvm.
88 cm. På legemet med reliefversaler følgende
vers fra Grundtvigs salme: »Den signede Dag«.
»Som guld er den aarle morgenstund naar da
gen opstaar af døde dog kysser os og med guld

i mund den liflige aftenrøde«. Rigsvåbenet i
relief på legemet, samt støberens signatur. Alle
fire klokker er ophængt i vuggebom i lanter
nen, en ændring i forhold til det oprindelige
forslag med ophængning i slyngebom (fig.
279). Ved prøveringningen viste ophængnin
gen sig imidlertid utilfredsstillende (s. 674), og
klokkerne forsynedes med særlige patentaksler,
udført af Anker Heegaard.14
1979 installeredes elektrisk ringeanlæg.
Klokkestolen leveredes samtidig med klok
kerne fra F. Hamm, men blev 1884 ombygget
af Burmeister og Wain. Ved denne lejlighed
kan slyngebommene være blevet udskiftet med
vuggebomme. En model i kirken viser klokke
ophænget med vuggebom foroven, slyngebom
forneden.

758

FREDERIKS KIRKE II

Fig. 281. Guldbøgegren, anvendt ved Tietgens be
gravelse oktober 1901 (s. 758). LL fot. 1980.
Gol
den beech branch used at the funeral of C. F. Tietgen,
October 1901.

GRAVMINDER

Epitafium (fig. 228) over C. F. Tietgen og hu
stru Laura Tietgen, udført 1919-20 af Niels
Skovgaard. Portrætrelief af hvidt marmor (128

Monumentet over Tietgen og hans hustru,
der begge var bisat på Lyngby kirkegård (Sok
kelunds herred), bestiltes hos Skovgaard 1919.
Af billedhuggerens forstudier kendes en gips
skitse af Tietgens hoved (28 × 20 cm, Skovgaardmuseet, Viborg), samt to udkast til hele
kompositionen, ligeledes af gips (85 × 52 cm
og 30 × 17 cm, begge privateje). En gipsmodel
i naturlig størrelse af relieffet befinder sig på
Grundtvigs højskole i Hillerød (erhvervet 1929
af Ny Carlsbergfondet).28 Epitafiet er indmuret
i omgangen, umiddelbart syd for hovedind
gangsdøren. Et forslag til en placering på den
modstående væg i nord blev opgivet.25 Siden
orglets opsætning 1963 har udsynet til monu
mentet fra kirkerummet været blændet.
Mindevase, jfr. s. 535 og fig. 55.
Gravudstyr. Fra Tietgens bisættelse hidrører
en forgyldt bøgegren (fig. 281), samt fire sølv
kranse. Af disse, hvoraf tre er bevaret, er to
udformet som egekranse, en som laurbær
krans. Indgraverede påskrifter på bånd ved
kransene betegner dem som gaver fra hen
holdsvis De jyske Banker, Privatbankens Embeds- og Bestillingsmænd, samt Det forenede
Dampskibs-Selskab. Alt opbevares i boks i
præsteværelse. †Sølvkrans, senest omtalt 1985.

×

145 cm), indsat i en monumental ramme af
rødflammet marmor (342 × 185 cm) med halv
cirkulært topstykke, – smykket af medaljon
med cirkelkors og flankeret af volutter. Forne
den på soklen en indskrift med hvidmalede re
liefversaler: »Til minde om C. F. Tietgen og
hustru Laura, som rejste dette hus til Guds
ære«. Portrætfremstillingen, der er udført i højt
relief, viser kirkens bygherre og hans hustru,
knælende over for hinanden med modellen af
Frederikskirken, som de i fællesskab frembæ
rer. Begges blikke er rettet opad. Til trods for
den nøgterne portrætfremstilling og personer
nes enkle hverdagsdragt bærer relieffet umis
kendeligt præg af at være influeret af middelal
derlige donatorbilleder. På relieffets ramme ses
kunstnersignaturen, formet som et sammen
skrevet »NKS«.

NOTER TIL S. 732-758
Kirkens inventarier fra 1894-1942 findes i LA. Kir
kebestyrelsen. Frederikskirkens rgsk. 1895-1949. Fra
1944-1985 er inventarierne ved embedet. Et tilbud
fra Maria Pedersen 1908 om at brodere en dug med
ornamenter og ni bibelske scener efter udkast af
C. N. Overgaard blev dog ikke imødekommet. Teg
ningerne findes dog endnu i RA. Kortsamlingen
342,IV (nyordning). Arbejdstegninger. 14.1-6.
2 Jfr. Meldahls arkiv, E.5 (note 1, s. 690) med opteg
nelser om kirkebyggeriet, samt skitser til altret. Og
så blandt hans skitsebøger smst. D.1. findes udkast
fra Norditalien, navnlig Venedig. Et omfattende ma
teriale af arbejdstegninger findes endelig i RA. Kort
samlingen 342, III (nyordning). Inventar. 2, samt IV
(nyordning). Arbejdstegninger. 12. 1-15.
3
Jfr. gavebrev, indlagt i Korrespondanceprotokol.
Ved embedet.
4 Jfr. Stemann (note 7, s. 690), IV, s. 194. I et brev til
Tietgen 27. aug. 1894 omtalte Meldahl æsken som
færdig, mens kanden endnu var i arbejde.
1

NOTER TIL S. 740-750

Jfr. Ferd. Meldahl: Venedig. Dets Historie og dets
Mindesmærker, 1903, s. 351. Her hævdes det, at ko
pier af stagerne kun findes i Betlehemskirken i Palæ
stina. Omkring anskaffelsen, jfr. desuden korre
spondance med Julius Holmblad og Johan Mowinckel, dansk konsul i Venedig, i Meldahls arkiv, E.5
(note 1, s. 690).
6
Jfr. NM2. Korrespondancearkivet. Sager henhø
rende under Det særlige Bygningssyn. I en rapport
heri fra hofjuveler A. Michelsen 29. nov. 1956 anfø
res det, at stagen er fremstillet i meget tynd guldpla
de, der ikke står i noget rimeligt forhold til dens hele
størrelse.
7
Jfr. Illustreret Tidende, 88, 2.juni 1861, s. 284.
Desuden F. Winkel Horn: N. F. S. Grundtvigs Liv
og Gerning, 1883, s. 40 og M. Blom i H. P. B. Barfoed: Minder fra gamle grundtvigske Hjem, I, 1921,
s. 33.
8
Jfr. Korrespondance med Vollgod & Sohn, der
28. april 1894 afsendte tegninger til alterstager. Om
firmaet,
jfr.
også
Wolfgang
Scheffler:
Berliner
Goldschmiede-Zeichen, Berlin 1968, nr. 2032a.
9 Jfr. Meldahls optegnelser i E.5 (note 1, s. 690).
10 Jfr. Stemann (note 7, s. 690), IV, s. 196.
11 Jfr. Meldahls arkiv (note 1, s. 690), A.I.3. Breve
fra private, med Tietgens korrespondance med Mel
dahl om sagen august 1893, samt avisudklip vedrø
rende polemikken.
12 Jfr. brev 6. febr. 1929 fra Chr. Winther, præst ved
Frederikskirken til Helga Stemann. I Meldahls arkiv
(note 1, s. 690). E.5.
13 Jfr. Tietgens arkiv (note 2, s. 690), Marmorkirken
1873-1915.
14 Jfr. Tilbud og Beregninger (note 172, s. 700).
15 Jfr. brev af l.jan 1894, A.I. 3 (note 11). Kongen
anmeldte ved samme lejlighed et besøg i kirken, der
har sat sig spor i en indridsning ved opgangen til
balustraden ved lanternens fod.
16
Oplysninger om dispositionen og om byggesa
gens forløb ifølge Tietgens arkiv (note 2, s. 690),
Korrespondance. Læg: Orglet 1892-95. Jfr. endvi
dere Organist- og Kantorembederne 1906. Register
betegnelser ifølge spillebordets navneskilte (Flauto
traverso i Manual III har dog påskriften 8 fod). Ma
nual II.s Principtal 16' var ikke omfattet af det ap
proberede tilbud.
17
Klokkespillet, der ikke nævnes i orgelbyggeriets
tilbud, kan være en senere tilføjelse.
18 Med tilsvarende argumenter var det nogle år tidli
gere lykkedes Nebelong at få reduceret brygger Carl
Jacobsens franske orgelprojekt i Jesuskirken fra 40 til
20 stemmer, jfr. Jørgen Haldor Hansen og Ole Ole
sen: Jesuskirkens orgel, Jelling 1976.
5

19 Mixturens opbygning: c'-h' 2⅔' + 2' + 1⅓', c"g'" 4' + 2⅔' + 2'.
20

Balancetrinet afløste formentlig et primitivt hak
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trin. Den oprindelige svelle har således ikke været
velegnet til udførelse af crescendo og decrescendo,
men har først og fremmest givet mulighed for styrkemæssig graduering. En tilsvarende anordning fin
des bevaret i Kronborg slotskirke (DK. Frborg,
s.628f).
21 Korrespondance i Starup & Søns arkiv. Udover de
nævnte arbejder blev der sat rulleskæg på nogle af
pedalpiberne, og de fleste tungepibers lydbægre blev
forlænget og udstyret med ekspressioner. Barker
maskinen, der klaprede voldsomt, blev repareret og
ombygget.
22
Organist- og Kantorembederne, 4 udg., 1944.
Barkermaskinen, en pneumatisk indretning, der let
tede tangenttrykket i manual I og de dertil koblede
manualer, blev fjernet, da den var overflødig i den
nye sammenhæng. De fem kollektiver fjernedes li
geledes ved ombygningen.

Fig. 282. Alterbog med
Arent Nicolaj Dragsted
bejde på Nationalmuseet
Psalter with binding made
1895 as a copy of Limoges
um, Copenhagen.

indbinding, udført 1895 af
som kopi efter Limogesar(s. 741). LL fot. 1980. –
by Arent Nicolaj Dragsted in
enamel at the National Muse
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Følgende stemmer er fjernet fra orglet: Manual I:
Bordun 16 Fod, Viola di Gamba 8 Fod. Manual II:
Principal 8 Fod, Salicional 8 Fod, Octav 4 Fod. Ma
nual III: Bordun 16 Fod, Flauto traverso 4 Fod, Fugara 4 Fod. Pedal: Subbas 16 Fod, Gedakt 8 Fod,
Violoncel 8 Fod. Yderligere oplysninger om orglet
findes i Den danske Orgelregistrant.
24 Erik Haumann: Et drama i 1936. I Organist-bladet
1985, 2. Samme: Messis – en analyse. I Organist
bladet 1985, 3. Langgaard skrev 1926 tekst til en
opera
»Marmor«,
hvori
Marmorkirken
forbindes
med apokalyptiske visioner. »Der fortælles her om
den sidste store orgelkonge, som sidder foran det
store orgel i Marmor-kirken (hvor Langgaard selv
debuterede som vidunderbarn) og drømmer; han ser

for sig, hvordan Menneskesønnen, der har en
»paafaldende Lighed« med orgelmesteren, kommer
igen og bliver forkastet, men genopstår, mens skø
gen (Verden) bliver fordømt«. Jørgen I.Jensen: Alle
tings musik. I Dansk Musiktidsskrift, maj 1980,
s. 281).
25 Jfr. Synsprotokol. Ved embedet.
26 Stemann (note 7, s. 690), s. 194.
27
Jfr. Korrespondance (note 132, s. 690). Læg:
Klokker.
28
Ebbe og H. G. Skovgaard: Niels Skovgaards Bil
ledhuggerarbejder, 1938, nr. 24-35b; Ny Carlsbergfondet. Dets virksomhed 1927-52, s. 170. Aksel
Rode: Niels Skovgaard, 1943, s. 370f.

Fig. 283. Udkast til kandelaber på alterskranke (s. 755). RA. – Design for the cande
labrum on the altar-rail.

KILDER
I det følgende er anført en detaljeret fortegnelse over arkivalier, tegninger, indberetninger m.m.,
der er benyttet ved beskrivelsen af Frederiks kirke.

ARKIVALIEO VERSIGT
RIGSARKIVET. Danske Kancelli: D.I. 20. 16991771. Sjællandske Tegneiser (vedr. 1749-50). – D. I.
21. 1699-1771. Koncepter og Indlæg til Sjællandske
Tegneiser (vedr. 1749-50). – D.II.99. 1706-12, 172169. Oversekretærens Brevbøger (vedr. 1749: Nr. 204
og 322). – D.V.124. [1699-1771], Diverse (G: Designationer over kongelige slotte m.v. samt andre
publike bygninger i København 22/2 1762). –
D.X.149. 3a-19. [1730-63]. Den Esmarckske Arkiv
aflevering. Diverse Akter. – F.I.3. 1773-99. Rotuli
over Kancelliets Forestillinger til Kongen (vedr.
1796-99). – F.I.ll. 1773-99. Sjællandske Tegneiser
(vedr. 1796-99). – H.I.5. 1812-14. 1ste Departe
ments Forestillinger. – H.I.6. 1814-48. Danske Kan
cellis Forestillinger for 1. Departement (vedr. 181920). - H.III.33. 1800-21. Suppliquer (vedr. 1800). –
H.IV.42. 1800-02. Protokol over Sager for 1. Depar
tement.

Tyske Kancelli: Udenrigske Afdeling. Almindelig del.
3.2.-37. 1255-1773. Realia (stikord).
Tyske Kancelli: Udenrigske Afdeling. Speciel del. Fran
krig.
B.72-124.
1699-1770.
Gesandtskabsrelationer
med bilag (vedr. 1750-55). – C.268-69. 1750-51. Joa
chim Wasserschlebes Gesandtskabsarkiv. – C.27076. 1751-54. Ditlev Reventlows Gesandtskabsarkiv.
– C.277-78. 1754-55. Christian Ludvig Carl Klinggraffs Gesandtskabsarkiv.
Rentekammeret. Kammerkancelliet 1679-1771: 2211.75134. 1720-71. Relations- og resolutionsprotokoller
for Danmark (vedr. 1749). – 2212.115-26. 1700-71.
Bestallingsprotokoller (vedr. 1732-39, 1750-71).
Rentekammeret.
Renteskriverkontorerne
1679-1771:
2241.8-26. 1720-59. Kgl. resolutioner og reskripter
m. bilag – 2241.99-101. 1740-60. Journaler over ind
komne sager, ltr. A-C. – 2241. 102-30. 1740-60.
Journalsager (vedr. 1750-51). – 2241.131. 1740-59.
Ujournaliserede sager. – 2242.2. 1742-71. Register
over kgl. ordrer og resolutioner. – 2242.10-16. 174771. Kgl. resolutioner og reskripter m. bilag. –
2242.33-34. 1740-79. Journaler. – 2242.47. 1744-73.
Ujournaliserede breve.

Rentekammeret,
Renteskriverkontorerne
1773-1840:
2421. 178-81. 1771-1840. Alfabetiske registre over
kgl. resolutioner og Kammerkollegiets resolutioner.
–
2421. 318-561. 1773-1841. Journalsager (vedr.
1794 og 1833). – 2421.581. 1682-1821, 1845. Doku
menter vedr. diverse kgl. slotte, bygninger og ejen
domme m.v. i København og på Christianshavn.
Rentekammeret. Bygningskontoret 1782-1826: 244.1.
1782-1826. Alfabetisk sagregister over kgl. resoluti
oner. – 244.2. 1782-1826. Kronologisk sagregister
over kgl. resolutioner. – 244.3-20. 1782-1804. Kom
municerede kgl. resolutioner m. bilag (vedr. 1797-99
og 1800). – 244.21-33. 1782-1817, 1824-26. Kopibø
ger (vedr. 1796-99). – 244.34-52. 1782-1819, 182426. Registre til kopibøger. – 244.66-84. 1782-1826.
Journaler.
–
244.115-51.
1782-1826.
Journalsager
(vedr. 1800, 1809, 1813 og 1819).
Rentekammeret, Bygningsadministrationen 1782-1840:
245.1. 1826-48. Fortegnelse over kgl. resolutioner. –
245.45-81. Registre til kopibøger. – 245.91-121.
1782-1840. Journaler. – 245.122-58. Journalregistre.
–
245.414-16. 1782-1827. Beregninger og overslag
over bygningsarbejde. – 245.471. 1782-1830. Diver
se sager. – 245.472. 1800-03. Landbygmester i Altona C. F. Hansen. Forskellige embedspapirer. –
245.473. 1804-14. Overbygningsdirektør C. F. Han
sen. Forskellige embedspapirer.
Rentekammeret. Ekspeditionskontoret for domænesager
1841-48:
252.150-56.
1842-50.
Bygningsdomænejournaler.
Rentekammeret.
Bygningsadministrationen
1841-48:
256. 1-4. 1841-49. Deliberationsprotokoller. – 256.1422.
1841-50. Registre til kopibøger. – 256.34-42.
1841-50.
Journalregistre.
–
256.43-109.
1841-50.
Journalsager (udvalgte sager).
Rentekammeret. Bygningskommissionerne: 422.1. 174245. Kgl. reskripter og resolutioner. – 422.2-5. 174270. Indkomne sager til journal A og B. – 422.6.
1742-45, 1751-55. Koncepter til udgående breve. 422.7. 1738, 1742-72. Diverse dokumenter. – 423.1.
1782.
Fortegnelse
over
Overbygningsdirektionens
arkiv. – 423.2-9. 1771-82. Kopibøger. – 423.11-21.
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1771-82.
Ekstraktprotokoller. – 423.22-44. 1771-82.
Indkomne sager. – 423.45. 1776-77. Overslag ang.
Christiansborg slot og de øvrige kgl. bygninger i
København.

Rentekammeret. Reviderede regnskaber. Kirkeregnskaber:
1750-66.
Frederikskirkens
bygningsregnskaber.
–
1766-70.
Frederikskirkens
materialregnskaber.
–
1770-93. Material- og inventarieregnskab ved Frede
rikskirkens bygning.
Rentekammeret. Reviderede regnskaber. Slotsregnskaber:
1742-87.
Christiansborg
slots
inventarieregnskaber.
(Vedr. 1781-87: Placering af Frederikskirkemodellen
i prinsesse Louise Augustas gemakker).
Partikulærkammeret: 2. 1737-1848. Dokumenter vedr.
partikulærkassens indretning og udvikling. – 3.
1774. Inventarium over partikulærkammerarkivet. –
4. u.a. Ældre inventarier samt til- og afgangsbeviser
fra partikulærkammeret. – 12a. 1739-50. Kongelige
resolutioner, der ikke er indført i resolutions- eller
byggeprotokollerne. – 21. 1737, 1748-49. Indkomne
breve. – 28. 1740-98. Adskillige sager. – 32. 173638. Kasse- og bygningsregnskaber. – 38. 1748-50.
Partikulærkammerregnskaber. – 39. 1748-50. Bilag
til partikulærkammerregnskaber.
Partikulærkammeret. Chatolkassen: 46. 1750-51. Bilag
til chatolkasseregnskaberne.
Partikulærkammeret. Bygningssager: 83. 1737-67. Resolutionsprotokoller.
–
84.1768-75.
Resolutionsprotokoller. – 85. 1745-69. Kgl. resolutioner vedr. byg
ningsvæsenet. – 86. 1749-71. Bygningsregnskaber. –
87. 1749-71. Bilag til bygningsregnskaberne. – 113.
1742-45, 1750. Tegninger og dokumenter vedr. Ro
senborg, huset i Læderstræde og huset i Hyskenstræde. – 120. 1767-68. Det bornholmske stenbruds le
verancer til Frederikskirken.
Partikulærkammeret. Frederik 4.s børn: 57. 1738-83.
Prinsesse Charlotte Amalies journal-kasseregnskaber.
Kabinetsarkiver. Frederik 5.s. kabinetsarkiv: Ekstrak
ter, etater etc. 1750-61. Kongens contrabog over
indtægt og udgift ved Frederikskirkens opførelse.
Kabinetsarkiver. Christian 7.s kabinetsarkiv: Indkomne
sager 1766-71. Jardin: Promemoria ang. professor
Jardins engagements vilkår, 1770. – Perioden januar
1772-april 1784. Indsendte kabinetsordrer iflg. ordre
af 24/1 1772. – Perioden januar 1772-april 1784.
Schumachers koncepter, 1772-73.
Ældre lokalarkiver. Byarkiver: Reg. 30. København.

Kunstakademiets
arkiv:
1.1.6.-1.1.30.
1760-1856.
Dagbøger og dagbogsregistre. – 2.22.7-8. 1874-75.
Dagbøger og dagbogsregistre.
Finanskollegiet 1784-1816: 1.1784-1816. Forestillin
ger m. kgl. resolutioner. – 2. 1784-1816. Kollegiets
ekspeditioner og korrespondance. Missiveprotokol.
– 1784-1816. Journaler.
Indenrigsministeriet. Bygnings- og havesager:
Bygningsjournal. – 1850-1942. Bygningsjournaler.
– 1850-1942. Journalsager. Gr. 36.
Landbrugsministeriet.
Domænekontoret:
mænekontoret. 1849-53. Journaler.

1849.

Bygningsdo-

Finansministeriet. 1. statsaktivkontor: Journal A. 184987. Frederiks Kirkeplads nr. 34. Journaler m. regi
stre. – 1870-74. Kopibøger m. registre. Div. år. Pak
kesager.
Privatarkiver. A. G. Moltkes arkiv: 5974/6. C 1. 175279. Sager vedr. Frederikskirkens opførelse. – 5974/9.
B 7. 1754-56. Sager vedr. Frederiks hospital.
Korrespondancesager. – (dep.) Bregentved. 1750-59.
Frederikskirken. – 1730-92. Korrespondancesager.
Privatarkiv er. De Bernstorffske arkiver. Wotersens
privatarkiv: 5129. 68 11,3. 1753-58. Sager vedr. byg
ningen af Frederikskirken.
Privatarkiver. F. Meldahl og hustrus arkiv (5963):
A.I.3. Breve til Meldahl fra private. – B. Koncepter
til breve, avisartikler mm. – C.l. Personlige papirer
og optegnelser. Selvbiografiske optegnelser. – D.l.
Sager vedr. Meldahls rejser. Rejse- og skitsebøger. –
E.5. a-d. Sager vedr. Meldahls virksomhed. Mar
morkirken. – F.2-7. Sager vedr. Meldahls litterære
virksomhed. – G. Sager vedr. forsk. - H. Diverse.
Privatarkiver. C. F. Tietgens arkiv. Frederikskirkens ar
kiv (6441): A 55-56. 1873-1915. Marmorkirken. A.
57. 1874, 1876-86. Brevjournal vedr. Frederikskir
ken. – A 58. 1878-84. Kopibog over udgåede breve.
– A 59-63. 1874-95. Korrespondance. – A64. u.a.
Tilbud og beregninger. – A 65. 1877-94. Genparter
af regninger og anmodninger om ácontoudbetalinger. – A 66. 1877-79. Journal over arbejdere. – A 67.
1876-94. Approbationer og udgifter ved Frederiks
kirken. - A 68-69. 1876-95. Betalte regninger. – A
70.
1876-86. Regninger anbefalede til udbetaling
gennem kontoret. – D 81. 1883-92. Fonden til pla
stisk dekorativ udsmykning af Marmorkirken.
LANDSARKIVET
FOR
SJÆLLAND
M.V.:
Kgl. Bygningsinspektoratarkiver. Bygningsinspektorat
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A. A 14-15. 1863-75. Journalregistre. – A 17-18.
1860-72. Ekspeditionsbøger. – A 69. 1866. Jour
nalsager. – A 73. 1868. Journalsager.
Kgl. Bygningsinspektoratarkiver. Amalienborg palæfor
valtning: 78. 1833-73. »Frederiks kirkeplads«.
Frederikskirkens arkiv: Sogn nr. 17. Overtilsynet. Patronatet.
1894-1918.
Patronatets
korrespondancesa
ger. – Kirkebestyrelsen. 1875-1967. Sager vedr.
bygninger og inventar. – Kirkebestyrelsen. 1936-59.
Arkitekt Anton Frederiksens sager vedr. Frederiks
kirken. – Kirkebestyrelsen. 1894-95, 1917-18. Regnskabsprotokol. – Kirkebestyrelsen. 1895-1949. Fre
derikskirkens regnskaber. – Kirkebestyrelsen. 18941966. Kassebøger for Frederikskirken.

kirken, indsamlet af Jan Steenberg. – Rapport ved
rørende 11 bygningsmodeller i Frederikskirken, fo
tograferet og cirka-opmålt d. 18.4.1968 af Magnus
Holzner Olsen. – Notat vedrørende modellernes be
varingstilstand og opbevaring ved Lucien Hecklen
1977. – Notater vedrørende anvendelsen af Mar
morpladsen og kirkeruinen ved G. F. Hetsch og
Th. Stuckenberg. – Beskrivelse af bygning og inven
tar ved Birgitte Bøggild Johannsen og Ulla Kjær
1985-86. Redaktionen afsluttet maj 1986.

TEGNINGER

IX. Samlinger til Københavns historie og topografi m.v.
3. Enkeltpersoners samlinger. Redaktør Carl Bruun.

RIGSARKIVET. Kortsamlingen II. Seddelreg. 5. Ren
tekammeret 341-42. Tegninger til Frederikskirken. 341.
18. århundrede. Projekter: 341.1. Juvarras projekt til
centralkirke (kopi af Eigtved); 341.2-11. Eigtveds
projekter; 341.12-15. Anthons projekter; 341.16-20.
Gabriels projekter; 341.21-24. Jardins første projek
ter. – 342. 19.-20. århundrede. Ferd. Meldahls teg
ninger til Frederikskirken, under nyordning (omfat
tende: I. Projekter; II. Bygningsdetaljer; III. Inven
tar; IV. Arbejdstegninger i stor målestok). – Opmå
ling af Frederikskirken udarbejdet som bilag til rap
porten
»Frederikskirken,
hovedeftersyn
1968«,
af
firmaet Birch og Krogboe. – Endvidere er tegninger
indlagt
i
Finansministeriet.
1.
statsaktivkontor.
1849-87
(Harsdorffs
udkast
1797-98),
i
C. F. Tietgens arkiv (privatarkiver 6441), Marmor
kirken 1873-1915, samt i Ferd. Meldahls arkiv (pri
vatarkiver 5963), D.1. Rejse og skitsebøger; E.5. Sa
ger vedrørende Meldahls virksomhed. Hærens arkiv.
F. Hærens skolers arkiver 1713-1861. Landkadetakademiets arkiv. Landkadetternes tegnebøger.

MAGISTRATENS 4. AFDELING:
Byggesager. S. Annæ Øster kvarter, matr.nr. 185 og
259.

DRONNINGENS
HÅNDBIBLIOTEK:
Dronning
Juliane Maries Atlas. Bd. XXVIII, blad 27.1762. Teg
ning af F.J. de Stinde.

THORVALDSENS
MUSEUM:
valdsens museums oprettelse.

KUNSTAKADEMIETS
BIBLIOTEK:
K.
S.
8a-g.
Eigtveds 1752-projekt; K. S. 1. Eigtveds plan af
Frauenkirche; K. S. 2. Tømmerkonstruktion af kup
pel m. lanterne; K. S. 375a-b. Thurahs projekter;
K.S. 497. Anthons perspektiv efter Gabriel; K. S.
392a-b. Jardins sidste projekt; A. 2033. K. M. Mønsted: Opmåling af gipsmodel af korintisk kapitæl fra
Jardins kirke; K. S. 125-26. Andreas Kirkerup: Teg
ning af rambuk og stående spil. Td 136. 154-55.
Harsdorffs projekt; K. S. 341a-b. Peter Meyn: Plan
til rotunde på centralplads; K. S. 553. Kort over den
nordlige del af Marmorkirkepladsen; K. S. 554. Kort
over Marmorkirkepladsen m. omgivelser; K. S. 555.
Situationsplan efter hofbygmester Hornbechs rekvi
sition, 9. okt. 1828; 499. Hetsch’ projekt 1834, depo
sition fra Kunstforeningen; A. 1818. Hetsch: Frede
rikskirkens plads, Thorvaldsens museum; A 3586.

Brandforsikringsarkivalier: København
Øster Kvarter matr. 185 og 259.

By.

S.

Annæ

KØBENHAVNS
STADSARKIV:
III.
Magistraten
indtil ca. 1858. I. Rådstueskriverens kontor indtil
1805.
1704-13,
1715-1801.
Kollegiebreve
(vedr.
1749, nr. 218). – I. Rådstueskriverens kontor indtil
1805. (1660)-1801. Magistratens kopibøger (vedr.
1749-50). – 2. Sekretariaterne 1805-57. Referatpro
tokol (vedr. 1851). – 2. Sekretariaterne 1805-57. Ind
komne sager (vedr. 1851).

VI. Magistraten m.v. fra ca. 1858. Magistratens 2. afd.
Sekretariatet. Kopibog (vedr. 1861).

Akter

vedr.

Thor-

DET
KONGELIGE
BIBLIOTEK:
1396
n
fol.
Nachricht wegen der Familie des Hm Professoris
Wiedewelt in specie ihn selber und seine gemachte
Arbeiten betreffend. – 2152C 4°. Breve fra Wiedewelt
til Wasserschlebe. – 3055 4°. Vilhelm Klein: Arki
tektportrætter. 1896.
VED
EMBEDET.
Synsprotokol
1895f.
–
1909. – Korrespondanceprotokol m. indlagte
ca. 1900-18. – Inventarieprotokol 1944-1985.

1875breve

NATIONALMUSEETS
2.
AFDELING:
Korre
spondancearkiv. Sager henhørende under det særlige
bygningssyn 1894f. – Notater vedrørende Frederiks-
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Hetsch: Frederikskirkens plads 8. april-15. maj 1837,
beliggenhedsplan m. grundplan, opstalt og snit samt
perspektiv; A. 3587a-c. Hetsch’ projekt 1837; A
9387a-d. Hetsch’ projekt til Thorvaldsens museum
1838; A 9388a-b. Hetsch’ projekt 1855; A. 1809a-b.
Hetsch’ projekt 1855; 16922. Hetsch’ projekt 1862;
10544. M. G. Bindesbølls projekt 1838; 13704a-b.
Vilhelm
Petersens
projekt
til
Industriforeningen
1865; A. 13333a-b. L. P. Fengers projekt; u.nr. Unmacks plan og snit af tømmerkonstruktion 1878; A
10035a-h. Herholdts plan febr. 1880; u.nr. Carl Vil
helm Petersens plan 1880; K. S. 709. Grundplan til
en kirke, af Juvarra; K. S. 889a-b. Monumentalt an
læg. Bl. 60-62. Vilh. Kleins projekter til en kirke på
Frederikskirkens plads.

dateret

om Frederikskirken, jfr. bibliografisk oversigt i Kø
benhavns bibliografi. Litteratur om København til
1950, udg. Svend Thomsen, Drude Lange og Irmelin Nordentoft, I, 1957 med supplement, 1951-67,
udg. Svend Thomsen, 1967. Tre ældre monografier
er viet Frederikskirkens tidlige historie: F.J. Meier:
Marmorkirken fra 1749-1772. Et Bidrag til den dan
ske Kunsthistorie. For størstedelen af utrykte Kilder,
1883; Ferdinand Meldahl: Frederikskirken i Kjøbenhavn, saaledes som den blev projekteret i det XVIII
Aarhundrede af Eigtved, Anthon, Jardin m.fl., samt
dens Forhold til Danmarks og Europas Bygnings
kunst i det XVII og XVIII Aarhundrede, 1896;
Fr. Schiøtt: Frederikskirken paa Amalienborg, i Fra
arkiv og Museum, I, 1899-1902, s. 1-49. Heraf sup
plerede Meldahl kendskabet til kirkens projektering
på væsentlige punkter ved publiceringen af de talrige
af Fr. Schiøtt i Postvæsenets arkiv fremdragne teg
ninger (af Eigtved, Gabriel, Anthon og Jardin),
mens Schiøtt inddrog et bredere kildemateriale end
hidtil kendt. Senere forskning af Vilh. Wanscher,
Fr. Weilbach, Chr. Elling og K. Voss (jfr. noterne til
Frederikskirkens ældste bygningshistorie, s. 558.)
har bidraget til identificere ophavsmændene til de
forskellige tegninger, samt til at placerere projekter
ne i en arkitekturhistorisk sammenhæng. Den nyeste
tid har også bragt bidrag om Meldahls Frederikskirke og C. F. Tietgen som bygherre, vigtigst Hans
Helge Madsen: Meldahls rædselsprogram, 1983 og
Klaus Pedersen: C. F. Tietgen som bygherre, i HistMeddKbh. 1982, s. 67ff. og samme: Marmorkirken
– den grundtvigianske katedral. Fra Frederik V.s fia
sko til C. F. Tietgens succes, i HistMeddKbh. 1983,
s. 81ff. Begge bygger bl.a. på det grundlæggende
værk om Meldahl, Helga Stemann: F. Meldahl og
hans Venner, I-VI, 1926-32, hvoraf navnlig bd. IV
omhandler Marmorkirkebyggeriet og Meldahls for
hold til Tietgen.

Litteraturen om København og byens kirker i almin
delighed er omtalt i DK. Kbh.l, s. 220. For litteratur

For forkortelser, jfr. den almindelige forkortelsesli
ste i »Danmarks Kirker«, senest i Ribe amt, s. 54-56
og Holbæk amt, s. 53-55. Endvidere i København,
1, s. 18.

DET
KONGELIGE
BIBLIOTEK.
Billedsamlingen.
2°. 10833-35, 10837, 10895. Hetsch’ projekt o. 1838;
10828-30, 10846-48. Situationsplaner og anonyme
projekter til Frederikskirken.
MAGISTRATENS 4. AFDELING. Byggesager.
S. Annæ Øster Kvarter, matr.nr. 185. Blandt andet
Meldahls projekt 1877.
KØBENHAVNS
BYMUSEUM.
Forskellige
pro
spekter, udført som tegninger eller oliemalerier (jfr.
s. 605f.).
NATIONALMUSEETS
2.
AFDELING.
3
planer
af kirkens omgivelser fra 1700’rnes slutning. – Ano
nymt projekt (opstalt, snit og plan) fra 1800’rnes
første halvdel. – Anonymt projekt (plan og snit) fra
1800’rnes 1. halvdel. – Udateret projekt af Hetsch
(plan, snit, opstalt). – Usigneret plan af kirkens om
givelser. – Defekt plan.
BREGENTVED.
31. marts 1756.

G.D.

Anthons

prospekt,

FORKORTELSER
LITTERATUR

Arkivgennemgangen vedr. Frederiks kirke er foretaget af Poul Grinder-Hansen, BBJ, Ulla Kjær og Henrik
Larsen. Redaktionen af orglerne skyldes Ole Olesen, mens Ulla Kjær har redigeret afsnittene om Thurahs,
Gabriels, Jardins to første og Anthons projekter (s. 492-503, 505-512, 518-27), om kirkeruinen som motiv for
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Fig. 284. Luftfoto af akse fra havnen via Amaliehaven og Amalienborg plads mod Marmorkirken. Mogens
Carrebye fot. 1983 (s. 701). Copyright Rederiet A. P. Møller. – Aerial photograph of the axis from the harbour via
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FREDERIKS KIRKE II
ARCHITECTURAL

HISTORY

In 1874 the banker and financier, C. F. Tietgen
took over the church ruin, by this time known
as the Marble Church and its precincts. He
planned to complete the church within ten
years; in fact, building operations were to go
on for twice as long. Unfortunately, the com
mencement of this large-scale undertaking
coincided with the effects of the international
financial crisis, which reached Denmark just at
the time, and which had marked consequences
for Tietgen’s many businesses. However, the
lengthy duration of the project allowed the ar
chitect to think out and revise his proposals
innumerable times, to which the vast quantity
of plans and drawings from the works office
bears witness.

Danmarks Kirker, København

Ferdinand Meldahl was appointed principal
architect. Both his and Tietgen’s commitment
to finish the church went back many years. For
Meldahl it was the fulfilment of a dream he had
nourished since he was fifteen, and he under
took the job without charge because he consi
dered it “a matter of honour”. Even Tietgen
considered it the “keystone of his deeds on
Earth”. It was also a matter close to his heart to
find more spacious and appropriate premises
for the Grundtvigian congregation than the
hospital chapel at Vartov.
Nevertheless before he ultimately acquired
the site a variety of ideas were deliberated on.
In 1867 Tietgen commissioned the architect,
Christian Zwingmann to prepare plans and
drawings for the completion of the Marble
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Fig. 285. Kirkens bagside under opførelsen. Tegning
1883 af A. (Albert?) Jensen. NM. – The rear part of the
church during erection. Drawing 1883 by A. (Albert?)
Jensen. NM.

Church (figs. 138-139), and it was this architect
whom Tietgen wanted for the church, but
under Meldahl’s supervision. However, a men
tal illness which steadily worsened caused
Zwingmann’s participation to cease in early
1876. About the same time as the preparation
of Zwingmann’s proposal Ludvig Fenger also
submitted his (see fig. 140). The establishment
of Det kjøbenhavnske Byggeselskab for housing in
1872 caused Tietgen to push forward with his
plans for the Marble Church and its surround
ings. With this in view Meldahl prepared a

housing development for the area as well as a
proposal for the church (figs. 142-144). Yet the
asking price for the plots on the south-west
corner was too high in Tietgen’s opinion, and
in the first instance these plans had to be
dropped.
Finally, in 1874, Tietgen considered the time
ripe to buy the square itself. He drew up a draft
of the contract of sale on 30th May, the final
document was signed on 2nd July, and on 5th
January 1875 the title deeds of the land were
his. The speed with which the final moves
were accomplished was probably due to a crisis
at the time in the cabinet, and surprising con
sidering the problem of this land had been sub
ject to debate in parliamentary committees off
and on for more than twenty years. The haste
with which the final deal was arranged, as well
as the bargain price of 200,000 Danish crowns,
soon came in for criticism, and in 1877 the
ministers involved were impeached. The pro
secution was skilfully conducted by Viggo
Hørup, the Liberal politician, nevertheless the
government was acquitted.
The contract of sale stipulated that the
church was to be completed within ten years,
and within the expiry of the first five years that
the sum of at least 200,000 crowns be spent.
These stipulations were not upheld. The first
fully prepared set of plans and drawings of the
church was not submitted before September in
1877, while tenders were not made for building
contractors until March 1878. Tietgen’s finan
cial difficulties meant that work on the church
ceased completely at various times. The sum
total of building costs amounted to c. 1,400,000
crowns,
a
million
more
than
originally
budgeted for. This sharp rise in costs was due
to increases in the dimensions of the church,
particularly its height. A number of large dona
tions, combined with money accrued through
the sale of the parcels of land round the church,
limited Tietgen’s personal stake to about
450,000 crowns. Another appreciable subsidy
was the fact that Meldahl refused any form of
fee in his capacity as architect of the church.
His team of assistant architects received pay
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ment; to begin with, Emil Blichfeldt, Georg
Tersling and Emil Lonholdt; later, Albert Jen
sen, in association with Carl Thonning and
Harald Garde, among others.
As mentioned earlier, the design of the
church passed through several phases during
the planning stages, and not until about 1884
were its principal features largely decided
upon. Even then, several variations in detail
existed and changes to the design were made
right up to the last. The earliest proposals
(figs. 148-149, 199, 230) reveal rather a low
flattened dome either with or without a lan
tern. Only in the course of 1876 did a higher
dome begin to be developed, but the plans and
drawings approved in 1877 (figs. 156-159) were
far from the final ones. A proposal of 13th Ap
ril 1879 had an elaboration of the dome and
lantern without a final decision being made as
to their dimensions (figs. 161-162). The lower
part of the church was spared a great number of
changes because of the limitations imposed by
existing walls from Jardin’s time. One import
ant change to the project, however, was that
the Corinthian order was chosen in 1881, in
stead of the Doric and Ionian orders previously
considered (fig. 286). Changes also occurred on
the building site. Rather than employing as far
as possible the existing stocks of marble on the
site, with additional marble brought in from
quarries in Norway, the upper parts of the
church were primarily built of limestone from
workings in Fakse (south Zealand) and Ø1and
(Sweden). Much of the earlier walling was in
such a state of dilapidation that far more of it
had to be pulled down and rebuilt than had
been anticipated.
The nucleus of the church and the dome had
sufficiently progressed by September 1883 for
topping-out festivities to be held when the
weathervane
was
added
to
the
lantern
(fig. 175). In the course of the following two
years the dome was roofed with copper. At this
point work began on the front part of the
church, and largely finished by the end of 1890.
The north, south and west facades were com
pleted at the same time.
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Fig. 286. Detaljtegning af tamburmuren med korintisk orden både ud- og indvendig, 2. maj 1881
(s. 669). RA. – Detailed model drawing of the drum with
Corinthian order both inside and out, 2nd May 1881.

Meldahl had already created an ambitious
programme for the embellishment of the
church at an early stage of the building opera
tions. He conceived the crypt as a central ele
ment, with Grundtvig’s coffin as its focal point
while above it in the nave stood the baptismal
font, with the Dove of the Holy Ghost beneath
the centre of the dome. To further decorate the
dome he envisaged paintings of the twelve
apostles and representations of the history of
the Christian Church, while statues of the pa
trons of the church, including Grundtvig,
adorned the outside of the building. The prin
cipal features of this decorative programme
were accomplished, although the most impor
tant of all, the plan to arrange a mausoleum in
the crypt for the mortal remains of Grundtvig
and other prominent Danish “fathers of the
church”, was dropped. To Grundtvig’s succes
sor as the incumbent of Vartov, Pastor C.J.
Brandt, fell the task of selecting the distin
guished people destined to be immortalised in
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Fig. 287. Bagpartiet efter fjernelse af stilladset 1891.
Kopier af Johannes Døberens og Elias’ statuer er
prøveopstillet foran facaden. Fot. KglBibl. – The re
ar of the building after the removal of scaffolding 1891.
Copies of the statues of John the Baptist and Elijah in trial
positions in front of the facade.

the cycle of statues round the outside of the
church. And Pastor Frederik Nielsen, later
bishop, chose the inscriptions and symbolical
representations for the interior. Only a number
of statues for the balustrade above the lower
storey reached completion, and when the
church was consecrated in 1894 only two of the
lower figures on the main facade were in posi
tion. The paintings of the dome, which had
been restricted to representations of the apo
stles and some angels, were completed in 1892
by H. C. Overgaard after the preliminary
drawings by Anton Dorph and Henrik Olrik.
Meldahl’s proposals for the interior of the

church (cf. figs. 187-188, 204-205) passed
through a number of phases. In the final pro
posal the altar and chancel rail, with two built-in
pulpits were at the west end of the church,
while the font, in accordance with Grundtvigian practice, stood by the entrance to the east,
and the organ was on the north wall. The con
secration of the church took place on 19th Au
gust 1894 in the presence of the Danish royal
family. The beginning of the ceremony was
unorthodox in that the inaugural address was
given by C. F. Tietgen.
Acoustical improvements had to be carried
out shortly after the consecration. The first step
was to put up draperies to shut off the arches,
as well as to dismantle the pulpit to the south,
and add a canopy to the north pulpit. The com
pletion of the series of statues outside at the
foot of the church was a matter of great im
portance to the Tietgen family, and in 1949 the
undertaking was completed. In 1973 the thir
teenth statue – Søren Kierkegaard – was put up
to north-west, Kingo’s Plads. On the other
hand, the tympanum relief over the east door
never came to anything. Problems with the in
terior of the church led to the addition of a
second font in the south niche of the chancel
rail in 1925, and in 1931 to the removal of the
pulpit in favour of a new pulpit of marble put
up along the north-west side of the chancel. In
1963 a new organ was placed near the entrance
to the church in the south-east. A major resto
ration carried out between 1970 and 1976 en
tailed the renewal of the copper roofing of the
dome, and much of the cornice and balustrade.
New central heating plant was installed.

ARCHITECTURAL DESCRIPTION
The Marble Church is a conspicuous silhouette
in the Copenhagen skyline by virtue of its
height and great dome. At close quarters this
monumental impression is deliberately rein
forced by the modest size of the square in
which it stands. The buildings flanking the pre
cincts of the church were built in 1881-85 ac
cording to Meldahl’s design.
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The church is built on Jardin’s foundations
and incorporates part of the original walls, in
the east end including the first storey. The cy
lindrical nucleus of the church is two storeys
high surmounted by a balustrade. Two exten
sions at the east and west facades respectively.
The main facade is to the east, and it is emphas
ised by a portico with six columns. Inside the
circular nucleus and concentric with it are
twelve brick pillars which support the drum.
The dome above is double. Its outer shell is
pointed in profile and crowned by a lantern
belfry.
The lower parts of the Marble Church are
built either of solid marble or a mixed core of
brick and stone rubble faced with marble. The
upper parts are largely rendered brick. A
number of additional architectural detail is in
limestone from quarries in Fakse (Zealand),
and Øland (Sweden). The basement and
ground level floors, as well as stairs, are of con
crete. The dome is roofed with copper; zinc
and cast iron have been employed for a series of
ornamental elements.
The exterior is enhanced by two rows of
statues, viz. round the foot of the church and
on the balustrade over the first storey. The
lower cycle numbers thirteen bronze statues
representing the Fathers of the Danish Church

Fig. 288. Udkast til medaljon med apostelnavn over
tamburens vinduer (s. 676). RA. – Proposal for medal
lion with the names of the apostles above the windows in
the drum.
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Fig. 289. Knud den Hellige, skitse udført 1914 af
Viggo Jarl (s. 708). LL fot. 1986. – S. Canute by Viggo
Jarl 1914.

from S. Ansgar to Grundtvig. The thirteenth
statue, an addition to the original series, is of
Søren
Kierkegaard.
Whereas
a
fourteenth
statue is planned which will represent B. S. Ingemann (figs. 211-219, 289). The statues were
put up in the period 1894-1973. The sequence
on the balustrade is of cast zinc, amounting to
eighteen figures in all taken from the Old and
New Testaments, from medieval ecclesiastical
history, and from the Reformation: beginning
with Moses and finishing with Martin Luther
(figs. 211, 220-22, 290). All these statues were
executed and put up between 1883 and 1887. In
addition, there is a number of vases on the
balustrade, and at the base of the lantern. Over
the central entrance are zinc reliefs of the four
evangelist symbols.
The circular interior is framed by the twelve
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STAINED-GLASS, WALL-PAINTINGS,
AND THE PAINTED DOME

Fig. 290. Martin Luther, udført 1883-84 af Theobald
Stein (s. 714). Kit Weiss fot. 1985. – Martin Luther by
Theobald Stein 1883-84.

A circular glass-painting acts as a skylight in
the vestibule. Executed after the preliminary
painting by C. N. Overgaard by the masterglazier Auguste Duvier, both of whom offered
to donate the window in 1893. It depicts an
angel garbed in white with an inscribed scroll:
»Lift up your hearts«.
The wall-paintings comprise two almost
identical panels flanking the altar which depict
a stag drinking in front of twining vines. In the
spandrels of the arches facing the centre are
twelve oval medallions with Christian sym
bols. Lastly, paintings of musical instruments
are depicted hanging on the wall in the vicinity
of the organ. These decorations were all done
by C. N. Overgaard, according to the terms of
a tender dated 14th September 1893, in imita
tion of mosaics.
The painted dome was executed by the same
artist, 1889-92, after the prototype by Henrik
Olrik and (after his death 1890) by Anton
Dorph. The twelve panels, horizontally di
vided by stucco medallions with cherub heads,
show the twelve apostles below (figs. 236, 23841, 291) and above standing putti.
FITTINGS

pillars which carry the drum and dome. There
is a narrow ambulatory between the outside
wall and these pillars. The chancel is a raised
dais projecting into the west segment of the
central interior. The main door is opposite at
the east end. A gallery tier has been interpo
lated at the north and south sides of the am
bulatory, though broken by the organ-loft in
the central arch to the north (figs. 225-26). The
east and west extensions contain a number of
secondary rooms: vestry and sacristy to the
west; mortuary and vestibule to the east. In the
north-west and south-east there are stairs lead
ing to the gallery and the loft above it. Access
to the loft over the brick dome is by spiral stairs
inside two of the pillars (south-east and north
west) .

By the time of the consecration of the church in
1894 all the large fittings – with the exception
of the font – had been made after model draw
ings by Meldahl. Added to these were a
number of smaller donations, primarily altar
plate. The most notable is the gold sevenbranched candelabrum presented to Grundtvig
upon the fiftieth anniversary of his priesthood
(fig. 255).
The altar and monumental altar-piece, con
ceived as a piece of architecture, stand to the
west. Two pulpits have once stood in niches in
the chancel rail, however they were removed in
1895 and 1930-31 respectively (figs. 235, 243).
In 1925 a marble font designed by Joakim
Skovgaard was put up into the south niche, but
the one to the north remained empty. The
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Fig. 291. Detalje af kuplen. LL fot. 1986. – Detail of the cupola.

original font by Stephan Sinding stands to the
north-east near the entrance (fig. 258). The pre
sent pulpit, designed by Emmanuel Monberg
1930-31 is on the north side of the chancel. The
church’s first organ, whose fancifully deco
rated case had been Italian-inspired, was re
placed in 1963 by the present organ and case
designed by Rolf Graae.
The church contains a number of portraits,
including C. F. Tietgen, who commissioned the
church; Grundtvig, and his successor at Var-

tov, C.J. Brandt; the latter’s son-in-law, the
first vicar of the Marble Church, J. H. Monrad
(figs. 270-71, 274). A wall monument by Niels
Skovgaard was put up in the south ambulatory
to the memory of C. F. Tietgen and his wife in
1920 (fig. 228).
The Marble Church has four bells cast in
1883 by F. Hamm. They hang in the lantern.
Their prototypes are the bells in the Roman
Catholic church in the Westphalian town of
Ems.
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Fig. 1. Prospekt af København, set fra Vesterbro, 1760, med Vajsenhuset (nr. 9) og Tugthuset (nr. 15). Ladegården ligger umiddelbart uden for billedet til højre, Pesthuset til venstre. Stik af Hans Quist efter Johan Jacob
Bruun. NM2. – View of Copenhagen, seen from Vesterbro, 1760. The Royal Orphanage and the Workhouse are seen
(nos. 9 and 15). The Granary is placed just outside the picture to the right, and the Pesthouse to the left. Print by Hans
Quist after Johan Jacob Bruun.
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Fig. 2. Oversigtskort over placeringen af de forsvundne kirker. 1: S. Clemens kirke; 2: Gråbrødre klosterkirke;
3: S. Jørgens hospitalskapel; 4: S. Gertruds kapel; 5: S. Clare; 6: S. Annæ hospitalskapel; 7: Kirken uden for
Nørreport. 8: Kirkesalen i Christian IV.s tugt- og børnehus. 9: Slavekirken på Bremerholm. 10: Kirken i
Børnehuset på Christianshavn. 11: Søkvæsthusets kirkesal. 12: Pesthusets kirke. 13: Arresthuskirken. 14:
Vajsenhusets kirke. 15: Kirkerne i Ladegården. 16: Stokhusets kirke. 17: Brøndstræde hospitalskapel. 18:
Kirken i Abel Cathrines stiftelse. 19: Kirken i Frederiks Hospital 20: Bedesalen i Det Harboeske EnkefruKloster. 21: Kirken i Christians Plejehus. 22: Almindelig Hospitals kirkesal. 23: Brødremenighedens bedesal.
Tegning MN 1985. – Map of Copenhagen with the location of the dismantled churches. 1: S. Clement’s Church. 2:
Greyfriars Monastery, 3: S. George’s Chapel, 4: S. Gertrude’s Chapel, 5: S. Clare’s Church, 6: S. Anne’s Hospital
Chapel, 7: The Church outside Nørre Port, 8: Christian IV’s House of Correction and Home for Waifs and Strays, 9:
The Convicts Chapel, 10: The Home for Waifs and Strays, 11: The Seamen’s Hospital, 12: The Pest-House, 13:
Arresthuskirken (City Prison Chapel), 14: The Royal Orphanage, 15: The Granary, 16: The Military Prison, 17:
Brøndstræde Hospital, 18: The Abel Cathrine Foundation, 19: Frederik’s Hospital, 20: The Harboe Foundation for
Widows, 21: Christian’s Hospital, 22: The General Hospital, 23: The Chapel of the Moravian Brethren.
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NOTER TIL S. 7-11
1

Alle kendte kirker, kapeller og kirkesale (dog hverken anglikanske eller græsk-katolske), som er indviet før 1850, samt deres direkte efterfølgere er medtaget. Udvælgelsen har været forbundet med flere
vanskeligheder, og visse beslutninger kan diskuteres. F.eks, kan det hævdes, at det ville være naturligt
at betragte Rigshospitalets kirke og De gamles Bys
kirke som efterfølgere af henholdsvis kirken i Frederiks Hospital og Almindelig Hospitals kirkesal – især
da den 1886 indviede Abel Cathrines Stiftelses kirke
II og Kvindefængslets kirker er medtaget. Det har
imidlertid været redaktionens opfattelse, at der fandtes en nærmere forbindelse mellem de sidstnævnte
end mellem de førstnævnte. Det har også været vanskeligt at skelne mellem bedesale og kirkesale. Ved
anlæggelse af en konsekvent linie ville såvel Brødremenighedens
sal
som
salen
i
Det
Harboeske
Enkefru-kloster falde uden for emnet, men da dette
ville stride mod en almindelig opfattelse i datiden, er
de medtaget.
2
Jens
Lauritsøn
Wolf:
Encomion
Regni
Daniæ,
1654, s. 373.
3
Et fællestræk for disse institutioner er, at der løbende blev anskaffet kirkeinventar, indtil der var opstået
en kirkesal. Som eksempel på en institution, som
kun nåede en del af vejen, kan nævnes Det Harboeske Enkefru-kloster (jfr. s. 187f).
4
Robin Evans: The fabrication of virtue. English
prison architecture, 1750-1840. Cambridge 1982,
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s. 362f. Ifølge Evans s. 338 skulle ideen første gang
være præsenteret i et projekt 1835.
5
I København findes dog et eksempel på en endnu
ældre »fængselskirketype«. I arresthuset på Blegdamsvej er et alter opstillet ved den ene kortvæg for
enden af den midthal, der findes mellem cellerne ved

langvæggene. Denne løsning minder påfaldende om
forholdene
i
Carlo
Fontanas
romerske
børnehus,
hvis indvielse 1703 indvarslede den udvikling, der
førte til de amfiteatralske fængselskirker; således Evans, som note 4, s. 59f.
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Fig. 3. Det københavnske gadenet 1377 – nuværende gader stiplet. A: S. Clemens kirke; B: Vor Frue kirke; C:
Gråbrødre kloster; D: S. Petri kirke; E: gadekær; F: Vesterport; G: S. Clemens kirkes grav (s. 15). Tegning MN
1984 på grundlag af stadskonduktørembedets 1979-rekonstruktion. – Street system in Copenhagen in 13 77 – present-day

streets are marked by dotted lines. A: S. Clement’s Church; B: Church of Our Lady; C: Greyfriars
Monastery; D: S. Peter’s Church; E: pond; F: Vesterport (West Gate); G: ditch of S. Clement’s Church.

S. CLEMENS KIRKE
NOTER S. 18

»Kirken i Havn« omtales
første gang i sensommeren 1192, men er noget
ældre. Det oplyses nemlig, at ærkebiskop Ab
salon, der på dette tidspunkt sikrede sig ekstra
ordinære rettigheder over de tre kirker i Tårn
by, Brønshøj og Havn, tidligere, da han var
bisp i Roskilde, havde lagt disse kirker til sin
borg.1 Når kirken benævnes efter byen eller
borgen og ikke efter sin værnehelgen, må dette
skyldes, at byen kun havde den samme kirke.
Snart herefter iværksattes bygningen af byens
næste sognekirke. På et tidspunkt mellem 1192
og 1201 godkendte Absalon, at sognefolkene i
S. Clemens sogn henlagde en tredjedel af den
samlede korntiende til Vor Frue kirkes opførel
se.2 Denne tiendeafståelse må opfattes som et
led i byens deling i Vor Frue og S. Clemens
sogne. S. Clemens var også sognekirke for et
forholdsvis stort landområde, som oprindelig
må have omfattet landsbyerne: Vigerslev, Val
by, Solbjerg og Nyby,3 hvilket forklarer kir
kens placering i byens udkant (jfr. fig. 2, nr. 1).
Også kirkens tilsyneladende fattigdom må
ses på denne baggrund. I Roskildebispens jor
debog fra 1377 nævnes en enkelt grund tilhø
rende S. Clemens,4 men i denne fortegnelse op
regnes kun grunde inden for voldene, og kir
ken kan således have ejet jord mm. i landsog
net. Da de middelalderlige sognegrænser ikke
kendes med sikkerhed, kan det ringe antal ga
ver fra byens borgere til kirken muligvis for
klares ved, at kun få velstillede byboer sognede
til S. Clemens, mens kirken fyldtes af landsog
nets befolkning.5
Allerede ved oprettelsen af det københavn
ske kollegiatkapitel o. 1200 blev S. Clemens
sandsynligvis inkorporeret heri. I hvert fald til
hørte den kapitlet i 1313, da dettes kirker blev
fritaget for al biskoppelig ret og provsternes
Historisk

indledning.

krav,6 ligesom et af præbenderne 1436 havde
navn efter kirken.7 Dette tilhørsforhold gav an
ledning til gnidninger mellem kirkeværgerne
og kapitlet. 1473 opstod strid om korntienden,
som blev tildømt kapitlet. Kapitlet hævdede – og fik medhold i
sten 300 år gamle, brev om afståelse af kornti
ende til Vor Frue omhandlede S. Clemens’ fa
brica (bygningsformue), skønt kirkens tiende
først senere i 1200’rne var blevet delt i fabrica
og beneficium (præstebord).8
Uden tiendeindkomster må det have været
vanskeligt at vedligeholde kirken, særlig da det
også tidligere havde knebet. 1419 havde 12 bi
sper forsamlet i København tilstået enhver, der
besøgte kirken eller betænkte den med gaver,
40 dages aflad, på grund af kirkens yderlige
fattigdom og ynkelige forfald.9 Det er ikke mu
ligt at afgøre, hvor galt det egentlig stod til i
1419, og det er i det hele taget umuligt at knyt
te kirkens lidet kendte historie sammen med
dens næsten ukendte bygningshistorie. Hvilke
skader bygningen har lidt ved erobringerne af
byen 1248 og 1368, vides ikke, ligesom det er
vanskeligt at vurdere, om de langt senere op
lysninger om Ascer Uddebroddesøn og hans
hustru Abilds gaver rummer en kerne af sand
hed. Resen citerer en nu forsvunden regnskabs
bog fra S. Clemens således, at de skulle have
skænket den jord, som nu er S. Clemens kirke
gård, og ladet bygge den vestre del af kirken.10
Denne oplysning findes også hos Pontoppidan,
der yderligere tilføjer årstallet 1256,11 men om
oplysningerne har forbindelse med en udvidel
se af kirken eller er helt usandfærdige, kan ikke
afgøres.12
Ved reformationen blev kirken nedlagt og
sognet delt mellem Vor Frue og Helligåndskirken, til hvis fabrica S. Clemens kirkes ejen-
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Fig. 4. S. Clemens kirkegårds omtrentlige udstræk
ning, indtegnet på et moderne kort. A-C: kirkens
fundamenter, iagttaget af O. Nielsen 1874 (s. 15), H.
N. Rosenkjær 1906 og H. U. Ramsing 1910 (s. 16).
1-5: murede, romanske grave (s. 17). Tegning MN
1984. – The approximate area of S. Clement’s church
yard drawn in on a modern map. A-C: The foundations of
the church as observed by O. Nielsen 1874, H. N. Rosenkjær 1906, and H. U. Ramsing 1910. 1-5: brick-build
Romanesque graves.

domme henlagdes.13 Kirken blev ikke straks
nedbrudt, men fungerede en årrække som sten
brud for Vor Frue, eksempelvis nedtoges 155354 nogle tagsten.14 1568 omtales en grund, som
den vestlige del af S. Clemens kirke før stod
på,15 og da der dette år frasolgtes store dele af
kirkegården,16 er kirken sandsynligvis blevet
nedrevet kort forinden.
Der haves ikke kendskab til sidealtre eller
messestiftelser, men ifølge Universitetets sta
tutter fra 1479 skulle der her, ligesom i byens
øvrige sognekirker, holdes en årlig universitetsmesse
med
tilhørende
latinsk
prædiken.
Messen holdtes 3. marts, dagen før S. Lucius’
martyrdag, fordi denne helgen var skytshelgen

for Roskilde stift, inden for hvis grænser Uni
versitetet var grundlagt.17
Til kirkegården er knyttet det sagn, at S. Cle
mens grå so, d.e. en gravso, varsler død.18
Beliggenhed. O. 1160 overdrog Valdemar I et
stort landområde til bisp Absalon, bl.a. lands
byen Havn, der senere forvandledes til byen
København. I 1800’rne gjordes forsøg på at
stedfæste denne ældste bebyggelse, men først
1907 fremsattes en teori, der, skønt spinkelt
underbygget,
vandt
almindelig
anerkendelse.
Et teglstensfrit kulturlag i området mellem Ve
stergade,
Farvergade,
Gammeltorv/Nytorv
og
Rådhuspladsen
antoges
at
angive
landsbyen
Havns udstrækning, og da man netop havde
fundet fundamenter af S. Clemens kirke i dette
område, kaldtes landsbyen Clemensstaden.19
1947 fremsattes en ny teori, der indskrænke
de Havns udstrækning til et område omkring
de nuværende gader Kattesundet og Hestemøllestræde, hvor bebyggelsen skulle have ligget i
ly af en primitiv befæstning.20 Ifølge denne teo
ri skulle S. Clemens kirke være blevet opført
uden for byens forsvarsværker; men på grund
lag af den nuværende viden om Havns belig
genhed og udstrækning må det fortsat anses for
uvist, hvor kirken lå i forhold til den ældste
bebyggelse.
O. 1540 lå kirke og kirkegård i den karré, der
i dag udgøres af Vestergade, Mikkel Bryggers
Gade, Lavendelstræde og Rådhuspladsen, tilsy
neladende omgivet af bebyggelse på alle sider.
Heraf var i hvert fald den vestlige husrække
indflyttet på kirkegårdens grund.21 Efter kirke
gårdens udstykning 1568 angav gadenavnene
Lille og Store S. Clemensstræde kirkens om
trentlige beliggenhed, men da gadenettet regu
leredes efter bybranden 1728, forsvandt disse
gader, og Frederiksberggade anlagdes hen over
kirketomten.
Kirkegården. Skønt der aldrig er fundet rester
af en kirkegårdsmur, har kirkegårdens ud
strækning været anset for fastlagt – blot med
nogen uvished om den nordre grænse.21 Da der
imidlertid er større vanskeligheder forbundet
med tolkningen af de forskellige oplysninger
om kirkegården end tidligere erkendt, er den
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på fig. 4 viste udstrækning behæftet med stor
usikkerhed.22 Særlig i øst, hvor S. Clemens kir
kes grav (fig. 3, G) ifølge Roskildebispens jor
debog synes at have dannet skel 1377. Snart
herefter må graven imidlertid være sløjfet.23,
og kirkegården har kunnet brede sig helt ud til
Mikkel Bryggers Gade, hvor der er påvist be
gravelser helt ud til gadelinien.24
Indgange til kirkegården fandtes såvel i nord,

hvor et lille stræde førte fra Vestergade til kir
ken,25 som i vest, hvor der ifølge Ramsing gik
tre små stræder fra Mikkel Bryggers Gade til
S. Clemens kirkegårds kirkeriste.26
Udgravninger. De sparsomme levn af S. Cle
Fig. 5. H. N. Rosenkjærs udgravningstegning 1906.
mens kirke er blevet afdækket ved forskellige
M angiver det af ham iagttagne fundament, mens M’
O. Nielsens
fundamentiagttagelse
1874, indtegnet
bygge- og anlægsarbejder o. 1900, og de få – ofte gådefulde – er
arkæologiske
vidnesbyrd
teg
efter beskrivelsen, da fundet aldrig blev indmålt. G
ner ikke noget klart billede af kirkens bygangiver den romanske grav nr. 5 (s. 17). National
ningshistorie. I det følgende afsnit vil de tre
museet. – H. N. Rosenkjær’s plan of the excavation
»udgraveres« iagttagelser og tolkninger blive
1906. M: signifies foundation observed by him; M’ is
fremlagt.
O. Nielsen’s observation of the foundation in 1874, plot
ted in on the basis of the written report, as the remains
1874 påvistes selve kirkebygningens place
were
not measured and drawn. G: signifies Romanesque
ring, da rådstuearkivar O. Nielsen bemærkede,
grave no. 5.
at der ved kloakarbejde i Frederiksberggade
opkastedes »en Del store Kampesten, Mur»Paa Stenfundamentet har der været opført
stensbrokker
og
Menneskeben
...
ud
for
Murværk af Munkesten. Dette Murværk er se
Nr. 27«,27 og han sammenkædede korrekt disse
nere blevet brækket ned og alle brugelige Mur
fund med S. Clemens kirke (fig. 4, A).
sten borttaget. Der fandtes nu kun små Brok
De næste fundamentfund gjordes 1906 af
ker paa og ved Fundamentet og da særlig i det
H. N. Rosenkjær, der af lokalhistorisk interesse
fulgte alle grundudgravninger i den gamle by
Rum, det har omgivet. Munkestensbrokkerne
var af Moræneler af tarvelig Forarbejdning, og
del, så vidt hans tid tillod. Ved nedrivning af
de var omkring 5 Tommer (13 cm) brede og
Frederiksberggade
25,
matr.
15/1806
Vester
Kvarter (fig. 4, B), fandtes »30 Fod fra Nr. 27
3,5 Tommer (9 cm) tykke. Der var flere Styk
ker af Figursten i Kløverbladsform, de har ikke
et ret svært Granitfundament, som løb skraat
været formede, men skaarne til. Tagstensstykind i Grunden, det gik ret i Vest og Øst. Det
kerne var også af Munkesten«. Endvidere fand
endte i en stor Hob Sten, hvorfra der igen gik
et regelmæssigt Fundament ret mod Nord ...
tes også kalksten.29
Grundstenene laa i Muldlaget, som dog delvis
Der blev ikke konstateret gulvlag, men Ro
senkjær mente, at rummet havde været gravet
har været gravet bort, da Stenene blev lagt.
Mellem Grundstenene i den vest-østlige Række
noget ned i leret og ligget omtrent 4,5 fod un
der »det naturlige Jordsmon uden for Huset«.
stod med ca. 4 Fods (ca. 125 cm) indbyrdes Af
stand 3 svære Egepæle rammet lidt ned i Leret.
Udvendig langs den sydlige mur såvel som
ud for den østlige fandtes en række grave, som
De har raget godt 1 Fod op over Muldlaget, og
respekterede hinanden, og hvori der kun var
de var flade foroven«. Det fundament, der gik
mod nord, fortsatte ud under gaden, og her
foretaget en enkelt begravelse, og Rosenkjær
fandtes senere et ikke angivet antal egepæle.28
mente at kunne konstatere et ca. 15 fod (4,7 m)
bredt bælte af sådanne uforstyrrede grave (jfr.
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begravelser). Uden for bæltet fandtes derimod
»en sort, muldagtig Masse med en Mængde
Knogler
og
Kranier
liggende
uordentlig
iblandede«.
Fire år senere blev Frederiksberggade 36,
21/1806, Vester Kvarter (fig. 4, C) nedrevet, og
september 1910 undersøgte H. U. Ramsing de
sparsomme levn af kirken, der afdækkedes ved
denne lejlighed. Der påvistes to delvis bevare
de, parallelle fundamenter liggende nord-syd,
som havde båret en tilbygning, samt enkelte
sten fra fundamentet under kirkens nordmur.
Dette fundament synes dog først og fremmest
at være påvist som følge af, at »Begravelsernes
Antal var stærkt stigende ind mod Kirken«.30
Senere tolkede Ramsing nogle sten som rester
af fundamentet under tilbygningens nordgavl
(jfr. fig. 5).31
Trækirken? Ud fra sine iagttagelser ved fjer
nelsen af det 1906 fundne fundament fremsatte
Rosenkjær en formodning om, at de i funda
mentet stående egepæle havde båret en trækirke,
som i så fald må antages at være opført før

Fig. 6. Skitse i H. U. Ramsings udgravningsnotater
1910. Tilbygningens fundamenter er tydelige, mens
kirkens nordvæg ikke kan erkendes (jfr. s. 16).
Stadsarkivet. – Sketch in H. U. Ramsing’s excavation
notes 1910. The foundations of the later addition are clear
ly seen, but the north wall of the church is not recogni
zable.

Valdemar I.s overdragelse af landsbyen til Ab
salon, da sidstnævnte formodentlig ville have
opført en stenkirke.32 Trækirketeorien blev gre
bet af Ramsing, som på det spinkle arkæologi
ske grundlag mente at kunne udtænke trækir
kens grundplan.33 Det vides ikke, om Ramsing
har set fundament og pæle; men på en grund
plan har han ladet pælene indtegne med kva
dratisk
tværsnit
i
fundamentets
yderside.34
Hvis dette er korrekt, tyder de arkæologiske
spor ikke på en trækirke, men snarere på, at der
har stået en grundmuret bygning med udven
dig synlig stolpekonstruktion på stedet.35
Stenkirken. I 1100’rnes anden halvdel har Ab
salon sandsynligvis stået for opførelsen af en
stenkirke på stedet. Kirken var opført af tegl,
iblandet kalksten (eller måske rettere kridt
sten), men om grundplan mm. vides stort set
intet. Hvis Ramsing har kunnet følge kirkens
nordre mur, må bygningens længde have været
mindst 25 m, og under forudsætning af at de
uforstyrrede, romanske begravelser ved det af
Rosenkjær beskrevne murhjørne har været fo
retaget inde i kirken – eller de som kirkegårdsbegravelser er blevet dækket ved en udvidelse
af kirken – har bredden været ca. 13 m. Taget
har været teglhængt.
Ændringer og tilføjelser. Fund af formsten i
kløverbladsform
tyder
på
indbygning
af
hvælv, og de af Ramsing påviste fundamenter
nord for kirken må rimeligvis have tilhørt en
senmiddelalderlig?
tilbygning.
Denne
tilbyg
ning, sandsynligvis et kapel, har ifølge Ram
sing haft en indvendig bredde (øst-vest) på ca. 9
m og en indvendig dybde på ca. 5 m.
Den af Ramsing og Charles Christensen re
konstruerede sydlige kapelrække er fri fantasi.
Kapellerne er ikke påvist arkæologisk, og det
stik, der har været inspirationskilde,36 er for
skematisk til at kunne tillægges kildeværdi i
bygningshistorisk sammenhæng.

INVENTAR
Alt kirkens inventar er forsvundet, og der ha
ves kun efterretning om en klokke, erhvervet
1528.37
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Fig. 7-8. Romanske grave. 7. Grav nr. 2 (s. 17). M. Mackeprang fot. 1907. 8. Grav nr. 5 (s. 17). M. Mackeprang fot. 1906. – Romanesque graves. 7. Grave no. 2. 8. Grave no. 5.

GRAVMINDER
Blandt de mange begravelser, som ved flere
lejligheder er blevet afdækket på kirkegårdens
område, har navnlig de fem murede grave til
trukket sig interesse.38 Her foruden er påvist en
del rammegrave,39 hvor liget var anbragt i en
træramme uden hverken låg eller bund. Ved de
fleste begravelser har liget dog blot været svøbt
i et klæde. Enkelte af disse jordfæstegrave fand
tes udgravet i form som en muret grav af ro
mansk type, med et hovedrum, hvor underla
get skrånede således, at den afdødes hoved hvi
lede »som paa en Pude«.
Murede begravelser: 1) 11-1200’rne (fig. 4
nr. 1). Gravens sider var sat af nøjagtigt tilhug
gede, tynde kridtfliser og havde et tag af to
mod hinanden hvilende fliser. Den begravedes
hoved hvilede i et rum, udhugget i en enkelt
*sten, som nu findes i Nationalmuseet (inv.
nr. 3803). Graven var uden bund, og der fand
tes ikke spor af kiste eller tøj.
2) 11-1200’rne (fig. 4 nr. 2). Trapezformet
grav med hovedrum. Ifølge et fotografi (fig. 7)
muret af tegl i mindst to skifter, hvoraf det
øverste ses at ligge på fladen. Graven var dæk
ket af sammenstillede mursten, spidst afhugne i
tagryggen. 40
3-4) 11-1200’rne (fig. 4 nr. 3-4) med hoved
rum.41 De to grave målte indvendig 157 cm i
længden og henholdsvis 38 og 40 cm i bredden.
Gravene var muret i tre skifter, hvoraf de ne-
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derste var på højkant. Murværket var delvis
forstyrret, og overdækning manglede.42
5) 11-1200’rne (fig. 4 nr. 5). Den tilsynela
dende rektangulære grav var opført af to skifter
teglsten, der lå på fladen. Hovedrummet var
dækket med tre flade natursten (jfr. fig. 8).43
Den indvendige længde var ca. 67,25 tommer
(ca. 175 cm).44 En enkelt telgsten findes i Nati
onalmuseet (inv. nr. D 6107).
Mindetavle. 1649 opsatte Thomas Bartholin
en mindetavle over Ascer (Uddebroddesøn),
der antoges at have skænket jorden til S. Cle
mens kirkegård (jfr. s. 13). Da den fra Resen
kendte latinske indskrift er såvel gådefuld som
behæftet med fejl, kan teksten ikke oversættes
entydigt.45 »Divo ascerio / Jovis Olim nunc cereris custodi / qvi / in spem corporis reviviscentis / læte inter plantas florens / tumulo suo
et saxo perrennior / debet / ordini sacro venera
tionem / perpetuæ crucis candidatus / qvam
servat saxum / ne plures excrucies / h(oc?).
m(onumentum?).
l(iberaliter?).
p(osuit?).
/
Thomas Bartholinus / MD (C?)XLIX« (For
den hellige Asger, fordum Jupiters, nu Ceres’
vogter, som i håbet om genoplivet legeme glad
blomstrende
mellem
planter,
levende
mere
evigt end sin grav og sin sten, skylder sin helli
ge stand ærbødighed som en bestandig korsets
kandidat. Stenen bevarer (den, dvs. ærbødig
heden eller det, dvs. korset). For at du ikke skal
plage flere (opsatte?) Thomas Bartholin (gav
mildt dette minde?) 1549 (1649).
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Sagnet er optegnet i magister Hans Lauritzøn:
Sielebog, 1587, fol. 107v.
KSA. H. U. Ramsings samlinger nr. 40: Udgrav19
Teorien er fremsat af H. U. Ramsing i Hist
ningsnotater vedr. Vester kvarter.
MeddKbh. l. rk. I, 1907-08, s. 409-48, og II, 1909NM2. Indberetning ved H. N. Rosenkjær 1906
10, s. 203-18, og gentages uændret i Ramsing: Hist.
(fundamenthjørne og grav nr. 5), samt korrespon
og Top. I, 81 fra 1940.
dance fra samme i samme anledning.
20
Bispetid til Borgertid s. 17f og 240. Synspunkter
Litteratur. H. N. Rosenkjær: Fra det underjordiske
ne her understøttes af Richard Frederiksen: Køben
København, i HistMeddKbh. l. rk. II, 1909-10, 47havns befæstning 1100-1380, i Strejflys over Dan
74. – Rørdam: Kirker og Klostre, s. 234-38. – Nielsen: Kbh. Hist. I, 158-61. – Ramsing: Hist. og
marks bygningskultur. Festskrift til Harald LangTop. II, 29-36.
berg, 1979, s. 23-36.
Se i øvrigt arkivalier og litteratur for de forsvund
21 Ramsing: Kbh. Ejendomme IV, 84.
ne københavnske kirker i almindelighed. s. 223.
22
Usikkerheden kommer bl.a. ind ved sammenlig
Beskrivelse ved Sven Rask. Redaktionen afsluttet
ningen af forholdene, som de kan udledes af Roskil
juni 1985.
debispens jordebog fra 1377, hvor kirken kun ejede
1 DiplDan. 1. rk. III nr. 174. Antagelig angiver »proen enkelt grund ud til Vestergade, med forholdene i
senmiddelalderen, hvor kirken ejede samtlige grun
visione regendas« mere omfattende rettigheder end
de ud til henholdsvis Mikkel Bryggers Gade, Vester
blot jus patronatus.
2 DiplDan. 1. rk. III nr. 180. Når den ældste efterret
Voldgade og Vestergade, jfr. Ramsing: Kbh. Ejen
domme IV, 26-34 og 76-90; Johan Jørgensen: H. U.
ning om Vor Frue kirke i DK. Kbh.By 1, s. 3, menes
Ramsings
Københavns
Ejendomme
1377-1728.
at være fra 1185, skyldes det en ældre opfattelse af
Nogle bemærkninger i anledning af bd. VIII Køb
dette brevs datering og overlevering, jfr. kommen
mager Kvarter, i HistMeddKbh. 1962, s. 167-76 og
taren til DiplDan.
3 Nielsen: Kbh. Hist. I, 158.
Steen Ove Christensens anmeldelse (med henvisnin
4 Roskildebispens jordebog. s. 106-28. Se i øvrigt re
ger) af Ramsing: Kbh. Ejendomme VI, i Fortid og
Nutid 1981, s. 147-48.
degørelsen for kirkens købstadsgods hos Ramsing:
23
Bispetid til Borgertid. s. 18. De uafklarede spørgs
Hist. og Top. II, 34f.
5 I Ramsing: Hist. og Top. II, 198-204 findes en lidt
mål om tidspunkterne for gravens – eller gravenes – anlæg og sløjfning
svaret. Ved en lille udgravning i Frederiksberggade
håndfast behandlet oversigt over den smule, der vi
30, foretaget i november 1984 af Bymuseet, er imid
des om byens middelalderlige sogneinddeling. De få
lertid udtaget nogle prøver, der er godkendt til kulgaver omtales hos Rørdam: Kirker og Klostre,
stof-14 datering, og som måske kan give nogle hol
s. 236.
6 En redegørelse for dette synspunkt, der hviler på
depunkter. Resultater forelå endnu ikke ved redakti
onens slutning.
DiplDan. 2. rk. VII nr. 10 og Roskildebispens jorde
24 Ramsings udgravningsnotater for Mikkel Bryg
bog s. 154, findes i Ramsing: Hist. og Top. II, 199.
7 SRD. VIII, 259.
gers Gade 8-16.
25 KbhDipl. VI nr. 174.
8 KbhDipl. IV nr. 125. Jfr. dog Ebbe Nyborg: Sog
26
Ramsing: Kbh. Ejendomme IV, 13f. Den højst
nekirkebyggeriets
organisering,
i
Strejflys
over
sandsynlige tilstedeværelse af kirkeriste har ikke
Danmarks
bygningskultur,
Festskrift
til
Harald
kunnet verificeres ud fra trykt kildemateriale.
Langberg, 1979, s. 46.
27 Dagbladet 13. marts 1874. I Kbh. Hist. I, 160 til
9 KbhDipl. IV nr. 33.
10 Resen: Inscript. Haffn. s. 262.
føjede han, at fundamentet, der gik i østlig retning,
11 OrigHafn. s. 37.
blev fundet midt i gaden. Denne angivelse er imid
12 Jfr. Rørdam: Kirker og Klostre s. 236, note 8 og
lertid ikke så entydig, at fundet kan indgå i overvej
elserne over kirkens grundplan.
samme i KirkeHistSaml. 2. rk. V, 421.
28 H. N. Rosenkjær: Fra det underjordiske Køben
13 Arild Huitfeldt: Danmarks Riges Krønike, Frede
havn. HistMeddKbh. l. rk. II, 1909-10, s. 49. Når
rik I.s Historie, 1597 (optrykt 1977), s. 229f.
14 RA. Københavns Universitets arkiv 42.12.01.,
Ramsing omtaler i alt fire egepæle, er dette i mod
strid med Rosenkjærs bemærkning om, at der fand
delvis trykt i Holger Fr. Rørdam: Kjøbenhavns Uni
tes »svære Egepæle både i den sydlige og i den østli
versitets Historie fra 1537 til 1621, IV, 1868-74,
ge Gavlmur, de Sidste fandtes ved Nedlæggelse af
s. 119-26. Eksemplet s. 120.
15 KbhDipl. I, 354.
Kloakledningerne i Gaden ...«.
29 Brev fra Rosenkjær til Mollerup 23. juni 1906 i
16 KbhDipl. I, 354f. og 442.
17 Jan Pinborg: Universitas Studii Haffnensis. StifNM2.
30 Ramsings udgravningsnotater.
telsesdokumenter og Statutter 1479, 1979, s. 105.
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Ramsing: Hist. og Top. II, 32.
I Res Medievalis. Festskrift til Ragnar Blomquist,
Lund 1968, fremsætter Erik Cinthio, i artiklen The
Churches of St. Clemens in Scandinavia, s. 103-16,
en teori om, at S. Clemens-kirker er grundlagt af
kongemagten allerede før 1100, en teori, der bl.a.
hviler på eksistensen af en tidlig trækirke i Havn.
33 Ramsing: Hist. og Top. I, 84-86.
34 Ramsing: Hist. og Top. II, 33.
35 Jfr. Hans Stiesdal: To middelalderlige huse på
Stevns, i Arkitekturstudier tilegnede Hans Henrik
Engqvist, 1979, s. 154-59, hvor omtalen af Smeruphusets arkæologiske levn minder meget om Rosenkjærs fundamentbeskrivelse. Smeruphuset er dateret
til o. 1300 ligesom et lignende hus i Viborg (Hans
Krongaard Kristensen og Jens Vellev: En ikke ringe
ære for byen, i Skalk 1982, nr. 5, s. 3-9, og først
nævnte: Keramiklagfølge ved Viborg Søndersø, i hikuin 8, 1982, s. 105-14). Et beslægtet hus i Lund er
ifølge Stiesdal opført i 1200’rnes slutning. Disse da
teringer udelukker dog ikke en endnu ældre datering
af den københavnske bygning (koret i en kirke fra
1100’rnes anden halvdel?).
36 Hamelmann: Oldenburg-Chronicon, 1599, s. 337:
Københavns belejring 1536.
37 RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegnelse over ind
krævede klokker 1528-29.
38
I Rosenkjærs indberetning benyttes vendingen
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»den ene murede Grav«, som var ført ned i leret,
men herved menes antagelig den eneste grav, der var
muret, og ikke den ene af de murede grave.
39 I Rosenkjærs indberetning omtales en rammegrav
af fyrretræ blandt de uforstyrrede grave ved den syd
lige mur, og Ramsing fandt ifølge udgravningsnotaterne tre nord for tilbygningen foruden »forrådnede
Rester af flere lignende«. Jfr. også Ramsing: Hist. og
Top. II, 33f.
40 Ramsing: Hist. og Top. II, 30.
41 Gravenes form kan ikke fastslås, hverken ud fra
tekst eller skitse i Ramsings udgravningsnotater, jfr.
fig. 6.
42 Ramsing: Hist. og Top II, 32. I udgravningsnotaterne omtales kun to skifter.
43 Brev fra Rosenkjær til Mackeprang 20. juni 1906 i
NM2.
44 Brev fra Rosenkjær til NM 21. juni 1906.
45 Resen: Inscript. Haffn. s. 261f. Bartholin opsatte
mindetavlen i sin svigerfader, borgmester Christof
fer Hansens have. Borgmesteren havde 1647 skæn
ket en række ryghvirvler fra et menneske, gennemvokset af en trærod, der var fundet i haven, til Muse
um Wormianum. Jfr. H. D. Schepelern: Museum
Wormianum. Dets Forudsætninger og Tilblivelse,
1971, s. 183. Rygraden blev solgt ved den store
Kunstkammerauktion 1824.

S. CLEMENT’S CHURCH
The oldest church in Copenhagen was S. Cle
ment’s (fig. 2, 1), and although first mentioned
1192 it must have existed somewhat earlier,
as it is documented that Absalon had already
annexed the churches in Tårnby, Brønshøj and
(Køben)Havn to his castle. The patron saint of
S. Clement is mentioned in connection with
the division of Copenhagen into two parishes,
that of S. Clement and of Our Lady. In 1313
the church was incorporated in the collegiate
chapter of Copenhagen, and at the Reforma
tion c. 1530 it was abandoned, but the building
was not pulled down until c. 1560.
The site of the church in relation to the oldest
town settlement is a subject of discussion. Firm
evidence is lacking and, likewise, about the
fabric of the church and its history. Building
activities in the area have brought graves to
light (five of which are brick cists), and the
remains of foundations. No actual archaeologi

cal excavations have ever been carried out. In
1906 H. N. Rosenkjær described a corner
foundation (fig. 4 B and fig. 5). Some posts in
the foundation were interpreted as traces of a
wooden church, yet this is unlikely. In the light
of fresh knowledge about medieval building
tradition, it is tempting to view the find as a
relic of a brick building with an exposed halftimbered
construction outside. The opposite
side of the street was subject to building works
in 1910, and here H. U. Ramsing found – among other things –
(cf. fig. 4 C and fig. 6), presumably the north
wall of the nave and a small extension. How
ever, the two finds cannot be linked together,
and as so much uncertainty is attached to the
oldest foundation-find (fig. 4A and fig. 5M’) it
is not possible to estimate with any reliability
the size of the church or its ground-plan.
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indledning. Grevinde Ingerd af Regenstein, der stiftede en række franciskanerklostre,1 skænkede 1238 gråbrødrene en grund i
København.2
Klosterets
bygningshistorie
er
ukendt, men da Lübeck 1266 gik ind på at beta
le erstatning for den skade, franciskanerne hav
de lidt ved Københavns erobring 1248,3 må
klosterbyggeriet vel være påbegyndt inden da.
Kirken var sandsynligvis viet S. Katharina af
Alexandria, som er afbildet i klostrets segl
Historisk

(fig. 12).4

Klostret betænktes ofte med gaver. Eksem
pelvis modtog kirken 1304 en mk.,5 og 1307
testamenterede grevinde Ingerds niece, Cecilie
Litle, foruden beløb til enkelte munke, 5 mk.
til kirken, 5 mk. til klostret og 20 mk. til kir
kens fabrica.6 Klostret havde også indtægter af
messe- og alterstiftelser. 1324 lovede Nikolaus
Guleke i Greifswald at stifte en evig messe for
en mand, han havde dræbt i København,7 og
ved dødsfald blandt gildebrødrene holdt de ty
ske købmænd tre messer.8 Af andre gudstjene
ster kendes én, stiftet før 1495 af byens skinderlav,9 en daglig messe, stiftet 1460 af dronning
Dorothea,10 samt en daglig, sungen messe, stif
tet 1466 af borgmester Jep Claussøn Godov.11
Munkene fik også betaling for messer, der
holdtes i andre kirker, hvilket Jep Claussøns
alterstiftelse i S. Jørgens hospitalskapel er et ek
sempel på. Ligeledes skulle nogle brødre, ifølge
bestemmelserne i Poul Laxmands gavebrev fra
1482 daglig efter aftensangen gå i Vor Frue ka
pel og synge en messe til jomfru Marias ære.12
Det nævnte kapel fandtes snarere ved Vor Frue
kirke end ved klosterkirken.13 Endelig har klo
steret også modtaget vederlag for talrige begra
velser i kirken og på kirkegården. De eneste
personer, der vides at være begravet i selve kir
ken, er dog Christian II.s spæde sønner, Maxi

milian og Philip, som blev nedsat i koret 1519
og 1520.14
1484 overgik klosteret til ordenens strengere
observans,15 og de følgende år afhændedes der
for de ejendomme, som var erhvervet i strid
med ordenens regler. Da almisser nu atter blev
af afgørende betydning for klosterets oprethol
delse, fik det katastrofale følger, at de første
lutherske rørelser nåede byen sidst i 1520’rne.
Allerede 25. april 1530 måtte munkene nød
tvungent overlade klosteret til byens borgere,16
og i august samme år disponerede kongen over
klosterområdet.
Han
bestemte,
at
kloster
komplekset skulle blive et studium, dvs. be
nyttes af universitetet.17 To år senere overdro
ges Gråbrødre kloster med kirke og kirkegård
dog atter til byen,18 og bygningerne anvendtes
herefter til forskellige formål. Hvornår kirken
blev nedrevet, vides ikke med sikkerhed.
Blandt klosterkirkens mange altre haves kun
kendskab til det Trefoldighedsalter, som 1466
modtog Jep Claussøn Godovs betydelige gave
(se altertilbehør). Endvidere var højaltret for
modentlig viet S. Katharina af Alexandria.
Klosterets segl kendes kun fra aftryk. 1) Det
ældste (fig. 12a), kendt fra 1251, er spidsovalt,
ca. 4 × 2,7 cm med omløbende majuskler: »[S.]
FRATRVM
MINORVM
IN
COPMANHAFEN«. S. Katharina med sværd, ses trædende
den kronede kejser Maxentius under fode. Til
siderne marterhjul.4 2) Et yngre (fig. 12b),
kendt fra 1266, er spidsovalt, ca. 3,5 × 2,5 cm,
med samme majuskelinskription. Den kronede
S. Katharina sidder med bog og palmegren.
Nederst roes en båd af to personer.4
Endvidere kendes to guardiansegl.19
Beliggenhed. Den grund, grevinde Ingerd skæn
kede franciskanerordenen 1238, lå centralt i det
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sydligere (fig. 9, D). Efter teglproduktionens
ophør har området en tid været bevokset med
buske for senere at blive benyttet som begra
velsesplads. Disse teglovne sættes af H. U.
Ramsing i forbindelse med klosterets opførel
se, idet klosterets teglgård i 1400’rne lokaliseres
til hjørnet af Skindergade og bebyggelsen langs
Købmagergade.22
Kirkegården lå øst for kirken, og der er fundet
skeletter i området mellem Kejsergade og Niels
Hemmingsensgade.23 1504 og 1508 gav dron
ning Christine almisser på kirkegården til de
fattige.24
Fig. 9. Påviste fundamenter og murrester af Grå
brødre kloster. A: Niels-Knud Liebgott 1968; B: den
endnu stående bygning Gråbrødre torv 11 (s. 21); C:
Niels-Knud Liebgott 1971; D: de af Rosenkjær be
skrevne teglovne (s. 21); E: Henry Petersen 1896; F:
Bering Liisberg 1901. 1:2000. Tegnet af MN 1985 på
grundlag af Berggreens karréplan 1886. – Evidence of
foundations and brickwork from Greyfriars’ monastery.
A:Niels-Knud Liebgott 1968; B: stillpreserved building
at no. 11 Gråbrødre Torv; C: Niels-Knud Liebgott 1971;
D: brick kilns described by Rosenkjær; E: Henry Petersen
1896; F: Bering Liisberg 1901.

middelalderlige
København
og
omfattede
et
område mellem de nuværende gader: Kloster
stræde, Skindergade, Købmagergade og Valkendorfsgade,
omend
den
oprindelige
ud
strækning ikke kendes. I 1200’rnes første halv
del var denne del af byen tilsyneladende spar
somt bebygget, men som byen bredte sig fra
stranden mod nordvest, kom klosteret til at lig
ge lidt klemt. O. 1296 oprettedes Helligåndshuset,20 som nabo i syd, og sidst i 1400’rne
bortsolgtes grunde i områdets hjørner.21
Klosterbygningerne lå vestligt på grunden
(jfr. fig. 9), og øst herfor fandtes kirkegård, abildgård og nogle teglovne. Disse områders
indbyrdes afgrænsning er ikke klarlagt, og i århundredernes
løb
er
grundens
disponering
utvivlsomt ændret flere gange.
Teglovn. På en stor del af grunden er fundet
ler- og sandgrave. En af de største lergrave var
fyldt med aske, tørvesmuld, kalk og teglstensbrokker, og umiddelbart syd herfor påvistes en
teglovn. En anden teglovn har stået ca. 14 m

Klosterbygningerne.
Klosterets
bygningshistorie er som nævnt helt ukendt, og kun få oplys
ninger kaster lys over grundplanen. Da Frede
rik I i august 1530 traf bestemmelse om byg
ningernes
anvendelse,
omtales
»gråbrødrekirke
og kirkegård med de tre huse, som ligger op til
kirken«.25 Der må her være tale om de egentli
ge klosterbygninger, som således har dannet et
firfløjet anlæg, hvoraf kirken antagelig udgjor
de nordfløjen. Af dette kompleks er kun fundet
sparsomme rester, og en rekonstruktion af klo
sterets grundplan ud fra det nu kendte er for
bundet med stor usikkerhed.26
Omkring det firfløjede kompleks lå en række
bygninger, enten fritliggende eller sammen
bygget med det. I en inventarieopgørelse fra
1530
nævnes
f.eks.
porthus,
gæsteherberg,
bryggers, maltkølle, sakristi og »det hus ved
prisonet« (d.e. klosterets fængsel).27 Den eneste
af disse økonomibygninger, hvoraf der stadig
findes betydelige rester, er selve fængslet, hvis
kælder og mure (omtrent op til 1. sal) indgår i
huset Gråbrødre Torv 11.
Ifølge Huitfeldt blev klosterkirken – og vel
store dele af klosteret – nedrevet kort efter
1530,28 hvorefter stenene i stor udstrækning
genanvendtes på stedet. På Nationalmuseet fin
des bl.a. *formsten af tegl og kridtsten,29 men
om de stammer fra kirken eller fra et andet rum
i klosteret, vides ikke.
I
Resens Atlas findes et prospekt, angiveligt
fra 1596, hvor et rundt tårn er markeret som en
del af Gråbrødre kloster. Dette stemmer dog
dårligt med beliggenheden, og et rundt kloster
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tårn ville være højst usædvanligt. Antagelig er
det blot et trappetårn, der er blevet gjort en del
ældre – og mere interessant.

INVENTAR
Oversigt. Klosterkirkens indretning er ukendt, og
der er ikke bevaret inventarstykker. Fra de skriftlige
kilder haves dog kendskab til en del alterkalke mm.,
ligesom det vides, at dronning Christine 1506 havde
en stol i kirken.30
†Altertilbehør. Da dronning Dorothea 1460
stiftede en messe, skænkede hun foruden 200
mark lybsk i penge, en kalk og messerede (d.e.
mindre
messeudstyr),
alterklæde
og
»anden
redskab til alteret hører«.10 Og seks år senere
skænkede Jep Claussøn Godov: 80 rhinske gyl
den, en kalk og disk af sølv, et messerede af
gyldenstykke samt en gård, hus og jord til kir
kens Trefoldighedsalter.11 Hvis ikke klosteret
har måttet sælge ud af sine kostbarheder for at
klare den hårde beskatning under Christian II
og Frederik I eller har nået at bringe en del i
sikkerhed, inden bygningerne 1530 måtte over
drages til byens borgere med alle klenodier og
forråd, må disse genstande være omtalt i det
inventarium, som udarbejdedes i forbindelse
med overdragelsen. Heri nævnes: Syv forgyld
te kalke og diske, som vejede 18 vejne mark; en
kalk, der tilhørte byens tyske kompagni; en lil
le pixis (vel en oblatæske); noget småt sølv, som
tilhørte S. Kathrine gilde;31 10 gyldenstykkes
messehagler, hvoraf de fire var gamle ligesom
den med et hvidt kors; 13 fløjlsmessehagler:
fire røde, en blå, syv sorte og en gammel grøn;
fem messehagler af damask, hvoraf en var grøn
og gammel; syv subtiler (d.e. subdiakonens
overklædning): fem af gyldenstykke, hvoraf de
to hvide og en rød var gamle, ligesom de to
grønne af damask; tre gamle røgelsekar; samt en
lille kedel i sakristiet (vel et ophængt lavatorium).32
Det har tidligere været antaget, at klosteret
ejede en omfattende relikviesamling i lighed
med f.eks. Vor Frue kirke i København
(DK.Kbh.By,l,s. 37f), således som det er over
leveret gennem en senmiddelalderlig fortegnel-

Fig. 10. Senmiddelalderlig *gravsten nr. 1 (s. 22).
Målt og tegnet af MN 1985. Nationalmuseet. – Late
medieval *tombstone no. 1.

se. Denne synes imidlertid alene at opregne re
likvier fra Gråbrødre kloster i Roskilde.33

GRAVMINDER
Den store byggeaktivitet i området
efter klostrets nedrivelse og de få udgravninger
i nyere tid afspejles tydeligt i de få kendte grav
minder. Der er ikke påvist murede grave, og de
fundne gravstensstumper kan endda være gen
brugssten fra andre af byens kirker. *1) Sen
middelalderlig (fig. 10). De to brudstykker af
kalksten, 50 × 23 cm og 77 × 57 cm, stammer
fra samme sten. I hjørnerne har været evange
listsymboler, og af den omløbende indskrift
med minuskler kan måske læses: »An(n)[o] ...«
og »... hevs: lvencke. *2 Senmiddelalderlig
(fig. 11). Brudstykke ca. 27 × 30 cm af kalk
sten. Indskrift med reliefminuskler: »... ct(us)
bill ...« langs randen. I Nationalmuseet (inv.
nr. D 10201).
Grausten.
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KILDER OG HENVISNINGER
NM2. Indberetninger vedr. fundamenter: Henry Pe
tersen 1895 (Skindergade 23), Chr. Axel Jensen 1904
(Kejsergade) og 1905 (Skindergade 7), Niels-Knud
Liebgott 1968 (Gråbrødre Torv 13) og 1971 (Grå
brødre Torv), Birgit Als Hansen 1978 (Gråbrødre
Torv 11).
Litteratur. Rørdam: Kirker og Klostre, s. 276-87. – Nielsen: Kbh. Hist. s. 163-70. – Bering Liisberg: Fra
Ulfelds Plads og Graabrødretorv, i Architekten, IV,
1901, s. 63-67 og 77-84. – H. N. Rosenkjær: Fra det
underjordiske København, 1906, s. 37-40. – H. U.
Fig. 11. Senmiddelalderlig *gravsten nr. 2 (s. 22).
Ramsing:
Graabrødrekloster
og
Helligaandshus,
i
Målt og tegnet af MN 1984. Nationalmuseet. – Late
HistMeddKbh. l. rk. III, 1911-12, s. 417-552. Sam
medieval *tombstone no. 2.
me: Hist. og Top. II, 133-39. – Vilh. Lorenzen: De
danske
Franciskanerklostres
Bygningshistorie,
1914,
s. 92-96. – Johs. Lindbæk: De danske Franciskaner
klostre, 1914, især s. 168-73. – Niels-Knud Liebgott
og Robert Egevang: Et bidrag til Gråbrødretorvs
17
KbhDipl. IV nr. 423. Samt Københavns Universi
bygningshistorie
–
Gråbrødretorv
13,
i
Hist
tet 1479-1979 IV, 1980, s. 130.
MeddKbh. 1969, s. 199-220.
18 KbhDipl. IV nr. 453.
Se i øvrigt arkivalier og litteratur for de forsvund
19
Se Henry Petersen: Danske Gejstlige Sigiller fra
ne kirker i København i almindelighed, s. 223. – Be
Middelalderen, 1886, nr. 451-52.
skrivelse ved Sven Rask. Redaktionen afsluttet juni
20 Jfr. DK. Kbh. By. 1, s. 627f.
1985.
21
H. U. Ramsing har i HistMeddKbh. l. rk. III,
1911-12, s. 417-522, og i Hist. og Top. II, 133-39
forsøgt at fastlægge klostergrundens udstrækning.
22
Ramsing: Hist. og Top. II, 137 og samme i
1
HistMeddKbh. l. rk. II 1911-12, s. 447 og 450.
Foruden det københavnske kloster skænkede grev
H. N. Rosenkjær gør teglovnene endnu ældre, men
inde Ingerd grunde til ordenen i Kalundborg og
mener, munkene fortsatte med at benytte dem. Fra
Næstved, ligesom hun stiftede den franciskanske
nonneordens (Clarissernes) kloster i Roskilde.
det underjordiske København, 1906, s. 37-40.
2 SRD. V, 512.
23 Ramsing i HistMeddKbh. (jfr. note22), s. 438.
3 DiplDan. 2. rk. II nr. 52.
24
William Christensen: Dronning Christines Hof4
holdningsregnskaber, 1904, s. 79 og 289.
Henry Petersen: Danske Gejstlige Sigiller fra Mid
25 KbhDipl. IV nr. 423.
delalderen, 1886, nr. 449-50.
5 DiplDan. 2. rk. V nr. 344.
26
H. U. Ramsing mente (eksempelvis i Hist. og
6 DiplDan. 2. rk. VI nr. 91.
Top. II, 133), at klosterets vestfløj var bevaret i det
7 DiplDan. 2. rk. IX nr. 109.
senere bryggernes laugshus, hvis placering kendes;
8
C. Nyrop: Danske Gilde og Lavsskraaer fra Mid
men denne identifikation bygger på et yderst spin
delalderen, I, 1895-1904, s. 539.
kelt grundlag. Og da der hverken er fundet mursam
9 Som note 8, II, 241.
menstød eller rester af nordfløjen, bliver grundpla
10 KbhDipl. IV nr. 82.
nen en ligning med mange ubekendte.
11 KbhDipl. I nr. 153.
27 KbhDipl. I nr. 254.
12 KbhDipl. IV nr. 179.
28
Arild Huitfeldt: Danmarks Riges Krønike, Frede
13 Rørdam: Kirker og Klostre s. 281 note 23. I DK.
rik I.s Historie, 1597 (optryk 1977), s. 230.
29 Inv. nr. D: 9302, 9458, 10200.
Kbh. By. 1, s. 24 tages ikke stilling til problemet.
30 Som note 24, s. 199.
Poul Laxmand stiftede 1501 et alter i Vor Frue kapel
31
ved S. Nikolaj kirke, DK. Kbh. By. 1, s. 460.
Således tolkes oplysningen i Rørdam: Kirker og
14
Holger Rørdam: Historiske Kildeskrifter og Bear
Klostre, s. 284.
32 KbhDipl. I nr. 254.
bejdelser af dansk Historie, l. rk. I, 1879, s. 343.
33
SRD. VIII, s. 282f. Her er angivet en reliviefortegPrinserne blev senere overflyttet til Helligåndskirken, DK. Kbh. By. 1, s. 714.
nelse for Gråbrødre kloster i København. Denne
15
Lindbæk s. 170. Peder Olsen har årstallet 1487,
skulle dog ifølge venlig meddelse fra arkivar Thelma
men det passer ikke med datoen.
Jexlev vedrøre klostret i Roskilde, hvis relikvier
16 KbhDipl. IV nr. 418.
nævnes på de foregående sider i SRD.
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GREYFRIARS MONASTERY

In 1238 Countess Ingerd of Regenstein donated
a plot of land in Copenhagen to the Franciscan
order, and a monastery was built here in the
following decades. The church (fig. 2, 2) was
most likely consecrated to S. Catherine of
Alexandria, depicted on the seal of the monas
tery (fig. 12). Of the side altars, one is known
to have been dedicated to the Holy Trinity
(mentioned in records 1466). This monastery
was for a long time the only one in Copenha
gen, and it enjoyed some degree of royal pa
tronage. Queen Dorothea founded a mass in
1460, and Queen Christine had a pew in the
church in 1506, moreover two infant sons of
Christian II were interred in the chancel 15191520. The monastery passed into the hands of

the order’s strict Observants, and when Luthe
ran currents reached Copenhagen in the close
of the 1520s these monks were severely hit. On
25th April 1530 they were forced to leave the
monastery in the hands of the townspeople.
The architectural history is largely un
known. One of the outbuildings of the monas
tery is today partly incorporated in No. 11
Gråbrødre Torv, but scarcely a trace of the
foundations of the four-winged monastery has
been ascertained (cf. fig. 9). Nothing is known
about the church, nor have any church furnish
ings survived. In the past a copy of a record of
reliquaries was supposed to have existed, but
this is not the case.

Fig. 12 a-b. Aftryk af franciskanerklostrets segl
1200’erne (s. 20). a: Kendt fra 1251. b: Kendt
1266. Efter H. Petersen: Danske gejstlige Sigiller
Middelalderen, 1886. – Thirteenth-century seals of

fra
fra
fra

the
Franciscan monastery, a: Known from 1251. b: Known
from 1266.

Fig. 13. S. Jørgens Hospital 1587. Udsnit af Københavnsprospekt i Georg Braun og Franz Hogenberg: Civitates Orbis Terrarum (s. 27). Bygningskomplekset ses i forgrunden nederst til venstre. – S. George’s Hospital
1587. Detail of a view of Copenhagen in Georg Braun and Franz Hogenberg: Civitates Orbis Terrarum. The hospital
buildings are shown bottom left.

S. JØRGENS HOSPITALSKAPEL
NOTER S. 27

indledning.
Byens
spedalskhedshospital lå ved landevejen uden for Vester port, syd
vest for den nuværende S. Jørgens Sø og nord
for Køge landevej (fig. 2, 3). Men den nøjag
tige beliggenhed er ikke kendt, da der hverken
er fundet levn af bygninger eller begravelser.
Hospitalet omtales første gang 12612 og er
Historisk

næppe ældre end stadsretten af 13. marts 1254,
da det ikke nævnes heri.1
Hospitalet synes oprindelig at være viet
S. Olaf. 1275 nævnes en S. Olafs blok, hvori
der samledes penge til de spedalske,3 1530 fand
tes et S. Olafs alter,4 og endelig forestillede ho
spitalets segl denne helgen.5 Efter den sorte død
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Fig. 14. S. Jørgensgårdens segl 1482. Udsnit af tavle
21 i Resens Atlas (s. 27). – The seal of S. George’s
Hospital 1482.

o. 1350 antog spedalskhedshospitalerne i Nor
den almindeligvis S. Jørgen som skytshelgen,6
og i marts 1368 omtales hospitalet som S. Jør
gens.7
Der vides intet om de tidligste bygninger,
som ruineredes ved Københavns erobring og
delvise ødelæggelse i 1368. Endnu i Roskildebi
spens jordebog fra 1377 omtales den grund,
hvor hospitalet stod.8 S. Jørgensgården må at
ter være opført før 1415, da Niels Pedersen
skænkede hospitalet en årlig indtægt på et pund
korn.9
Midlerne
til
kapellets
vedligeholdelse
indkom – i det mindste delvis – ved gaver. Ek
sempelvis
skænkede
ridder
Anders
Nielssøn
1447 et pund byg, et pund rug, et fedesvin og
en lødig mk. til kapellets fabrica (bygningsformue),10 og 1521 gav præsten Peder Pedersen
Toller en gryde med stakket fod.11
Ved en nyordning af hospitalets forhold 1508
bestemtes, at forstanderen skulle vedligeholde
kirke og avlsgård af de ordinære indtægter. Af

de uvisse indtægter skulle det, der skænkedes
til kirken af harnisk, værge eller andet, deles
mellem de syge og kapellets fabrica; offeret i
S. Jørgens stok i kirken og på tavlen tilkom de
syge, mens det offer, der faldt i kirkens blok,
samt sjælegaver til kirkens behov og bygning,
skulle indgå i fabrica.12
Der kendes ikke meget til administrationen
af hospitalet, men det forhold, at formanden og
de menige søskende 1482 var i stand til selv at
indgå forlig om S. Jørgensgårdens indtægter,
tyder på et udstrakt selvstyre.13 I senmiddelal
deren hævdede kronen lensret over landets ho
spitaler, og 1506 omtales S. Jørgens gård som
et kongeligt len.14 I december 1517 blev hospi
talet og alle dets indtægter overdraget Karmelitterordenen, der skulle grundlægge et kollegi
um i København. Dog skulle sygeplejen vide
reføres og de daglige messer i kapellet fortsat
holdes.15 Allerede 1522 blev hospitalet atter fra
taget ordenen, og det bortforpagtedes herefter
til forskellige forstandere,16 indtil det ved ny
ordningen af de københavnske hospitaler 1530
forenedes med Helligåndshospitalet (se indled
ningen s. 9).17
S. Jørgensgården bevaredes som epidemiho
spital til ind i det følgende århundrede.18 Endnu
1603 påhvilede det Kommunitetsalumnerne at
prædike i kapellet,19 og i fundatsen for Vartov
30. nov. 1607 nævnes S. Jørgen som en særlig
afdeling med 10 senge.20 To år senere ophørte
dette forhold, da Vartovs forstander udlejede
jord og bygninger.21
1621
overtog kronen lejemålet i forbindelse
med opførelsen af en ny fæstningslinie uden for
søerne,22 og snart herefter blev bygningerne
nedrevet. 12. febr. 1621 gav Christian IV be
sked på, at husene på S. Jørgen skulle besigtiges
af tømmermænd, om man ikke deraf kunne få en stald til de ko
ikke kunne bruges til den stald, som var ved at
blive opført bag Tøjhuset.23
Det vides ikke, hvor mange altre der har væ
ret i kapellet – eller eventuelt i andre af hospita
lets bygninger. 1530 omtales et S. Olafs alter,
hvortil der lå en gård,4 men det kan være bety
delig ældre, måske endda kapellets højalter.

INVENTAR·NOTER

1476 stiftedes et Vor Frue alter i »S.Jørgens
klosterkirke«

af

borgmester

Jep

Claussøn

Go

dov (se ndf.).
Hospitalets segl er ikke bevaret, hverken i
stampe eller som aftryk, men kendes fra en af
bildning i Resens Atlas (fig. 14).5 I det runde
segl vises en siddende figur, holdende en lilje(?)
i hver hånd. Omskrift findes ikke på afbildnin
gen, men årstallet 1482 står vedføjet. Ifølge Ja
cob Langebek, der må have kendt et aftryk,
havde seglet omskriften »S. domus leprosorum
Hafnen« og forestillede S. Olaf siddende på en
trone med øksen i højre hånd.24
Bygningerne er afbildet på Braunius’ prospekt
fra 1587 (fig. 13). En klynge huse, de fleste af
bindingsværk, ligger om en gårdsplads umid
delbart ud til landevejen. Der ses ingen kirke
gård, og kapellet, som vel har været indrettet i
forbindelse med sygestuerne, giver sig ikke til
kende,
hverken
ved
tagrytter
eller
store
vinduer.

INVENTAR
Kapellets inventar er ikke bevaret, men der ha
ves kendskab til enkelte genstande. Da borg
mester Jep Claussøn Godov i 1476 stiftede et
Vor Frue alter, hvor munke fra byens gråbrødrekloster skulle holde messer, skænkede han:
en kalk og disk med sit våben på, samt en messehagel af damask med en messesærk og »anden
redskab, som til et messerede hører«.25 Endvi
dere fandtes en række pengebeholdere, hvoraf
S. Jørgens blok skulle være forsynet med to lå
se, til den ene skulle forstanderen have en nøgle
og til den anden »en på de fattige syge menne
skers vegne«.12
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Ramsing: Hist. og Top. II, 164.
DiplDan. 2. rk. I nr. 332.
3 KbhDipl. I nr. 21.
4 ÆldDaArkReg. IV, 224 f.
5 Den skitseprægede tegning i Resens Atlas (fig. 14),
giver ikke grundlag for en sikker identifikation af
den i seglet afbildede helgen. Men Langebek, der må
have set et aftryk, identificerer helgenen som S.
Olaf.
6 Vilh. Møller-Christensen i KultHistLeks. VI, 679.
7 DiplDan. 3. rk. VIII nr. 151.
8 Roskildebispens jordebog s. III og 128.
9 KbhDipl. IV nr. 26.
10
Kr. Erslev: Testamenter fra Danmarks Middelal
der indtil 1450, 1901, s. 211.
11 KbhDipl. IV nr. 375.
12 KbbhDipl. I nr. 195.
13
KhDipl. IV nr. 158. Når Ramsing i Hist. og Top.
II, 165, mener, at hospitalet har været underlagt ka
pitlet i København, bygger han på en fejltolkning af
dette brev. Med »arilds tid« menes tiden efter 1415
(KbhDipl. IV nr. 26) og der er således ikke tale om
en gammel gæsteriafgift, men om en gensidig testa
mentarisk bestemmelse.
14
Jfr. Erik Skov i KultHistLeks. VI, 682f. og
KbhDipl. IV nr. 279.
15 KbhDipl. II nr. 216 og 218.
16
Rørdam: Kirker og Klostre s. 335-39, samt Kong
Frederik
Den
Førstes
danske
Registranter,
udg.
Kr. Erslev og W. Mollerup, 1879, s. 127.
17 KbhDipl. IV nr. 423.
18 Nielsen: Kbh. Hist. I, 189.
19
C. E. F. Reinhart: Kommunitetet og Regentsen fra
deres stiftelse indtil vore Dage, i HistT. 3. rk. III,
1862-64, s. 128.
20 HofmFund. X, 42.
21 KbhDipl. I nr. 404.
22 KbhDipl. I nr. 427.
23
Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve.
Udg. C. F. Bricka og J. A. Fridericia, I, 1887-89,
s. 191.
24
Rørdam: Kirker og Klostre, s. 335; Henry Peter
sen: Danske Gejstlige Sigiller fra Middelalderen,
1886, tolker s. 35f. figuren som Lazarus, hvilket
næppe er tilfældet.
25 KbhDipl. IV nr. 132.
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Litteratur: Rørdam: Kirker og Klostre s. 331-42. – Nielsen: Kbh. Hist. I, 183-90. – Ramsing: Hist. og
Top. II, 164-67.
Se i øvrigt arkivalier og litteratur for de forsvund
ne kirker i København i almindelighed, s. 233.
Beskrivelse ved Sven Rask. Redaktionen afsluttet
juni 1985.
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S. GEORGE’S (JØRGENS) CHAPEL
Copenhagen’s leper hospital stood a good dis
tance away from the West Gate, and by the
high road south-west of the present S.Jørgen’s
lake (fig. 2, 3). The precise site of the hospital
has never been found. It was probably founded
between 1254 and 1261, and seems originally to
have been dedicated to S. Olaf. Its patron saint
S. George (Jørgen) mentioned in records for
the first time in 1368. Even in the first decade

of the 1600s the building was used as an isola
tion hospital, but the complex was pulled
down when a new defence work was built by
the lakes in the 1620s. The buildings are shown
in a view of Copenhagen from 1587 (fig. 13),
although the Chapel cannot be identified. Re
cords mention several gifts to the furnishings
of the Chapel, and altars dedicated to Our Lady
(founded 1476) and S. Olaf (mentioned 1530).

S. GERTRUDS KAPEL
NOTER S. 30

Kapeller, viet de vejfaren
des beskytter S. Gertrud, lå som regel i forbin
delse med et gæstehus eller hospital ved ind
faldsvejen til en by. Således også i København
(jfr. fig. 2, 4 og 15), hvis da Bjørnebro port,
som hævdet af H. U. Ramsing, fandtes ud for
S. Gertruds Stræde.1 Her var kapellet muligvis
blevet anlagt uden hospital. Et sådant omtales i
hvert fald først efter 1524 (se ndf.). Da kapellet
ikke er nævnt i Roskildebispens jordebog fra
1377, må det være yngre. Lokaliteten S. Ger
truds omtales første gang i 1440’rne i forbindel
se med en ejendomshandel.2
Kilderne til kapellets historie er yderst spar
somme, og det er uklart, hvorfor Torben Oxe
blev henrettet på kapellets kirkegård i 1517.3
Måske benyttedes kirkegården, i lighed med,
hvad der var tilfældet ved andre Gertrudskapeller, som gravplads for forbrydere,4 men om
retterstedet derfor var lidt hæderligere eller det
modsatte, kan ikke afgøres.5
Kapellets
fabrica
(bygningsformue)
vides
kun at have modtaget en enkelt gave, nemlig
en skilling grot, skænket 1521 af Peder Peder
sen,6 men det ejede en gård i Købmagergade. I
en lejekontrakt fra 1512 bestemtes, at den årlige
afgift på fire lybske mk. skulle betales til præ
sten ved S. Gertrud, Gerid Geridson, som også
var vikar ved Vor Frue kirke.7
Dekanen ved det københavnske kollegiatkapitel havde ret til gæsteri pro visitationis over
kapellet, og selv om embedet mistede visita
tionsretten, da kapellet 1524 overlodes Claus
Jensen Denne (jfr. S. Annæ hospitalskapel) med
»alle sine hwss, jorder, hawer och alle retthe
tilligellsze«, beholdt dekanen den årlige ind
Historisk

indledning.

tægt på 10 mk. og en gylden.8 Denne aftale
bekræftedes 1530 ved sammenlægningen af de
københavnske hospitaler,9 men 17. april 1532
afhændede kronen, hvad ret og del kongen
havde i S. Gertruds kirke og kirkegård,10 hvil
ket må have omfattet den årlige afgift til de
kanen.11
Kapellet må ligesom hospitalet være blevet
nedlagt i forbindelse med overflytningen af de
syge til Helligåndshospitalet i 1530, men omta
les endnu 1555.12 Hvornår området er overgået
til privat ejendom og hospitalet indrettet til
adelsgård, vides ikke. 1573 var Otto Brockenhus i besiddelse af S. Gertruds gård.13
Beliggenhed og kirkegård. S. Gertruds kapel med

den omgivende kirkegård lå sandsynligvis på
hjørnet af S. Gertruds Stræde og Pustervig,
hvilket i dag omtrent svarer til Hovedbibliote
kets sydøsthjørne ud til Kultorvet. En del
kældre og murrester i området er ligesom fund
af ligkister sat i forbindelse med hospitalets
bygninger og kirkegård, men bygningskom
pleksets nøjagtige placering kan ikke fastslås.
Ved udgravning af Biblioteksgårdens kælder
fandtes to *tagtegl, en munk og en nonne, nu i
Nationalmuseet (inv. nr. D 89-90/1955).
Kapellet var anlagt i byens nordøstre del,
som endnu i 1500’rne var sparsomt bebygget.
Da kapellet 1524 blev overdraget Claus Jensen
Denne, gav borgmester og råd i København et
stykke af »byenns och borgers jorde« nord for
kapellet, hvorpå det ny hospital skulle opmures
af grunden og indrettes med badstue og andre
bekvemmeligheder, som syge mennesker har
særlig behov for.8
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Se i øvrigt arkivalier og litteratur for de forsvund
ne kirker i København i almindelighed, s. 223.
Beskrivelse ved Sven Rask. Redaktionen afsluttet
juni 1985.

1
Bjørnebro Port er omtalt hos Ramsing: Hist. og
Top. III, 10 og 19. Men portens eksistens er ikke
bekræftet, hverken arkæologisk eller arkivalsk.
2 Repert. 1. rk. III, udateret nr. 468. Da kildemateria
let vedr. såvel S. Gertruds kapel som beginerne i Kø
benhavn er uhyre sparsomt, kan intet siges om en
eventuel forbindelse. Det er dog tankevækkende, at
beginerne ofte havde tilknytning til S. Gertruds ka
peller og hospitalerne her, og at nogle boder i Ro
sengården – altså i S. Gertruds kapellets umiddelbare
nærhed – muligvis var beginehus; jfr. Marianne Jo
hansen: Beginer i Danmark, i Fromhed og Verdslig
hed i middelalder og renaissance. Festskrift til Thel
ma Jexlev, 1985, s. 18-23.
3
Fig. 15. Beliggenhedsplan efter kort over Køben
Arild Huitfeldt: Danmarks Riges Krønike, Chri
stian II.s. Historie, 1596 (optryk 1976), s. 58.
havn o. 1585. A: S. Gertruds kapel; B: S. Petri kirke;
4 Oloph Odenius i KultHistLeks. V, 277.
C: Vor Frue kirke; D: Nørreport; E: Hans Clausens
5 Rørdam: Kirker og Klostre s. 343 går ind for den
tårn (s. 29). Tegning MN 1984. – Site plan after a map
of Copenhagen c. 1585. A: S. Gertrude’s Chapel; B:
sidste mulighed.
6 KbhDipl. IV nr. 375.
S. Peter’s Church; C: Church of Our Lady; D: Nørre
7 KbhDipl. II nr. 203. Når Ramsing i Hist. og Top.
port (North Gate); E: Hans Clausens’s tower.
II, 168 hævder, at gudstjenesten ved kapellet vareto
ges af en vikar fra Vor Frue, overfortolker han dette
kildested.
8 KbhDipl. IV nr. 387.
KILDER OG HENVISNINGER
9 KbhDipl. IV nr. 423.
10 KbhDipl. I nr. 259.
Litteratur. L. Both: Kjøbenhavn, historisk-topogra11
Nielsen: Kbh.Hist. I, 191.
fisk beskreven, 1865, s. 143-47. – Rørdam: Kirker og
KbhDipl.
I, nr. 348.
Klostre s. 342-45. – Nielsen: Kbh. Hist. I, 190-93. – Ramsing: Hist. og12Top.
II, 168-69.
13 KbhDipl. I, nr. 353 og 487.

S. GERTRUDE’S CHAPEL

S. Gertrude’s Chapel was established between
1377 and 1440. The site of the chapel and
cemetery has been inside the town ramparts
(cf. figs. 2, 4 and 15) in a thinly populated quar
ter on the outskirts of the town. Where exactly
it stood is not known, no building remains
have been found. In 1524 a hospital was added

to the chapel, it is not known whether this had
a predecessor. The same year the chapel and
land were assigned to Claus Jensen Denne, for
the purpose of building a new hospital to re
place S. Anne’s Hospital (cf. p. 36). The hospital
was closed in 1530 and the buildings possibly
disappeared in the course of the 1500s.

Fig. 16. S. Clare klosterkirke, midt i billedet, umiddelbart til venstre for S. Nikolaj kirketårn. Udsnit af
kobberstik, udført efter Johan van Wijcks forsvundne Københavnsprospekt fra 1611 (s. 33). Nationalmuseet. – Convent Church of S. Clare, i
Wijcks view – now lost – of Copenhagen from 1611.

S. CLARE KLOSTERKIRKE
NOTER S. 34

Historisk indledning. I februar 1497 fik provsten i

Roskilde og dekanerne i Roskilde og Køben
havn befaling til at indrette et kloster af S. Cla
res orden på et passende sted. Den pavelige be
faling var udstedt efter ansøgning fra kong
Hans og dronning Christine,1 og de følgende år
arbejdede dronningen ihærdigt for at fremme
klosterets opbygning. Da klosteret opførtes på
en grund, der kort tid før kaldtes hushaven og
var urtehave til Københavns slot,2 må konge
parret have skænket denne, ligesom dronnin

gen og hendes hoffolk de følgende år gav bety
delige pengegaver til klosteret.3 Dronningens
ophold i Sverige 1501-03 forsinkede muligvis
byggeriet, men 1505, på ordensstifteren S. Cla
ras translationsdag (2. okt.), blev søstrene ind
ført i klosteret.4
Dronning Christine hjalp også med at skaffe
relikvier. I tre pavebreve fra 1501, 1504 og 1506
fik hun tilladelse til at skaffe relikvier af de
10.000 riddere og de 11.000 jomfruer fra et klo
ster ved Rom og byen Køln.5 Og 1506 fik hun
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det nu er på et års tid«.9 Der skulle imidlertid gå
yderligere fem år, før ordenen enten opgav at
føre klosteret videre eller blev tvunget til at
forlade det. I januar 1532 havde læg- og terminssøstrene, hvis opgave det var at indsamle
almisser til nonnerne, forladt den gård uden for
klosteret, som de havde boet i, og kongen
skænkede den bort.10 Hvorledes nonnerne har
klaret sig herefter, er uklart, men ifølge beret
ningen til franciskanerordenens generalkapitel i
1535 var klosteret endnu på dette tidspunkt i
funktion.11 Nonnerne har dog næppe klaret sig
igennem byens belejring 1535-36.
De følgende årtier disponerede kronen over
området. Før 1543 var dele af klosterkomplek
set blevet indrettet til møntergård,12 mens re
sten benyttedes til andre formål. Eksempelvis
indlagdes et parti tjære i kirken i 1558.13 Fra
1574 benyttede byens tyske menighed kirken,

Fig. 17. S. Clare kloster (A). Beliggenhedsplan, tegnet på grundlag af fig. 18, men med angivelse af de
1981 påviste fundamenter. B: S. Clare mur; C: Øster
Vold. Tegning MN 1984. – S. Clare’s Convent (A).
Site plan, drawn on the basis of fig. 18, but with the
addition of the foundations found in 1981. B: S. Clare’s
wall; C: Øster Vold (East Rampart).

udvirket, at de, der besøgte klosterkirken ved
festerne jule- og påskedag, Maria bebudelse
(25. marts) og Maria himmelfart (15. aug.)
samt Clara dag (12. aug., eller måske translationsdagen 2. okt.), opnåede 10 års aflad.6 Da
klosteret tilhørte den observante retning og
derfor skulle opretholdes alene ved almisse, var
der utvivlsomt behov for at tiltrække et stort
antal pilgrimme – ligesom det var værd at sikre
den kongelige families bevågenhed. 1506 ind
rømmede paven da også det danske regentpar
patronatsret.7
De lutheranske rørelser, som i 1520’rne nåe
de København, skabte næsten øjeblikkelig van
skeligheder for byens klostre. Allerede 1527
skulle der være armod blandt søstrene i S. Cla
re,8 men da hovedstadens øvrige klostre og stif
telser ophævedes eller reformeredes i 1530, øn
skede Frederik I Clare kloster bibeholdt, »som

men 1585 flyttedes gudstjenesterne til S. Petri
kirke – og det dér værende kanonstøberi til
S. Clare.14 I foråret 1610 blev dele af kloster
komplekset nedrevet,15 og endnu 1615-16 hen
tedes i tusindvis af sten fra »den gamle kirke på
Mønten«.16
Beliggenhed. Fra Købmagergade førte strædet
Klareboderne ned til den store klostergrund,
der strakte sig fra Pilestræde til byens Øster
Vold. I nord og syd afgrænsedes grunden af de
gadeforløb, der nu benævnes Møntergade og
Sværtegade/Store Regnegade (se fig. 2, 5 og
17). Klosterbygningerne lå omtrent midt på
grunden og bredte sig ud mod strædet i nord,
hvor kirkefløjen var anlagt lidt tilbagetrukket
fra gadelinien.
S. Clare mur, hvoraf der er fundet rester i syd
og øst, omgav hele klostergrunden. I Store
Regnegade fandtes den ca. 60 cm tykke teglstensmur bevaret i seks til syv skifters højde
over det svære kampestensfundament.17
Klosterets kirkegård lå i forbindelse med kir
ken, og de kisteløse begravelser, som fandtes i
nord og nordøst såvel som i selve kirken, er
antagelig middelalderlige. Hverken den mid
delalderlige – eller den senere tyske – kirke
gårds afgrænsninger er kendt. Derimod afteg-
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møntmesteren havde ladet opføre før 1570, og
bygninger
fundamenter

fra
af

møntergårdsklosterets

og
nord-

støberitiden
og

østfløj.

Mens østfløjens fundamenter kunne følges i
hele bygningens længde, afdækkedes blot re
ster af nordfløjens østafslutning. Fundamenter

Fig. 18. Grundplan af S. Clare klosterkirke, udarbej
det af H. U. Ramsing 1924 (s. 34). Gengivet efter
Ramsing: Hist. og Top. II, 176. – Ground-plan of the
S. Clare’s Convent, measured drawing by H. U. Ram
sing 1924.

nede den senere i øst anlagte Helliggeist kirkes
fattigkirkegård, der kaldtes Wismar, sig tyde
ligt.18 Det er uvist, hvor indgangene til kloster
og kirkegård lå, og hvor der var, men da en
grund omtales som liggende nord for S. Clare
kirkerist,19 må der have været en sådan ud til
Møntergade.
Gravfund. På den del af grunden, som den
tyske menighed benyttede til kirkegård, fand
tes en del små stentøjskrukker og et par tyske
guldmønter, dukater fra 1500’rne.20
Udgravninger.
De
arkæologiske
vidnesbyrd
om klosterkomplekset er både sparsomme og
usikre. Ved totalsaneringen af området i 1906,
hvor alle huse øst for Gammel Mønt blev ned
brudt og gadenettet ændret ved anlæggelsen af
Christian IX.s Gade, fulgte H. U. Ramsing
jordarbejderne.
Ved
denne
lejlighed
fandtes
foruden rester af Poul Fechtels sjæleboder, som

Danmarks Kirker, København

til støttepiller viste, at der utvivlsomt havde
været hvælv i denne fløj, som må have rummet
kirken.
Formodningen
herom
bestyrkedes
endvidere gennem påvisning af et svært kampestensfundament i øst, der må have båret et
alter. Ramsing mente desuden at kunne afgøre,
at kirkens korgavl var retliniet og i flugt med
sidefløjens østfacade, ligesom han antog, at kor
og skib var af forskellig bredde.21
Ramsing gik ud fra, at selve klosteret bestod
af fire sammenbyggede længer, men denne i og
for sig rimelige antagelse støttes hverken af
skriftlige eller arkæologiske kilder. Ved en ud
gravning i kælderen under Gammel Mønt 35 i
efteråret 1981 fandtes dog murrester, som kan
tyde på, at klosteret har haft en vestfløj.22
Klosterkirken.
Foruden Ramsings arkæologi
23
ske undersøgelser
kendes den forsvundne klo
sterkirke fra to prospekter og det ældste kort
over København fra o. 1585. De samstemmen
de oplysninger i billedfremstillingerne afviger
dog på nogle punkter fra Ramsings udlægning
af de arkæologiske vidnesbyrd.
Det pålideligste prospekt er Jan Dircksens
stik efter Johan Classzen van Wijcks maleri fra
1611 (fig. 16). Ganske vist havde S. Clare klo
ster kirke da været i brug som kanonstøberi i et
kvart århundrede, og dele af klosterkomplekset
var blevet nedrevet, men den afbildede byg
ning er dog tydeligt nok af en anden type end
den
af
Ramsing
skitserede.
Langhuskirkens
sydside inddeles af stræbepiller i seks fag. I de
fire midterste ses høje spidsbuede vinduer,
mens tegningen er utydelig i de yderste fag.
Mod øst afsluttes koret af en tresidet, kamtak
ket gavl, kronet af et kors. Vestgavlen er ligele
des kamtakket, og over det tredie fag fra vest
ses en beskeden tagrytter.24
Da endvidere kirker med tresidede korgavle
ikke var ukendte i København o. 1500 – både
Helligåndskirken og S. Petri kirke havde så
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danne25 – er det vanskeligt at tilslutte sig Ram
sings konklusion om den retliniede korgavl.
Især da det fremgår af den grundplan, han selv
publicerede, at kirkens afslutning mod øst kun
vanskeligt lod sig erkende (jfr. fig. 18).
Ramsing var ligeledes usikker over for date
ringen af forskellige fritliggende bygninger, og
med god grund, da såvel klosteret som møn
tergården, kanonstøberiet og senere tiders be
byggelse har præget fundbilledet. Det er derfor
også uvist, om en tilbygning mellem to stræbe
piller ved kirkens nordside er et kapel, som
hævdet af Ramsing, eller er opført i forbindelse
med de senere aktiviteter i bygningen.

Se i øvrigt arkivalier og litteratur for de forsvund
ne kirker i København i almindelighed, jfr. s. 223.
Beskrivelse ved Sven Rask. Redaktionen afsluttet
juni 1985.
1

ActaPont. nr. 3564.
Nielsen: Kbh.Hist. I, 268, samt Ramsing: Kbh.
Ejendomme VIII, 53.
3
William Christensen: Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, 1904, s. 8, 25, 27, 205, 225,
359 og Repert. 2. rk. nr. 8701.
4 SRD. V, 514.
5 ActaPont. nr. 3820, 3944 og 4072.
6 ActaPont. nr. 4071.
7 ActaPont. nr. 4080.
8
C. F. Allen: Breve og Aktstykker til Oplysning af
Christiern den Andens og Frederik den Førstes Hi
storie, 1854, I, 478.
9
Kr. Erslev og W. Mollerup: Kong Frederik den
Førstes danske Registranter, 1879, s. 269.
INVENTAR
10 KbhDipl. I nr. 258.
11
Oversigt. Der er ikke bevaret inventar, hverken fra
H. C. P. Sejdelin: Diplomatarium Flensborgense,
klosterkirken eller fra den tid, da kirken benyttedes
II, 1873, s. 249.
12
af byens tyske menighed. Fra de skriftlige kilder ha
Die Deutsche St. Petri Gemeinde zu Kopenhagen,
ves dog oplysninger om enkelte genstande.
ihre Kirche, Schulen und Stiftungen 1575-1925, red.
Louis Bobé, 1925, s. 295, ved H. U. Ramsing.
13 KancBrevb. 18. sept. 1558.
†Altertavle. 21. maj 1575 betaltes maleren Anto
14
Som note 12, s. 176-78, samt DK. Kbh. By, 1,
nius Samfleth for en tavle til kirken.26
s. 232.
†Sejrværk. I juni 1508 skænkede dronning
15 Som note 12, s. 295.
Christine 24 skilling til den mand, som færdig
16
RA.
Regnskaber
1559-1660,
Rentemesterregnsgjorde et sejrværk i klosteret.27
kaber.
17
Ramsing (note 12) s. 293 og udgravningsnoter for
†Klokke. Da S. Ibs kirke i Roskilde blev ned
Købmager kvarter (Stadsarkivet: H. U. Ramsings
lagt 1574, overførtes begge kirkens klokker til
Samling nr. 41) ifølge hvilke han mener at kunne
København, hvor de skulle anvendes i den ty
følge muren fra Sværtegade 3 til Regnegade 15.
ske kirke. Kun den ene fandt imidlertid anven
18
Denne kirkegård blev taget i brug i peståret 1711
delse her.28 Klokken førtes sandsynligvis til
og afløstes 1760 af Assistens kirkegård. Jfr. DK.
Kbh. By, 1, s. 631.
S. Petri kirke, da menigheden skiftede kirke,
19 KhbDipl. I, 336.
men dens skæbne er ukendt.
20 Som note 12, s. 294.
21
Ramsing (note 12), s. 293 angiver bredden af kor
og skib til ca. 10 og 17,6 m, i Hist. og Top. II, 177
KILDER OG HENVISNINGER
(fra 1940) angives bredderne til 10 og 12 m, mens
han nu mener, der fandtes en korsgang på 5,6 m
Litteratur. Vilh. Lorenzen: De danske Francis
langs
kirkens
sydside.
kanerklostres Bygningshistorie, 1914, især s. 97-98. – Johs. Lindbæk: De
danske
Franciskanerklostre,
22
Richard Frederiksen: Sankt Clara kloster – gamle
1914, især s. 253-55. – Die Deutsche St. Petri Ge
og nye arkæologiske spor, i Københavns Bymuse
meinde zu Kopenhagen ihre Kirche, Schulen und
um 1980-81, 1982, s. 4-8. Ved udgravningen fandtes
Stiftungen 1575-1925, red. Louis Bobé, 1925, s. 176rester af en vandrende samt af en mindre bygning,
77 og 291-95. Dette sidste afsnit (Ramsing 1925) er
som udgraveren mener har ligget inde i klostergår
optrykt med mindre ændringer i Ramsing: Hist. og
den i forbindelse med vestfløjen. Der er dog stadig
Top. II, 175-78. – Rørdam: Kirker og Klostre s. 287ikke fundet
spor af hverken
vest- eller sydfløj. Ifølge
90. – Richard Frederiksen: Sankt Clara kloster – gamle og nye arkæologiske
spor, i Københavns
By
Lorenzen s. 98 skulle der være fundet spor af vestflø
museum 1980-81, 1982, s. 4-8.
jen, men dette har ikke kunnet verificeres.
23 De oprindelige optegnelser er tilsyneladende gået
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tabt, så det arkæologiske kildemateriale består ude
lukkende af oplysningerne i Ramsing 1925 (note 12,
s. 291-95) og Ramsing: Hist. og Top. II samt de der
gengivne kort (fig. 18).
24
Ifølge det ældre, mere unøjagtige stik fra 1596
(kun kendt fra Resens Atlas) prydedes korgavlen af
høje blændinger, og her angiver skravering i begge
sider, at koret har været tresidet. Endelig er østgav
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len heller ikke angivet ved en ret linie på bykortet fra
o. 1585 se s. 38.
25 DK. Kbh. By, 1, s.225f og 627f.
26 Året før havde Samfleth malet tre våbener i kirken.
Som note 16, 1575, s. 284 og 303.
27 Som note 3 s. 290.
28 DK. Kbh. Amt, s. 56.

S. CLARE’S CHURCH

The convent of S. Clare was founded at the
request of King Hans I and Queen Christine in
1497. Thus a papal edict was issued ordering
the dean in Roskilde and the deacons in
Copenhagen to establish a convent of the S.
Clare order. The royal couple donated a plot of
land in Copenhagen, and in the years to follow
the queen consort was a particularly vigorous
supporter of the scheme. She obtained, among
other items, relics of the 10,000 knights and
11,000 virgins. The nuns moved in on 2nd Oc
tober 1505. As the mendicant Order of Poor
Clares the convent was wholly dependent on
alms.
The
Lutheran
uprisings
reached
Copenhagen in the 1520s and soon caused dif
ficulties for this order. However, in 1535 the
convent seems still to have been functioning. In
the 1540s parts of the former convent buildings
were used by the mint, and between 1574-85
the German congregation in Copenhagen was
allowed to use the church. It was demolished
1615-16.
Through traces of foundations both the site

of the convent (figs. 2, 5 and 17), and part of
the perimeter walls have been established, al
though as such no archaeological excavation
has been undertaken. This quarter of the town
underwent wholesale planning and redevelop
ment in 1906. Building works were followed
by Col. H. U. Ramsing. What we know about
the position of the convent buildings is based
on his observations. Traces of the east end of
the church (the north wing) were uncovered,
and most of the east wing was located. During
a little excavation in 1981 remains of walling
came to light in the former courtyard, these
were interpreted as a small building by the west
wing. Ramsing’s identification of the east end
of the church does not agree with known de
pictions of the church, of which fig. 16 is con
sidered to be the most reliable. These show a
three-sided chancel gable. As Ramsing’s plan
(fig. 18) at this spot seems somewhat uncertain,
it can be assumed that the church had a three
sided east gable wall, like S. Peter’s and the
Chruch of the Holy Spirit in Copenhagen.
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Fig. 19. Prospekt af København, udført efter forlæg fra 1596 af Jonas Haas o. 1760. Beliggenheden af S. Annæ
kapel (nr. 11) er antagelig korrekt, hvorimod den afbildede ruin er ren fantasi (s. 37). Fra Erich Pontoppidan:
Origines Hafnienses (1760). – View of Copenhagen, made c. 1760 by Jonas Haas after proposal from 1596. The site of
S. Annæ Chapel is presumably correct, whereas the delineated ruin is pure fantasy. From Erich Pontoppidan: Origines
Hafnienses (1760).

S. ANNÆ HOSPITALSKAPEL
NOTER S. 36

Historisk indledning. Under et fængselsophold
havde Claus Jensen Denne lovet Gud og S. An
na at opføre et kapel (viet til jomfru Marias
moder, S. Anna) og et gæstehus for de fattige,
syge og »saare pockige«, der plejer at ligge på
gader og stræder i København, og som for de
res sygdoms skyld ikke kan få herberge.1 Den
ne fik bl.a. støtte af dronning Elisabeth, der i et
brev af 11. marts 1516 opfordrede alle til at un
derstøtte Claus Denne med bidrag til fuldførel
sen af det S. Anna kapel og gæstehus, som han

var begyndt at bygge, og for hvilket 15 kardi
naler i Rom samt alle rigets bisper havde ud
stedt aflads- og anbefalingsskrivelser.1
Nogle år senere faldt Denne i unåde hos
Christian II og flyttede da med alle stiftelsens
lemmer til Eskildstorp i Skåne.2 Under Køben
havns belejring 1523 må såvel hospitalsbygningerne som kapellet, der var opført uden for
byen, være blevet ødelagt. I hvert fald gav Fre
derik I 1524 Claus Denne tilladelse til at bygge
et nyt hospital inde i byen i tilknytning til
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S.

Gertruds kapel (se dette).3 Herefter benævn-

tes hospitalet skiftevis S. Annæ og S. Gertruds,
indtil det nedlagdes i 1530 ved de københavn
ske hospitalers reformation. Såvel hospitalets
indtægter som de syge overførtes til Helligåndshospitalet.4
Kapellets nøjagtige beliggenhed uden for volde
ne er ikke kendt.5 Jens Lauritsøn Wolf angav
1654, at S. Annæ kapel havde stået mellem Ny
boder og stranden, hvor der var anlagt en
skibsbro således, at de, der kom med skib,
kunne gå i land og op til kapellet.6 Denne op
lysning stemmer overens med en angivelse af
kapellets beliggenhed 1523,7 – og med en illu
stration i Erich Pontoppidans Origines Hafnienses (1760), der angives at være udført i 1596.8
Desværre er den der afbildede ruin kun en af de
effekter, hvormed kobberstikkeren Jonas Haas
har forbedret sit forlæg (jfr. fig. 2, 6 og 19).
Resterne af kapellet er vel senest forsvundet
ved byens belejring 1535-36.
Ifølge Wolf var kapellet i middelalderen et
valfartsmål. I sin barndom havde han hørt gam
le folk sige, at, da kapellet blev ødelagt, fandtes

der

nogle

læs

krykker,

som

bredte krøblinge havde kastet fra

mirakuløst

hel

sig.6

KILDER OG HENVISNINGER
Litteratur. Rørdam: Kirker og Klostre s. 345-58. – Nielsen: Kbh. Hist.
Top. II, 170-74.
Se i øvrigt arkivalier og litteratur for de forsvund
ne kirker i København i almindelighed, s. 223.
Beskrivelse ved Sven Rask. Redaktionen afsluttet
juni 1985.
1 Nya Handlingar Röranda Skandinaviens Historia,
Stockholm 1854, XXXV, 478.
Nielsen: Kbh. Hist. I, 193.
3 KbhDipl. IV nr. 387.
4 KbhDipl. IV nr. 423.
5 En placering af S. Annæ hospital i nærheden af en
påvist kirkegård i Olfert Fischers Gade og
Poulsgade, som hos Ramsing i Hist. og Top. II,
er urigtig. Ramsing bygger sin antagelse på en
kel af L. Both i Dagbladet 10. juni 1870, som
handler begravelser fra den i 1600’rne anlagte S.
na kirkegård.
6 Jens Lauritsøn Wolf: Encomion Regni Daniæ,
1654, s. 376.
7 KbhDipl. IV nr. 382.
8 OrigHafn. mellem s. 230 og 231.
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S. ANNE’S HOSPITAL CHAPEL

While imprisoned Claus Jensen Denne vowed
to build a chapel (consecrated to S. Anne,
mother of the Virgin Mary), and a hospice for
the destitute and sick. It received the support of
Christian II’s consort, Queen Elisabeth, among
others, and on 11th March 1516 she appealed
for benefactors to support his efforts to com
plete the chapel and hospice which at the time
was under construction. The institution lay

outside the city, namely between (the later)
Nyboder and the shore by a wharf of the same
name (fig. 19). The chapel and hospice were
destroyed during the siege of Copenhagen in
1523, and its site has never been pin-pointed. In
1524, Denne was granted permission to build a
new hospital in connection with S. Gertrude’s
Chapel (see p. 30).

Fig. 20. Kirken uden for Nørreport. Udsnit i Resens Atlas 1677, visende tilstanden før byens belejring 1658
(s. 40). – The Church outside Nørreport. Detail of a view in Resen’s Atlas 1677, showing conditions before the siege of
Copenhagen in 1658.

KIRKEN UDEN FOR NØRREPORT
NOTER S. 42f.

Under pestepidemien 1546
anlagdes en kirkegård uden for Nørreport.1
Denne benyttedes senere som assistenskirkegård for de tre københavnske sognekirker (Vor
Frue, Helligåndskirken og S. Nikolaj), der del
te driftsudgifterne mellem sig.2 1565-66 opfør
tes et kapel, hvor følget kunne komme »y tørre
atth høre gutzs ord oc att faa Nogen fortrøst
ning att gaa hiem mett ...«.3 Vor Frue kirke
lagde pengene ud, men 1569 gik de andre kir
ker ind på at betale deres del.4
Historisk

indledning.

Fra 1562 havde en graver bolig ved kirkegår
den,5 men o. 1600 voksede en egentlig forstads
bebyggelse frem, og nogle større institutioner
flyttedes fra byen her ud. Da kongen under
Kalmarkrigen 24. april 1612 befalede magistra
ten at indrette et hospital til de sårede soldater,
købtes således et hus ved siden af den ny kirke
uden for Nørreport, hvilket blev spiren til by
ens første pesthus.6
I årene 1624-28 opførtes en ny kirke, som
blev indviet af biskop H. P. Resen den 18. juni
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1628.7 Kirken fungerede som almindelig sog
nekirke, mens kirkegården stadig benyttedes
som fattig- og pestkirkegård,8 ligesom henret
tede forbrydere blev begravet her.9 Det må der
for ses som et led i forfølgelsen af Vibeke Kruse
og hendes slægt, at hun blev begravet her min
dre end to måneder efter Christian IV.s død.
Fra 1650 gik det tilbage for forstadsbebyg
gelsen mellem Nørreport og søerne. I Ny Hol
lænderbyen, der oprettedes ved kongebrev af
2. juni 1651 omtrent ved Frederiksberg Rund
del, opførtes en konkurrerende kirke (jfr. DK.
Kbh. By 3, s. 342f.), og ved samme tid ned
brød man en del huse i forbindelse med fæst
ningsværkernes udbygning. Da byen 1658 for
beredte sig på en belejring, blev forstæderne
stukket i brand for at hindre fjenden i at søge
dækning i bygningerne, og Kirken udenfor
Nørreport nedbrændte til grunden.10 Da fæst
ningen København 1661 fik sin første demarkationslinie, blev byggeri mellem volden og søer
ne forbudt,11 og kirken blev derfor ikke genop
ført.
I 1620’rne fremsattes planer om at gøre ka-

Fig. 21. Kapellet uden for Nørreport o. 1585. Kirke
gården ses omgivet af et plankeværk og en træræk
ke. Udsnit af kort over København o. 1585 (s. 38 og
40). KglBibl. – Chapel outside Nørreport (North Gate)
c. 1585. The churchyard is shown enclosed by a fence and
a row of trees. Detail from a map of Copenhagen c. 1585.

pellet til sognekirke for forstadens beboere (jfr.
s. 41), og efter flere forviklinger blev de admi
nistrative forhold endelig klarlagt i 1628. Præ
steembedet forenedes med Hvidovre og skulle
betjenes af en kapellan ved Vor Frue kirke, som
fik bolig i en af kongen 1624 skænket præste
gård ved kirkegården.12 Kaldsretten var allere
de 1625 overdraget universitetet, lensmanden
og fire af de bedste sognemænd;13 kirkeværger
ne ved Vor Frue kirke, hvortil universitetet
havde patronat, skulle også være værger for
den ny kirke.12
Beliggenhed
og
kirkegård.
Kirkebygningernes
nøjagtige beliggenhed kendes ikke,14 og om
den oprindelige kirkegård vides blot, at den lå
øst for vejen, der fra Nørreport førte over
dæmningen mellem Sortedams- og Peblinge
søen. En nærmere afgrænsning kendes ikke, li
gesom en eventuel forbindelse mellem områ
dets forskellige kirkegårde, hvoraf én benytte
des
endnu 1842 (jfr. Almindelig Hospital
s. 203f.), ikke er afklaret. Sandsynligvis er der
kun tale om en kirkegård, der som følge af
fæstningsværkernes
udvidelser
og
vejændrin
ger flyttede mod nordøst (fig. 2, 7 og 23).15
Da Christian III bemærkede, at der altid gik
far, heste »og anden urenlighed« på kirkegår
den, når han kom forbi på vej til Esrum eller
Helsingør,
krævedes
forholdene
forbedret.
1556 opsattes derfor et plankeværk om kirke
gården,16 og inden for dette plantedes træer (jfr.
fig. 21).17 Da Eske Nielsens kone 1643 ønskede
at fælde et asketræ, blev ansøgningen afslået, da
de store træer skærmede kirken.18
1559 nævnes en kirkegårdsport, og samme år
blev en rist repareret.19 1643 anmodede Eske
Nielsen om at få egen dør til kirkegården.20
Gravfund. Ved jordarbejder i området er til
forskellig tid påtruffet begravelser. F.eks. 1878,
hvor der til Nationalmuseet bl.a. indleveredes
en hank til en ligkiste og noget silketøj, som
stammede fra kvindedragter.21
Kapellet 1566-1628. 1565-66 opførtes et kapel
af bindingsværk,22 oprindelig hovedsagelig be
regnet til at give ly for følget i forbindelse med
begravelser på kirkegården.4 Ved et syn 1623
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beskrives bygningen som »35 alen lang og 11,5
alen bred (ca. 22 X 7 m) med stole, kor, alter
tavle og andet, så også af fast og stærkt tømmer
opbygt ...«.23 En prædikestol angives 1567 at
have hørt Vor Frue kirke til. Den vurderedes da
at være 12 dl. værd.19
Efter den ny kirkes opførelse blev kapellet
nedrevet 1628, og tømmeret genanvendtes ved
opførelsen af en professorresidens i S. Pedersstræde.24
Sognekirken 1628-58. I marts 1623 befalede
kongen Universitetet at lade opføre en ny kir
ke,25 og efter konsistorium i juni havde faet at
vide, at den gamle bindingsværksbygning ikke
kunne skalmures, sluttedes kontrakt med Mor
ten bygmester – vel Morten Weichart – om op
førelse af en »evigvarende bygning« for 740
sletdl.26 Byggeriet gik sandsynligvis i gang i
efteråret 1624. 1625 underrettedes universitetet
om, at kongen nu ønskede, at der blev tilføjet
et tårn tækket med spån, og der tegnedes på ny
kontrakt med Morten bygmester.27 Samme år
blev der truffet beslutning om den bygningsindskrift, som skulle sættes over kirkens ind
gangsdør (se ndf.), men arbejdet gik i stå, og
22.
febr. 1627 måtte kirkeværgerne fortinge
med murmester Simon Wulf om fuldførelse af
tårnet fra den mur, som mester Morten »affuigte« og siden så høj, som det gøres fornø
dent.28 Materialemangel trak dog arbejdet i
langdrag, og først april 1628 kunne byggeriet
afsluttes.
De konkrete oplysninger om kirkebygnin
gen er sparsomme, men på nogle samtidige
kort er kirken indmålt som et langhus uden
andre tilbygninger end det lille tårn i vest.29
Hvis afbildningen, som er gengivet ved fig. 23,
er korrekt, målte langhuset ca. 42 × 15 m og
tårnet 4 × 4 m, og kirken var således henved
fire gange så stor som bindingsværkskapellet.
Endelig er kirken afbildet i Resens Atlas, hvor
tårnet vises med sadeltag (jfr. fig. 20). Dette
prospekt er imidlertid først udarbejdet efter
kirkens nedbrydning.
Som nævnt ovf. blev kirken brændt – eller
sprængt – i efteråret 1658, og de følgende år
solgtes stenene fra ruinen.30

Fig. 22. Altertavle 1569, fra Vor Frue Kirke. Blev
1624 overdraget Kirken uden for Nørreport. Udsnit
af kobberstik i anledning af Christian IV.s kroning
1596, udført af Ph. Uffenbach (s. 41). Nationalmuse
et. – Altar-piece 1569, from The Church of Our Lady.
Donated to the Church outside Nørreport in 1624. Detail
of a print published for the coronation of Christian IV
1596, executed by Ph. Uffenbach.

Bygningsindskrift.
Over
kirkens
hovedind
gang fandtes følgende indskrift: »ædem hanc
sacram jussu regiæ majestatis christiani IV ædificavit templum virginis havniense suo sump
to« (På kongelig majestæt Christian IV.s befa
ling byggede Vor Frue kirke i København for
egne midler denne hellige bygning).31
Glasmalerier. 1626 bestemtes, at kongens,
universitetets og de fire fakulteters våben skulle
indsættes i kirkens vinduer.32
INVENTAR
Oversigt. Som følge af tilknytningen til universitetet
og dettes kirker (Trinitatis og Vor Frue) bragtes en
del løst inventar hertil inden kirkens ødelæggelse,33
men alt er senere gået til grunde sammen med disse
kirkers ældste inventar.
Da kirken 1628 måtte låne det gamle alterklæde og
de små lysestager på altret i Vor Frue, indtil der blev
råd til selv at anskaffe disse ting,34 er der næppe flyt
tet meget inventar fra den gamle til den ny kirke.

†Altertavle. 1624 besluttedes, at Vor Frue kirkes

højaltertavle fra 1569 (fig. 22) skulle overdrages
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Kirken uden for Nørreport,35 hvilket også
skete.36
†Altersølv. Kalk og disk er omtalt i Trinitatis
kirkes inventarium 1686 (jfr. DK. Kbh. By 2,
s. 291) ligesom en lille alterkande på 1,5 pot i
samme kirkes inventarium 1720.37
†Pengeblok, 1658 undersøgtes, om den blok,
der blev taget af Kirken uden for Nørreport,
kunne bruges til at opbevare de penge i, som
indsamledes i de kvæstedes tavle i Vor Frue.38
†Pulpitur, antagelig opsat 1641-42, hvor der
indhentedes overslag.39
†Orgel. 1644 fik kirken en testamentarisk ga
ve til anskaffelse af et orgel,40 og da sognemændene 1646 ansøgte om tilladelse til at lade en
tredie tavle gå om i kirken til underhold af en
organist, må et sådant være blevet opstillet.41
1652 søgte sognemændene imidlertid atter om
tilladelse til at opsætte et orgel på egen bekostmng. 42
†Lysekrone. 1661 tilbød Maren Anders at
skænke den lysekrone, som tidligere havde
hængt i Kirken uden for Nørreport, til Vor
Frue kirke.43 Kronen er muligvis identisk med
den, der kom til at hænge mellem dåbskoret og
S. Rochi kapel (jfr. DK. Kbh. By. 1, s. 46f).
†Tårnur. 1637 lånte kirken 100 sletdl. til
forstrækning til det ny sejrværk med de fire

ninger om Christian IV’s Kirke uden for Nørreport
ved Kjøbenhavn, i KirkehistSaml. 2. rk. I, 1857-59,
s. 353-87.
Se i øvrigt arkivalier og litteratur for de forsvund
ne kirker i København i almindelighed, s. 223.
Beskrivelse ved Sven Rask. Redaktionen afsluttet
juni 1985.
1

Jens Lauritsøn Wolf: Encomion Regni Daniæ,
1654, s. 381 og KbhDipl. I, 347. Den historiske ind
ledning bygger i øvrigt hovedsagelig på det ovf. an
førte værk af Rørdam, i KirkehistSaml. 2. rk. I,
1857-59, s. 353-87.
2 KbhDipl. I nr. 293. Vor Frue skulle betale 41% af
udgifterne,
Helligåndskirken
35%
og
S.
Nicolaj
24%.
3 Citeret efter Rørdam (note 1), s. 386.
4 KbhDipl. I nr. 321.
5 KbhDipl. I nr. 306.
6
Huset benyttedes fra 1619 som almindeligt pest
hus, men 1632 byggedes et nyt og større pesthus på
en anden grund i forstaden. Stiftelsen forenedes 1651
med De fattiges Børnehus, som da flyttede ud fra
nogle huse i Møntergade (Nielsen: Kbh. Hist. III,
340-46).
7
KancBrevb. 25. maj 1628 og Resen: Inscript.
Haffn. s. 236.
8 KbhDipl. III nr. 650 og 701.
9 P. F. Suhm: Nye Samlinger til den Danske Histo-

solskiver.44
†Klokker. 1628 skænkede Christian IV en
klokke til kirken.45 Da kirken ødelagdes, var
der ikke tid til at fjerne klokkerne fra tårnet, og
deres rester søgtes 1660 i ruinerne.46

KILDER OG HENVISNINGER
RA. Universitetets arkiv: 12.01.18. Sager henlagt efter
arkivregistratur af 1633. – 12.01.21-22. Ditto. – 12.03.01. Acta Consistorii 1566. – 12.03.05-12. Acta
Consistorii 1619-85. – 12.13.06. Konsistoriums ko
Fig. 23. Kirken uden for Nørreport indmålt på kort
pibog 1656-58. – 18.01.01. Universitetsrgsk. ved
over København o. 1630. Foruden kirken og dæm
rentemester/kvæstor
1537-70.
–
18.01.07.
Ditto
ningen mellem Sortedams- og Peblingesøen ses det
1614-27. – 18.03.01. Universitetsrgsk. ved rektor
1644-61. – 42.11.01.-02. Frue kirke. Den borgerlige
gamle og det nye voldforløb. Bag den nye vold er
Rosenborg indtegnet. Udsnit (s. 43). Nationalmuse
værge, div. sager 1609-1856. – 42.12.01-03. Vor
et. – The Church outside Nørreport plotted in on a map of
Frue kirkes borgerlige værge. Rgsk. 1552-70, 1570Copenhagen c. 1630. Apart from the Church and the em
84, 1670-1790. – 12.13.03. Konsistoriums kopibog
bankment between the lakes of Sortedam and Peblinge, the
1600-32.
old and the new rampart can be seen. Rosenborg Castle is
Litteratur. Holger Fr. Rørdam: Historiske Efterret
shown behind the new rampart.

NOTER

rie, I, 1779-84, s. 102 og samme: Samlinger til den
Danske Historie, II, 2. hæfte, 1792-95, s. 106, samt
KbhDipl. V nr. 466.
10 KancBrevb. 9. og 11. aug. 1658.
11 Bispetid til Borgertid s. 103.
12
Rørdam, (note 1), note 7 og 27, samt s. 360 og
365f.
13 KancBrevb. 27. april.
14
O. Nielsen mente, at en mængde store grundsten
og nogle mursten, der blev opkastet sammen med
menneskeben
i
forbindelse
med
planeringsarbejder
1873, stammede fra kapellet. Ud fra det oplyste kan
der imidlertid ligeså godt være tale om rester af en
anden bygning. Det i Dagbladet 13. marts 1874 an
givne sted svarer i dag omtrent til krydset Vendersgade/Rømersgade.
15
Den ældste kirkegård var endnu i brug 1660, da
kirkegårdens to gravere søgte universitetet om hus
lejetilskud (Acta Cons. 9. aug.), og endnu 1675 før
tes selvstændigt rgsk. for kirkegården (Acta Cons.
17. juli). Men kontinuiteten må snart herefter være
brudt, da kæmneren 28. juli 1721 befaledes at tage to
gamle mænd med uden for byen, da de muligvis
kunne udpege, hvor den nedbrudte kirke og kirke
gård havde ligget (KSA, Magistratens resolutionsprot. 1719-22). Om udflugten var succesfuld, vides
ikke, men på et kort fra 1741/43 (KglBibl. kortsaml.
Frederik V.s Atlas, bd. 36 nr. 21) ses en kirkegård øst
for hovedvejen og nord for Farimagsgade, der løb
umiddelbart uden for befæstningen. Den her viste
kirkegård er forløberen for Almindelig Hospitals
kirkegård uden for Nørreport, jfr. s. 203f.
16 Rørdam (note 1), s. 383.
17
1635 fremsattes planer om at opføre en mur om
kirkegården, men det ville være blevet for dyrt.
Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve III,
1887-1947 s. 343f. – I stedet opførtes dette år et plan
keværk og et hus til graveren, jfr. RA. DaKanc. B
189. Kontraktbøger 1633-47.
18 Acta Cons. 4. nov.
19 Vor Frue kirkes borgerlige værge. Rgsk.
20 Acta Cons. 25. juli.
21 Inv. nr. D 1352. Fundene er nærmere omtalt i Na
tionaltidende 27. okt. 1878, nr. 899.
22
Et detaljeret bygningsrgsk. findes blandt Vor Frue
kirkes borgerlige værge. Rgsk.
23 Acta Cons. 9. juni.
24 Acta Cons. 17. juli 1624 og 28. juni 1628.
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Befalingen ses i sin helhed hos Rørdam s. 356f.
Acta Cons. 7. juli 1624.
27 KancBrevb. 27. april og Acta Cons. 24. maj.
28
Sag nr. 3-4-111 blandt Sager henlagt efter arkivreg. af 1633. Morten Weichart døde 4. juni 1626,
hvilket er et indicium for, at det er ham, der benæv
nes Morten bygmester.
29 Et kort fra o. 1630 findes i NM2 (fig. 23), et andet
fra 1649 på KglBibl. NyKgl.Saml. 372d folio og et
tredie fra 1659 i Krigsarkivet i Stockholm.
30
Konsistorium besluttede sig for at sælge stenene
den 22. nov. 1658, da der allerede foregik tyverier fra
tomten.
31
Resen: Inscript. Haffn. s. 237. Ifølge Acta Cons.
21. juni 1625 foreslog konsistorium da en noget an
derledes tekst, hvoraf det skulle fremgå, at kirken
var rejst til Guds ære under ledelse af Christian IV og
for Akademiets kirkes midler. Stenen tænktes smyk
ket af det kongelige monogram samt Vor Frue kirkes
og universitetets våbener.
32 Acta Cons. 27. maj.
33
Acta Cons. 10. okt. 1660: adskilligt som er over
blevet fra den nye kirke uden for Nørreport, må
herefter bruges til Hellig Trefoldighedskirken, så
vidt tjenligt er.
34 Acta Cons. 19. april.
35
Acta Cons. 6. okt. Tavlen er omtalt nærmere i
DK. Kbh. By 1, s. 32-34.
36 Ifølge Wolf, som note 1, s. 382.
37
KSA, Trinitatis kirke. Søren Mathiesens bog. In
ventarium 1720.
38 Acta Cons. 2. okt.
39 Pulpiturets eksistens bekræftes af Wolf (note 1)
40
RA. Københavns Byfoged 1642-46. Margrete
Rasmusdatter skænkede 150 sletdl. den 19. marts
1644. Det er sandsynligvis samme gave, der omtales
i Acta Cons. 13. april 1645, da der krævedes sikker
hed for de 100 dl. kurant, som Margrete »Melkedeye« havde givet til et orgelværk.
41
Acta Cons. 12. dec. Ved denne lejlighed erklærede
sognemændene sig villige til at betale, hvad det måt
te koste at lade værket sætte noget højere i vejret.
42 Acta Cons. 5. juni.
43 Acta Cons. 6. april.
44 Acta Cons. 15. sept.
45 KancBrevb. 27. maj.
46 Acta Cons. 25. april.
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KIRKEN UDEN FOR NØRREPORT

THE CHURCH OUTSIDE NØRRE PORT (NORTH GATE)

During a plague epidemic in 1546 a cemetery
was established outside Nørreport. It was later
shared by Copenhagen’s three parish churches
(Our Lady, Church of the Holy Spirit and
S. Nicholas). A half-timbered chapel (fig. 2, 7
and 21) was erected on the site in 1565-66.
About 1600 it became necessary to build a par
ish church there because of the growing sub
urbs of Copenhagen. In March 1623 the King
commanded the University to build a new
church with funds from the Church of Our
Lady (the University held the advowson right
to the Church of Our Lady). A contract was
drawn up between ’Morten master builder’,
probably
Morten
Weichart,
and
building
works began in 1624. The king commissioned
the tower in 1625. The project was taken over
by the builder Simon Wulf in 1627, and the
church was completed in April 1628. It was
consecrated on 18th June 1628. The advowson
passed to the University, the lord lietenant and
four of the worthiest parish councillors; the

churchwardenship was shared with the Church
of Our Lady.
Little is known about the church. If the
building is correctly plotted in as shown (fig.
23), it has been a singleaisled church about 42
m × 15 m with a tower to the west, 4 m × 4 m.
The church is shown in Resens Atlas (fig. 20),
but this atlas was prepared after the demolition
of the church. Even less is known about the
fittings of the church. The altar-piece (fig. 22)
came from the Church of Our Lady. In 164142 a gallery was put in, and an organ was ac
quired about 1645.
Prior to the siege of Copenhagen 1658 the
church was blown up and the suburb razed by
fire. After the Swedish War, Copenhagen was
subject to its first demarcation line, and build
ing between the rampart and the lakes was for
bidden; thus the church was never rebuilt. The
cemetery continued to be used, and a successor
to it was still used for interments in 1842.

KIRKESALEN I CHRISTIAN IV.s
TUGT- OG BØRNEHUS
NOTER S. 46

Historisk indledning. Christian IV.s Tugthus op
rettedes 1605. Den oprindelige hensigt med in
stitutionen var, at løsgængere – såvel mænd
som kvinder – her skulle tvinges til at lære et
håndværk, hvorved de kunne ernære sig efter
løsladelsen. I oktober 1605 fik Københavns
statholder derfor befaling til at pågribe så man
ge omstrejfere, som han kunne overkomme,
og indsætte dem i Tugthuset. Man begyndte ret
tidligt at optage børn, og mens udnyttelsen af
disses arbejdskraft steg, faldt de voksnes betyd
ning.1
Ved en reorganisering 1620 lagdes større
vægt på klædefabrikationen. Anstalten deltes i
et tugthus for kriminelle forbrydere og et bør
nehus for fattige og forældreløse børn, der
skulle lære et håndværk. Ved Tugthusets opret
telse havde landet faet sit første kvindefængsel,
og denne funktion bibeholdtes efter reorganise
ringen – ikke mindst for fortsat at have et sted
at anbringe prostituerede. Voksne, mandlige
løsgængere blev derimod ikke længere modta
get. I modsætning til De fattiges Børnehus i
Møntergade,2 der var forbeholdt københavn
ske børn, modtog Christian IV.s Børnehus
børn fra hele landet. Af de indsatte i 1625 var
ca. 15 mænd, 40-50 kvinder og 5-600 børn.
Til trods for reorganiseringen gav institutio
nen bestandig underskud, selv om der navnlig i
1620’rne og 1630’rne produceredes såvel store
mængder klæde og lærred som finere luksusar
tikler. Desuden modtog man testamentariske
gaver, og der indsamledes penge bl.a. i tavler i
landets købstadskirker.3 Og selv om Tugt- og
Børnehuset indrømmedes at gøre gavn – ho
vedsagelig som opfostringshus – afvikledes in

stitutionen gradvis fra 1644 for helt at blive
nedlagt i oktober 1649. Da Børnehuset på
Christianshavn blev oprettet 1662, ydede kro
nen tilskud, men sørgede for ikke at have øko
nomisk risiko i foretagendet.
Allerede ved oprettelsen var der utvivlsomt
tilknyttet en præst, der skulle holde gudstjene
ste på søn- og helligdage, men der vides intet
herom. Det er ligeledes usikkert, hvornår en
egentlig kirkesal blev indrettet.
1622 blev det pålagt Tugthusets præst og
degn at undervise de læredrenge, der var i huset
hos udenlandske håndværksmestre ude i byen,
i deres børnelærdom.4

Fig. 24. Christian IV.s Tugt- og Børnehus 1650. Kir
kesalen var indrettet i stueetagen i den med A mar
kerede bygning. Tegnet af MN 1984 efter plan af
Olaf Olsen (s. 311). – Christian IV’s Workhouse and
Home for Waifs and Strays 1650. The Chapel was on the
ground floor in the building marked A.
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KIRKESALEN I CHRISTIAN IV’S TUGT- OG BØRNEHUS

Stiftelsen havde ikke egen kirkegård, men 16
drenge i huset skiftedes til at bære ligene til
kirkegården uden for Nørreport.5
Tugthuset
indrettedes
oprin
delig i et gammelt farveri i Farvergade, men
mindre end et år efter oprettelsen var bygnin
gerne blevet for små. I juni 1606 overflyttedes
de første fanger til det gamle Helligåndshospital, der flyttedes uden for byen til Gammel Var
tov,6 og de følgende syv år indrettedes Tugtog Børnehuset i det omfattende bygnings
kompleks (jfr. fig. 24).
En kirke er omtalt 1617, men rummet benyt
tedes da som dynemagasin. Senest fra 1618 må
kirkesalen dog have fungeret i stueetagen i det
tidligere gråbrødrefængsel (prisonet, jfr. s. 21),
hvor der holdtes gudstjeneste i hvert fald til
Bygningshistorie.

1648.
Der

haves ingen oplysninger om kirkesalens
Alteret var dog muligvis adskilt fra
resten af kirken ved et aflåst korgitter.7
indretning.

†Messehagel anskaffedes 1618.5

Et †korgitter eller en alterskranke opsattes mu
ligvis 1632.7
†Timeglas til prædikestolen anskaffedes 1633 5
†Ligbåre, nævnt 1633, da der anskaffedes et
nyt liglagen.5
†Klokke.
Tugt- og Børnehuset havde en
klokke, der ringede: til bords, til sengs og til
kirke.9
KILDER OG HENVISNINGER

RA. Civile regnskaber før 1660. Rentemesterregnskaber:

Tugt- og Børnehusets regnskaber 1606-49. – Bilag
til udgiftskonto L.a. Tugt- og Børnehuset 1608-23. – Bilag til rentemes
1589-1659. – Danske Kancelli. B 193. Kopibog over
rekvisitionsordre og beviser for udført arbejde til
Børnehusets fornødenhed 1630-33.
Litteratur: Olaf Olsen: Christian IV.s Tugt- og
Børnehus, i HistMeddKbh. 4. rk. III, 1951-54,
s. 257-356. Genoptrykt som selvstændig publikation
1978.
Se i øvrigt arkivalier og litteratur for de forsvund
ne kirker i København i almindelighed, s. 223.
Beskrivelse ved Sven Rask. Redaktionen afsluttet
juni 1985.
1 Den historiske indledning bygger hovedsagelig på

INVENTAR
Oversigt. Kirkens inventar kendes udelukkende fra
regnskaberne, og hvad der blev af genstandene ved
kirkens nedlæggelse, vides ikke.

†Alterklæder. 1622 omtaltes et grønt, 1626 an

skaffedes et med frynser og 1638 leveredes 7¾
alen fint, rødt klæde til Børnehusets skrædder,
der skulle sy et nyt.5
†Altertavlen blev ligesom prædikestolen stafferet og anstrøgen med guld og farve af Helle
Thorbensen 1622.8
†Altersølv. 1622 omtales en kalk og disk af tin,
mens kalk og disk af sølv nævnes 1625. Nogle
tinpotter omstøbtes 1624 til en vinflaske.5
†Alterstager af tin betegnes som nye 1622,
mens en af messingstagerne repareredes 1637.5

Olaf Olsen: Christian IV.s Tugt- og Børnehus, i
HistMeddKbh. 4. rk. III, 1951-54, s. 257-356 (gen
optrykt 1978).
2 Jfr. Nielsen: Kbh. Hist. III, 344-48, samt indled
ningerne til Kirken uden for Nørreport og Børnehu
set på Christianshavn.
3 KancBrevb. 30. maj 1623.
4 KbhDipl. V, nr. 97.
5 Tugt- og Børnehusets rgsk. 1606-49.
6 Jfr. DK. Kbh. By 4, s. 8f.
7 Ifølge DaKanc. B 193 leveredes 1632 materialer til
et gitterværk i kirken, og 1633 forfærdiges en lås og
en nøgle »til alteret«. Derimod er der ikke tale om,
at kirken nyindrettes 1626. De udgifter, der omtales
i forbindelse med »den ny kirke«, er afholdt i forbin
delse med byggeriet på Kirken uden for Nørreport.
8 Bilag til rentemesterrgsk.
9 DaKanc. B 193.
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CHRISTIAN IV’S HOUSE OF CORRECTION AND HOME FOR
WAIFS AND STRAYS
Christian IV’s Tugt- og Børnehus (house of cor

rection and home for waifs and strays) was
founded in 1605, on the initiative of the King.
After undergoing reorganisation in 1620 it had
more the character of a cloth mill and home for
waifs and orphans. Adult men were no longer
received, but it still continued to act as a wo
men’s prison, namely for prostitutes. In 1625,
fifteen men, forty to fifty women and between
five and six hundred children were in the in
stitution. In spite of a fairly high cloth produc
tion, and recognition of its beneficial function
as an orphanage, the institution was gradually

wound up as from 1644, and closed down fi
nally in October 1649. The annual grant to
wards its maintenance was considered too
large.
In 1606, the House of Correction and Home for
Waifs and Strays took over the buildings of the
Hospital of the Holy Ghost, and in 1617 a
church hall is recorded – at the time used as a
bedding stores. Church services were held be
tween 1618 and 1648. Nothing is known about
the fittings of the interior, and nothing has sur
vived (fig. 2, 8 and 24).

Fig. 25. Plan over Bremerholm, også kaldet Gammelholm, 1735 (s. 49)? Udsnit af udateret kort i RA. – Plan of
the Bremerholm quarter (also called Gammelholm) 1735? After undated map.

SLAVEKIRKEN PÅ BREMERHOLM
NOTER S. 49

O. 1570 oprettedes en
tvangsarbejdsanstalt
på
Bremerholm,
som
frem til 1741 modtog mænd dømt til »Bremerholms jern« eller slaveri, som det senere kald
tes.1
Den
ældste
kendte
fængselsbygning
(Trunken) opførtes o. 1620,2 og muligvis ind
rettedes allerede da en særlig kirke for fan
gerne.
Slavernes antal varierede stærkt, men i betalingsreglementerne var gennemsnitstallet i pe
rioden 1707-37 sat til 100.3 Da forvaringen af
disse mennesker blandt flådens forskellige de
poter og lagerpladser bl.a. af sikkerhedsmæssi
ge årsager ikke var hensigtsmæssig, bekendt
Historisk

indledning.

gjordes i en forordning af 27. nov. 1739, at in
gen delinkventer herefter måtte dømmes til
Bremerholm, og ved plakat af 2. jan. 1741 hen
lagdes
slaverne
under
kommandantskabet.
Herved overgik de fra sø- til landmilitæretaten,
og i maj måned samme år kunne de sidste 95
slaver overføres til Stokhuset.4
1621 beskikkedes en kapellan ved Holmens
kirke, som bl.a. skulle prædike evangeliet for
Bremerholms fanger samt fire gange om året
berette de af dem, der begærede det.5 I forbin
delse med slavernes overførsel til komman
dantskabet blev den kirkelige betjening 27. jan.
1741 overdraget garnisonspræsterne.6
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BYGNING·INVENTAR

Kirkegård? Skeletfund på Bremerholm er blevet
sat i forbindelse med en særlig Slavekirkegård.7
Men en sådans eksistens er tvivlsom. Efter at
have været »anatomien til nytte« i Anatomihu
set8 er ligene vel blevet nedsat på en af byens
fattigkirkegårde.
Bygningshistorie. Det vides ikke, hvornår Sla
vekirken blev opført, om der eventuelt har væ
ret flere, eller hvorledes forbindelsen mellem
slavehuset (Trunken) og kirken har været i den
ældste tid. Af et udateret kort (fig. 25), mulig
vis fra 1735, fremgår, at fangekirken da var
indrettet i forbindelse med nogle værksteder,
mens Trunken lå lidt derfra, jfr. fig. 26.9 Kirken
er vist som en firkantet bygning ca. 38 × 18
alen (ca. 24 × 11 m).
1741 blev de hvælvede rum i Trunken indret
tet til tjæremagasin, mens fangekirken, der var
gammel og faldefærdig, blev nedrevet.10 Den
antagelse, at der i den 1863 indviede Studenter
forening skulle indgå en rest af Slavekirken, er
derfor forkert.11

INVENTAR

Oversigt. Alt er forsvundet, og de spredte efterret
ninger om inventaret tegner et flimrende billede.
Det forhold, at dåbshandlingen for en jødisk slave
1740 ønskedes flyttet til Holmens kirke, da fængslets
kapel lidet egnede sig til højtideligheden,12 tyder på,
at inventaret i hvert fald må have været slidt. Allige
vel overtog Søkvæsthuset både en prædikestol 1699
og en altertavle 1741 og beholdt disse genstande i
henved 150 år.

†Stole. 1741 modtog Holmens materialfor
valter 16 høje ruslæderstole fra »jernfangernes«
kirke.16

KILDER OG HENVISNINGER

Tegninger. RA: De to kort findes i Søetatens kort- og
tegningssamling. Design. K. og har numrene 4
(fig. 25, kort over hele Holmen) og 111 (kort over
Gammelholm).
Se i øvrigt arkivalier og litteratur for de forsvund
ne kirker i København i almindelighed, s. 223.
Beskrivelse ved Sven Rask. Redaktionen afsluttet
juni 1985.
1 Fr. Stuckenberg: I Bremerholms Jern, i HistT.
6. rk. III, 1891-92, s. 666-91.
2
Louis Bobé: Bremerholms Kirke og Holmens Me
nighed gennem tre Aarhundreder, 1920, s. 10-11.
3 Som note 1, s. 687.
4 Som note 1, s. 690.
5 Som note 2, s. 134.
6 Reskript.
7 Eks. Berlingske Tidende 8. aug. 1862.
8 Som note 1, s. 677.
9 Foruden dette kort findes et næsten identisk, ligele
des udateret, kort over Gammelholm jfr. ovf., hvor
Slavekirken er indtegnet. Det er dette andet kort, der
er grundlaget for beliggenhedsplanen fig. 26.

†Alterklæde af rødt lærred og et alterbordsforhæng

af rødblommet plys med røde frynser aflevere
des 1741 til Søkvæsthuset.13
†Altertavle med fod leveredes ligeledes til
Søkvæsthuset,14 i hvilken forbindelse den er
nærmere omtalt s. 74.
†Kalk og disk af tin anskaffedes 1643.2
†Alterstager. 1741 blev to messingstager fra
kirken taget i forvaring.15
†Prædikestole: 1) 1699 flyttedes den stol, som
ikke blev brugt til Søkvæsthuset, jfr. s. 75. 2)
1741
blev en prædikestol (overtrukket med
grønt klæde) og et timeglas (med jernfod) taget i
forvaring.15

Danmarks Kirker, København

Fig. 26. Slavekirken på Bremerholm. Beliggenheds
plan efter udaterede kort i RA. A: kirken; B: fængselsbygningen (Trunken) (s. 49). – The Convict's

Church in Bremerholm. Site plan after undated maps. A:
Church; B: Prison (Trunken).
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10
RA. Søetaten. Søkrigskanc. Kongelige resolutio
ner 1741: 6. og 21. juni.
11
Traditionen findes f.eks. hos G. Ottesen: Slavekir
ken paa Bremerholm, i Studenterbladet, 1895-96,
sp. 300-03. Her citeres bl.a. et par linier af ruskanta
ten: »Træd ind i Hallen uden Knirken / Husk, det er
Resterne af Slavekirken«.

12

Som note 2, s. 137.
RA.
Søetaten,
Generalkommissariatet
(1663)1848. Kvæsthuset: Register over resolutioner 21. ju
ni 1741.
14 RA. Rtk. 2242.56. Tegnebog litra D, 6. juli 1741.
15 Som note 14, 5. juli.
16 Som note 14, 22. april.
13

THE CONVICTS’ CHAPEL

About 1570 a forced labour camp was estab
lished in connection with the naval docks Bremerholm. The number of convicts (»slaver«)
varied greatly but between 1707 and 1737 the
average was one hundred men. In 1741 they
were transferred to the Military Prison (see p.
152) for security reasons.
It is not known when a special chapel for
prisoners was made, or if there were several
chapels. In 1621 a curate attached to Holmens
Church was charged with the duties of preach

ing to them, and of holding a Communion ser
vice four times a year. The known chapel ad
joined with some workshops (cf. figs. 2, 9 and
25), and its floor area measured about 24 m ×
11 m. The building was pulled down in 1741.
Nothing is known as to how the fittings were
arranged, nothing has survived. In 1699 a pul
pit was transferred from it to the Seamen’s
Hospital (cf. p. 81f.), and likewise in 1741 an
altar-piece.

Fig. 27. Prospekt af Børnehuset og Christianshavns torv 1755 (s. 56). Stik af Johan Jacob Bruun, i Novus Atlas
Daniæ, 1761. – View of the Home for Waifs and Strays and Christianshavn’s market square 1755. Print by J.J. Bruun
in »Novus Atlas Daniæ«, 1761.

KIRKEN I BØRNEHUSET PA
CHRISTIANSHAVN
NOTER S. 65

Historisk indledning. I mere end 250 år, fra 1662

til 1928, fandtes et stort fængselskompleks
nordøst
for
Christianshavn
Torv.
Bygninger
blev nedrevet og andre opført, ligesom skiften
de institutioner til forskellig tid havde til huse i
disse. Alligevel er det naturligt at behandle
Børnehusets to kirker (o. 1680-1740 og 17411817) i sammenhæng med de af Kvindefæng
slet benyttede (1864-70 og 1870-1928). Da
»Danmarks
Kirker«
hovedsagelig
medtager
bygninger og inventar ældre end 1850, vil om
talen af de sidstnævnte kirker blive kortfattet.

En beskrivelse af kompleksets øvrige bygnin
ger og de administrative omlægninger falder
uden for værkets rammer. Ndf. bringes dog en
summarisk oversigt over institutionernes hi
storie.1
De omfattende ødelæggelser under svenske
krigene (1643-45 og 1657-60) havde forstærket
den økonomiske krise, og da Christian IV.s
Tugt- og Børnehus var blevet nedlagt 1649 (se
s. 45) og De fattiges Børnehus ødelagt 1658 ved
afbrændingen af byens forstæder forud for be
lejringen (se s. 40), var der i høj grad behov for

4*
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Børnehuset på Christianshavn, som oprettedes ef

ter kongelig forordning af 18. marts 1662. Tan
ken var, at institutionen skulle fungere som op
dragelsesanstalt
for
de
mange
omstrejfende
børn, der levede af tiggeri.2 Det var endvidere
meningen, at Børnehuset ved at blive drevet
som et manufaktur skulle hvile økonomisk i sig
selv. Børnenes arbejdskraft fandtes imidlertid
ikke tilstrækkelig, hvilket var en medvirkende
årsag til, at institutionen tillige blev taget i brug
som
tvangsarbejdsanstalt
for
vagabonderende
mænd og kvinder. Større og større dele af
komplekset omdannedes med årene til et regu
lært tugthus for fanger, der var idømt hårde
straffe. 1709 indrettedes en del af Børnehuset til
rasp- og spindehus, og 1742 opførtes det be
rygtede rasphus, hvor de indsatte under usle
levevilkår udførte et fysisk krævende arbejde
ved raspning af farvetræ.

Fig. 28. Udsnit af Christian Geddes kvarterkort 1757
over Christianshavns kvarter, med Børnehuset (her
181) og »kirkegården under volden« (her 383)
(s. 53). – Section of Christian Gedde’s Copenhagen map
1757 showing the neighbourhood of Christianshavn with
the Home for Waifs and Strays (181) and »the churchyard
below the rampart« (383).

Forordningen af 20. febr. 1789 om straf for
tyveri var udtryk for et omslag i retsopfattel
sen, idet straffene herefter ikke blot skulle virke
afskrækkende, men også medvirke til den kri
minelles forbedring. Denne omlægning kom til
at præge Børnehuset, som opdeltes i et tugthus
og et forbedringshus. 1790 ændrede straffean
stalten navn til Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset.
Funktionelt såvel som administrativt prægedes
institutionen dog stadig af en sammenblanding
af fængsels- og fattigvæsen, og først ved kon
gelig resolution af 23. juni 1845 blev den admi
nistrative
forbindelse
med
fattigvæsenet
afbrudt.
I
1860’rne
udvidedes
fængselskomplekset
med den tidligere Veterinærskoles grund, hvor
der opførtes en særlig straffeanstalt for kvinder
(se ndf.), som i daglig tale kaldtes Kvindefæng
slet. 1870 blev den gamle anstalt, nu benævnt
Christianshavns Straffeanstalt, imidlertid taget i
brug som kvindefængsel, mens de mandlige
fanger overførtes til tugthuse i provinsen.
Skønt antallet af indsatte kvinder var stadig fal
dende, forblev institutionen på stedet frem til
1928, da de sidste overflyttedes til Vestre Fæng
sel, og bygningerne blev nedrevet.
Allerede fra Børnehusets oprettelse 1662 må
der have været tilknyttet en præst, hvis opgave
det var at overhøre lønlige og pålagte, åbenbare
skriftemål, holde gudstjenester mm., men em
bedets kaldshistorie er ret uklar. Frem til 1740
bestred præsten i Vartov, foruden embedet dér,
ofte embedet ved Børne- og Pesthuset.3 1698
fik de to præster ved Vartov og Børnehuset
tilladelse til at lade studenter øve sig i at prædi
ke, når de havde forfald.4 Efter en ombygning
1806 blev institutionens kirke lukket for offent
ligheden og præsteembedet nedlagt. Der ansat
tes i stedet en kapellan fra en af byens kirker til
at holde en månedlig gudstjeneste.5 Et præ
steembede blev dog atter oprettet her 1842.6
Segl. Blandt de mange skal blot det ældste
omtales. En * segl stampe, (fig. 52), 1697, 7,4 cm
lang af jern med to prægeplader. Den ene oval
3,4 × 3,2 cm med en dydefigur, Kærlighed
(Caritas), og omløbende versalindskrift: »Christianshafns Børnehusis Sigil 1697«. Den anden
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Fig. 29. Tugt-, Rasp- og Forbedringshusets brand 1817. Oliemaleri af I. C. Dahl (s. 57). Københavns Bymuse
um. – The fire which broke out at the Workhouse and Prison 1817. Painting in oils by I. C. Dahl.

ligeledes oval, 2,6 × 2,4 cm, med versalind
skriften:
»ChristiansHafns
Børnehuus
Seigl
1697«. Nu i Vestre Fængsel.7
Kirkegårde. Hvor Børnehusets første begra
velsesplads har ligget, vides ikke, da forholde
ne angående de ældste kirkegårde på Chri
stianshavn kun er lidt kendte. Sandsynligvis
benyttedes først en afdeling af kirkegården ved
»Kirken på Christianshavn« og senere efterføl
geren Vor Frelsers kirkegård (jfr. DK. Kbh.
By. 2, navnlig s. 602f). Af pladshensyn måtte
snart oprettes assistenskirkegårde til sidstnævn
te, og magistraten skænkede senest 1747 et
stykke jord til brug for Børnehusets lemmer.8
Denne kirkegård »under volden« (se fig. 28)
meldtes 1759 opfyldt, og der søgtes derfor om
en anden plads ikke for langt fra Børnehuset.
Den eneste grund, der fandtes belejlig, var én
uden for Amager port, som bønderne var villi
ge til at afstå mod erstatning.8 Kirkegården
kom til at ligge over for den nuværende Vor
Frelsers sogns kirkegård på den anden side af

Amagerbrogade, trukket et stykke tilbage fra
vejen (matr. nr. 5/1806 Amagerbro). 1775 be
tegnedes begravelsespladsen som ubrugelig om
vinteren, da den næsten altid var overflydt med
vand.9 Skønt indgrøftet og omgivet af et jord
dige,10 gav vintervejret fortsat problemer. Fra
1792 benyttedes undertiden en stue i en nærlig
gende gårds staldbygning som ligkapel, og
1812 opførtes et lille bræddeskur på kirkegår
den, beregnet for redskaber og hensættelse af
lig om vinteren, »når is, sne og vand underti
den hindrer begravelsen i nogle dage«.11 Fra
1815 blev henrettede forbrydere begravet her.12
1857 fremsattes ønske om at nedlægge kirke
gården, men hvornår det blev imødekommet,
vides ikke. 1880’rne benyttedes arealet til tøm
meroplag. Ved jordarbejder i – og syd for – Hollænderdybet er
på råt tildannede kister, foret med træuld eller
halm.13
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Fig. 30. Børnehusets facade mod Christianshavns Torv 1687. Rammetegning til Gottfred Hoffmanns kort
over København (s. 54). Københavns Bymuseum. – The facade of the Home for Waifs and Strays on to the
Christianshavn Torv (market square), 1687. Drawing on the border framing Gottfred Hoffmann’s map of Copenhagen.

BØRNEHUSETS KIRKE I
O. 1680-1740

ældste kirke og blev benyttet i alle senere fængselskirker på stedet.

1662 flyttede Børnehuset ind i de bygninger,
der allerede stod på den store grund, som strak
te sig fra Christianshavns Torv til Skt. Annæ
gade, jfr. fig. 30. Om der allerede fra begyndel
sen blev indrettet en egentlig kirkesal, vides
ikke, men en sådan er omtalt 1690.14 Det frem
går endvidere af forskellige instrukser, at der
forrettedes både dåb og vielser i kirken, men
der haves ikke kendskab til beliggenhed, ind
retning eller det faste inventar. Det er heller
ikke muligt at afgøre, hvilke genstande der se
nere overførtes til Børnehusets kirke II, men
det ndf. omtalte altersølv er anskaffet til den

INVENTAR. *Alterkalk, (fig. 31), 1696, 24 cm
høj. Sekstunget fod med graveret kors i cirkel
slag, samt indskriften: »Børnehus Kalch Oc
Disch Renoveret 1696«, med kursiv. Mellem
de retkantede skaftled en knop af barokform
med seks tunger på over- og underside. Bæge
ret er glat med let udsvejfet rand. Øverst på
foden, umiddelbart under nederste skaftled fire
stempler: mestermærke (Bøje I, 1979, 151) for
Ditlev
Brasenhauer,
Københavnsmærke
1696,
guardeinmærke for Conrad Ludolph og månedsmærke skorpionen.

INVENTAR

Da indskriften genfindes på det helt tilsva
rende berettelsessæt, og de to sæt endvidere er
af enkel udformning, kan det ikke afgøres,
hvori renoveringen 1696 bestod. Der er dog
rimeligvis blevet anskaffet to nye sæt efter
Laurits Grams tiltræden som præst i maj
1696.15
Den tilhørende *disk (fig. 31) er 16 cm i tvm.,
har indgraveret kors i cirkelslag og er stemplet
som kalken under bunden.
Begge dele er nu i Nyborg Statsfængsel.
*Oblatæske, (fig. 32), o. 1690, 3,5 cm høj og
med ovalt tvm. på 6,5 × 8,5 cm. Prydet med
en dreven blomsterranke på siden og et frugt
bundt
på
låget.
Under
bunden
graveret:
»H. C. S. T. – K. A. D. 1700« (jfr. fig. 33),
hvilket må være givernes initialer. Endvidere
to stempler »DS 16..«, rimeligvis for Didrich
Schilling. Stemplerne minder om Bøje I, 1979,
117 og 118, men kan også være en ukendt vari
ant.16 Nu i Nyborg Statsfængsel.
*Berettelsessæt, (fig. 35), 1696, den 14,3 cm
høje kalk svarer helt til den ovf. omtalte og er
stemplet på samme vis. Ligeledes disken, som
dog under bunden er forsynet med et påloddet
oblatgemme (fig. 36). 3,7 cm i tvm. og 0,8 cm
højt. Gemmet kan ikke længere åbnes. Som det
øvrige altersølv i Nyborg Statsfængsel.
*Sygekalk, (fig. 34), 1700, 14 cm høj, af tin.
På bægeret indskriften: »Børnehusets Kalck og
Disck till Curerstuen 1700«, med kursiv. Nu i
Vestre Fængsel.
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Fig. 31-33. *Altersølv. Nyborg Statsfængsel. Jakob
Gaasvig fot. 1985. 31. Alterkalk 1696 med tilhøren
de disk, af Ditlev Brasenhauer (s. 54). 32. Oblatæske
o. 1690 af Didrich Schilling (s. 55). 33. Stempler og
givernes initialer: »H.C.S.T. – K.A.D. 1700« under
oblatæskens bund (s. 55). – 31-33. *Altar plate. 31.
Chalice and paten 1696 by Ditlev Brasenhauer. 32. Wa
fer box c. 1690, possibly by Didrich Schilling. 33. Marks
and donor’s initials: »H.C.S.T. – K.A.D. 1700« on the
bottom of the wafer box.
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BØRNEHUSETS KIRKE II
1741-1817

1739-41 opførtes en ny fløj ud til Chri
stianshavns Torv (fig. 37) efter tegning af Philip
de Lange, hvis navn med tilføjelse af betegnel
sen »Architectus« fandtes i frontispicen.17 Midt
i bygningen indrettedes en rummelig kirkesal i
to etager, omgivet af funktionærboliger, arbejdssale mm. I mansardetagen var sovesale for
fangerne.18
Med årene kom institutionen til at lide af
pladsmangel, og ved en ombygning 1806-07,
efter tegning af læge, arkitekt og viceborgme
ster Jens Bang,19 blev kirken halveret. Den tid
ligere pulpituretage blev inddraget og udnyttet
som arbejdssal. Som følge af fangernes flytning
fra pulpituret til gulvet måtte kirken lukkes for
udefrakommende, hvilket ramte de indsatte og
deres pårørende. Disse havde kunnet benytte
den offentlige gudstjeneste til i det mindste at
se hinanden.20
Fig. 34-36. *Berettelsessæt og sygekalk af tin. 34.
Sygekalk 1696, af Ditlev Brasenhauer (s. 55). Ny
borg Statsfængsel. Jakob Gaasvig fot. 1985. 35. Disk
til berettelsessæt med oblatgemme, 1696 af Ditlev
Brasenhauer (s. 55). Nyborg Statsfængsel. Jakob
Gaasvig fot. 1985. 36. Sygekalk af tin, anskaffet til
fængslets sygestue 1700 (s. 55). Vestre Fængsel. NE
fot. 1984. – 34-36. *Eucharist-set and pewter chalice.
34. Chalice for the sick 1696 by Ditlev Brasenhauer. 35.
Paten with wafer compartment from Eucharist set. Ditlev
Brasenhauer 1696. 36. Pewter chalice for sick-visiting ac
quired by the Prison’s sick-bay 1700.
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Fig. 37. Børnehuset på Christianshavn. Maleri af Johannes Rach og Hans Heinrich Eegberg (s. 56). National
museet. – View of the Home for Waifs and Strays. Painting by Johannes Rach and Hans Heinrich Eegberg.

Lukningen af kirken var blot en af de forrin
gelser af fangernes levevilkår, som indtraf i dis
se år, og som førte til det voldsomme fangeoprør i 1817. Ved denne lejlighed blev fløjen ud til
torvet stukket i brand (fig. 29), og den ud
brændte totalt.
Kirkefløjens ydre. Den anselige bygning (fig.
38) var 23 fag lang, tre stokværk høj og med
mansardtag. Et ottekantet, kobberklædt kup
pelspir hævede sig over det tre fag brede, frem
springende midtparti, der indrammedes af joniske kolossalpilastre. Det midterste par bar en
trekantgavl
med
det
kongelige
monogram.
Kirkesalens placering røbedes af to høje, rund
buede vinduer, som flankerede kirkens hoved
indgang.
Den helstøbte facade virker lidt tør eller
streng, men har intet tilstræbt fængselspræg,
og bygningen kunne lige så godt have rummet
et hospital. Den umiddelbare inspiration synes
da også at være Vajsenhuset (jfr. fig. 91
s. 112f.), hvortil Philip de Lange få år tidligere

havde leveret tegninger i forbindelse med en
større ombygning. Bl.a. var hele midtpartiet
dér blevet skalmuret (jfr. s. 113).21
Kirkens indre. Frem til 1806 udfyldte kirkesa
len de to nederste stokværk i bygningens midt
parti. Indretningen af den ca. 11,25 × 12 m sto
re sal kendes fra en udateret etageplan (fig. 39),
antagelig udført o. 1750, et par knappe beskri
velser og spredte regnskabsnotitser. Et prædikestolsalter var opstillet i nordøst. Ved rum
mets fire sider fandtes et omløbende pulpitur.
Kirkens loft var gibset og smykket med »kvadraturarbejde«.22
Ændringer: 1790 byggedes et vindfang for
døren ud til torvet.23 Ved ombygningen 180607, hvor kirkens øverste etage blev inddraget
og pulpituret nedtaget, måtte prædikestolsaltret adskilles som følge af den lavere loftshøjde.
Samtidig flyttedes alterbordet en smule tilbage,
således at det kom til at stå mellem to af de
piller, som tidligere havde båret pulpituret,
men som nu bar etageadskillelsen (jfr. fig. 40). I
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Fig. 38-39. Børnehuset, opført 1739-41. 38. Hovedfacade af bygningen, hvor kirkesalen fandtes i midtpartiets
to nederste stokværk. 1:450 (s. 57). Efter »Den danske Vitruvius«, 1746, 39. Etageplan af kirkefløjens nederste
stokværk o. 1750. 1:450 (s. 57). Kgl.Bibl. – The Home for Waifs and Strays erected 1739-41. 38. Main facade of the
building, in which the Chapel occupied the central bays of the two lower storeys. After »Den danske Vitruvius«, 1746.
39. Floor plan of the first storey of the Chapel Wing c. 1750.
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det søndre hjørne udvidedes kirken med et
mindre værelse. En del af væggen blev fjernet,
således at rummet åbnede sig ind mod kirken,
men om denne udvidelse indrettedes som
»dåbskapel« eller som »sideskib«, vides ikke.
INVENTAR. Oversigt. Kendskabet til kirkens in
ventar er uhyre sparsomt, da der hverken kendes
regnskaber eller inventarier fra den første tid. Det
kan derfor ikke afgøres, om der blev overført andre
inventarstykker fra den ældre kirke end det endnu
bevarede altersølv (se ovf.). Bortset fra etageplaner
ne (fig. 39 og 40) kendes ingen afbildninger af kir
kens indre.
En del mindre inventargenstande blev anskaffet i
forbindelse med fattigvæsenets – og dermed også
Børnehusets – overdragelse til Københavns magi
strat 1781. Kongen viste dog sin fortsatte interesse
for institutionen ved at skænke 75 store og 75 små
salmebøger. Orgel, krucifiks og et maleri skænkedes
til kirken i årene før den ødelæggende brand i 1817,
hvor det kun lykkedes at redde altersølv og dåbstøj,
som ikke blev opbevaret i kirken.

†Prædikestolsalter. Alterbord og prædikestol var
indbygget i en svær 3,75 m bred trækonstruk
tion (fig. 39), og flankeredes af marmorerede
søjler, der dannede en portal, som skjulte op
gangen til prædikestolen. Det hele karakterise
redes som sirligt snedker- og billedhuggerar
bejde,18 men der haves ikke kendskab til den
oprindelige udsmykning.
Ved en ombygning 1806-07 fjernedes porta
len, og prædikestolen blev opstillet for sig
selv.23 En »såkaldt altertavle eller krucifiks« af en
gelsk tin, der 1790 blev »fastslaget« på altret,
flyttedes ved ombygningen til en placering
over døbefonten. En forsølvet lysearm til to lys,
skænket af konsistorialråd Braem og et timeglas
med kvarterer blev kasseret ved samme lej
lighed.23
†Alterklæder. 1781 fandtes et forslidt og næ
sten ubrugeligt af rødt plys samt en alterdug
med kniplinger, der 1779 var bekostet af tavle
pengene.23
*Vinkande og *dåbskande, begge af tin, næv
nes i 1781-inventariet og må være identiske
med følgende: 1) 1769, (fig. 41), 21 cm høj in
klusiv løvegæk. Under bunden indskrift med
kursiv: »Til Guds Ære og Kirkens Ziir 1769«

Fig. 40. Snit og etageplan af kirkefløjen 1814 ved Fl.
d’ Auchamp. 1:300 (s. 59). Nationalmuseet. – Crosssection and plan of first storey in the Chapel Wing.

samt et mestermærke for Andreas Olsen og
kvaliteten engelsk tin (fig. 54).24 2) 1769, (fig.
42), 17,5 cm høj. Gækken mangler. På korpus
indskrift med kursiv: »Til Guds Ære og
Kierkens Ziir An(n)o 1769«. Stemplet som
kande 1, under bunden. Begge kander er nu i
Vestre Fængsel ligesom et *kalkklæde, (fig. 43)
af rødt fløjl med broderet »INRI A(nn)o 1772«,
kantet med guldknipling. 27 cm i tvm. Anskaf
fet for tavlepenge.23
Alterudstyr: En gammel (†)messehagel blev
1781 omsyet til dåbstøj (se ndf.). Det vinrøde
silkevelour
har
et
stiliseret
blomstermønster
(jfr. fig. 44-46), der står opskåret på uopskåret
bund. Stoffet er sandsynligvis fremstillet i
1600’rnes første halvdel.25 1781 omtales endvi
dere to store messing †alterstager og en †messehagel af rødt fløjl med kors af guldgalon og kantet
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Fig. 41-42. *Vinkande og *dåbskande af tin, udført af Andreas Olsen 1769. Vestre Fængsel. NE fot. 1984. 41.
Vinkande (s. 59). 42. Dåbskande (s. 59). – 41-42. *Wine jug and baptismal ewer of pewter, executed by Andreas
Olsen in 1769. 41. Wine jug. 42. Baptismal ewer.

af samme materiale. Haglen var bekostet af
tavlepenge 1781 ligesom en †messeskjorte 1779.
1811 skænkede institutionens direktør, d’Auchamp, et †krucifiks af malm.23
†Alterskranke af jernværk omtales 1760,18 og
1781 var knæfaldet udstoppet og overtrukket
med ruslæder.23
†Bogstol til degnen anskaffedes 1810.23

Fig. 43. *Kalkklæde 1772 (s. 59). Vestre
NE fot. 1984. – *Chalice napkin 1772.

Fængsel.

†Døbefont omtales 1781, ligesom et †dåbsfad af
engelsk tin og dåbskanden (se ovf.).
*Dåbstøj: 1781 fandtes to sæt: 1) o. 1775, af
hvid toile de Marseilles, bestående af løjert
(fig. 46), smække og to huer. Løjerten måler
ca. 95 × 60 cm og kantes af galon og en lille,
syet knipling. Smække og huer er forsvundet
før 1916, mens kjolen er i Nationalmuseet (inv.
nr. D 11141). 2) 1781, af rødt silkevelour, be
stående af løjert (fig. 44), smække og to huer
(fig. 45). Sættet blev syet 1781 af en gammel
messehagel (se alterudstyr). Løjerten måler 155
cm i længden (med hætte) og er forsynet med
guldgalon og en knipling af guldtråd og lahn
langs kanten. Hættens issesøm er ligeledes kan
tet med guldknipling. Drengehuen, syet af seks
stykker, og pigehuen, syet af to, er forsynet
med samme type kniplinger og bindebændler
som
kristentøjet.
Smækken
er
forsvundet,26
men løjert og huer er i Nationalmuseet (inv.
nr. D 11139-40).
†Skriftestol fandtes 1781 bag altret og rumme
de foruden præstens egen stol to skamler. 1787
forfærdigedes et gardin af tre alen grønt rask.23
Kasseret ved nyindretningen 1806-07.
†Lukkede stole. Direktionens to lukkede stole
fandtes på kirkegulvet og var forsynet med
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Fig.
44-46.
*Dåbstøj.
Nationalmuseet.
LL.
fot. 1984. 44. Dåbskjole
1 (t.h.) o. 1775 (s. 60).
45. Dåbskjole 2 (t.v.),
syet af en gammel messehagel 1781 (s. 60). 46.
Huer, syet til dåbskjole
2
(s. 60). – 44-46.
*Christening gowns. 44.
Christening gown 1 (to the
right), c. 1775. 45. Christ
ening gown 2 (to the left)
made from an old chasuble
1781. Christening bonnets
made for gown no. 2.

vinduer.18 På etageplanen (fig. 39) er de angivet
ved kirkens »nordre« væg. På pulpituret havde
håndværksmestrene to lukkede stole, der 1790
forvandledes til en. Efter nyindretningen fand
tes kun to lukkede stole.23
†Bænke. Til forskellig tid fandtes et varieren
de antal bænke af forskellig type. På kirkegul
vet stod 13 stole for betjentene og de fanger,
der ønskede at gå til alters. Bag disse opstilledes
1787 nogle bænke til de mange tilhørere fra
staden, som efter præstens mening ikke kunne
stå, så længe gudstjenesten varede.22 1 807 be
stod beholdningen af 17 fastslagne bænke, her
af tre med ryglæn, og tre løse bænke.23
†Pengetavler. Den gamle tavle var 1803 både i
stykker og for lille til kvartalsvis at kunne rum
me »de for det meste store kobberskillinger«,
som de næppe særlig velhavende kirkegængere
fra byen lagde heri. Der blev indkøbt en ny af
mahogni med graveret elfenbensplade og drejet
træskaft.23 Pengetavler omtales ikke efter kir
kens lukning for offentligheden.

†Orgel anskaffedes 1811 ved frivillige bidrag

fra direktør d’Auchamp og andre velgørere.23
†Salmenummertavler mm. 1781 anskaffedes to
sorte trætavler med hvid påskrift: før og efter
prædiken. Og 1810 endnu en. 1811 opsattes to
»opførselstavler«.23
†Malerier og stik. 1781 fandtes et stort kobber
stykke af Christian IV med forgyldt ramme og
glas for. Og 1811 skænkede direktør d’Au
champ Frederik VI.s portræt i oliefarver med
glas og ramme samt et oliemaleri af Korsnedtagelsen.23
†Lysekrone, skænket 1773 af spisemester Si
mon Jensen, af messing med seks arme, op
hængt i en rødmalet jernstang med forgyldte
trækugler. 1781 bevilgedes, at der hver jul måt
te anskaffes lys til kronen – og alterlys – for
stiftelsens midler og ikke som hidtil for ind
samlede tavlepenge.23
†Lysearme. Foruden lysearmen på prædike
stolen fandtes en forsølvet messingarm til to
lys. Denne kasseredes 1807.23
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forskellige bedesale rundt om i komplekset. En
udtømmende redegørelse for disse tilsynela
dende ret spartansk udstyrede lokaler skal ikke
forsøges, men enkelte træk, navnlig vedrøren
de de katolske kapeller, skal meddeles.
De katolske kapeller. Mens en jødindes dåb i
Børnehusets kirke 1783 betragtedes som en så
glædelig begivenhed, at der afholdtes udgifter
på over 22 rdl. af stiftelsens midler til anskaffel
se af en passende klædning til den omvendte –
og til aflønning af politiet, der skulle holde ro
og orden i den fyldte kirke – herskede en vis
mistænksomhed over for andre trossamfunds
kirkelige betjening af fængslede og syge (jfr.
Stokhuset s. 148 og Frederiks Hospital s. 174).
Efter 1808 at have afslået en ansøgning fra
den katolske menighed om at måtte benytte
kirken fik menigheden tilladelse til at afholde
kommunion i et værelse i bygningskomplek
set.27 1814 var et kapel indrettet i forbedrings
Fig. 47. *Altertavle, 1700’rne (s. 63). Privateje. – *Altar-piece, 1700s.husets
stueetage,28 men efter branden 1817
†Ligbåre stod 1781 i ligkælderen, men kasse
måtte dette rum tages i brug som officervagtredes året efter. En ubrugelig ligvogn fandtes til
stue.27 Et nyt lokale blev dog snart stillet til
23
1803, hvor den kasseredes.
rådighed.
†Klokker. Foruden den store i spiret fandtes
Ifølge 1837-inventariet fandtes følgende in
en lille, ophængt i gården, som brugtes til at
ventarstykker i det katolske kapel: et alterbord
ringe til »kirke og mad«. Sidstnævnte omstøb
med opsats, hvorpå var malet Kristus på korset
tes 1805.23
(se ndf.); fire lysestager af kaliaturtræ (vel rødt
EDESALE OG KAPELLER
sandeltræ); en Kristus på korset udskåret i træ; en
læsepult med grønt omhæng; en mindre do.; en
Efter oprøret og kirkens brand 1817 indrettedes
fyrretræskasse indeholdende: et grønt præsteornat af silke med guldtresser, en hvid messesærk

Fig. 48. *Alterbordsforhæng (s. 63). Udateret, antagelig 1800’rne. Nationalmuseet. LL fot. 1984. – *Antepen
dium. Undated, probably 1800s.
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latinsk

messebog fra 1631 og en alterdug med frynser; to
træskamler; en træbænk og seks do. med ryg
stød; seks lange fodskamler og et maleri forestil
lende Gravlæggelsen.
Det katolske kapel 1865-1928 fandtes i stueeta
gen i den nyopførte bygning, der tillige rum
mede
undervisningslokaler
og
institutionens
store kirkesal (se ndf.). Lokalet havde en gulv
flade på ca. 6 × 6 m,29 og her fandtes: en skrifte
stol, et alterpodie med alterskranke og knæfald,
samt et alter med altertavle.30 1928 tilbød
J. P. Henriksen at ombytte det gamle orgel i det
katolske kapel med et godt, brugt harmonium. 31
*Altertavle (fig. 47) 1700’rne, olie på træ, nu i
privateje (Schweiz). Det 129,5 × 113,5 cm.
store maleri forestiller Kristus på korset, omgi
vet af Johannes og de tre Maria’er. Ved korsets
fod hovedskallen. Jesu stilling med hovedet på
venstre skulder og himmelvendt blik samt de
to nærmeste kvinders hændervridende gebær
der er forholdsvis sjældne i Golgatha-fremstillinger. En parallel findes dog i Kirke-Såby, Kø
benhavns amt. Dette maleri, der er malet i
midtfeltet på en altertavle fra 1598 oven på en
ældre Nadverfremstilling, er i Danmarks Kir
ker dateret til o. 1800.32
Andre bedesale 1817-65. I denne periode hold
tes
gudstjenester
flere
forskellige
steder
i
komplekset, men kendskabet til lokalernes ud
seende og inventarets beskaffenhed er yderst
sparsomt. I 1858/59-inventariet opregnes for
uden det bevarede inventar (se ovf.): fire altre;
to altertavler, en døbefont og en prædikestol. 1861
holdtes prædiken hver søn- og helligdag i an
staltens tre afdelinger samt hver tirsdag i »straffekvarteret«.33
Et *alterbordsforhæng (fig. 48), af uvis alder,
som er afleveret til Nationalmuseet af Straffe
anstalten på Christianshavn (inv. nr. D 11138),
må stamme fra en af disse bedesale eller måske
fra det katolske kapel. Forhænget måler 240 ×
31 cm og er samlet af fem stykker, der næppe
oprindeligt er skåret til dette brug. Det røde,
opskårne silkevelour er rimeligvis fremstillet i
Frankrig o. 1800.25

Fig. 49. Straffeanstalten på Christianshavn. A: den af
Kvindefængslet 1864-70 benyttede kirke; B: den
1870-1928 af Kvindefængslet benyttede kirke. Belig
genhedsplan efter Berggreens karréplan 1886 (s. 63).
Tegning MN 1985. – The Prison in Christianshavn. A:
The Chapel used by the Prison for Women 1864-70; B:
The Chapel used by the Prison for Women 1870-1928.
Site plan after Berggreen’s local map 1886.

KVINDEFÆNGSLETS KIRKER
I 1860’rne udvidedes fængselskomplekset med
den tidligere Veterinærskoles grund på den an
den side af Dronningensgade, hvor der opfør
tes en særlig straffeanstalt for kvinder (jfr.
fig. 49), som blev taget i brug i november 1864.
I forbindelse hermed blev den gamle anstalt,
som nu alene skulle anvendes til mandsfængsel,
underkastet en gennemgribende ombygning i
årene 1863-66.
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Fig. 50. Kvindefængslet på Christianshavn (s. 64). Efter N. S. Nebelong: Fængsel for Quindefanger paa Chri
stianshavn. – Prison for Women in Christianshavn. After N. S. Nebelong: Fængsel for Quindefanger paa Chri
stianshavn.

Da straffene for adskillige forbrydelser blev
nedsat ved straffeloven af 10. febr. 1866, sank
fangetallet betydeligt, og allerede 1870 kunne
den
ene
anstalt
undværes.34
Mandsfangerne
blev overført til tugthusene i Viborg og Hor
sens, mens den gamle anstalt blev taget i brug
som landets eneste kvindefængsel. 19. okt.
1870 forlod de sidste fanger det tidligere kvin
defængsel. Bygningerne udlejedes til Køben
havns kommune, der først benyttede dem som
arresthus, men senere også som tvangsarbejdsanstalt.
Christianshavns
Straffeanstalt
blev
nedlagt
29. marts 1928, da de kvindelige fanger over
førtes til Vestre Fængsel, hvor en særlig afde
ling en tid fungerede som selvstændig straffe
anstalt, benævnt »Statens Kvindefængsel«.
Den 1864-70 benyttede kirke. Allerede 1859 le
verede N. S. Nebelong et første udkast til opfø
relse af et kvindefængsel. Nye tegninger forelå
1860, men først august 1861 var de endelige
tegninger og overslag klar.35 De for byggeriets
igangsættelse nødvendige love stadfæstedes
23. jan. 1862, og 6. nov. 1864 blev kirkesalen
indviet.36
Som det fremgår af fig. 51, var kirken indret
tet efter det amfiteatralske princip i de to øver

ste etager i mellembygningen samt i en del af
kompleksets midterste fløj, og havde et alter
med krucifiks opstillet i forbygningen (d.e. i
nordøst). Åben tagstol. Prædikestolen var an
bragt foran altret på galleriet, som ved rum
mets sidevægge havde plads for opsynsbetjente, der skulle overvåge fangernes opførsel i den
tid, de befandt sig i kirken. På gulvet fandtes
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endnu et alter omgivet af en halvrund alter

ste etager i en bygning, der var opført midt i

skranke med knæfald. Til højre herfor en døbe

kompleksets ene gård (jfr. fig. 49). I den neder

font. De forreste 64 stole eller aflukker
(»stalls«) var forsynet med overstykke, hvilket
skulle forhindre de indsatte fanger i at se eller
kontakte andre fanger. Bag disse fandtes 17
bænke og en »ophøjning« med et orgel.37
Kirkesalen og tilsyneladende også inventaret
blev overdraget Københavns kommune 1870,
og der ses ikke at være foretaget væsentlige æn
dringer før nedlæggelsen 1921,38 da bygninger

ste etage fandtes oplagskamre, skolestuer, præsteværelser samt et katolsk kapel (se ovf.).29
Også hér var kirken indrettet efter det amfi

ne solgtes til et privat konsortium, der indrette
de beboelseslejligheder i det endnu eksisterende
kompleks.39
Om de enkelte inventarstykker vides ikke
meget. 1869-70 anskaffedes tre sæt dåbstøj.40
†Orgel, der var leveret af Fr. H. Ramus, Kø
benhavn,41 omtalt i »Organist- og Kantorem
bederne« 1906 og 1916. Ét manual med fire
stemmer: Principal 8', Gedakt 8', Fløjte 4', Oc-

men 1919 nævntes seks (jfr. fig. 53).43
†Orgler: 1) Bygget 1865 af Knud Olsen, Kø
benhavn.44 Et manual med fire stemmer, intet

tav 2'. Intet pedal. En organist blev ansat ved
kirken 1864.
Den 1870-1928 benyttede kirke. I forbindelse
med ombygningen af den gamle straffeanstalt
indrettedes,
ligeledes
efter
tegninger
af
N. S. Nebelong, en kirke, som blev indviet
15. okt. 1865.42 Kirkesalen udfyldte de to øver

teatralske princip (jfr. fig. 53) og afveg ikke væ
sentligt fra den i kvindefængslet. Altrene var
dog opstillet i sydvest. Frem til den sidste
gudstjeneste (25. marts 1928) skete næppe stør
re ændringer i rummet. Dog øgedes antallet af
aflukker (»stalls«). 1867 fandtes kun to rækker,

pedal.45
2) Bygget 1913 af I. Starup, København.
Seks stemmer og én transmission, ét manual og
pedal. Disposition: Manual: Bordun 16', Prin
cipal 8', Gedakt 8', Flute harmonique 8', Gam
ba 8', Fløjte 4'; superoktavkoppel. Pedal: Sub
bas 16' (transmission). Opmagasineredes 1928
på fængslet i Vridsløselille.46
KILDER OG HENVISNINGER
RA. Regnskaber 1660-ca. 1848. Straffeanstalter. Diver
se vedr. Børnehuset 1674-1789 (bl.a. rgsk. med bilag
1781-89). – Københavns Tugt- og Forbedringshus

Fig. 51. Tvær- og læng
desnit af den 1864 ind
viede kirkefløj (s. 64).
Efter N. S. Nebelong:
Fængsel for Quindefan
ger paa Christianshavn. – Cross-section and longi
tudinal section of the Cha
pel wing consecrated in
1864. After N. S. Nebe
long: Fængsel for Quinde
fanger paa Christianshavn.
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1790-1822. – Regnskaber 1848- . Straffeanstalter: Chri
Beskrivelse ved Sven Rask og Ulla Kjær (altertav
stianshavns Straffeanstalt 1869-72. – DaKanc.: G
len s. 63). Redaktionen afsluttet juni 1985.
128. Kommissionen angående Københavns Tugt-,
1
Rasp- og Forbedringshus 1806-12. – Justitsministeriet.
Foruden V. From: Christianshavns Straffeanstalt
Direktoratet for fængselsvæsenet: Kopibøger 1861-64. – Journaler1662-1928,
1859-66. – Brevregister
1927-29.
– KopiNielsen: Kbh.
1928 er især
benyttet:
bøger 1927-29. – Journal med registre 1928. – Jour
Hist. V, 155-60 og VI, 390-97, samt Fr. Stuckennalsager 1927-28. – Justitsministeriet. Bogholder- og
berg: Fængselsvæsenet i Danmark 1550-1839, I-II,
kasserer-kontorerne: Rgsk. for byggearbejder ved Vi
1893-96. En særlig administrationshistorisk oversigt
borg og Christianshavns Straffeanstalter.
findes i: Ældre fængselsarkiver fra København og
LASjæll. Ældre fængselsarkiver. Straffeanstalten m.v.
Møn. Foreløbig arkivregistraturer udg. af Landsar
på Christianshavn: Resolutionsprotokol 1781-1816. – Kopibøger
– Inventarieprotokol
1816-17,
kivet1860-71.
for Sjælland.
1965.
2 KbhDipl. III nr. 913.
1837, 1858/59, 1863/64, 1867/68, 1893/94, 1900/01,
3
1910/11, 1919/20. – Korrespondancejournal 1926Wiberg: Præstehist. II, 159f. og 163f. samt
37.
KbhDipl. VII nr. 708.
4 KbhDipl. VII nr. 793.
Vestre Fængsels arkiv: Diverse gamle papirer fra
5
Christianshavn. – Ifølge en fortegnelse på LASjæll.
DaKanc. G 128. Kommissionens indstilling af
fra 1962 skulle arkivet endvidere rumme en række
3. nov. 1806 og Kancelliets svar af 6. dec.
6 Ved resolution af 25. juni 1842, jfr. endvidere Wi
arkivalier, som dog ikke har kunnet lokaliseres. Det
drejer sig bl.a om: Kirkeeftersyn. – Inventarieprotoberg: Præstehist. II, 164.
7
koller mm. 1837-1936. – Journalsager 1820-1932.
Her opbevares ligeledes seglstamper for: Direktio
Tegninger. RA. Kort- og Tegningssamlingen. Direk
nen for Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset, Tugt-,
toratet for Fængselsvæsenet 1941. Afl. des. F 05-160Rasp- og Forbedringshuset, Direktøren for Straffe
1, nr. 12, Christianshavns Fængsel: Store samling,
anstalten paa Christianshavn, samt Odense Tugtder bl.a. omfatter: En opmåling af straffeanstalten
huus Segl. Endelig findes en stampe med en anden
o. 1850; div. etageplaner o. 1850; N. S. Nebelongs
udgave af det ovf. beskrevne lille præg.
8
præsentationstegninger af kvindefængselsprojekter
KSA. Historiske undersøgelser. Arkivets kopibog
1859 og 1860 samt de endelig godkendte 1861; Ne
1872, s. 189-90.
9 Konventhusets brevb. 19. okt. 1775.
belongs præsentationstegninger til ombygning af
10 Rgsk. 1791 og følgende år.
den gamle straffeanstalt 1860 (projekt) og 1862.
11 Resolutionsprotokol 29. juni 1812.
KglBibl.
Billedsamlingen.
Børnehuset
på
Chri
12 Reskript af 23. maj 1815.
stianshavn, etageplan o. 1750 (fig. 39).
13
NM2. Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset. Diverse
Erik Housted: Fra limfabrik til bankhus – nogle
etageplaner ved Fl. d’Auchamp 1814 (fig. 40).
træk af Amagerbros historie, 1978, s. 77f.
14
Div. dok.: Kontrakt mellem direktionen og in
Litteratur. V. From: Christianshavns Straffeanstalt
1662-1928, 1928.
spektøren af 6. juni 1690.
15 Wiberg: Præstehist. II, 163.
Se i øvrigt arkivalier og litteratur for de forsvund
16 Bøje I, 1979, s. 98. Oblatæsken er antagelig udført
ne kirker i København i almindelighed, s. 223.
før 1695, Schillings dødsår, da hans enke og efterføl
ger benyttede en anden type stempler.

Fig. 52. *Signeter for Børnehuset, Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset, Straffeanstalten på Christianshavn og
Odense Tugthus (s. 52 og 66, note 7). Vestre Fængsel. NE fot. 1984. – *Seals of the Home for Waifs and Strays,
the Workhouse and the Prison of Christianshavn, as well as of Odense Prison.
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Fig. 53. Kvindefængslets kirkesal II, 1893. Litografi af Knud Gamborg i Illustreret Tidende (s. 65). – The
Chapel II of the Prison for Women. Litograph from 1893.
17
S. 243 i C. Elling: Arkitekten Philip de Lange, i
Arkitekten 1930, s. 225-72.
18 Brandtaksationen 1760.
19 Jens Bang udarbejdede i disse år tegninger til et
nyt, aldrig opført, tugthus på Christianshavn. Hist
MeddKbh. 1. rk. I, 90f.
20
Selv om dette aspekt var i overensstemmelse med
tidens fremherskende ideer om fangernes isolation
fra omverdenen, ses dette argument ikke at have
indgået i kommissionens overvejelser om kirkens
lukning. DaKanc. G 128.
21
I sin artikel om de Lange (jfr. note 17) bemærker
C. Elling: »Bygningens almindelige Disposition er
utvivlsomt afhængig af J. C. Kriegers Waisenhus på
Nytorv«. Da Kriegers andel i udformningen af Vajsenshusets
kendte
facade
imidlertid
er
betydelig
mindre end tidligere antaget, og de Langes andel
større, må Børnehuset snarere siges at være afhæn
gig af sin samtids byggeskik i almindelighed.
22 Brandtaksationen 1803.
23 Rgsk.
24
Stemplet er ikke medtaget i Danske tinmærker.
Andreas Olsen er ellers omtalt s. 41.
25
Venligst oplyst af Hanne Frøsig Dalgaard, NM3
(Tekstilsamlingen), som også takkes for hjælp ved
beskrivelsen af dåbstøjet og datering af alterbordsforhænget.
26
Hverken huer til dette sæt eller smækker til de to
sæt er medtaget i en fortegnelse over genstande i

»Fængselshistorisk
Samling
paa
Christianshavns
Straffeanstalt«,
udarbejdet
af
Hugo
Matthiessen
1916 (korrespondancearkivet NM2).
27
LASjæll. Sankt Ansgars kirkes arkiv. Korrespon
dance mm.: Kapellet i Tugt-, Rasp- og Forbedrings
huset.
28 Ifølge dAuchamps etageplaner.
29
Etageplaner, snit og opstalter i: Beretning om
Straffeanstalternes Tilstand 1873-91.
30 Brandtaksation 1867.
31 Div. gamle papirer fra Christianshavn.
32 DK Kbh. Amt. s. 859.
33 Kopibøger 1861-64.
34
From (note 1), s. 34. Hans beskrivelse ligger lige
ledes til grund for den følgende redegørelse.
35
Tegningerne til kvindefængslet og ombygningen
af straffeanstalten leveredes henholdsvis 6. og 17.
aug. 1861. Tegningerne findes i RA (jfr. ovf.) lige
som de ældre projekter.
36 Journaler 1859-66.
37 Brandtaksationen 1865.
38
1864 var kirken under reperation i tre uger, men
det vides ikke, hvad der skete ved den lejlighed (ko
pibøger 1860-71).
39 Brandtaksationerne 1885-1921.
40 Rgsk. 1869-72.
41
Rgsk. for byggearbejder ved Viborg og Chri
stianshavns Straffeanstalter.
42 Kopibøger 1860-71.
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Brandtaksationerne.
Knud Olsen: Orgelfortegnelse, I. Starup & Søns
arkiv. Orglet til »Fengslet paa Christianshavn« afle
veredes 3. april 1865.
45 Organist- og Kantorembederne, 1906, s. 17.
46
I. Starup & Søns arkiv, læg vedr. Vridsløselille
fængselskirke.
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Fig. 54. Bunden af kande 1 (s. 59), med indskrift og
Andreas Olsens mærke for kvaliteten engelsk tin.
NE fot. 1984. – Bottom of jug no. 1 with inscription and
Andreas Olsen’s mark signifying English pewter.

THE HOME AF WAIFS AND STRAYS
in Christianshavn was founded in
1662 as a house of correction and a home for
waifs and strays. In the course of the following
two hundred and fifty years a complex of pri
son buildings stood on this site (fig. 2, 10).
In 1790 its name was changed to Tugt-, Raspog Forbedringshuset, (workhouse and prison),
and in 1870 to Christianshavns Straffeanstalt
(prison). Women had always been sent this
house of correction, but not until 1870 were
male prisoners moved to other prisons, and the
name Kvindefængslet på Christianshavn (wo
men’s prison) was what it was generally called
afterwards.
A church is mentioned for the first time in
1690, but nothing is known about it; some of
its altar plate is preserved (figs. 31-33). In 173941 a new wing overlooking the market square,
Christianshavns Torv (fig. 38) designed by
Philip de Lange was added to the institution. A
spacious chapel was arranged in the central part
of the building (floor area 11.25 m × 12 m) on
two floors with a surrounding gallery. The
facade recalled that of the Royal Orphanage (cf.
fig. 91, p. 113), the work of de Lange a few
years earlier in connection with large-scale al
terations. The principal source of information
about the fittings of the chapel is an undated
floor plan (fig. 39), probably executed c. 1750.
Børnehuset

To the north-east can be seen a pulpit-altar, and
by the north-west wall are two closed pews for
the governors.
The design by Jens Bang for a rebuilding
carried out in 1806-07 reduced the size of the
chapel by half. Members of the public were not
now permitted to attend services in the chapel
because it was no longer possible to segregate
prisoners from ordinary churchgoers. The up
per floor had been taken for other purposes,
but a small room was added at the south corner
(cf. fig. 40). The chapel wing burnt down du
ring a prison riot in 1817 (fig. 29), and only
altar
plate
and
christening
clothes
saved
(figs. 34-36 and 41-46) as they were not kept in
the chapel.
Until the 1860s small, spartan rooms of
prayer sufficed, but on 6th November 1864 the
consecration of a large chapel in a new building
(cf. fig. 50) took place, and on 15th October
1865 another chapel was consecrated within the
bounds of the old institution. Both chapels (I:
fig. 51 and II: fig. 53) were arranged on the am
phitheatre principle and fitted with stalls in
which the prisoners could be kept in isolation.
The designs were by N. S. Nebelong. Chapel I
was abandoned in 1921, and Chapel II in 1928,
when the last of the prisoners were transferred
to Vestre Fængsel, the state prison.

Fig. 55. Søkvæsthuset på Christianshavn o. 1900. Opfostringshusets gamle bygning (jfr. fig. 62) ligger langs
kanalen, og til højre herfor ses gavlen af Bådsmandsstrædelængen, der opførtes til Søkvæsthuset i 1770’rne.
Ældre fot. af Pacht og Crone i Nationalmuseet. – The Seamen’s Hospital in Christianshavn c. 1900. The building
which formerly housed the Home for Boys (Opfostringshus) (cf. fig. 62) stands beside the canal; to the right of this is seen
the wing facing Bådsmandsstræde, added to the Seamen’s Hospital in the 1770s.

SØKVÆSTHUSETS KIRKESAL
NOTER S. 80

Fra 1658 benyttedes betegnelsen »Kvæsthus«
indledning. O. 1600 udbyggedes den
om flådens hospital, som adskilte sig fra byens
danske flåde kraftigt, og i den forbindelse op
øvrige hospitaler ved at være beregnet for syge
rettedes 1618 et sygehus for flådens mandskab.1
og især sårede bådsmænd, der skulle udskrives
Fra dette tidspunkt og indtil nedlæggelsen af
efter endt behandling. Kvæsthuset var altså
Københavns Militærhospital 1963 rådede flå
snarere
et sygehus
i moderne
forstand end et
den – enten alene eller i fællesskab med hæren – over et eller flere
sygehuse
i hovedstaden.
De
plejehjem. Dette særlige forhold understreges i
første hospitalers historie og indretning er ikke
institutionens fundatser, men i praksis – navn
kendt i detaljer, og en nøjere redegørelse for
lig efter krigsperioder – viste det sig vanskeligt
disse forhold falder uden for dette værks ram
at gennemføre en konsekvent hjemsendelse af
mer. Her skal blot beskrives de kirkesale, som
raske krøblinge. Ved kongelig resolution af
fandtes i nogle af hospitalerne.
10. maj 1721 bestemtes, at der ved SøkvæsthuHistorisk
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Fig. 56. Sejlhus-kvæsthuset for enden af reberbanen. Udsnit af kobberstik udført efter Jan van Wijcks for
svundne Københavnsprospekt fra 1611 (s. 71). Nationalmuseet. – The naval sailmaker’s yard and hospital at the
end of the ropewalk. Detail of print after Jan van Wijck’s lost Copenhagen prospect of 1611.

set skulle antages 200 pensionister, og 1746 kla
gede stadslæge Wandeler over, at hovedstadens
eneste hospitalsbygning, der var hensigtsmæs
sigt indrettet, ikke mere anvendtes efter sin op
rindelige
bestemmelse,
men
fungerede
som
plejehospital.2
Midlerne til Kvæsthusets drift skaffedes på
forskellig vis. Hovedparten indkom fra Søkvæsthusfonden, oprettet 1659;3 men der ind
samledes også penge bl.a. ved kollekter i de
københavnske kirker.4
Foruden den daglige morgen- og aftenbøn
med tilhørende salmesang skulle flådens skibspræster, ifølge Søkvæsthusets fundatser, også
holde egentlige gudstjenester. I disses fravær
var det pålagt kapellanerne ved Holmens kirke
at varetage tjenesten. Denne ordning var dog
ikke særlig praktisk, og fra o. 1700 var der som
regel knyttet en særlig præst til institutionen,
hvor der blev stillet en præstebolig til rådighed.
Søkvæsthusets kalds- og degnehistorie er imid

lertid ret uklar, og der skal ikke her gøres nær
mere rede for disse forhold. Som et kuriosum
kan nævnes, at det 1693 i forbindelse med bøn
og gudstjeneste forordnedes, at »såsnart med
den dertil forordnede klokke ringes, da enhver
sig på sit sted at indfinde og sammesteds, så
længe tjenesten varer, udi stilhed forblive.
Klokken skal ringes af den dertil bestilte me
stermands-svend ... og i ligemåde ved ham de
urolige i stilhed holdes, til hvilken ende han
skal have magt, dem som ej med det gode er at
tvinge, med en krabask at afstraffe«.5
Gudstjenesterne overværedes ikke blot af de
indlagte
og
institutionens
personale,
men
navnlig efter anskaffelsen af prædikestol, alter
tavle mm. til Søkvæsthuset ved stranden i
1690’erne søgte fremmede skippere og andre
sognefolk »i stor mængde« kirkesalen, hvilket
præsten ønskede at udnytte ved at lade en tavle
ombære til fordel for sig selv.6
Kirkegård.
Søkvæsthuset havde
ikke egen

SEJLHUS-KVÆSTHUSET 1658-68

kirkegård. I den første tid benyttede institutio
nen vel Kirkegården uden for Nørreport, men
1632 bestemtes, at lig af Holmens menighed
alene måtte begraves i den 1628 indviede Bre
merholms kirkegård,7 der lå omtrent, hvor Det
kongelige Teater nu ligger – ud for Frederik II.s
Sejlhus, der 1658-68 var indrettet som søkvæsthus. Denne begravelsesplads benyttedes som
fattigkirkegård,
indtil
Skibskirkegården,
nu
Holmens Kirkegård, blev taget i brug 1666.8
Det er dog muligt, at Søkvæsthuset anvendte
Bremerholms kirkegård frem til 1668, da insti
tutionen
flyttede
til
Børnehuset
på
Chri
stianshavn.
1710 aflønnedes en af de gamle, kvæstede sø
folk for at gå med ligvognen til kirkegården og
se til, at der blev kastet jord på de døde.9

SEJLHUS-KVÆSTHUSET 1658-68
Som led i krigsforberedelserne bestemte Frede
rik III 2. jan. 1658, at de øverste etager i Sejlhu
set på Bremerholm skulle indrettes til kvæst
hus.10 Sejlhuset var opført 1579 til kornmaga
sin, men blev senere taget i brug til sejl- og
tørrehus. Bygningen lå for enden af reberbanen
(jfr. fig. 56), og en stærkt ombygget rest findes
endnu ved Charlottenborg.11
I løbet af sommeren 1658 sattes lokalerne i
stand,10 og 12. aug. blev de første sårede ind
bragt fra prammene i Kalveboderne.12 Der vi
des ikke meget om kvæsthusets indretning eller
om den kirkelige betjening, men ifølge pastor
Wallensbeks indvielsestale fandtes 1660 en præ
dikestol i institutionen.13 Da gudstjenesterne
særlig blev afholdt til trøst og opbyggelse for
de sengeliggende, sårede bådsmænd, er der
næppe blevet indrettet en egentlig kirkesal,
men blot opstillet et alter og en prædikestol i en
af sygestuerne.
1668 måtte institutionen rømme Sejlhuset,
da flåden ikke kunne undvære bygningen. Sø
kvæsthuset blev slået sammen med det 1662
oprettede børnehus, og de indlagte overførtes
sammen med inventaret til denne institutions
bygninger på Christianshavn.
Under Skånske krig (1675-79) blev Sejlhuset
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atter benyttet som kvæsthus, men da krigs
handlingerne ebbede ud, og strømmen af såre
de aftog, ønskede admiralitetet l. febr. 1679
Sejlhus-kvæsthuset lukket: »For at forekomme
den fare, som Holmen er undergivet ved at lys
brænde sildigt i Kvæsthuset, hvorudover en ulykke formedelst uagtsomme mennesker snart
kunne forårsages ,..«.14

SØKVÆSTHUSET VED STRANDEN
1686-1777
Mindre end syv år efter sammenlægningen
med Børnehuset på Christianshavn skiltes in
stitutionerne atter. Børnehusets forpligtelser til
at modtage kvæstede ophørte 1675, og sand
synligvis oprettedes samme år et fælles kvæst
hus for hær og flåde i Guldhuset i Rigensgade.15
Allerede 1682 købtes imidlertid en ny grund,
hvor der kunne flyttes ind i nogle stående byg
ninger i Lille Strandstræde og opføres en ny
bygning ud til havnen.
Den officielle benævnelse »Kongelig Maje
stæts Søe- og Land-Militiens Qvæsthuus« vi
ser, at institutionen var for begge værns perso
nel; men 1688 bestemtes, at sygehuset alene

Fig. 57. Søkvæsthuset ved Stranden. Beliggenheds
plan efter Gedde 1757. Tegning MN 1984. – The
Seamen’s Hospital by Stranden. Site plan after Gedde
1757.
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Fig. 58. Søkvæsthuset ved Stranden. Maleri af Johannes Rach og Hans Heinrich Eegberg 1749 (s. 72). Natio
nalmuseet. – The Seamen’s Hospital by Stranden. Painting by Johannes Rach and Hans Heinrich Eegberg 1749.

skulle modtage Søetatens mandskab. Så sent
som år 1700 modtoges dog enkelte soldater.16
1777 flyttede institutionen tilbage til Chri
stianshavn – ikke for at skaffe bedre forhold for
de indlagte, men fordi den fordelagtige belig
genhed ved havnen tænktes at kunne gavne de
spirende
handelskompagnier
(jfr.
Almindelig
hospital s. 202).
Harsdorjrffs ombygningsforslag 1770. Inden Sø
kvæsthuset blev flyttet, fremsattes forslag til en
ombygning. C. F. Harsdorff udarbejdede teg
ninger til såvel et kvæsthus for 1500 mand som
et for 500 mand.17 Her skal blot nævnes, at
Harsdorff i begge tilfælde forestillede sig et ka
pel indrettet i en af de store sygestuer på første
etage (fig. 59). Adgang til de forskellige etager
var henlagt til et »trappetårn« til gården, mens
et prædikestolsalter skulle opstilles foran den
blændede, tidligere hoveddør.

Bygningshistorie.
Grundstenen
blev
nedlagt
26. maj 1684 af kronprins Frederik, og det nye
kvæsthus, der lå på hjørnet af Kvæsthusgade og
S. Annæ plads (fig. 57), blev meldt færdigt
30. nov. 1686. Byggeriet lededes af Hans van
Steenwinkel III, der sandsynligvis også har le
veret tegningerne til huset.18 En egentlig kirke
sal fandtes ikke oprindelig, men blev først ind
rettet i løbet af 1730’rne i et stort lokale i stue
etagens østre halvdel. Beliggenheden kom der
for ikke til at afspejle sig udadtil. Efter opstil
lingen af den store altertavle 1741 (s. 74) blev et
vindue dog blændet med brædder, ligesom det
lille, runde vindue 1756 erstattedes af en ny,
stor vindueskarm. Sidstnævnte vindue må væ
re det ved prædikestolen, der 1760 omtaltes
som halvt tilmuret.9
Det Forenede Dampskibs Selskab købte 1872
bygningen, som herefter blev stærkt ombyg-

INDRETNING
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Fig. 59. Plan af første etage i det af C. F. Harsdorff 1770 projekterede kvæsthus. 1:600 (s. 72). Tegning MN
1985 efter plan af Harsdorff, RA. – Plan of first floor of the Seamen’s Hospital proposed by C. F. Harsdorff 1770.

get, men store partier af kvæsthusets ydermure
blev bevaret, indkapslet i de ny facader.
Kirkesalens indretning. I løbet af 1730’rne æn
drede logement nr. 4 betegnelse fra Bådsmandsstuen til Kirkestuen, hvilket afspejler,
hvor stærkt den oprindelige sygestue efterhån
den havde skiftet karakter ved anskaffelse af
forskelligt kirkeinventar. Til støtte for en be
skrivelse eksisterer kun fa, sparsomme efterret
ninger og en enkelt tegning (fig. 60). Ifølge
Jonge »... var de 10 fag på højre hånd af ind
gangsdøren indrettet til en prædikestue, hvor
der blev holdt gudstjeneste af Kvæsthuspræsten
hver søn- og helligdags formiddag kl. 10 for
samtlige Kvæsthuslemmer. Midt i samme store
stue stod en meget stor vindovn, hvori daglig
holdtes varme for de syge, som lå herinde og
kunne på deres senge ligge og høre præ
diken«.19

Fra forstuen førte en dør ind til et vindfang,
der flankeredes af to små kamre, hvoraf det
højre 1732 blev indrettet til kirkestol for »Generalcommissariatets Herrer« (s. 75f). I det fjer
neste hjørne ved gavlen var afskilt et lokum
med vandrende. Midt for den ene langside ud
til Kvæsthusgade fandtes en prædikestol (s. 75)
og fra 1741 ses en altertavle (s. 74) at være op
stillet inden for en alterskranke (s. 75, jfr. også
fig. 60).
Hvordan væggene og loftet har været udfor
met, vides ikke. Hvad interiørets bemaling an
går, nævnes 1699 en staffering af paneler og
lister med hvidt. 1741-42 maledes træværk og
lister med mørkegult og hvidt. Hertil kommer
spredte oplysninger om inventarets farver (jfr.
s. 75f). Gulvene i Søkvæsthuset var overalt lagt
med røde astrag.
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Fig. 60. Søkvæsthuset ved Stranden, opmåling 1770 af C. F. Harsdorff. A: kirkesalen; B: den lukkede stol for
Generalkommissariatets medlemmer (s. 73). 1:600. RA. – The Seamen’s Hospital by Stranden, measured drawing

by C. F. Harsdorff 1770. A: chapel; B: closed pew for the members of the General Commissariat.

INVENTAR. Oversigt. På nær alterstagerne er alt
inventaret forsvundet, og det er derfor vanskeligt at
udtale sig om de enkelte inventargenstandes kunst
neriske eller håndværksmæssige kvalitet. Man skulle
på forhånd ikke forvente særlig meget af en prædike
stol eller en altertavle, der oprindelig havde været
opstillet i Slavekirken på Holmen (jfr. s. 48f), men
når Søkvæsthusets direktion ønskede at opstille gen
standene – og ikke lod dem udskifte – er det næppe
en rimelig betragtning.
De fleste oplysninger om inventaret stammer fra
Søkvæsthusets regnskaber, og der henvises generelt
til disse (med bilag), således at notetal kun forekom
mer, hvor oplysninger ikke stammer derfra.

†Alterborde. 1699 blev et bord opsat »om prædi
kestolen«, som dette år var kommet til Sø
kvæsthuset fra Holmen. De følgende år omta
les det lille fyrretræsbord som et selvstændigt
inventarstykke. Og efter opstilling af et nyt al
terbord 1741 til altertavlen fra Slavekirken
nævnes det lille bord med skuffer under, som
havde været brugt som alter i inventarierne
frem til 1763.
†Alterklæder. 1725 fandtes en tyndslidt alter
dug af drejl, der endnu 1763 betegnedes som
brugelig. 1741 modtog Søkvæsthuset et alter
klæde af rødt lærred og et alterbordsforhæng af
rødblommet plys med røde frynser (4 alen
alen bredt) fra Slavekirken på
langt og
Holmen.20 Samme år forærede et anonymt æg-

tepar en alterdug af kammerdug, med kniplin
ger. Alle de 1741 erhvervede klæder overførtes
til Søkvæsthuset på Christianshavn.
†Altertavle. 1741 blev Slavekirkens altertavle
overflyttet til Søkvæsthuset og opstillet ved si
den af prædikestolen, hvilket medførte, at
»tralværket omkring koret« (dvs. alterskran
ken) måtte gøres større, ligesom et vindue bag
tavlen blev blændet (se ovf.). Tavlen overførtes
1777 til kirkesalen på Christianshavn, og be
skrives 1786 som malet på lærred og udsmyk
ket med billedhuggerarbejde. Den fandtes end
nu 1864 i Søkvæsthuset,21 men omtales ikke i
brandtaksationen 1868.
†Altersølv. I en kommentar til regnskabet be
mærker
kvæsthusskriveren
1683,
at
præsten
ved
Garnisionskirken
hr.
Christen
tidligere
havde opbevaret kalk og disk af krontin i sit
kammer ved kvæsthuset (i Rigensgade), idet de
blev brugt dagligt. Da genstandene nu var
bortkommet, beordredes skriveren til atter at
skaffe dem til veje.22 Dette lykkedes tilsynela
dende, men det er vanskeligt at følge de for
skellige sæt tintøj. 1693 købtes en tinflaske på ½
pot til vin af kandestøber Peder Hansen; 1700
erhvervedes (muligvis som gave) kalk, disk og
vinflaske med dobbelt skrue, alt af krontin; 1712
atter kalk og disk af tin, og 1725 var beholdnin
gen kommet op på fire sæt af en samlet vægt på

ALTERSTAGER·ALTERSKRANKE·DÅBSFAD·PRÆDIKESTOL·STOLE

fem pd., samt yderligere to sæt, som leveredes
dette år af rådmand Fogh. Alt dette tintøj over
førtes
til
Søkvæsthuset
på
Christianshavn,
hvorfra det blev solgt ved auktion 13. maj
1816.

*

Alterstager (fig. 61). 1712 betaltes »rotgitter«

(d.e. bronzestøber) Henrik Tessin 9 rdl. 32 sk.
for et par alterstager på 28 pd. messing. De 51
cm høje stager har flad lyseskål, treleddet skaft
(cylinder med skaftring over baluster og et
agernformet led) og fod med to hulkele. Sta
gerne overførtes til Søkvæsthuset på Chri
stianshavn, hvorfra de afleveredes til Søetatens
hospital i Nyboder 8. sept. 1847. Nu i Orlogsmuseet (inv. nr. 3618 og 3619/1983).
†Alterskranke, 1699, forsynet med to døre
med lås, forfærdiget af Burckart Snedker. De
syv eller otte fag gitterværk maledes samme år
med dunkel okkerfarve af Friderich Ubelacker.
1741 tilføjedes tre fag for at skaffe plads til den
dette år opstillede altertavle, og alterskranken
beklædtes med stof fra to gardiner af rødt trille,
som var foræret til formålet. 1753 blev skran
ken gjort lavere, og 1756 anbragtes et knæfald
bestående af fire sammenhæftede skamler, ud
stoppet med krøluld og betrukket med lærred.
Skranken med knæfald overførtes til Søkvæst
huset på Christianshavn, hvor den endnu fand
tes 1864.21
†Dåbsfad, 1751, af engelsk tin købt af kande
støber Schønefeldts enke. Fadet, der vejede 5¾
pd.,
overførtes
til
Søkvæsthuset
på
Chri
stianshavn 1777. Selv om det 1785 lå på loftet af
fattighusbygningen, opførtes det endnu 1852 i
inventariet og udgjorde dermed sammen med
en klokke det sidste løse kirkeinventar i byg
ningen. Da en font aldrig nævnes, må fadet
være blevet stillet på et bord, når det en sjælden
gang blev benyttet.
†Prædikestol. Allerede 1690 ønskedes en præ
dikestol opstillet, men det skete først, da præ
sten 1699 meldte, at folk trængte ind på ham,
når han gjorde tjeneste, og spurgte, om den
prædikestol, som ikke blev brugt i »Fangernes
Kirke«,
kunne
blive
overflyttet.5
Burchart
Snedker reparerede den gamle prædikestol fra
Slavekirken og gjorde en ny opgang, ligesom
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han betaltes for et bord »i koret om prædike
stolen«. Samtidig fik prædikestolen med op
gang »egefarve«. Stolen blev placeret bag – og
over – alterbordet, men tilsyneladende uden at
sammenbygges med dette.
1737 forærede et anonymt ægtepar dels et
rødt plys omhæng med kamelhårsfrynser og
dels et timeglas med fire glas. Timeglasset er
stattede et ældre med tre glas, som ægteparret
fik tilbage efter forlangende.
Prædikestol med timeglas overførtes til Sø
kvæsthuset på Christianshavn, hvor en himmel
nævnes 1786, uden at det kan afgøres, om der
er sket en nyanskaffelse. Timeglasset solgtes på
auktion 13. maj 1816, mens prædikestolen end
nu 1864 fandtes i bygningen.21
†Stolestader. Ud over nedennævnte herskabs
stol omtales hverken stole eller bænke i regn
skaberne før 1777.23 Herskabsstolen indrettedes
1732 til Generalkommissariatets medlemmer i
det lille kammer til højre for vindfanget
(fig. 60). I væggen ud til Bådsmandsstuen blev
indsat fire vinduer, hver med 12 franske glasru
der og forsynet med skodder. Vinduerne var

Fig. 61. *Alterstager 1712, af Henrik Tessin (s. 75).
Orlogsmuseet. NE fot. 1984. – *Altar candlesticks
1712 by Henrik Tessin.
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Fig. 62. Det kongelige Opfostringshus på Christianshavn. G. W. Baurenfeind 1753. D: første etage, hvor 1
bedesalen er placeret. 1:600 (s. 78). Nationalmuseet. – Home for Boys in Christianshavn. G. W. Baurenfeind 1753
D: first floor with 1: the Oratory.

PENGETAVLER·LYS·LIGBÅRER·KLOKKER

tilsyneladende skydevinduer, der kunne holdes
i forskellige stillinger ved »jernstiksler« og læ
derremme.
1737 ansøgte præsten, om det store skab i den
indelukte stol, hvor de fornemste besøgende
søger ind, måtte blive flyttet for derved at skaf
fe bedre plads.
Indtil 1743 gav kun døren i vindfanget ad
gang til herskabsstolen, men dette år indsattes
en dørgerigt med gesims over i væggen ud til
forhallen.
†Pengetavler mm. I inventariet 1725 er omtalt
en bliksparebøsse med langt træskaft. Denne be
nyttedes ved indsamling til fordel for kirken og
nævnes sidst 1780. Andre tavler opregnes ikke
som kirkeinventar, men 1696 fik præsten tilla
delse til at lade en tavle ombære til fordel for sig
selv.24 Direktionen delte vel præstens anskuel
se, at intet ville fragå hverken kongen eller
kvæsthuset, »men alene nogle skillinger af
fremmede skippere og andre sognefolk, som i
store mængder dér hører ordet, kunne ven
tes«.5
Ifølge fundatserne skulle der findes en blok
ved kvæsthuset, hvori kunne indsamles midler
til fordel for de indlagte. Denne var opstillet
således, at forbipasserende kunne lægge bidrag
deri, ligesom det var tilfældet ved andre stiftel
ser, og blokken havde herved intet med kirken
at gøre. Ligeledes var de tavler og pengeblok
ke, som benyttedes ved indsamlingen i andre
kirker, Søkvæsthusets kirke uvedkommende.4
†Belysning. 1773 nævnes, at en håndlygte, der
var anskaffet tre år før, benyttedes af degnen
ved aftenbønnen.
†Ligbårer mm. 1683 omtales en ligbåre, som
var blevet overført til det daværende kvæsthus
(det midlertidigt indrettede i admiral Rodstens
gård) fra det forrige (i Rigensgade). 1710 an
skaffedes en ligvogn, der var stor nok til at rum
me fire kister (jfr. Frederiks Hospital s. 174).
Vognens fading var forsynet med »decke«
overtrukket med sejldug. Både træværk og be
træk blev malet. Ligvognen omtales tilsynela
dende sidste gang 1719, da en vognmand betal
tes for med egne heste for kvæsthusets ligvogn
at føre de døde til Skibskirkegården.25
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†Klokker. 1) 1693, vejende fire lispd. med
kvæsthusets navn og årstallet 1693. Klokken
skulle være leveret fra Holmens beholdning,
men er tilsyneladende blevet købt af Steffen
Schernbein, der muligvis har omstøbt en æl
dre, kasseret klokke fra et af flådens skibe.26
Den knustes ved et fald 1739 og erstattedes af 2)
1739, støbt, med samme vægt, af Henrik Tes
sin. Indskrift: »Qvæsthuus Kloke (?) Ao 1739«.
Det er uvist, om det var denne klokke, der
endnu 1852 fandtes i Søkvæsthuset på Chri
stianshavn.
1693 blev en †klokkestabel opført med et lille
tag over, midt i Søkvæsthusets gård. 1702 hang
klokken over sprøjtehuset i en klokkestabel
med tag og en knap ovenpå.27

SØKVÆSTHUSET PÅ
CHRISTIANSHAVN 1777-1867
September 1775 pegede en kommission på mu
ligheden for at flytte Søkvæsthuset til Det kon
gelige Opfostringshus’ bygning. Marts 1776
nedsattes en kommission, der skulle udarbejde
planer for flytningen og den senere drift. Opfo-

Fig. 63. Søkvæsthuset på Christianshavn. Beliggen
hedsplan efter Gedde 1757, da bygningen husede
Det kongelige Opfostringshus (s. 77f). Tegning MN
1984. – The Seamen’s Hospital in Christianshavn. Site
plan after Gedde 1757. At the time the building housed the
royal Orphanage.
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Fig. 64. Søkvæsthuset på Christianshavn, plan af første
Seamen’s Hospital in Christianshavn, plan of the first floor 1803.

stringshusets
direktion
protesterede
energisk,
men sidst på året 1777 flyttede Søkvæsthuset
atter til Christianshavn.
Søkvæsthusets planlagte kapacitet i krigstid
skulle være 1000 mand, og de eksisterende
bygninger, en hovedbygning opført 1754-55 af
murermester Johan Christian Conradi (fig. 62)
og en sygehuslænge fra 1770, var derfor ikke
tilstrækkelige. De følgende år opførtes en side
bygning mod Bådsmandsstræde, og de stående
bygninger ombyggedes. Mens disse forandrin
ger gennemførtes, flyttede kirkesalen rundt i
komplekset.
I første omgang indrettedes kirken i den tid
ligere bedestue i hovedbygningens første etage
mod haven (jfr. fig. 62). 1786 var kirkeinventa
ret flyttet til den nye fløj langs Bådsmandsstræ
de, hvor det var opstillet på første sal i det loka
le, der havde vinduer mod Ovengaden oven
Vandet. Endelig indrettedes 1788 en stor stue i
hovedbygningens første sal til kirke og skole
(fig. 64).
1805 besluttedes at opføre et hospital for Sø
etaten i Nyboder, men det var fortsat me
ningen at bibeholde Søkvæsthuset på Chri
stianshavn.
Bygningskomplekset
kom
dog
i
1800’rne og 1900’rne til at huse en lang række
institutioner mm., hvilket der ikke skal gøres
rede for her. Det kan dog bemærkes, at også
andre institutioner end Søkvæsthuset indrette
de kirkesale eller bedestuer i komplekset.
Efter oprøret i Tugt-, Rasp- og Forbedrings
huset 1817 overførtes en del fanger til Søkvæst

etage

1803.

1:300

(s.

78).

Nationalmuseet.

–

The

huset, og indtil 1865 lagde disse beslag på side
fløjen – og en overgang også på hovedfløjen. I
denne tid fandtes to bedesale.28
1881 blev fløjen mod Bådsmandsstræde taget
i brug af lemmerne fra Holmens Arbejdshus,
der var en filial af Almindelig Hospital, og fra
1. juli 1882 holdtes gudstjeneste for mænd i et
lokale i loftsetagen under ledelse af kateketen
ved Vor Frelsers kirke.29
Det vides ikke, hvornår der sidst holdtes
gudstjeneste i den 1788 indrettede kirkesal i
Søkvæsthuset. Det løse inventar forsvandt i
1840’rne, men 1864 fandtes endnu altertavle,
prædikestol og alterskranke, som vel blev kas
seret i forbindelse med hovedbygningens for
andring til kaserne og underofficersskole 1867.
Kirkesalens indretning. Der vides intet om,
hvorledes inventaret var opstillet i de midlerti
dige kirkesale, og ikke meget om 1788-salen.
Ifølge brandtaksationen 1839 var loftet gibset
og væggene hvide, og da der kun nævnes to fag
vinduer i gavlen, var altertavlen muligvis op
stillet midt for denne væg således, at den dæk
kede det tredie vinduesfag.30 Hvorledes det øv
rige inventar har været opstillet, vides ikke, og
der er muligvis blevet flyttet rundt med det.
Opgangen til prædikestolen har eksempelvis
seks trin 1788 og tre 1864.

INVENTAR. Oversigt. Det meste inventar var ble
vet anskaffet til kirkestuen i Søkvæsthuset ved Stran
den og er blevet beskrevet i den forbindelse. Her
omtales blot nyanskaffelser.

ALTERSØLV·SALMEBØGER·STOLE·KLOKKE·SØETATENS HOSPITAL
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Kalk og disk af sølv omtales fra 1785. De vejede

tegnet af Boye Magens, lå mellem de nuværen

33 lod og var ligesom et †læderfutteral lånt fra

de Olfert Fischersgade og Fredericiagade, hvor
Kronprinsessegade nu er ført igennem (fig. 66).
Ved hærloven af 1867 blev de to værns læge
korps slået sammen, og Søetatens Hospital
nedlagdes, da patienterne overførtes til Garnisonssygehuset. Bygningerne benyttedes en år
række som anneks, særlig til behandling af epi
demiske sygdomme, hvortil de dog var særde
les uegnede. Efter opførelsen af et nyt epidemi
hospital på Nørre Fælled solgtes Søetatens Ho
spital til Finansministeriet, hvorefter det blev
nedrevet 1905.
Kirkesalen 1847-1903. Da hospitalet åbnede,
fandtes ingen kirkesal, men den sygestue, som
1841 også benyttedes til bedesal, har sikkert

Holmen. 1847 afleveredes de til Søetatens ho
spital, men deres nuværende opholdssted ken
des ikke med sikkerhed. Ifølge P. Holck: Af
handling over Den historiske Modelsamling,
1939, afleveredes år 1900 et sæt altersølv fra
flådens epidemihospital, der havde afløst Søe
tatens hospital, og dette sæt skulle derfor nu
være i Orlogsmuseet. Her findes imidlertid
kun to næsten identiske altersæt, fremstillet til
brug på flådens skibe, som ifølge Holck blev
udtaget til opbevaring i Modelsamlingen 1894,
og sættet fra epidemihospitalet burde derfor
ikke være blandt disse. Det er imidlertid påfal
dende, at dette sæt ikke kan findes, samtidig
med at den ene kalk vejer 33 lod 3 kvint.
Den 18,5 cm høje *kalk (fig. 65) er stemplet
på fodpladen med: Mestermærke for Niels
Jo(h)nsen (Bøje I, 1979, 261), Københavnsmærke 1716, guardeinmærke for Conrad Ludolph og et halvt månedsmærke (krebsen).
Under foden er indgraveret »No: 10 33 1 3 q«.
Nu i Orlogsmuseet, inv. nr. 2725/1982.
†Salmebøger, 105 store og 75 små af 1770udgaven tilkom 1781. Salmebøgerne var mu
ligvis en kongelig gave, ligesom det var tilfæl
det ved Børnehuset (s. 59) og Almindelig Ho
spital (s. 212f.).
†Stolestader. 1786 fandtes 15 lange og tre kor
te kirkebænke med ryglæn, 1788 var kun 11
lange tilbage, og disse solgtes som ubrugelige
ved auktion 1794. Tre gamle stole betegnedes
1786 som skriftestole, de to var betrukket med
blommet uldtøj og den tredie med ruslæder.
1788 var stolene overtrukket med henholdsvis:
sælskind, grønt rask og blåt rask.
1780 hang Søkvæsthusets klokke i en †klok
kestabel med tag over i gården. Denne var 1833
blevet så brøstfældig, at den måtte nedbrydes,
og klokken opregnedes herefter blandt det løse
inventar, hvor den endnu nævntes 1852.
SØETATENS HOSPITAL 1806-1903
Søetatens Hospital i Nyboder opførtes ifølge
kongelig resolution af 5. april 1805 og blev ta
get i brug i november 1806. Hospitalet, der var

Fig. 65. *Alterkalk 1716, af Niels Johnsen (s. 79).
Orlogsmuseet fot. 1984. – *Chalice 1716 by Niels
Johnsen.
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KILDER OG HENVISNINGER
RA. Regnskaber 1660-ca. 1848. Søkvæsthusets arkiv
1658-1899: Inventarieprotokoller 1785-99. – Hoved

Fig. 66. Søetatens hospital. Beliggenhedsplan efter
Berggreens karréplan 1887 (s. 79). Tegning MN
1984. – The naval Hospital. Site plan after Berggreen’s
local map 1887.

været benyttet hertil fra første færd. Ifølge
S. Sterm afholdtes gudstjenesten i Sygestue
nr. 12,31 der var en fællesstue for begge søeta
tens divisoner. Det ca. 6 × 8,5 m store rum lå i
hovedfløjens stueetage med direkte adgang fra
hovedtrappen. Der var opstillet otte senge i
rummet og vel også et bord til brug for
præsten.
Lokalet blev antagelig indrettet til en egent
lig kirkesal i 1847, da der dette år blev anskaffet
noget kirkeinventar (se ndf.) ligesom kalk og
disk, to alterstager, samt alterklæde og -dug
blev afleveret til hospitalet fra Søkvæsthuset (se
ovf.). Kirkesalen blev demonteret 1903.

INVENTAR.
Oversigt.
Foruden
alterstagerne
og
muligvis kalk og disk, som nu findes i Orlogsmuseet
(jfr. s. 75 og 79), er alt inventar forsvundet, og dets
udseende kendes ikke. Hovedparten solgtes på auk
tion 1903, og resten kasseredes.

†Alterbord anskaffet 31. dec. 1847.32

med piedestal af gibs, som vel
var opstillet på altret, blev købt 30. sept. 1847
af Antonettis enke for 5 rdl. 64 skilling.32
†Prædikestol solgtes på auktion 1903.33
†Salmenummertavler. 1903 kasseredes to af
træ.33
†Ligbåre omtalt i 1847-inventariet.32
†Kristusfigur

regnskabsbøger 1675-1850. – Regnskabsbilag 16821859. – Regnskaber over bygninger og inventar
1835-52. – Sømilitære regnskaber, Søetatens hospital:
Penge-,
materielog
inventarieregnskaber
1806,
1808-12, 1843-50. – Søetaten. Generalkommissariatet
(1663)-1848. Kvæsthuset: Register over resolutioner.
– Fundats og gavebreve mm. 1669-1821. – Ordrebø
ger om Kvæsthuset 1685-1734. – Marineministeriets
Kommissariat og Bogholderkontor. Søkvæsthuset og
dets grund 1775-1874. – Krigsministeriets 4. kontor:
Inventariet i Søetatens hospital 1899-1903. – Kopi
bog 1894-1903. – Registratur over indkomne sager
1895-1900.

Tegninger. RA. Kort- og Tegningssamlingen: Usaml.
Søkvæsthuset.
Denne
omfattende
samling
rummer bl.a. C. F. Harsdorffs opmåling og de to
ombygningsforslag 1770 (fig. 60 og 59), jfr. note 17.
– Søværnets bygningsvæsen. Søetatens hospital: (Bl.a.
etageplan 1882).
NM2. (Bl.a. etageplaner af Søkvæsthuset på Chri
stianshavn: 1803(?) Magens og 1817(?) vedr. indret
ning af straffeanstalten.).
Litteratur. M. Winge: Søetatens syge- og kvæsthu
se. Marinehistorisk Selskabs skrift nr. 13, 1976,
(Særtryk af Dansk medicin historisk Årbog 1976).
Se i øvrigt arkivalier og litteratur for de forsvund
ne kirker i almindelighed s. 223.
Beskrivelse ved Sven Rask. Redaktionen afsluttet
juni 1985.

1

Oversigten af M. Winge: Søetatens syge- og kvæst
huse, i Marinehistorisk Selskabs skrift, 13, 1976, lig
ger til grund for de følgende historiske oversigter.
2 Winge (note 1), s. 45.
3
For søkvæsthusfondens historie og institutionens
økonomi i det hele taget se: F. Riise: Søe-Qvæsthuset og dets fond, i Marinebladet 1929 nr. 1, s. 1-13 og
nr. 2, s. 1-6.
4
Ifølge 1674-fundatsen skulle kollekter endvidere
foretages i Christiania og Christianssand i Norge.
De pengetavler og -blokke, der benyttedes, tilhørte
Søkvæsthuset og var anskaffet for denne institutions
midler (Ordrebøger 1699); i DK. Kbh. By er de om
talt i forbindelse med den kirke, hvor de fandtes,
f.eks.
Christiansborg
slotskirke,
DK.
Kbh.By
5,
s. 158.
3 Ordrebøger.
6
Ordrebøger 1696, samt Jonge: Kbh. Beskriv. II,
324.
7 HofmFund. IX, 332f. samt DK. Kbh. By 2, s. 11.
8
DK.Kbh. By 2, s. 19. For oplysninger om Skibs-
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kirkegården se Louis Bobé: Bremerholms Kirke og
Holmens Menighed gennem tre Aarhundreder, 1920
s. 180-88.
9

Hovedregnskabsbøger.

10

H. D. Lind: Kong Frederik den Tredjes Sømagt,
Odense 1896, s. 133.
11
Sejlhuset blev forkortet i forbindelse med opførel
sen af Charlottenborg og er siden ombygget flere
gange ligesom den endnu stående ende af reber
banen.
12 Lind (note 10), s. 151.
13
H. M. Wallensbek: Delineata strenæ regiæ ptochotrophæi Holmensis topographia (...), 1660, s. 21. I
ældre litteratur opfattes talen som afholdt i forbin
delse med indvielse af et kapel, men ud fra teksten at
dømme må der være tale om en forsinket indvielse af
selve kvæsthuset.
14 Winge (note 1), s. 14-21.
15
For nærmere oplysninger om dette kvæsthus se
Winge (note 1), s. 22-30 samt H. D. Lind: Nogle Bi
drag til Søkvæsthusets Historie i Kong Kristian den
Femtes Tid, i HistMeddKbh. 1907-08 I, 449-87.
16 O. 1750 blev man atter interesseret i indrettelsen af
et kvæsthus for landetaten. I RA. (Krigsministeriets
aflevering mappe 1, nr. 28, 1 og 2) findes to planer til
militære sygehuse på Christianshavn udarbejdet af
S. C. Gedde 1744, jfr. Gordon Norrie: Militære sy
gestuer i midten af 18. årh., i HistMeddKbh. 4 rk.
V, 1957-59, s. 290f. Her er dog ikke angivet nogen
kirkesal. Til gengæld krævedes ved akademiets me
daljeopgave 1763 (et krigshospital til 1000 menne
sker) og 1766 (et invalidehotel til 1000 mand), at der
fandtes »et kapel med alt deraf flydende«. Ingen ar
bejder er bevaret; men et prospekt af et militærho
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spital raderet af Johannes Gottfred Bradt, der vandt
den lille guldmedalje, er i Kobberstiksamlingen.
Emma Salling: Kunstakademiets Guldmedalje Kon
kurrencer 1755-1857, 1975, s. 51f. og 55f.
17
Tegningerne har en årrække været bortkommet,
men findes nu atter i RA, jfr. ovf.
18
C. Elling og V. S. Møller: Holmens Bygningshistorie 1680-1930, 1932, s. 29.
19 Jonge: Kbh. Beskriv. II, 324.
20
Register over resolutioner, 21. juni 1741; samt
rgsk.
21
Søkvæsthuset og dets grund 1775-1874, synsforretn.
22 Fundats og gavebreve mm.
23 Dog anskaffedes 1773 en bænk for præsten at sid
de på i prædikestolen!
24 Register over resolutioner.
25
For oplysninger om ligvogne i København se Erik
Kjersgaard: De sorte ekvipager, i NMArb. 1966,
s. 71-84.
26
Register over resolutioner og Ordrebøger om
Kvæsthuset 1693, samt indførsel i Hovedregnska
berne 1726.
27 Jfr. rgsk. 1702, 1708 og 1740.
28
C. Rothe: Udsigt over Kjøbenhavns Kirkers Hi
storie, 1854, s. 55.
29
R. P. Rasmussen: Almindelig Hospitals Historie
1769-1892, 1939, s. 207.
30 To vinduer i gavlen var blevet blændet o. 1800.
31
Statistisk-topografisk Beskrivelse af Hoved- og
Residensstaden Kjøbenhavn, 1841, s. 302f.
32 Inventariergsk.
33 Inventariet.

THE SEAMEN’S HOSPITAL
A hospital for seamen in the Danish royal navy
was established in 1618, known from 1658 as
»Kvæsthus«. According to its charter, but not
in practice, it was intended solely for sick or
injured seamen, who would be discharged
when their treatment came to an end.
Little is known about the earliest hospital
buildings, and no chapel as such seems to have
existed. The Seamen’s Hospital (Søkvæsthuset)
by the Strand (fig. 57, 58 and 67) was built in
1684-86, and a chapel followed in the course of
the 1730s/40s. Evidence of its interior is sparse.

Danmarks Kirker, København

We know that in 1699 a pulpit from Slavekirken
at Holmen (naval dockyards) (see p. 50) was
moved to a large ward in the east half of the
ground-floor wing. It was put at the middle of
one longitudinal wall inside an altar rail. In
front of the pulpit was an altar. By inserting
windows in the partition wall in 1732, the
small chamber behind became the private pew
for members of the General Commissariat. In
1741 the altar rail was extended when an altarpiece and new altar were arranged on one side
of the pulpit. The altar-piece, like the pulpit,

6
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Fig. 67. Søkvæsthuset ved Stranden. Efter Thurah: Hafnia Hodierna, 1749. – The Seamen’s Hospital by Stran
den. After Thurah: Hafnia Hodierna, 1749.

came from the Convicts’ Church. The ap
pearance of the interior at this period is known
from a floor plan (fig. 60). In 1770 C. F. Hars
dorff prepared plans and drawings for the re
building of the Seamen’s Hospital. In both
proposals, for institutions accommodating re
spectively
1,500
and
500
men,
Harsdorff
wanted a chapel arranged in one of the large
wards on the first floor (fig. 59).
In 1777 the Seamens’ Hospital moved to
Christianshavn, where the buildings of the
Home for Boys (fig. 62) were rebuilt for the
purpose. Various rooms were used for prayer,
but in 1788 a large room on the first floor of the
main building was turned into a chapel and
school (fig. 64). The appearance of the room is

virtually unknown, just as little trace of the
chapel furnishings has survived. The altarpiece, pulpit and altar rail were probably dis
carded in 1867 when the building complex
underwent conversion into naval quarters and
training school for non-commissioned officers.
However, one or two items had already been
transferred to the Naval Hospital, (fig. 66) in
Nyboder in 1847, where a chapel was made the
same year. When this hospital was closed in
1903, the altar candlesticks (fig. 61) were passed
to the Royal Naval Museum together with
chalice and paten. The chalice, borrowed from
Holmen, may be identical with fig. 60, original
ly used on royal navy vessels.

PESTHUSETS KIRKE
NOTER S. 87

indledning.
Forstædernes
ødelæggelse
1658 gjorde en række institutioner hjemløse (se
s. 40), og først 1665 genoprettedes byens epide
misygehus, kaldet Pesthuset eller S. Hans Ho
spital, uden for voldene.1 Da institutionen i pe
rioder havde samme bestyrelse som Børnehu
set, blev også andre fattige end de, der led af
smitsomme sygdomme, anbragt her, ligesom
der fandtes dårekister for vanvittige – muligvis
fordi man frygtede, at sindssygen var en smit
som sygdom.
Historisk

Forholdene i Pesthuset var meget ringe. 1727
fandt direktionen, at »det er bekendt, at i Pest
huset er så miserable logementer, som ikke fin
des slettere i noget hospital her i byen, både i
henseende til indrettelsen i sig selv, som og at
det for alle vinde ved den åbne strand om vin
tertide er exponeret adskillige inkommoditeter...«.2 Institutionens velgører Claudi Rosset,
der skænkede hospitalet hovedparten af sin for
mue, berettede 1762, at de fattige lemmer tidli
gere havde »ligget udi bare strå og tang af

Fig. 68. Pesthuset og dets kirkegård. Udsnit af J. C. Gerckens og C. Ehlers plan over Københavns jorder og
grunde uden for staden 1771. KSA. – The Pest-House and its cemetery. Detail from the territorial map of Copenhagen
and its environs by J. C. Gercken and C. Ehler 1771.
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Fig. 69. Pesthuset, også kaldet S. Hans Hospital.
Udsnit af Christian Geddes eleverede kort over Kø
benhavn 1761 (s. 84). KSA. – The Pest-House, also
called S. John’s (Hans’) Hospital.

stranden, samt nøgne for klæder og linned«,
ligesom »de usle, gamle mennesker henligge i
deres sygdom og dø bort uden nogen trøst eller
vederkvægelse af Guds ord i mangel af præst ...
fast ligesom fæ og andre umælende kreaturer«.3
Som følge af Rossets store gaver fik institutio
nen 1766 ved kongelig konfirmation navnet
»S. Hans Hospital og Claudi Rossets Stiftelse«.
I et forsøg på at bedre forholdene for de
ca. 200 lemmer, der knap kunne rummes i
Pesthusets gamle og forfaldne bygninger, flyt
tedes institutionen 1769 til Ladegården, som året forinden var erhvervet af magistraten (se
kirkerne i Ladegården).
Det vides ikke, hvornår institutionen fik en
kirkesal, men allerede 1619 var der tilknyttet en
præst. O. 1640 henlagdes den åndelige forsorg
under præsten i Vartov.4 Senere fik Pesthuset
atter egen præst, men 1696 blev embedet for
enet med det ved Børnehuset.5 To år efter fik

universitetets studenter lov til at øve sig i at
prædike i Pesthuset, når præsten havde forfald.6
En tid havde institutionen naturligt nok præst
fælles med det nærliggende Krigshospital i La
degården, men også efter flytningen 1769 var
embederne i S. Hans Hospital og Krigshospitalet, nu kaldet Christians Plejehus, forenede (se
s. 194). Under alle omskiftelser havde fattigvæ
senet kaldsret til embedet, men udnævnelsen
skulle stadfæstes af kongen.
Foruden præsten var fra 1763 ansat en teolo
gisk student som »sygetrøster«. Ud over de
almindelige degneforretninger, samt læsning af
morgen- og aftenbøn to forskellige steder i ho
spitalet, skulle han bl.a. »påse, at lemmerne
som dertil findes at være i stand, ikke er for
sømmelige med at indfinde dem sammesteds
(d.e. i kirken), og ej heller med søvn eller an
den udyd forgæves går i kirken ...«.7
Segl (fig. 73), 1696, ovalt ca. 2,5 × 2,9 cm,
med
asymmetrisk
versalindskrift:
»Pesthus
1696«. Visende Lazarus og hundene, der slik
ker hans sår (jfr. note 6 til Almindelig Hospi
tal). Seglstampen, af messing, var 1759 i Konventhusinspektørens varetægt.7
Kirkegård. Da de lavtliggende strandenge om
kring hospitalet ofte oversvømmedes om vin
teren, måtte kirkegården for at kunne benyttes
også på denne tid af året placeres i nogen af
stand fra bygningerne – inde på det højereliggende terræn (fig. 68).8 Foruden lemmerne blev
også henrettede forbrydere begravet her, da
kirkegården »lå ikkuns nogle skridt fra retter
stedet«.9 Da hospitalet 1769 flyttede til Lade
gården, hvor der fandtes en anden kirkegård,
blev der ikke længere foretaget begravelser her,
men hvornår kirkegården sløjfedes, vides ikke.
Hospitalets
bygningshistorie.
Pesthuset
blev
1665 nyanlagt ved den åbne Kalvebod Strand,
omtrent hvor karreen mellem Sankelmarksgade og Flensborggade nu findes. Kendskabet til
hospitalets
bygninger
er
meget
sparsomt.
Komplekset udgjorde i 1700’rne et uregelmæs
sigt, firfløjet anlæg, hvoraf der ikke eksisterer
en pålidelig grundplan. Det hos Gedde gengiv
ne hospital (fig. 69) er således fremstillet med et
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Fig. 70. Pesthusets kirke 1768. Stik af Jonas Haas efter forlæg af Jens Bang (s. 85f). Fra Christian Brandts
Pesthushistorie. – The Chapel attached to the Pest-House 1768. Print by Jonas Haas, after Jens Bang.

kvadratisk gårdsrum, mens de lave længer ud
fra de fleste kort at dømme har udgjort en tra
pez.10
Da hospitalet flyttede 1769, blev bygninger
ne solgt, men benævnelsen »gamle Pesthus«
benyttedes endnu i forrige århundrede om byg
ninger på stedet.
Kirkesalens
indretning
o.
1700-1769.
Hvor
gudstjenesterne blev afholdt i den første tid vi
des ikke, men senest 1719, da der opsattes en
altertavle (se ndf.), må indretningen af en
egentlig kirkesal være påbegyndt. Kirkesalen
var 1761 indrettet i det nordre (eller vestre) si
dehus,7 men de øvrige oplysninger om inventa
rets placering kan hverken bringes i overens
stemmelse hermed eller med hinanden. Kirke
salen må derfor enten være flyttet o. 1765, eller
også må angivelserne af verdenshjørner have
været præget af tilfældigheder.11
Af en beskrivelse fra 1765 fremgår, at kirken
på dette tidspunkt blot var adskilt fra sygestu
erne ved et tralværk,12 og i det mindste nogle af
Fig. 71. *Buste af Claudi Rosset, udført 1765 af Jo
hann Gottfried Grund (s. 87). S. Hans Hospital, Ros
kilde. NE fot. 1984. – *Bust of Claudi Rosset by Jo
hann Gottfried Grund 1765.

de sengeliggende har således kunnet høre guds
tjenesten. Tralværket blev muligvis erstattet af
en væg 1765-66, da der skete en ordentligere
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stande til det nuværende S. Hans Hospital i Roskil
de, hvor busten, en skrifttavle og disken stadig fin
des. Resten er gået til grunde.

1759 konstateredes, at alterklædet
var »ganske forrådnet og aldeles ubrugeligt«,
og der blev derfor syet et nyt. Til dette og
betrækket på prædikestolen brugtes: 9,5 alen
karmoisin blommet plys, 7,5 alen kattun lær
red, 7 alen gule snore og 4 alen gule frynser.7
†Altertavler. 1) 1719 blev et epitafium, der
havde ligget på S. Nicolai kirkes loft, omdan
net til altertavle i Pesthuset.13 Det var sandsyn
ligvis denne »gamle altertavle fra forrige hospitalskirke«, som 1781 lå på loftet over dåreki
sterne på Ladegården, og som kasseredes
1787.1
42) 1766 (fig. 70). Den lave plint, der bærer de
flankerende søjler, har inskriptionen: »1766 er
dette Alter Bekaastet af C. Rosset«, med kur
siv.15 Søjlerne med korintiske kapitæler bærer
over den profilerede gesims en sprængt seg
mentgavl. Under Gudsøjet, i strålekrans og
skyformation,
findes
alteropbygningens
cen
trale motiv: et krucifiks flankeret af en stående
og en knælende figur, vel Maria og Johannes.
Ud fra kobberstikket kan det ikke afgøres, om
den centrale udsmykning er malet eller skulp
turel, men hvis opstillingen blev genbrugt i La
degården, er det sidste tilfældet (jfr. s. 135f).
Lige over alterbordet er en skrifttavle, hvis
tekst ikke kan tydes.
†Kalk og *disk, 1695. Kalken har båret in
skriptionen: »Denne Kalck og Desck hafuer
den Tydscke Meenighed Till St. Peders Kircke
I Kiøbenhafn til guds Ære og Pest-Huusets
Tarf Foræret Anno 1695«, som 1817 blev over
ført til S. Hans Hospitals ny kalk, jfr. s. 136.
Den tilhørende *disk, (fig. 72), 16,6 cm i
tvm., er glat med en perlestav langs randen.
Under
bunden
fire
stempler:
mestermærke
(Bøje I, 1979, 142) for Claus Lauritzen Lave,
Københavnsmærke
1695,
guardeinmærke
for
Conrad
Ludolph
og
månedsmærke
skorpi
onen.
†Knæfald blev 1759 betrukket med ruslæder.7
Muligvis identisk med det på fig. 70 viste.
†Prædikestol(e). 1721 besluttede universitetets
†Alterklæder.

Fig. 72. *Disk, af Claus Lauritzen Lave 1695 (s. 86).
S. Hans Hospital, Roskilde. – *Paten by Claus Laurit
zen Lave 1695.

indretning »dels til pynt og dels til nytte for
kirken og huset«.7
Kirkesalens udseende efter dette tidspunkt
kendes først og fremmest fra et kobberstik af
Jonas Haas efter en tegning (1768) af Jens Bang
(fig. 70). Her ses det centrale alterparti flankeret
af to rundbuede åbninger med forhæng samt af
Claudi Rossets buste, opstillet i en niche, og
prædikestolen. Kirkesalen har bræddeloft, lagt
over bjælkerne, og får lys fra asymmetrisk pla
cerede vinduer i begge langvægge.
Når det bevarede skriftfelt over busten be
nyttes som målestok, findes rummets bredde at
være ca. 8,3 m og loftshøjden ca. 3,2 m.
Ved ombygningen 1765-66 fik kirken et ens
artet præg. Alterets og prædikestolens opstil
ling ved siden af hinanden kan skyldes, at den
ringe loftshøjde ikke har tilladt opstilling af
tidens
populære
prædikestolsalterarrangement.
Og det må være af hensyn til loftshøjden, at
altertavlens søjler lidt kluntet er blevet placeret
på en plint, der er lavere end alterbordet. Den
usædvanlige,
fremtrædende
placering
af
en
portrætbuste skyldes direktionens ønske om at
påvirke andre til at følge Claudi Rossets eksem
pel (jfr. s. 87).

INVENTAR
Oversigt. Kirkens inventar flyttedes 1769 med til La
degården (jfr. s. 125f.), og herfra kom enkelte gen
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konsistorium at forære Trinitatis kirkes gamle
prædikestol til S. Hans Hospital.16 Det er mu
ligvis denne prædikestol, som endnu fandtes
1768 og således er afbildet på fig. 70. Af kur
vens fem sider ses de to at være prydet med
stående mandsfigurer i rektangulære felter, ri
meligvis malede. Den noget usædvanlige fod er
næppe
oprindelig.
Lydhimmelen
er
forsynet
med hængestykke og bag dette skimtes en op
hængt due.
†
Skriftestol blev 1759 forsynet med gardiner
af grønt rask.7
†Degnestol ses opstillet under vinduet til højre
for busten på fig. 70.
*Buste (fig. 71), 1765, forfærdiget af billed
huggeren Johann Gottfried Grund, med hvem
institutionens
inspektør
indgik
akkord
om
7
kring l. juni 1765. Den ca. 60 cm høje sandstensbuste blev opsat på en sokkel, der ligeledes
var fremstillet af Grund, senere samme år. 1768
bar soklens nederste led, ifølge fig. 70, inskrip
tionen »Fød 10. Martii 1687 Død 3. Septemb.
1767«, med kursiv, hvilket må være en sekun
dær tilføjelse.17 Til gengæld ses på kobberstik
ket yderligere, ulæselige inskriptioner på såvel
sokkel som på to skrifttavler på væggen hen
holdsvis til højre for og over den niche, hvori
busten er opstillet.
Den øverste * skrifttavle (0,3 × 1,45 m) findes
imidlertid endnu og bærer næsten enslydende
inskriptioner på dansk og latin, med guldbog
staver malet på sort bund: »Ecce Viretanti
pietas quem laudat imago! / Dum mand hæc
sedes stat sine morte decus / Veste cibo largis
nummisque / Pauper ama dives hunc imitare
Virum! Rosset afbildet see! som Gavmildhed
selv ærer / saalænge Huuset staar hans Roes og
bliver stoer / Han Klæder Penge Mad de Fatti
ge forærer / Du Fattige! elsk Rosset! du Rige!
følg hans Spoer!«.
Den guldbronzerede buste er i dag opstillet
på en nyere sokkel på en trappeafsats i Kurhu
set på S. Hans Hospital i Roskilde, mens skrift
tavlen er ophængt på væggen over busten (jfr.
fig. 74).18
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Litteratur. Nielsen: Kbh. Hist. V, 499-500 og VI,
397-99. – Christian Brandt: Christian Brandts Kiøbenhavnske
Pesthushistorie
og
forberedende
Af
handling om S. Jørgens Hospitaler eller SpedalskHuse og -syge saa og om hvor tidt Kiøbenhavn i sær
har været anstukken af Pest, og hvilke her i Dan
mark om denne giftige og dræbende Plage haver
skreven. 1768 (Titlen til trods er dette værk blot et
optryk af Claudi Rossets fundats og lignende akt
stykker jfr. note 17). – Barbara Zalewski: Det hårde
kors af vanvittighed, i HistMeddKbh. 1984, s. 2160.
Se i øvrigt arkivalier og litteratur for de forsvund
ne kirker i almindelighed s. 223.
Beskrivelse ved Sven Rask. Redaktionen afsluttet
juni 1985.
1
Denne oversigt bygger hovedsagelig på Nielsen:
Kbh. Hist. og Chr. Brandt: Christian Brandts Kiøbenhavnske Pesthushistorie (...), 1768.
2 Nielsen: Kbh. Hist. VI, 398.
3 Brandt (note 1), s. 25.
4 Wiberg: Præstehist. II, 179.
5 KbhDipl. VII nr. 708.
6 KbhDipl. VII nr. 793.
7 Konventhusets brevb.
8 Ifølge Nielsen: Kbh. Hist. VI, 399, skulle begravel
sespladsen have ligget tæt ved Vesterbrogade, bag
ved nr. 93-95.
9 Konventhusets brevb. 27. nov. 1772.
10
En mere udførlig redegørelse for Pesthusets bygningshistorie findes hos Barbara Zalewski: Det hår-

Fig. 73. Pesthusets segl (s. 84). Fot. RA. – Seal of the
Pest-House.
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de kors af vanvittighed, i HistMeddKbh. 1984,
s. 34f.
11
Det kan eksempelvis være udtryk for vanetænk
ning, når alteret angives at stå i øst. Jfr. note 17.
12 HofmFund. X, 229f.
13
Nielsen: Kbh. Hist. VI, 399. Epitafiet, †nr. 4 i
DK. Kbh. By 1, s. 557, var sat over Hans Mortensen
Rosborig †14. sept. 1607.
14 RA. S. Hans Hospitals rgsk. 1781-1800.
15
Denne oplysning bekræftes af Konventhusets
brevb. 20. aug. 1766, hvor det fremgår, at Rosset
tillod anskaffelse af et nyt alter for hans legats renter.

16

RA. Universitetets arkiv. Acta Cons. 13. sept.
1721, jfr. DK. Kbh. By 2, s. 293f.
17
Ifølge en indførsel i Konventhusets brevb. 4. nov.
1767 fandtes i Rossets bo et brev, hvori han udtrykte
ønske om, at der efter hans død måtte blive trykt en
beskrivelse af Pesthuset med hans fundats. Endvi
dere skulle såvel hans portræt som facaden af hele
den østre ende af kapellet stikkes i kobber. Pengene
til dette skulle tages af hans legats renter.
18 Jfr. endvidere Sven Rask: Inspektør, velgørere og
kirke – noget om pesthuset i København o. 1750, i
NMArb. 1985, s. 184-93.

Fig. 74. *Skrifttavle (s. 87). S. Hans Hospital, Roskilde.
HL fot. 1984. – *Inscribed tablet.

THE PEST-HOUSE

The city of Copenhagen’s isolation hospital,
the Pest-House was re-established outside the
city ramparts in 1665 (cf. fig. 68). Many pitiful
cases were sent there, in time its inmates were
predominately from the ranks of the insane and
beggars, rendered incapable by disease. As the
result of large donations of money from a
Copenhagen trader in fancy goods, the Pesthouse underwent a change of name in 1766 to
»S.John’s (Hans) Hospital and Claudi Rosset’s
Foundation«. In 1769 the institution moved to
Ladegården (the Granary, see p. 125ff).
It is not known when the institution received
a chapel, or in which building it had been ar
ranged. In 1765 the chapel was separated from
the wards by grating. When a portrait bust of
the foundation’s benefactor (fig. 71) was put
up, the chapel was also renewed. The ap
pearance of the chapel is primarily known from

a print (fig. 70). The new †altar was donated by
Claudi Rosset, and his bust can be seen in a
niche to the right of the altar – an unusually
prominent position by Danish standards.
The bust, an inscribed panel above it, and a
paten (fig. 72) are preserved. The paten and
matching †chalice had been donated to the
Pest-House in 1695 by parishioners of the Ger
man church. Most of the furniture and fittings
were moved to the Granary and the inscription
on the †chalice was used on the new one (see
p. 135). The oldest †altar-piece, a refurbished
wall monument (in memory of Hans Morten
sen Rosborig, † 14th September 1607), had
been given by S. Nicholas’ Church. Trinitatis
Church likewise donated its old †pulpit (older
than 1683) to the Pest-House in 1721. It is pos
sibly the one shown in fig. 70.

Fig. 75. Stadens Arresthus. Efter Erik Pontoppidan: Den danske Atlas II, 1764. – The City Prison. After Erik
Pontoppidan: Den danske Atlas II, 1764.

ARRESTHUSKIRKEN
NOTER S. 105

De indsatte i Stadens Ar
resthus har vel til alle tider haft mulighed for at
få besøg af en præst, og senest fra o. 1700 af
holdtes gudstjenester; en egentlig kirkesal ind
rettedes dog først i det 1706-12 opførte arrest
hus, og en redegørelse for forholdene i de ældre
falder derfor uden for rammerne af »Danmarks
Kirkers« beskrivelse.
Magistraten betalte for opførelsen af det ny
arresthus, der særlig var beregnet for stadens
jurisdiktion, men også regeringen indsatte en
del personer, både gældsarrestanter og forbry
dere, der skulle dømmes ved højesteret.1 Der
Historisk indledning.

anbragtes både mænd og kvinder, men antallet
blev sjældent stort. Ifølge en beskrivelse fra
1737 benyttedes 10 kamre til mandfolk, arre
steret for simpel gæld eller andre »dubiøse« sa
ger, to kamre var henlagt for sindsforstyrrede,
og i fire kamre indsattes kvinder, som ikke
kunne betale lejermålsbøder eller som havde
begået småkriminalitet. Kamrene i kælderen
benyttedes til dødsdømte og til dem, som sad
på vand og brød. I alt forvaredes dette år 19
arrestanter og to forstyrrede.2 1781 fandt John
Howard ni forbrydere og 11 gældsarrestanter.3
Arresthuset brændte 1795, og de husvilde

90

ARRESTHUSKIRKEN

Fig. 76. Stadens Arresthus. Beliggenhedsplan efter
Gedde 1757. A: Arresthuset; B: Vajsenhuset. Teg
ning MN 1984. – The City Prison. Site plan after Ged
de 1757. A: Prison; B: The Royal Orphanage.

fanger bragtes til Stokhuset, hvor der indrette
des en interimsarrest, som var i brug til 1815,
da et nyt kompleks var blevet opført på den
gamle plads. Kirkesalen indviedes 2. juli 1815.4
Ifølge forskrifterne for indretningen af det nye
arresthus skulle bygningen huse såvel gældsfanger som almindelige forbrydere. Den kom
til at rumme i alt 14 gældsarrester, 17 kriminalarrester og 20 politiarrester.5
Udgifterne til byggeriet blev delt mellem
stat og Københavns kommune, som i fælles
skab ejede komplekset, indtil det 1887 overgik
fuldstændigt til kommunen. I løbet af 1800’rne
voksede behovet for fængselsceller, og arrest
huset blev følgelig udvidet 1842-45 samt 188789, hvor et særligt kvindefængsel blev opført i
tilknytning til det ældre anlæg. Da Vestre
Fængsel blev taget i brug 29. sept. 1895, over
tog det en del af funktionerne fra arresthuset. I
denne
forbindelse
nedlagdes
arresthuskirken.
Siden 1924 har størstedelen af komplekset væ
ret benyttet af Københavns Byret.
Da Arresthuset lå i Vor Frue sogn, betjentes
de indsatte af denne kirkes præster. I det gamle
arresthus fandtes en prædikestol, og i kæmnerregnskabet fra 1707 er anført lønning til en stu

dent, der virkede som prædikant.6 Det vides
imidlertid ikke, hvornår denne ordning blev etableret. 1737 oprettedes et præsteembede; ma
gistraten skulle udrede 100 rdl. årligt og føre
tilsyn
med
præsten,
men
kongen
beholdt
kaldsretten.7 Frem til 1789 anvistes bolig i Ar
resthuset.8 For opvartning med sangen (deg
netjeneste) tillagde magistraten 1750 en discipel
ved Vor Frue latinske skole 10 rdl. årligt.9
Ifølge en instruks for arrestforvalteren af
4. jan. 1722 skulle arrestanterne overvære såvel
prædikenerne søn- og helligdage som den dag
lige morgen- og aftenbøn. Ved udeblivelse
skulle idømmes bøder til fattigvæsenet.10
Foruden løn og bolig var præsterne beretti
get til tavlepenge, som navnlig blev givet af
folk fra byen, der overværede gudstjenesterne.
Sådanne besøg gjordes vel oftest for at se be
rømte forbrydere – særlig forud for henrettel
ser, når delinkventen skulle stå offentlig skrif
te.11 Arresthusets kirkesal blev fra og med
26. nov. 1843 lukket for tilhørere fra byen.
Som kompensation for de derved mistede tav
lepenge fik præsten et løntillæg på 100 rdl. år
ligt.12 Gudstjenester for fangerne fortsatte, ind
til kirkesalen blev nedlagt 1895. Fængselsvæse
nets præst blev i stedet knyttet til den nye kirke
i Vestre Fængsel, indviet 13. okt. samme år,
men han havde dog fortsat et præsteværelse i
arresthuset.13

ARRESTHUSETS KIRKESAL I
1712-95
Bygningshistorie. Som afløser for det arresthus
eller slutteri i Slutterigade, der indviedes 1678,
opførtes 1706-12 et nyt på den modsatte side af
gaden, på hjørnet af Slutterigade og Hestemøllestræde (jfr. fig. 75 og 76). Den særegne byg
ning (fig. 75) opførtes rimeligvis efter tegnin
ger af stadsbygmester Johan Conrad Ernst, der
1711 fik 280 rdl. for »umage og ordinants med
det nye arresthuses opbyggelse og indret
ning«.6
Frederik IV.s spejlmonogram over døren og
Københavns våben i frontonen14 samt vin
duernes jernstænger har antydet bygningens

ARRESTHUSETS KIRKESAL I·ALTER·ALTERTILBEHØR

funktion. I en stor sal i 3. etages vestre ende
afholdtes gudstjenester, og her indrettedes ef
terhånden en kirkesal, hvis placering dog ikke
gav sig til kende i bygningens ydre.
Arresthuset udbrændte 1795. Ruinerne be
nyttedes de følgende år til forskellige formål,
bl.a. indlagdes druknede i kælderen, men 1803
blev murene nedrevet (jfr. nedenfor).
Kirkesalens
indretning.
Etageplaner
kendes
ikke, og ud fra de få skrevne vidnesbyrd er det
ikke muligt at danne sig et præcist billede af
rummet. Det vides blot, at den vestlige del af
3. etage var afdelt i et kammer og kirken,2 hvis
loft blev båret af »nogleogtyve« bjælker,15 og
hvortil der var adgang ad to døre.16
Inventaret anskaffedes lidt efter lidt. 1719
fandtes en prædikestol, 12 bænke og et bord,
der benyttedes som alter.6 I forbindelse med
præstekaldets oprettelse 1737 købtes altersølv,
og der opstilledes en skriftestol. Men først efter
udnævnelsen af Morten Trane Rothenborg til
præst i april 1750 indrettedes en egentlig kirke
sal. I stedet for det lille uanselige bord, som
hidtil havde tjent som alter, ønskede han opstil
let et skikkeligt alter og et knæfald, da alle an
dre kirkesale i byens hospitaler og fængsler var
forsynet med et sådant. Ligeledes var det nød
vendigt at anskaffe messesærke og -hagel, for
høje prædikestolen mm.17 Magistraten føjede
ham, og 30. sept. 1750 kunne han invitere til
prædiken i den nyindrettede kirke den følgende
søndag.
Der fremkom en del oplysninger om inven
tarets placering i forbindelse med klager over
Rothenborgs drukkenskab og hans egenhændi
ge nedrivning af et stinkende lokum, som han
mente stod for tæt på altret, men som magi
straten atter lod opføre for hans regning, da det
ikke kunne undværes – og hans motiv snarere
mentes at være en udvidelse af kirken.18 Allige
vel er det ikke muligt at afgøre, hvorledes in
ventaret har været opstillet i rummet.
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INVENTAR. Oversigt. På nær alterkalk med disk
og futteral gik kirkens inventar tabt ved Arresthusets
brand 1795.

1750, til afløsning af det hidtil brugte
bord (jfr. kirkesalens indretning) leveredes af
snedker Christen Clemmensen. Det blev ud
ført i fyrretræ efter det i Brøndstræde hospitalskapel, og maledes »med prydelse«.19
Desværre vides hverken, hvorledes alterar
rangementet var i Brøndstræde Hospital, eller
hvordan forholdene blev i Arresthuset.
1778 gav malermester Lemohn altret »adskil
lige lyse stenkulører og marmor, samt en del
derpå forgyldt, og korsfæstelsen derpå ma
let«.19
†Alterklæde, rødt, anskaffedes 1750.19
*Alterkalk (fig. 77), 1738, 18,5 cm høj. Seks†Alter,

Fig. 77. *Alterkalk, købt 1738 af guldsmed Niels
Johnsens enke (s. 91). Vestre Fængsel. LL fot. 1972. – *Chalice purchased 1738 from the goldsmith Niels John
sen’s widow.
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tunget fod, en midtdelt, godronneret knop og
glat bæger med let udsvejfet rand. Under bun
den indprikket: »Stadens ArestHuus tilHørende« med kursiv. På fodpladen fire stempler:
mestermærke (Bøje I, 1979, 264) for Niels
Johnsen,
Københavnsmærke
1738,
guardeinmærke for Peter Nicolai von Haven og månedsmærke vandmanden. Med tilhørende *disk
(fig. 79), 11,5 cm i tvm., graveret kors i cirkel
slag på fanen samt inskription og to mestermær
ker som kalkens under bunden. Samt et læderbetrukket *futteral (fig. 78), købtes 1738 for 22
rdl. 2 mk. 13 sk. af Johnsens enke Karen,6 der
førte værkstedet videre efter mandens død
1734.20 Alle tre dele befinder sig nu i Vestre
Fængsel.
†Alterstager?
1771
skænkede
arrestforvarer
Schrøder lys »med plader og hatte« til altret,21
og 1776 afslog magistraten at anskaffe ny alter
lys til erstatning for de udbrændte,9 men stager
nævnes aldrig.
†Messehagel, rød, anskaffedes 1750.19
†Alterskranke med knæfald, opstillet 1750 af
snedker Christen Clemmensen på præstens be
gæring (jfr. kirkesalens indretning).19
†Døbefont? nævnes ikke direkte, men det

Fig. 79. *Disk, købt 1738 af guldsmed Niels John
sens enke (s. 92). Vestre Fængsel. LL fot. 1972. – *Paten purchased 17
sen’s widow.

fremgår af kirkebogen, at der afholdtes dåbs

handlinger.22
1767 skænkede den afsatte pastor Rothenborg en »hængende flyvende engel« til kirken.9
Denne figur må være identisk med den »døbeengel«, som 1778 blev malet hvid, mens glorien
om englen fik blåt, og gevandter og stråler blev
forgyldt.19
†Korgitter. I forbindelse med inventarieover
dragelsen 1767 nævnes, at Rothenborg havde
bekostet opstillingen af et højt gitterværk.9
1778 stafferedes »gelænderværket eller balu
straden, som afdeler koret« med gult og perle
farvet.19
†Prædikestol, overførtes 1711 fra det gamle
arresthus.6 1750 blev den forhøjet, da det faldt
pastor Rothenborg »alt for besværligt at staa
saa nederlig ved Jorden at prædike, hvilket be
tager Udmælet sin rette Force«.19 1778 maledes
stolen i adskillige marmorkulører, mens lister
ne blev forgyldt, †himlen blev forsynet med en
glorie og duen forsølvet. Omkring prædikesto-

Fig. 78. *Futteral til altersølvet, 1738 (s. 92). Vestre
Fængsel. NE fot. 1984. – Box for altar plate 1738.
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len maledes et stort, blåt tæppe (draperi) på
muren. 19
†Stolestader. Ved indretningen af kirkesalen
opstilledes 1712-13 12 bænke,6 og dette antal
bevaredes
nogenlunde uændret.
Til gengæld
indrettedes i årenes løb en række lukkede stole:
1754 opstilledes en stol med to bænke, dør og
bogbræt til »Maleficanterne« ved siden af
gældsarrestanternes
og
arrestforvarerens
stole.
Malefikantstolen måtte 1768 udvides, således at
alle arrestanterne kunne samles deri, separeret
fra de fremmede kirkefolk. Herved undgik
man frygten for, at de skulle snige sig bort i
folkemængden.19 1757 opsattes en stol for
»gudsbespottere eller sådanne mennesker, som
ej må have omgængelse med andre«.6 Pastor
Rothenborgs far og en af hans venner fik tilla
delse til at benytte stolen mod at aflevere nøg
len til arrestforvareren, når der var sådanne
fanger.23
1754 maledes: 16 stole med egekulør, fire
bænke med perlefarve, gældsarrestanternes stol
gul og malefikantstolen brun ligesom et par lø
se bænke. 1768 maledes atter med brunt, mens
listerne stafferedes med gult, og stolene num
mereredes med hvide bogstaver og tal. Endelig
blev stole og korgitter overstrøget med perle
farve 1778.19
†Skriftestol opstillet 1737 ved siden af prædi
kestolen efter anmodning fra den nytiltrådte
præst. Indrettet med to bænke, en skammel og
gardiner af grønt rask.19
†Pengetavle. 1763 klagede pastor Rothenborg
til magistraten, bl.a. fordi hans tavle 2. pinse
dag blev fjernet fra altret og forvaredes under
en stol.9
†Salmenummertavler
anskaffedes
1781,
da
Danske Kancelli krævede, at magistraten i for
bindelse med indførslen af den ny salmebog
skulle sørge for ophængning af salmenummer
tavler i magistratens kirker.24 I Arresthuset op
hængtes tre sorte tavler, overtrukket med lak
og forsynet med hvid påskrift.19
†Lysekroner. Mens Nicolai Andresen Ullitz
var tilknyttet arresthuset (1766-71), skænkedes
en »for kirken« og en »for prædikestolen«.25
Den ene blev givet 1770 af en gældsarrestant,

og

arrestforvarer

Schrøder

lovede

at

forsyne

den med lys.9
†Klokker: 1) 1750 ansøgte pastor Rothenborg

om anskaffelse af en klokke. Hidtil havde ar
restforvarerens karl ringlet med et nøgleknippe
som signal til den offentlige gudstjeneste. Den
klokke på 18 pd., som leveredes af blytækker
Peder Jensen,19 var 1770 gået i stykker,9 men
blev først omstøbt 12 år senere. 2) 1782 levere
de Michael Carl Troschell en ny klokke på 15,5
pd.19

ARRESTHUSETS KIRKESAL II
1815-95
Arresthuset i Slutterigade og
det tilknyttede råd- og domhus på Nytorv blev
opført 1803-15 efter tegninger af C. F. Hansen.
Bygningskomplekset
som
helhed
behandles
ikke i det følgende, men kun arresthuset, hvori
kirkesalen lå. Ganske vist træffes i samtidige
kilder
også
betegnelsen
»domhuskapellet«,
men kirkesalens funktion var snævert knyttet
til den kirkelige betjening af fangerne i arrest
huset.
4.
dec. 1799 nedsattes en kommission, som
skulle overveje, hvorledes og hvor et kombine
ret råd-, dom- og arresthus kunne opføres.26 I
kommissionens
program
for
bygningernes
indretning blev det bestemt, at arresthuset for
uden celler og funktionærværelser skulle rum
me en kirkesal med plads til 50-60 personer.27
14. febr. 1800 henvendte kommissionen sig til
de tre arkitekter, fontænemester Peder Friis,
hofbygmester Johan Boye Magens og landbyg
mester i Holsten, C. F. Hansen og bad dem på
grundlag af indretningsprogrammet at udtale
sig om den bedste anbringelse af bygningerne
og at angive planer for deres udformning. Kun
C. F. Hansens svar af 14. april 1800 fik betyd
ning. Han tilbød at rejse til København for at
sætte sig ind i de lokale forhold, inden han ud
arbejdede nærmere planer, men mente dog på
forhånd, at Nikolaj kirkeplads, som kommissi
onen foretrak af økonomiske grunde, var for
lille til at rumme hele komplekset. Arresthuset
burde efter hans mening ikke være forenet med
Bygningshistorie.
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råd- og domhuset, men ligge i en særskilt byg
ning.28 6. aug. 1800 var C. F. Hansen til møde
med kommissionen og overbeviste den om, at
Nikolaj kirkeplads af såvel praktiske som
kunstneriske årsager var uegnet, og at Vajsen
husets grund ved Nytorv burde foretrækkes.
Han lovede samtidig at udarbejde tegninger og
overslag til opførelse af bygningerne, men
mente ikke at kunne være færdig hermed før
om et halvt år.29 Kongen approberede 31. okt.
C. F. Hansens planer om at bygge på Vajsenhusets grund, og i den følgende tid opkøbtes da
denne og forskellige tilstødende grundstykker,
mens C. F. Hansen i Altona begyndte at arbej
de på tegningerne til byggeriet. 24. nov. 1801
meddelte han et af medlemmerne i den efter
hånden noget utålmodige kommission, at han
var begyndt på rentegningen, men først
29. marts 1803 kunne han møde op for kom
missionen og præsentere de færdige planer,
som efter nogle ubetydelige ændringer blev
godkendt af kongen 22. april.30
I bevarede skitser kan man følge, hvordan
C. F. Hansen arbejdede sig hen mod den ende
lige udformning af bygningernes hovedfaca
der. Inspiration hentede han i en netop udkom
met samling af arkitekturtegninger ved fransk
manden I. N. L. Durand. Arresthusets facade
mod Slutterigade (fig. 80) synes således påvir
ket af den franske arkitekt Claude Nicolas Ledoux’s fængsel i Aix og englænderen George
Dance’s Newgate Prison i London, begge af
bildet i Durands værk.31 Hvad arresthusets ind
retning angår, kendes derimod ingen tegninger
før 1803, hvor komplekset i hovedsagen havde
fundet sin endelige form. Også kirkesalens pla
cering og form er her fastlagt, men der er
enkelte afvigelser i indretningen og de arkitek
toniske detaljer (se afsnittet om kirkesalens ind
retning nedenfor).
Efter at det gamle arresthus var nedbrudt
sent på året 1803, begyndte man 1804 grund
gravningen til det nye kompleks, men først
28. sept. 1805 kunne kronprins Frederik ned
lægge grundstenen.32 December 1806 blev der
lagt tag på den ny fængselsbygning,33 men fær
diggørelse og indretning lod vente på sig.

6. sept. 1810 meddeltes det således, at vindues
rammerne til slutteribygningen længe har stået
færdige, men ikke kan indsættes på grund af
mangel på glas.34 Endelig 1815 var arresthuset
fuldført, fængslerne blev taget i brug i maj må
ned og kirkesalen indviet 2. juli.35 Den samlede
pris for byggeriet androg 496.844 rdl. 2½ sk.32
Det nye arresthus (fig. 81), med kælder og
tre stokværk, bestod af en hovedbygning mod
Slutterigade, forbundet med råd- og domhuset
ved to murbuer tværs over gaden, samt af en
tværfløj
midt
på
hovedbygningens
langside
mod
gården.
Hovedbygningen
rummede
et
centralt, stort trapperum og i hver ende mindre
trapper, der førte til de overdækkede gange til
råd- og domhuset, samt på hver etage en langs
gående korridor med celler og funktionærvæ
relser på begge sider. Tværfløjen indeholdt,
foruden arrester i kælder og 1. etage, en kirke
sal i 2. og 3. stokværk. Kirkesalen blev nedlagt
1895, og den forsvandt ganske ved arresthusets
ombygning 1896-97 (arkitekt L. P. Fenger).
Tværfløjen, hvor kirkesalen lå, står nu i stærkt
ændret
skikkelse,
mens
hovedfløjens
facade
mod
Slutterigade,
efter
ombygning
1940-42
ved arkitekt Kaj Gottlob, stort set er ført tilba
ge til sin oprindelige udformning.
Kirkesalens indretning. I de ældste tegninger til
kirkesalen fra 1803 (fig. 82) er placeringen i
tværfløjens 2. og 3. stokværk og hovedtrække
ne i indretningen fastlagt, men der er enkelte
afvigelser, som giver rummet en mere enkel
karakter i forhold til den endelige skikkelse
(fig. 83, 86 og 88). Alterskranke er ikke angi
vet, men alterbordet står langt fra alternichens
bagvæg nær kanten af trappen, som med tre
trin fører ned til skibets gulv. Der er et enkelt,
tværrektangulært vindue midt i hver af skibets
langvægge, og pulpiturerne har simpelt tremme-rækværk.
De
pulpiturbærende,
doriske
halvsøjler på de to endevægge fortsættes i galle
rietagen som flade lisener, afsluttet med krafti
ge volutknægte. Sidstnævnte detalje blev ude
ladt og de øvrige ændret i kirkesalens endelige
udformning (jfr. nedenfor).
Kirkesalen (fig. 81, 83) lå i tværfløjen, der
havde karakter af en udbygning midt på ho
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Fig. 80. Arresthuset (s. 94). Hovedbygningen mod Slutterigade, set fra Hestemøllestræde. Maleri af Martinus
Rørbye: Fængselsbygningen ved Raad- og Domhuset i Kjøbenhavn, 1831, Statens Museum for Kunst. – The
City Prison. Main building overlooking Slutterigade, seen from Hestemøllestræde. Painting by Martinus Rørbye 1831.

vedfløjens gårdside, ca. 12 m i kvadrat, idet
dog sydøstgavlen havde skråt afskårne hjørner.
Kirkesalen udfyldte hele 2. og 3. stokværk og
bestod af et rektangulært kirkeskib, ca. 9 ×
10,5
m, med søjlebårne pulpiturer langs nordøst- og sydvestsiden, hvortil kom en alterniche
i sydøst, ca. 2 × 3,5 m. På hver sin side af
alternichen, ud mod fløjens afskårne hjørner, lå
to små, trapezformede rum med adgang fra dø
re i alternichens sidemur. Det ene af disse tjente
som præsteværelse. I 3. stokværk var der to til
svarende rum med adgang gennem døre fra
pulpiturerne.
I
det ydre markerede kirkesalen sig ved et
halvcirkulært
lunettevindue
i
sydøstgavlen
over altret, samt ved tre cirkulære vinduer på
hver langside i 3. stokværk. I 2. stokværk var
der tilsvarende på hver langside tre kvadratiske

vinduer. Bortset fra lunettevinduet var de alle
behørigt forsynede med tremmer.
Adgangen til kirkesalen fandt sted gennem
nordvestvæggens to døre, som via korte mel
lemgange
var
forbundet
med
hovedfløjens
langsgående korridor. I 3. stokværk var der på
samme måde gennem to døre i nordvestvæg
gen adgang til pulpiturerne.
Indretning (fig. 83, 86, 88). I alternichen, der
var hævet to trin over skibets gulv, stod alter
bordet op ad bagvæggen under altermaleriet.
Skellet mod skibet markeredes af en halvrund
alterskranke. Selve kirkerummet fremtrådte i
plan treskibet, hvor dog sideskibene var afløst
af langsgående gallerier (pulpiturer), båret af to
kraftige søjler og to tilsvarende pilastre i hver
side.36 Søjlerne og pilastrene, der rejste sig di
rekte fra gulvet uden base, havde glatte skafter,
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Fig. 81. Arresthuset med kirkesal, o. 1825. Plan af 2. stokværk. 1:300 (s. 94). Efter C. F. Hansen: Samling af
forskjellige offentlige og private Bygninger, 1825. – City Prison with Chapel c. 1825. Plan of the second storey.
After C. F. Hansen 1825.
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Fig. 82. Arresthuset med kirkesal, 1803. Længdesnit. 1:300 (s. 94). Tegning af C. F. Hansen, RA. – City Prison
with Chapel 1803. Longitudinal section.

som dog var kannelerede på et kort stykke un
der den doriske kapitæl.37 Pulpiturerne havde
rækværk med slanke balustre.
Den
profilerede
forkant
på
pulpiturernes
gulv løb som gesims videre på nordvest- og
sydøstvæggen og fortsatte ind i alternichen,
hvor den markerede vederlaget for tøndehvæl
vet. I øvrigt var væggene glatpudsede uden
særlige ornamenter med undtagelse af et tvær
rektangulært felt, indfældet midt på nordvest
væggen i 3. stokværk.
Loft og gulv. Alternichen havde et tøndehvæl
vet kassetteloft, mens skibet havde fladt, gibset
loft med tandsnitgesims langs væggene og en
midtroset med en palmet- og en æggestavsfrise
mellem glatte bånd.
Gulvet var belagt med Ølandsfliser bortset
fra enkelte dekorative bånd af marmorfliser.
Slotsbygningskommissionen bad 13. april 1809
om at få udleveret 70 blå og hvide marmorfli
ser, 1½ × ½ alen, fra civiletatens materialgård
til at lægge som bånd i kirkesalens med 0landsfliser belagte gulv,34 men måtte 4. maj
1810 konstatere, at kun 36 af fliserne var benyt
tet til det påtænkte formål.33 C. F. Hansens in

Danmarks Kirker, København

teriør fra 1825 (fig. 88) viser flisebånd midt ned
gennem kirken, mellem de pulpiturbærende pilastre og søjler og mellem sidstnævnte og yder
væggene.38 1895 lå 36 fliser (de 1810 erhvervede
af marmor?) som bånd mellem pulpitursøjler
og -pilastre.
Inventarets anbringelse kendes ikke, bortset fra
hvad ovenfor er anført om alter og alterskran
ke. C. F. Hansen udelod gerne på sine tegnin
ger alt inventar, der kunne forstyrre indtrykket
af de arkitektoniske virkemidler, og det er der
for uvist, hvordan stole mm. var anbragt. For
prædikestolens vedkommende kan der dog si
ges, at den ikke, som almindeligt antaget,39 var
sammenbygget
med
alterskranken,
thi
den
halvcirkulære alterskrankes form er velkendt
fra flere tegninger (jfr. fig. 81, 82 samt 88). An
bringelsen af prædikestolen i alterskranken ske
te først 1857 (jfr. s. 102).
Ombygninger og istandsættelser. For de første
årtier af kirkesalens funktionstid kendes ingen
ændringer i kirkesalens indretning, bortset fra
1829, hvor der afdeltes en lukket stol for kvin
defanger i nordvestenden af det ene pulpitur,
over for gældsfangernes stol.40 1844 påtænktes
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Fig. 83. Arresthusets kirkesal 1895. Tværsnit, længdesnit og plan. 1:100 (s. 94-95). Opmåling ved Foreningen
af 3. dec. 1892. Nationalmuseet. – Chapel in the City Prison 1895. Cross-sections, longitudinal section and plan.
Measured drawing 1892.
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det at indrette lukkede stole i kirkesalen for 600
rdl.,11 formentlig i sammenhæng med, at kir
ken året før var blevet lukket for offentligheden
(jfr. s. 103). Der er ingen tegn på, at planen
blev gennemført.
Derimod skete der en lang række ændringer
ved ombygningen 1857 (jfr. fig. 83, samt 86).
Murermester
Deuntzer
tilmurede
lunettevinduet i alternichens bagvæg, hvor også den om
løbende gesims blev afbrudt – begge dele vel i
forbindelse med anskaffelsen af en større alter
tavle. Alterbordet selv blev hævet op på et to
trins podium. Til gengæld blev alterskranken
sænket, så den ikke hævede sig så højt over
skibets gulv, knæfaldet blev gjort højere og
smallere, og en ny prædikestol blev sammen
bygget med alterskranken. Orglet, der hidtil
må have stået nede i kirken, blev flyttet op på
det ene pulpitur, og for at skabe forbindelse
hertil blev det ene af de to små rum ved siden af
alternichen indrettet med en trappe til organi
sten. Det indebar, at rummets hidtidige døråb
ning i alternichens side blev tilmuret og en ny
døråbning brudt i kirkeskibets sydøstvæg un
der pulpituret. Den gamle dør blev genbrugt,
men vendt, så den åbnede udad, og en ny trap
pe installeret i det lille rum med forbindelse til
det tilsvarende lokale ovenover i 3. stokværk. I
alternichens sidevæg maledes en blind dør på
det gamle dørsteds plads for at opretholde
symmetrien med døren til præsteværelset over
for.
Murermesteren
nedstødte
endvidere
det
gamle gibsloft og gjorde et nyt, øjensynligt
som en nøje kopi af forgængeren.
Et omfattende malerarbejde ved C. Weber
fuldendte ombygningen. Han ændrede ganske
de hidtil glatpudsede vægges karakter ved at
»inddele og aftrække« dem med en marmormalet kvaderstensimitation. Der blev anbragt
en ny gesimsfrise på sydøstvæggen over alter
nichens bue, og nichens kassetteloft blev »forziret«. Det rektangulære felt på nordvestvæg
gen fik det malede skriftsted Sl. 71,20. I øvrigt
fik lofter og vægge limfarve, vinduer og døre
blev egetræsmalet, mens det øvrige træværk,
inklusiv søjlerne, fik oliemaling.41
To år efter fik vist også præsteværelset sin

ekstra dør, anbragt i skibets sydøstvæg i sym
metri med organisttrappens dør fra 1857.41
Herefter synes kirken at have ligget hen uden
større vedligeholdelsesarbejder indtil 1893, da
den blev underkastet en grundig istandsættelse.
Alle lofter, vægge og gulve blev repareret af
mureren, lofterne hvidtet, væggene malet med
limfarve og alt træværk oliemalet, inklusiv al
tertavle, alterskranke, døbefont og prædike
stol. Indskrifterne på altertavlen og i vægfeltet
blev opmalet, og et relief (i nordvestvæggen
over fonten) blev renset og malet. Året efter
udførte snedker F. L. Olsen reparationer på
gulve og fodpaneler på pulpiturerne samt ved
trappen til præstens værelser.41 Den ihærdige
istandsættelsesindsats tyder ikke på, at man på
dette tidspunkt havde bestemt sig til at sløjfe
kirkesalen, men 1895 var dens skæbne beseglet.

INVENTAR. Oversigt. Kirkesalens inventar hidrør
te for størstedelens vedkommende fra tiden o. 181530,
samt fra ombygningen 1857. Af ældre inventar
overtog man fra den tidligere arresthuskirkesal kalk,
disk og futteral (s. 91f.), fra Gladsakse kirke et dåbs
fad fra o. 1550 og fra S. Nikolaj kirke en pengetavle
fra 1637. Ved nedlæggelsen 1895 forsvandt det meste
af inventaret. Pengetavlen kom dog til Nationalmu
seet, mens dåbsfad og altersølv forblev i fængselsvæ
senets varetægt. Altersættet fra den første arresthus
kirke findes i Vestre Fængsel sammen med dåbsfad
og alterkalk nr. 2, mens alterkalk og disk nr. 1 blev
afleveret 1972 til Handels- og Søfartsmuseet på
Kronborg.

†Alterbord. Det oprindelige, simple alterbord af
træ blev 1857 forandret og opstillet i forbindel
se med den nye alteropbygning (jfr. †altertav
le).41
†Alterklæder. 1830 anskaffedes et nyt, rødt al
terklæde med frynser og besætning og med
kong Frederik VI.s navnetræk broderet på, for
i alt 47 rdl., 50 sk.6 På fig. 86 ses et andet? alter
klæde med Frederik VII.s navnetræk.
†Altertavle, 1815, oliemaleri af J. L. Lund, i en
enkel, samtidig ramme. 1857 indsat i en stor
alteropbygning af træ med to glatte, doriske
pilastre og treleddet gesims, som kronedes af
latinsk kors mellem volutbånd (jfr. fig. 86).41
Tavlen var hvidmalet med forgyldte lister og

ALTERSØLV

havde under maleriet et rektangulært felt med
versalindskriften Joh. 11,25. Maleriet, der mål
te ca. 166 × 134 cm, forestillede Kristus, der
åbenbarer sig for Maria Magdalene foran den
åbne klippegrotte, med en stor palme i bag
grunden. »Historiemaler« Lund havde længe
ytret ønske om at måtte male en altertavle til
arresthusets
nye
kirkesal,
og
slotsbygningskommissionen, som vidste, at den fortjente
kunstner endnu ikke havde faet lejlighed til at
anbringe et arbejde i en offentlig bygning, bi
faldt hans ønske for at give ham en opmun
tring. Altertavlen, der kostede 1200 rdl., blev
skænket af kong Frederik VI og opsat ved kir
kens indvielse 2.juli 1815.42 1857 blev maleriet
restaureret og ferniseret af maler E. L. Ernst og
1893 renset af Lauritz Hansen.41
Altersølv. *Kalke. 1) (Fig. 84) 1781, 23 cm
høj. Den hvælvede fod er ottedelt og svajknæk
ket ligesom den ovale knop. Glat, muligvis
yngre, bæger med udsvejfet rand. På fodpladen
fire stempler: mestermærke (Bøje I, 1979, 494)
for Jonas Henrich Jonassen, Københavnsmærke 1781, guardeinmærke for C. Fabritius og
månedsmærke vædderen. På foden prikpunslede, sammenskrevne versaler DAC (danske asi
atiske
compagni).
Under
fodpladen
graveret
skriveskrift: »Skjenket til Domhuscapellet 1840
af danske asiatiske compagnie«. Den tilhørende
*disk, 1782, 15 cm i tvm., med cirkelkors gra
veret på fanen, har fire mesterstempler (Bøje I,
1979, 495) for Jonas Henrich Jonassen og bærer
samme monogram og indskrift som kalken.
Som det fremgår af indskrifterne, er kalk og
disk fremstillet 1781-82 til brug ved gudstjene
ster på et af dansk asiatisk kompagnis skibe. Da
kompagniet blev ophævet 1840, skænkedes de
til arresthuskirken. Ved denne lejlighed indgra
verede juveler S. I. V. Prahl giverindskrifterne
for 2 rdl. 64 sk. og forfærdigede et †futteral til
sættet for 8 rdl.19 Kalk og disk kom 1895 til
Vestre Fængsel, hvorfra de 1972 blev afleveret
til Handels- og Søfartsmuseet til gengæld for et
nyt altersæt.43
2) (Fig. 85), 1841, 29 cm høj inkl. låg. Cirku
lær fod med otte indgraverede, palmetteprydede tunger, afsluttet i palmetter, hvorimellem
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Fig. 84. *Alterkalk, 1781, af Jonas Henrich Jonassen
(s. 101). LL fot. 1972. – *Chalice by Jonas Henrich
Jonassen 1781.

otte støbte englehoveder. Over en tovsnoet
vulst ottedelt skaftled. På den flade, akantusprydede knop hviler støbte figurer af de fire
evangelistsymboler. De bærer det høje bæger,
som – over en frise med drevne tulipaner veks
lende med spidse tunger – har støbte relieffer af
nadverens indstiftelse og Jesu dåb, kopieret ef
ter Thorvaldsens relieffer i Frue kirkes skrifte
stole (jfr. DK. Kbh. By, 1, fig. 120-21). Midt
på låget støbt tornekrone og rørstav. På stand
kanten fire stempler: mestermærke (Bøje I,
1979, 1457) for Asbjørn Jacobsen, Københavnsmærke 1841, guardeinmærke for Peter R.
Hinnerup og månedsmærke løven. Kalken skal
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have tilhørt kong Christian VIII og 1849 være
skænket af enkedronning Caroline Amalie til
arresthuset.44 Efter 1895 kom den til Ting- og
arresthuset på Blegdamsvej,44 men opbevares
nu i Vestre Fængsels kirke.
En †alterkande af tin anskaffedes 1846 hos
kandestøber Svanbergs enke for ca. 7 rdl.43
De to †alterstager blev istandsat 1818 af C. I.
Kyhn og bronzeret og lakeret 1830 af maler
J. Runge for 5 rdl.19 De nævnes i inventariet
1852,46 og ses på opmålingen 1895 (fig. 83).
†Messehagel, 1826, af rødt fløjl, leveret af
skræddermester P. Leegaard for 59 rdl.40
†Alterskranke. På C. F. Hansens tegninger
(jfr. fig. 88) står alterskranken i en flad halvcir
kel yderst på det hævede korgulv med et lavt
og bredt knæfald i form af to trin ned til det
lavereliggende skib. Alterskranken har et højt,
glat fodstykke, tætsiddende, kraftige balustre
og glat gelænder. 1857 nedtog snedker Brøtterup den gamle alterskranke og ændrede den,

idet han indsatte andre balustre, indrettede en
dør i samme, lagde ny brædder i gulvet og på
satte en poleret, afrundet overliste på gelænde
ret. Ved samme lejlighed anbragtes også den ny
prædikestol midt i alterskranken (jfr. †prædike
stol). Tapetmager H. Eckert gjorde knæfaldet
smallere og højere, og maler C. Weber malede
»gelænderet foran alteret med knæskammel«.
1893 blev gelænder og knæfald atter malet og
enkelte led på balustrene forgyldt.41
†Døbefont, med lav, retkantet plint, kanneleret skaft og lav, glat kumme med indsnøring
under kanten. Fonten, der antagelig var af træ,
blev 1893 malet og marmoreret.41 Dens ud
seende
kendes
kun
fra
opmålingen
1895
(fig. 83).
*Dåbsfad, o. 1550, af messing, sydtysk, tvm.
59 cm. I bunden bebudelsesscene, herom og på
fanen frise med hjorte, forfulgt af hunde. Fadet
stammer oprindelig fra Gladsakse kirke, som
anskaffede nyt dåbsfad 1799, hvorefter det
gamle engang i 1800’rne blev afleveret til ar
resthuskirken. 1895 kom det til Vestre Fængsel,
hvor det stadig opbevares.47
†Prædikestole. 1) 1829 fik »talerstolen med
pulpit« nyt betræk ved snedker Thielemann.19 I
øvrigt vides intet om udformning eller anbrin
gelse af denne »talerstol«.
2) 1857 anskaffedes en ny prædikestol, udført
af snedker Brøtterup for 20 rdl. og anbragt i
den ved samme lejlighed ombyggede alter
skranke (jfr. ovenfor).48 Den halvovale prædi
kestol var hvidmalet med smalle, forgyldte li
ster og havde på forsiden et forgyldt, latinsk
kors
med
trekløverafsluttede
arme
(jfr.
41
fig. 86).
†Stole. 21 kirkestole blev 1826 forsynet med
fodskamler »til at lægge foran bænkene«.40
1852 var der 17 bænke og en gammel lænestol,46
og 1893 blev i alt 18 kirkebænke udspartiet,
malet, året og lakeret.41 På fotografi fra o. 1895
(fig. 86) ses to forskellige typer lange bænke
med ryglæn og tilhørende fodbrædder. SamtiFig. 85. *Alterkalk, 1841, af Asbjørn Jacobsen
(s. 101). NE fot. 1984. – *Chalice by Asbjørn Jacobsen
1841.
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Fig. 86. Arresthusets kirkesal, set fra nordvest mod altret (s. 100). Fot. o. 1895. Nationalmuseet. – Chapel of the
City Prison.

dige med kirkesalen er vel bænkene med
svungne gavle, hvor ryglænenes midterstykke
har
nedhængende,
drejede
knopper
mellem
lodrette stave, mens endepartierne har kryds
bånd. På billedet ses desuden lange bænke uden
ryglæn, samt en kort bænk med ryglæn og en
lænestol på hver sin side af korbuen.
1844 bifaldt Danske Kancelli, at der anvend
tes ca. 600 rdl. til den påtænkte indretning af
lukkede stole i domhuskapellet.12 En usigneret
og udateret tegning i Kunstakademiets Biblio
tek til et amfiteatralsk stolearrangement på kir
kens gulv stammer muligvis fra denne tid. Der
er ingen tegn på, at indretningen fandt sted.
Derimod var den nordvestlige ende af begge

pulpiturer i en længde af 4½ alen (ca. 2,82 m)
afskilt som lukkede stole for henholdsvis kvin
delige fanger og gældsfanger.
1)
Kvindefangernes stol. December 1829 fore
slog præsten, at der på det galleri, hvorpå de
kvindelige fanger sidder, måtte blive afdelt et
lige så stort stykke, som lige overfor er over
ladt gældsfangerne, og på samme måde behæn
ges med grønt vadmel og indrettes som kirke
stol for kvindelige fanger. Efter samråd med
præsten og kongens foged bestemte kæmneren
sig for at lade afdelingen udføre i træ i stedet for
klæde, og 23. dec. forelå snedker Thielemanns
regning på 66 rdl., bl.a. for et skillerum på
pulpituret af høvlede brædder med en sammen-
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stemmet dør, for at lade skillerummet male i
stenfarve »efter det øvrige« og for at opsætte en
gardinstang i 4½ alens længde langs balustra
den fra muren (ind mod arresthusets hovedfløj)
til skillevæggen, behængt med seks 2½ alen
lange, grønne gardiner. Mellem balustrene an
bragtes betræk af tilsvarende klæde.40 1857 ma
ledes det gamle skillerum på galleriet »på mod
satte side« af det nye (jfr. gældsfangernes
stol).41
2) Gældsfangernes stol var indrettet før 1829 i
den nordvestlige ende af det ene pulpitur, afdelt
med grønt klæde (jfr. kvindefangernes stol).40
1857 blev på galleriet opsat et nyt skillerum af
træ, ca. 2,5 m højt og 2,3 m bredt, over for det
»gamle skillerum« på kirkens andet pulpitur.41
†Skab, 1826, til opbevaring af de til kapellet
anskaffede sager, blev fremstillet af snedker
Thielemann for 16 rdl., og malet mahogniku
lør af maler Runge for 2 rdl., 48 sk.40
En gammel †armstol i præsteværelset blev
1840 afløst af en ny, samtidig med at et †bord
blev
»indrettet
efter
den
sammenskrænkede
plads, så det kan stå i det spidse hjørne«.19
*Pengetavle (fig. 87), 1637, af eg, 24,5 cm

høj, 21 cm lang og 15,5 cm bred. Kassen har på
de tre sider indlagte benornamenter på sort fi
nér, på forsiden et nøglehul. Skydelåg med to
rektangulære felter med benindlægninger som
på siderne, det ene med et påskruet sølvbe
slag med pengetud. På kassens bagside et drejet
håndtag af mørkt træ. Det opstående bræt har
på forsiden et relief af en stående biskop (S. Ni
kolaj) omgivet af bruskværk, på bagsiden en
ornamental dobbeltørn indlagt med brunt træ
på sort bund og på oversiden tre drejede knop
per. Øverst på brættets bagside sølvforgyldt
bladroset, hvorfra en sølvfjeder med en lille
sølvforgyldt bjælde udgår. Fjederen er boltet
gennem brættet og fastholdes på en lidet hen
synsfuld måde af en møtrik midt i S. Nikolajs
pande. Bjælden bærer de indgraverede versaler
»Iens Povelsen Nedsted« og året »1637« om
kring et hagekors i bladkrans. Fjederen har me
stermærket CLR 77 (Bøje I, 1979, 745) for Cort
Legan Rasmussen, 1777, og er således sekun
dær, hvad også fremgår af den klodsede mon
tering.
Tavlen stammer fra S. Nikolaj kirke i Kø
benhavn, hvortil den blev skænket af Jens
Poulsen Nedsted. Den omtales i kirkens eje
1754, var blandt de fire tavler, der ved kirkens
nedlæggelse 1806 blev overdraget til Helligåndskirken (jfr. DK. Kbh. By. 1, s. 544) og
kom siden til arresthuskirken. Her blev den
1830 repareret og poleret af snedkeren, der og
så lavede tre nye vaser derpå. Låsen fik ny nøg
le, billedet blev ferniseret og sølvet pudset.19
1895 deponerede Magistraten tavlen på Natio
nalmuseet (inv. nr. D 3138).
†Orgler: 1) Bygget af snedkermester og or
gelbygger
Frederik
Glass,
København,
og
49
skænket til kirkesalen 1816 af Frederik VI. Al
lerede 1818 måtte Glass foretage en større repa
ration af instrumentet, 1829 byggede P. U. F.

Fig. 87. *Pengetavle, 1637, skænket til S. Nikolaj
kirke i København. I 1800’rne anvendt i arresthusets
kirkesal (s. 104). Nationalmuseet. NE fot. 1985. – *Collection tray, 163
in Copenhagen. Used in the 1800s in the Chapel in the
City Prison, seen from the north-west looking towards the
altar.

SALMENUMMERTAVLE·RELIEF·NOTER

Demant to nye bælge til det, og 1836 lod man
Fr. H. Ramus foretage en istandsættelse, selv
om denne havde erklæret, at orglet ikke var
noget mesterværk og bl.a. led af den funda
mentale fejl, at vindladen var for lille i forhold
til pibeantallet.50 1848 solgtes det til instru
mentmager Acharius.
2) Leveret 1849 af Frederik Hoffmann Ra
mus, København.12 Prisen, 400 Rdl., lader for
mode, at der var tale om et mindre instrument
med tre eller fire stemmer, muligvis et af Ra
mus’ standard-orgler. Facaden havde attrappi
ber af træ. 1857 flyttedes orglet op på et af de to
sidepulpiturer, og der etableredes en ny trappe
for organisten (jfr. s. 100).52
†Salmenummertavler, o. 1815. De fire, rektan
gulære tavler havde svungne top- og hængestykker
med
midtpalmet,
hvorfra
oprullede
bånd
og
plantestængler
udgik.
Hvidmalede
med
forgyldte
ornamenter.41
Tavlerne,
der
hang mellem vinduerne på kirkens langsider,
var af samme type som i Christiansborg slots
kirke (DK. Kbh. By. 5, s. 268).
†Relief, Kristi dåb, kopi efter Thorvaldsens
relief fra 1827, der findes på flere danske døbe
fonte (jfr. DK. Kbh. By, 1, s. 684; DK. Præstø,
s. 894). Indsat i kirkens nordvestvæg over dø
befontens plads (jfr. fig. 83).
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stiansborg slotskirke, DK. Kbh. By 5, s. 248.
40 Jfr. note 6 og 19.
41
RA. Idennrigsmin. Journalsager. Råd- og dom
huset.
42
RA.
Slotsbygningskommissionen.
Kopibog
31.
okt. 1815. – Om J. L. Lunds øvrige altertavlemale
rier se Hannemarie Ragn Jensen: Ein dänischer Na
zarener. I. L. Lunds Altargemälde, i Hafnia 1978,
s. 78-106.
43
Hanne Poulsen: Kalk og disk fra Asiatisk Kom
pagni, i Handels- og Søfartsmuseets Aarbog 1972,
s. 218-21.
44 Jfr. Weitemeyer (jfr. note 11), s. 344, note 1.
45 KSA. Kæmnerarkiv. Journal 10. juli 1846.
46 LASjæll. Kbh. politi. Diverse sager.
47
Jfr. DK. Kbh. Amt. s. 364. – Oplysningen om
fadets
proveniens
efter
meddelelse
1919
fra
L. V. Nielsen, der 1884-96 var fængselspræst, jfr.
breve fra Olaf Olsen 2. jan. 1968 og Erik Skov
12. dec. 1980 i Nationalmuseet, j.-nr. 519/82.
48
Prædikestolens form og placering er sandsynligvis
inspireret af C. F. Hansens indretning af Chri
stiansborg slotskirke, Frue kirke og Hørsholm (jfr.
DK. Kbh.By 5, s. 248). Denne løsning, som særlig
var velegnet i mindre kirkerum, blev benyttet i flere
københavnske
institutionskirker.
Foruden
arresthus
kirken i Abel Cathrines Stiftelse 1859 (s. 163) og i
S.
Johannesstiftelsen
i
Ryesgade
(jfr.
Illustreret
Tidende bd. 26, 1884-85, s. 274f.).
49 Jfr. note 34. Orglet var ikke bygget til kirkesalen;
muligvis har det været nogle år gammelt ved anskaf-
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Fig. 88. Arresthusets kirkesal o. 1825. Interiør mod altret, set fra nordvest (s. 97). Efter C. F. Hansen: Samling
af forskjellige offentlige og private Bygninger, 1825. – Chapel in the City Prison c. 1825. Interior towards the altar,
seen from the north-west. After C. F. Hansen 1825.
felsen, eftersom det allerede måtte repareres to år
senere. Fr. Glass byggede orgler i en kortere årræk
ke; et af instrumenterne præsenteredes 1813 på Sel
skabet for indenlandsk Kunstflids udstilling i Kø
benhavn. Jfr. Dorthe Falcon Møller: Danske Instrumentbyggere 1770-1859, 1983, s. 72.
50
Jfr. note 19. Orglet betegnedes før reparationen
1818 som værende meget beskadiget.
51 Jfr. note 12. Gustav Acharius var skrædder og kla-

verbygger i København. Jfr. Dorthe Falcon Møller
(jfr. note 49) s. 109. Acharius opfandt og byggede
»fløjtefortepianoer« og »fløjtepianinoer«, og det fo
rekommer sandsynligt, at piberne fra Frederik Glass’
orgel kan have fundet anvendelse i sådanne instru
menter.
52
Jfr. note 41. Et eksempel på et Ramus-orgel af
standardtype med attrappibe-facade findes i Fuglse
kirke, Maribo amt.
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ARRESTHUSKIRKEN (CITY PRISON CHAPEL)

Debtors and criminals in the City Prison of
Copenhagen have presumably always had ac
cess to a priest. However, the first chapel in the
prison was built 1706-12. A separate benefice
was attached to the prison from 1737 to 1895
when the living became transferred to Vestre
Fængsel, state prison.
The City Prison 1706-12 was probably by
Johan Conrad Ernst in his capacity of munici
pal inspector of works. The building stood at
the corner of Slutterigade and Hestemølle
stræde (fig. 76), but it was gutted in the great
fire of 1795 and pulled down in 1803.
The chapel was installed at the west end of
the third floor, but not disclosed by structural
details on the exterior of the building (fig. 75),
nor have plans or evidence concerning its ar
rangement survived.
In 1719 the furniture of the chapel consisted
of only a pulpit, twelve benches, and a simple
altar. In 1737 altar plate and a confessional were
acquired, and when the chapel was refurbished
on a larger scale in 1750 it received a proper
altar and altar-rail among other things. In the
years to follow stalls were fitted for the diffe
rent categories of prisoners: be they debtors,
criminals or blasphemers.
In 1803-15, a new town hall combined with
law courts and prison was built to the design
by C. F. Hansen. The site of the prison was
more or less the same as that of its predecessor.
Its main building facing Slutterigade (fig. 80) is
still intact. It is linked with the town hall and
law courts by two arches across the street. The
chapel was in the first and second floors of a
wing abutting the rear of the main building
(fig. 81).
It was abandoned in 1895 and dismantled
during some rebuilding operations in 1896-97.

There is a record of its appearance and fur
nishing through the drawings and plans by
C. F. Hansen of which fig. 81 from 1803 reveals
small variations in the design of windows, gal
lery and engaged columns in relation to the
completed chapel shown in figs. 83 and 86.
Apart from fitting closed stalls in the gallery no
alterations to speak of were made before 1857.
On that occasion, the window in the altar niche
was bricked up, the wall plastered in imitation
of ashlars, the altar-rail lowered and combined
with a new pulpit, and the organ moved to the
gallery. The chapel remained unchanged after
wards, as shown by a measured drawing (fig.
83), and a photograph (fig. 86) from about the
time of its discontinuation in 1895.
The furnishings and fittings dated primarily
from c. 1815-30, as well as from the alterations
in 1857. The painting on the altar-piece, »Noli
me tangere« by J. L. Lund in 1815, had been
presented by King Frederik VI when the chapel
was consecrated on 2nd July. 1815, and the
semi-circular
altar-rail,
benches,
and
hymn
boards are from the same time. A chalice and
paten of silver (fig. 84), from 1781, were given
to the chapel by the Dansk asiatisk Compagni
upon its liquidation in 1840. Since 1972 this
altar plate numbers among the exhibits at the
Danish Maritime Museum in Elsinore. A silver
chalice from 1841 (fig. 85) is said to have been
presented to the City Prison in 1849 by the
Dowager Queen Caroline Amalie. It is now at
Vestre Fængsel.

Most of the furnishings disappeared in 1895.
Preserved is a collection tray from 1637, which
originally reached the chapel from S. Nicholas
Church in Copenhagen (fig. 87). A baptismal
dish from c. 1550, originally from Gladsakse
Church, is now at Vestre Fængsel.

Fig. 89. Vajsenhusets facade mod Nytorv. Maleri af Johannes Rach og Hans Heinrich Eegberg o. 1740. Natio
nalmuseet. – The Royal Orphanage (Vajsenhuset), facade overlooking the square, Nytorv.
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indledning. Blandt de pietistiske tanker
og ideer, der sidst i 1600’rne nåede København,
var også oplysninger om de såkaldte vajsenhuse for forældreløse børn.1 Forbilledet var Vajsenhuset i Halle, oprettet af August Hermann
Francke 1698, og hensigten var at opdrage og
uddanne forældreløse børn til nyttige sam
fundsborgere. Formålet var således ikke for
skelligt fra de tidligere børnehuses (jfr. Chri
stian IV.s. Tugt- og Børnehus s. 45f og Børne
huset på Christianshavn s. 51f), men en afgø
rende forskel var, at vajsenhusenes økonomi
ikke skulle være afhængig af børnenes arbejds
kraft.
Historisk

Pestepidemien
1711
aktualiserede
behovet
for et københavnsk vajsenhus, og 1713 fik poli
ti- og kommercekollegiet besked om, at der
skulle indrettes et vajsen- og hittebørnshus. Sa
gen henvistes imidlertid til fattigvæsenet og gik
så – rimeligvis som følge af økonomiske van
skeligheder under krigsårene – i sig selv.
Fra 1. jan. 1720 henlagde kongen 2000 rdl. af
postamtets indkomster til et vajsenhus, hvor
også hittebørn kunne optages. Samtidig skæn
kedes det nedlagte ridderlige akademis bygning
(fig. 102) på Nytorv til formålet, ligesom Missionskollegiet fik overdraget ansvaret for pla
nernes realisering. Christian Wendt blev udpe-
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get til inspektør, og det besluttedes at knytte
bogforlag og apotek til stiftelsen for derved at
styrke det økonomiske grundlag. I foråret 1721
så det ud til, at Vajsenhuset snart skulle åbnes;
men der blev atter stille om sagen. Årsagen
hertil skal muligvis søges i de spændinger, der
opstod i forbindelse med Frederik IV.s gifter
mål med og kroning af Anna Sophie (Reventlow).
Først 1727 kom der skred i foretagendet:
21. juli blev en fundats underskrevet, og på
kongens fødselsdag 11. okt. åbnedes Vajsenhuset. Tanken om at optage hittebørn var blevet
forladt, ifølge fundatsen kunne optages foræl
dreløse børn i fem til seks års alderen, der skul
le modtage forplejning, undervisning og op
dragelse, indtil de kunne anbringes i lære eller i
anden passende tjeneste. Ved åbningen var op
taget 24 drenge og 20 piger.2 I efteråret overtog
stiftelsen de fattige børn, der havde været un
der Konventhuset, og sidst på året var børne
tallet nået op på 100.
Da der lagdes stor vægt på at opdrage børne
ne til gode kristne, betragtedes indretningen af
en kirke som helt selvfølgelig. Det trak imid
lertid lidt ud med dette, og først 17. april 1728
fandt indvielsen sted.
Den store bybrand 1728 berørte også Vajsen
huset, og kun et halvt år efter indvielsen ud
brændte kirken den 20. okt. Institutionen var
dog i stand til at fortsætte sin virksomhed på
stedet, og der blev indrettet en midlertidig kir
ke i et ridehus. 1730-34 opførtes et stort, firfløjet kompleks, som blev indviet ved en højtide
lighed i kirken 17. febr. 1734.
Selv om stiftelsen ikke var en del af fattigvæ
senet, blev den alligevel inddraget i gehejmekabinetsminister J. F. Struensees reform af dette
1771. Direktionerne over Vajsenhuset, Opfostringshuset og fattigvæsenet blev ophævet ved
en kancelliskrivelse af 19. okt. Det var hensig
ten at benytte Vajsenhusets midler og bygnin
ger til en realskole for den »bedre ungdom«,
således at denne »uden at blive egentlig lærd
kunne blive bekvem til mange i det borgerlige
liv forefaldende håndteringer«.3 Realskolen var
dog ikke kommet i gang ved Struensees arre

station i januar 1772, og 12. nov. genoprettedes
stiftelsen. Inden den højtidelige, officielle gen
åbning det følgende år på den gamle stiftelsesdato 11. okt. gennemgik bygningerne en ho
vedreparation.
Efter Christiansborgs brand stilledes Vajsenhuskirken 3. marts 1794 til rådighed for slots
kirkens menighed,4 men ved byens brand i juni
1795 udbrændte Vajsenhuset (fig. 90). Ved mid
dagstid 6. marts, da husrækken på den modsat
te side af torvet var brændt, »og ilden begyndte
i rådhuset, tændtes og den første ild i Vajsenhu
set under frontispicen over kirken ud til torvet
... (det lykkedes at slukke denne, men) ... om
eftermiddagen kom ilden ind på Vajsenhuset
fra alle kanter, og klokken 4½, om jeg husker
ret, faldt spiret. Jeg slap siden med stor nød ud
af stiftelsen, med tårerne i øjnene og i en forfat
ning, som kun kan føles, men ikke beskrives«.5
Forfatteren til denne beretning, stiftelsens for
stander, Jacob Gude, havde dog forudset ud
viklingen og allerede lørdag morgen sendt bør
nene til Blågård sammen med stiftelsens lærere,
der bar alterstagerne og -sølvet i hænderne.
Her efter fortsattes Vajsenhusets virksomhed
en tid på Blågård, men de fremsatte planer om
en genopførelse og genindretning af en kirkesal
blev ikke til noget. En fortsat redegørelse for
den stadig eksisterende institutions historie fal
der derfor uden for rammerne af »Danmarks
Kirkers« beskrivelse.
Betydning for dansk menighedsliv. Da Vajsen
huset åbnede 11. okt. 1727 nærede institutio
nens venner utvivlsomt håb om, at det skulle
yde en værdifuld indsats i Københavns kirke
liv. Dette blev også tilfældet, ikke mindst fordi
institutionens
første
præst,
Enevold
Ewald,
blev pietisternes talerør i hovedstaden. Navnlig
efter branden 1728 strømmede folk til de of
fentlige gudstjenester i Vajsenhusets kirke (jfr.
note 18). Ewalds prædikener og de bøger, der
udsendtes fra Vajsenhusets bogtrykker, fik stor
betydning for udbredelsen af den pietistiske
vækkelse.
Også på andre områder kom institutionen til
at spille en rolle. 1728 tilsagdes byens jødiske
menighed til gudstjeneste i Vajsenhuset med
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Fig. 90. Rådhusets, og til venstre Vajsenhusets brand (s. 110). Kobberstik 1795 af Johan Gottlieb Friedrich.
Københavns Bymuseum. – The fire of Copenhagen. The Town Hall, and to the left the Royal Orphanage. Print by
Johan Gottlieb Friedrich 1795.

påfølgende drøftelse af kristendommens sand
heder. Jøderne betragtede disse ugentlige mø
der som en tvang og bad sig fritaget, men først
den store brand afbrød omvendelsesforsøgene,
der næppe havde synderlig effekt. Den eneste
dåbshandling, der vides at være afholdt i stiftel
sens kirke, var dog jøden Christian Julius’ dåb
1777, hvor Vajsenhuset aflønnede de 12 solda
ter og den underofficer, der holdt vagt ved kir
ken under handlingen.6
Et andet udslag af den almindelige sammen
kædning
mellem
Vajsenhuset
og
statskirken
var anvisningen af lokaler i Vajsenhuset for det
1737
oprettede
Generalkirkeinspektionskollegium. Kollegiet, der førte tilsyn med gejstlig
hedens og skolelærernes tro og levnet, havde til
huse i institutionen frem til dets ophævelse
1791.7
Vajsenhusets første præst blev udnævnt
jan. 1728. Ifølge Exner havde Missionskollegiet

1.

kaldsret til embedet,8 men i praksis udøvedes
tilsyneladende kun en præsentationsret.9 Da der
efter branden 1795 ikke længere fandtes en kir
ke ved institutionen, og stiftelsens præst, An
dreas Birch, 1796 blev domprovst i Roskilde,
nedlagdes embedet.10 Året før havde biskop
Nicolai Edinger Balle – der i årene inden bran
den havde holdt bibellæsninger i Vajsenhuskirken hver søndag aften – varmt anbefalet en
genopførelse af institutionen inde i byen, hvor
kirken kunne bruges til aftenandagt, bibellæs
ning, katekisation og øvelse for studenter. Og
hvor embedet kunne være tilflugtssted for en
»udslæbt« biskop, »når jeg ikke har kraft mere
til overs for mit nærværende embede«.11
Allerede i årene inden branden havde stiftel
sens kirke imidlertid været et stridsemne. Nog
le mente, at man med fordel kunne spare præ
stens løn tillige med de øvrige omkostninger til
kirketjenesten, da børnene let kunne søge andre

112

VAJSENHUSETS KIRKE I OG II

kirker, og det endda kunne være en fordel, at
de hørte forskellige præster.12 En anden kritisk
synsvinkel
repræsenteres
af
seminarielærer
J. C. G. Claussen på Blågård, der 1795 mente,
at det var bedre for børnene at høre en tale af en
duelig lærer end at overvære en prædiken, som
skal tage hensyn til en ældre menighed.13
Kirkegårde. Ved Vajsenhusets indvielse 1728
skænkede Magistraten et stykke på ca. 25 × 25
alen af Vartovs kirkegård ved Sønder Vold til
institutionen.14 Stykket hegnedes med planke
værk, som stod til november 1760, da kirke
gården udlagdes til offentlig torveplads, hvortil
kagstrygning henlagdes 1780.15
Til erstatning for den afgivne jord fik Vajsen
huset sin selvstændige afdeling af den ny assistenskirkegård. Dette afsnit blev 1798 afstået til
Trinitatis kirke mod fri begravelse for instituti
onens betjente og børn, mens Vajsenhuset blev
fritaget for udgifter til ringmurens vedligehol
delse.16

VAJSENHUSETS KIRKE I
1728
I efteråret 1727 indledtes indretningen af en
»lille og uanselig« kirke i en fløj af det tidligere
ridderlige
akademi
på
Nytorv.17
Indvielsen
fandt sted 17. april 1728, men allerede den
20. okt. brændte kirken, og eftersom bygge
regnskaber eller lignende ikke findes, er vor
viden om denne kirke meget beskeden. Da kun
en enkelt af institutionens tre klokker hang i
gården (jfr. ndf.), må de andre have hængt i et
spir eller en tagrytter over kirken.
På nær altersølv og -klæde (se ndf.) gik alt
inventaret tabt ved branden. Ud fra regnska
berne kan det afgøres, at der fandtes mindst tre
lukkede herskabsstole og 12 nummererede stole
stader, som blev forsynet med lyseplader af blik,
således »at børnene kunne se at holde bøn om
aftenen«. Endvidere omtales en prædikestol med
timeglas, delt i fire kvarterer, samt en pengekiste.
Den midlertidige kirke 1728-34. Straks efter bran

den indrettedes en kirke i et tidligere ridehus.18

Her opstilledes en stor prædikestol af lige,
simple, høvlede brædder.19 Til trods herfor kan
kirken ikke have været helt spartansk, da pulpi
tur- og stolestade leje indbragte 60 rdl., beregnet
for perioden fra påske 1733 til 17. februar
1734.6

VAJSENHUSETS KIRKE II
1734-95
Skønt store dele af
Vajsenhuset blev reddet 1728, fremsattes øn
sker om at opføre et helt nyt kompleks. Direk
tionens præses, Johan Ludvig von Holstein,
indleverede en plan til kongelig godkendelse.
Planen, der var udarbejdet af overlandbygmester Johan Cornelius Krieger, omfattede bl.a.
fri beliggenhed med gader til alle sider, hvilket
skulle være en sikkerhed i tilfælde af brand, og
en samling af de forskellige funktioner, inklu
siv trykkeri, boglade og apotek i et firfløjet
bygningskompleks.
Kongen
approberede
pla
nen 1730, men som det fremgår af fig. 76 blev
ønsket om fri beliggenhed ikke opfyldt, hvilket
muligvis blev årsag til bygningens undergang
ved branden 1795.
Byggeriet gik straks i gang, og knap en fjer
dedel var under tag ved Frederik IV.s død
12. okt. 1730.20 April 1731 konstaterede bygningskommissionen, at Krieger ikke opfyldte
sine kontrakter, og 1. maj fik kommissionen
besked på at give »Krieger sin afregning, sætte
ham ud af arbejdet og med andre sikre og ve
derhæftige folk, som kunne præstere deres
kontrakter ... at contrahere«.21 Byggeriet blev
herefter overdraget stadskaptajn og murerme
ster Lars Eriksen.
Da der i Kriegers overslag ikke var taget høj
de for kirkens indretning, måtte der skaffes ek
stra midler til dette arbejde.21 En tilsyneladende
billig løsning var erhvervelsen af »indmaden«
fra kirken på Københavns slot. Den 1726-28
indrettede slotskirke var netop ved at blive de
monteret (jfr. DK. Kbh.By, 5, s. 71f.), og efter
forslag fra professor J. F. Ramus købte Vajsen
huset 20. okt. 1731 bl.a. to gallerier, hver med
Bygningshistorie

1730-34.
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Fig. 91. Vajsenhusets facade mod Nytorv. 1:600 (s. 113). Efter Thurah: Den danske Vitruvius I, 1746. – The
Royal Orphanage overlooking Nytorv. After Thurah: Den danske Vitruvius I, 1746.

to pulpituretager, og et bredt orgelpulpitur for
494 rdl.22 Selv om det brede orgelpulpitur for
kortedes, kunne det vanskeligt passes ind i den
planlagte kirke, som indvendig målt kun skulle
have været 14 alen bred. Og efter råd fra Ra
mus og stadskonduktør Søren Balle tillod kon
gen derfor 22. febr. 1732, at kirken måtte ud
bygges to alen til gaden og tre til gården.21
Det fremspringende midtparti med kirken
kom herved til at præge facaden markant, men
forandringen fik også mere alvorlige følger for
bygningen. Den øgede bredde stillede større
krav til murenes bæreevne, og da der tilsynela
dende ikke blev taget tilstrækkeligt hensyn her
til, og der endvidere opførtes et større tårn end
oprindelig planlagt, kunne skader på murvær
ket ikke undgås.
Allerede få år efter bygningens indvielse
måtte der foretages bekostelige forstærkninger
af murværket (se ndf.), og det viste sig umuligt
at placere ansvaret. Vajsenhusets direktion øn
skede at anlægge erstatningssag, men opgav,
da de mulige modparters argumenter ikke kun
ne tilbagevises. Krieger ville anføre, at han al
drig havde foreslået og følgelig heller ikke byg
get muren til at bære så stort et tårn. Eriksen

Danmarks Kirker, København

havde bygget efter kontrakten og med en sten
tykkere end efter overslaget, da han syntes,
muren var for svag. Og endelig havde tømrer
mesteren, Ole Paulsen, aldrig underskrevet sin
regning, og da han endvidere var død, kunne
enken næppe pålægges en erstatning.23
Man har tidligere opfattet Krieger som Vaj
senhusets arkitekt, men på baggrund af oven
stående – og i lyset af den følgende ombyg
ning, se ndf. – må i hvert fald hans direkte
indflydelse på facadens udformning have været
begrænset.24
Ombygningen 1736-37. Hverken den tre fag
brede midtrisalit med trekantgavl eller det spir,
som ses på fig. 91, er oprindelige. Ved klokker
nes ringning rystede tårnet, og 1736 frygtede
direktionen, at det skulle være til største fare
for kirken, hvis der ikke skete forandringer.
Der blev derfor taget kontakt med generalbyg
mester Elias David Häusser, som tilsyneladen
de først foreslog at nedtage tårnet og anbringe
et træforbandt midt gennem kirken for at stabi
lisere murene. Senere foretrak han imidlertid
ligesom stiftelsens direktør, sekretær og in
spektør Andreas Hoier, en forstærkning af mu
rene ved skalmuring og nyopførelse af tårnet.25
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Til dette arbejde leveredes tegninger og over
slag af tømmermester Johan Boye Junge og
murermester Philip de Lange, som opnåede
kongelig approbation 28. sept. 1736. Og sam
me dag befaledes det Häusser at føre tilsyn med
byggeriet.26
Ud mod torvet forstærkedes murene ved påmuring af en risalit, hvorved murtykkelsen
øgedes med 1¼ alen. Denne forsynedes med
en ny frontispice, hvis skulpturelle udsmykning
(kongevåbnet flankeret af vildmænd) muligvis
var genanvendt. Mod gården opførtes to 1½
alen tykke piller (jfr. fig. 92-93). Det vides
ikke, hvornår arbejdet blev afsluttet, men Jun
ge bad 5. dec. 1737 om at få udbetalt den udlo
vede dusør for tårnets bygning.27
Genophygningsplaner
1795-1801.
Vajsenhuset
brændte 1795, men de følgende år overvejedes
en istandsættelse af ruinerne. Selv om bygnin
gerne var udbrændt, var det ifølge et syn kun
nødvendigt at nedtage etagen over kirken.28

Resten kunne efter en istandsættelse indgå i en
ny bygning, og 1796 blev det foreslået at ind
rette en bygning med to etager og uden tårn.
Forslaget mødte imidlertid modstand i Finanskollegiet, og 1801 blev grunden afhændet.
1805-15 opførtes det af C. F. Hansen tegnede
råd- og domhus på tomten.
Da den største hindring for genopførelsen af
Vajsenhuset på dets gamle grund var de dermed
forbundne
omkostninger,29
fremsattes
forslag
om blot at indrette en beskeden kirkesal. Tårn
over kirken kunne undværes, hvis der blev op
sat et slagværk med viser til gården og en klok
ke anbragt i baggården. Kirkens indretning
burde være ret simpel såvel i snedker- som
gipsarbejde. Lysekroner, altertavle og standur
kunne undværes, men et lille orgel med lige så
mange stemmer som det forrige burde anskaf
fes. Ved indretning af lejestole mm. på pulpitu
rerne måtte de på 2. etage gøres noget bredere
end tilforn.11

Fig. 92-93. Vajsenhusets kirke.
1:300 (s. 115). Efter Thurah: Den
danske Vitruvius I, 1746. 92.
Plan af underetagen. 93. Under
ste
pulpituretage,
indtegnet
på
plan over institutionens 2. etage. – Chapel of t
After Thurah: Den danske Vitruvi
us I, 1746. 92. Plan of the lower
floor. 93. The lower gallery, drawn
in on a plan of the second floor of the
Home.

INDRETNING·PULPITURER

Kirkens indretning 1734-71. Kirkens tilstede
værelse i midtpartiet fremgår dels af tagrytte
ren med klokkerne og dels af de syv store »kir
kevinduer« (jfr. fig. 91). Ved at udelade kælder
under dette bygningsafsnit fik kirkerummet,
der tillige omfattede 1. og 2. etage, tilstrække
lig højde, ca. 11 m , svarende til den tidligere
slotskirke,
hvorfra
pulpiturerne var indkøbt.
Det er i øvrigt vanskeligt at afgøre, i hvor høj
grad der blev taget hensyn til galleriernes mo
duler ved byggeriet og senere ved indretningen
af det ca. 25 × 11 m store rum.
Der var adgang til kirkens underste etage ad
fire døre. Foruden hovedindgangen fra torvet
fandtes en symmetrisk anbragt indgang fra går
den, ligesom der fandtes døre i de to portgen
nemgange (jfr. fig. 92). Endvidere var der ad
gang til den øverste pulpituretage fra gangen
forbi apotekerens værelser. For denne dør hav
de apotekeren slået en skodde 1794.4 1741 blev
en døråbning brudt igennem væggen mellem
det øverste pulpitur og præstens lejlighed (se
ndf.).
Kirkens indretning kendes bl.a. fra to korte,
næsten enslydende beskrivelser hos Pontoppi
dan og Jonge.30 Ifølge Pontoppidan fandtes:
»Over de tvende nederste rader stole ... på hver
side tvende åbne gallerier, som bæres af 2 rader
piller og er afdelte til kirkestole for adskillige
byens indvånere, som søge derhen, foruden en
særdeles stol til direktørernes tjeneste. Øverst i
kirken er altret (opstillet i syd), prædikestolen
og orgelværket lige over hverandre«. Hvis
Pontoppidan med »på hver side« mener på alle
fire sider, er beskrivelsen i overensstemmelse
med forholdene på det tidspunkt (1764), men
den oprindelige indretning var tilsyneladende
lidt anderledes.
Pulpiturerne.
Det
ene
pulpiturs
grundrids
kendes fra etageplanerne i Den Danske Vitruvi
us (fig. 93). Selv om planen i øvrigt viser
kompleksets 2. etage, må det afbildede pulpitur
være det nederste. Ved sammenligning med
slotskirken (DK. Kbh. By, 5, s. 77) fremgår, at
det tidligere svungne orgelpulpitur antagelig er
blevet beskåret, og at man i den modsatte ende
har skabt et omløbende pulpitur, hvori prædi-

115

Fig. 94. Detalje af *alterklæde 1728 (s. 117). Med
kronprinseparret Christian (VI) og Sophie Magdalenes
dobbeltmonogram.
Det
kongelige
Vajsenhus.
NE fot. 1984. – Detail of *altar cloth 1728 bearing the
double monogram of crown Prince Christian (VI) and his
consort, Sophie Magdalene.

kestolen er blevet indbygget. Som følge af
bygningens orientering – og rimeligvis et øn
ske om at modstille alter og herskabsstol – er
prædikestolsalteret kommet til at stå i syd.
Det
øverste
pulpiturs
udformning
kendes
ikke. Forløbet af de italienske trapper i hjørner
ne og adgangen fra korridoren forbi apoteke
rens værelser kræver, at pulpituret har løbet
langs langvæggene og nordre endevæg. Ved
langsiderne
er
slotskirkens
pulpiturer
blevet
genanvendt, og det samme har sandsynligvis
været tilfældet ved kortsiden, hvor der i så fald
er blevet sammensat et retliniet pulpitur.
På søndre endevæg over prædikestolsalteret
blev tilsyneladende først opsat et pulpitur 1740.
I forbindelse med anskaffelsen af et orgel 1739
bemærkedes, at der mangler et pulpitur til det
te,31 1740 foreslås en placering over prædike
stolen,32 og 1741 skabes en forbindelse mellem

8*
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Fig. 95-96. *Altersølv. Vor Frelsers kirke, Nuuk/
Godthåb. LL. fot. 1974. 95. Kalk 1728 (s. 117). 96.
Alterkande 1761 (s. 117f). – *Altar vessels. 95. Altar
chalice 1728. 96. Wine jug 1761.

præstens værelser og prædikestolen, som må
være gået via orgelpulpituret.33
Ifølge fig. 92 blev pulpiturerne båret af 12
søjler, men dette er næppe korrekt. De korte
pulpiturer må have haft yderligere understøt
telse – bag alteret rimeligvis i form af en skil
levæg.
Ved genopstillingen øgedes afstanden mel
lem de bærende søjler med ca. 1½ alen således,
at disse kom til at stå mellem vinduerne. Mu
ligvis som følge heraf sank pulpiturerne; deres
sætning synedes 30. juni 1766, og 26. nov. be
taltes tømmermester Peder Svane for pulpitu
rernes »opskruelse« og lægning af nye gulve.6
Herskabsstolenes placering er ikke kendt, men
hofstolen har rimeligvis været på det frem
springende
pulpitur
vis-å-vis
prædikestolsaltret. Denne stol blev 1746 delt i to lejestole (se
ndf.).
Kirkens istandsættelse 1773-74. Før kirken i
den genoprettede stiftelse atter blev taget i brug
11. okt. 1773, gennemgik den en hovedrepara
tion. 8. juni 1773 blev hofbygmester C. F.
Harsdorff udnævnt til at have opsigt med Vaj
senhusets
istandsættelse
og
forandring,
og
27. juli godkendte direktionen hans forslag og
udkast, ligesom han anmodedes om at give en
'XA
rentegning.
Arbejderne omfattede bl.a. lægning af nyt
gulv i korsgangen og bag altret (tømrermester
W. Svane); udspækning og hvidtning af kirken,
udbedring af gipsdækket samt vending af dør
karmene ud til portene (murermester P. Svend
sen); forgyldning af prædikestolen og udvidelse
af skriftestolen (se ndf.).

INVENTAR. Oversigt. Af kirkens utvivlsomt for
nemme inventar findes i dag blot enkelte stykker.
Det faste inventar gik tabt ved brandene 1728 og
1795, og blandt de få genstande, der blev reddet, er
f.eks, berettelsessættets senere skæbne ukendt (jfr.
også s. 118).
Kirkens indre er hverken blevet afbildet eller ud
førligt beskrevet, og da der kun findes sparsomme
oplysninger i det bevarede kildemateriale, er vor vi
den om kirkens inventar beskeden. Beskrivelserne
ndf. omfatter alle de genstande, der vides lidt om.
Genstande hvis eksistens blot kan konstateres, som
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Fig. 97-98. Disk og oblatæske. 1728 af Marcus Pipgros. Vor Frelsers kirke, Nuuk/Godthåb. LL. fot. 1974. 97.
Disk (s. 117). 98. Oblatæske (s. 117). – Paten and wafer-box 1728, by Marcus Pipgros. 97. Paten. 98. Wafer box.
f.eks, prædikestolen i den ældste kirke, er derimod
ikke medtaget (jfr. dog de ældste kirkesales indret
ning).

1732-34. Ifølge Pontoppidan
fandtes 1764 øverst i kirken »altret, prædike
stolen og orgelværket lige over hverandre«.35
Orglet blev først opstillet på denne plads
1740/41 (se ndf.), men ellers vides ikke meget
om arrangementet. Alterbordet blev 1741 for
mindsket således, at præsten fik bedre plads til
Altertavlen
var
at
forrette
kommunionen.36
1774 blevet sat i »skikkelig stand«, således at
spørgsmålet om anskaffelse af en ny kunne stil
les i bero. Direktionen havde ellers bedt Hars
dorff besørge en smuk altertavle til kirken med
samme emne, »som der nu er«, nemlig Nadve
ren.37 Prædikestolen blev ved kirkens istandsæt
telse 1773-74 »nu overalt sirligt forgyldt«, hvil
ket ifølge Jonge i særlig grad faldt godt i øjne
ne.38 Et timeglas med fire glas anskaffedes 1739.6
*
Alterklæde (fig. 94), 1728, syet af 4⅜ alen
karmoisinrødt engelsk klæde,6 underforet med
lærred og smykket med broderier i guld og
sølv. Et kronet dobbeltmonogram C og SM
for kronprinseparret Christian (VI) og Sophie
Magdalene, i krans af palmegrene og laurbærkviste. Herunder årstallet 1728, og nederst en
blomsterbort. Dette fornemme stykke, der er
beslægtet med slotskirkens alterklæde fra 1717
(DK. Kbh.By, 5, s. 35), blev reddet ved bran
†Prædikestolsalter,

den 1728 og overførtes til den ny kirke 1734.
For at kunne anvendes her forlængedes det med
to sidestykker, kantet med guldfrynser. De tre
dele reddedes atter 1795 og solgtes 1871 til Ro
senborg (inv. nr. 31 pakke III B-D). Siden 1983
deponeret i Det kongelige Vajsenhus.
*
Altersølv. Ligesom alterklædet blev kalk,
disk og oblatæske 1728 skænket af kronprinsen
og hans gemalinde. Genstandene er fremstillet
af Marcus Pipgros og forsynet med et indgra
veret, kronet dobbeltmonogram C og SM. Det
bevarede altersølv findes i dag i Vor Frelsers
kirke i Nuuk/Godthåb i Grønland, hvortil det
mod vederlag blev afstået 1847.39
*Kalk (fig. 95), 1728, 23 cm høj, med sekstunget fod, der leder op til en fladtrykt knop,
hvorover er et sekssidet, pæreformet led, to
indknebne led og et glat bæger. Under bunden
fire stempler: mestermærke (Bøje I, 1979, 315)
for Marcus Pipgros, Københavnsmærke 1728,
guardeinmærke for Conrad Ludvig og må
nedsmærke vandmanden.
*Disk (fig. 97), 1728, 17 cm i tvm., med pro
fileret kant. Under bunden et næsten udpudset
mestermærke, som kalkens.
*Oblatæske (fig. 98), 1728, 5,8 cm høj, oval
form 10,7-14,2 cm, med profileret låg. Under
bunden stemplet som kalken, dog er månedsmærket fisken.
*Alterkande (fig. 96), 1761, 32,5 cm høj, med
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fløjl, skænket 1775,42 var i behold 1811.43
†Berettelsessæt. 1741 købtes en lille kalk, samt
disk og oblatæske af guldsmed Johan Jagenreuter. De tre dele vejede 14 lod 1½ kvint.44 1766

Fig. 99. *Messehagel 1728 (s. 118). Det
Vajsenhus. NE fot. 1984. – *Chasuble 1728.

kongelige

cirkulær fod, hvis nederste led, ligesom det
højt hvælvede lågs nederste led og det pærefor
mede korpus’ øverste del, er knækket. Låget
krones af drueklaseknop. Glat bøjlehank og
slank næbtud. Kanden har graveret og ciseleret
dekoration bestående af blomster og druekla
ser. På siderne er felter indrammet af kartoucher, grene, blomster og drueklaser. Heri hen
holdsvis Korsfæstelsen og inskription: »Lyder
Herrens Jesv ord Og i Troe ga(a)er til hans
bord. Da I! Liv i eder Finder Som ey nogen
Tiid forsvind(e)r. Joh: 6 cap. 54 v.«. Under
bunden fire utydelige stempler: mestermærke
(Bøje I, 1979, 456) for Johan Jacob Schrader,40
Københavnsmærke (ulæseligt årstal), guardein
mærke for Christoffer Fabritius og måneds
mærke vædderen. Kanden skænkedes 1761 af
en anonym. Den vejede da 97 lod og var ind
vendig forgyldt.4
En †vinflaske, o. 1730, af glas med sølvfor
gyldt låg, skænket af Seyr Mahling, erstattedes
1761 af alterkanden.41 Den var dog endnu i be
hold 1811.42 Et †kalkklæde af guldbroderet, rødt

leverede bogbinder (?) Grono et korduans (d.e.
fint læder) futteral, forgyldt og fløjlsforet.45 Be
rettelsessæt og futteral reddedes ved branden
1795 og afhændedes 1847 til Vor Frelsers kirke i
Nuuk/Godthåb,4 men det er muligvis aldrig
kommet dertil.
* Alterstager (fig. 100), 1728, af sølvblik, 53,554 cm høje. Uden lyseskåle. Kandelaberforme
de på tredelt fod med c-volutter og kuglefød
der. På skafterne er indgraveret arbejde i regencestil, mens fødderne har en dreven blomster
dekoration. Til fodens ene side er hæftet et kro
net dobbeltmonogram C og SM for kron
prinseparret (jfr. altersølv og -klæde). Sophie
Magdalene skænkede 1731 lignende stager til
S. Petri kirke (DK. Kbh. By, 1, s. 316),46 og et
tilsvarende sæt findes i Kronborg slotskirke
(DK. Frborg. s. 598). Da sidstnævnte sæt er
udført af Marcus Pipgros, som også leverede
altersølvet til Vajsenhuset, må stagerne tilskri
ves ham.
1753 havde stagerne ikke været tændt i man
ge år, men var blot blevet stillet på altret. Di
rektionen forespurgte, om lysene var afskaffet
ligesom i slotskirken (jfr. Kirkerne i Ladegår
den s. 136), selv foretrak man at tænde stager
ne, da det var en kongelig gave. Dog måtte
forhøres om, hvorledes forholdene var på Fre
deriksborg – om stagerne dér stod på altret.4
9. april 1728 støbtes 15 pd. bly i stagernes
fødder.6 Dette fjernedes atter, da de 1798 hen
sattes i banken.47 Solgt til Rosenborg 1871 (inv.
nr. 12-319).
†Alterstager, 1747 anskaffedes to tinstager til
altret. 1786 fandtes to lysesakse.
*Messehagel (fig. 99), 1728, syet af rødt fløjl,
underforet med lærred og smykket med brode
rier i guld, sølv og silke. På rygsiden er en
gengivelse af Kristus på korset. På den bevok
sede Golgathahøj ses Adams kranium og kors
lagte ben. Høj og tornekrone fremtræder i
grønt, mens der ved vunderne er benyttet rød
silke. Krucifikset, der flankeres af »anno 1728«,
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er typologisk nært beslægtet med hagler i bl.a.
Frederiksberg kirke (DK. Kbh. By, 3, s. 450)
og
Fredensborg
slotskirke
(DK.
Frborg.
s. 830), og håndværksmæssigt med hagler i
bl.a. S. Ansgars kirke (DK. Kbh.By, 5, s. 315)
og Garnisonskirken (DK. Kbh. By, 3, s. 241).
Da blomsterborten langs kanten er identisk
med alterklædets bort, er messehaglen antage
lig også skænket af kronprinseparret.
Stykket reddedes ved branden 1795 og af
hændedes 1871 til Rosenborg (inv. nr. 31 pakke
IIIE). 1983 fik haglen nyt mellemfor. Klædet
blev konserveret og renset, samt løse tråde
hæftet, inden deponeringen i Det kongelige
Vajsenhus.
†Knæfald, 1732-34. Den på fig. 92 viste form
er antagelig oprindelig (jfr. note 36).
†Alterskranke,
1748.
Anskaffelsen
motiveres
med, at »alterfoden (d.e. knæfaldet) ... er så
ganske smal ... (at kirken ligesom andre kirker)
behøve et rækværk, der kunne være til megen
lettelse såvel for præsten som for kommunikanter, der er svage ...«.4 Smedearbejdet blev
udført af Mogens Lassen efter model af snedker
Jochim Schliphack. Henrik Tessin leverede ni
messingknopper og nogle -valser, og maler
Milan
anstrøg
jernværket og gulvet foran
altret.6
†Stolestader, 1734, opstillet på gulvet i fire
blokke, jfr. fig. 92, ifølge hvilken der skulle
være opstillet 34 stole. Da der lagdes nyt gulv
1766, blev imidlertid flyttet 36.6
†Løse stole. 1734 købtes et dusin ruslæderstole
til direktørernes og hoffets stole.6 De nævntes
endnu i 1786-inventariet.
†Lukkede stole. Der fandtes et stort antal luk
kede stole, som udlejedes til byens borgere,48
men det er ikke muligt at gøre rede for disses
udseende eller placering, dog har det store fler
tal været på pulpiturerne.
†Herskabsstole fandtes for hoffet, stiftelsens
direktion og kuratorerne. I direktørernes stol
fandtes 1786 to lange gardiner, et fag dobbelte
vinduer og et gulvtæppe.42
Fig. 100. *Alterstage 1728, antagelig af Marcus Pip
gros (s. 118). Rosenborg. – *Altar candlestick 1728,
probably by Marcus Pipgros.
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Hofstolen opdeltes 1746 i to lejestole.4
†Skriftestol, 1734, placeret i koret i siden til
gården,49 og forsynet med gardin. 1773 blev
stolen udvidet, hvorved præsten mistede en
stol i kirken, som han tidligere havde lejet ud.50
Skriftestolen forsynedes med en lænestol, leve
ret af stolemager Bischoff,6 og fire bænke be
trukket med ruslæder til konfidenterne.51 Da
skriftestolen ifølge almindelig skik og brug i
byens øvrige kirker benyttedes af kommunikanter, der vanskeligt kunne overvære gudstje
nesten fra egen pulpiturstol, når de søgte til
alters, blev den delt med et gardin således, at
præsten kunne »være alene når han går fra al
teret«.52
†Pengekiste i kirken, malet 1731.6
†Pengeblokke. 1) 1730, blev opstillet uden for
Vajsenhusets port, malet og forsynet med bog
staver.6 2) 1731 foreslog præsten, at der blev
anskaffet en blok til tavlepengene,4 men først
1734 købtes to hængelåse til blokken i kirken.6
1745 forsynet med ny hængsler i stedet for
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d: XI. octobr. 1773« henvisende til kirkens
genindvielse,
mens
den
nederste
inskription
»Fornyer d. XII novbr. 1772« angiver instituti
onens
genoprettelsesdato
(se
indledningen).
Christian VII.s monogram er omgivet af børnefigurer, drevet op i højt relief. På en ellers
glat liste, 13,3 cm lang, står med versaler »stif
tere dXI. octobr:1727«. (Vajsenshusets stiftelsesdato). Endelig findes en 15 cm lang liste med
drevet akantus.
†Pengebøsse, 1745, af kobber til opbevaring af
tavlepengene. Anskaffet efter et indbrud (jfr.
pengeblok nr. 2.). Bøssen skulle benyttes ved
højmesse og aftensang og placeres på altret ved
gudstjenestens begyndelse af Vajsenhusets bud.
Efter ombæring af tavlerne skulle de indsamle
de penge straks lægges heri.4 Bøssen reddedes
ved branden 1795,55 men nævnes ikke senere.
†Standur, 1734; urmager Peder Matthiesen
Fig. 101. *Sølvbeslag til pengetavle 1773 (s. 120).
betaltes
dette år for at tilse urværkerne i kirken
Rosenborg. LL fot. 1984. – *Silver fitting from collec
6 Uret havde to små klokker56 og var
og
i
tårnet.
tion tray 1773.
anbragt på det øverste pulpitur mod gaden.57
dem, som blev brækket i stykker første jule
†Orgler. 1) Positiv, anskaffet brugt til kirken
dag.6 3) 1759 fornyedes blokken uden for kir
1739 og istandsat 1740-41 af kirkens organist,
ken.6 Hertil anskaffedes 1787 en ny pengekasse
Christoffer Foltmar og dennes broder Johan.58
42
af kobber.
1753, da positivet blev udbudt til salg, havde
†Pengetavler. 1) 1734, ved indvielsen blev
det 12 stemmer, »hvoraf den største har 16 fod
ombåret tre tavler for henholdsvis Vajsenhuset,
tone«, to vindlader og to klaviaturer med kob
præsten og de syge.53 Da tavlerne jævnligt »...
ling.59 Instrumentet blev placeret på et nyt pul
af onde mennesker, under det skin at veksle,
pitur over alter og prædikestol.60
blive berøvede«, anmodedes 1741 om tilladelse
2)
Bygget 1752-55 af Hartvig Jochum Mül
til at anskaffe lukkede tavler.4 Om det skete,
ler, København, formentlig med anvendelse af
61 og
eller de blot blev ombygget, vides ikke, men få dage senere blev
tavlerne
anstrøget
for havde pedal4 og for
ældre
orgeldele.
Orglet
6
gyldt. 2) 1772 skænkede kancelliråd Bekmann
mentlig kun ét manual. 1787 angives dets stør
to smukke tavler, til fordel for henholdsvis kir
relse til 10 stemmer, og organist Thielo foreslår
ke og præst.54 Kirketavlen beskrives 1786 som
tilbygning af et lille rygpositiv med stemmerne
værende af mahogni med perlemorsplade og
Principal 2 fus, Cromhorn 8 fus og Fløjte 4 fus.
sølvklokke, mens præstetavlen havde sølvplade
Fra Christoffer Foltmars indberetning om in
og -klokke.42 Tilsyneladende blev kun den ene
strumentets tilstand 1787 kendes navnene på
tavle reddet 1795,55 og denne nævntes sidst
fem af de 10 stemmer: Dulcian 8 fod, Nassat 3
1833.42
fod, Octava 2 fod, Sedecima og Mixtur. Hertil
Præstetavlens(?) *sølvbeslag solgtes 1871 til
kom
to
cymbelstjerner
samt
tremulanten.62
Rosenborg (inv. nr. 25-171 a-c). På rygskjoldet
1788 repareredes orglet af Daniel Wroblewsky,
har været monteret en firkantet plade (fig. 101)
der betegnede dets tilstand som yderst slet og
14 × 9,8 cm. En herpå loddet plade har inskrip
tilrådede bygningen af et nyt.63 Orglet var pla
tionen »Det kongelige Waysenhuses kirke taule
ceret over altret og prædikestolen, måske med
forbillede i Christiansborg slotskirkes indret-

INVENTAR·NOTER

ning (jfr. DK. Kbh. By, 5, s. 158-61 samt
fig. 96).
†Salmenummertavler. 1) 1731 anskaffedes seks
»brædder at skrive salmer på«6 efter forslag fra
præsten.4 2) 1773? I 1779-inventariet nævnes fi
re salmenummertavler samt 699 brikker dertil i
en kasse.
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Se i øvrigt arkivalier og litteratur for de forsvund
ne kirker i almindelighed, s. 223. – Beskrivelse ved
Svend Rask og Ole Olesen (orgler). Redaktionen
afsluttet juni 1985.

1
Denne indledning bygger navnlig på: Den danske
kirkes Historie (red. Hal Koch og Bjørn Kornerup)
bd. V, 1951, s. 84-97, samt på de under litt, anførte
værker.
†Belysning. Foruden lyseplader i stolene, som
2
Således angivet hos A. Exner: Efterretninger om
opsattes på begæring 1735 (jfr. dog de ældste
Det Kongelige Vaisenhuus, 1881, s. 12, men der op
kirkesale 1728-34), og hvortil kirkegængerne
lyses andre tal i Den danske kirkes Historie.
selv leverede lys,4 nævnes: to brøstfældige lyse
3
Chr. Ottesen: Det kgl. Vaisenhus gennem To
6
Hundrede Aar, 1927, s. 70f. og Exner (note 2),
arme 1738, to lysekroner 1742, et par messinglys. 52f.
searme med skilte på orglet 1786 – fornyede
4 Direktionsprot.
1793, samt en bogstol med blikly searme 1794,
5
Indberetning fra forstander Jacob Gude til direktio
muligvis anskaffet året før sammen med 83 ly
nen. Trykt hos Ottesen (note 3), s. 79-83.
seplader.42
6 Regnskaberne.
7 Exner (note 2), s. 57.
†Ligbåre. 1749 blev den ny ligbåre malet af
8 Exner (note 2), s. 12.
6
Carl Stupman.
9
Ifølge Ottesen (note 3) fik Ewalds kaldsbrev såle
†Jordpåkastelsesspade udgik 1795 som ubru
des kongelig konfirmation, mens Bendix Rasmussen
gelig.42
Krøll blev kaldet af kongen, skønt Nicolai Lumholtz
†Tårnur (jfr. fig. 91), 1734, urmager Peder
var blevet indstillet.
10 Exner (note 2), s. 108.
Matthiesen betaltes dette år for at tilse urvær
11 Div. dok.
kerne i kirken og tårnet. Slaguret nyistandsat
12
Noget om Wartou, Waisenhuset, Opfostringshutes i forbindelse med tårnets forandring 1736.6
set og St. Hans Hospital i anledning af Almindelig
†Klokker. 1728 fandtes tre: 1) den lille klokke,
Hospital, 1792, s. 13f.
som hang i gården, vægt 5 lispd. 3,5 pd., 2)
13 Memorandum blandt div. dok.
14
middelklokken, vejende 9 lispd. 3 pd. og 3) den
Sager vedr. Vajsenhuset 5. april 1728, samt Exner
(note
2), s. 13, jfr. DK. Kbh. By, 4, s. 18f.
store klokke, som blev anskaffet dette år, ve
15 Jonge: Kbh. Beskriv. I, 67f.
64
jende 19 lispd. Klokken brast 1746 ved ring
16 Exner (note 2), s. 109.
ningen over Christian VI og blev omstøbt i
17 Ottesen (note 3), s. 41 f.
Gjethuset af kaptajn Holtzmann.6
18
Sager vedr. Vajsenhuset, 19. april 1731 ansøgte
kirkesangeren om lønforhøjelse, da han »Siden den
ulykkelige ildebrand, da kirken blev oprettet i ride
huset, har til dato, når gudstjeneste holdes, ej med
KILDER OG HENVISNINGER
mindre slid på kræfterne end på klæderne, måtte
RA. Institutioner i tilknytning til danske kancelli: Mistrænge mig igennem en mængde folk, som på nær
sionskollegiet og direktionen for Vajsenhuset 1714-1859:
værende tider for at høre prædikener lader sig indfin
Direktionsprotokoller 1727-1892. – Indkomne sager
de, og så tæt planter sig sammen, at det ofte næppe
1735-42, 1747-51, 1773, 1787. – Diverse dokumen
er muligt for mig at få foden igennem«.
19 Ottesen
ter 1721-1868. – Sager vedr. Vajsenhuset 1720-34. – Det kongelige Vajsenhus
1720-1966:
og kon
(note 3), s.Fundatser
48f.
20 Ottesen (note 3), s. 52.
gelige rescripter. – Inventarieregnskab 1786-1819. – Regnskaber 1727-1797.
21
KglBibl. Den ledreborgske Håndskriftssamling. Fol.
Bygningskommissionen af 1731. Registraturbog
231, Waisenhuset 1727-45.
litra A.
22
Indberetning vedr. altersølvet i Grønland i NM2:
At forslaget var Ramus’ fremgår af hans skrivelse
Fritze Lindahl, 1974. (Jnr. 1357/73).
til Mahling 6. okt. (Sager vedr. Vajsenhuset). Elias
Litteratur. A. Exner: Efterretninger om Det kon
David Häusser havde tidligere tilkendegivet, at det
gelige Vaisenhuus, 1881. – Chr. Ottesen: Det kgl.
nedtagne tømmer- og snedkerarbejde var for godt til
Vaisenhus gennem To Hundrede Aar, 1927.
at smide ud, og han havde derfor foreslået kongen at
overlade det til byens offentlige bygninger for en
rimelig pris.
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Fig. 102. Ridderakademiets bygninger 1687. Rammetegning til Gottfried Hoffmanns kort over København
(s. 109). Københavns Bymuseum. – The buildings belonging to the Academy for Young Noblemen 1687. Drawing in

the border of Gottfried Hoffmann’s map of Copenhagen.
23

Direktionsprot. 2. aug. 1736.
Bortset fra hjørnekvadrene har Vajsenhusets faca
de heller ikke synderlig lighed med det Vartov, som
antagelig er tegnet af Krieger (jfr. DK. Kbh. By, 4,
s. 22 med fig. 15).
25 Direktionsprot. 2. aug. 1736.
26 Reskript af 28. sept. 1736.
27 Direktionsprot. 7. jan. 1738.
28 Direktionsprot. 15. juli 1795.
29
Af en betænkning fra kommissionen angående
Vajsenhusets forlæggelse uden for staden fremgår
dog, at denne 1796 mente, at det ville være dyrere at
opføre et nyt Vajsenshus ved Blågård end at bygge et
med anvendelse af de gamle fundamenter. (Div.
dok.).
30
E. Pontoppidan: Den danske Atlas, II, 1764, s. 114
og Jonge: Kbh. Beskriv. I, 98-100.
31 Indkomne sager 17. og 20. nov. 1739.
32 Direktionsprot. 23. april.
33 Rgsk. samt direktionsprot.
34
Direktionsprot. 1775 betaltes Harsdorff 500 rdl.
for opsyn og bestyrelse ved reparationerne 1773-74
(Rgsk.).
35 Den danske Atlas (som note 30), s. 114.
36
Direktionsprot. »ved hjørnerne kan af alterbordet
i en runddel så meget – nemlig i proportion efter
24

alterfoden kan passe sig – aftages«. Kapellanen be
grundede sin anmodning med, at der adskillige gan
ge skal være blevet spildt noget af kalken, hvilket har
været en og anden til anstød. Jfr. note 44.
37 Direktionsprot. 8. aug. 1774 og 15. juli 1773.
38Jonge: Kbh. Beskriv. I, 100.
39 Exner (jfr. note 2), s. 159.
40
Fritze Lindahl har i sin indberetning tolket mester
mærket som en variant med årstallet 1751. Det er
dog mere sandsynligt, at stemplet er Bøje I, 1979,
456, med årstallet 1761, hvilket ifølge arkivalierne er
kandens anskaffelsesår.
41 Direktionsprot. 4.juni 1761.
42 Inventariergsk.
43
Ifølge direktionsprot. 2. marts 1775 var klædet be
regnet til at lægge over »oblatfadet« på altret.
44
Direktionsprot., anskaffelsen skete efter ansøg
ning fra kapellanen, som bemærkede, at der ved sygekommunion ofte spildtes, da alterkalkens fod var
så stor (jfr. note 36). Der kunne eventuelt anskaffes
et sæt af tin, men direktionen besluttede sig for et af
sølv, dog undlodes indvendig forgyldning af oblatæ
sken.
45
I hvert fald leverede en bogbinder med samme
navn 1773 stolebreve og kantater til kirkemusikken
(rgsk.).

NOTER·ENGLISH SUMMARY

46

Ifølge Bøje I, 1979, s. 125 er disse udført af Car
sten Hufnagel, der var gift med Marcus Pipgros’
enke.
47 Inventariergsk. 1811 og 1819.
48
Lejeindtægterne var ikke ubetydelige. Mens ind
tægterne i den midlertidige kirke udgjorde 60 rdl.,
indkom i regnskabsåret 1734-35 338 rdl. 3 mk. En
del forsøgte dog at undgå denne udgift, og direktio
nen måtte 12. maj 1735 påtale den store uorden med
mange eftergjorte nøgler, – ja, dirke og små »Hartnøgler«, som adskillige bruger at trænge sig ind i
stole med og at betage staderne fra dem, som derfor
betaler. I forbindelse med overvejelserne om Vajsen
husets genopbygning efter branden 1795 bemærke
des, at der kunne bortlejes 17 stole á 4 rdl., 1 á 6 rdl.,
3 á 3 rdl. og 2 á 2 rdl. årligt på det nederste pulpitur,
26 á 2 rdl., 2 á 4 rdl. og 2 á 1 rdl. 3 sk. på det øverste
pulpitur – ialt 149 rdl. 6 sk., hvilket var mindre end
tidligere. Dette var imidlertid, for at »alle stolene
desto vissere altid vil være bortlejede, især når ingen
indfæstning eller fæstepenge, skal betales«, (div.
dok.).
49 Direktionsprot. 15. aug. 1783.
50 Indkomne sager 26. aug. og 2. nov. 1773. Som er
statning ønskede præsten at overtage fru Muncks
stol ved opgangen til prædikestolen. Denne stol
kunne forenes med den, præsten allerede havde dér.
51
Indkomne sager 23. sept. 1773 samt inventa
riergsk. 1786.
52 Direktionsprot. 26. okt. og 2. nov. 1773 samt
15.
aug. 1783. Endvidere Indkomne sager 26. aug.
og 2. nov. 1773.
53 Den ledreborgske Håndskriftsaml.
54
Jonge: Kbh. Beskriv. I, 100. Anskaffelsesåret
fremgår af Exners omtale af sølvprydelserne, som
ifølge ham afhændedes til Rosenborg 1871 (Skole
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program 1872, s. 4).
Inventarium 1796.
56 Inventariergsk. 1786.
57
Direktionsprot. 9. sept. 1773. Hr. Salicath ønske
de at ombytte familiens stol (nr. 2) i det øverste pul
pitur til gaden med den »ved urværket til gaden,
som er efter forrige nr. 16« i samme pulpitur.
58
Det oplyses flere steder, bl.a. i Erling Winkels ar
tikel »En dansk Musikerfamilie i det 18’Aarhundrede«, i Dansk Musiktidsskrift 17, 1942, at instrumen
tet blev bygget af brødrene Foltmar, men det frem
går af regnskaberne, at der blot var tale om en repa
ration, hvilket dog ikke udelukker, at en ombygning
eller udvidelse samtidig har fundet sted.
59 Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender, 10. sept.
1753. Allerede efter 12 års brug søgtes positivet solgt
for langt under halvdelen af, hvad man havde an
vendt til dets istandsættelse, hvilket kunne tyde på,
at brødrene Foltmars arbejde ikke har været tilfreds
stillende. (Direktionsprot.).
60
Placeringen over prædikestolen blev foreslået
1740, da det viste sig, at den til positivet beregnede
stol ikke var rummelig nok. (Direktionsprot.).
61
Rgsk. Prisen, 400 rdl., tyder på, at orglet ikke har
været helt nyt, hvilket også kan forklare dets kriti
sable tilstand i 1788. Vedr. Müllers handel med
brugte orgler, se Ole Olesen: Vartov kirkes første
orgel. Festskrift Henrik Glahn, 1979, s. 199-213.
62 Indkomne sager, 1787.
63
Indkomne
sager,
1787;
Direktionsprot.
samt
LASjæll.
stiftsøvrighed,
Kommunesager
5.
Kbh.
1757-1820 (Wroblewskys orgelfortegnelse 1812).
64
Ifølge udateret skrivelse i Den ledreborgske Håndskriftssaml., som må være fra 1728, da den store
klokke anskaffedes dette år.
55

THE ROYAL ORPHANAGE
Inspired by the orphanage established in Halle,
Prussia, in 1698, a royal command in 1713 de
creed that a similar Danish institution be
founded for the upbringing and training of de
stitute orphans, so that they would become
useful members of society. The idea behind the
foundation was thus not essentially different
from the homes for waifs and strays in the
1600s (cf. Christian IV’s Tugt- og Børnehus – p.
47 – and Børnehuset in Christianshavn – p. 68).

The innovation lay in the fact that the eco
nomy of the later homes was not based on
child labour (waifs and strays), but on diverse
privileges and taxes. However, various dif
ficulties prevented the Royal Orphanage in
Copenhagen from starting up its activities until
1727. Its premises were in the buildings of the
former Academy for Young Noblemen over
looking Nytorv. By the end of the year almost
one hundred boys and girls had been accepted.
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Great emphasis was laid on the children’s up
bringing as good Christians, and a chapel was
considered necessary. The Chapel of the Royal
Orphanage was not inaugurated until 17th
April 1728. Little is known about the interior as
no record of any description has survived from
the short span of time it existed: it burnt down
20th October 1728 in the fire which swept
Copenhagen. Some of its furnishings were
saved, for example, *the antependium (fig. 94)
*chasuble (fig. 99), *chalice (fig. 95), *paten
(fig. 97), *wafer box (fig. 98) and *altar candle
sticks (fig. 100). Part of the buildings also sur
vived the fire. After this a temporary chapel
(1728-34) was arranged in a former riding
school, but nothing is known about it.
Plans were put forward for constructing a
four-winged building to replace the old, par
tially destroyed Orphanage. In 1730 these
drawings and proposals by Johan Cornelius
Krieger, state building inspector, were ap
proved and building operations began at once.
In the following year, however, the project
passed to Lars Eriksen, the city clerk of works
and master builder, because Krieger was unable
to fulfil his contracts. Work on chapel II (conse
crated 17th February 1734) had not yet begun,
nor had Krieger’s project included a chapel.
The chance of a cheap solution seems to have
been grasped through the acquisition of the fit
tings
from
the
Chapel
of
Christiansborg
Castle. The newly acquired galleries, though,
would not have been able to fit into the pro
posed chapel, which then had to be increased in
width. Situated in the middle of the wing on to
Nytorv, the chapel was thus more evident

from the facade than originally intended, and
with the addition of a ressaut across three bays
in 1736-37 this impression was strengthened.
The rebuilding of 1736-37, after plans and
drawings by Johan Boye Junge and Philip de
Lange (respectively master joiner and master
builder), had to be undertaken because of da
mage to brickwork caused by bell-ringing
from the chapel. In addition to the ressaut fac
ing the market square, two piers were added to
the courtyard front, and a new spire was put
up.
Interior. The chapel incorporated the ground
floor, as well as the first and second floors, and
it was therefore about 11 m in height; the floor
area was c. 25 m × 11 m. Two floor plans are
known (figs. 92 and 93), showing the lower
level, and the lower gallery level respectively.
A pulpit-altar was put up in the south; and
along the longitudinal walls, and at the north
partition wall there were two galleries, one
above the other. An organ loft above the pul
pit-altar appears to have been first put up 174041.
The fire of 1795 destroyed the Royal Or
phanage. Antependia and altar plate were once
again salvaged, in addition to a * wine jug
(fig. 96) and * collection tray (fig. 101). Every
thing else was lost. The restoration of the
ruined buildings was considered for some years
after the fire. Ultimately, the parcel of land was
relinquished in 1801, and between 1805 and
1815 C. F. Hansen’s town hall and law courts
were built on the site. The Royal Orphanage
still exists as an institution, although without a
private chapel since 1795.

Fig. 103. Prospekt af Københavns Ladegård fra vest 1753. Farvelagt tegning KglBibl. – Prospect of the Granary
seen from the west.

KIRKERNE I LADEGÅRDEN
NOTER S. 140

Historisk indledning. Som led i den ny befæst

ning foran søerne anlagdes i 1620’rne tre frem
skudte skanser, og i skansen ved dæmningen
mellem Peblingesøen og S. Jørgens sø opførtes
Københavns slots ny ladegård.1
Skønt ladegårdsdriften snart blev opgivet,
og de oprindelige bygninger ødelagdes under
belejringen 1658, hang benævnelsen Ladegården
ved og benyttedes siden om de forskellige insti
tutioner, som frem til 1930’rne fik til huse i
skansen.
Stedet skiftede ejer flere gange, men fra
6. okt. 1710, hvor kongen skænkede Ladegår
den til Krigshospitalskassen, benyttedes områ
det på forskellig vis til indkvartering af almisse

lemmer. Under pestepidemien 1711 benyttedes
bygningerne som pesthospital, og efter den
store brand 1728 fandt et stort antal husvilde ly
her – bl.a. lemmerne fra Brøndstræde Hospital
(jfr. s. 154f).
1733 oprettedes en stiftelse, kaldet Krigshospitalet, for såvel civile som militære fattige.2
De militære fonde for land- og søetaten skulle
forsørge alle mænd, kvinder og børn, som
ikke, siden de var tilknyttet forsvaret, havde
ernæret sig i to år ved en eller anden borgerlig
næring. Og en kapital på 1200 rdl., som kon
gen havde betalt til Pesthuset for fattige garde
res og grenaderes enker og børn, overførtes til
Krigshospitalskassen.3

126

KIRKERNE I LADEGÅRDEN

I Krigshospitalet indrettedes en kirke, som
indviedes på dronning Sophie Magdalenes fød
selsdag 28. nov. 1734, der faldt sammen med
første søndag i advent. (En kort redegørelse for
kaldshistorien er givet i forbindelse med kirken
i Christians Plejehus (s. 195)).
Med tiden overtog landetaten Krigshospita
let, og 1765 fungerede dette dels som hospital
for frivillige og dels som tugthus for betlere,
der opbragtes af byens fattigfogeder. Endvi
dere fandtes syv dårekister for afsindige af den
militære etat. Antallet af lemmer varierede
mellem 200 og 400, men under dyrtiden først i
1760’erne fandtes ofte over 500 personer i stif
telsen.2
Som led i 1760’ernes hærreformer oprettedes
ved kongelig resolution af 15. maj 1765 en stif

telse, Frederiks Plejehus, der skulle erstatte
Krigshospitalet
på
Ladegården.
Institutionen
skulle foruden administrationen kunne optage
160 invalider, 40 enker, 60 forældreløse drenge
og 40 forældreløse piger. Der erhvervedes et
fabriksanlæg i Store Kongensgade, som blev
ombygget til formålet, og 1767 kunne stiftel
sen, der efter Frederik V.s. død skiftede navn
til
Christians
Plejehus,
rømme
Ladegården,
som blev solgt til Københavns magistrat. Den
nyindrettede kirke i Store Kongensgade er be
skrevet s. 193f.
Komplekset blev herefter istandsat til brug
for 5. Hans Hospital og Claudi Rossets stiftelse,
som flyttede hertil fra Pesthuset (se dette) fre
dag 6. okt. 1769.
Selv om Ladegården var blevet nyopført

Fig. 104. Københavns omegn 1742 med Ladegården i billedets venstre side, S. Hans Hospital til højre.
1600’rnes ydre befæstning kan følges fra stranden over vejforløbet forbi sejldugsfabrikken til Ladegårdsskansen (s. 127). Udsnit af Johann Friderich Meyers kort i Frederik V.s. Atlas. KglBibl. – The environs oft Copenha
gen 1742 with the Granary to the left, S.John’s Hospital to the right. The 17th century outer defence-works of
Copenhagen can be followed from the shore, across the road past the sail-maker’s yard to the Granary defence work. Detail
of Johann Friderich Meyer’s map in Frederik V’s Atlas.

HISTORISK INDLEDNING

1751-55 og repareret før indflytningen, frem
sattes snart kritik af forholdene. I årene 17871805 klagedes vedholdende over bygningernes
elendige tilstand, og der fremsattes flere forslag
til opførelse af nye bygninger (se ndf.). Men
efter de omfattende ødelæggelser i forbindelse
med bombardementet af København i august
1807, hvor englænderne havde et batteri ved
Ladegården, erhvervede fattigvæsenet 11. juni
1808 Bistrup gård ved Roskilde. Flytningen var
dog først tilendebragt 1816, og den sidste guds
tjeneste afholdtes fastelavnssøndag dette år.
1822 indrettedes »Arbejdsanstalten på Ladegår
den«, fra l. nov. 1833 »Københavns Tvangs- og
Arbejdsanstalt«, i komplekset.4 Efter en beske
den begyndelse voksede lemmernes antal vold
somt: fra ca. 250 i slutningen af 1820’rne over
513 i 1853 til 916 i 1865, hvorefter belægningen
atter mindskedes.5 For at kunne huse de mange
lemmer og honorere de voksende krav til køk
kener, vaskehuse mm. udvidedes komplekset
gentagne gange (se ndf.).
Sidst i 1880’erne fremsattes planer om opfø
relse af en ny anstalt, og et byggearbejde ind
ledtes på en grund mellem Guldbergsgade og
Nørre Allé (arkitekt C. G. Tvede), men inden
færdiggørelsen blev det besluttet at overdrage
komplekset til Almindelig Hospital. Magistra
ten erhvervede i stedet et areal på Amagerfæl
led, hvor arbejdsanstalten Sundholm opførtes
1905-08 (arkitekt Emil Jørgensen).
Det gamle domicil ved Ladegårdsåen blev
definitivt forladt pr. l. juni 1908, og efter at
have været udlejet til forskellige formål blev
bygningerne nedrevet 1930. I dag er kvarteret
helt ændret, og den eneste mindelse om Lade
gården er nogle træer på Herman Triers plads,
der oprindelig blev plantet i institutionens
have.
Mens Ladegårdens bygningshistorie er præ
get af kontinuitet, var den kirkelige betjening
af lemmerne foranderlig. Der er gjort rede for
Krigshospitalets kaldshistorie i forbindelse med
Christians Plejehus (s. 195).
Lemmerne ved S. Hans Hospital blev betjent
ved egen præst, der holdt de offentlige søn
dagsgudstjenesten. De daglige morgenbønner i
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Fig. 105. Ladegårdens ruiner og det svenske batteri i
skansen 1658 (s. 125). Udsnit af E. I. Dahlbergs og J.
Le Pautres fremstilling af Carl X Gustavs belejring af
København, efter Pufendorf: De rebus gestis Caroli
X Gustavi. – The ruins of the Granary, and the Swedish
gun battery in the defence works 1658. Detail of E. I.
Dahlberg’s and J. Le Pautre’s representation of Carl X
Gustavus’ siege of Copenhagen, after Pufendorf: De rebus
gestis Caroli X Gustavi.

kirken og aftenbønner på stuerne blev derimod
holdt af lemmer, lønnet henholdsvis af præsten
og borgmester Johan Peter Suhrs legat.6 Præ
stekaldet bevaredes en tid efter flytningen til
Bistrupgård, men blev 1833 forenet med Vor
Frue og S. Jørgensbjerg kirker.7
Til Arbejdsanstalten knyttedes ved kancelli
skrivelse af 18. dec. 1834 en teologisk kandidat
til at undervise de i anstalten anbragte børn og
holde andagt for indlagte lemmer. 1835 blev
han ordineret som kateket for at kunne forrette
konfirmation
og
kommunion
samt
overtage
den almindelige sjælesorg på Ladegården. Ved
kongelig resolution af 21. nov. 1852 omdanne
des kateketembedet til et almindeligt præste
kald. Lønnen blev det pålagt Københavns
kommune at udrede.8
Kirkegården blev anlagt nordøst for skansen (jfr.
fig. 104), sandsynligvis allerede 1710, da
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Fig. 106-107. Krigshospitalet. 1:750. Forsvarets Bygningstjeneste. 106. Opmåling af hospitalets bygninger
1748. Kirken ses indrettet i midtfløjen (N) (s. 129, 133). 107. S. C. Geddes projekt til ombygning af Krigsho
spitalet 1750. Det ældre kompleks er angivet ved en tynd streg (s. 129). – The Military Hospital. 106. Measured
survey of the Military Hospital’s buildings 1748. The Chapel (N) is denoted in the central wing. 107. S. C. Gedde’s
project for the rebuilding of the Military Hospital 1750. The earlier complex of buildings is signified by a thin line.
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komplekset blev taget i brug som kvæsthus, og
senest 1711 under pestepidemien.9 Ved Lade
gårdens
overdragelse
til
fattigvæsenet
1768
krævedes bl.a., at fortifikationen stedse skulle
forblive uforandret, og at kirkegården de føl
gende 10 år hverken blev oppløjet, opgravet
eller bebygget.10 Det første krav blev ikke
overholdt, da en opfyldning af Ladegårdsgraven indledtes i slutningen af 1700’rne og var
vidt fremskredet 1843.11 Men kirkegården be
varedes al den tid, S. Hans hospital fandtes i
Ladegården. Endnu 1907 omtaltes Arbejdsan
staltens blegeplads som den gamle kirkegård.9
Ladegårdens bygningshistorie. Som nævnt ovf.
opførtes Ladegården i 1620’rne i skansen ved
dæmningen mellem Peblingesøen og S. Jørgens
sø (jfr. fig. 104), hvilket i dag omtrent svarer til
et område afgrænset af gaderne: Åboulevarden,
Rosenørns Allé, Worsaaesvej, Jakob Dannefærds vej. En nærmere redegørelse for det
navnlig i 1800’rne meget omfattende kom
pleks’ indretning og bygningshistorie skal ikke
forsøges, men enkelte hovedtræk må opridses.
Den ældste, kendte opmåling (fig. 106) viser
Krigshospitalet før ombygningen 1748-55. Nederst (nord for hospitalet) løber Ladegårdsåen,
og skråt til højre for broen, der fører over skan
segraven til hospitalet, ligger Krigshospitalets
vagt (Corps de Garde), bygget på pæle i åen. I
de fire fløje, som omslutter den uregelmæssige
forgård, findes lejligheder for hospitalets be
tjente, magasiner og stalde, samt sygestuer, og
i mellembygningen blev kirken indrettet 1734.
Baggården
kunne
nås
ad
portgennemgange
forbi kirken, og her lå væve- og spindestuerne
samt vævemesterens lejlighed og de gamle og
giftes sovesal.
1748-55 ombyggedes Ladegården efter teg
ninger af S. C. Gedde. Der skabtes et helt regel
mæssigt anlæg (fig. 107), men kompleksets dis
ponering forblev uændret. Blot øgedes antallet
af senge og sovesale betragteligt i baggårdens
bygninger.12
I oktober-november 1752 leveredes overslag
til kirkefløjen og et stykke af nordøstlængen af:
Gedde på 3985 rdl., Johan Magnus og Andreas
Schur på 4071 rdl., samt Philip de Lange på
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7600 rdl. Kontrakten blev givet Magnus og
Schur, der skulle opføre bygningerne efter
Geddes tegning (fig. 121).13 4. nov. 1753 ind
viedes den arkitektonisk set spartanske kirke.14
Den grundmurede kirkebygning var 40 alen
lang, 16½ alen bred og 1 etage (5½ alen) høj
(ca. 25 × 10,5 × 3,5 m) og havde tag af Flensborgtegl.
Under
Københavns
bombardement
1807 led bygningerne skade, men det er ikke
muligt at anslå omfanget. 1816 var udflytnin
gen til Bistrupgård så vidt fremskreden, at kan
celliet ansøgtes om tilladelse til at nedrive kir
ken. Den sidste gudstjeneste fandt sted faste
lavnssøndag, og otte dag senere begyndte ned
rivningen.14 De brugbare materialer blev ført
til Bistrup, men da nedbrydningsomkostningerne for de øvrige bygninger oversteg materi
aleværdien, blev disse efterladt.15
1822 overtog »Arbejdsanstalten på Ladegår
den« komplekset, og der iværksattes en højst
nødvendig istandsættelse af den mindst forfald
ne længe,16 hvilket må have været havelængen,
som 1807 tilføjedes en etage over den østre
del.17
Arbejdsanstaltens
indretning
o.
1825
er
kendt fra en opmåling,18 hvoraf det fremgår, at
der fandtes en lille bedesal på ca. 13 × 15 alen
(ca. 8 × 9,5 m) i tilknytning til direktionens
værelser i den østre del af længen ud til vejen.
1839 stak lemmerne ild på bygningerne i
protest mod planer om at adskille anstaltens
mænd og kvinder ved at opføre et højt planke
værk tværs over gården.19 Skaderne blev ud
bedret, og 1848 deltes gården ved opførelsen af
en ny tværbygning i tre etager samt tagetage.
Tegninger leveredes af Jørgen Hansen Koch,20
og i den del af bygningen, der vendte ud mod
vejen, indrettedes et kapel (se ndf.), som blev
indviet 23. juni 1850.20
Det er vanskeligt – og i denne sammenhæng
ikke særlig relevant – at følge kompleksets
bygningshistorie i årtierne frem til nedrivnin
gen i efteråret 1930. Her skal blot nævnes, at
der 1858-59 opførtes en firlænget fattiggård i to
etager på et areal øst for arbejdsanstalten.21
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Fig. 108. Andreas Kirkerups projekt til ombygning af S. Hans Hospital 1792 (s. 130). Kirke i midtfløjen. 1:750.
KSA. – Andreas Kirkerup’s project for the rebuilding of S. John’s Hospital 1792. Chapel in the central wing.

PROJEKTER TIL ET NYT S.
HOSPITAL O. 1800

HANS

1700’rnes slutning prægedes af en øget forståel
se for sindets sygdomme og de helbredelses
muligheder, der lå i at sørge for de rette omgi
velser og den rette pleje. 1789 blev der som
emne til Akademiets guldmedaljeopgave i arki
tektur foreslået »et bekvemt hospital for 500
vanvittige«. 1803 blev tanken genoptaget, idet
forslaget nu gjaldt »en offentlig bygning for
200 mere eller mindre vanvittige«. Ingen af dis
se forslag blev benyttet.22 Men de afspejler både
tidens idealer og den diskussion, der netop før
tes omkring de overbelagte og stærkt forfaldne
bygninger på Ladegården. Parallelt med flere
forslag om flytning af S. Hans Hospital frem
kom således fire projekter til om- og nybyg
ning,23 hvoraf de to gjaldt anlæg, som skulle
opføres i tilknytning til det eksisterende og kun

rumme sindssyge. Begge disse projekter var
planlagt uden selvstændige kirkesale og har
kun indirekte betydning som udtryk for, hvil
ken betydning samtiden tillagde de kirkelige
handlinger.
1792
indleverede hofarkitekt Andreas Kirke
rup et projekt til en ombygning af de eksiste
rende bygninger (fig. 108). Det var udført i
samråd med hospitalets inspektør J. B. Matzen
og omfattede dels udvidelser i form af en ekstra
etage på alle fire fløje samt en selvstændig ud
bygning mod syd, dels nyindretninger, så de
sekundære funktioner blev forvist til periferien
og fløjene forbeholdt funktionærerne samt de
passende fordelte patienter. Den centralt belig
gende kirkebygning skulle afsondres fra de for
højede fløje for at skaffe mere luft i gården,
have afvalmet tag og forsynes med en kuppelklædt tagrytter til erstatning for den kassable
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klokkestol. Trods orienteringen øst-vest er al
tret i vest. I østenden er projekteret et materialrum samt en trappe til loftet, hvor en tørre
plads eller eventuelt en spisesal tænktes indret
tet. Kirkerups projekt havde endnu i oktober
1793
Danske Kancellis interesse, men var da
afskrevet af såvel læger som bygningskyndige,
som samstemmende fandt Ladegårdens belig
genhed usund og dens anlægstype uhensigts
mæssig.
27. nov. 1794 blev nedsat en hospitalskommission, hvor bl.a. Matzen, stadsfysikus K. E.
Mangor og hofbygmester C. F. Harsdorff fik
plads. Under forudsætning af hospitalets flyt
ning var det kommissionens opgave at tage
stilling til, hvorvidt de uhelbredelige, de vene
riske og de sindssyge fortsat skulle holdes in
den for samme institution eller fordeles på se
parate afdelinger. Diskussionen omfattede både
hensynet til patienterne og overvejelser over
den fælles administration. Den fik derfor også
konsekvenser
for
kirkebygningen.
Kun
en
enkelt af kommissionens medlemmer gik ind
for, at institutionen fortsat skulle have sin egen
kirke, mens de øvrige fandt det urimeligt at
belaste budgettet med en sådan indretning,
som vel kun ville blive brugt af de ulægelige,
og som i øvrigt var et tomt element i en oplyst
tid, hvor det var den »sande Religion at beford
re de Fattiges Pleje«. Et par værelser til under
visningsbrug og ophold for en tilkaldepræst
var nok. På grund af Københavns brand forelå
resultatet af kommissionens overvejelser først
1797. Det er konkretiseret i et projekt på to
blade, som hverken har dato eller signatur,
men påskrifter udført med Harsdorffs hånd.
Tegningerne er givetvis identiske med den
plan,
Harsdorff
ifølge
kommissionsprotokollen fremlagde 15. juni 1798. De findes kun
kommenteret af Matzen, der fandt dem ypper
lige, men savnede sagkyndige udtalelser.
Harsdorffs projekt er nøje bundet til kommis
sionens
ønsker,
hvorefter
patienterne
skulle
fordeles på tre forskellige bygninger, men ad
ministrationen forblive fælles. Planen omfatter
en for- og to bagbygninger, alle med kælder, to
etager og mansardtag. Bagbygningerne er an
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bragt diagonalt i forhold til hovedbygningen,
så der dannes et uregelmæssigt gårdsrum med
symmetriakser vinkelret på hinanden. Hertil er
føjet dårekister i en zigzagplan med gode udvi
delsesmuligheder.
Hovedbygningen
skulle
indrettes til de ulægelige samt rumme arbejds
værelser og boliger til funktionærerne. Hertil
kom de påkrævede værelser til undervisnings
brug og opholdssted for en præst. Kommissio
nens betænkning af 8. marts 1797 rummede in
gen ønsker om en bedesal. Men på Harsdorffs
plan findes et rum i to etagers højde, placeret
umiddelbart over gennemkørslen i hovedbyg
ningens midtakse og betegnet »Værelse til at
holde Bön udi« (fig. 109). Salen er rektangulær
med afskårne hjørner, som dels rummer trap
per fra gennemkørslen direkte op i kirken, dels
er mærket »Opvarter«. Døre til de fire største
lemmestuer
giver
de
kronisk
sengeliggende
mulighed for at følge med i gudstjenesten.
Harsdorffs beskrivelse af planen omfatter et
galleri, beregnet for stiftelsens personale. Dette
ses dog ikke på tegningen.
Harsdorffs og flere andre kommissionsmed
lemmers
død
medførte,
at
hosplsplanitaerne
midlertidigt
skrinlagdes.
Da
kommissionen
med ændret sammensætning genoptog arbejdet
1802, blev Harsdorffs projekt afvist, både fordi
det var for dyrt, og fordi dispositionen med
den pompøst anbragte bedesal og patientforde
lingen, som prioriterede de uhelbredelige frem
for de vanvittige og veneriske, ikke opfyldte
tidens krav. Da mentalforsorgen var inde i en
rivende udvikling, og da de sindssyge var de
bedst betalende af S. Hans Hospitals patienter,
vedtog kommissionen 1. maj, at Ladegårdsbygningerne skulle repareres til brug for vene
riske og uhelbredelige og udvides med en sær
lig afdeling for sindssyge. Oplysninger om de
nyeste sindssygeanstalter i udlandet blev ind
hentet. S. Luke’s Hospital i London, grundlagt
1751 og ombygget af George Dance 1782-86,
samt Narrenturm i Wien, bygget af Isidor Canevale i tilknytning til byens almindelige ho
spital 1784, havde særlig interesse. Herudover
indkom oplysninger om hospitaler i Toledo,
S. Petersborg, Lübeck og Brandenburg. Men
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samtlige disse anstalter viste sig mere forbilled
lige i deres behandlingsform end i deres arki
tektur. Narrenturm kan dog have inspireret
major, vicerådmand og medlem af hospitalskommissionen Philip Lange til et cylindrisk
sindssygeanstaltsprojekt,
som
han
udarbejdede
på samme tid, som henvendelserne til udlandet
udgik.
Et projekt, der to år senere blev udført af et
andet
af
kommissionens
medlemmer,
vice
borgmester Jens Bang, har større interesse, for
di Bang i dette arbejde har kombineret hensy
net til menneskets fysiske og psykiske behov på
en måde, der skulle blive forbilledlig for bl.a.
C. F. Hansen i forbindelse med sindssygehospi
talet i Slesvig. I Bangs projekt er kirkesalens
åndelige og sociale funktion overtaget af for
samlingssale, en for hver gruppe af de efter

sygdomsgraden opdelte patienter. Dette pro
jekt blev godkendt. April 1805 forelå de endeli
ge tegninger med overslag, og året efter købtes
byggegrunden,
»Fuglevænget«
bag
Ladegår
den, samt de første byggematerialer. Anlægget
er angivet på et kort over København, tegnet af
A. C. Krebs og forbedret af G. N. Angelo 1806
(fig. 122). Men da Ladegården 1807 ødelagdes i
forbindelse med det engelske bombardement,
blev byggearbejderne standset og aldrig genop
taget.

KRIGSHOSPITALETS KIRKER 1734-67
I lighed med Krigshospitalets øvrige længer var
de to kirkefløje præget af spartansk enkelhed,
og kirkesalenes eksistens fremhævedes på ingen
måde i det ydre.

Fig. 109. C. F. Harsdorffs projekt til et nyt S. Hans Hospital 1797. 1. og 2. stokværk med bedesal. 1:600
(s. 131). KSA. – C. F. Harsdorffs project for a new S. John’s Hospital 1797. First and second storey with prayer-room.
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Kirkesal I, (fig. 106), 1734-52, målte ca. 11,5

× 18 m og var ligesom efterfølgeren indrettet i
en nord-syd orienteret mellembygning, hvor
gennemgange i hver ende skabte forbindelse
mellem bygningskompleksets to gårdsrum. En
lejlighed for præsten var indrettet i bygningens
sydende, og herfra var direkte adgang til kirken
ad en dør vest for altret. Menigheden havde
adgang til det uregelmæsigt formede kirkerum
fra den nordre portgennemgang og ad en dør,
der fra forgården førte ind til den tværgående
midtergang. Loftet blev båret af otte retkantede
piller, og på gulvet fandtes 28 stolestader, op
stillet i fire blokke. Altret flankeredes af tre luk
kede stole. Den sekskantede døbefont var tilsy
neladende opstillet i kirkens nordvestre hjørne,
mens prædikestolen muligvis fandtes midt i
kirken, hvor der på fig. 106 er gengivet en sig
natur svarende til loftspillerne.
Kirkesal II, (fig. 110), 1753-67, var et regel
mæssigt rektangulært rum, ca. 9,5 × 22,5 m,
som skønt det var smallere, alligevel havde en
større gulvflade end kirkesal I, da præstens lej
lighed var flyttet til havefløjen. Indretningen
var næsten identisk med den tidligere, blot var
fonten flyttet til den midterste tværgang, hvor
den var opstillet neden for prædikestolen, og
antallet af lukkede stole var øget til syv, mens
der fortsat fandtes 28 stolestader.

INVENTAR. Oversigt. I forbindelse med ombyg
ningen 1752-53 krævedes, at alter, prædikestol, de
lukkede stole samt bænkene genanvendtes i den ny
kirkesal.24 Det er derfor naturligt at behandle inven
taret fra de to kirkesale under et.
Det meste blev tilsyneladende overført til kirken i
Store Kongensgade (jfr. s. 197). Der findes dog kun
en liste over genstande, som blev afleveret i 1766.25
Den vigtigste kilde til kirkens inventar er nogle hi
storiske optegnelser i S. Hans Hospitals kirkebog.14

†Alterklæder. 1734 anskaffedes et rødt alterklæ

de og en alterdug med brede kniplinger, som
skænkedes af kommerceråd Kønnemans frue
og præsteenke Hindsholm. 1761 anskaffedes
nyt klæde til alter og prædikestol samt en tun
get alterdug.

Fig. 110. Krigshospitalets kirke II 1752. Udsnit af
kopi svarende til fig. 107 (s. 133). RA. – The Military
Hospital’s Chapel II 1752. Detail of the copy correspon
ding to fig. 107.

†Altertavle. 7. juni 1768 fandtes endnu et alter
med balustre i kirken. Dette alter er rimeligvis
identisk med det, som stiftelsens snedker, Jens
Berg, gjorde, »som det nu er«, og som præsten
lod forgylde i februar 1736.
†Altersølv, 1734. Kalk og disk vejende 44 lod 1
kvint, lavet af guldsmed Borris med dato under
diskens bund og kalkens fod.26
1867
erhvervede
Garnisonssygehus
kalken
fra Finansministeriet,27 men dens senere skæb
ne er ukendt. En vinflaske, af kruset krystal
med sølvkæde og -plade på korkproppen, blev
foræret af inspektør Simon Smidt. 1766 over
ført til Store Kongensgade.
†Alterudstyr. 1734 blev et par små, tynde
messingstager købt færdige, og 1747 skænke-
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dåbsbækken med fod, som 1768 fandtes i Pleje

huset i Store Kongensgade.
†Dåbsfad af messing, foræret marts 1739 af
kasserer Dahlen, overført til Store Kongens
gade.
En †prædikestol er angivet på fig. 110, men
ellers vides intet om denne. Et ubrugeligt †time
glas fandtes endnu ved Ladegårdens overdra
gelse til magistraten 1769.
†Stolestader. 1767 fandtes 13 stole til instituti
onens betjente og 19 til lemmerne. I direktionens
stol og skriftestolen var gardiner af grønt rask.
†Pengetavle af finér eller indlagt træ, med bøj
le og bjælde af sølv, var skænket af kongens
forhenværende rejsebager, Povel Friderichsen i
Borgergade. Overførtes 1766 til Store Kon
gensgade.
†Lysekrone af messing med 12 arme. Skænket
af Ladegårdens første præst Nicolai Isenfeld,
overførtes 1766 til Store Kongensgade sammen
med to messing †lyseplader.
†Ligbåre blev 1766 overført til Store Kon
gensgade og omtales 1773 som ubrugelig alle
rede ved modtagelsen.28
Fig. 111. Udsnit af Kirkerups projekt (jfr. fig. 108).
1:750. S. Hans Hospitals altertavle (s. 135) er mulig
vis skitseret. KSA. – Detail of Kirkerup’s project (cf.
fig. 108). The altar-piece of S. John’s Hospital is possibly
sketched in.

des fire rdl. til et par alterstager – muligvis til
hjælp til anskaffelse af de to store messingstager,
som 1766 overførtes til Store Kongensgade.
Frk. Hoppe forærede 1734 et lille, forgyldt me
talkrucifiks, som ligeledes overførtes 1766 sam
men med en messehagel, af rødt, engelsk plys
med brede guldgaloner.
†Knæfald ses angivet på grundplanen over
kirke II. 1766 overførtes tre skamler, overtruk
ket med ruslæder, hvilke må have dannet knæ
faldet.
†Døbefonte. 1) 1734, forfærdiget af drejer Jo
han Klau, som boede på Ladegården det første
år. Den drejede font fandtes endnu 1767 i Lade
gården.
2)
1759
skænkede
kræmmersvend
Erich Nyegaard en blå og hvid font, som »bæ
res af et træbillede«. Muligvis identisk med det
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Indretning.
I
forbindelse
med
Ladegårdens
istandsættelse forud for S. Hans Hospitals ind
flytning 1769 blev Krigshospitalets kirke II ny
indrettet. Hvad der rent faktisk ændredes, vi
des ikke, men tilsyneladende opstilledes en
skillevæg i kirkens sydende bag altret med en
døråbning på hver side, hvorved der skabtes et
alterparti svarende til det hidtidige i Pesthuskirken (jfr. fig. 70, s. 85). I hvert fald skænkedes
1789 et nyt sæt gardiner, som ophængtes for
alterdørene.29
1816 nævnes, at »kirken var simpel, men lys,
smuk, vel vedligeholdt og prydet med en del
malerier«.14 Som et kuriosum – og et eksempel
på, hvorledes kirken behandledes anderledes
end resten af bygningskomplekset – kan næv
nes, at gulvene her blev strøet med hvidt sand,
mens der ellers brugtes rødt.30
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INVENTAR. Oversigt. Det er ikke muligt med sik
kerhed at afgøre, hvilke inventargenstande der med
bragtes fra Pesthuset (s. 83f.), og hvilke der nyan
skaffedes. Ndf. omtales derfor alle kendte inventar
genstande, som vides at have været benyttet i
S. Hans Hospitals kirke; blot undtages de ting, som
med sikkerhed blev anskaffet til Pesthuset, f.eks.
Claudi Rossets buste. Flertallet af de kendte genstan
de var skænket af apoteker Christoffer Günther i
årene frem til 1790.
Meget gik til grunde 1807 i forbindelse med Kø
benhavns
bombardement.
Ifølge
Henning
August
ødelagde englænderne inventar til en værdi af 22000
rdl. i institutionen, ligesom de ruinerede en del af
bygningerne.15 Altersølvet og en del mindre gen
stande blev dog reddet og flyttet til Bistrupgård ved
Roskilde. Adskilligt er dog senere gået tabt.

†Alter. 1770 fandtes et firkantet, rødmalet alter

bord,31 rimeligvis af træ. Det var muligvis ble
vet stående fra Krigshospitalets tid, da Lade
gården blev overtaget med bl.a. de i kirken forefundne stole, prædikestol og alter.32
†Alterklæder. 1770 nævnes et nyt af rødt plys
med gule snore om og et gammelt med sølv
frynser.31 1783 skænkede apoteker Günther et
rødt fløjlsalterklæde med guldgaloner og bro
deri »In usum Ecclesia St. Johannes 1783« (Til
brug for S. Johannes kirke 1783) samt en alter
dug af hollandsk lærred med kniplinger. 1786
forærede Günther et nyt af grønt atlask med
guldgalon.33
†Altertavle.
Pesthusets
altertavle,
skænket
1766 af Claudi Rosset (jfr. s. 86), blev sandsyn
ligvis genopstillet i den ny kirke.34 Dog i noget
ændret
skikkelse.
Ifølge
inventarieregnskabet
for 1770 bestod altertavlen da af to perlekulørmalede og forgyldte piller ved hver side og en
fordybning i midten, hvori der stod »et for
gyldt krucifiks, (og) ved hver side deraf et knæ
lende billede af træ og billedhuggerarbejde ...
Oven over er anbragt C 7de, som holdes af to
forgyldte engle, hvorover er en forgyldt og
malet glorie«. Denne beskrivelse svarer, bort
set fra monogrammet og englene, nøje til det
kendte billede af Pesthusets altertavle (fig. 70,
s. 85).
På Kirkerups projekt 1792 er skitseret en al
tertavle (fig. 111), der påfaldende ligner såvel
det 1768 afbildede Pesthusalter som 1770-be-

Fig. 112-113. *Altersølv. S. Hans hospital, Roskilde.
NE fot. 1984. 112. Kalk 1817, af Nicolai Carstens
(s. 136). 113. Oblatæske skænket af apoteker Chri
stoffer Günther 1781 (s. 136). – *Altar vessels. 112.
Chalice 1817 by Nicolai Carstens. 113. Wafer box dona
ted by the apothecary Christoffer Günther 1781.
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Fig. 114. *Dåbskande af tin, udført 1782 af Erich
Lundberg (s. 137). S. Hans Hospital, Roskilde. NE
fot. 1984. – *Baptismal ewer of pewter by Erich Lund
berg 1782.

skrivelsen. Eneste væsentlige afvigelse er den
ubrudte gesims, som netop kan have været et
led i topstykkets ændring ved tilføjelse af det
kongelige monogram.

*Kalk, (fig. 112), 1817, 28 cm høj. Cirkulær
fod, stor buklet knop mellem indknebne skaft
led og svejfet bæger med indprikket bånd og
inskription: »Denne Kalck og Desck hafuer den
Tydscke Meenighed Till St. Peders Kircke I
Kiøbenhafn til guds ære og Pest-Huusets Tarf
Foræret Anno 1695«, med kursiv. Indskriften
er overført fra Pesthusets gamle kalk, hvis
mundingsrand har haft samme tvm., da den
tilsvarende disk passer nøjagtigt (jfr. s. 86).
Fire stempler på standkanten: mestermærke
(Bøje I, 1979, 798) for Nicolai Carstens, Københavnsmærke 1817, guardeinmærke for Fre
derik Fabritius og månedsmærke fiskene. Nu i
S. Hans Hospital, Roskilde.
1770 nævnes et †berettelsessæt, vejende 17 lod
3 kvint,31 og 1781 omtales en gammel kobber
kalk og til altret et bæger, hvilket sidste kassere
des 1796.33
†Kalkklæde, af rødt fløjl, fandtes 1770.31
*Oblatæske, (fig. 113), skænket 1781 af apo
teker Günther. Den ovale sølvæske måler 12,3
× 9 cm og er 5 cm høj. Det hvælvede låg bærer
inskriptionen:
»Memoriam
fecit
mirabilium
suorum misericors et miserator Dominus Ps.
CXI Anno Domini MDCCLXXXI« (Han har
sørget for, at hans undere mindes, nådig og
barmhjertig er Herren Sl. 111 [v. 4] Det Her
rens år 1781), med graveret kursiv. Under bun
den indprikket »C. G. [for Christoffer Gün
ther?] 12 l[od] 1 ort«. Nu i S. Hans Hospital,
Roskilde.
†Oblatæsker.
ort

27/8

lod,

Foruden
der

en

lille

æske,

ligeledes

var

skænket

vejende
af

1

Gün

ther 1781, nævnes dette år et tinfad til oblater.33

†Alterstager, af messing, nævnt 1781.33 Apo
teker Günther holdt kirken med røgelse og al
terlys, og efter hans død afslog magistraten
1793 at anskaffe ny lys. De gamle kunne bruges
et år endnu – og i øvrigt var brug af alterlys
»efter rygtets sigende« afskaffet i nogle andre
kirker, bl.a. Christiansborg slotskirke (jfr. Vaj
senhuset s. 118).35 Stagerne blev røvet 1807 i
forbindelse med englændernes ødelæggelser på
36
Ladegården.
Fig. 115. *Dåbsfad af tin, 1781 af Johan Grønnander
†Krucifiks,
skænket
1782
(s. 137). S. Hans Hospital, Roskilde. NE fot. 1984. – *Baptismal dish of pewter
by Johan
Grønnander
1781.af apoteker Günther
og gjort i Italien, stilledes på altret.33

MESSEHAGEL·ALTERSKRANKE·DÅBSUDSTYR·PRÆDIKESTOL·STOLE·TAVLER

†Messehagel, af rødt taft med sølvkniplinger
om, nævnt 1770.31
†Alterskrankens form kendes ikke, blot næv
nes et galleri omkring altret af træ med malede,
drejede piller.
†Døbefont? En sådan nævnes ikke i arkiva
lierne, og dåbsfadet kan have været stillet på et
bord under dåbshandlingerne.
*Dåbsfad, (fig. 115), 1781 35,5 cm i tvm. Af
engelsk tin, skænket af apoteker Günther.33 Fa
dets svejfede kant rejser sig med en riflet, profi
leret fortykkelse over fanen, der bærer følgende
indskrift med fordybede versaler: »In usum Eclesiæ Nosocomii d: (sic) Ioan(n)is A(nno) d(omini) 1781, Quicunque Baptizati estis Chri
stum Induistis« (Til hr. Johannes(?) hospitalskirkes brug, det Herrens år 1781, Alle I, som
er blevet døbt, er blevet iført Kristus (Gal. 3,
27)).
Under bunden tre stempler for Johan Grøn
nander: to engelstempler og et Københavnsstempel.37 Nu i S. Hans Hospital, Roskilde.
*Dabskande, (fig. 114), 1782, 17 cm høj (eks
klusiv gæk). Af engelsk tin, skænket af Gün
ther.33 Den cylindriske skænkekande har skarp
kantet, svajet næbtud, fladt låg med løvegæk
og enkel S-hank. På korpus indskriften: »Qvi
Crediderit et Baptizatus fuerit salvabitur A(nno)
D(omini)
MDCCLXXXII«
(Den,
som
tror og bliver døbt, skal blive frelst (Mark. 16,
16), det Herrens år 1782), med versaler.
Under låget tre stempler for Erich Lundberg:
to engelstempler og et Københavnsstempel,38
samt et stemplet skriftbånd: »Kiøbenhavn«.39
Nu i S. Hans Hospital, Roskilde.
†Prædikestol,
prydet med billedhuggerarbejde
og malet med perlekulør, er nævnt 1770 lige
som en bogstol og en himmel, hvor i midten var
en forgyldt due af træ.31 Rimeligvis medbragt
fra Pesthuset (se dog †alter).
1773 skænkedes en rød fløjiskappe til prædi
kestolen, som i forvejen havde en grøn.30 1 796
kasseredes det grønne klæde om prædikestolen
samt timeglasset.33
†Stolestader. 1770 var opstillet 18 lange, faste
bænke (jfr. †alter), samt syv lange og otte kor
te, løse bænke.31
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Fig. 116. *Claudi Rosset. Olie på lærred o. 1730
(s. 138). S. Hans Hospital, Roskilde. NE fot. 1984. – *Claudi Rosset. O
†Lukkede stole. 1770 nævnes: En for direktio

nen, 10 med drejede piller på dørene, samt end
nu to. Det var rimeligvis disse stole, der 1781
havde 16 gardiner af grønt rask.40
†Skriftestol, med bord og lænestol nævnes
1770,31 ligesom en degnestol. Begge beskrives
1781 som lukkede.33 Skriftestolen var det ene
ste inventarstykke, som ikke flyttedes til Bi
strup gård.41
Malet †skrin til at forvare kirkeornamenterne
i nævnes 1781.33
†Pengetavler: 1) En omgangstavle nævnes
1781.33 2) 1787, fattigbøsse af egetræ med grå
marmormaling og forgyldte sirater, forsynet
med to låse og inskription: »Giv den hungrige
af dit Brød og den Nøgne af dine Klæder, giv
Almisse af alt det du haver tilovers og dit Øje
fortryder ikke naar du giver Almisse«. Skænket
af inspektør Matzen.33
†Salmenummertavler. 1781 omtales fire nye
nummertavler til at skrive på.33 Disse overfør
tes 1797 til sygestuerne som mandtalstavler.
†Skrifttavle. 1781 nævnes to inskriptionstav-
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Fig. 117. Ladegårdens facade til Åboulevarden o. 1900. Kirkesalen fandtes bag de fire store vinduer i tværbyg
ningens gavl (s. 139). Ældre fot. i Københavns Bymuseum. – The Granary facade overlooking Aboulevarden
c. 1900. The four large windows in the gable of the transverse building mark the Chapel.

ler. Den ene må være den under Pesthuset om
talte, endnu bevarede tavle (s. 87). Den anden
var sandsynligvis en donatortavle: »Til Hielp at
drage op isteden for det gamle, / Et Pesthuus
nyt og stærkt, man haver kundet samle / Fra
skiulte Givere de Gaver, som her staae / Paa
Tavlen aabenlyst; Gid Flere følge maa«. På tav
len, der var opsat af inspektør Hempel, var
endvidere anført datoen for donationen, og un
der hvilket navn eller mærke gaven var givet.42
*
Maleri, (fig. 116), 77 × 63 cm, olie på lær
red. 1781 nævnes, at Claudi Rossets malede
portræt, i forgyldt ramme, fandtes i kirken.33
Dette maleri må være identisk med et, der i dag
findes på S. Hans Hospital, Roskilde.
Rosset (1687-1767), der er vist en face mod
højre, er klædt i rød vest og frakke med mes
singknapper og bærer hvidt halsbind og grå al
longeparyk. Kroppen er omgivet af en bølgen
de, rød kappe, og brystbilledet er fremstillet på
sortblå baggrund i en oval, brun indfatning.
Efter dragten og den portrætteredes ungdom
melige fremtoning at dømme er billedet malet
o. 1730 og først senere skænket til kirken.
†Malerier: Apoteker Günther skænkede en

række billeder til kirken, og 1821 fandtes, for
uden Rossets portræt, fem store og 13 min
dre.41 Alle vistnok oliemalerier i forgyldte ram
mer. 1780 fandtes: 1) Jesu indtog i Jerusalem og
2) Korsegangen. 1781 skænkedes 3) »Abraham
beværtende englene«; 1784 gav han et stort, fir
kantet stykke forestillende 4) »Enkens søn fra
Nain, som bliver opvagt (sic) af graven«, samt
13 små aflange, malede stykker, som er Kristus
og de 12 apostle.33 Motivet for det femte store
billede er ukendt.
†Klokker. 1) 1781 nævnes en lille og en stor.
Den store vejede 36 lispd(?), og var skænket af
klokkestøber Troschell 1778.33 2) 1789 skænke
de apoteker Günther en klokke på 208 pd. med
inskription: »Anno Domino 1789 in Vigil Jo
hannis Baptista hanc campanam Templo St. Jo
hannis dicavit Christophorus Günther. Ev. 3.
1. v. 2 et 3.« (Det Herrens år 1789 på Johannes
Døbers
aften
indviede
Christoffer
Günther
denne klokke til S. Johannes kirke ...).33
Skriftstedet kan ikke identificeres.
†Klokkestol. 1781 omtales en brunmalet klok
kestol med tag i gården, hvori der hang en stor
og en lille klokke.33 1 789 karakteriseredes den

INDRETNING·INVENTAR

som rådden i forbindelse med et fremsat ønske
om at anskaffe en ny, hvor den dette år skæn
kede klokke kunne få plads ved siden af den
gamle.43
ARBEJDSANSTALTENS KIRKE 1850-1908
Indretning. En kirkesal var planlagt i den 1848
opførte tværbygning, men blev først indviet
23. juni 1850.20 Gulvfladen målte ca. 11 × 12
m,44 og loftshøjden var ca. 5,5 m,45 da kirken
udfyldte såvel 1. som 2. sal i bygningens nordre
ende. Rummet fik hovedsagelig lys fra fire sto
re vinduer i bygningens gavl ud til vejen (jfr.
fig. 117). I tværbygningens langmure fandtes et
tilsvarende stort vindue i hver side, som gav lys
til kirken. Bygningens øvrige vinduer til går
dene var små. Bortset fra denne forskel i vin
duernes dimensioner var kirken ikke markeret i
eksteriøret.
Et prædikestolsalter var placeret i nord mel
lem gavlens midterste vinduer (jfr. fig. 120), og
her overfor fandtes hovedindgangens dobbelte
fløjdør. Endvidere fandtes mindre døre fra væ
vebygningen til såvel gulvet som til pulpituret,
der båret af fire retkantede søjler løb langs de
tre vægge. I kirkens nordende fandtes et lavt
podium. På dette stod to store kandelabre, og
herfra førte to trin op til selve alterpodiet, der
mod salen afgrænsedes af en buet alterskranke.
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oprettet en »interimskirke« (fig. 123), hvor bl.a. kir
kesalens store kandelabre måske benyttedes en over
gang. Hvis prædikestolen og alterskranken, som er
afbildet på fig. 123, oprindelig har stået i kirkesalen,
er de senere flyttet tilbage, da de fandtes på plads ved
nedrivningen 1930.

*Kalk, (fig. 118), skænket 1607 af møntmester
Nikolaj Schwabe til S. Nikolaj kirke (jfr. DK.
Kbh. By. 1, s. 530). Kalken er 21 cm høj, me
get svær i godset, forgyldt. Den cirkulære fod
har kraftig, næsten lidt hvælvet fodplade, hvor
over kvartrundstav. Skaftet er cylinderformet
med profilringe ved overgangene mellem fod,
knop og bæger. På knoppen sidder støbte, påloddede renæssanceversaler: »IHS« og CHS«
(for Christus?) adskilt af to støbte rosetter. På
foden graveret versalindskrift i to linier: »Ex
mvnere Nicolai Schvab R(egis) M(ajestatis)
monetarii qvo IV die aprilis anni Christi
M:DCVII / ecclesiam D: (sic.) Nicolai Hafniensivm cohonestavit« (Af kgl. majestæts mønt
mester Nikolaj Schwabes gave, hvormed han
4. april det Kristi år 1607 udsmykkede hr.(!)

INVENTAR. Oversigt. Kirkesalens indre var mulig
vis tegnet af Jørgen Hansen Koch, der stod for byg
ningens opførelse,20 men på nær alterkalk og penge
bøsse er kirkens inventar tilsyneladende forsvundet.
Da der ikke kendes inventarier eller lignende, bliver
nogle billeder derfor hovedkilder til vort kendskab
til de forskellige stykkers udseende. Vigtigst er et
oliemaleri (1905) af J. N. Tillitze (fig. 120), men et
fotografi fra 1911 af børneasylet i Ladegården
(fig. 125) og nogle fotografier taget forud for nedriv
ningen 1930 belyser også detaljer.46
l.juni
1908
forlod
Arbejdsanstalten Ladegården,
men forud for denne dato var gået en etapevis røm
ning af komplekset. I den forbindelse blev muligvis
Fig. 118. *Kalk, skænket 1607 af Nikolaj Schwabe til
S. Nikolaj kirke (s. 139). Sundholm. LL fot. 1984. – *Chalice donated to S. Nicholas’ Church by Nikolaj
Schwabe in 1607.
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Nikolaj kirke i København). Ved indskriftens
begyndelse er graveret et treblad (jfr. fig. 124),
møntmesterens mærke. På fodpladen et uiden
tificeret mestermærke (Bøje III, 1982, 8024).
Dette stempel henførtes tidligere til den kø
benhavnske mester Mads (Matthis) Clausen,
men
denne
tilskrivning
er
nu
opgivet.47
Spørgsmålet om stemplets identitet er sidst be
rørt af Fritze Lindahl, der fremkommer med
den hypotese, at MH står for M(athias)
H(afniæ).48
Den tilhørende *disk, tvm. 15,5 cm, er for
gyldt på begge sider. I bunden og på fanen er
graveret i alt fem cirkelkors. Sættet opbevares i
et * futteral fra 1733. Det er læderbetrukket og
foret med ruskind. Der er borter af stemplet
kroneornament og »på foden« stemplet årstal
1733. Alle tre dele er nu på Sundholm.
*Pengebøsse, (fig. 119), 1700’rne, af messing,
ca. 21,5 cm høj. Den cylinderformede bøsse

har et hvælvet, hængslet låg med tre beslag til
hængelåse og en pengetragt, der ligeledes er
forsynet med et hængslet låg, udstyret med et
låsebeslag. Hanken er tilsyneladende fornyet.
På korpus versalindskriften: »Hospitales Kircke Bösse«. Ifølge oplysninger i Bymuseet,
hvor pengebøssen nu befinder sig (uden inv.
nr.), skulle den være benyttet i Ladegårdens
kirke, men indskriften antyder, at den oprinde
lig blev anskaffet til brug i et hospital.
†Harmonium
fandtes 1898 på pulpituret.49
Muligvis identisk med det på fig. 123 gen
givne.
KILDER OG HENVISNINGER
KRIGSHOSPITALET
RA. Landetaten: Tillæg til Landetatens-arkiv. Landmilitæretatens pensionskasse og Krigshospitalskassen – 1851.
Kongelige ordrer og resolutioner 1682-1786. – Generalkrigsdirektoriet. Generalitets- og Kommissariatskollegiet 1767-89. Krigshospitals-, enke og pensionskasserne
1745-96. Journal 1751-96.
Tegninger. Forsvarets Bygningstjeneste: Fem tegnin
ger af Ladegården. Bl.a. en opmåling før ombygnin
gen 1748, S. C. Geddes grundrids o. 1750 og sam
mes tegninger til kirkefløj mm. af 31. okt. 1752 (ko
pi heraf i Kongelige ordrer og resolutioner, jfr.
ovf.). Endvidere et urealiseret projekt o. 1750,
usigneret og udateret.

S. HANS HOSPITAL
RA. Regnskaber 1660-ca. 1848. Fattig- og forsørgelsesanstalter, stiftelser og legater: Claudi Rossets stiftelse
1767-1805. – S. Hans Hospital 1781-1800.
KSA. S. Hans Hospital. Ældre fortegnelse over
dokumenter. – Hospitalets ledelse og virksomhed
1781-1821. – Hospitalets bygninger 1769-1821. – Kommissionen for S
1794-1804, protokol. – Kommissionen for S. Hans
Hospitals nye bygninger 1792-1808, dokumenter. – Dokumenter vedk.
indretning 1816-30. – Indkomne sager 1796-1857. – Diverse 1798-185
Tegninger. KSA, Kort- og Tegningssamlingen, VI D:
Projekt 1792, fire tegninger »projecteret og Teignet i
april 1792 af Kirkerup«. Opstalter og snit, samt eta
geplaner. – Projekt 1795, to tegninger uden dato el
ler signatur. På lægget »Harsdorff 1795«. Dels plan
af hele kompleksets underste etage, m. facader og
snit, samt generalplan over beliggenheden, dels plan
af kælder, anden og tredie etage af bygningerne for
ulægelige og veneriske, samt anden etage af bygnin
gen for de afsindige. – IX Udland: i S. Hans Hospital
Fig. 119. *Pengebøsse fra 1700’rne (s. 140). Køben
havns Bymuseum. Ole Woldbye fot. 1984. – *Almsbox from the 1700s.

Fig. 120. Arbejdsanstaltens kirkesal på Ladegården, indviet 23. juni 1850. Oliemaleri af J. N. Tillitze 1905.
(s. 139). Øregaard Museum. – The Workhouse Chapel in the Granary, consecrated 23rd june 1850. Oilpainting by
J. N. Tillitze 1905.
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Fig. 121. Ladegårdsskansen med Krigshospitalets kirkefløj af S. C. Gedde, dateret 31. okt. 1752 (s. 133, 140).
1:450. Forsvarets Bygningstjeneste. – The Granary entrenchment with the Military Hospital’s Chapel wing by
S. C. Gedde, dated 31st October 1752.

pk. 5: Snit og plan af fløj for afsindige i S. Peters
borg, mærket Kirkerup 1798, samt opstalter og plan
af sindssygehospital i Lübeck, mærket Johann Tobias
Berndt, Maur-Meisters zu Lübeck.

Kunstakademiets Bibliotek. Projekt 1804, fem teg
ninger signeret Bang: Plan til kælder, til stueetage,
til 2. og 3. etage, snit samt opstalter af gården, og
facade af hovedbygningen set fra gaden.

NOTER
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NM2. Projekt 1802, fem tegninger signeret Philip
Lange og mærket Plan 1-5: generalplan, kælder og
opstalt af gård, stueetage og opstalt af facade, 2. eta
ge, samt tagetage.

ARBEJDSANSTALTEN
KSA. Ladegårdens arkiv: Diverse forhold vedr. Lade
gården 1862-1907. – Referatprotokol 1849-51. – Møbler mm. 1873-79. – Kassebog 1849.
Tegninger. Kunstakademiets Bibliotek. Opmåling af
T. Pullich 1914.
NM2. To etageplaner af Ladegården o. 1825,
usignerede.
Litteratur. Der findes ingen særskilt redegørelse for
Ladegårdens bygningshistorie, men emnet berøres
ofte i den omfattende litt. om stedet og de forskellige
institutioner. Blandt de benyttede værker kan næv
nes: Fr. Olsen: Ladegaarden udenfor Nørreport i
Kjøbenhavn og dens Kirke, i HistMeddKbh. 3. rk. I,
1934-35, s. 129-46. – J. With-Jensen: Nogle histori
ske
Oplysninger
om
Statsradiofoniens
Byggegrund
ved den gamle Ladegård, i HistMeddKbh. 3. rk. III,
Fig. 122. Københavns omegn 1806. Foruden S. Hans
1939, s. 252-65. – Gordon Norrie: Militære sygestu
Hospital ses det af Bang projekterede hospital for
er i midten af 18. årh., i HistMeddKbh. 4. rk. V,
gale og afsindige (s. 132). Udsnit af kort tegnet af
1957, s. 265-300. – samme: Militære børneskoler i
A.
C. Krebs, forbedret af G. N. Angelo 1806. KSA. – The environs of C
København, i HistMeddKbh. 1966, s. 22-80. – Poul
S..John’s Hospital can be seen the lunatic asylum designet
Strømstad: Søerne Sortedamsø, Peblingesøen, Sankt
by Jens Bang. Detail of map drawn by A. C. Krebs,
Jørgens sø, 1966, navnlig s. 26-30 og 75-81. – Harald
revised by G. N. Angelo 1806.
Jørgensen:
Fra
Arbejdsanstalt
til
Forsorgshjem.
Claudi Rossets Stiftelser. 1791. KglBibl. Uldalls
Træk af den offentlige forsorgs udvikling i Køben
havn igennem de sidste 150 år, 1972. – Barbara Za
lewski: Det hårde kors af vanvittighed, i Hist
MeddKbh. 1984, s. 21-60.
Se i øvrigt arkivalier og litteratur for de forsvund
ne kirker i almindelighed s. 223.
Beskrivelse ved Sven Rask, Ulla Kjær (projekter til
nyt hospital o. 1800) og Marie-Louise Jørgensen
(kalken s. 139f). Redaktionen afsluttet juni 1985.
1 Den historiske indledning bygger hovedsagelig på

de under litteratur anførte værker.
HofmFund. X, 1765 s. 224f.
3 RA. DaKanc. Sjællandske Tegneiser 8. maj 1733.
4
Den følgende historiske indledning bygger hoved
sagelig på Harald Jørgensen: Fra Arbejdsanstalt til
Forsorgshjem, 1972.
5 Blandt de 916 lemmer 1865 var kun 17 indsat i
tvangsarbejdsanstalten. Denne var egentlig beregnet
som forvandlingsstraf for fem dages idømt fængsels
straf på vand og brød eller simpelt fængsel til en
måneds tvangsarbejde – typiske straffe for betleri og
løsgængeri – men benyttedes senere over for lem
mer, som forbrød sig alvorligt mod de disciplinære
bestemmelser i fattigvæsenets institutioner.
6 J. B. Matzens Efterretning om S. Hans Hospital og
2

saml. 4° 468.
Wiberg: Præstehist. II, 177.
8 Jørgensen (note 4), s. 51 f
9 J. With-Jensen: Nogle historiske Oplysninger om
Statsradiofoniens Byggegrund ved den gamle Lade
gård, i HistMeddKbh. 3. rk. III, 1939, s. 258.
10 Hospitalets bygninger. 1769-1821.
11 With-Jensen (note 9), s. 262.
12 Ifølge en tegning i Forsvarets Bygningstjeneste
blev dog fremsat et alternativt forslag uden midt
bygning. En kirkesal tænktes indrettet – med prædi
kestolsalter og pladser til 186 voksne – på loftet over
længen langs åen.
13 Krigshospitalskassen: Ordre og resolutioner 16821786.
14 LASjæll. Københavnske kirkebøger. Sogn 85,
S. Hans Hospital 1769-1816.
15 Beretning om nedbrydningen 1818-20, i Hospita
lets bygninger.
16 Jørgensen (note 4), s. 36.
17 Penia 1807, s. 86.
18 I NM2.
19 Jørgensen (note 4), s. 53.
20 KSA: Fattigvæsenets sekretariats referats proto
kol: 10. maj 1848.
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Fig. 123. Antagelig en
»interimskirke«
indret
tet i Ladegården i for
bindelse
med
Arbejds
anstaltens
rømning
af
komplekset 1908 (s. 139).
Oliemaleri af J. N. Tillitze.
Øregaard
Muse
um. – Presumably a »tem
porary chapel« arranged in
the Granary when the
Workhouse evacuated the
premises 1908. Oilpainting by J. N. Tillitze.

21

Jørgensen (note 4), s. 64.
E. Salling: Akademiets Guldmedaljekonkurrencer
1755-1857, 1975, s. 75 og 82.
23
Kildematerialet til disse projekter er dels arkiva
lierne for S. Hans Hospitals nye bygninger 17941808, dels tegninger på Kunstakademiet, NM2 og
KSA., jfr. kilder og henvisninger. Forslagene er be
handlet af Christine Stevenson: St. Hans Hospital.
Plans for reaccommodating lunatics at St. Hans Ho
spital, 1794-1808, i Architectura 8, 1986, s. 82f.
24 Kongelige ordrer og resolutioner 8. dec. 1752.
22

25

RA.
Forsvarets
Arkiver.
Christians
Plejehus,
rgsk. 1765-81.
26
Da kalken ikke er bevaret, kan det ikke afgøres
om det var Andreas eller Jacob Samuel Borris, der
var mester for kalken. Jfr. Bøje I, 1979, s. 103f og
125.
27
Gordon
Norrie:
Københavns
Garnisonssygehus
1818-1918, 1918, s. 246.
28
RA. Forsvarets Arkiver. Christians Plejehus. Kor
respondancebog.
29 Hospitalets ledelse og virksomhed.
30 Rgsk. 1781.
31
Inventariergsk.,
i
KSA.:
Fattigvæsenet:
Dok.
vedr. Alm. Hospital, Abel Cathrines Stiftelse og
Bleggården mm.
32 Skøde af 8. nov. 1768, i Hospitalets bygninger.
33 Rgsk.
34
Det kan ikke udelukkes, at der opstilledes en ny.
Men Pesthusets altertavle var kun få år gammel og
tilmed en gave, så den fattige, gavebevidste institu
tion har næppe kasseret en duelig tavle. Christian
VII.s monogram udelukker, at tavlen tidligere har

Fig. 124. Detalje af kalk. Inskription med graveret
treblad. LL fot. 1984. – Detail of the chalice. Inscription
with engraved trefoil.
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Fig. 125. Arbejdsanstal
tens
tidligere
kirkesal,
1911 benyttet som børneasyl (s. 139). Avisud
klip i Københavns By
museum. – The former
Workhouse Chapel, used
as an orphanage 1911.

tilhørt Krigshospitalet, da denne institution næppe
har anskaffet en tavle efter 1766.
35
Skrivelser fra præsten til magistraten 16. maj og
fra Matzen 29. maj 1793, i Hospitalets ledelse og
virksomhed.
36
Tilføjelse på skrivelse fra fattigvæsenets direktion
til inspektør Ament 26. febr. 1816, i Hospitalets le
delse og virksomhed.
37
Svarende til det store fot. s. 44 i Danske tin
mærker.
38
Svarende til fot. nederst tv. s. 43 i Danske tin
mærker.
39
Som Hans Michelsen Sperlings, Danske tinmær
ker, s. 46.
40
Rgsk. I rgsk. 1797 noteredes, at der aldrig havde
været mere end 12 lukkede stole.
41
Inventarium 1821, i Hospitalets ledelse og virk
somhed.
42
Tavlen omtales, og teksten citeres hos Jonge: Kbh.
Beskriv. I, 333 og i Adresseavisen for 6. okt. 1769.
At initiativet var Hempels, fremgår af Konventhu
sets kopibog under 1771. Jfr. Sven Rask: Inspektør,
velgører og kirke – noget om pesthuset i København
o. 1750, i NMArb. 1985, s. 184-93.

Danmarks Kirker, København

43

Brev fra Matzen til Magistraten 17. aug. 1789, i
Hospitalets ledelse og virksomhed.
44 Ifølge Pullichs opmåling 1914.
45 Ifølge A. C. Østs beskrivelse af Ladegården 1898 (i
Diverse forhold vedr. Ladegården 1862-1907.), var
loftshøjden på 1. sal 4¼ og på 2. sal 4 alen, hvilket
med tillæg af etageadskillelsen må svare til ca. 5,5 m.
46
I Københavns Bymuseum findes en stor samling
fotografier
af
Ladegårdskomplekset,
bl.a.
nedrivningsbillederne.
47 Bøje I, 1979, s. 83.
48
Fritze Lindahl: En københavnerkande, i NMArb.
1982, s. 103-17. Foruden de her nævnte genstande
stemplet MH skal påpeges sygekalkene i Stokkemarke (DK. Maribo s. 460) og Øde Førslev (DK. Sorø
s. 537). Tilskrivningen til Mads Clausen går tilbage
til Jørgen Olrik: Danske Guldsmedes Mærker, 1919,
og er senere gentaget af Bering Liisberg i Christian
den Fjerde og Guldsmedene, 1929; også Erik Lassen
(Dansk
Sølv,
1964)
omtaler
københavnerkanden
med stemplet MH. Her synes dog at være sket en
sammenblanding med Mathias Hielm.
49
Som note 45, samt Organist- og Kantorembeder
ne, 1. udg. 1906, s. 18.
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THE GRANARY

When the defence-works of Copenhagen were
enlarged in the 1620s, the Royal Granary
(Ladegården) was built amid one of the for
ward entrenchments (cf. fig. 104). The Granary
ceased to operate as such fairly soon, but its
name remained and was used by the different
institutions which were housed there in the
centuries
to
follow:
The
Military
Hospital
(1733-67), was a foundation for discharged sol
diers of small means and their families (this
foundation continued under the name Chri
stian’s Hospital: see p. 200); S. John’s Hospital
(1769-1816) moved to the Granary from the
Pest-House (see p. 88) and took in an increasing
number of the insane; the Workhouse (18221908) functioned as poorhouse and house of
correction. In view of their shared locality, the
chapels of these institutions are described con
secutively, whereas the other buildings will not
be taken up although the purposes to which
some of them were put remained unchanged to
a greater degree than the respective chapels.
The Military Hospital, Chapel I (fig. 106),
consecrated 28th November 1734, was ar
ranged in an intermediary building oriented
north/south; the altar was placed at the south
end. The whole Granary complex was rebuilt
1748-55 after drawings by S. C. Gedde (cf.
fig. 107). In connection with this Chapel II
(fig. 121) at the Military Hospital was built,
consecrated on 4th November 1753, it was
slightly larger than its predecessor.
S.John’s Hospital Chapel was installed in 1769
in this building, and unlikely to have been

much altered. On the other hand, all the fit
tings were evidently replaced, yet little is
known about the interior. A number of items
were presented to it by the institution’s
apothecary, Christoffer Günther, including a
*wafer
box
(fig.
113),
*baptismal
dish
(fig. 115) and *ewer (fig. 113). About 1800 a
series of proposals for the rebuilding of S. John’s
Hospital were submitted. The Court architect,
Andreas Kirkerup’s project of 1792 included a
free-standing church in the middle of the court
yard (figs. 108 and 111). In 1798, the inspector
of works to the Court, C. F. Harsdorff propo
sed arranging a chapel on two floor levels
(fig. 109), but both Philip Lange (project 1802)
and Jens Bang, whose project was approved in
1804, omitted the chapel in their proposals,
considering it to be superfluous. The hospital
was moved to Bistrupgård, and the chapel was
pulled down in 1816.
The Chapel of the Workhouse was consecrated
on 23rd June 1850 in a newly-erected transverse
building by the architect, Jørgen Hansen Koch.
The chief record of its interior (fig. 120) shows
that the chapel was in two tiers. Its height was
c. 5.5 m and floor area c. 11 m × 12 m. The
pulpit-altar stood to the north between the
windows
overlooking
Aaboulevarden
(cf.
fig. 117). Some of the fittings were removed in
1908 when the Workhouse moved from the Gra
nary, but the pulpit and altar-rail were still in
the chapel until shortly before the building was
pulled down in 1930.

Fig. 126. Stokhusets facade til Øster Voldgade. Radering af Otto Holm. KglBibl. – The facade of the Military
Prison to Øster Voldgade. Etching by Otto Holm.

STOKHUSETS KIRKESAL
NOTER S. 151

indledning. Københavns ældste militæ
re arresthus – Stokhuset kaldet – opførtes
1617.1 Det fik flere afløsere, men en egentlig
kirkesal blev først indrettet 1741 i forbindelse
med Frederik IV.s Stokhus. Det militære ar
resthus omdannedes dette år til straffeanstalt
for udståelse af slaveri eller fæstningsstraf, og
de slaver, som hidtil havde været anbragt på
Bremerholm, overflyttedes til Stokhuset (jfr.
s. 48). I administrativ henseende var institutio

Historisk

nen henlagt under Københavns kommandant.
Den engelske fængselsreformator John Ho
ward besøgte 1781 Stokhuset, hvori da fandtes
154 slaver. Efter tre besøg konkluderede han,
at »dette fængsels modbydelige tilstand gav
mig altid hovedpine, som jeg også led af ved
mine første besøg i Englands fængsler«.2 Ved
sit andet besøg overværede han en ringe besøgt
gudstjeneste. De få slaver sad sammen på bæn
ke. Blandt dem en enkelt, hvis håndled var
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Fig. 127. Stokhuset. Beliggenhedsplan efter Gedde
1757. Tegning MN 1985. – The Military Prison site
plan after Gedde 1757.

lænket til en trillebør, hvilket var straf for et
flugtforsøg. Soldater var opstillet forskellige
steder i kirken, ved døren stod to med opplantet bajonet.
Med tiden udvidedes fængslet betydeligt, og
1838 fandtes 486 slaver, hvilket krævede en be
tydelig vagtstyrke.3 Da der under krigen 184850 blev brug for soldaterne ved fronten, ophæ
vedes den militære vagt, og der ansattes civile
betjente.4 Fæstningsstraf bortfaldt ved lov af
29. dec. 1850, og i lov af 6. nov. 1858 bestem
tes, at Stokhuset skulle nedlægges, så snart det
nye forbedringshus i Vridsløselille kunne tages
i brug. Stokhuset ophævedes endeligt ved ju
stitsministeriets
bekendtgørelse
af
12.
april
1860.
Fangerne har vel altid haft mulighed for at
modtage besøg af præster. Dog formentes ka
tolske (»papistiske«) præster adgang til Stokog Arresthuset 2. juni 1688.5 Ved reskript af
27. jan. 1741 pålagdes det Garnisonskirkens
præster at besørge prædiken og sjælesorg i
Stokhuset.
Gudstjenesterne
forrettedes
skifte
vis på dansk og tysk, indtil det ved resolution
af 29. marts 1826 bestemtes, at gudsdyrkelsen i
det tyske sprog skulle ophøre, når den nu an
satte tyske præst måtte afgå.6 Ifølge Rothe hav

de gudstjenesterne været offentlige, men hold
tes nu (d.e. 1854) for fangerne alene.7
Kirkegård. Slaverne begravedes på en særlig
kirkegård, som vist nok udgjorde en del af den
gamle
Soldaterkirkegård
uden
for
Østerport
(jfr. DK. Kbh. By. 3, s. 289). Med Stokhusets
ophævelse 1857 blev Slavekirkegårdens areal
tillagt Garnisons kirkegård. Frem til 1815 be
gravedes også henrettede forbrydere her (jfr.
Pesthusets kirkegård s. 84), men efter retterste
dets flytning til Amager Fælled benyttedes
Straffeanstaltens kirkegård ved Amagerport til
dette formål (jfr. Børnehusets kirkegård s. 53).8
Bygningshistorie. Frederik IV.s Stokhus op
førtes 1722-26 på hjørnet af Øster Voldgade og
Stokhusgade jfr. fig. 127. Som følge af det ret
vinklede gadenets sammenstød med den skrå
voldlinie fik grunden form som et parallelo
gram. Mod volden opførtes to lave bygninger,
som flankerede porten (jfr. fig. 126). Bygme
steren var Marcantonio Pelli, men det for
modes, at Elias David Häusser har leveret teg
ningerne.9 1737 udvidedes grunden mod sydøst
og kom derved til at omfatte et rasphus, opført
1732 i tilknytning til Det kongelige militære
Uldmanufaktur.10 Denne bygning omdannedes
1740
til slavehus for de fanger, som skulle
overføres fra Bremerholm (jfr. Slavekirken på
Bremerholm s. 48). Kirkesalen indrettedes på
loftet i bygningens vestre ende (jfr. fig. 128).
Det viste sig imidlertid vanskeligt at undvæ
re slaverne på Holmen, og 1782 besluttedes det
at genindføre dem. Der opførtes en bygning til
dem på Stokhusets grund ved tømrermester
Georg Volmeister, med hvem der sluttedes
kontrakt 19. marts 1783. Efter få år opgav sø
etaten atter at benytte denne form for arbejds
kraft, sidehuset blev 1787 overdraget landeta
ten.11 En sidste udvidelse skete 1826, da bl.a.
bygningerne ud til volden sammenbyggedes,
og
det
gamle
rasphus
forlængedes
(jfr.
fig. 131).12
Nedrivningen
af
bygningskomplekset
kom
til at strække sig over en længere årrække. Alle
rede o. 1900 var den del af det gamle rasphus,
som havde rummet kirkesalen, nedrevet,13 og
1932 lå materialerne i de tidligere kælderfængs-
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Fig. 128. Stokhuset, situationsplan 1741 ved S. C. Gedde. 1:600 (s. 148). Forsvarets Bygningstjeneste. – The
Military Prison site plan by S. C. Gedde 1741.

ler i forhuset.14 Sidebygningen blev som det
sidste nedrevet december 1955.
Kirkesalens
indretning.
I
forbindelse
med
overflytningen
af
slaverne
fra
Bremerholm
indrettedes 1741 en kirkesal på loftet over det
tidligere rasphus efter en skitse udarbejdet af

S. C. Gedde. Rummets disponering kendes fra
to næsten ens planer fra 1741 og 1827 (fig. 129
og 130), som dog ikke i alle detaljer (f.eks, prædikestolens form) stemmer overens med de
faktiske forhold. Bygningen blev ramt under
Københavns bombardement 1807, og det me-

Fig. 129-130. Kirkesalen i Stokhuset 1741 og 1827. 1:300. 129. Kirkesalen 1741. Detalje af fig. 128 (s. 149). 130.
Kirkesalen 1827 . Detalje af situationsplan fra 1827, signeret »Neumann« (s. 149). Forsvarets Bygningstjeneste. – The Military Prison’s Chap
Detail of The Military Prison site plan, signed »Neumann«.
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ste inventar måtte udskiftes, hvilket dog tilsy
neladende ikke ændrede kirkesalens udseende
væsentligt.15
Lokalet var ca. 8,5 × 19 m og beregnet for
140 slaver og 60 skildvagter. Modsat døren
fandtes
prædikestolsaltret
opstillet
foran
et
stort vindue i bygningens vestvendte gavl.
Endvidere gav tre kviste lys til salen.16 To ræk
ker stolestader til slaverne flankerede midter
gangen, og forrest i hver række var indrettet
stole til degnen og justitssergenten. Ved siden
af altret fandtes stole for henholdsvis præst (=
skriftestolen) og justitsløjtnant og langs vægge
ne bænke til vagtmandskabet.

INVENTAR. Oversigt. Kirkens inventar er tilsyne
ladende forsvundet, og kendskabet til det er for
holdsvis beskedent. Alt blev tilsyneladende nyanskaffet 1741 og det meste atter 1808, efter at det
»total var ituslagen ved bombarderingen«.17

opstilledes såvel 1741 som
1808. 1) 1741. Alterbordet var beklædt med fyr
rebrædder og overtrukket med rødt klæde,
kantet med gule snore. Den »cirkelrunde« (d.e.
cylinderformede) prædikestol var ligeledes af
fyr, med rød klædesudstopning og gule snore
†Prædikestolsaltre

og forsynet med dør. 1774 anskaffedes et †time
glas og to †lysearme af blik.18 2) 1808; det ny

prædikestolsalter med sirater og tilbehør leve
redes af snedker C. W. Wellmann. Alterbordet
flyttedes 1862 til kirken i Københavns Garnisonssygehus,19 ligesom en altertavle, der efter
sigende var malet af en slave, som var idømt
fæstningsstraf for fabrikation af falske femdalersedler.20 Begge dele – samt knæfald og alter
skranke (se ndf.) – var rimeligvis endnu i be
hold 1904, da en ny kirkesal indviedes i Garnisonssygehus (fig. 132).21
†Alterskranker med knæfald. 1) 1741, af fyrre
træ.18 2) 1808, jernrækværk bag læderbetrukket
knæfald.18 Overførtes 1862 til kirken i Garnisonssygehus.19
†Stolestader. 1770 fandtes 42 korte bænke til
slaverne opstillet på gulvet og lange bænke til
vagtmandskabet ved væggene.18 Næsten alle
stolestaderne blev fornyet eller istandsat 1808,
men
genopstilledes
tilsyneladende
som
de
gamle.
De †lukkede stole ved siden af altret (jfr. kirke
salens indretning) blev genindrettet 1808 af
snedker Wellmann. De fire kirkestole, beståen
de af store skillerum, hver med sin fyldingsdør,
var adskilt af lisener(?) med udsvejfede vaser.17

Fig. 131. Stokhuset, si
tuationsplan
1827.
A:
forhuset
efter
ombyg
ningen; B: store slave
bygning; C: det tidligere
rasphus med kirkesalen;
F: inspektørens have; 5:
to kanoner; 12: palisade.
1:900 (s. 148). Forsvarets
Bygningstjeneste. – The
Military Prison site plan
1827. A: Front house after
rebuilding: B: Large cell
block; C: Former work
house with Chapel; F: Pri
son inspector’s garden; 5:
Two cannons; 12: Pali
sade.

NOTER

151

Fig. 132. Den nye kirke
sal
i
Garnisonssygehus
ved indvielsen 1904. Al
tertavle, alter samt alter
skranke
med
knæfald
stammer
antagelig
fra
Stokhuset (s. 150). Fot.
bragt i tillæg til Aften
posten 22. april 1904. – The new Chapel in the
Military Hospital shortly
after it was consecrated in
1904. Altar-piece, altar
and altar-rail with kneeler
are probably from Stokhuset, the prison.

†Pengetavle, af mahogni med stålbøjle
klokke, leveredes 1808 af snedker Wellmann.17

og

KILDER OG HENVISNINGER
RA. Forsvarets arkiver. Ingeniørkorpsets danske arkiv
1697-1848:
Rapporter
og
bygningsprojekter
173864. Indretning for Slaverne til en Kirke 1741 (heri
bl.a. en skitse til kirkesalens indretning af S. C. Ged
de). – Varia. Fortegnelse over militære bygninger i
København 1810. – Forestillinger til kongen 181427. – Papirer fra ingeniørofficeren i Københavns
fæstning 1815-24. – Ingeniørkorpsets regnskabsarkiv
1764-1848: Materiel- og inventarregnskab. Danske
fæstninger 1764-1848. – Ugelister for leverede ydel
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Litteratur:
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Se i øvrigt arkivalier og litteratur om forsvundne
københavnske kirker i almindelighed s. 223.
Beskrivelse ved Sven Rask. Redaktionen afsluttet
juni 1985.
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Af udateret fot. (af Elfelt og Hude), Kunstakade
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miets Bibliotek, ses den halvdel af det gamle rasphus, som rummede kirken, at være nedrevet o. 1900.
14 P. L. J. Ruus: Et »Søetatens Epitafium« i Stokhu
set, i Tidsskrift for Søvæsen, 1932, s. 151-53.
15
LASjæll. Københavns Brandforsikringsarkiv. S.
Annæ Vester kvarter matr. nr. 476A-477B.
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des væk fra midtaksen, jfr. fig. 129 og 130.
17 Ugelister for leverede ydelser 17. dec. 1808.
18 Materiel- og inventariergsk. 1774.
19 Gordon Norrie: Københavns Garnisonssygehus
1818-1918, 1918, s. 245.
20 Axel Pontoppidan (note 1), s. 77f.
21 Tillæg til Aftenposten fredag 22. april 1904.

THE MILITARY PRISON
The earliest military prison in Copenhagen was
called Stokhuset and built in 1617. But not until
Frederik IV’s Stokhus was a chapel arranged
when naval detainees were transferred from
Bremerholm (see p. 50) in 1741. Forty years af
terwards the English prison reformer, John
Howard visited the prison and saw its 154 pri
soners. His conclusion was that »the offensive
ness of this prison always gave me headache,
such as I suffered from my first visits to the
English prisons«. This prison was closed down
in 1860, and the prisoners transferred to the
new prison in Vridsløse.
Until 1826 church services in the prison
chapel were conducted by turns in Danish and
German, out of consideration for those impri
soned soldiers who had been recruited in Ger
many. In 1854 these were were held solely for
prisoners but earlier they had been public.
Frederik IV’s Military Prison was built in
1722-26, presumably after the design of Elias
David Häusser. In 1737 the prison was en
larged to the south-east, so that the site of the

prison included the building which was turned
into a prison in 1740 (see fig. 127). A chapel
was arranged in the west end of this building.
In 1807 the chapel was hit by a shell during the
bombardment of Copenhagen by the British.
However, it was restored to almost its original
appearance (see fig. 130). The demolition of the
complex of buildings took place by degrees
from c. 1900 to 1955.
According to a sketch by S. C. Gedde from
1741 the chapel interior was 8.5 m × 19 m. The
pulpit-altar, opposite the door, was flanked by
the stalls for the priest and prison governor re
spectively. Along the walls were long benches
for the prison warders, while the prisoners sat
in two rows of pews in the centre.
All the fittings have disappeared, likewise
the altar, altar-piece and altar-rail which were
transferred to the Military Hospital (Gar
nisonssygehus) in Copenhagen in 1862, where
they evidently remained at any event until 1904
(fig. 132).

Fig. 133. Porten fra Brøndstræde til den tidligere stiftelses
Brøndstræde, into the courtyard of the former institution.

gård. M. Mackeprang

fot.

1909.

–

Gate

from

BRØNDSTRÆDE HOSPITALSKAPEL
NOTER S. 157

De tre lejeboder i Brønd
stræde, som Henrich Berner og hustru 1604
skænkede til de fattige,1 blev grundstammen i
fattigvæsenets største hospital inden for volde
ne.2 Brøndstræde Hospital eller De fattiges
Sjæleboders tidlige historie er stort set ukendt,
og først fra de sidste årtier før udflytningen til
Frederiksstaden
1769,
i
hvilken
forbindelse
navnet ændredes til Almindelig Hospital (jfr.

Historisk indledning.

s.
201),
haves
sammenhængende
efterret
ninger.3
Forholdene i hospitalet var tilsyneladende
ikke tiltrækkende. Januar 1714 blev tre fattigfogeder, der havde grebet fire betlere og ville føre
dem til Brøndstræde Hospital, overfaldet af
nogle matroser, som med knive, stenkast og
blottede kårder forsøgte at befri de fangne.4
Ved bybranden 1728 udbrændte hospitalet, og
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Fig.
134.
Brøndstræde
Hospital.
Beliggenhedsplan
efter Gedde 1757. Tegning MN 1984. – Brøndstræde
Hospital. Site plan after Gedde 1757.

lemmerne flyttedes til Ladegården. Først 1734
kunne de vende tilbage til nyopførte byg
ninger.
De følgende årtier udvikledes hospitalet til
syneladende til en mere respektabel institution.
1741 oprettedes et præsteembede, en egentlig
kirkesal indrettedes o. 1745, og 1763 ansattes en
kirurg, som fik bolig nær hospitalet og skulle
virke ved dettes sygestue.5 1760 underholdtes
24 mænd og 130 kvinder, som til ophold var
tillagt fra 16 til 28 skilling om ugen.1
Som led i denne udbygning nedlagdes fattig
væsenets to små hospitaler, Lille Vartov og Ve
ster Hospital, o. 1760,6 og 21. febr. 1769 blev
også bygningerne i Brøndstræde sat på auktion
efter overførelsen af lemmerne til det nybygge
de Almindelig Hospital.7
Det vides ikke, hvornår stiftelsen fik tilknyt
tet en prædikant, men i 1700’rnes første halvdel
besørgede en uordineret student gudstjenester i

Fig. 135. Facade og planer til sidehuset 1731 (?). 1:400 (s. 155). RA. – Facade and plans for the side-house 1731(?)
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Fig. 136. Sidehus oprindelig opført til Brøndstræde Hospital 1731-34. M. Mackeprang fot. 1909. – Side-house
originally built for the Brøndstræde Hospital 1731-34.

fattigvæsenets forskellige stiftelser,8 mens lem
merne var henvist til altergang i byens sogne
kirker. En præstebolig blev indrettet i det for
hus, som opførtes efter branden 1728, men et
egentligt præstekald oprettedes først efter fat
tigdirektionens indstilling 1741.9 Forholdene i
tiden efter 1769 er omtalt i forbindelse med Al
mindelig Hospital (s. 201) og Abel Cathrines
stiftelse (s. 160).
Bygningshistorie. Brøndstræde hospital lå på
en
langstrakt
grund
mellem
Møntergade
(nr. 29-31) og Store Brøndstræde (nr. 12), jfr.
fig. 134.10 Kvarteret er i dag helt ændret som
følge af en totalsanering o. 1910. Beliggenhe
den svarer omtrent til belysningsvæsenets nu
værende bygning.
Hvorledes hospitalet var indrettet før 1728,
vides ikke. Til gengæld er genopførelsen vel
belyst. 30. maj 1731 indgik murermestrene
Christian Rasch og Lars Erichsen kontrakt om

opførelse af ni fag grundmuret forhus med lej
ligheder for præst, foged og portner og et side
hus til lemmerne på 42 fag bindingsværk, efter
de godkendte tegninger (fig. 135). Planerne
ændredes siden på visse punkter, og 1734 betal
tes murermester Christen Jensen, der havde
overtaget arbejdet efter Raschs død, for, hvad
der var udført ud over kontrakten.11 I en til
bygning indrettedes to arrestkamre.
Lemmestuerne, hvoraf de fleste var beregnet
for 12 personer, indrettedes i sidehuset. Her
fandtes 1734 et køkken og fire logementer i
kælderen, mens der på såvel 1. som 2. etage var
fem logementer samt forstuer ved trapperne.
Et logement (nr. 5) på 1. etage var beregnet til
bedestue. Rummet havde fem fag vinduer og en
åben skorsten, men manglede både prædikestol
og andre stole.12 Og kort tid efter indflytningen
klagede præsten gennem fattigvæsenets direk
tion til bygningskommissionen over den man-
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gelfulde indretning. De fattige sad på nogle
brædder understøttet af løse mursten, »hvilke
tit under gudstjenesten kommer af lave og fal
der omkuld, hvorudover der forårsages konfu
sion iblandt tilhørerne, og andagten til ordets
hørelse bliver forhindret, tilmed har jeg hidtil
besværligen måttet hjælpe mig med en lånt stol
og et lille, lavt bord at stå ved, som jeg ikke kan
holde eller hælde mig ved, når jeg udmattet af
tjenesten i de to første hospitaler dér skal betje
ne ordet«.13 Men kommissionen svarede, at
indretningen af prædikestuen måtte være fat
tigvæsenets sag.
Hvornår eller hvor en egentlig kirkesal ind
rettedes i sidefløjen, vides ikke, men ifølge
brandtaksationen 1754 fandtes en kirke i to eta
ger med galleri, altertavle, prædikestol og an
dre stole i komplet stand. For at skaffe mere
»lysning« gav malermester Wohlert gallerierne
perlefarve udvendig og brun indvendig i no
vember 1759.14
Bygningerne blev nedrevet 1910 i forbindel
se med en totalsanering af kvarteret.

INVENTAR. Oversigt. På nær noget altersølv er alt
kirkens inventar forsvundet. Januar 1769 bestemtes,
at klokker og klokkestol skulle flyttes til Almindelig
Flospital til påske ligesom altret, prædikestolen og
alt andet inventar som lysestager, sølvkande, kalk og
disk, alterskranke mm.14 Men om det virkelig skete,
vides ikke. Ndf. omtales – foruden den smule inven
tar, der vides at være anskaffet til Brøndstræde
Hospitalskirke – alle genstande, som i Almindelig
Hospitals inventarier benæves som tidligere tilhø
rende Brøndstræde, Lille Vartov eller Vester Ho
spital.

†Prædikestolsalter? Da alter og prædikestol næv
nes samlet før opremsningen af det øvrige in
ventar i o verfly tningsordren 1769 (se ovf.), og
kirken var en pulpiturkirke, har der måske væ-

Fig. 137-138. *Alterkalk og -kande. De gamles Bys
kirke. NE fot. 1967. 137. Kalk 1742, af Ole Flores
Wilcken (s. 157). 138. Alterkande 1752, af Detleff
Pape (s. 157). Gave fra prinsesse Charlotte Amalie. – *Chalice and W
cken 1742. 138. Winejug by Detleff Pape 1752. Donated
by Princess Charlotte Amalie.
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ret opstillet et prædikestolsalter – muligvis det
s. 207f omtalte.
†Alterklæder. Til Almindelig Hospital over
førtes: et rødt alterklæde med guldkniplinger
(jfr. s. 208) og et ubrugeligt rødt, samt en alter
dug af fint hollandsk lærred kantet med kniplin
ger, foræret af proviantinspektør Bekker 1753,
og en ubrugelig lærredsdug.15
*Kalk (fig. 137), 1742, 23 cm høj, med sekstunget fod. Mellem indknebne skaftled er en
ligeledes seksdelt knop med midtprofil. Bæge
ret er glat med udsvejfet kant. På fodpladen fire
stempler: mestermærke (Bøje I, 1979, 327) for
Ole Flores Wilcken, Københavnsmærke 1742,
guardeinmærke for Peter Nicolai von Haven
og månedsmærke løven. Nu i De gamles By’s
kirke.
Kalken er nært beslægtet med den kalk, lige
ledes af Wilcken, som 1742 skænkedes til den
ny slotskirke på Christiansborg af Christian VI
(jfr. DK. Kbh.By, 5, s. 151f.). En tilhørende
†disk omtales 1781.16
*Oblatæske (fig. 139), 1752, cirkulær, 9,5 cm
i tvm. og 5 cm høj. Under bunden fire stemp
ler: mestermærke (Bøje I, 1979, 464) for Detleff
Pape,
Københavnsmærke
1752,
guardeinmær
ke for Christopher Fabritius og månedsmærke
skytten. Nu i De gamles By’s kirke.
Ifølge 1770-inventariet var æsken, ligesom
alterkanden,
skænket
af
prinsesse
Charlotte
Amalie 1753.17
*
Alterkande (fig. 138), 1752, 30,5 cm høj.
Pæreformet korpus med graveret spejlmono
gram CA (for prinsesse Charlotte Amalie jfr.
oblatæske) over årstallet 1755. Stemplet som
oblatæsken, se ovf., under bunden. Nu i De
gamles By’s kirke.
Kanden er nært beslægtet med et arbejde af
Ole Flores Wilcken, skænket 1742 til Chri
stiansborg slotskirke (DK. Kbh.By, 5, s. 152).
†Berettelsessæt (kalk, disk og oblatæske) af
forgyldt sølv, vejende 14 lod, skænket 1753 af
etatsråd Nissen.15 Fandtes endnu 1815.18
†Alterstager.
De
stager,
som
repareredes
1768,19 og 1769 befaledes overført til Alminde
lig Hospital, er antagelig identiske med to
gamle, ubrugelige messingstager nævnt i 1770-

Fig. 139. *Oblatæske 1752, af Detleff Pape (s. 157).
De gamles Bys kirke. NE fot. 1967. – *Wafer box by
Detleff Pape 1752.

inventariet. Her omtales endvidere et par †tin
som bruges ved sygeberettelser, kom
met fra Lille Vartov, samt et stærkt forgyldt
†krucifiks stående på altret, tilsyneladende udgå
et 1815.18
†Alterskranke, af jern, forfærdiget af Adam
Andersen 4. jan. 1759.14 Muligvis identisk med
den s. 209 omtalte.
To †lysearme, af messing, nævnes 1770 at
stamme fra henholdsvis Vester og Brøndstræde
Hospital.15
†Klokker omtales i forbindelse med overflyt
ningen 1769. Den største var da revnet og den
mindste ikke større end en lille morter.14 1754
hang klokkerne under et halvtag ved side
huset.20
stager,

KILDER OG HENVISNINGER
Tegninger. RA. Rtk. 421.8. Bygningskommissionen
af 1731. Sager vedr. de enkelte offentlige bygninger.
Her findes to tegninger visende etageplaner og faca
der af henholdsvis for- og sidehus (fig. 135).
Se i øvrigt arkivalier og litteratur for de forsvund
ne kirker i almindelighed s. 223. – Beskrivelse ved
Sven Rask. Redaktionen afsluttet juni 1985.
1

HofmFund. X, 226-28.
Vartov havde egen direktion indtil nyordningen af
fattigvæsenet 1. juli 1799.

2
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3

De væsentligste kilder til hospitalets historie er i De
fattiges Konventhus arkiv, nu i LASjæll. jfr. s. 223.
4 Nielsen: Kbh. Hist. VI, 52f.
5
Konventhusets brevb. I maj 1763 opsagde profes
sor Berger sit embede som kirurg ved fattigvæsenet.
Derefter ansattes en kirurg ved Brøndstræde Hospi
tal og en anden ved Pesthuset.
6
Ifølge HofmFund. X, 226-28 var de to hospitaler
solgt for nogle år siden.
7 Adresseavisen 1769, nr. 25.
8 Nielsen: Kbh. Hist. VI, 390.
9 RA. DaKanc. Sjællandske tegneiser 27. okt. 1741.
10 Matr. nr. Rosenborg kvarter 55/1806.
11
RA. Rtk. 421.5. Bygningskommissionen af 1731.
Sager vedr. de enkelte offentlige bygninger.
12
RA. Rtk. 421.8. Bygningskommissionen af 1731.
Sager vedr. de enkelte offentlige bygninger, inventa
rium af 26. juli 1734.

13
Som note 12. Brev fra præsten Jørgen Trolle til
fattigvæsenet 22. sept. 1734.
14 Konventhusets brevb.
15
Inventarium 1770, i KSA: Fattigvæsenet. Dok.
vedr. Alm. Hospital, Abel Cathrines stiftelse og
Bleggården mm.
16
Inventarium 1781, i RA. Alm. hospitals rgsk. Den
glatte disk, 16,5 cm i tvm., som i dag bliver opbe
varet i De gamles By’s kirke, passer dårligt til bæ
geret.
17
I 1781-inventariet angives årstallet som 1758, hvil
ket stemmer bedre overens med det graverede årstal
på alterkanden.
18
Inventarium 1815, i RA. Rgsk. for Københavns
magistrats fattigvæsen.
19 Konventhusets generalekstrakter.
20 Brandtaksation.

BRØNDSTRÆDE HOSPITAL
In 1604, three tenements in Brøndstræde were
donated to Copenhagen’s poor-law authority,
which converted them into a hospital, however
its early history is not known. The hospital
burnt down in the great fire of Copenhagen in
1728, and not until 1734 could the inmates
move back into the new buildings which re
placed the old. In 1760 twenty-four men and
one hundred and thirty women were inmates
of the hospital. They were transferred in 1769
to the newly-built General Hospital (see p. 216),
and the Brøndstræde premises were sold by
auction. The former hospital was pulled down
during urban clearance c. 1910.
During the first half of the 1700s a visiting
chaplain was attached to the Foundation, but in
1741 this was transformed into the living of
one clergyman, shared with the Abel Cathrine
Foundation (see p. 170).
The hospital was rebuilt 1731-34 on a long
plot between Møntergade and Store Brønd

stræde (fig. 134). The quarters of the inmates
were in the side-house, which also had a room
for prayer. The chaplain complained about its
inadequate furnishings. He put in a request for
the installation of a pulpit and proper altar. No
thing is known about the outcome of this re
quest. But probably about 1745 a true chapel
was made on two floor levels with a gallery,
altar-piece and pulpit. None of these is pre
served, but the chalice (fig. 137), wafer box
(fig. 139) and wine jug (fig. 138), as well as the
rest of the furnishings, were transferred to the
General Hospital in 1769, and today they are in
the chapel of De gamles By, the home for old
people in Copenhagen. The wafer box and
wine jug were gifts from Princess Charlotte
Amalie, the latter – like the chalice – is very
akin to the set presented to the new chapel at
Christiansborg by King Christian VI in 1742.
An altar-rail was put up in 1759.

Fig. 140. Kirkesalen o. 1845 (s. 161). Akvarel af H. G. F. Holm, gengivet efter fot. i Kunstakademiets Biblio
tek. – Chapel c. 1845. Watercolour by H. G. F. Holm, reproduced after a photograph.

KIRKEN I ABEL CATHRINES
STIFTELSE
NOTER S. 168

»Abel Cathrines Hospital«
eller »Abel Cathrines Boder« oprettedes ved te
stamente af 27. dec. 1675 til fordel for syge,
elendige,
sengeliggende
fattige.1
Efter
Abel
Cathrines død l. jan. 1676 anfægtede arvinger
ne testamentets gyldighed, men stiftelsen tråd
te alligevel straks i kraft. Selv om fundatsen
ikke omfattede bestemmelser om lemmernes
køn, blev det snart udelukkende kvinder, som
Historisk

indledning.

nød godt af boligerne og den ugentlige under
støttelse, der ind til 1700’rnes slutning betrag
tedes som højere end almindeligt.
Stiftelsens første boder opførtes i 1670’erne,
og
institutionen
udvidedes
flere
gange
i
1700’rne (se ndf.). Den første egentlige kirkesal
blev indviet 1752, men der må allerede tidligere
have været holdt gudstjenester i stiftelsen. I
hvert fald anskaffedes alterbøger i 1730’rne, li-
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stræde Hospital, s. 154f). Fattigdirektionen fik
kaldsretten, men udnævnelsen skulle stadfæstes
af kongen. De følgende århundreder bevaredes
embedsfællesskabet
mellem
Abel
Cathrines
Stiftelse og forskellige hospitaler (jfr. Alminde
lig Hospital s. 201).
Efter branden i kirken 1857 ønskede fattigdi
rektionen denne nedlagt af økonomiske årsa
ger, men det blev ikke tilladt. Den faste forbin
delse med andre præsteembeder i staden op
hørte 1884.3

ABEL CATHRINES STIFTELSES KIRKE I
1752-1884

Fig. 141. Abel Cathrines Stiftelse. Beliggenhedsplan
efter Gedde 1757 (s. 160). Tegning MN 1984. – The
Abel Cathrine Foundation. Site plan after Gedde 1757.

Bygningshistorie. Institutionens seks første bo
der blev opført i 1670’erne på en stor, uregel
mæssig grund i en tyndt bebygget del af byen.
Men som stiftelsen udvidedes i 1700’rne, blev
grunden, Dronningens Tværgade 39, tæt be
bygget (jfr. fig. 141). 1726 opførtes den søndre
sidebygning med seks boder, 1742 forhøjedes
forbygningen med en etage, 1751 tilkom den
nordre sidebygning med tre boder og en kirke
sal, 1763 forhøjedes denne sidebygning med en
etage, og endelig tilbyggedes en kvist på for
huset
1842.
Foruden
kvartermesterboligen
i
kvisten rådede institutionen da over 24 boliger
eller »numre«, og dette antal forblev uændret
indtil
fraflytningen
1884.
Bygningerne
blev
nedrevet i forbindelse med en udvidelse af suk
kerfabrikken på nabogrunden.
Ydre og grundplan. I den grundmurede side-

gesom der skænkedes et alterklæde og en pen
getavle i 1740’rne.
Kirken udvidedes 1763 og var lukket under
en mindre ombygning 1842, men den største
forandring skete, efter en stor del af inventaret
var blevet beskadiget som følge af en brand,
der udbrød i november 1857 i naboejendom
men,
Tuteins
sukkerhus.
Menigheden
måtte
midlertidigt
benytte
Reformert
kirke
søndag
eftermiddag,2 og først 2. okt. 1859 kunne den
nyindrettede kirkesal atter indvies.
1884 blev bygningerne solgt, og efter en pe
riode
med
midlertidig
indkvartering
flyttede
institutionen til et nyopført kompleks på Ve
sterbro, hvor en kirkesal blev indviet 31. okt.
1886. Dette kompleks blev imidlertid overtaget
af Københavns Forsørgelsesvæsen i 1949, og
Abel Cathrines Stiftelse indgik herefter i Gam
mel Kloster, hvor den siden har haft 12 fribo
liger.
Til stiftelsen var – antagelig fra begyndelsen – tilknyttet en prædikant. Denne, en uordineret
student, måtte også besørge gudstjenesten i tre
andre stiftelser: Brøndstræde, Lille Vartov og
Fig. 142. Rekonstruktionsplan af kirkens første etage
Vester Hospitaler. Efter Jørgen Trolles død
med angivelse af tilstanden 1763-1857. Det øverste
1741 blev der efter fattigdirektionens indstilling
pulpitur ikke indtegnet (s. 161). Tegning MN 1984. – Reconstruction o
oprettet et egentligt præsteembede (jfr. Brønd
period 1763-1857. The gallery is not marked.
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Fig. 143-144. Abel Cathrines Stiftelse. Tegning af L. Both 1884. KglBibl. 143. Stiftelsens facade til Dronnin
gens Tværgade. (s. 160) 144. Kirkefløjen og forhusets trappehus (s. 161). – The Abel Cathrine Foundation. 143.
The facade on to Dronningens Tværgade. 144. Chapel wing and staircase of the main building.

dermed skabt direkte adgang fra forhusets trap
bygning, som opførtes 1751, indrettedes en
pehus via sidebygningens svale gennem en for
kirke i den vestre ende. Da der byggedes helt til
skellet, fik kirken en uregelmæsig grundplan – langmurene målte
nord
ca. 5 og
i sydpulpitur
ca. 8 m,(jfr. fig. 145).
stuei til
kirkens
øverste
Efter branden 1857 ændredes kirkens indre
mens bredden var ca. 6,25 m (jfr. fig. 142). Den
radikalt, (jfr. fig. 142 og fig. 145). Alterbordet
høje kælder under boderne blev udeladt under
kirken, som derved vandt ½ etage i højden.
forblev på samme sted, men både i nord og syd
adskiltes nogle små rum fra kirken, således at
I begge langmure fandtes to store vinduer og
det kom til at stå i en niche. Ved ombygningen
i syd en dobbelt fløjdør mellem vinduerne. Da
flyttedes prædikestolen ud på gulvet, mens det
der 1763 blev tilbygget en etage, forhøjedes de
pillebårne
pulpitur fjernedes. Ændringen gav
eksisterende vinduer op til gesimsen, ligesom
der indsattes et vindue som de øvrige over
mere »luft« i det lille, overfyldte interiør, men
ved indretningen af det lille rum i syd er lyset
døren.4
blevet reduceret.
Det lille vindfang (ca. 1,3 × 2,5 m), som ses
†Pulpiturer. 1) 1751, fjernet 1857. At dømme
på fig. 144, nævnes første gang i brandtaksatio
efter fig. 140 båret af polygonale piller, og pla
nen 1869 og er antagelig tilbygget i forbindelse
ceret ved nord-, øst- og sydvæggen. På forsi
med udbedringen af brandskaden fra 1857.
Over døren var indsat en tavle med indskriften:
den inddelt i panelfelter ligesom: 2) 1763. Båret
af knægte og ført omkring rummets fire vægge
»Forvar din Fod naar Du / vil gaa til Guds
Huus. / Prædik. 4. Cap. 17. Vers. / Dette Hus
ovenover 1). 3) 1859, båret af to jernsøjler og
forsynet
med
fyldingsdekoreret
gelænder.6
er bygget 1751 / og / Denne Kirke indviet 1752
Opsat ved nord-, øst- og sydvæggen.
/ Restaureret 1859«.5
†Gulve, oprindelig af tegl, men 1763 lagdes
Indre. Den ældste indretning er kun lidt
kendt, men adskilte sig næppe principielt fra
stenfliser inden for knæfaldet. Efter branden
den senere. Kirken var orienteret vest-øst med
fandtes bræddegulv i kirke og skriftestol, mens
et prædikestolsalter i vest og et pillebåret, tre
vindfanget havde marmorfliser.
fløjet pulpitur i øst. Den eneste adgang var dø
ren i sydvæggen. Da sidehuset blev forhøjet
1763, tilføjedes et omløbende pulpitur med
INVENTAR. Oversigt. Da det meste inventar fra
gulvflade i højde med det tidligere loft. Hertil
denne kirkesal er forsvundet, bliver det eneste kend
var adgang ad en dør i østvæggen. Og der var
te interiørbillede (fig. 140) og de to etageplaner
(fig. 145) hovedkilder i forening med inventarier og

Danmarks Kirker, København
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Fig. 145. Kirkefløjen 1875, etageplaner gengivet ef
ter O. Nielsen 1875. 1:300 (s. 160). – The Chapel
wing 1875.

brandtaksationer. Foruden det inventar, der anskaf
fedes 1751-1884, er ndf. opregnet de få genstande,
som var erhvervet tidligere, og som oprindelig må
have været benyttet ved gudstjenester, afholdt i ho
vedbygningen eller i den venstre sidebygning (jfr.
alterklæde 1, alterbøger og pengetavle).

I 1770-inventariet opregnes: 1) af
Gros de Tours, underforet med gul trille, kan
tet med sølvbånd og smykket med sølvbroderi.
Midt på »A.B.S.« (for Agathe Birgitte Scheel,
der var lem på hospitalet) og et gudslam omgi
vet af en krans. Desuden årstallet 1743 og in
skription: »O Guds Lam beskuer, eftertænk
hvad der er allervigtigst for en Siæl, der vil lide
Evig Vel«; 2) gammelt, af rødt rask; 3) et gam
melt gult. Alterduge. 1) af lærred, bekostet af
hospitalet; 2) af sukkerdun, foræret af kaptajn
Sieberts enke; 3) af stribet netteldug, foræret af
madame Wieg (lem på hospitalet). Og endvi
dere et hvidt lærredsklæde til at svøbe om alter
klæderne, samt to servietter og et tørklæde til at
hente vin og brød i.7 4) 1842 anskaffedes et
alterklæde af rødt silkefløjl med broderi og
tresser af guld, til dels for midler fra jomfru
Sofie Magdalene Winterbergs legat.
Ved branden 1857 blev det ny alterklæde li
gesom en del gamle betræk og alterduge beska
†Alterklæder.

diget. I behold 1858 var en alterdug til brug ved
berettelser.8
†Prædikestolsalter, 1752? Alterbord og prædi
kestol (med himmel) indgik oprindelig i en
større enhed (jfr. fig. 140). Prædikestolen var
indbygget i en skærmvæg, der skjulte opgan
gen; stolen havde en malet dekoration beståen
de af marmorkvadre9 og var forsynet med to
korintiske pilastre, som flankerede alterpartiet.
Mellem alterbordet, der var opstillet foran
skærmvæggen, og prædikestolen fandtes en lil
le skrifttavle, og på væggen ud for denne to
konsoller beregnet til alterlys. Til prædikesto
len var fæstnet et krucifiks, antagelig det af in
spektør Riis skænkede, forgyldte gipskrucifiks,
der nævnes i inventarierne 1770-1857, hvor det
beskadigedes ved branden. Et par lysearme, af
messing, blev anskaffet 1776.7
Efter branden ændredes alterpartiet radikalt
(jfr. fig. 142 og 145). Alterbordet blev muligvis
genanvendt, men prædikestolen flyttedes ned
på gulvet og sammenbyggedes med knæfaldet
(se ndf.). Bag alterbordet anbragtes en ny(?),
hvidmalet skrifttavle med indskriften: »Der
som Nogen vil gjøre hans Vilje, han skal kjende om Lærdommen er af Gud eller jeg taler af
mig selv« (Joh. 7,17).10
†Løse figurer. 1) I stedet for alterlys fandtes
1842 to gipsfigurer (Johannes Døberen og apostlen Johannes – jfr. fig. 140) på de konsoller,
der flankerede alterbordet.11 2) I 1860’erne op
stilledes en lille hvid Kristusfigur på altret.10
*
Altersølv nævnes ikke i de tidlige inventa
rier, hvilket må skyldes, at præsten medførte
dette fra Brøndstræde og senere Almindelig
Hospital. Den lille kalk og disk, som blev for
gyldt 1769,12 må derfor være Almindelig Ho
spitals sygesæt. 1859 modtog stiftelsen kalk,
disk og oblatæske fra magistratens vasa sacra
og inden 1874 en vinkande.8 Kanden er nu i
Bymuseet, mens resten benyttes i Gammel
Kloster. Alt dette sølvtøj stammer fra Vor Frel
sers kirke på Christianshavn og er omtalt i for
bindelse med denne (DK. Kbh. By 2, s. 47779).
†Alterstager. 1-2) 1770 nævnes to par lysesta
ger, hvoraf det ene var foræret af brændevins
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ventariet opregnes en af grønt rask med en an
brænderenke Rohde, samt to forgyldte konsol
ler ved altret til at sætte lys på. Det ene par var
den farve tøj i midten, som var forblevet efter
11
1842 henlagt til kassation på loftet.
3) 1841
madame Arff, og to, af grønt plys, som havde
skænkedes et par pletterede stager. Som følge
tilhørt madame Faber.
af brandskaderne kasseredes alterstagerne 1859,
†Lukkede stole. Fra kirkens opførelse var ind
og der anskaffedes 4) et sæt glaserede.
rettet to lukkede stole på pulpituret, hvilke vel
var beregnet for stiftelsens direktion. 1777 leje
†Alterbøger. 1770 nævnes en bibel i stor oktav
de kaptajn Hemmet, der ejede en gård i Helmed årstallet »1732« og »J. Trold« (for stiftel
sens præst Jørgen Trolle) på titelbladet, samt en
singørgade, imidlertid den ene for fire rdl. Ef
ter hans død overtog gårdens næste ejer, konfe
alterbog 1730 og en salmebog bekostet af kas
sen 1731.
rensråd Lunding lejemålet, men da gården 1789
atter skiftede ejer, blev det ikke fornyet.7 De
†Alterskranker. 1) 1754 var altret indhegnet af
13
7
lukkede stole omtales ikke efter branden.
et jerngitterværk
med fem jernknapper. 1768
†Skriftestole. 1) 1770 nævnes en skriftestol
blev jernstangen om altret betrukket med rus
forsynet med gardin af grønt rask (jfr. fig. 140).
læder.12 Et knæfald, ligeledes med ruslæderbe
Heri fandtes en lænestol foræret af jomfru Ben
træk, omtaltes 1770.9 Ved kirkens istandsættel
te Bager. 2) 1770 omtales ligeledes en stol for
se 1842 blev knæfaldet og alterskranken fjernet
præsten bag prædikestolen. Deri fandtes en rød
og genstandene henlagt på loftet.11 2) 1842 blev
opstillet et nyt knæfald og en ny alterskranke – formodentlig afdamaskhynde
samme form ogforæret
udseende af
som jomfru Schiøtt »hos
grev Laurvig«. Disse stole, som 1815 begge be
det ældre. 3) Efter branden 1857 opstilledes en
halvrund alterskranke med knæfald (jfr. fig.
tegnedes skriftestole,15 beskadigedes ved – og
145), hvori var indbygget en prædikestol (se
fjernedes efter – branden 1857. 3) Ifølge brand
taksationen 1869 fandtes da en skriftestol ved
ndf.). Alterskranken bestod af et balustergelænder med mahognigreb.6
siden af altret »deri en muret ovn, gipset loft,
pudsede vægge og bræddegulv«. Der må altså
†Døbefont? Marts 1850 blev en indstilling om
anskaffelse af en døbefont bifaldet,14 men en
være blevet indrettet et særligt værelse til afhol
sådan blev næppe anskaffet før flytningen til
delse af skriftemål i lokalet til venstre for ind
gangen i stueetagen (jfr. fig. 145).16
Vesterbro.
†Degnestol. 1770 omtaltes en gammel ruslæ
†Prædikestol, 1859?, muligvis delvis dannet af
dele fra den gamle, som blev beskadiget ved
derstol »med smekke« for degnen at sidde på.
branden 1857. Den ny prædikestol blev sam
†Kister og skabe. 1770 nævnes et jernbeslået
menbygget med knæfaldet (jfr. fig. 145), en
skrin til at opbevare alterklæderne i, foræret af
placering, som må være inspireret af Chri
hospitalslem jomfru Anne Innes. Muligvis kas
stiansborg slotskirke II eller Arresthusets kirke
seret efter branden 1857.
sal II, hvor en lignende forandring blev foreta
Ifølge brandtaksationen 1869 fandtes et skab
get 1857 (jfr. s. 102 med tilhørende note 48).
ved siden af altret, modsat skriftestolen, og et
†Stolestader. Ved kirkens indvielse 1752 var
andet på anden etage modsat orglet, vel de ind
tilsyneladende opstillet seks stolestader på gul
byggede skabe, som ses på fig. 145.
vet.13 Ved ombygningen 1763, hvor kirken fik
†Pengetavle. 1745(?), foræret af jomfru Agat
endnu et pulpitur, kunne antallet reduceres til
he Birgitte Scheel (jfr. alterklæde).17 Tavlen var
forsynet med en sølvklokke, fastgjort i en sølv
fire. På gallerierne fandtes 1781 fem lange bæn
bøjle med initialerne »A.B.S.«. Antagelig iden
ke; to åbne, afdelte stole og to lukkede ditto (se
tisk med den omgangstavle for præsten, der
ndf.). Stolestaderne benyttedes endnu 1869,6
men var ved at blive afløst af løse rørstole, af
beskadigedes ved branden 1857.
8
hvilke der 1874 fandtes 38. 1770 lå nogle hyn
†Pengebøsser. 1842 fandtes tre fattigbøsser af
blik, hvoraf den ene var på Almindelig Hospi
der i stolene, efterladt af afdøde lemmer. I in
tal, mens der 1860 nævnes to messingbøsser.

11*
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ger Jens Johan Gregersen, København, foretog
en rensning og ombygning.18 1887 repareredes
det af Knud Olsen, København, der indsatte
nye †bælge.19 Ejes nu af Det kgl. danske Mu
sikkonservatorium, København, der 1971 be
kostede en istandsættelse og ombygning ved
Poul-Gerhard Andersen, Bagsværd.

Orglet har følgende disposition:20
Manual:
Gedakt 8' (træ, o. 1800?)
Fugara 4' metal, o. 1842?)
Flageolet 2' (metal, Gregersen o. 1842)
Manualomfang: C-f'". Salmeverstæller til 10 vers.

Fig. 146. Orglet fra Abel Cathrines Stiftelse (s. 164),
deponeret
af
Musikkonservatoriet
i
Christiansborg
slotskirke. Fot. Annelise Olesen. – The organ from the
Abel Cathrine Foundation. Deposited at the Chri
stiansborg Chapel by the Royal Academy of Music.

†Standur. (jfr. fig. 140) foræret 1769 af baro
nesse von Knuth (født komtesse af Reventlow), som søgte kirken nogle år.9 Urværket,
der kunne gå i otte dage og slog kvarter og
fuldt slag, sad i en kasse med billedhuggerar
bejde – forgyldt og perlemalet. Uret var endnu
i behold 1858, men nævnes ikke det følgende
år.
*Orgel med tre stemmer, skænket 1842 af
krigsråd Ulrik Chr. Melbye og fru Ane Mar
grethe Melbye, i hvis eje det indtil da havde
befundet sig. »En dygtig organist med forkær
lighed for instrumentet« gav tilsagn om at spil
le vederlagsfrit på det i stiftelsen, og orgelbyg-

Fig. 147. Detalje af klokke støbt af I. I. Ritzmann
1831 (s. 165). NE fot. 1984. – Detail of the bell cast by
I. I. Ritzmann in 1831.

Med undtagelse af bælgen og den elektriske
blæser, begge fra 1971, synes de fleste ikkeklingende dele at være ældre end 1842. Spille
mekanikkens ejendommelige og unødigt kom
plicerede indretning kan skyldes, at vindladen
oprindelig har været bygget til et andet formål.
Vindladens
kromatiske
opbygning
og
for
holdsvis store toneomfang (54 toner) erindrer
om den tyske orgelteoretiker Abbé Voglers ideer. Vogler samarbejdede i Danmark med or
gelbyggeren
Johan
Nicolai
Scheer,
Køben
havn, og instrumentet kan muligvis helt eller
delvis tilskrives Scheer (død 1804) eller dennes
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mestersvend Johan Georg Rapp, der var aktiv i
København indtil 1820.
Klaviaturet kan klappes op og aflåses som
skrivepladen i en sekretær. Denne indretning er
usædvanlig i orgler, men kendes fra skibsklaveret, der vandt udbredelse i 1800’rne. Med sit
opklappelige klaviatur er orglet næppe bereg
net til en kirke, men snarere til et privat hjem,
en læreanstalt eller et andet sted, hvor man har
haft brug for at kunne transportere det gennem
døråbninger.
Orgelhuset er udformet som et skab, og har
ingen prospektpiber. Over spillebordet findes
to døre med krydsstillet sprosseværk, på bagsi
den beklædt med stof. Dørene og klaviaturet
flankeres af to pilastre, der ikke er videreført i
underdelen.21
†Salmenummertavler, 1842? Da ingen nævnes
før 1842, hvor kirken blev hovedrepareret og et
orgel opstillet,10 er den på fig. 140 synlige mu
ligvis anskaffet dette år, da der opregnes tre
store og fem små.11 1859 er alle udgået, skønt
blot to små, sorte tavler omtales som beskadi
gede ved branden.
†Malerier. Ét, forestillende Kristus på korset
(jfr. fig. 140), var skænket før 1770 af etatsråd
Nissen.9 1842 nævnes tre og 1858 fem skilderier
i forgyldte rammer, men motiverne kendes
ikke. Alle udgået 1859.
†Lysekrone med 16 arme (jfr. fig. 140), skæn
ket før 1770 af etatsråd Holmsted.9 Kronen be
skadigedes ved og kasseredes efter branden
1857.22
†Jordpåkastelsesspade, anskaffet 1868.
*Klokke, fig. 147, 1831, tvm. 31,5 cm. På
halsen indskrift med versaler: »Stöbt af I. I.
Ritzmann Kiøbenhavn Anno 1831«, mellem
blomsterranke med masker og bort af fligede
blade. På klokkelegemet indskrift med versa
ler: »Abel Cathrines Hospital«. Oprindelig op
hængt i stiftelsens gård, men flyttede 1885 med
til Abel Cathrines Gade, hvor den ophængtes i
kvisten til gården (jfr. fig. 148). Fandtes 1984
opstillet på en trappeopgang, Vigerslev Allé
1A.23
†Klokker 1) 1761, købt af klokkestøber Troschell og ophængt i stiftelsens gård, således, at

Fig. 148. Kirkefløjen set fra gården o. 1890? (s. 166).
Architekten 1909. – Chapel wing seen from the court
yard c. 1890.

der kunne ringes til prædiken og gudstjeneste.
Omstøbt 1831 til *klokke.24 2) 1762; denne
mindre klokke var skænket af stiftelsens præst
Markus Wolquartz.9 Omstøbt 1780.7
†Klokkestabel
(fig.
144).
Direktionen
gav
1760 tilladelse til at opføre en klokkestabel ma
ge til den i Brøndstræde Hospital. Fornyet – og
udvidet(?) – 1770.7

ABEL CATHRINES STIFTELSES KIRKE II
1886-1949
Ved flytningen til Vesterbro 1885 fik institutio
nen atter, som ved oprettelsen 1676, en belig
genhed mellem haver og byggegrunde i et nyt
kvarter. Abel Cathrines Gade blev dog snart
bebygget, og stiftelsen i nr. 13 kom til at ligge
lidt trykket af den omgivende, højere bebyg
gelse.
I
det ny kompleks fandtes portnerbolig, for
standerindelejlighed,
bestyrelsesværelse,
bog
værelse og 33 lemmeboliger (hver med stue,
alkove og køkken) tillige med seks reservelej-
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Fig. 149. Plan af stiftelsens første etage. 1:300 (s. 166). Tegning af H. B. Storck. Kunstakademiets Bibliotek. –
Plan of the ground floor of the Abel Cathrine Foundation. Drawing by H. B. Storck.

ligheder på kvisten. Beboernes antal var dog
betydeligt større end boligernes. Der boede
som regel to kvinder i hvert værelse, idet lem
merne havde lov til at dele lejligheden med en
plejerske.
Institutionen blev indviet 31. okt. 1886 og
fungerede her til 1949, da komplekset blev
overtaget
af
Kommunens
Forsørgelsesvæsen,
der indrettede husvildeboliger her. 1984 frem
sattes planer om at indrette kontorer i byg
ningen.
Ydre og grundplan. Bygningerne er tegnet af
arkitekt Hermann Baagøe Storck, som foruden
at udvise sparsommelighed måtte tage hensyn
til kompleksets funktion som plejehjem. Ek
sempelvis ønskede man ikke at bygge højere
end anden sal, da beboerne ville have ondt ved
at klare høje trapper.25
Der opførtes et firfløjet anlæg i tre etager om
en aflang gård, strengt disponeret efter en næ
sten nord-sydgående længdeakse fra hovedind
gangen gennem gården til kirkefløjens alter. I
forhuset
indrettedes
funktionærlejligheder
mm. og i sidefløjene små lejligheder, som

vendte udefter, mens gangene blev lagt ind til
gården (jfr. fig. 149). Kirkefløjen gjordes kor
tere end de øvrige, muligvis af hensyn til faca
dernes fremtræden. Den to etager høje kirkesal
kunne derfor udfylde hele fløjen. Loftsetagen
her blev ikke udnyttet.26
Mens anlæggets planløsning kan være inspi
reret af middelalderlig klosterarkitektur, præ
ges de dekorative elementer af barokken – mu
ligvis en cadeau til stifterinden. Abel Cathrines
Stiftelse blev derved et tidligt københavnsk ek
sempel på nybarok.
Indre. Af nogle udkast i Kunstakademiets
Bibliotek fremgår, at Storck oprindelig havde
til hensigt at give kirken et rigere arkitektonisk
udstyr, end der blev råd til. Fig. 151 viser, at
salen skulle have modtaget indirekte lys gen
nem en åbning i det stukdekorerede loft, der
blev båret af en kraftig gesims, støttet af halv
søjler ved væggene. Ligeledes tænktes kortsi
dernes pulpiturer understøttet af søjler.
Resultatet blev mere enkelt, jfr. fig. 153. Det
5 × 10 m store kirkerum tværstilledes under
hensyntagen til kompleksets symmetriakse.

MESSEHAGEL·DØBEFONT·PRÆDIKESTOL·PENGE·LYS

Altret anbragtes i en niche midt for den nord
østvendte langside, flankeret af toskanske søj
ler. Ved de to kortsider udspændtes pulpiturer,
der var forankret i væggene. Hermed sparedes
søjlerne, og nogle planlagte vinduer, som skul
le have givet lys under pulpiturerne, kunne
undværes. Den væsentligste forandring i lys
forholdene var dog den gennemførte spejl
hvælving af salen, som derved blev ensidigt be
lyst fra det store Palladiovindue (og de to ovale
småvinduer).
Muligvis af hensyn til opstillingen af stole
stader skete adgang til såvel pulpiturer som
gulv via yderligt placerede døre (jfr. fig. 149 og
153).

INVENTAR. Oversigt. Selv om en del inventar mu
ligvis blev flyttet med fra Dronningens Tværgade, er
det rimeligvis blevet forandret således, at det kunne
passe sammen med de nyanskaffede genstande. Såle

Fig. 150. Kirkesalen i
Abel Cathrines Stiftelse
før demonteringen 1969.
Ole Woldbye fot. – The
Chapel in the Abel Cathri
ne Foundation before demolishion 1969.
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des ændrede snedker F. Oxelberg 1887 efter ordre fra
Storck to gamle bænke og påsatte nye ben, ligesom
han udførte nye endestykker til to andre bænke.27
Kirkesalen blev demonteret i 1969, og en del in
ventar (lysekrone, fem lampetter, tre krucifikser,
prædikestol, døbefont samt tre pengebøsser) afleve
redes til Bymuseet. Orglet solgtes til Det kongelige
danske Musikkonservatorium (se ovf.).

†Messehagel, indkøbtes 1896.27
*Døbefont (jfr. fig. 150), 1886. Udført i træ ef
ter tegning af Storck.28 Heri lagdes S. Nikolaj
kirkes gamle dåbsfad (jfr. DK. Kbh. By. 1,
s. 536). Nu i Bymuseet.
* Prædikestolen (jfr. fig. 150), 1886, blev 1909
oliemalet – også på bronzelisterne.27 Nu i By
museet, hvor den benyttes som talerstol.
* Pengebøsesr, to af messing og en af sortmalet
blik med forgyldte striber, afleveredes 1969 til
Bymuseet.
†Salmenummertavler. 1887 anskaffedes to med
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KSA. Abel Cathrines Stiftelse: Regnskabssager
1770-1805. – Regnskaber 1835-49 og 1881-1923. – Referatprotokol 1
'1858-74.
Tegninger. Kunstakademiets Bibliotek. En stor sam
ling udkast og tegninger af H. B. Storck.
Litteratur. O. Nielsen: Efterretninger om Abel Ka
trines Stiftelse. 1875. – H. Pl.: Abel Cathrines stiftel
se, i Illustreret Tidende, XXVIII, 1886-87, s. 87-89.
Se i øvrigt arkivalier og litteratur for de forsvund
ne kirker i almindelighed s. 223.
Beskrivelse ved Sven Rask og Ole Olesen (orgler).
Redaktionen afsluttet juni 1985.
1
En oversigt over institutionens historie er givet af
O. Nielsen i det under litteratur anførte værk.
2

Presbyterialprotokol 1840-88, ved embedet.
En redegørelse for institutionens præsteembede
findes i KSA (Historiske undersøgelser, Arkiv
j.no. 32/1905). Redegørelsen er ikke signeret, men er
antagelig skrevet af Villads Christensen.
4 Konventhusets brevb. og generalekstrakter.
5 Nielsen s. 17.
3

Fig. 151. Tværsnit af kirkefløjen. Skitse af H. B.
Storck. Kunstakademiets Bibliotek. – Cross-section of
the Chapel wing. Sketch by H. B. Storck.

inskription, men 1909 nævnes fire og en nummerkasse.27
*Lysekrone (jfr. fig. 150), skænket 1887, ca.
105 cm høj, med 16 arme. Indskriften: »Dit
Ord o Gud, det er din Kirkes Lysekrone – Som
skal veivise os til Lysets evige Trone. Th. Kingo – Skænket til Abel Cathrines Stiftelses Kirke
af Højesteretsadvokat C. Liebe og Hustru Julen
1887« er delvis citeret fra den af Kingo til Slan
gerup kirke skænkede lysekrone (jfr. DK.
Frborg. s. 2083.). Nu i Bymuseet.
†Urværk. 1890 indviedes anden juledag et ur,
købt fra Bertram Larsens fabrik. Det mindre
bygningsur
havde
kvarterog
fuldslagsværk
samt 20 tommers urskive, og blev indsat i cir
kelblændingen
øverst
i
kirkens
kvist
mod
gården.
KILDER OG HENVISNINGER
RA. Regnskaber 1660-ca. 1848. Fattig- og forsørgelsesanstalter, stiftelser og legater: Abel Cathrines Stiftelse
1781-1800.

Fig. 152. Udsnit af orglets komplicerede trakturmekanik (s. 164). Annelise Olesen fot. 1975. – Detail of
the unusual and complicated tracker action of the organ.
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Fig. 153. Snit af den opførte kirke
sal. 1:300. Tegning af H. B. Storck
(s. 166). Kunstakademiets Biblio
tek. – Longitudinal and cross-section of
the Chapel when built. Drawing by
H. B. Storck.

6

Brandtaksationen 1869.
Rgsk. 1770-1805.
8 Inventarier 1858-74.
9 1770-inventariet i rgsk. 1770-1805.
10 Nielsen s. 19.
11 1842-inventariet blandt rgsk.
12 Konventhusets generalekstrakter.
13 Brandtaksation.
14 Referatprot.
15
Inventarium i RA. Rgsk. 1660-ca. 1848; Kbh.s’
magistrats fattigvæsen.
16 Jfr. Erik Skov: Skriftemål og skriftestol, i Kirkens
bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møller,
1983, s. 109-26. Navnlig s. 122f.
17
Årstallet 1745 fremgår af 1770-inventariet, mens
der senere skrives 1743, hvilket muligvis er en afskrivningsfejl.
18
KSA, Reg 37. I DK, Kbh. By, 3 (Frederiksberg
slotskirke) anføres det s. 390, at Abel Cathrinestiftelsens *orgel er identisk med Frederiksberg slotskirkes
første orgel, bygget o. 1714 af Brdr. Botzen og
skænket til Blågårds seminarium 1794. Denne oplys
7

ning er ikke korrekt, men det kan ikke udelukkes, at
stiftelsens orgel har tilhørt seminariet, før det kom i
familien Melbyes eje.
19 Rgsk. 1887.
20
Registerbetegnelser efter navnesedler, fremdraget
ved istandsættelsen 1971 (ifølge meddelelse fra or
gelbygger P.-G. Andersen).
21
Yderligere oplysninger findes i Den danske Or
gelregistrant.
22
I 1815-inventariet angives kronen at have 13 lys
arme.
23
Kbh. kommune, Teknisk Service, som planlægger
en restaurering af bygningskomplekset i Abel Ca
thrines Gade.
24
Nielsen s. 19. Han bytter dog om på klokkerne,
idet han mener, dette var stiftelsens lille klokke.
25 Illustreret Tidende.
26
Komplekset er kort omtalt i Knud Millech og Kay
Fisker:
Danske
arkitekturstrømninger
1850-1950,
1951, s. 207-08.
27 Rgsk. 1881-1923.
28 Tegning i Kunstakademiets Bibliotek.
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THE ABEL CATHRINE FOUNDATION

The Abel Cathrine Foundation was established
by a testamentary endowment of 27th De
cember 1675, and shortly afterwards the first
shelters were built in Dronningens Tværgade
(see fig. 141). The group of buildings was en
larged several times, in the end there was ac
commodation
for
twenty-four
inmates.
Al
though the Foundation had no stipulations as
to the whether the hospital was to shelter men
and women or just one category, there soon
developed a tradition for accepting women
only. In the 1730s and 1740s, the same clergy
man officiated at the services held at the Abel
Cathrine Foundation and Brøndstræde Hospi
tal, but a chapel was first consecrated in 1752 in
a new wing.
Because the building literally abutted the
boundary of the plot, the ground-plan of the
chapel was irregular. Its width has been about
6.25 m, and the longitudinal walls about 5 m in
the north and 8 m in the south. A pulpit-altar
was put up in the west and a tripartite gallery in
the east. The building was heightened in 1763,
and a continuous gallery added (see fig. 140 and
142).
In November 1857 a fire destroyed the adja
cent building, causing heavy damage to the
chapel. The re-inauguration of the chapel did
not take place until 2nd October 1859. During

the repairs the lower gallery was removed and
a porch put up in front of the main door. The
west end with the altar underwent the most
substantial alteration. A niche was made for the
altar, and this was flanked by small compart
ments. A confessional was fitted into the
largest of these on the ground floor. The pulpit
was built into the altar-rail (cf. fig. 145). These
arrangements were probably inspired by C. F.
Hansen’s interiors for Chapel II at Christians
borg, and Chapel II at the City Prison (cf. DK.
Kbh. By 5, fig. 112-14, and fig. 133). The
Foundation moved from these buildings in
1884 and they were demolished.
The buildings on the new site in Vesterbro
were inaugurated on 31st October 1886. The
complex was designed by Hermann Baagøe
Storck. Some of the proposals are still pre
served, and they reveal that at one time ornate
architectural features were planned, such as the
light in the ceiling (fig. 151). The final result,
however, was more moderate (figs. 149 and
153). The Foundation moved away from this
building complex in 1949, but the chapel was
not dismantled for twenty years. Part of
Storck’s interior (pulpit and font) was acquired
by the City Museum, and the organ was sold to
the Royal Academy of Music.

Fig. 154. Det kongelige Frederiks Hospital, set fr a Amaliegade (s. 171f). Efter Erik Pontoppidan: Den danske
Atlas II, 1764. – The Royal Frederikshospital seen from Amaliegade. After Erik Pontoppidan: Den danske Atlas II,
1764.
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NOTER S. 183

Historisk indledingn. Det er nærliggende at tolke

oprettelsen af Frederiks Hospital som et led i
markeringen af den oldenborgske fyrsteslægts
300-års regeringsjubilæum 1749. Det ønskede
sengetal (300 – en seng pr. år) og hospitalets
placering i Frederiksstaden, der skulle være et
varigt minde om jubilæet, knytter oprettelsen
til denne begivenhed.1 Af hvem eller hvornår
der først fremsattes forslag om stiftelse af et
hospital, vides ikke, men det er rimeligt at pege
på overhofmarskal, grev Adam Gottlob Molt
ke. Om han ikke var ideens ophavsmand, var
det i hvert fald ham, der fik den ført igennem.
Oprettelsen af Frederiks Hospital er traditio
nelt blevet betragtet som en milepæl i det dan

ske – ja endda i det europæiske – sundhedsvæ
sens historie, hvilket da også er berettiget. Det
er dog en tilsnigelse at hævde, at Frederik V i
1750, på baggrund af forholdene i andre euro
pæiske universitetsbyer, traf beslutning om op
rettelsen af en stiftelse, hvis dobbelte formål
skulle være at hjælpe ubemidlede syge og sam
tidig gavne den medicinske undervisning.2 Det
undervisningseller
forskningsmæssige
aspekt
omtales hverken i den i grundstenen nedlagte
tekst 17523 eller i hospitalets fundats af 6. aug.
1756.4 Undervisningsopgaver omtales ikke før
2. nov. 1757 i den omfattende instruks til ho
spitalets første medicus. Han skulle en gang om
ugen holde Collegium Clinicum og i den for-
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Fig. 155. Frederiks Hospital. Beliggenhedsplan efter
Gedde 1757; A markerer de bygninger, som 1764
blev erhvervet af Christians Plejehus (s. 195). Teg
ning MN 1984. – Frederikshospital. Site plan after Ged
de 1757; A: denotes the buildings acquired by Chri
stianshospital (Plejehus) 1764.

bindelse altid afslutte undervisningen med op
lysninger om den nyttige virkning af simple og
lidet bekostelige medikamenter for derved at
»vænne de unge og endnu uerfarne Practicos
og Studiosos Medicinæ og Chirurgiæ til at sky
kostbare medikamenters brug ...«.5 Hospitalets
kirurg
havde
ikke
tilsvarende
forpligtelser,
men han måtte, når han fandt det belejligt, lade

studenter overvære operationer. I de første
mange år havde undervisningen et meget be
skedent omfang, og aktiviteterne på hospitalet
og ved de to læreanstalter, Universitetet og Det
kirurgiske Akademi, var ikke koordinerede.6
Det ser således ikke ud til, at hospitalet op
rindeligt var planlagt som uddannelsesinstitu
tion, hvilket kan forklare, hvorfor lægerne ikke
deltog i projekteringsfasen, og hvorfor arkitek
ten, Nicolai Eigtved, valgte en traditionel plan
løsning, der ikke var i pagt med tidens lægevidenskabelige krav.
Det projekterede sygehus var ikke udtryk for
nytænkning på det typologiske område, men
det var noget nyt at oprette et regulært sygehus
»for de syge, som ikke formå i deres armelige
og nødlidende tilstand at komme sig selv til
hjælp, og dog ved Guds nådige bistand og læ
gens hjælp samt en god og tilbørlig underhold
ning kunne forhjælpes til deres førlighed igen,
så at de kunne igen fortjene levebrød og kom
me til deres forrige stand ... (patienterne) skulle
være arme, fattige og nødlidende, så at de hver
ken have hjælp af nogen almindelig eller særde
les stiftelse, ej heller middel og formue af dem
selv eller ved nogen pension, eller fastsat gav
mildhed af andre, til at lade sig helbrede for, ej
heller er i stand til at fortjene deres underhold
ning, mens de bliver helbredte ...«.7 Landeta
ten, der ikke rådede over et egentligt sygehus,
fik ganske vist rådighed over en sjettedel af
pladserne, men alligevel må hospitalets opret
telse tages som tegn på en begyndende forståel
se for, at staten måtte udvide sit ansvar til at
omfatte alle landets indbyggere og alle samfun
dets funktioner – civile såvel som militære.
Hospitalet indviedes ved en højtidelighed i
direktionens mødesal 30. marts 1757, og den
følgende dag, på kongens fødselsdag, indlagdes
den første patient. Indretningen af alle hospita
lets bygninger var dog langt fra til ende. Det
tilknyttede apotek indviedes 10. april 1758, og
først ved juletid 1759 var hospitalets kirke ble
vet passende indrettet (se ndf.). Hospitalet un
dergik i det hele taget en stadig række mindre,
strukturelle omdannelser, som gav sig udslag i
ombygninger, eksempelvis i forbindelse med
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Fig. 156. Midtpavillonen mod Amaliegade. Hude fot. 1909. – Central pavilion facing Amaliegade.

indretning af hospitalets fødeafdeling og opret
telsen af Den kongelige Fødsels- og Plejestiftel
se 1785.
Under Struenseetiden gjordes 1771 et radi
kalt forsøg på at ændre stiftelsens forhold. En
varig følge heraf blev nedlæggelsen af hospita
lets kirke. For at skaffe plads til en ny afdeling
for venerisk syge, der hermed indførtes imod
fundatsen, sløjfedes kirken og præstens værel
ser ifølge kongelig resolution af 15. maj. Til
erstatning for kirken skulle de nyfødte fra Accouchementsanstalten døbes i et af denne insti
tutions værelser. Og præsten måtte herefter be
nytte en operationsstue ved afholdelsen af
gudstjenester.
Den indtil 1906 anvendte operationsstue, der
tillige var auditorium (fig. 167), var beliggende
på kirkens gamle plads og benævntes i daglig
tale »kirken«. Selv om det ofte var vanskeligt at

fa alt bragt i orden og få tilstrækkeligt udluftet
til
gudstjenestetiden,
skete
ingen
væsentlige
forandringer. Et tilbud om at indrette direktionssalen til bedestue 1851 blev afslået, da man
ikke ønskede at indvie lokalet. 1906 flyttedes
gudstjenesten til medicinsk auditorium.
Siden slutningen af 1870’erne var det klart, at
de løbende, mindre ændringer af bygningerne
ikke mere var tilstrækkelige. Hospitalet var
blevet for utidssvarende, og der fremsattes tan
ker om såvel ombygning som fraflytning, hvil
ket sidste blev resultatet. Ved lov af 13. marts
1903 afløstes Det kongelige Frederiks Hospital
og Den kongelige Fødsels- og Plejestiftelse af
Rigshospitalet, som i de følgende år blev opført
på et areal ved Blegdamsvej. Det ny Rigshospi
tal blev indviet ved en højtidelighed i institutio
nens kirke 3. nov. 1910. En tid herefter var uvist, hvilken skæbne der skulle blive Frederiks
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Hospitals bygningskompleks til del, men en
gave
fra
Det
danske
Kunstindustrimuseum
muliggjorde dets bevaring. Museet erhvervede
midtkarreen, som indrettedes til udstillingsom
råde og kontorer ved en ombygning 1921-26
(arkitekter: Ivar Bentsen og Kaare Klint).
På det første møde i kommissionen til ind
retning
af
Frederiks
Hospital
behandledes
spørgsmålet om ansættelse af betjente, og det
fandtes nødvendigt at ansætte en præst, eventu
elt Frederikskirkens kommende sjælehyrde (jfr.
DK. Kbh.By, 5, s. 465). Præstens opgaver om
fattede, foruden dåb af de på hospitalet fødte
børn og morgen- og aftenbøn i sygesalene, og
så opsyn med de syges og andres vandel.8 Iføl
ge instruksen for hospitalets første præst af
24. marts 1757 skulle han endvidere overvære
operationer og eventuelt give assistance ved
disse. Først og fremmest skulle han dog på for
hånd præparere patienten til villigt at underka
ste sig operationen samt give nadveren, enten
dagen før eller lige inden operationen.9
Direktionen lagde tilsyneladende vægt på af
holdelsen af offentlige gudstjenester. I hvert
fald pålagdes det præsten at holde en sådan alle
rede den første søndag efter hospitalets ind
vielse, skønt der endnu ikke var indrettet et
lokale til formålet. Efterhånden som faciliteter
ne forbedredes, fik kirken stor søgning fra by
en, og 1768 opnåede præsten tilladelse til at
kommunicere disse gæster – blot han i øvrigt
ikke foretog sig forretninger til sognepræstens
fornærmelse.10
Degneembedet nedlagdes samtidig med kir
ken 1771, og fra 1772 til 1868, da der ansattes
en slags kantor, besørgedes sangen af to drenge
fra Opfostringshuset.11
Katolikker og reformerte måtte betjenes af
deres egen præst. Katolikkerne skulle dog altid
have et skærmbræt for sig, og præsten måtte
tale lavt.12.
Hospitalet fik ikke egen kirkegård.
Det var Moltkes opfattelse, at det var bedst at
benytte de fattiges og soldaternes kirkegårde,
og kommissionens læger kom ingen vegne
med deres argumentation. Uden egen kirke
Kirkegårde.

gård kunne hospitalet efter deres mening let
komme i »Diskredit og Udraab«, hvis der på
samme tid indtrådte mange dødsfald. Et for
slag om at anskaffe en ligvogn til fire kister, da
en sådan formodedes at vække mindre opsigt,
blev også forkastet.13
Hospitalets bygningshistorie 1752-57. Hospita
let opførtes 1752-57 på en aflang, rektangulær
grund mellem Amaliegade og Bredgade (jfr.
fig. 155).1 De endnu stående bygninger udgør i
dag Bredgade 66-72 og Amaliegade 27-31.
Hospitalets opførelse blev overdraget hof
bygmester Nicolai Eigtved, hvis projekt af
10. febr. 1752 approberedes ved kongelig reso
lution 10. marts samme år. Projektet viste et
firfløjet,
sluttet
bygningskompleks,
omfatten
de to toetagers midtpavilloner mod gaderne,
samt forbindelsesfløje og sidelænger i en etage,
liggende tilbagetrukket på grunden. Ud til ga
derne skulle opføres nogle mindre pavilloner
(jfr. fig. 157). Grundstenen blev lagt af kongen
selv 29. juli 1752, og de følgende år skred arbej
det med midtkarréen tilsyneladende planmæs
sigt frem.
Ved hospitalets projektering var der i langt
højere grad blevet taget hensyn til kongelig
prestige og arkitektonisk skønhed end til byg
ningens funktion som sygehus. Dette søgte en
lægegruppe, støttet af Adam Gottlob Moltke,
at råde bod på i januar 1754. De foreslog bl.a.
indretning af kældre under de allerede opførte
bygninger og en større loftshøjde, men de øko
nomiske
konsekvenser
af
disse
forandringer
blev en uoverkommelig vanskelighed, og byg
geriet fortsattes efter de oprindelig godkendte
retningslinier.14
Ved Eigtveds død i juni 1754 var det firfløjede kompleks stort set fuldført i det ydre, men
der var stadig muligheder for at ændre indret
ningen og pavillonerne til gaden. I august rette
de lægerne atter henvendelse til Moltke om for
andringer, og nu med større held. 5. febr. 1755
nedsattes en kommission til indretning af ho
spitalet, og i maj forelagde Lauritz de Thurah,
som havde overtaget byggeriet efter Eigtveds
død, et overslag over kirkens nedlæggelse og
opførelse af fire store hjørnepavilloner (jfr.
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Fig. 157. Rekonstruktion af Eigtveds projekt. Facaden mod Bredgade. Tegning af Peter Koch. Samme facade
efter opførelsen af Thurahs hjørnepavilloner. Efter Den danske Vitruvius III, 1:750 (s. 174f). Gengivet efter
H. Lund, i Fra Kunstindustrimuseets Virksomhed 1964-69. – Reconstruction of Eigtved’s project. Facade towards
Bredgade. Drawing by Peter Koch. The same facade after the addition of Thurah’s corner pavilions. After Den danske
Vitruvius III.

fig. 157). Byggeriet var afsluttet 10. marts
1757, da Thurah bad om at få dækket de sidste
udgifter i forbindelse med opførelsen af »Eigt
veds Dessein« samt de fire forbygninger.
Kirkens prioritering i hospitalskomplekset 1751-

I den udaterede »Repartition derer in einem
Hospital einzurichtenden Logimenter und Appartiments«, der opfattes som bygherrens be
stillingsseddel til sin arkitekt, udstedt 175051,15 omtales ingen kirke. Om denne udeladel
se har været bevidst – eller om indretning af en
sådan har været betragtet som selvindlysende,
og en omtale følgelig som overflødig – kan
ikke afgøres; men det er bemærkelsesværdigt,
at der heller ikke nævnes operationsstuer.
Hvorledes det end forholder sig, indgik ind
rettelsen af en stor kirke i Eigtveds endelige
projekt af 10. febr. 1752. Og grundstenen nedlagdes på et sted, der må antages at have ligget
umiddelbart
bag
altrets
projekterede
place
ring.16
59.

Frem til Eigtveds død, 7. juni 1754, forven
tedes kirken indrettet i hele midtpavillonen
mod Amaliegade, men herefter ændredes pla
nerne. Den lægegruppe (Simon Crüger, Johan
Just von Berger og Hans Frederich Wohlert),
som var blevet afvist af Eigtved, fornyede an
strengelserne. I et brev til Moltke af l. aug.
foreslog de, at man ofrede kirkesalen og i stedet
indrettede
en
fødeafdeling
(Accouchementsanstalt) efter fransk forbillede (Hötel-Dieu i Pa
ris). En kirke hørte efter lægernes mening sna
rere hjemme i et invalidehospital end i et syge
hus. Allerede 4. aug. kunne Moltke meddele
lægerne, at kongen havde approberet dette
forslag.
Herefter forløb tilsyneladende et år, uden der
skete videre. Først 28. maj 1755 fremkom Thu
rah med en forestilling, hvorefter kirken skulle
opdeles i værelser, og der skulle opføres fire
store hjørnepavilloner i stedet for Eigtveds
mindre.17 Fra arkitektens side var indretningen
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af en kirke tilsyneladende opgivet. En ny place
ring blev ikke foreslået, og der anskaffedes in
tet af det inventar, som ville være nødvendigt
for at kunne afholde offentlige gudstjenester.
Efter en besigtigelse af bygningerne i decem
ber 1756 fandt kommissionen, at det ene af
præstens kamre skulle bruges til »døbestue«,
men ifølge præstens instruks af 24. marts 1757
var der endnu ikke indrettet et lokale, hvor of
fentlige gudstjenester kunne afholdes.9 At di
rektionen alligevel prioriterede de offentlige
gudstjenester højt, fremgår af, at præsten blev
pålagt at holde den første gudstjeneste palme
søndag (3. april) 1757 – blot fire dage efter ho
spitalets indvielse.
Hvor denne gudstjeneste fandt sted, vides
ikke, men 22. april gav direktionen tilladelse
til, at præsten måtte benytte den store sal over
vaskehuset (jfr. fig. 160, lokale 66), da den tid
ligere anviste stue var alt for lille for tilhørernes
antal.10 Denne placering af kirkesalen – uden
for hovedaksen – kan ikke have tiltalt Thurah,
og den benyttede betegnelse i Den danske Vi

truvius: »Sal hvor Gudstiennesten holdes for
Hospitalets Betientere« antyder, at han ikke be
tragtede de der afholdte gudstjenester som of
fentlige.
I begyndelsen var direktionen tilbageholden
de med at give tilladelse til anskaffelse af inven
tar. 30. marts 1757 blev endda en ansøgning
om indkøb af et par alterstager afslået.10 Med
tiden kom der dog gang i anskaffelserne, og
kravene til genstandenes kvalitet skruedes i vej
ret (jfr. eksempelvis prædikestolsalter og alter
klæder). I april 1759 gav direktionen tilladelse
til at flytte kirken til midtpavillonen, hvor et
større lokale blev tilvejebragt ved en ombyg
ning.
Det er vanskeligt at afgøre, hvilke faktorer
der blev udslagsgivende i forbindelse med ind
retningen af en præsentabel kirkesal. Thurah
har rimeligvis kun modvilligt opgivet planen
om en kirke i hovedaksen, og da chancen bød
sig, var han ikke sen til at fremhæve, hvilke
hensyn der burde tages til en enevældig konges
prestige (jfr. s. 179). Hospitalets direktion har

Fig. 158. Kirkepavillo
nens facade mod gården
efter ombygning 1921–
26 (s. 178). JJF fot. 1985.
– Facade of the pavilion
with the Chapel towards
the courtyard after altera
tions in 1921-26.
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Fig. 159. Basrelief i frontonen mod Amaliegade. Udført af Johan Christoph Petzold før 1756 (s. 177). Ole
Woldbye fot. 1969. – Bas-relief in the pediment overlooking Amaliegade. Executed by Johan Christoph Petzold before
1756.

muligvis været påvirket af ønsker, fremsat af
de mange besøgende, der ville overvære guds
tjenesterne i hospitalet, men mulighederne for
indtægter ved udlejning af stolestader er vel
næppe blevet overset (jfr. note 36).
Eigtveds projekterede kirke. Som nævnt ovf.
skulle der ifølge Eigtveds planer indrettes en
kirke i hele midtpavillonen mod Amaliegade.
Bygningen var opført med et bærende tagværk
og uden etageadskillelse,18 så tankerne må være
gået i retning af en pompøs kirkesal (grundfla
de ca. 14 × 22,5 m) med pulpiturer i flere eta
ger og sandsynligvis et stort prædikestolsalter
vis-à-vis hovedingangen fra Amaliegade. Pla
nerne kendes dog ikke, og Eigtved nåede kun
at få bygningerne under tag inden sin død 1754.
Kirkens placering i kompleksets hovedakse
var helt i overensstemmelse med tidens arki
tektoniske
grundideer.
Udadtil
markeredes
kirkens tilstedeværelse alene gennem det alle
goriske relief i pavillonens trekantgavl mod
Amaliegade.
Frontonens relief (fig. 159) er udført af Johan
Christoph Petzold før 20. juli 1756 og danner
pendant til hans relief af Den barmhjertige
Samaritan på pavillonen med Bredgade.19 En
ældre forfatter tolker den sammensatte frem
stilling som »Sindbilleder af Viisdom, Guds
frygt,
Menneskelighed
og
Vindskibelighed«,
og dette må antagelig stå til troende, i det
mindste hvad de to centrale personifikationer

Danmarks Kirker, København

angår. Den stående harniskklædte kvinde til
højre er utvivlsomt en allegori på Visdommen,
som denne beskrives i samtidig ikonografisk
litteratur. På hovedet bærer hun en haneprydet
hjelm; i højre hånd holdes et skjold med stråle
krans
(hvori
Helligåndsduen
almindeligvis
gengives), i venstre hånd ses et scepter med en
sol. Ved Visdommens side ligger som en del af
allegorien korslammet på Bibelen med de syv
segl; denne hviler på en blok, antagelig en mar
morblok som symbol på soliditet. Til venstre
for Visdommen sidder Fromheden, en vinget
kvindeskikkelse med en flamme på hovedet og
i højre arm et overflødighedshorn, der berøres
af et barn. Den venstre arm støttes på et anker,
normalt Håbets attribut. De to kvinder flanke
res af børn, til venstre to, der omfavner hinan
den, vel som billede på Menneskeligheden, og
til højre et siddende barn med et næppe identi
ficerbart attribut, – en hentydning til Vindskibeligheden (Fliden)? I relieffets hjørner ses til
højre en fremstilling af et brændoffer, der i
venstre side kontrasteres af en kirkebygning, – en modstilling af
mente? Diverse »arma sacra« afslutter allegori
en til begge sider, muligvis som supplerende
elementer
til
den
typologiske
fremstilling
(Arons stav, Pagtens ark, forskellige fade og
krukker (de hellige kar), over for bl.a. bispe
stav og mitra, en bibel, alterkalk med disk(?),
alterkande og et kors).20

12

178

KIRKEN I FREDERIKS HOSPITAL

Fig. 160. Etageplan af hospitalets andet stokværk. I
lokale 66 (ses øverst t.v.) afholdtes gudstjenester
1757-59. Herefter indrettedes en kirkesal i de seks
nordre fag i midtpavillonen mod Amaliegade (ikke
markeret). 1:300 (s. 178). Efter Den danske Vitruvi
us III, 1758? – Floor plan of the second storey of the
Royal Frederikshospital. Church services were held in
Room 66 (upper left) 1757-59). After this a Chapel was
arranged in the six northern bays oft the central pavilion
overlooking Amaliegade (not marked). After Den danske
Vitruvius III, 1758?

Det er en almindelig anerkendt opfattelse, at
der mod gården – eller den nyttehave, som
Eigtved havde projekteret – var sparet på det
dekorative udstyr, og at bygningen i dag frem
træder i den skikkelse, som Eigtved havde
tænkt sig (fig. 158).21 Men senest et par år efter
hospitalets indvielse – muligvis 1757-58 (jfr.
tårnur og klokke) blev tilføjet en kvist, som
kan have været planlagt tidligere. 1761 fandtes
hospitalets store ur i »kvisten over kirken«, og

1774 stod der nogle bænke i klokketårnet.22 Så
den ved ombygningen 1921-26 fjernede urkvist
(fig. 161), som antoges at være tegnet af
H. Stilling og opført o. 1850,23 har altså haft en
betydelig ældre forgænger – om det da ikke var
den oprindelige.
Kirkesalene 1757-71. I foråret 1757 indrette
des den store sal over vaskehuset til kirke, men
hvorledes det sparsomme inventar blev opstil
let i det ca. 7 × 16 m store rum, vides ikke.
Stort bedre står det ikke til med hensyn til etab
leringen af kirkesalen i midtpavillonen mod
Amaliegade
1759-60.
Ifølge
hofmurermester
Krauses første overslag af 9. april skulle kirken
indrettes på anden etage i de fem nordre fag.
Heroverfor gjordes gældende, at kirken ikke
ville blive tilstrækkeligt anselig, og der inddro
ges derfor yderligere et vinduesfag,24 hvorefter
rummet må have haft en gulvflade på ca. 13 ×
19 m. Ombygningen var stort set fuldført juli
1759,
da murer og tømrer indsendte regninger
på det udførte arbejde. Kirkens loft var blevet
gipset og gulvet belagt med bornholmsk sand
sten.25
Det nye prædikestolsalter må være blevet
opstillet ved gavlvæggen, modsat indgangen,
bag et halvrundt(?) knæfald. På gulvet stilledes,
foruden de løse stole, 18 stolestader i to rækker.
Antallet af stolestader og bænke øgedes grad
vist, og i 1760’erne blev værelserne ved indgan
gen til kirken ombygget til herskabsstole, mu
ligvis blot ved indsættelse af vinduer i væggene
(jfr. Søkvæsthuset s. 75f).

INVENTAR. Oversigt. Næsten alt er forsvundet, og
der kendes ikke afbildninger af det. De følgende be
skrivelser hviler derfor udelukkende på skriftlige kil
der, som til gengæld giver et forholdsvis detaljeret
billede. Hvad der skete med inventaret ved kirkens
nedlæggelse 1771, vides ikke. Den i december 1772
givne begrundelse for ikke at genindrette kirkesalen
var, at det ville forårsage alt for megen vidtløftighed
og omkostning.10 Dette kunne tyde på, at betydelige
dele, f.eks, prædikestolsaltret, var blevet afhændet i
forbindelse med demonteringen.
En omtale af samtlige inventaranskaffelser af be
tydning er tilstræbt for tidsrummet frem til 1771. Til
gengæld er der ikke foretaget undersøgelser vedrø
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rende senere anskaffelser, og de medtagne oplysnin
ger herom tilsigter ikke fuldstændighed. Genstande
anskaffet til Rigshospitalets kirke 1910 er ikke
omtalt.

†Alterbord. Ifølge præstens instruks af 24. marts
1757 skulle han betjene sig af et bord til at præ
dike ved, ligesom nadveren kunne forrettes ved
et bord, når kommunikanterne knælede på de
dertil satte skamler.9 Der fandtes altså næppe et
egentligt alterbord, hvilken antagelse støttes af
præstens ansøgning 30. marts om erhvervelse
af alterklæder. To måneder senere anskaffedes
imidlertid en †bogstol til alterbordet,22 hvilket
harmonerer med kirkesalens tilkomst.
†Prædikestolsalter, 1759. I september 1758 an
søgte præsten, om der måtte blive opstillet en
prædikestol i kirken, da det »falder så vanske
ligt at stå ved det til alter indrettede bord (og)
prædike de dage, der skal kommuniceres«. Li
geledes ønskedes altergulvet (d.e. alterpodiet)
udvidet.
Direktionen
bevilgede
det
ansøgte,
men der skete ikke umiddelbart videre i sa
gen.10 19. jan. 1759 havde inspektørerne ladet

179

forfatte en tegning og et overslag på et prædi
kestolsalter, og de sendte tegningen videre til
Thurah for at høre, om det foreslåede var pro
portionalt med stedet, om der var fejl mod ar
kitekturens
regler
mm.10
Thurah
svarede
9. febr., at det tilsendte projekt »... nogenledes
kunne passere i en landsbykirke, hvor den aleneste blev set af bønder, som slige ting med
indifferente øjne anskue, men på et sted, som er
stiftet og opbygget til en suveræns evigvarende
ihukommelse, og som ventelig af allehånde
fremmede vil blive taget i øjesyn, burde et så
dant projekt ikke gælde, da især dets etablement (d.e. gesims) alt for meget røber inven
tors enfoldighed og liden connaissance i deslige
ting«. Med brevet sendte Thurah en tegning,
som han, hvis den skulle blive godkendt frem
for den første, var villig til at forfatte et over
slag til.24
Det videre forløb er ikke kendt, blot vides, at
inspektøren i juli udbad sig overdirektionens
approbation på hans tidligere indsendte tegning
og overslag på et alter.10 Desuden afregnede

Fig. 161. Kirkepavillo
nens facade mod gården
før ombygningen 192126. Litografi af Karl Jen
sen 1907 (s. 178). Kob
berstiksamlingen. – Pa
vilion with the Chapel.
Facade towards the court
yard
before
alterations
1921-26. Lithograph by
Karl Jensen 1907.
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Fig. 162. *Kalk 1757 af Thomas Andreas Westrup
(s. 180). Rigshospitalet. NE fot. 1984. – *Chalice by
Thomas Andreas Westrup 1757.

J. F. Hännel i november (to måneder efter Thurahs død) for udførelsen af et prædikestolsalter
efter ordre fra Thurah.25
Ifølge Hännels regning på 210 rdl. var arki-

Fig. 163. *Oblatæske o. 1830 af Johan Chr. Winther
(s. 181). Rigshospitalet. NE fot. 1984. – *Wafer box
by Johan Christian Winther c. 1830.

tekturen, kapitæler, kragsten og stråler udført i
eg, mens de to vaser samt de øvrige ornamen
ter var skåret i lind og fyr.25 I øvrigt vides ikke
meget om prædikestolsaltrets udseende eller
størrelse. Snedker Peder Lorentzen betaltes for:
en buk under altret, beklædning på og omkring
alterbordet samt en trappe til prædikestolen
med dør og dørkarm. Kleinsmed G. Schou le
verede bl.a. to ankre til at hæfte altertavlen fast
med til prædikestolen og hængsler til skabet
under prædikestolen. Og maler F. C. Milan
forgyldte et stort, firdobbelt †timeglas.26
November blev malermester Milan bedt om
at lave to overslag til staffering: et med sirlig
maling og forgyldning og et andet »ordinair«,
begge med tegninger.10 Den følgende måned
leveredes to prøver: en med ægte forgyldning
og en anden som nøddetræ.25 Hvilket forslag,
der valgtes, fremgår ikke, men 30. maj 1760
meldtes altret med alle ting (inklusive alterklæ
der) i komplet stand.10
†Alterklæder: 1) 30. marts 1757 fik præsten
tilladelse til at anskaffe klæder til det bord, som
brugtes til alter,10 og der anskaffedes et rødt,
kantet med gule silkesnore.22 2) 30. nov. 1759
fik inspektørerne besked på at skaffe et overslag
på et alterklæde, ligesom de findes i rytterkir
kerne – specielt fremhæves Turebyholms kirke.
April 1760 besluttede direktionen sig – efter
konsultation med perlestikker Jacob Harras –
for et tilbud på 36 rdl. fremsat af perlestikker
N. J. Barch.27 Klædet blev syet af 11 alen rødt
fløjl og belagt med 7,25 alen brede og 13 alen
smalle guldgaloner nedenom samt i sømme
ne.25 Broderiet viste årstallet 1760 og den kon
gelige krone og ciffer.22
†Alterduge: 1) 1757, hvid. 2) 1760, af lærred
med brede kniplinger. 3) 1766, af sukkerdun.22
*
Altersølv. Kalk (fig. 162), 1757, 15 cm høj,
med cirkulær fod. På fodpladen er indgraveret:
»Sacris Nosacomii Friedericiani usibus Consecrata Calix« (Kalk indviet til de hellige handlin
ger i Frederiks Hospital). Midtdelt, godronneret knop og et bæger med udsvejfet kant og et
graveret, kongeligt monogram »F 5«, hvilket
senere benyttedes som hospitaltets bomærke.
Under fodpladen fire stempler (fig. 166): me-
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Fig. 164-165. *Alter- og dåbskande. Rigshospitalet. NE fot. 1984. 164. Alterkande 1830-31 af Johan Chr.
Winther (s. 181). 165. Dåbskande o. 1750 (s. 182). – *Wine jug and baptismal ewer. 164. Wine jug by Johan
Christian Winther 1830-31. 165. Baptismal ewer c. 1750.

stermærke for Thomas Andreas Westrup (ikke
registreret variant hos Bøje), Københavnsmær
ke 1757, guardeinmærke for Sivert Thosterinsson og månedsmærke vandmanden.
Ifølge de skriftlige kilder skulle den lille kalk
og disk være fremstillet 1757 af guldsmed Sø
ren Jensen Klitgaard og veje 15 lod 3 kvint 3
ort;28 men han har tilsyneladende blot videresolgt et af Westrups arbejder.29 som i øvrigt er
typologisk forskelligt fra kendte, yngre alter
kalke af denne mester.30
*Disk, 1757? 9,8 cm i tvm. med kronet mo
nogram »F 5«, men i øvrigt uden dekoration
eller stempler.
*Oblatæske (fig. 163), o. 1830, 3 cm høj, 6,5
cm i tvm., cylinderformet. På det flade låg kro
net monogram »F 5«. Under bunden mester
mærke for Johan Chr. Winther (Bøje I, 1979,
1291).
* Alterkande (fig. 164), 1830-31,31 17,5 cm høj

inklusiv den forgyldte dup. På det pæreforme
de korpus kronet monogram »F 5«. Kanden er
af kaffekandetype med varmeisolerende træ
håndtag.
Udvendig på låget, ved hængslet, fire ud
pudsede stempler: mestermærke for Johan Chr.
Winther (Bøje I, 1979, 1291), København
smærke med ulæseligt tocifret årstal, guardein
mærke for Jacob Graah Fabritius, og måneds
mærke, hvoraf skelnes fire ben.
Det bevarede sølvtøj er nu i Rigshospitalets
kirke.
†Altersølv. Kalk og disk, 1757, fremstillet af
Søren Jensen Klitgaard, vejende 39 lod 1 ort.32
Allerede året efter blev det bevilget, at bægeret
– eller kalken – måtte omgøres. Den var van
skelig at bruge uden at spilde, da randen var
udadsvejfet.10 Kalk og disk var endnu i behold
1766, men er udgået før 1777.22 To futteraler til
kalkene blev leveret 1757 af Mads Nielsen
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Aabye.22 Oblatæske, 1757, af forgyldt tombak,
var endnu i behold 1797.22 Vinflaske, 1757, med
to forgyldte skruer var ligeledes i behold 1797.
Da der nævnes et futteral til kalk, disk og vin
flaske, må denne have været beregnet til at pla
cere i kalken.22
†Alterstager? 30. marts 1757, fik præsten af
slag på sin anmodning om sådannes anskaffel
se,10 og da alterstager aldrig nævnes senere, er
det således muligt – skønt næppe troligt – at der
ikke fandtes stager på alterbordet.
†Salmebøger. Til brug i hospitalet indkøbtes
både bibler og salmebøger. Oprindeligt anskaf
fedes 19 bibler og 10 salmebøger på tysk samt
35 bibler og 60 salmebøger på dansk.33 1766
fandtes 20 tyske bibler og 40 tyske salmebøger,
mens antallet af tilsvarende danske bøger var 37
og 120.22
†Alterskranke og knæfald. 1) 1757. Som nævnt
under alterbord udgjordes det første knæfald af
skamler placeret omkring selve alterbordet. 2)
1759 opsattes en alterskranke forfærdiget af
kleinsmed G. Schou. Jernet vejede 10 lispd. 4
pd., og gelænderet var forsynet med 12 mes
singknopper. Om gelænderet sattes et knæfald,
18 alen i kreds, betrukket med ruslæder.25
†Døbefont, 1761. Da der 4. nov. 1757 blev gi
vet tilladelse til at anskaffe et dåbsfad, bestemte
direktionen, at det skulle stå på et bord under
brugen.10 November 1759 besluttede direktio
nen at lade hofbygningsinspektør Fortling give
overslag på en stenfont og billedhugger Hännel
overslag på en af træ. 1760 valgtes Fortlings
forslag til en marmorfont, hvis den kunne gø
res for 50 rdl.34 8. maj 1761 betaltes denne sum
til F. Breuen(?) (Braun?) for marmor, løn, bil
ledhuggerarbejde, slibning og polering.25
†Dåbsfade. 1) 1758, engelsk tin, leveret af
kandestøber Andreas Closias.22 Dette fad fandt
præsten 1759 for lille, »da der døbes så mange
børn ad gangen«, og direktionen bifaldt derfor,
at der anskaffedes et nyt tinfad til den ny font.10
2) 1761? af tin, til den ny font.35
*Dåbskande (fig. 165), o. 1750. Den 31,5 cm
høje tinkande har hverken stempler eller in
skription.
†Stolestader. 1) 1759 fik inspektøren tilladelse

til at opsætte to rækker åbne stole, med døre og
låse for, til hospitalets betjente. De to øverste
på hver side måtte bortlejes for en rdl. pr. per
son årligt.36 Et par måneder senere betaltes
snedker P. Lorentzen for 18 stole med døre,
bænke og bogbrædder, og Milan for at anstry
ge de lange kirkestole med perlefarve.25 2) 1765
opstilledes endnu to stole med døre, lås og
nøgler på hver side af kirkedøren, da der ikke
var ledige pladser, samt 10 åbne – dog med
døre indlukte – stole midt på kirkegulvet, hver
med fem pladser. 3) 1766 opstilledes yderligere
to stole foran de øvrige kvindestole, da mange
havde ønsket at leje sådanne.
†Løse stole og bænke. 1757 leverede stolema
gerenke Anna Chathrina Høyer 18 ruslæder
stole, som endnu var i behold 1765.22 1757 le
verede snedker Lorentzen 13 lange bænke med
gelænder og 1759 endnu otte,22 da så mange
folk fra byen besøgte kirken.10
†Lukkede stole. 1765 leverede Lorentzen ni
lukkede stole og året efter endnu fem.22
†Skriftestol, 1760. Ifølge præstens instruks af
24. marts 1757 skulle et skærmbræt benyttes
ved skriftemål, men 1760 leverede snedker Lo
rentzen en skriftestol med behørige bænke, dør
og bogbrædder. Stolen var forsynet med et git
terværk af drejede piller, afsluttet med et galleri
(d.e. gennembrudt ornament), og maledes med
perlefarve.25 1766 stod et bord i hjørnet af skrif
testolen.22
Da direktionen 1759 søgte tilladelse til at an
skaffe en skriftestol med grønne raskes gardi
ner, påpegedes, at stolen kunne indrettes såle
des, at den lukkede for trappen til prædikesto
len, som ellers var synlig i kirken.10
†Degnestol, 1760. Udført af snedker Lorent
zen med bænke, dør og bogbræt, perlefarvet.25
†Pengebøsse, 1779, af messing, til fordel for de
fattige, var endnu i behold 1797.37
†Pengetavler. 1757 bestemtes, at tavlepenge
indsamlet ved prædiken skulle tilfalde præsten,
og da antallet af tavler 1764 øgedes til to, en for
præsten og en for hospitalet, garanterede direk
tionen præsten den sædvanlige indtægt fra tav
len på 120 rdl. årligt.10
†Harmonier. 1) 1873 lejede hospitalet et har-
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monium af »ringe dimensioner«, som blev
købt 1876. 2) leveret 1898 af Petersen og Steenstrup, København.38
†Salmenummertavler. 1) 1757 fik præsten tilla
delse til at anskaffe en sort tavle til at skrive
salmenumre på.10 2) 1759 leverede snedker Lo
rentzen to tavlebrædder, fem kvarter høje og
26 tommer brede, udsvejfet med lister; de blev
malet sorte og forsynet med hvide bogstaver af
maler Milan.25 3) 1766 anskaffedes yderligere
to.22
†Malerier. 1760 leverede smeden murstifter
til
salmenummertavierne
og
skilderierne,25
men disse omtales ikke i andre forbindelser og
har muligvis ikke hængt i kirken.
†Belysning.
1761
leverede
blikkenslager
Smith 20 lyseplader af blik til kirkestolene (og
1765 endnu 26) samt en lysearm af messing til
kirken.39
†Ligvogn (se også kirkegård). 1756 leverede
hjulmager
Poul
Christophersen
en
ligvogn
med tilbehør for 80 rdl.,17 og tre år senere blev
fire nye hjul malet røde.25 1766 gav direktionen
tilladelse til at sælge den store ligvogn, som har
været fra hospitalets første tid og »aldeles intet
bruges«,10 men den var endnu i behold 1797.22
†Jordpåkastelsesspade købt 1757 af Zacharias
Beche.22
†Tårnur. 1757 bestemte kommissionen, at
der måtte anskaffes et stort urværk,40 og året
efter leverede klokkestøber Troschell to klokker
til slaguret og kobbersmed Grønwald en stor
kobberskive. Urværket, som kunne gå i otte da
ge, var 1761 placeret i kvisten over kirken.22
†Klokke. 1757 anså kommissionen det for
nødvendigt at anskaffe en klokke til at ringe til
bøn, spisning mm., og en sådan blev bestilt.
Klokken skulle veje tre lispd. og forsynes med
inskriptionen: »In usum Nosocomii Friedericiani fusa anno 1757« (Støbt til Frederiks Hospi
tals brug år 1757).41

KILDER OG HENVISNINGER
RA. Institutioner i tilknytning til Danske Kancelli: Inventariebøger 1757, 1774, 1777-97. – Dokumenter
henhørende til bygningsregnskabet vedr. inventaret
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(m. bilag til inventariet 1757-58). – Protokol for
kommissionen af 5. febr. 1755 om hospitalets indret
ning. – Deliberationsprotokol 1757-80. – Kopibog
for særdeles ekspeditioner, instruktioner etc. 17571835. – Indkomne sager 1757-64. – Regnskabsbilag
1759-61. – Kassebog 1757-76. – Hofetaten. Partiku
lærkammeret. Bygningssager og -regnskaber: Frederiks
Hospitals bygningsregnskab med bilag 1752-59. – Privatarkiver, nr. 59
vedr. Frederiks Hospital 1754-86.
Litteratur. Af den forholdsvis omfattende litt. om
hospitalets historie er navnlig benyttet: Fr. Gredsted:
Det kongelige Frederiks Hospital 1757-1907, 1907. –
G.
Tryde: Det kongelige Frederiks Hospitals Opret
telse, 1945. Den grundlæggende afhandling om arki
tekturhistorien er dog: Hakon Lund: Frederiks ho
spital og Frederiks stad, i Det danske Kunstindustri
museums Virksomhed 1964-1969, IV, 1969, s. 1550. Endelig kan fremhæves: Frederiks Hospital og
dets Ombygning til Kunstindustrimuseum, i Archi
tekten 1927, s. 1-28. (Især s. 1-5, Bygningens Histo
rie, af Martial Webér), og Knud Voss: Arkitekten
Nicolai Eigtved 1701-1754, 1971, navnlig s. 327-35.
Se i øvrigt arkivalier og litteratur for forsvundne
københavnske kirker i almindelighed s. 223.
Beskrivelse ved Sven Rask og Birgitte Bøggild Jo
hannsen Johan Christoph Petzolds relief). Redaktio
nen afsluttet juni 1985.
1 Den første sikre dato i hospitalets historie er 23.
okt. 1751. På dette tidspunkt udstedtes den kongeli
ge ordre om hospitalets opførelse, men bestillingen
af et eller flere projekter er tydeligvis foretaget tidli
gere. En nøjere redegørelse findes hos Hakon Lund:
Frederiks hospital og Frederiks stad, i Det danske
Kunstindustrimuseums
Virksomhed
1964-1969,
IV,
1969, s. 25f. Dette værk ligger i alt væsentligt til
grund for denne udredning af de forskellige faser i
projekterings- og bygningshistorien. I øvrigt henvi
ses til den ovf. anførte litt.
2 Således i Københavns Universitet 1479-1979, Bd.
VII, Det Lægevidenskabelige Fakultet, (Hovedred.
Svend Ellehøj) 1979, s. 66.
3 Kobberpladen er udstillet i Kunstindustrimuseet.
4 Bl.a. trykt i sin helhed hos Fr. Gredsted: Det kon
gelige Frederiks Hospital 1757-1907, 1907, s. 58f.
5 G. Tryde: Det kongelige Frederiks Hospitals Op
rettelse, 1945, s. 107f.
6 Jfr. note 2, s. 69.
7 Stk. 3 i fundatsen (jfr. note 4).
8 Kommissionsprotokol 20. marts 1755.
9 Kopibog for særdeles ekspeditioner, instruktioner
etc.
10 Deliberationsprotokol.
11 Gredsted (jfr. note 4), s. 230.
12 Kopibogen 24. marts 1757. Tilladelsen gentages i
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Fig. 166. Stempler under kalkens fodplade (s. 180).
Rigshospitalet. NE fot. 1984. – Marks beneath the foot

of the chalice.

udbygget form 1789. Gredsted (jfr. note 4), s. 225f.
13 Tryde (jfr. note 5), s. 93f. Jfr. s. 77.
14
Hovedkilden til dette ændringsforslag er korre
spondancen i Moltkes privatarkiv.
15 Tryde (jfr. note 5), s. 20f.
16 M. Webér, i Architekten 1927, s. 2.
17 Bilag til bygningsrgsk.
18 Webér (jfr. note 16), s. 4.
19 Bygningskassergsk.
20
O. L. Bang: Det Kongelige Frederiks Hospital i
Kjøbenhavn, i Universitetets Festskrift 1840, s. 3,
nævner denne tolkning. Lund (jfr. note 1), s. 29, op
ponerer herimod og udlægger de to centrale figurer
som henholdsvis Apollon, solgud og gud for læge
kunsten (til højre) og Håbet (til venstre). Visdom
mens fremstilling er imidlertid i nøje overensstem
melse med beskrivelsen hos D. Prezel: Dictionaire
Iconologique, Paris 1756, s. 145, og Jean-Baptiste
Boudard: Iconologie tirée de divers Auteurs (...), III,
Vienne 1766, s. 109. På samme måde svarer Fromhe
den til redegørelsen hos Prezel, s. 217f., og Boudard,
s. 65. Dog er ankeret som attribut atypisk. I stedet
nævnes
storken,
samt
overflødighedshornet
med
ledsagende barn (børn). For modstillingen mellem
det gamle og det nye testamente, jfr. Lund (jfr. note
1), s. 29.
21
Således eksempelvis Knud Voss: Arkitekten Nico
lai Eigtved 1701-1754, 1971, s. 333.
22 Inventariebøger.
23 Webér (jfr. note 16), s. 4. Her er dateringen angi
vet som o. 1830, hvilket må være en trykfejl.
24 Indkomne sager.
25 Regnskabsbilag 1759-61.
26
I samme forbindelse nævnes, at »alle siraterne og
det øvrige (er med) zinober anstrøgen«, men det
fremgår ikke entydigt, om det er på prædikestolsaltret, degnestolen eller skriftestolen.
27
Deliberationsprot. Harras fandt tegningerne gode
og bemærkede, at der var mere arbejde i det frem

lagte forslag end i de alterklæder, som han havde
leveret til rytterkirkerne for samme pris. Arbejdet
blev da også betalt med 40 rdl.
28
Inventariebøger og Dokumenter henhørende til
bygningsrgsk. Den opgivne vægt svarer i moderne
mål til ca. 234 g, mens sættet i Rigshospitalet i dag
vejer ca. 225 g.
29 Jfr. eksempel i DK.Frborg. s. 2296.
30
Westrups yngre kalke kendes i to typer. Dels med
klokkeformet
fod:
Hellested
1767,
DK.
Præstø
s. 419; Højby 1767, Ods hrd. Holbæk amt; Skamstrup 1776, DK. Holbæk s. 833 og Frydendal 1776,
DK. Holbæk s. 857. Og dels med et balusteragtigt
led ved fodens overgang til skaftet: Skørringe 1779,
DK. Maribo s. 823. Frederiks Hospitals kalk er der
imod i nøje overensstemmelse med ældre kalke,
fremstillet af Niels Johnsen, f.eks. Tjæreby 1730,
DK. Frborg. s. 1400f., og af dennes søn Christopher
Johnsen, Jyderup 1747, DK. Holbæk s. 744, som var
hovedleverandør
til
administrationskommissionens
formand Adam Gottlob Moltke.
31
Da de naturalistiske månedsmærker indførtes
1830, og Fabritius døde 1831, må kanden være ud
ført i dette tidsrum.
32 Dokumenter henhørende til bygningsrgsk.
33 Tryde (jfr. note 5), s. 92.
34
Deliberationsprot. Fortling havde anslået 54 rdl.
Hännels træfont skulle have kostet 26 rdl.
35 Anskaffelsen optræder ikke i rgsk.
36
Deliberationsprot. De følgende år understreges
den økonomiske gevinst ved at opstille stole ofte. De
10 stole midt på gulvet, som opstilledes 1765 gav 50
rdl. om året, og da kantorens kammer inddroges
1767, forventedes indtægterne at stige med mindst
20
rdl., idet direktionen og hospitalets overbetjente
skulle flytte dér ind, og deres tidligere pladser udle
jes. Da hospitalsbuddets to værelser blev inddraget
1769, beregnedes indtægtsforøgelsen til 48 rdl. år
ligt. Direktionen understregede dog i forbindelse
med disse udlejninger, at patienterne altid skulle ha
ve deres fornødne plads uhindret.
37
Inventariebøger. 1777-97 nævnes to fattigblokke
uden for hospitalets porte i Norges- og Amaliegade.
38
Petersen og
Steenstrup:
Harmoniumsfortegnelse
1915. Ifølge Gredsted (jfr. note 4) s. 230f., skulle det
dog være taget i brug nytårsdag 1898.
39 Deliberationsprot. og inventariebøger.
40
Kommissionsprot. Det vides ikke, om værket
blev udført af Peter Mathiesen. Han forlangte 1757
300 rdl. for værk, visere, skive og klokker, og kom
missionen ville derfor indhente et billigere tilbud.
Det ses imidlertid ikke, hvad der kom ud af det – blot blev skive og klo
41 Kommissionsprot.
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Fig. 167. »Kirken« – operationsstue og auditorium – pyntet til julegudstjeneste o. 1900 (s. 173). Efter Gredsted. – »The Chapel« – operating

FREDERIKSHOSPITAL

The tricentenary of the rule of the House of
Oldenborg was celebrated in 1749, and among
the celebrations to mark the occasion was the
founding of Frederikshospital. According to its
charter of 6th August 1756 the hospital was
intended for the impecunious sick, who would
regain their health here throught the grace of
God and the help of physicians. When these
doctors were appointed in 1757 they were also
ordered to teach medicine. Thus Frederikshospi
tal became the first teaching hospital in
Denmark.
The project was given to Nicolai Eigtved,
inspector of works to the Court, and his pro
posal was approved by royal decree on 10th
March 1752. Eigtved’s plans and drawings
have not survived, but from the description of
his project it appears that the main building
would comprise four wings enclosing a court
yard, and with two central pavilions overlook

ing
respectively
Amaliegade
and
Bredgade.
The intention was to erect some smaller pavi
lions along these streets (see fig. 157). The
foundation stone was laid on 29th July 1752.
Works on the main building appear to have
proceeded according to plan during the next
few years. In January 1754 a group of doctors
criticised this conventional project, because it
did not meet the standard set for hospitals by
contemporary medical science. However, these
protests were swept aside, yet after the death of
Eigtved in June the same year a number of al
terations were carried out to the plans of the
hospital. The large chapel which was to fill the
entire central pavilion facing Amaliegade was
dropped, and in May 1755 Lauritz de Thurah
submitted his proposal for building four large
corner pavilions. The hospital reached comple
tion and could be inaugurated on 30th March
1757. At the time no steps had been taken
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about where the chaplain would hold church
services. Not before 22nd April did the board
of governors give permission for the large
room over the laundry to be used for this pur
pose (fig. 160). It proved too small to accom
modate the large number of worshippers who
wanted to attend these services. Therefore, in
1759-60 a chapel was arranged on the first floor
of the central pavilion overlooking Amalie
gade. Thurah instructed Johann Friedrich Hännel to design a pulpit-altar for it, and other
furnishings befitting for the chapel of a hospital
named after the absolute monarch, Frederik V.
The chapel was dismantled in 1771 to make

way for a department for the treatment of ve
nereal diseases. No steps were taken to arrange
a chapel elsewhere in the hospital in spite of re
peated requests. Until 1906 church services
were held in a combined operating theatre and
lecture hall (fig. 167).
Frederikshospital was succeeded by Rigshospi
tal inaugurated in 1910, to where the altar plate
was
transferred.
The
buildings
between
Amaliegade and Bredgade are still standing,
and in 1921-26 the Museum of Decorative Art
moved into the four wings of the main build
ing (architects: Ivar Bentsen and Kaare Klint).

Fig. 168. Det Harboeske Enkefru-kloster efter Lauritz de Thurahs ombygning 1756-60 (s. 188). Efter Erik
Pontoppidan: Den danske Atlas II, 1764. – The Harboe Foundation for Widows (Enkefru-kloster) after being rebuilt
by Lauritz de Thurah 1756-60. After Erik Pontoppidan: Den danske Atlas II, 1164.

BEDESALEN I DET HARBOESKE
ENKEFRU-KLOSTER
NOTER S. 189

Historisk indledning. Blandt de københavnske
institutioner indtager Det Harboeske Enkefrukloster en særstilling i kirkelig henseende. I æl
dre oversigtsværker over hovedstadens kirker
medtages stiftelsens bedesal, men der gøres ud
trykkelig opmærksom på, at denne ikke var en
egentlig kirke.1 Da der imidlertid blev tilknyt
tet en prædikant og opstillet en prædikestol,
kan bedesalen betragtes som det mellemstadi
um, der ofte ses at gå forud for etableringen af
en egentlig kirkesal (jfr. f.eks. Søkvæsthuset

s. 73 og Brøndstræde Hospitalskapel s. 155f.).
Det Harboeske Enkefru-kloster oprettedes i
henhold til geheimerådinde Christine Harboes
testamente af 23. nov. 1735 og åbnedes 1741,
da otte fruer og en priorinde flyttede ind. Stif
telsen var oprindelig beregnet for enker tilhø
rende de fem øverste rangklasser,2 men denne
bestemmelse sattes 1849 ud af kraft ved Grund
lovens vedtagelse. Priorinden tilstodes en årlig
pension på 260 rdl., mens de 12 fruer fik 160
rdl.3
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Fig. 169. Etageplan af første sal ved A. Møller 1874 (s. 188). 1:300. Københavns bolig- og byggedirektorat. – Floor plan of the first floor by

Bygningskomplekset udvidedes 1754-60, så
ledes at fundatsens bestemmelser vedr. beboer
nes antal kunne overholdes, og atter 1772. I de
følgende århundreder forringedes det økono
miske grundlag, og pensionernes størrelse måt
te nedsættes. I dag udlejes alle lejligheder i
komplekset. Bestyrelsen blev ved reskript af
4. aug. 1788 overdraget Københavns magistrat.
Ifølge stiftelsens reglement af 30. sept. 1741
skulle
klosterfruerne
(konventualinderne)
hver
morgen og aften mødes til bøn i samlingsstuen

Fig. 170. Det Harboeske Enkefru-kloster. Beliggen
hedsplan efter Gedde 1757 (s. 188). Tegning MN
1985. – The Harboe Foundation for Widows (Enkefrukloster). Site plan after Gedde 1757.

og endvidere, så vidt deres sundhed tillod, be
søge gudstjenesterne i byens sognekirker.4 Da
flere enker havde vanskeligt ved at forlade hu
set, ansattes 1749 en student til at prædike om
søndagen. I løbet af 1800’rne udvikledes denne
ordning, ligesom der ansattes en kantor. Kan
torembedet nedlagdes 1878 i forbindelse med
anskaffelsen af et orgel,5 og der ansattes i stedet
en organist. Prædikanttjenesten nedlagdes, og
gudstjenesterne ophørte pr. l. jan. 1928.6
Bygningshistorie.
Det
Harboeske
Enkefrukloster ligger endnu i Stormgade (nr. 14, jfr.
fig. 170). Den testamentariske gave omfattede
bl.a. stifterindens hus på grunden, og dette
kom til at danne kerne i det kompleks, der rej
stes ved om- og tilbygninger i de følgende år
tier.7 1741 forhøjedes huset med en etage (arki
tekt: Elias David Häusser, murermester: Philip
de Lange8); 1756-60 opførtes en pendant vest
for det oprindelige hus, og de to bygninger
blev forbundet med en lavere mellembygning
(arkitekt: Lauritz de Thurah), ligesom det stå
ende hus blev ombygget. Mellembygningens
flade tag (jfr. fig. 168) kunne dog ikke holde
tæt, og 1773 tilføjedes en etage (jfr. fig. 171),
hvorved huset fik sit nuværende udseende (ar
kitekt: C. F. Harsdorff).
Da klosteret atter trådte i virksomhed 15.
okt. 1760, fandtes i forbindelse med prior
indens lejlighed på første sal et lokale, som
skulle stilles til rådighed for afholdelse af søndagsgudstjenester. Salen, der lå til gaden bag
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Fig. 171. Det Harboeske
Enkefru-kloster
efter
forhøjelsen af mellem
bygningen
1773
ved
C. F. Harsdorff (s. 188).
NE fot. 1959. – The
Harboe
Foundation
for
Widows
(Enkefru-kloster)
after the additional storey
was added to the building
in the middle by C. F.
Harsdorff 1773.

mellembygningens
fire
østligste
vinduesfag,
målte ca. 6 × 7,5 m (fig. 169). Ved en ombyg
ning 1874 reduceredes salen, nu kaldet »Kirke
salen«, idet priorindens lejlighed deltes af en
gennemgående
korridor.9
Efter
gudstjenester
nes ophør 1928 kom salen til at indgå i en tovæ
relses lejlighed.
Bedesalens indretning og inventar. Rummet be
nyttedes kun til gudstjeneste hver anden søn
dag, og da der aldrig indrettedes en egentlig
kirkesal med alter og knæfald, var det verdslige
præg altid stærkere end det kirkelige. Som føl
ge heraf er det ikke muligt at sortere inventaret
i kirkelige og verdslige genstande. Der vil der
for blot blive omtalt prædikestol, orgel og
klokker, mens de ophængte malerier (hvoraf
nogle i dag hænger på Legatkontoret, Magi
stratens l. afd.), spejle, lænestole, borde, ure
mm. forbigås.
†Prædikestol, leveret 1759 af snedker Bals i
forbindelse med jubelfesten 16. okt. 1760.10
†Harmonium,
anskaffet
1880,11
formentlig
identisk med det harmonium af amerikansk fa
brikat, der endnu var placeret i kirkesalen
1916.12
Klokke (fig. 173), 1760, støbt af Michael Carl

Troschell med indskriften: »fincit[!] M. C. Troschel 1760. Det Harboeske Enkefrue Closters
klocke i Kiobenhavn«, med versaler. På begge
sider af det øverste skriftbånd er en rocailledekoration (jfr. fig. 172). Den 27 cm høje klokke
er 38 cm i tvm. og betaltes med 25 rdl.10
Ophængt i nyere klokkestabel i stiftelsens
gård.
†Klokke, leveret 1741 af Henrik Tessin, til at
ringe til bøn med.8
†Klokkestabel. Den ældste klokke hang på
trappen i det ene hus, men 1759 rejste tømrer
mester Pfützner en klokkestabel i gården for 10
rdl., således at klokken bedre kunne høres.10

KILDER OG HENVISNINGER
KSA.
Det
Harboeske
Enkefru-kloster:
Regnskabsprotokol 1740-77. – Regnskaber 1741-1881. – Jour
nal 1878-1973. – Journalsager 1927-31.
Tegninger. KSA. Her findes en lang række tegnin
ger, der dækker alle væsentlige ombygninger fra
1741-1876. – Københavns bygge- og boligdirektorat:
Foruden kopier af Anthon Møllers tegninger 187476 findes her bl.a. en opmåling og et ombygningsforslag ved Aage Rafn 1925. – Københavns Bymuse-
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3

E. Rode: Det Harboeske Enkefrukloster 1735 – 23de November – 19
s. 125.
4 Reglementet er trykt i Den danske Vitruvius, III,
1967, s. 65-68.
5 Journal 1878-1973. Flere skrivelser mellem 1. april
1878 og 10. febr. 1880.
6 Journalsager: 8. juni 1926 og 25. jan. 1928.
7 Denne redegørelse bygger hovedsagelig på Rode
(jfr. note 3), s. 113-23.
8 Rgsk. 1741.
9 Københavns bygge- og boligdirektorat. Bygningssager. Vester kvarter nr. 189.
10 Rgsk. protokollen.
11 Journal 1878-1973: 10 febr. 1880. Her omtales
ganske vist et orgel, men de 375 kr. kan kun have
rakt til et harmonium.
12 Organist- og Kantorembederne, 1. og 2. udg.,
1906 og 1916.

Fig. 172. Klokke 1760, støbt af Michael Carl Troschell (s. 189) og ophængt i nyere klokkestabel. JJF
fot. 1985. – Bell cast by Michael Carl Troschell 1760.

um. En tegning af Thurah med facaden til Stormga
de og en haveplan.
Litteratur: Erik Rode: Det Harboeske Enkefrue
kloster 1735 – 23de November – 1935, i Hist
MeddKbh. 3. rk. II, 1935-38, s. 96-139.
Se i øvrigt arkivalier og litteratur for forsvundne
københavnske kirker i almindelighed s. 223.
Beskrivelse ved Sven Rask, redaktionen afsluttet
1985.
1
H. Holck: Kiøbenhavns Sogne-Kirkers Beskrivel
se, samt Kirkernes Legata og Sogne-Gader med
meere, 1775, s. 112. og C. Rothe: Udsigt over Kjø
benhavns Kirkers Historie, med nogle statistiske Be
mærkninger, 1854, s. 55.
2 Jfr. HofmFund. X, 1-20.

Fig. 173. Nyere klokkestabel med klokke (fig. 172),
opstillet i gården bag det Harboeske Enkefru-kloster
(s. 189). JJF fot. 1985. – Modern bell-frames and bell
(fig. 172) in the courtyard of the Harboe Foundation for
Widows (Enkefru-kloster).
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THE HARBOE FOUNDATION FOR WIDOWS
The place of worship at this Foundation did not
follow the customary arrangements seen in
other institutions in Copenhagen. No chapel as
such was installed but a prayer-room which
was called »the church«. It is called this in early
published works on the churches of the city,
though usually with the additional note, that
this was not a real church.
The Foundation was a testamentary endow
ment
by
Christine
Harboe
dated
23rd
November 1735, and it opened in 1741. The
stipulations
of
its
charter
concerning
the
number of residents could not be met until
alterations were made to the buildings in 175460. Twelve ladies and a prioress were accepted,
all of whom had to be windows of the five high
est ranks.
The institution was established in the home
of its benefactor in Stormgade (fig. 170), which

underwent a number of enlargements at the
hands of leading architects of the period. Plans
and drawings by Elias David Häusser 1741,
Lauritz de Thurah 1756-60 and C. F. Harsdorff
1773. The prayer-room was arranged on the
first floor behind the four window bays at the
east end of the middle section.
The prayer-room (fig. 169) was part of the
private rooms of the prioress. Its original mea
surements were 6 m × 7.5 m, and in 1759 a
†pulpit by a Mr. Bals, cabinet-maker, was in
stalled. The rest of the furnishings hardly fall
into the category of church fittings, possibly
with the exception of the †organ or †har
monium purchased in 1880. Religious services
ceased in 1928, and the officiations of a visiting
chaplain, as laid down in 1749, were termi
nated. The Foundation is still in its original old
buildings.

Fig.

174.

Christians

Plejehus,

hovedbygningens

facade

til

Store

Kongensgade

(s.

195),

efter

Pflueg

1765.

–

Christian’s Hospital. Facade of the main building towards Store Kongensgade.

KIRKEN I CHRISTIANS PLEJEHUS
NOTER S. 199

indledning. Det tidligere Krigshospital
(jfr. s. 125f), nu kaldet Christians Plejehus, ef
ter Christian VII, flyttede 1767 fra Ladegården
til Store Kongensgade, hvor kommerceråd Gil
les Vilhelm Daemens store fabriksanlæg var
blevet ombygget efter tegninger af kaptajn
Christian Carl Pflueg, der også blev institutio
nens første direktør.1
Antallet af personer var oprindelig beregnet
til 300, men 1772 fandtes over 500, hvoraf hen
mod halvdelen var børn. Alle var formerede i
korporalskaber og underkastet militær disci
plin. Børnene havde undervisningspligt, men
der var ikke arbejdstvang for de voksne, som
dog viste stor interesse for at tjene lidt ekstra.
Da staten 1775 ønskede at hjælpe nogle han
delskompagnier til en god beliggenhed ved
Historisk

Danmarks Kirker, København

havnen og derfor flyttede Almindelig Hospital
til Sølvgades kaserne, besluttedes det at flytte
Christians Plejehus til kasernens voldfløj. Byg
ningerne i Store Kongensgade tænktes frem
over anvendt til Det kongelige Opfostrings
hus, som året efter nødtvunget måtte flytte
hertil fra sin ejendom på Christianshavn. I de
10 år Christians Plejehus forblev i Sølvgades
kaserne, benyttede institutionen den i disse
bygninger indrettede kirke, som er beskrevet i
forbindelse med Almindelig Hospital s. 206207. En omtale af Plejehusets forhold i Eckern
förde fra 1785 falder uden for dette værks
rammer.2
Det
kongelige
Opfostringshus
eller
Fattige
Børns Opfostrings Huus, som det benævnes i
fundatsen af 29. juni 1753, var oprettet, for at

13
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200 drenge »udi samme hus nødtørftig, men
dog ikkun med ordinaire føde, klæder og hus
geråd, så ringe og så hårdt, som sundheden vil
tillade, underholdes og forsynes, og der således
opfødes og opdrages, samt vænnes til idelig ar
bejde, at de kunne holde og anse hver employ
og condition, som dennem siden forekommer,
og tilbydes, for en forbedring i deres vilkår«.3
Institutionen indledte sin virksomhed 1. okt.
1755, da de første tre drenge ankom til det ny
opførte hus i Ovengaden oven Vandet på Chri
stianshavn. Den endnu eksisterende bygning er
opført af Johan Christian Conradi efter egne
tegninger og kom 1777 til at huse Søkvæsthu
set (jfr. s. 77f samt fig. 62). Stiftelsen rådede
ikke over nogen egentlig kirkesal, men en sal

Fig. 175. Situationsplan af Christians Plejehus. Teg
ning MN 1984, efter Pflueg 1765. – Site plan of Chri
stian’s Hospital.

mod haven på første salen benyttedes – foruden
til spisesal – til bøn, katekisering og undervis
ning, og i øvrigt gik børnene i Vor Frelsers
kirke. Ved flytningen til Store Kongensgade
kom institutionen i besiddelse af et til offentlig
gudstjeneste indviet kapel, og der fremsattes
ønske om, at Opfostringshuset måtte få egen
præst.4 Dette blev ikke imødekommet, og iføl
ge reskript af 2. okt. 1776 skulle børn og lærere
herefter søge Almindelig Hospitals kirke. Opfostringshusets lærere skiftedes dog hver søn
dag i perioden 1777-93 til at holde prædiken i
stiftelsens egen kirke, inden man samlet gik til
gudstjeneste i Almindelig Hospital.5 Herefter
benyttede institutionen kun kirken ved den år
lige højtidelighed på stiftelsesdagen, hvor bl.a.
elevernes arbejder blev udstillet i kirken, lige
som der fremførtes en kantate og holdtes en
festtale.
Disse
ceremonier
afløstes
dog
i
1860’erne af en skovtur.
En del af drengene blev benyttet til at lede
sangen ved gudstjenester i forskellige kapeller
og stiftelser, men 1859 blev de fritaget for at
synge i Almindelig Hospitals kirke og året efter
i Abel Cathrines stiftelseskirke. Tjenesten i Fre
deriks Hospital og Tinghusets kirker ophørte i
henholdsvis 1868 og 1878.6
Da Opfostringshuset så sjældent benyttede
lokalet, viste andre interesse for at anvende det
til møder mm. 1840 fik byens katolske menig
hed tilladelse til at afholde gudstjenester i ka
pellet, mens deres ny kirke, den senere S. Ans
gars kirke, blev opført. Menigheden valgte
imidlertid en anden løsning (jfr. DK. Kbh.By,
5, s. 355); til gengæld kom andre lejere til. Den
tilladelse, som Foreningen for historisk Folke
oplysning havde til at holde aftenmøder i salen,
blev imidlertid inddraget 1853, da publikum
støjede og urinerede i porte og gårde.7
29. juni 1880 flyttede Opfostringshuset til en
ny bygning på Kalkbrænderivej, men hvad der
herefter skete med kirkesalen, er uvist. Frelsens
Hær lejede lokalet 1887 og åbnede her sit andet
korps »Lille David« den 19. okt. – kun godt
fem måneder efter oprettelsen af det første dan
ske korps 8. maj. I den forbindelse blev rum
met indrettet i overensstemmelse med Hærens
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tradition, og det sidste kirkeinventar må derfor
senest på dette tidspunkt være blevet flyttet
herfra.
Frelsens Hær fraflyttede Store Kongensgade
1948,8 og lokalet har derefter bl.a. været indret
tet som maskinværksted. I dag benyttes salen
som fælles- og motionsrum for medlemmerne
af den andelsboligforening, der har købt byg
ningskomplekset.
Stiftelsen i Store Kon
gensgade har ikke haft rådighed over egen kir
kegård. Lemmerne fra Christians Plejehus blev
begravet på Garnisons kirkegård,9 mens Opfo
stringshuset havde ret til fire årlige begravelser
på S. Nikolaj kirkegård. Døde flere, skulle de
nedsættes på Assistens kirkegård.
Begravelsesrettigheder.

Ved Krigshospitalet i Ladegården blev en stu
dent ansat i august 1733 til at holde gudstjene
ster. Han blev beskikket som præst 19. febr.
1734.10 og fik 18. marts 1735 tilladelse til at tage
mølleren og hans folk fra valkemøllen, som lå
nær ved Ladegården, til alters.11 Kaldet var en
overgang forenet med det ved S. Hans Hospi
tal. 1783 fik provsten over Holmens provsti
besked om, at præsten ved Christians Plejehus
skulle kunne tale så meget tysk, at han kunne
klare sygeberettelser for de lemmer, der ikke
talte dansk.11
Opfostringshuset udgjorde ikke noget selv
stændigt kald, men stiftelsen gav præsten ved
Vor Frelsers kirke seks rdl. årligt i offer, tre
mk. pr. konfirmand og noget ved begravelser.
Offeret overførtes 1776 til præsten ved Almin
delig Hospital, mens de øvrige poster bort
faldt.12

December 1764 købte Chri
stian Carl Pflueg på institutionens vegne et par
ejendomme i Store Kongensgade, der strakte
sig helt ned til Bredgade (jfr. fig. 155, s. 172).
På grundene, den nuværende ejendom Store
Kongensgade 108, lå et stort fabriksanlæg, som
kunne ombygges til det ny formål. Pflueg leve
rede tegninger til en ombygning, og efter god-

Bygningshistorie.

Fig. 176. Bagbygningens nuværende facade til for
gården (s. 195). JJF fot. 1985. – The present facade of
the rear building towards the forecourt.

kendelse af N.-H.Jardin kunne byggeriet igangsættes
med
de
håndværksmestre,
som
Pflueg havde valgt – eksempelvis var Johan
Christian Conradi murermester og Joseph Zu
ber tømrermester.13
Til gaden opførtes et nyt forhus (fig. 174),
som var under tag i sommeren 1766, men ellers
skulle de eksisterende bygninger benyttes i
størst muligt omfang, hvilket »er årsagen,
hvorfor symmetrien og det zirlige ikke så me
get som bekvemmeligheden er blevet søgt og
anbragt«.14 Plejehusets grundplan blev da også
næsten identisk med Daemens fabriksanlæg,
således som dette er angivet på Geddes kort fra
1757 (fig. 155, s. 172). December 1767 blev
lemmerne overflyttet fra Ladegården. Kapellet
kunne dog først indvies 28. maj 1769, og byg
geregnskabet afsluttes 14. aug. samme år.

13*
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Fig. 177. Bagbygningens facade til forgården. Kirkesalen fandtes til højre for porten (s. 196), efter Pflueg 1765.
– Facade of the rear building towards the forecourt. The Chapel was to the right of the gateway. After Pflueg 1765.

Det uregelmæssige anlæg (fig. 175) bestod,
foruden af nogle småskure, af et forhus og et
baghus, hvortil der var føjet nogle lange side
bygninger. Institutionens kapel blev indrettet i
baghuset.
Det omfattende bygningskompleks er i dag
omdannet
til
andelsboligforening,
men
det
ydre har ikke gennemgået væsentlige ændrin
ger. Forhuset blev dog forhøjet med en etage
1881-82.
Ydre og grundplan. Når man kom gennem
forhusets port, gav kirkesalen sig til kende i

bagbygningen til højre for porten, dels gennem
de seks høje, rundbuede vinduer og dels ved
urskiven umiddelbart ved porten (jfr. fig. 177).
Den eneste adgang til den ca. 8 × 14,5 m store
sal fandtes i portgennemgangen.
Kirkesalen blev rimeligvis indrettet i en stå
ende bygning, hvilket kan forklare uregelmæsighederne
i
sydvæggens
vestre
del
(jfr.
fig. 178). Da der ikke fandtes kælder under
denne del af komplekset, fik kirken en åbenbart
tilfredsstillende – skønt ingenlunde imponeren
de – loftshøjde på ca. 4,5 m. I dag findes en

Fig. 178. Kirkens grundplan. 1:300 (s. 196), efter Pflueg 1765. – Ground-plan of the Chapel.
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kælder, som vel etableredes ved kompleksets
ombygning 1881-82.15
Indre. I det indre adskilte kirkesalen sig ikke
væsentligt fra tidens øvrige institutionskapeller.
Rummets
længdeakse
udnyttedes
som
symmetriakse (jfr. fig. 178). Et prædikestolsal
ter blev opstillet ved den sydvestre endevæg,
og i den modsatte ende, over indgangsdøren og
ved de to langsider, fandtes et tredelt pulpitur,
som hvilede på seks joniske træsøjler.16 To af
disse blev fornyet 1794 og beklædt med panel.17
Der var adgang til pulpituret ad to trapper lige
inden for døren (jfr. fig. 178). Et orgel var op
stillet på pulpiturafsnittet over døren, og på
hver af de to sidefløje var indrettet en lukket
stol.
Mens den skærmvæg, der skjulte opgangene
til prædikestolen, og udsmykningen af denne
var udført i træ, var vægdekorationerne i øvrigt
malede. 1776 gav malermester Lemohn over
slag på reparation af et stykke mur, som havde
været malet med brystpanel i oliefarve, samt af
et stort tæppe, som var malet på muren med
limfarve.12
Som led i forberedelserne til stiftelsens 100årsdag 29. juni 1853 ønskede direktionen, at
kirken måtte blive festligt dekoreret af maler
mester Bruus;18 men i en betænkning 1866 be
mærkedes, at kirken ved den lejlighed blot blev
noget oppudset, for at vægge og det malede
træværk ikke skulle se for afstikkende ud. Gul
vene, søjlerne under pulpituret og vinduerne
med karme var dog allerede da i en »højst op
løst tilstand« og blev derfor ikke rørt.12
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derfor være blevet nyanskaffet. For denne anta
gelse taler også det forhold, at fig. 181 stammer
fra arkitektens eget værk om institutionen.
Alterpartiet
blev
1777
beskrevet
således:
»mod gavlen et alter, hvis tavle er af snedkerog billedhuggerarbejde, ... i altertavlen en præ
dikestol sirligt malet, siraterne og vaserne på
denne indretning er forgyldte, til hver side der
af er et indelukke af gitterværk, hvor indenfor
er opgang til prædikestolen«.12
Prædikestolsaltret kronedes af en udskåret
dekoration med Jahves navn på hebraisk i en
trekant, omgivet af tre englehoveder i skyer og
stråleglans. *Træskiven (fig. 180), der måler
ca. 70 cm i diameter, er nu i De gamles Bys
kirke.
†Altersølv, 1772. I kaptajn Johann Christian
von Zieglers testamente var afsat midler til an
skaffelse af en oblatæske (9 lod 3 kvint) og en
vinkande (88 lod 2½ kvint) af sølv, som anskaf-

INVENTAR. Oversigt. En del inventar flyttedes til
Store Kongensgade fra kirken i Ladegården19 og er
derfor beskrevet i forbindelse med denne (s. 132f.).
Større
inventarstykker,
som
f.eks,
prædikestolsaltret, blev dog nyanskaffet 1768-69.
Den eneste bevarede genstand er tilsyneladende et
træskåret
Jahvemonogram
fra
prædikestolsaltret,
som i dag findes i De gamles Bys kirke. Hvornår – eller hvorfra – dette stykke er kommet hertil, vides
dog ikke.

†Prædikestolsalter, (fig. 181), 1768-69. Krigsho

spitalets kirke i Ladegården havde tilsyneladen
de ikke et prædikestolsalter, og et sådant må

Fig. 179. Snit gennem kirken (s. 197), efter Pflueg
1765. – Cross-section of the Chapel.
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Fig. 180. Bevaret udsmykningsdetalje fra prædike
stolsaltret (s. 197). De gamles Bys kirke. NE fot.
1985. – Preserved ornamental detail from the pulpit-altar.

fedes 1772 med mandens navn og våben stuk
ket på begge stykker.20
†Alterskranke, 1768-69, afbildet på fig. 181,

Fig. 181. Prædikestolsaltret
197). – Pulpit-altar.

efter

Pflueg

1765

(s.

men ifølge en synsforretning 1777 skulle jerngelænderet have seks messingknapper.12
†Stolestader. Ifølge synet 1777 fandtes på gul
vet til begge sider 20 »med døre indlukte« sto
le. Desuden en lukket stol på hver pulpiturarm.
Disse oplysninger stemmer ikke helt overens
med fig. 178, og den dér viste disponering af
inventaret kan derfor næppe være blevet fulgt i
detaljer. 1801 havde kirken fire indelukkede
stole med døre.21
1807 udlåntes de 17 i kirken værende bænke
til Vor Frue latinske skole, og 1811 tilbageleve
redes de 13.22 1855 opgav pastor Blædel at be
nytte kapellet til bibellæsning, da de nødven
dige bænke ikke kunne skaffes til veje.18
†Pengeblok, 1768-69. Ved kirkens indgang
fandtes en faststående tavle med lås og nøgle.23
†Ure. 1) 1768-69, opstillet i kirkens nordøstre
hjørne, med en urskive i facaden til gården (jfr.
fig. 177). Solgtes 1777, da det hverken kunne
vise rigtigt eller føre slag. 2) 1777. Forstande
ren fik derefter besked på at købe et nyt for
ca. 40 rdl. fra urmager Halling.12 Det gamle ur i
kirken repareredes 1803, men var 1807 i for
standerens forvaring.22
†Orgel, 1768-69. Kirkens positiv var opstillet
på pulpituret over indgangen til kirken, og her
fandtes det endnu 1796, da noget gitterværk
ved instrumentet blev malet blåt.24
†Ligbåre, 1768-69. Den ligbåre, som blev
overflyttet fra Ladegården, var ubrugelig ved
modtagelsen, og en ny må derfor være blevet
anskaffet. 1773 havde stiftelsen et smukt ligklæ
de og en ligbåre, som 20-24 af de stærkeste og
rørigste invalider, i ordentlig påklædning, bar
til Garnisons kirkegård.9 1768 havde stiftelsen
en jordpåkastelsesspade.17
†Klokker. Det er vanskeligt at afgøre, hvilke
af de mange omtalte klokker, der har været
benyttet til ringning til gudstjeneste eller bøn.
Dette må dog have været tilfældet for: 1) En
gammel, revnet klokke på 11 pund, muligvis
støbt af Troschell 1768-69,25 der 1787 omstøb
tes til: 2) Klokkestøber Ritzmann betaltes 1787
for en ny klokke på 15¾ pund, som skulle bru
ges til at ringe: morgen, middag, aften samt
ved bøn og spisning.17
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Pleye og Opdragelse allernaadigst oprettede Chri
stians Pleye-Huus i Kiøbenhavn, 1773, (af Christian
Carl Pflueg), s. 59.
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Fr. Olsen: Ladegaarden udenfor Nørreport i Kjø
benhavn og dens Kirke, i HistMeddKbh., 3. rk., I,
1934-35, s. 135.
11
LASjæll. Sjællands stifts Provstearkiver: Holmens
provsti. Indkomne breve 1623-1818. Pakke IV.
12 Breve og dokumenter.
13 Ordrebog 1764-69.
14 Jfr. note 9, s. 3.
15 Af en politirapport, vedlagt en byggesag fra 1939 i
Københavns bygge- og boligdirektorat, fremgår, at
der ikke er foretaget ulovlige bygningsforandringer i
mellembygningen siden 1881. Hermed menes vel, at
der ikke er foretaget ændringer af de bærende kon
struktioner siden ombygningen.
16 Brandtaksationen 1857.
17 Rgsk.
18 Kopibøger.
19
I den offentlige bekendtgørelse om auktionen over
Ladegården i januar 1768 er kirken med sine orna
menter indbefattet, men dette protesterede Plejehu
sets direktion energisk imod, da det forlængst var
blevet bestemt, at kirkens indre skulle føres til Store
Kongensgade (Ordrebog 1764-69). Ved Ladegårdens
aflevering til rådmand Lunding 17. jan. 1769 over
droges fra kirken kun 10 grønne gardiner, seks stæn
ger og et timeglas, hvilke sager alle var ubrugelige
(rgsk.). Ifølge skødet af 8. nov. 1768 solgtes dog og
så stolestader, prædikestol og alter.
20 Jfr. note 9, s. 57f.
21 Brandtaksation.
22 Inventarier.
23 Jfr. note 9, s. 56.
24
Rgsk.
Positivet
var
tilsyneladende
stumt
i
1880’rne; 1817-30 assisterede kapelmusikus Iver Fre
derik Bredahl og nogle af hans kolleger ved opførel
sen af kantater på stiftelsesdagen, men positivet næv
nes ikke som instrument (kopibogen 27. nov. 1830).
25 Klokkestøber Troschell betales 1769 i alt 53 rdl. 28
sk. i forbindelse med indretningen af Plejehuset
(ordrebøger).
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CHRISTIAN’S HOSPITAL
The military hospital Christian’s Hospital (Chri
stians Plejehus) earlier called the Military Hos
pital, moved from the Granary to Store
Kongensgade in 1767. A former factory (fig.
155) was rebuilt for the purpose after plans and
drawings by Captain Christian Carl Pflueg.
The building complex (fig. 175) accommo
dated more than five hundred inmates in 1772,
more than half were children. The chapel was
consecrated on 28th May 1769. Six years later
the institution moved into the barracks in Sølv
gade, as did Almindelig Hospital (the general
hospital). The buildings in Store Kongensgade
were taken over by the Home for Boys under
Royal Charter (Kongelige Opfostringshus) and
remained in its hands until 1880, although the
chapel was only used by the Home once a year
in connection with the celebration of Founder’s

Day. The buildings still stand. They under
went slight alterations in 1881-82, and it was
probably then that the chapel was dismantled.
A room earlier occupied by the chapel was used
by the Salvation Army’s second corps »Lille
David« between 1887 and 1948.
The chapel consecrated in 1769 was arranged
in the traditional manner in an interior measu
ring c. 8 m × 14.5 m (figs. 178 and 179). The
pulpit-altar (fig. 181), probably designed by
Pflueg, stood at the south-west partition wall.
At the opposite end there was a tripartite gal
lery with an organ above the main door.
The only surviving relic of the interior is a
wooden panel with the carved monogram of
Jehovah (fig. 180), now in the chapel of De
gamles By.

Fig. 182. Christians Plejehus’
segl, efter Pflueg 1765. – The
seal of Christian’s Hospital.
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dygtige personer. Med årene øgedes antallet af
sengeliggende til henved 300, men efter Kom
munehospitalets oprettelse 1863 afvikledes sygeafdelingen.
Da et nystiftet grønlandsk handelskompagni
1775 fik brug for kontorer og lagerplads ved
havnen, måtte hospitalet flytte til Sølvgade ka
serne, hvor en kirkesal med det fra Amaliegade
overflyttede inventar stod klar juni 1776. Han
delskompagniets
virksomhed
blev
imidlertid
indstillet seks år senere, og efter det østersøiskguineiske kompagni havde haft til huse i byg
ningen i fire år, kunne lemmerne vende tilbage
i oktober 1785. Kirkesalen blev dog først taget i
brug 9. jan. 1786.2
De sociale love af 1891-92 (om alderdomsunderstøttelse og sygekasser) skabte et nyt grund
lag for forsørgelsesvæsenet og aktualiserede en
udflytning fra de utidssvarende, brandfarlige
bygninger i Amaliegade. 1892 flyttede hospita
let til et bygningskompleks ved Nørre Allé, nu
De gamles By, der oprindelig var opført i
1880’rne til erstatning for Ladegården. I kirken
her findes endnu en del inventar fra Almindelig
Hospitals kirke. Ved udflytningen af Brønd-

Fig. 184. Almindelig Hospital. Beliggenhedsplan ef
ter Berggreens karréplan 1888 (s. 202). Tegning MN
1985. – General Hospital. Site plan after Berggreen’s
local map 1888.

stræde Hospital skete ingen forandringer ved
præsteembedet, der fortsat var forenet med
Abel Cathrines Stiftelse. Ved forordning af
3. juni 1809 blev fattigvæsenets kaldsret inddra
get til fordel for kongen.
Ligesom
i
Brøndstræde
Hospital
holdtes
morgen- og aftenandagt i kirkesalen, og de of
fentlige søndags gudstjenester var frem til
o. 1800 godt besøgt af folk fra byen. Den afta
gende søgning må i det mindste delvis sættes i
forbindelse med den indskrænkning af kirken,
som var en følge af hospitalets ombygning år
1800 (se ndf.), men 1803 lagde præsten dog
skylden på forgængeren og klagede over det
formindskede offer. Præsteofferet var blevet
afskaffet 1771, men genindførtes 1774 med den
udtrykkelige reservation, at præstetavlen aldrig
måtte præsenteres for lemmerne.3 Denne ind
skrænkning gik dog snart i glemme. Tavleom
bæring til fordel for præst og lemmer afskaffe
des 1876.
I de år hospitalet var flyttet til Sølvgades ka
serne (1775-85), deltes den dér indrettede kirke
med Christians Plejehus således, at de to insti
tutioner skiftedes til at benytte kirken om ons
dagen og til at holde første prædiken om søn
dagen. Når Almindelig Hospital havde første
prædiken, kunne denne først begynde klokken
10.30, da præsten også skulle prædike i Abel
Cathrines Stiftelse. Christians Plejehus kunne
derfor først holde gudstjeneste klokken 13.00.
Ellers begyndtes til sædvanlig tid klokken
9.00.4 På kirkens øverste galleri var anvist plads
for børn og lærere fra Det kongelige Opfo
stringshus.5
Segl, 1769, ovalt 2,3×2,5 cm. Motivet er La
zarus og hundene, der slikker hans sår.6 Ind
skrift med omløbende versaler: »Kiøbenh. Almind. Hospital 1769«. *Seglstampen, 7 cm lang,
af messing, opbevares i dag på Københavns
Bymuseum.
Kirkegårde. Ved hospitalets oprettelse anlagdes
en kirkegård uden for Østerport mellem Garnisons
kirkegård
og
befæstningen.
Indvielsen
fandt
sted 19. juli 1770.7 Kirkegården blev hurtigt for
lille, og den måtte derfor udvides. Plads-
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Fig. 185. Stue med sengeliggende lemmer o. 1885, indrettet i en del af den tidligere kirkesal. Fot. i Københavns
Bymuseum. – Ward with patients in the former Chapel c. 1885.

problemerne medførte dog også, at man nød
sagedes til at tage andre af fattigvæsenets kirke
gårde i brug, og da fattigvæsenet indtil 1801
blev
administreret
fra
Almindelig
Hospital,
skete en sammenblanding af begreber og be
nævnelser.8 En nærmere omtale af de forskelli
ge kirkegårde falder uden for dette værks ram
mer, men enkelte træk skal opridses kort.
Den ovf. omtalte kirkegård uden for Øster
port, der nu er en del af Garnisons kirkegård,
blev sidst benyttet af Almindelig Hospital
1858.9 Her nedsattes de lemmer, hvis begravel
se blev bekostet af privatpersoner, men hvortil
fattigvæsenet anviste jord. Ligene begravedes
en eller to gange om ugen i fællesgrave til 6
eller 12 lig.10
Nørre kirkegård, som benyttedes til de fattig
ste lemmer, lå på begge sider af den del af Go-

thersgade, der i dag strækker sig fra Farimagsgade til søerne. Denne kirkegård var rimeligvis
en efterfølger af den allerede 1546 anlagte fat
tigkirkegård uden for Nørreport (jfr. s. 40).
Indtil 1805 var det tilladt at græsse køer på ho
spitalets kirkegårde, men herefter blev græsset
udlejet. Først af hospitalets ligbærere, som for
indtægten skulle gøre lidt ved gravene, siden af
hospitalet selv.11 Kirkegården benyttedes ikke
senere end 1842 og groede derefter til. 1853
klagedes over, at den såkaldte gamle koppekirkegård var tilholdssted for vagabonder og løs
agtige fruentimmere, især fra Ladegården, som
bedrev utugt i det høje ukrudt og søgte nattely
mellem gravene og i de dybe, tilgroede
grøfter.12
1842-58 rådede hospitalet endvidere over en
kirkegård ved Farimagsgaden, omtrent hvor Esa-
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Fig. 186. Hospitalets facade. 1:750 (s. 204). Efter Wendt 1833. – The facade of the Hospital. After Wendt 1833.

jaskirken ligger i dag. Fra 1858 henvistes alle
begravelser fra Almindelig Hospital til Assistenskirkegården på Nørrebro, hvor der ind
rettedes en særlig afdeling til begravelser i så
kaldt frijord.
Hospitalets bygningsistohrie. 6. febr. 1765 er
hvervede fattigvæsenet en grund, der strakte
sig fra Amaliegade til den senere anlagte Told
bodgade.
Når
det københavnske fattigvæsen
gav sig i kast med et storstilet hospitalsprojekt i
Frederiksstaden – byens nyeste og fornemme
ste kvarter – har årsagen nok været, at det ikke
var muligt at finde et tilstrækkeligt stort areal
andetsteds inden for voldene.
Da alle bygninger i Frederiksstaden skulle
have samme etagehøjde og vinduesflugt, måtte
der søges kongelig dispensation, hvis man øn
skede at afvige fra normen. Dette var tilfældet

for Almindelig Hospital, og 20. juni 1766 fik
fattigvæsenets direktion tilladelse til at lade
bygningen opføre i overensstemmelse med et
af N. -H. Jardin forfattet rids.13 Opførelsen af
hospitalet
blev
overladt
bygmester
Johan
Chr. Conradi og murermester Place,14 der ar
bejdede efter Jardins tegninger. Disse er nu for
svundet, selv om hospitalets inspektør 1772
rykkede for at få dem udleveret til hospitalets
arkiv.15
Grundstenen lagdes 24. juli 1766, og 9. april
1769 blev hospitalet indviet. Komplekset be
stod oprindelig af en henved 130 m lang længe
med to korte sidefløje og et mindre fremspring
til gården, alt fire stokværk højt (kælder, 1., 2.,
og 3. etage) samt en udnyttet mansardetage.
1808 købtes den Dunzfeldske gård syd for ho
vedbygningen, og i løbet af 1800’rne udvidedes

Fig. 187. Hospitalets plan. 1:750 (s. 205). Efter Wendt 1833 – The plan of the Hospital. After Wendt 1833.
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Fig. 188. Almindelig Hospital under nedbrydningen september 1895 (s. 205). Fot. efter København Før og Nu
II, 1916. – The General Hospital durig nthe demolition in September 1895.

grunden atter, ligesom der opførtes en række
bygninger på grunden ned mod Toldbodgade
(jfr. fig. 184).
Hospitalet fraflyttede komplekset 1892, og i
efteråret 1895 blev bygningerne nedrevet for at
give plads for opførelsen af en række etagebo
liger.16
Hospitalets kirkesal. Pulpiturer og inventar i
den 1769 indviede kirke blev demonteret seks
år senere og flyttet til Sølvgades kaserne. Men
da hospitalet 1785 vendte tilbage til bygningen
i Amaliegade, og kirkesalen genindrettedes i
den gamle skikkelse,2 er det naturligt at give en
samlet redegørelse for denne og siden (s. 206f.)
omtale kirken i Sølvgade. Alt inventaret be
skrives s. 207f.
Kirken

i

Amaliegade

1769-75

og

1786-1800.

Traditionen tro indrettedes kirkesalen i hospita
lets fremhævede midtparti, men uden at sætte
præg på facaden. Det rektangulære kirkerum
23 × 28 alen (ca. 14,5 × 17,5 m) udfyldte hele
bygningens dybde og omfattede de to nederste
etager over kælderen.

Kirken var orienteret efter en øst-vest-gående længdeakse, sammenfaldende med hospitalskompleksets
symmetriakse.
Da
hovedind
gangene imidlertid var placeret i bygningens
længdeakse, hvor de lange korridorer løb ud i
midtpartiet, og der ikke fandtes direkte adgang
til kirkerummet udefra, opstod som følge heraf
en betydningsfuld tværakse. I skæringspunktet
mellem disse akser var alter og prædikestol pla
ceret (jfr. fig. 190).
Kirken kunne rumme 400 personer, og når
dørene mellem sygestuerne og pulpituret blev
åbnet, fik også sengeliggende lemmer lejlighed
til at overvære gudstjenesterne.17 Den usæd
vanlige
placering
af
prædikestolsaltret
ved
rummets midte har muligvis forbindelse med
dette forhold, men kan dog også være udtryk
for et ønske om at bedre kirkegængernes mu
ligheder for at høre og se, hvad der foregik ved
altret og på prædikestolen (jfr. Københavns
slotskirke, jfr. DK. Kbh.By, 5, s. 80f.).
Salens indretning kendes dels fra en udateret
etageplan (fig. 190), som antagelig viser situati
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onen o. 1790,18 dels fra forskellige korte beskri
velser.19 Desværre stemmer disse ikke helt
overens. Foruden diverse lukkede stole fandtes
1770: et »sakristi« (tilsyneladende skriftestolen)
bag altret, en degnestol ved siden af altret og et
eller andet sted på gulvet en døbefont omgivet
af et fontegitter.20
Det omløbende pulpitur hvilede på 14 glatte
træsøjler med terningformet postament og toskansk kapitæl. Søjlerne ses dels på fotografiet af
den reducerede kirkesal (fig. 193), dels på teg
ningen til genopstillingen i Sølvgades kaserne
(fig. 203), som er den eneste afbildning af pul
piturets brystning. 1789 nævntes, at der førte
to små vindeltrapper (»runde trapper«) fra gul
vet til pulpituret, hvor bænkene var opstillet på
to-trins forhøjning.21

Alt træværk i kirken var 1769 malet med per
lefarve, mens vægge og loft var gipset.22
Kirkesalen 1800-92. Forud for retableringen
af kirken i Amaliegade 1785 havde oberst Ernst
Peymann givet overslag og medsendt tegnin
ger til en mindre kirkesal. Københavns magi
strat afviste dog forslaget maj 1785, da kirken,
hvis den skal være i første etage alene, vil »både
blive for liden for hospitalets betjente og ansee
lige antal lemmer, også alt for lidet luftig især
om sommeren, både for præsten, der skal tale
og tilhørerne ...«.23
15
år senere gennemførtes imidlertid en kon
sekvent adskillelse mellem hospitalets lemmeog sygeafdeling, og i forbindelse hermed blev
henved en trediedel af kirkens nederste etage og
hele øverste etage inddraget og henlagt til syge
stuer efter approbation af Danske Kancelli ved
skrivelse af 26. april 1800.24 Som det fremgår af
fig. 192, flyttedes altret til rummets østre del,
hvor det opstilledes mellem to af de søjler, som
tidligere havde båret pulpituret, men som nu
bar
etageadskillelsen.
Bag
altret
opstilledes
prædikestolen, sandsynligvis flankeret af kir
kens to skriftestole. Langs væggene indrettedes
syv lukkede stole,25 som vist nok blev nedtaget
1852 for at skaffe mere plads.26
Kirkens udseende i den sidste tid kendes fra
et fotografi taget o. 1885 (fig. 193). Det anes, at
væggene da var malet som stenkvadre.

KIRKEN I SØLVGADE 1775-85

Fig. 189. Situationsplan visende Almindelig Hospi
tals og Christians Plejehus’ deling af Sølvgades Ka
serne 1775 (s. 206). Tegning af Georg Erdmann Ro
senberg. Forsvarets Bygningstjeneste. – Site plan
showing the division of the Sølvgade Barracks between the
General Hospital and the Christian’s Hospital 1775.
Drawing by G. E. Rosenberg.

Som nævnt ovf. flyttedes hospitalet 1775 til
Sølvgade kaserne, der var opført 1765-68. Ka
sernen var som den første i landet opført for
statsmidler og bestod af to bygninger i F-form
(for Frederik V). Da Almindelig Hospital kun
havde brug for fløjen mod Sølvgade, flyttedes
Christians Plejehus fra St. Kongensgade til den
anden (jfr. fig. 189). Begge institutioner forlod
nyindrettede
kirkesale,
men
det
besluttedes
kun at indrette én i forbindelse med Almindelig
Hospital, hvis kirke i Amaliegade nødvendig
vis måtte demonteres. Her fandtes også de sva
geste lemmer.
Kirken kunne etableres flere steder i kom-
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Fig. 190-191. Kirkesalen i Almindelig Hospital o. 1790 og i Sølvgades Kaserne. 1:300. 190. Udsnit af plan over
hospitalets første etage o. 1790 (s. 205). Kopi af Johan Andreas Meyer 1811. Kunstakademiets Bibliotek. 191.
Plan af kirkesalen i Sølvgades kaserne, første og anden etage (s. 207). Tegning af Georg Erdmann Rosenberg
1775. KSA . – The Chapels of the Hospital and the Sølvgade Barracks. 190. Detail from a plan of the ground floor of the
Hospital c. 1790. Copy by J. A. Meyer 1811. 191. Plan of the Chapel in the Sølvgade Barracks, ground and first floor.
Drawing by G. E. Rosenberg 1775.

plekset, og juli 1775 foreslog inspektør Hempel
en placering enten i bygningens første fire à
fem fag eller i vinkelen, hvor de to bygninger
hang sammen.15 Begge løsninger skulle give
bedre kommunikation i »disse til hospitaler så
ubekvemme
kasernebygninger«.
Men
forsla
gene blev ikke fulgt. November approberedes
de af stadsbygmester Georg Erdmann Rosen
berg udarbejdede tegninger til indretning af en
kirkesal i tre etager midt i Sølvgadefløjen
(fig. 191 og 203), og 29. juni 1776 kunne arbej
det afleveres.15
Når Hempels forslag ikke blev fulgt, kan år
sagen have været, at man ønskede en let adgang
til kirken fra gaden, hvilket blev opnået ved
den valgte placering, da der fra såvel gård som
gade var døre til midtpartiets stueetage. Herfra
førte trapper op til kirkens hovedindgange på
første sal og videre til pulpiturerne på anden og
tredje sal. Det kan også have spillet ind, at dette
rum målte 20 × 28 alen, og derved havde sam
me længde som kirkesalen i Amaliegade og
kun var tre alen smallere, hvilket har lettet gen
opstillingen af inventaret.

Da pulpiturerne kunne gøres bredere ved
gårdsiden end til gaden, godkendtes en opstil
ling af altret ved sydvæggen. Ved den endelige
indretning blev prædikestolsaltret dog anbragt
i kirkens nordside.27 De godkendte tegninger
blev altså ikke fulgt i alle detaljer.

INVENTAR. Oversigt. På grund af kirkens hyppige
flytninger har det ikke været muligt at etablere en
komplet inventarfortegnelse. Medtaget er alt, som
ikke med sikkerhed kan afgøres at stamme fra
Brøndstræde Hospital (jfr. s. 157), og hvorom der
vides mere, end blot at de har eksisteret. Udeladt er
eksempelvis en række inventarstykker, hvis eksi
stens udelukkende bevidnes af fig. 190. Til gengæld
er medtaget de genstande i De gamles Bys kirke,
som ud fra deres alder må antages at være anskaffet
til Almindelig Hospital.

†Prædikestolsalter, 1769, dog muligvis overflyt
tet fra Brøndstræde Hospital (jfr. s. 157). I den
ældste kendte opstilling stod alterbordet på et
kvadratisk podium (jfr. fig. 190). Herover var
prædikestolen, forsynet med en lang, lige trap
pe, for hvilken der 1789 fandtes en dør med
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Fig. 192. Udsnit af plan over hospitalets første etage
o. 1833, jfr. Wendt (fig. 187). 1:750. Kunstakade
miets Bibliotek. – Detail from plan of the Hospital’s
ground floor c. 1833, cf. fig. 187.

lås.21 Over stolen hang en himmel, kronet af en
vase.20 Under himlen fandtes 1770 (og endnu
1790) en forgyldt trædue, foræret af hospitals
præst Marcus Volquartz. Mens prædikestol og
himmel i lighed med det øvrige inventar 1770
var malet med perlefarve og havde forgyldte
prydelser, stod stolen 1815 ligesom det øvrige
træværk blåmalet.
Ved ombygningen år 1800 blev prædike
stolsaltret flyttet og samtidig forandret således,
at kurven placeredes i højde med alterbordet,
mens
himlen
tilsyneladende
kasseredes
(jfr.
fig. 192 og 193).
†Alterprydelser. Endnu 1781 stod et forgyldt
krucifiks, overført fra Brøndstræde Hospital,
på altret.28 1885 fandtes imidlertid en Kristusfigur efter Thorvaldsens (jfr. fig. 193). Rimelig
vis den 1,5 alen høje kallipasta figur, der blev
anskaffet o. 1880,29 og som en årrække stod på
altret i De gamles Bys kirke.30
†Alterklæder mm. 1770 nævntes,20 at det røde
fløjlsalterklæde med guldkniplinger fra Brønd
stræde hospitalskirke var blevet forøget og for
bedret. Af ny klæder opregnedes: et rødt fløjlsovertræk med guldkniplinger til prædikesto
len, et rødt trillesovertræk til alter og prædike

stol samt en sukkerdunsalterdug foræret af fru
Liebert. Sidstnævnte var bortkommet 1791,21
mens der 1815 omtaltes et alterklæde af hol
landsk lærred med brede kniplinger.31
Altersølv mm. Kalk med disk og alterkande
overførtes fra Brøndstræde Hospital (jfr. s.
156f.), men der anskaffedes to læderfutteraler
(fig. 158).15 Kalkfutteralet er forsvundet siden
1967, hvor det blev fotograferet, mens kande
futteralet endnu findes i De gamles Bys kirke.
Herudover nævntes 1770-1815 et lille hvidsøms
†kalkklæde og en stor malet †oblatæske af blik.
Berettelsessæt mm. Et †sæt af sølv overførtes
fra Brøndstræde Hospital (jfr. s. 157). Et †futte
ral til dette og en †tinflaske nævntes 1815.31 En
†kalk, (fig. 195), 1800’rne, fandtes endnu 1967 i
De gamles By. Den enkelt udformede kalk
havde på standkanten et mestermærke »MK«,
måske for Frederik Moritz Klose, der virkede i
København 1812-45 (Bøje I, 1979, s. 220). En
*vinkande, 1847, 18,5 cm høj, af sølv, men el
lers svarende til dåbskanden, blev anskaffet
1847 til brug ved kommunion på stuerne og
forsynedes året efter med indvielsesdato:32 »Al
mindelig Hospital den 9de Juli 1847«, graveret
med kursiv på korpus. Under foden fire stemp
ler:
mestermærke
for
Christian
Frederik
Clausen (Bøje I, 1979, 1502), Københavns
mærke 1847, guardeinmærke for Peter R. Hin
nerup og månedsmærke jomfruen. Stemplerne
er gentaget under kandens korpus. Kanden op
bevares nu i De gamles By i et læderbetrukket
*skrin, hvori der også er plads til disk, oblatæ
ske og kalk. I skrinet findes endvidere en kassationssedel fra 1962, omhandlende et hjemmeberettelsessæt og en alterkalk.
I præsteværelset i De gamles By findes end
videre en *kalk, (fig. 196), o. 1850, 21 cm høj,
af tin. Mellem den høje fod, der prydes af en
støbt frugtranke, og det keglestubformede bæ
ger er et cylinderformet skaft med skaftring.
Under bunden findes gørtlerens navn »Hans
Høy« og »Kiøbenhavn« med forhøjede typer,
henholdsvis skriveskrift og versaler.33
Alterudstyr. Et par *alterstager, (fig. 200),
1769?, 43 cm høje inklusiv lyspig. De kandela
berformede stager har tredelt fod med c-volut-
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Fig. 193. Kirkesalen i Amaliegade o. 1885. Fot. i Københavns Bymuseum. – Chapel in Amaliegade c. 1895.

ter hvilende på små løver og minder om sølv
stager udført o. 1725 (jfr. Vajsenhuset s. 118).
Ifølge 1770-inventariet var de »foræret nu af
samme ubekendte (som havde skænket alter
skammel og overtræk til prædikestolen)«. Det
er muligvis givernes initialer »PB« og »OS«,
som findes mellem fødderne over borgerlige
våbener for slægterne Bjørn/Bjørnsen og Sand
berg. Det aktuelle ægtepar kan ikke identifice
res. Nu i De gamles Bys kirke. Her findes end
videre et par *alterstager, (fig. 201), o. 1850,
41,5 cm høje inklusiv lyspig, af tin. Under
bunden stemplet »H. C. Høy 1834« for kvalite
ten engelsk tin.34 I 1770-inventariet nævnes i
øvrigt en †messinglysestage og en †saks, begge
dele var bortkommet 1791.21 Endelig omtaltes
1815
to †messinglysestager til brug ved berettelser.31

Danmarks Kirker, København

†Alterskranken bestod 1769 af et jernrækværk
med 10 messingknopper,22 og knæfaldet var
endnu 1815 betrukket med grønt plyds.31 Ved
ombygningen år 1800 blev skranken enten af
kortet, eller også anskaffedes en ny. Det på
fig. 193 synlige rækværk er uden knopper.
†Døbefont, 1769,15 af træ, ottekantet med udbugende midtparti afgrænset af profillister, rigt
profileret på fod og øvre del. Fonten var 1781
og 1789 opstillet bag et fontegitter med dobbelt
dør,21 som sandsynligvis blev fjernet i forbin
delse med ombygningen år 1800. 1885 stod den
til venstre for alterskranken (jfr. fig. 193). Frem
til 1942 benyttet i De gamles Bys kirke, men
1967 bortkommet.35
*
Dåbsfad, (fig. 194), 34,5 cm i tvm., af tin,
rimeligvis anskaffet 1769 samtidig med fonten.
Fanen er smykket med en bort af stemplede
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Fig.
194-195.
*Dåbsfad,
1769(?)
og
†sygekalk,
1800’rne. De gamles Bys kirke. NE fot. 1967. 194.
*Dåbsfad af tin, 1769(?) af Søren Madsen (s. 209).
195. †Sygekalk, 1800’rne, stemplet »MK« (s. 208).
194. – *Baptismal dish of pewter by Søren Madsen,
1169(?). 195. †Chalice for sick-visiting, 1800s, stamped
MK.

hjerter, inden for hvilken opdrevne bukler.
Mellem to af disse findes et mestermærke for
Søren Madsen og kvaliteten krontin.36 I dag i
De gamles Bys kirke ligesom en *dåbskande,
(fig. 197), o. 1850, 33,5 cm høj, af tin. Hans
Christensen Høy, hvis mærke (fig. 205) ses på
hanken, har lavet flere tilsvarende kander i
klassicistisk stil med fuglegæk, f.eks, findes en
nøje parallel i Skamstrup kirke (DK. Holbæk,
s. 834 med fig. 27). Foruden dåbsfadet nævntes
1770 et †vandfad af tin.20
†Stolestader. Antallet af stole og bænke varie
rer en del. 1770 nævntes foruden de lukkede
stole (jfr. ndf.): otte lange, seks middel og 13
små bænke på gulvet, samt 23 lange og 11 kor
te på galleriet. 1815 fandtes 24 blåmalede bæn
ke af forskellig størrelse samt en del løse stole:
seks gamle guldlæders, tre med grønt damask,
to blåmalede og tre gamle læderstole.
De på fig. 193 afbildede bænke er muligvis
anskaffet 1852, da de lukkede stole i brandtak
sationens beskrivelse erstattedes af 26 bænke.
†Skriftestole. 1770 omtaltes et »sakristi« bag
prædikestolen. Dette rum er vel blevet benyttet
som skriftestol; selve betegnelsen anvendes dog
først 1787,21 hvor det nævnes, at den har to
døre med lås. 1801 fandtes to skriftestole,25 og
1831 ønskede præsten, at der i stedet for de
gamle stole i skriftestolen måtte anskaffes en ny
med ryg.32
†Degnestol med bogstol fandtes 1770 ved siden
af altret, og 1787 omtaltes en med hængslet
dør.21
†Lukkede stole. Foruden den store direktionsstol nævntes 1775 14 »indelukte« stole for ho
spitalets betjente og tjenestefolk.15 Af disse sy
nes syv at have været større end de øvrige, og
nogle har muligvis været forsynet med vin
duer, mens andre kun har haft gardiner og kap
per. Det kan dog ikke afgøres med sikkerhed,
og antallet varierer en del fra beskrivelse til beFig. 198-199. Futteraler til kalk og alterkande 1769
(s. 208). NE fot. 1967. 198. †Kalkfutteral, tidligere
De gamle Bys kirke (s. 208). 199. *Futteral til alter
kande. De gamles Bys kirke (s. 208). – Cases for chali
ce and wine jug 1169. 198. †Chalice case. 199. *Case for
wine jug.

ALTERSØLV
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Fig. 196-197. *Sygekalk og *dåbskande o. 1850. De gamles Bys kirke. NE fot. 1967. 196. *Sygekalk af tin,
o. 1850 af Hans Christiansen Høy (s. 208). 197. *Dåbskande af tin, o. 1850 af Hans Christiansen Høy (s. 210). – *Pewter chalice for sick-visitin
197. *Baptismal ewer.
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at det har stået på Vallø, er bygget af Ramus37
og har fire stemmer, ét manual og anhangspedal. Dersom orglet stammede fra Vallø, var
bygmesteren dog snarere Peter Ulrik Frederik
Demant fra Dalum. Demant havde 1834 til
budt at bygge og forære et nyt orgel til slotskir
ken som erstatning for et tidligere leveret posi
tiv, der havde vist sig mangelfuldt.38 Kompo
nisten C. E. F. Weyses plejebarn, Ferdinand
Schauenburg Müller, udnævntes 1839 til kan
tor på Vallø, og til brug for dennes virke her
skrev Weyse 32 små orgelpræludier. I Schauen
burg Müllers forord til den trykte udgave af
præludierne anføres det, at de er »læmpede ef
ter et lidet Orgel og en svag Organist«.39
†Salmenummertavler. 1770 nævntes to tavler
til at skrive salmenumre på,20 og 1781 leverede
maler J. Pedersen Hald to sortmalede med hvi
de bogstaver til brug ved den ny salmebogs
indførelse i kirken (jfr. Arresthuskirken s. 93).
Kongen havde samme år skænket hospitalet
200 af de nyforordnede salmebøger, 110 med
Fig. 200. *Alterstage, skænket til hospitalet 1769 af
ukendt (s. 208). De gamles Bys kirke. NE fot. 1967. – *Altar candlestick donated to the Hospital by an un
known person 1769.

skrivelse. Ved ombygningen år 1800 nedlagdes
direktionsstolen, men der bibeholdtes syv luk
kede stole langs væggene, muligvis fjernet 1852
(jfr. †stolestader).
Et lille †skab til at forvare alterklæder mm. i
omtaltes 1770-81.
†Pengetavler. 1769 anskaffedes to. Den ene
med fordæk og påskrift for de herværende fat
tige lemmer, den anden, uden fordæk, for præ
sten.15 1815 nævntes endvidere fire fattigbøsser af
blik.31
†Orgler: 1) skænket 1866(?) af pastor Lauritz
H. Schmidt. 2) 1878 blev et større anskaffet.29
Muligvis var det dette instrument, der indtil
1908 stod i De gamles Bys kirke, og om hvilket
Organist- og Kantorembederne 1906 beretter,

Fig. 201. *Alterstage af tin, o. 1850 af Hans Chri
stiansen Høy (s. 209). De gamles Bys kirke. NE fot.
1985. – *Altar candlestick of pewter by Hans Chri
stiansen Høy c. 1850.
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stor og 90 med lille »stil«, hvoraf 30 var med
spænder
(jfr.
Børnehuset
på
Christianshavn
s. 59).21 Salmenummertavlerne var endnu i be
hold 1815, men den på fig. 193 synlige er af en
anden type, beregnet til løse tal.
†Belysning. 1776 skænkede etatsråd Ryberg
en †glaslysekrone med otte store og otte små ar
me, ophængt i en nileddet jernstang med for
gyldte træknapper over leddene og jernløv
værk under.28 Ved flytningen 1785 mistede op
hænget tre led.21 Sidst nævnt i 1815-inventariet.
Den †messingkrone, som ses på fig. 193, blev
skænket o. 1880.29 Kronen er næppe identisk
med den i forhallen til De gamles Bys kirke
ophængte. 1770 nævntes tre †lysearme, hvoraf
en stammede fra Brøndstræde hospitalskirke
og en fra Vester Hospital, mens den sidste var
skænket af en auktionskone.
*
Kirkeskibet, 1800’rne, der ses på fig. 193, er
nu ophængt i De gamles Bys kirke. Modellen
»Haabet« (fig. 202), forestillende en klipper fra
o. 1850,40 er ca. 2,3 m lang.
En *klokke, 1834, 46 cm i tvm., helt svaren
de til den i Abel Cathrines Stiftelse (s. 165),
med versalindskrift: »Kiøbenhavn Almindelige
Hospital I. I. Ritzmann 1834«, findes ophængt i
den åbne lanterne over De gamles Bys kirke.
†Klokker skulle være overført fra Brøndstræ
de Hospital (jfr. s. 157), men da den største var
revnet og den mindste for lille, købtes 1769 to
klokker, en stor og en lille, af klokkestøber
Troschell.15 Klokkerne ringede til bøn, spisning
og gudstjeneste, og for at de kunne høres, øn
skedes en †klokkestol opstillet midt i gården
ca. 20 alen fra kapellets mur.15 I 1790’rne nævn
tes en klokkestol i kvisten på vaskehuset,21 men
på et fotografi fra 1892 ses en fritstående klok
kestol i gården (fig. 204).
KILDER OG HENVISNINGER
RA. Regnskaber 1660-ca. 1848. Fattig- og forsørgelsesanstalter, stiftelser og legater. Almindelig Hospitals
rgsk. 1781-1800.
KSA. Almindelig Hospital. Journalsager om diver
se emner 1780-1860. – ditto 1808-62. – ditto 1779ca. 1860. – Inventarier 1856-63. – Pastor R. P. Ras
mussens manuskripter, notater, billeder mm. til op
lysning af hospitalets historie. – Københavns fattigvæ-
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Fig. 202. *Kirkeskibet Haabet, 1800’rne (s. 213). De
gamles Bys kirke. NE fot. 1985. – *Model ship
»Haabet« presented to the Chapel, 1800s.

sen: Dokumenter vedr. Alm. hospital og Abel Ca
thrines stiftelse 1765-1801. – Dokumenter vedr.
Alm. hospital, Abel Cathrines Stiftelse, Uldmagasi
net mm. 1782-99.
Tegninger.
Kunstakademiets
Bibliotek:
Ombygningsforslag af Johan Andreas Meyer 1811. Blandt
disse en kopi af en ældre tegning, udført o. 1790,
(fig. 190), jfr. note 18.
KSA. Meget omfattende samling, som bl.a. tæller
tegningerne til kirken i Sølvgade (fig. 191 og 203),
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Pengevæsen, Legater, Historie etc., 1833. – R. P. Rasmussen: Almindel
1769-1892, 1940. – Harald Jørgensen: Fra lemmestif
telse til moderne plejehjem, 1969.
Se i øvrigt arkivalier og litteratur for forsvundne
kirker i almindelighed, jfr. s. 223.
Beskrivelse ved Sven Rask og Ole Olesen (orgler),
redaktionen afsluttet juni 1985.
1 Den historiske indledning bygger hovedsagelig på
den ovf. anførte litteratur.
Kbh. Beskriv. II, 343f. Af en skrivelse fra
biskop Balle til Københavns borgmestre og råd af
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2 Jonge:
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Fig. 204. Almindelig Hospitals gårdsplads 1892 (s. 213). Fot. efter København Før og Nu II, 1916, s. 193. – Courtyard of the General Hospita
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39
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ved Gudstjenesten. Udg. af F. Schauenburg Müller,
1843.
40
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THE GENERAL HOSPITAL
The General Hospital came into existence when
Brøndstræde Hospital and Konventhuset (housing
the
poor-law
administration)
were
amalga
mated
and
moved
to
new
buildings
in
Amaliegade. The institution (fig. 184) was de
signed by N. H. Jardin (facade, fig. 186) and its
inauguration took place on 9th April 1769. To
begin with, the capacity of the hospital was
sixteen bedridden patients, two hundred pa
tients incapable of work, and four hundred in
mates capable of employment. The number of
bedridden patients increased in time to the re
gion of three hundred, but after the Kom
munehospital was established in 1863 the infir
mary at the General Hospital was closed down.
In 1892 the General Hospital moved to buil
dings near Nørre Allé, now the old-age home
De gamles By, built in the 1880s. And the chapel
here contains some of the furnishing from the
chapel of the General Hospital. The buildings in
Amaliegade were demolished in 1895.
In 1775-85 the general hospital was installed
in the barracks in Sølvgade, which it shared
with Christian’s Hospital (see fig. 189). The two
institutions shared a chapel in the central Sølv

gade wing of the former barracks. It was de
signed by Georg Erdmann Rosenberg (fig. 191
and 203). All the furnishings and fittings (in
cluding the galleries) had been transferred from
the chapel in Amaliegade. In 1785 the general
hospital
returned
to
its
buildings
in
Amaliegade.
When the general hospital lay in Amalie
gade, the chapel was arranged on the ground
floor and first floor of the projecting central
bays above the cellar. The floor area was 23 ×
28 alen (about 14.5 m × 17.5 m). After its re
turn to Amaliegade in 1785 the furnishings and
fittings with the gallery were put up as before,
and the oldest known floor plan form c. 1790
(copy from 1811 reproduced in fig. 190) is pre
sumably by and large the same as in the origi
nal chapel.
Already by 1785 there were plans for redu
cing the size of the chapel, but this did not take
place until 1800 when the entire first floor and
almost a third of the ground floor were re
quisitioned for other purposes (fig. 192). The
appearance of the chapel in its last phase is
known from a photograph c. 1885 (fig. 193).

Fig. 205. Detalje af fig. 197, gørtlerens stempel på hanken. NE fot.
1967. – Detail of fig. 197, the masterfounder’s mark on the handle.

Fig. 206. Bedesalen set mod nordøst. Udateret fot. i KglBibl. – Chapel seen towards the north-east.

BRØDREMENIGHEDENS BEDESAL
NOTER S. 220

Historisk indledning. 12. marts 1783 fik herrnhutternes brødresocietet i København (oprettet
1739) bevilling til at holde forsamling i egen
bygning – helst om det kunne ske til gården.1
Der købtes nogle ejendomme i Stormgade, og
det følgende år indviedes en forsamlingssal.
De bedrede forhold trak øjeblikkeligt inter
esserede til, og medlemsskaren talte 1789 462
personer. Det var imidlertid ikke en varig
fremgang, og frem til 1814 dalede medlemstal
let til 207. Da indtrådte en vending. 1815-16

opstod et livligt røre om societetet, og møder
ne fik en tilslutning som aldrig før. Det blev
nødvendigt at skaffe mere plads, og 13. nov.
1816 kunne en nyindrettet sal med plads til 600
mennesker indvies. Forsamlingerne antog snart
karakter af offentlige gudstjenester, og samti
dig steg besøgstallet stadig. Påskedag 1818
måtte henved 200 personer afvises, da salen var
så overfyldt, at man frygtede balkonerne skulle
bryde samme. Og nytårsdag 1828 blev det end
og nødvendigt at afvige fra den sædvanlige skik
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Fig. 207. De af Brødremenigheden 1783 erhvervede
ejendomme. Beliggenhedsplan efter Gedde 1757. A
markerer beliggenheden af den 1784 indviede bede
sal. Tegning MN 1985. – The property acquired by the
Moravian Brethren in 1783. Site plan after Gedde 1757.
A: denotes the position oft the Chapel consecrated in 1784.

at holde midtergangen mellem brødre og søstre
fri. Til trods for de mange mennesker var der
den største stilhed og andagt i salen, men »luf
ten i den lille sal blev så fyldt med damp, at
lysene begyndte at gå ud«.
Den store tilslutning til møderne medførte
dog ikke en væsentlig fremgang for societetet,
da kun få søgte optagelse, og i 1830’rne indled
tes en tilbagegang. 1848 var medlemstallet sun
ket til 64, og senere i århundredet skrumpede
societetet ind til at omfatte en lille snes med
lemmer. Ved at udleje salen til forskellige for
mål, f.eks, anglikansk gudstjeneste, Det danske
Missionsselskabs vintermøde (fra 1822),2 og
Valgmenigheden,
kunne
brødremenigheden
beholde bygningerne til 1918, da ejendommen
blev
solgt
til
Københavns
Håndværkerfor
ening. Societetet i København blev formelt op
løst pr. 1. april 1923.
Mens de offentlige søndagsforsamlinger ikke
gavnede brødremenigheden på længere sigt, fik
Fig. 208. Projekt 1783. 1:300 (s. 218). Archiv der
Brüder-Unität, Herrnhut. – Project 1783.

de afgørende betydning for den religiøse væk
kelses gennembrud i almindelighed, idet de fle
ste københavnske vakte på et eller andet tids
punkt må formodes at have haft forbindelse
med societetet. Endelig siges talerstolen at være
den eneste, hvorpå Søren Kierkegaard, hvis far
var medlem af menigheden, har stået.
Bedesalens indretning. 1783 erhvervede brød
remenigheden et par ejendomme i Stormgade
(jfr. fig. 207), som senere fik numrene 21-23.3
Bedesalens bygningshistorie er kun lidt kendt,4
og den følgende redegørelse hviler hovedsage
lig på beskrivelserne i brandtaksationerne og de
fotografier, som blev taget forud for bygnin
gernes nedrivning.
I Herrnhut findes en etageplan med tilhøren
de opstalter af et pulpitur (fig. 208).5 Dette ikke
realiserede projekt omfattede en rektangulær sal
med indgange (fra grundens niveau?) i nord og
vest. I nord ses endvidere et bredt pulpitur,
hvorunder et orgel skulle opstilles. Ved projek
tets udarbejdelse er der taget hensyn til sidehu
sets beliggenhed, hvorfor der ikke er angivet

BYGNINGSHISTORIE

vinduer i nordvæggens østre del. Til gengæld
har det ikke været muligt at indsætte vinduer i
østvæggen, da denne stod i skellet til naboens
bebyggede grund. Projektets væsentligste fejl
er dog, at salens tænkte bredde (60 fod) langt
oversteg grundstykkets. Der var kun plads til
en halvt så stor bygning.
Den ældste bedesal indrettedes i et nyopført
baghus til nr. 21. Bygningen havde kvadratisk
grundplan 17¾ × 17¾ alen (ca. 11,75 × 11,75
m), og bedesalen, der lå over en høj kælder, fik
en loftshøjde på 9¼ alen (ca. 5,75 m). Til går
dene i nord og syd indsattes tre fag vinduer,
mens der i de to østligste fag, hvortil der stødte
sidehuse, opstilledes et pulpitur, hvilende på to
riflede søjler og forsynet med brystværk, pry
det af tre festoner. På dette anbragtes et positiv
(se Orgler). Det vides ikke, hvorledes adgangs
forholdene til salen har været, men der må have
været en forbindelse til trappeforløbet i det
nordre sidehus og hermed til de køkkener, som
lå i umiddelbar tilknytning her til. Dér har
brødrenes kærlighedsmåltider (te og boller) så
kunnet tilberedes.
Forud for udvidelsen 1816 erhvervede brødre
ne et stykke af nabogrunden i vest. Her opfør
tes en lavere tilbygning med to vinduesfag og
et trappehus ved nordsiden (jfr. fig. 209).
18. aug. var arbejdet så vidt, at væggen til den
gamle
bedesal
kunne
gennembrydes,
og
13. nov. 1816 blev den nyindrettede sal taget i
brug.6 Lokalet havde nu en gulvflade på ca. 10
× 18 m, og var orienteret efter en nord-sydgående tværakse, idet det liturgiske bord (taler
stolen) blev opstillet foran det midterste af de
fem vinduer i den nordre langvæg (jfr.
fig. 206). Ved de tre andre sider opstilledes et
nyt pulpitur, båret af seks toskanske søjler, som
mod salen kronedes af en balustrade over en
tandsnitprydet gesims. På fig. 210 ses, at det
østre afsnit sekundært er blevet adskilt med de
på fig. 206 synlige vinduer, idet den kraftige
hulkel, der formidler overgangen mellem væg
gene og det gipsede loft, er brudt. Over for det
liturgiske bord stod et orgel på pulpituret (jfr.
fig. 210). Vægge og træværk var hvidmalet,
med enkelte forgyldte partier.7
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Fig. 209. Brødremenighedens bedesal i baghuset til
Stormgade 21. Til højre ses de to vinduesfag og
trappehuset, som tilbyggedes 1816 (s. 219). Sophus
Bengtsson fot. 1931. – The Moravian Brethren’s Cha
pel in the rear building of no. 21 Stormgade. On the right
can be seen the two bays with windows and stair turret
added in 1816.

Bygningerne
blev
nedrevet
februar-marts
1931 i forbindelse med en udvidelse af Natio
nalmuseet.8

INVENTAR. Oversigt. Det meste er forsvundet,
men dele af det nagelfaste inventar (d.e. paneler, pul
piturer, nogle vinduer mm.) er stadig bevaret, da
Nationalmuseet
i
nedrivningsbestemmelserne
forbe
holdt sig ret til at udtage genstande af »museumsmæssig interesse«.9 Endelig findes orglet i S. Jørgens
kapel i Roskilde.

Salen havde intet alter, men på et podium ud
for nordvæggens midterste vindue stod det †li
turgiske bord, også kaldet taler- eller prædike
stol, forsynet med en løs pult og dækket af et
mørkt klæde.
†Stoleværket
bestod
af
enkle,
hvidmalede
bænke med ryglæn, oprindelig ordnet i to
grupper for henholdsvis brødre og søstre.
*Orgel, med otte stemmer, bygget o. 1800.
Den oprindelige disposition synes at have
været:
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Manual (C-c'"):

Principal 8'
Octav 4'
Fløjte 4'
Quint 2⅔'
Octav 2'
Mixtur
Trompet 8'

Ombygget
1829
af
Marcussen
&
Reuter,
Vr. Sottrup,10 der gav det følgende disposition:
Manual (C-c'"):

Principal 8 Fuss
Gedackt 8 Fusston
Gambe 8 Fuss
Octave 4 Fuss
Flöte 4 Fusston11
Quinte 2⅔ Fuss
Superoctave 2 Fuss

Orglet stod i kirkesalen indtil dennes nedriv
ning 1931,12 hvorefter det flyttedes til S.Jørgensbjerg kapel i Roskilde.13 I forbindelse med
flytningen udskiftede Th. Frobenius & Co.,
Kgs. Lyngby, luftforsyningsanlægget og en del
af piberne. Orgelfacaden (fig. 210) er tredelt med
fremadbuget midtparti. Det påfaldende enkle
orgelhus er helt uden udsmykninger, bortset
fra profillister og en svagt udkraget hovedge
sims. En del af piberne er attrapper, udført af
malet træ.14 Opstilling på sydvæggens pul
pitur.
†Positiv, bygget af Daniel Wroblewsky, Kø
benhavn,15 formentlig identisk med det positiv
med pedaler og fire registre, der omtales i
brandtaksationen 1797.
En †pengeblok ses på fig. 206 ved siden af
døren.

KILDER OG HENVISNINGER
Arkivalierne fra det københavnske brødresocietet fin
des i Archiv der Brüder-Unität, Herrnhut, DDR.
Rubrik 19 E omfatter Nachrichten von Kopenhagen
1740-1906. Dele af dette materiale findes som mi
krofilm på Institut for dansk Kirkehistorie i Køben
havn og er udnyttet af Kaj Baagø (se ndf.), men
desværre gælder dette ikke pakker som f.eks. »Ak
ten betr. Versammlungssaal in Kopenhagen 1783«
eller »Konfirmation der Konzession für den Ver-

Fig. 210. Bedesalen med *orglet (s. 220) på det sønd
re pulpitur. Sophus Bengtsson fot. 1931. – Chapel
with *organ in the south gallery.
sammlungssaal 1817«. Disse pakker har det ikke væ
ret muligt at gennemgå, men de er dog blevet efter
set for tegninger af Hans Christian Gulløv, Institut
for Eskimologi ved Københavns Universitet, som
takkes herfor.
Tegninger. Bygningernes omrids fremgår af flere
tegninger i KSA Byggesager vedr. nedrevne ejen
domme, men pålidelige etageplaner findes ikke.
Litteratur. Kaj Baagø: Vækkelse og kirkeliv i Kø
benhavn og omegn i første halvdel af det 19. århund
rede, 1960, s. 18-29.
Se i øvrigt arkivalier og litteratur for forsvundne
kirker i almindelighed, s. 223.
Beskrivelse ved Sven Rask og Ole Olesen (orgler),
redaktionen afsluttet juni 1985.
1

Indledningen bygger hovedsagelig på det under
litt. anførte værk af Kaj Baagø.
2 Berlingske Tidende 1 .juli 1923.
3
Matr. 196-97/1806 Vester kvarter. I forbindelse
med udvidelsen af bedesalen 1816 erhvervedes et
stykke
af matr. 195/1806 som
tillagdes matr.
197/1806.
4 Jfr. kommentaren til Kilder og Henvisninger.
5 Dette skulle være den eneste tegning af den køben
havnske bedesal, som i dag findes i Herrnhutarkivet
(jfr. kilder og henvisninger). Om der eksisterer
overslag eller lignende til projektet, vides ikke.
6
Diarien und Berichte der Sozietet 1800-1887. Mi
krofilm på Institut for dansk Kirkehistorie.
7
Den enkelt indrettede sal har på visse punkter,
f.eks. placeringen af det liturgiske bord og udform
ningen af panelet bag dette, ligheder med brødreme-

PROJEKTEREDE KIRKER
I KØBENHAVN
1600-1750
INDLEDNING
NOTER S. 241

Den lange stilstand i kirkebyggeriet, der over
hele landet var indtruffet ved reformationen,
ophørte i København fra og med Christian IV.s
regeringstid. I de følgende to århundreder plan
lagdes flere nye kirker i residensbyen, rigets
hovedstad, ligesom der gennemførtes en række
ombygninger på allerede eksisterende kirker.
Hovedparten af de københavnske kirkepro
jekter knytter sig til bygninger, der før eller
senere blev opført og er derfor i »Danmarks
Kirker« beskrevet sammen med disse. Tilbage
bliver enkelte projekter, der ikke tidligere har
været genstand for en nærmere behandling i
»Danmarks Kirker«, eftersom de ikke er ind
gået som forarbejder til senere fuldførte kirker.
Ældst er to kirkeprojekter fra Christian IV.s
tid: Kirken ved Gammel Mønt (s. 241) og S. Anna
Rotunda, en tolvkantet monumentalkirke, som
1640 påbegyndtes i den nyanlagte bydel NyKøbenhavn (s. 243). Fælles for de to planlagte
kirker er, at hverken tegninger eller projektbe
skrivelser kendes, og kildematerialet består ho
vedsageligt af oplysninger om det arbejde, der
faktisk blev udført på bygningerne. For Kirken
ved Gammel Mønt er materialet meget spar
somt, mens S. Anna Rotunda kan skildres for
holdsvis udførligt, omend med mange uafkla
rede punkter.
Foruden disse projekter findes yderligere vid
nesbyrd om planlagte kirker fra 1600’rnes første
halvdel, men oplysningerne er her så spar
somme, at de ikke vil blive gjort til genstand

for særlig omtale. Det gælder et skitseagtigt
projekt til en udvidelse af København, udført
antagelig mellem 1606 og 1618.1 Her er i den
nye bydel angivet signaturer for tre kirker: Tri
nitatis kirke, S. Annæ og Kristkirken, de sidste
placeret over for to store bygningskomplekser
med børs, rådhus, tøjhus og kornhus (fig. 1).
Hele tegningen bærer dog i så høj grad præg af
at være en foreløbig byplanvision, at der næppe
har ligget konkrete projekter til grund for de
enkelte bygninger. Den planlagte Kirke uden for
Vesterport nævnes en enkelt gang 1618 uden
nærmere detaljer, og den er antagelig snart op
givet til fordel for Kirken uden for Nørreport
(s. 39f.).2 Den nye bydel Christianshavn, der
grundlagdes 1618, fik 1635-40 en midlertidig
kirke af beskedent omfang, der først i 1680’erne
afløstes af den nuværende Vor Frelsers kirke.
Men forinden havde både Christian IV og hans
efterfølger, Frederik III syslet med planer om at
opføre en monumentalkirke her (DK. Kbh.
By, 2, s. 469-73). En række udkast til central
kirker, to mærkede med Frederik III.s navne
træk, kan muligvis have sammenhæng med
denne konges planer for Christianshavn, men
er også sat i forbindelse med Henrik Rüses Kastelsprojekt fra 1661, hvor en centralbygning er
indtegnet (DK. Kbh. By, 2, s. 410).3
Christian IV.s enevældige efterfølgere følte et
stadig mere presserende behov for et nyt, præ
sentabelt residensslot til afløsning for det for
ældede Københavns slot. Det affødte i anden
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del af 1600’rne forskellige slotsprojekter med
tilhørende kapeller. Af disse er Lambert van
Havens projekt til et nyt residensslot på Slots
holmen o. 1680-87 allerede behandlet i forbin
delse med forgængerne for Christiansborg
slotskirke (DK. Kbh. By, 5, s. 52-57). Hertil
kommer et projekt til et residensslot i København,
udført efter 1660, muligvis af Hans van Steenwinckel III (s. 266). Dets nøjagtige placering
fremgår imidlertid ikke af de bevarede tegnin
ger. 1693f. udarbejdede den svenske hofarkitekt
Nicodemus Tessin d.y. et udkast til et residensslot
på Sophie Amalienborgs grund (s. 272). Heller
ikke dette nåede ud over tegnebordet, men Tes
sins skitser og notater gør det dog muligt at
danne sig et indtryk af den projekterede slots
kirke.
Københavns fortsatte vækst nord og øst for
den gamle bykerne gav i 1700’rne anledning til

flere overvejelser om opførelsen af en ny sog
nekirke. Fra 1736 kendes fra kilderne et projekt
til en rundkirke i Ny-København, udført efter Ni
colai Eigtveds tegninger (s. 284).
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KIRKEN VED MØNTEN O. 1610
NOTER S. 242

Det gamle S. Clare klosterkompleks overgik
efter reformationen til andre formål. Kloster
kirken benyttedes 1574-85 af den tyske menig
hed og blev derefter kanonstøberi, mens andre
bygninger indrettedes til Møntergård. Områ
det gik derfor indtil 1630’rne under betegnelsen
»Mønten« (jfr. s.32f.).1
Christian IV besluttede o. 1610 at opføre en
ny kirke ved Mønten, som dels skulle betjene
den kirketomme nordøstlige del af bykernen,
dels – ifølge J. L. Wolf – skulle tjene »højloflig
Ihukommelse Dronning Anne Catharine, som
da lefvede, til et udødeligt Nafn udi Danmarck«. Bygningens fundament og grundvold
blev lagt, »men som Krigen (1611-13) angick,
fik den Bygning ingen Fremgang, og i midler
Tid Krigen varede, da bortkaldte Vor Herre

den S (alig) høyloflig Dronning aff Verden, der
med bleff det som det tilforn var. Oc samme
Platz til anden Borgerlig Bygninger aff Henrich
Møller forvent oc bebygget«.2
Kirkens planlagte beliggenhed var på et grund
stykke syd for Møntergade, omfattende dele af
grundene matr.nr. 108 og 109-17, Købmager
kvarter (fig. 2). Disse grunde ejedes 1653 af ren
temester Henrik Müller, som opførte 10 vånin
ger herpå.3
Bygningsarbejdet indledtes 27. aug. 1610 og
fortsatte indtil 10. nov. samme år. De medvir
kende murere og kalkslagere betaltes for ar
bejde ved fundamentet til »dend nye Kiercke,
hans Mayt. aff grunnden will lade opmure
weed Mønnten«, efter bygmester Bertell Lan
ges kvittering. Til fundamentarbejdet medgik
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bygninger indrettedes til Møntergård. Områ
det gik derfor indtil 1630’rne under betegnelsen
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Christian IV besluttede o. 1610 at opføre en
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Ihukommelse Dronning Anne Catharine, som
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blev lagt, »men som Krigen (1611-13) angick,
fik den Bygning ingen Fremgang, og i midler
Tid Krigen varede, da bortkaldte Vor Herre

den S (alig) høyloflig Dronning aff Verden, der
med bleff det som det tilforn var. Oc samme
Platz til anden Borgerlig Bygninger aff Henrich
Møller forvent oc bebygget«.2
Kirkens planlagte beliggenhed var på et grund
stykke syd for Møntergade, omfattende dele af
grundene matr.nr. 108 og 109-17, Købmager
kvarter (fig. 2). Disse grunde ejedes 1653 af ren
temester Henrik Müller, som opførte 10 vånin
ger herpå.3
Bygningsarbejdet indledtes 27. aug. 1610 og
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kende murere og kalkslagere betaltes for ar
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1619 indviedes den nye Holmens kirke, der var
indrettet i Bremerholms gamle ankersmedje.
(DK. Kbh. By, 2, s. 3).6
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for murernes vedkommende 258½ manddage,
for kalkslagernes 191½ manddage.4
Herefter synes arbejdet at være gået i stå, og
1620 blev fundamenterne atter fjernet. Redska
ber til opbrækning af fundamentstenene udle
veredes i januar 1620,5 og 29. april fik stensætter
Madzs Søfrensen Hommel 200 dlr. for at have
optaget fundamentet.4 I stedet for kirken ved
Mønten kunne en midlertidig kirkesal på Bremerholm tages i brug 14. nov. 1617, og 5. sept.

4
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THE CHURCH BY THE MINT (C. 1610)
King Christian IV decided about 1610 to build a
church near the old Mint (Møntergård), south
of Møntergade (fig. 2). The church was to
serve the east part of Copenhagen. Work on the

foundations began in the autumn of 1610, but
due to the war with Sweden 1611-13 building
activities came to a halt. The foundations were
removed in 1620.
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S. ANNA ROTUNDA
NOTER S. 261

Historisk indledning. Ved planlægningen af byde
len Ny-København nord for den middelalder
lige bykerne i årene efter 1625 var opførelsen af
en kirke og anlæggelsen af en kirkegård et na
turligt led. Allerede 26. april 1625 befalede
Christian IV Københavns bystyre, at det skulle
finde en belejlig plads uden for Østerport til en
kirkegård, »huor och i fremtiden kunde bequemmeligen en kirke settis«.1

I første omgang lader det dog ikke til, at der
blev taget konkrete skridt i denne retning, men
fra 1636 tog planlægningen fastere form, idet
der blev indsamlet penge til kirkebyggeriet (jfr.
ndf.). 1640 begyndte byggearbejderne på en
monumental tolvkantet kirke, og i de følgende
år indtil udgangen af 1643 blev der arbejdet in
tensivt på bygningen, hvis ydermure synes at
have nået fuld højde, inden byggeriet blev stil-
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let i bero på grund af Torstenssonkrigens pen
gemangel. Efter 1643 blev der ikke bygget
mere på kirken, men den indgik stadig i den
reviderede byplan for Ny-København, som
blev fremsat 1649 (s. 247). Først o. 1660 blev
kirkebyggeriet endelig opgivet. 1662 erhverve
des ruinen af oberst Henrik Rüse (Rüsensteen),
som i dette og det følgende år fjernede alle re
ster af bygningen.
Finansieringen af byggeriet skete ved ind
krævning af penge fra sognekirkernes behold
ninger. En erklæring om hver enkelt sognekir
kes kapital og indkomst blev efteråret 1636 af
krævet lensmænd og kapitler i Danmark og
Norge, eftersom der skulle bygges to kirker i
København (S. Anna Rotunda og Trinitatis).2
En indsamling af beløb fra kirkebeholdnin
gerne på Sjælland, Fyn, Lolland-Falster og
Skåne fandt sted foråret 1637.3 20. dec. 1639 op
krævedes halvdelen af beholdningerne ved lan
dets kirker til samme formål.4
Foruden kirkebeholdningerne fik den nye

kirke del i de toldafgifter, der siden 1627 havde
været pålagt af hensyn til byggeriet af skansen
ved S. Annæ Bro, men som efterhånden også
blev udnyttet til finansiering af Nyboder og an
det byggeri i området.5
Forskellige navne blev knyttet til kirken i
Ny-København. 2. juli 1640 omtales den kirke,
der anlægges til søfolket, »Baadtzmandtz kiircken«, og 29. okt. 1641 nævnes den kirke, der
bygges ved Bådsmandsboderne i København.6
Ofte betegnes kirken blot efter sin beliggenhed:
»kirken uden for byen« (24. juni 1640),7 »kirken
ude ved min have« (19. dec. 1640),8 »den ny
kirke uden(for) Østerport« (27. jan. 1647)9
o.s.v. Andre gange er det kirkens form, der er
navngivende, idet den betegnes som den
»runde« eller »trinde« kirke (f.eks. 31. dec.
1636,10 og 27. febr. 1641).11 Det helgennavn,
hvorunder kirken siden skulle blive kendt, op
træder første gang i et kongeligt brev 27. febr.
1641, hvor Christian IV fastslår, at kirken skal
kaldes S. Annæ kirke og bebyggelsen omkring
»per consequens« S. Annæ By.11 Det kan virke
overraskende, at den ivrigt protestantiske
konge opkaldte sin ny kirke efter en katolsk
helgeninde, men navnet er simpelthen overta
get fra den ældre lokalitet S. Annæ Bro, med
forbindelse til det middelalderlige S. Annæ ka
pel, der lå i samme område (jfr. s. 36). Det er
endvidere muligt, at erindringen om den 1612
afdøde dronning Anna Cathrine spillede ind
ved navngivningen (jfr. Kirken ved Mønten,
s. 241).12
I den følgende tid anvendes kirkens officielle
navn af og til, undertiden udbygget med en
latiniseret angivelse af bygningens form:
S. Anna Rotunda (juni 1643 og jan. 1649).13 I
daglig tale viste betegnelsen »den runde kirke«
sig mest populær, og den overførtes endda på
Trinitatis kirke, da denne efter 1660 overtog
den runde kirkes sogn (jfr. ndf.), men i de føl
gende århundreder vandt S. Anna Rotunda ef
terhånden hævd som det rette navn på Chri
stian IV.s ambitiøse kirkeprojekt i Ny-Køben
havn.
Skønt S. Anna Rotunda aldrig blev fuldført,
nåede den at få afstukket sit eget sogn, hvis
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præcise udstrækning inden for Ny-København
dog ikke kendes. Da kirken blev endeligt op
givet 1660, overførtes sognet ved et kongebrev
af 14. juni til Trinitatis kirke med undtagelse af
de bygninger, der i forvejen var lagt til andre
kirker.14 Sidstnævnte bestemmelse førte til 26
års trætter med Vor Frue, S. Nikolaj og Hol
mens kirker, som alle gjorde krav på dele af det
gamle S. Anne sogn. Striden afgjordes omsider
2. marts 1686, og af bestemmelserne ved denne
lejlighed fremgår, at det gamle sogn for
S. Anna Rotunda i al fald må have omfattet den
vestlige del af Ny-København mellem Borger
gade og volden, som nu kom til Trinitatis
kirke.15 Området øst for Borgergade lå under
S. Nikolaj sogn, og det er uvist, om dette af
spejler et oprindeligt forhold (jfr. DK. Kbh. By
1, s. 459f.). Endelig havde Nyboder en særstil
ling, idet Holmens kirke her hævdede sine
gamle rettigheder som sognekirke for flådens
folk. Bestemmelserne herom fra 1617 havde
kirken siden fået stadfæstet og udbygget 1623,
1632 og senest 14. april 1649.16 Opførelsen af
S. Anna Rotunda lå mellem de to sidstnævnte
datoer, og det må i denne mellemperiode have
været tanken, at den ny kirke helt eller delvis
skulle overtage Holmens kirkes betjening af
flådens folk, og i al fald af Nyboder. Det frem
går af nogle af betegnelserne, der anvendtes om
kirken: den kirke, der anlægges til søfolket,
bådsmandskirken eller kirken ved bådsmandsboderne.6 Da byggeriet gik i stå, blev sognepla
nerne åbenbart opgivet, og Holmens kirke
kunne få sine rettigheder bekræftet.
Der udnævntes også en præst til kirken. Al
lerede 17. febr. 1642, da Christian IV forhørte
sig om udgiftsposterne på rigets regnskab,
nævnte han i forlængelse af det kirkelige perso
nale ved Slotskirken og Holmens kirke også –
med et nota bene – »Den Prest Och hans kapel
lan, som skal Boe ued kyrcken ude ued S. Anne
Broe«.17 Året efter, 26. april 1643, blev Marcus
Christensen, sognepræst i Karleby på Falster,
beskikket til præst ved S. Anna Rotunda, og
endnu 1647 nævntes han som designeret præst
ved kirken. Han forblev dog i praksis ved sit
falsterske embede, indtil han 1650 blev præst i
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Fårevejle, og herefter har der næppe været no
gen præst knyttet til S. Anna Rotunda.18 Ved en
enkelt lejlighed kom der dog til at foregå en
kirkelig handling ved den ufuldendte kirkebyg
ning, idet en præst under Københavns belejring
27. aug. 1658 uddelte velsignelsen til byens for
svarere på dette sted.19
Beliggenhed og kirkegård. 26. april 1625 påbød
kongen, at der skulle udvælges en passende
grund uden for Østerport til en kirkegård,
hvor også senere en kirke kunne rejses.1 Kirke
gårdens placering var kun angivet løseligt: den
skulle ligge mellem svovlhuset (som lå omtrent
ved det nuværende hjørne af Fredericiagade og
St. Kongensgade) og »veyen«, og måtte ikke
ligge til hindring for den påtænkte skanse ved
S. Annæ Bro. Den omtalte vej kan være Helsingørvejen, som udgik fra den gamle Øster-
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port, løb i en bue op forbi det nordøstlige
hjørne af Rosenborg Have og fortsatte over
Sortedamsdæmningen nordpå. En nærmere be
stemmelse af kirkegårdens påtænkte placering
er ikke mulig, og der findes ingen oplysninger
om, at kirkegården virkelig blev anlagt.20
1625 havde planerne for Ny-København
endnu næppe taget form. Et par blokhuse var
1624 anlagt ved S. Annæ Bro til sikring af flå
dens leje, og S. Annæ skanse var, som det
fremgår af brevet, projekteret, men først
1627-29 udarbejdedes nærmere planer for den
ny bydel (fig. 5). En forsvarsvold blev udstuk
ket fra den gamle Nørrevold til S. Annæ
skanse, og inden for denne nye voldlinie pro
jekteredes en bydel med en centraliseret grund
plan i bedste overensstemmelse med renæssan
cens byidealer. Byplanen var opbygget om
kring en ottekantet centralplads, hvorfra ligeløbende veje udstrålede, i princippet sigtende
mod forsvarsvoldens bastioner. I praksis lod
denne idealiserede centralplan sig kun dårligt
indpasse i det uregelmæssige areal, der stod til

rådighed. Kun i det nordvestlige parti mellem
Rosenborg og S. Annæ skanse kunne det plan
lagte vejnet udfolde sig, mens de øvrige ¾ af
planen blev ganske uregelmæssige på grund af
hensynet til skansens yderværker, den sumpede
kyst, Rosenborg Have og tilslutningen til det
gamle vejnet i middelalderbyen. Ikke desto
mindre blev den polygonale byplan lagt til
grund ved anlægget af Nyboder, hvis længer
strakte sig mellem tre af de nordgående radial
gader.21 Også i projekteringsfasen for S. Anna
Rotunda kan denne byplan have været gæl
dende, men på det eneste bevarede kort med
polygonalplanen (fig. 5) er placeringen af en
kirke ikke angivet – hverken ved centralplad
sen, hvilket ville være i overensstemmelse med
renæssanceidealerne, eller på kirkens senere
plads i en karré inden for den nyanlagte Øster
vold.
Kirkens beliggenhed er første gang angivet
på en revideret plan for Ny-København fra
o. 1640, det år, hvor byggearbejderne på kirken
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begyndte (fig. 6). Byplanen opererede med en
bibeholdelse af skrågaderne gennem Nyboder,
mens resten af bydelen opdeltes efter skakbræt
princippet med ligeløbende, krydsende gade
net. I den vestlige del lå kirken tæt inden for
Østervold, midt på en åben, trapezformet
plads, hvis vestside blev skråt afskåret af vold
gaden, mens fire ligeløbende gader udmundede
i pladsens retvinklede nordøst- og sydøsthjørne. Kirken lå afskærmet af bebyggelse på
de tre sider ind mod byen, og der er ingen
særlig markering af en kirkegård.22
1649 godkendte Frederik III et nyt byplan
projekt, som var udarbejdet af ingeniør Axel
Urup (fig. 7). Hele Ny-København skulle nu
opdeles i et regelmæssigt skakbrætmønster, og
kun en enkelt skrågade gennem Nyboder måtte
nødtvungent bibeholdes. Ved havnefronten
planlagdes en langsgående kanal parallelt med
kysten, samt en tværkanal med kajgader på
begge sider helt ind til den nuværende St. Kongensgade.
Også kirkens omgivelser ændredes. Pladsen
omkring kirken fik regelmæssig rektangulær
form (o. 120 × 140 m) ved indføjelse af nogle
ekstra parceller, og gadenettet ændredes, så kir
kebygningen kom til at ligge som point de vue
for enden af det retliniede gadeforløb Kanalgaden-Kirkegade.23 Navneændringen af de gamle
Nybodergader Nellikegade, Bjørnegade og Ka
ninstræde til Kirkegade viser klart den centrale
rolle, som den monumentale kirke tænktes til
delt endnu i 1649, skønt byggeriet på dette tids
punkt havde ligget stille i nogle år.
Mens der ikke skete mere med kirkebygge
riet, blev der 23. jan 1654 indviet en kirkegård i
området ved S. Anna Rotunda, som et anneks
til Holmens kirkegård.24 I de følgende år blev
kirkegården flittigt brugt til begravelser, særlig
for mindrebemidlede og flådens mandskab.
1656 skal 403 personer være blevet begravet på
»den runde kirkegård«, svarende til ca. 30,5%
af alle begravelser i København dette år.25 En
stor del af de hollandske soldater, som omkom
under undsætningen af København 1659, blev
antagelig ligeledes jordet her.26 Nogen høj sta
tus som begravelsesplads havde kirkegården
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dog ikke: 16. nov. 1659 blev forstanderen for
Runde kirkes kirkegård pålagt at anvise en
gravplads til en henrettet forbryder på kirke
gården.27
17. april 1662 skødede Frederik III den jord,
hvorpå den runde kirke stod, til oberst Henrik
Rüse, som året før var udnævnt til leder af be
fæstningsarbejderne i København.28 Sydsiden af
jordstykket mod Rosenborg have målte 322
alen, vestsiden mod volden 384 alen, nordsiden
180 og østsiden 358 alen (henholdsvis ca. 202,
241, 113 og 224 m). Grundstykket svarer til den
nuværende karré, der afgrænses af Sølvgade,
Øster Voldgade, Stokhusgade og Rigensgade
(fig. 4). S. Annæ kirkegård, som helt eller del
vist udfyldte dette område, må efter afhændel
sen af grundstykket til en privatperson være
ophørt med at fungere som begravelsesplads.
Det skal formentlig ses i denne sammenhæng,
at Henrik Rüse 13. april 1662 fik besked på at
afmåle to nye kirkegårde, uden for henholdsvis
Nørre- og Østerport.29 En ny Holmens kirke
gård uden for Østerport blev indviet 10. aug.
1666.30
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I slutningen af 1662 fik oberst Rüse til op
gave at udarbejde en ny plan for bebyggelsen af
Ny-København. Hans plan, som i store træk
blev realiseret, repræsenterer en modifikation af
Urups plan fra 1649, idet projekterne til havne
front og kanaler blev opgivet, ligesom to af de
tværgående gader bortfaldt. Endelig rummede
planen den væsentlige ændring, at S. Anna Ro
tunda med tilhørende pladsanlæg og gadenet
definitivt blev opgivet.31 I stedet opstod det før
nævnte grundstykke, som Rüse selv havde er
hvervet i foråret 1662.
Da Rüse var kommet i besiddelse af S. Annæ
kirkeplads, opførte han på den østlige del af
grundstykket mod Rigensgade, omtrent ud for
Fredericiagade, en firfløjet gård til privat be
boelse, med anvendelse af materialer fra den
nedbrudte kirke (jfr. ndf.). Da Henrik Rüse
30. juli 1677 lod gård og grundstykke afhænde
til Generalkommissariatet med henblik på ind
rettelsen af et kvæsthus for landetaten, var hans
gård med tilhørende udhuse og stalde endnu

eneste bebyggelse på grunden, og først 1684
var en ny hospitalslænge syd for Rüses gård
ved at være fuldført.32 Bebyggelsen koncentre
rede sig således om den østlige del af grunden,
som i øvrigt lå øde hen og fortsat gik under
betegnelsen S. Annæ kirkegård.
Trods navnet kan grundstykket ikke have
været benyttet som kirkegård, men brugtes
nærmest som losseplads og lergrav. Da en
runddel ved Rosenborg have 1667 skulle op
fyldes, fik ingeniøren således besked på at tage
materialerne hertil af den jord, som endnu er til
overs på generalmajor Rüses plads, hvor »dend
runde kircke staaet haffuer«33 1682 beskrev et
inventarium pladsen og kirkegården, som til
hørte kvæsthuset og lå »aaben og uindhegnet,
under Fæfode, hvorved Folk er given Lejlighed
Ler der sammesteds at opgrave og i Mængde
med Heste og Vogne til deres Bygnings For
nødenhed at lade bortføre, hvilket ikke saaledes
uden Pladsens Fordærvelse synes at kan tilste
des«.34
I forbindelse med den frygtelige pest i Kø
benhavn 1711 blev kirkegården atter for en kort
periode taget i brug efter sin oprindelige be
stemmelse, uden at det dog ændrede væsentligt
på områdets sædvanlige uordentlige tilstand. I
al fald beskrives ved samme lejlighed en grund,
der lå umiddelbart op til kirkegården, på sydsi
den af Stokhusgade, som et »uopfyldt Sted, af
Vand og mange slemme Ting af Skarn og andet
belagt«.35 Det var omtrent på denne plads, at
Frederik IV. s Stokhuskompleks opførtes
1722-26 (jfr. s. 148).36 På grundstykkets nord
østlige del, nær hjørnet af Stokhusgade og
langs Rigensgade blev 19. maj 1714 oprettet en
plantage, der skulle levere beplantningen til de
københavnske volde.37 Den sydvestlige del af
området beholdt derimod betegnelsen S. Annæ
kirkegård og lå som en åben plads i endnu et
halvt hundrede år (fig. 9). Den tjente delvis
som losseplads, men fungerede også som eksercerområde for byens regimenter.38 1754 gik
enkedronningens køer og græssede på den
gamle kirkegård.39 Den græsklædte grund for
blev ubebygget og beholdt sit kirkegårdsnavn
indtil 1767, hvor den nye Sølvgades kaserne
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opførtes her. Den sidste lille rest af S. Annæ
kirkegård mellem kasernen og Stokhuset blev
1770 overladt landetaten.40
BYGNINGSHISTORIE
Efteråret 1636 indledtes som nævnt bestræbel
serne på at skabe en økonomisk baggrund for
opførelsen af S. Anna Rotunda. Samtidig blev
de tidligste forarbejder udført. Man må derfor
antage, at der på dette tidspunkt har foreligget
et første udkast til kirken, under hvilken form
det så end har været.
I regnskabet for Kronborg hammermølle
indførtes 1636, at kongen »mundtlig os befallett, att forferdige paa Hammermüllenn Sechs
Jernn Stenger, som schall vere indenn vdj di
piller der schall støbis thill dend nii kirke som y
Kiøbenhaffuen schall biugges».41 De seks jern
stænger, der skulle danne kerner ved støbnin
gen af metalsøjlerne, var oprindeligt alle 18 alen
lange og fire tommer tykke, men senere be
stemte kongen, at den ene af dem skulle brydes
i stykker og ændres. Den blev i stedet 16 alen
lang og 5 tommer tyk, forsynet med gennem
boringer for hver »threj Karter« (¾ alen). Ialt
medgik til de seks stænger 8864 kg. gammelt
jern.
Ifølge afregning af 24. dec. 1636 leverede
Willem Mortensen 120.000 Helsingør mursten,
»som er forbruggt thill Enn Ny Giett Offuen,
Pellerne thill dend Runde Kircke schulle støebis
vdj«. I den tilhørende kvittering nævnes lige
ledes ovnen, som pillerne »schulle haffue voren
støbt vdj«.10 Af ordvalget fremgår, at støbnin
gen ikke blev gennemført, og de seks kerne
stænger lå da også ubrugte på hammermøllen
endnu 10. dec. 1640.41 Deres senere skæbne er
uvis, eftersom hammermøllens regnskaber for
de følgende årtier er gået tabt.
Skønt projektet således strandede, i al fald i
første omgang, har det stor interesse ved at vise
Christian IV.s personlige engagement i projek
teringen af den nye kirke. Hans mundtlige be
faling til hammermøllen tyder på, at kongen
selv stod bag de uortodokse eksperimenter med
høje, støbte metalsøjler. Væsentligt er det også,
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at kirkens runde plan og interiørets slanke søj
ler – to karakteristiske træk ved det senere på
begyndte bygningsværk – allerede indgik i
dette tidlige projekt.
Det egentlige byggeri tog først sin begyn
delse 1640. 24. juni gav Christian IV fra Glück
stadt besked til rigshofmester Corfits Ulfeldt
om at stille byggeriet af Nyboder i bero for
dette år og forvare stenene til kirkebyggeriet,
indtil kongen selv kom til København. Der
kunne dog ikke begyndes på kirken, før kon
gen havde set »Skabelunen«.7 Skabelonen må
repræsentere et forholdsvis nyt projekt, som
kongen endnu ikke havde godkendt, men
grundtrækkene i kirken lå åbenbart nogenlunde
fast. I al fald skrev kongen atter 2. juli, mens
han stadig var i Glückstadt, at Corfits Ulfeldt
skulle bestille gotlandske sandsten til listerne
omkring kirken, samt »tiil wiindeerne (vindu
erne), som bliiffuer temmelige mange, Item tyl
tree Porther Och en liiden dør«. I øvrigt agtede
kongen sig snart til København for at gøre
anordning om kirken »som skall anleggis til
Søefolckitt«. Han bad desuden Corfits Ulfeldt
om at skaffe sten og kalk, »saat(!) leg dermed
kunde giørre En begindelse«.6
Hvem arkitekten til det usædvanlige kirke
projekt var, lader sig ikke aflæse af kilderne. Da
der som nævnt ovf. allerede 1636 må have fore
ligget et udkast, der fastlagde bygningens
grundform og støttestystem, er det nærlig
gende at pege på kongens bygmester Hans van
Steenwinckel den yngre. Derimod er det ude
lukket, at han kan have bidraget til den skabe
lon, der forelagdes sommeren 1640, idet han
allerede august 1639 afgik ved døden. Heller
ikke hans efterfølger, Lennart Blasius kan
komme i betragtning her, eftersom han først
ankom til København 1641. I øvrigt er det
uvist, om skabelonen repræsenterede et radikalt
nyt forslag eller blot viste variationer i detal
jerne af det første udkast. Man må desuden
tage det for givet, at Christian IV selv har med
virket aktivt i fastlæggelsen af forskellige en
keltheder (jfr. forsøgene med metalsøjler s. 249
og anbringelsen af døre og vinduer under kæl
derhvælvene s. 251).
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Da kongen havde godkendt skabelonen, blev
der snart efter – antagelig i slutningen af juli
1640 – indgået kontrakt med et konsortium,
bestående af Jacob Madsen, borger på Christi
anshavn, Jonas Heinemark, tolder i Helsingør
og Jørgen Andersen, borger sammesteds. Jacob
Madsen og Jørgen Andersen var i forvejen
medlemmer af det konsortium, der siden 1636

forestod opførelsen af Nyboder, og de havde
allerede i den forbindelse 8. maj og 8. juli mod
taget ialt 10.000 rdl. til brug ved »kirkens byg
ning ved S. Anne bro«.42 Den nye kontrakt, der
alene drejede sig om kirkens opførelse, er ikke
overleveret. Men af konsortiets afregning
fremgår, at de tre borgere havde forpligtet sig
til at forestå det egentlige murerarbejde og da
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afregningen tager sin begyndelse 27. juli 1640,
angiver dette vel det omtrentlige tidspunkt for
kontraktens indgåelse.43
Kongen havde selv »i begyndelsen« ladet be
koste nogle arbejder »i grunden«.44 Her er for
mentlig tale om fundamentgravningen, som
Thomas Voldmester udenfor det egentlige byg
geregnskab betaltes for i tidsrummet 27. maj
1640 -8. maj 1641.42
Den første omtale af stilladstømmer i bygge
konsortiets afregning er fra 13. aug. 1640,45 men
arbejderne i årets sidste del har snarest omfattet
indsamling af byggematerialer end byggeri på
kirkens mure. I al fald erklærede kongen
26. august, at en kontrakt om murværket i kir
ken kunne vente, indtil den ny bygmester
(Lennart Blasius) ankom,46 og denne havde
endnu 11. dec. ikke indfundet sig i Køben
havn.47 Allerede fra 11. okt. gik et arbejdshold
af overvejende kvindelige pligtsfolk i gang med
at tildække »kirkemuren« med mursten som
værn mod vinterens vejrlig, og da arbejdet var
afsluttet o. 25. nov., lå byggepladsen stille for
dette år.48 Når arbejdet udførtes af pligtsfolk og
ikke som i de følgende år af murermester Ras
mus Nielsens folk, tyder det på, at der endnu
ikke var indgået kontrakt om murerarbejdet.
Bygningen nåede næppe over fundamenthøjde.
Christian IV var imens i gang med at træffe
foranstaltninger til fremskaffelse af pillerne i
kirkens indre. 1. nov. 1640 anmodede han en
række lensmænd om at oplede store kampe
sten, som kunne være tjenlige til at hugge piller
af til en ny kirke i København. Når stenene var
fundet, skulle kongen have besked, så han
kunne sende stenhuggeren ud og tilhugge
dem.49 Lensmændene havde imidlertid svært
ved at finde kampesten af passende størrelse,
og Christian IV måtte i et brev til Corfits Ul
feldt 19. dec. 1640 forklare sig nærmere: Kampestenspillerne behøver ikke være af et stykke,
»som ieg fornemmer, att dii (lensmændene)
leeder Epther. Mens aff saa mange støcker, som
di kan faa dem aff. Ieg uyl nocksom komme
tylrette dermed, naar dii skal brugis«.8
Situationen ved udgangen af 1640 var den, at
fundamenterne var gravet – og den tolvkantede
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grundplan og dens dimensioner derved lagt
fast –, arbejdet med at skaffe materialer igang,
men selve murerarbejdet ikke begyndt. Af
Christian IV.s brev 2. juli fremgår, at kirken
foruden »temmmelig mange« sandstensindfattede vinduer tænktes udstyret med tre store
indgangsporte og en lille dør, ligeledes med
sandstensindfatning. Desuden skulle der være
sandstenslister omkring kirken, og indvendig
var det tanken, at kirkens loft skulle bæres af
granitsøjler. De følgende års byggeri bragte
imidlertid flere væsentlige ændringer af byg
ningens udformning.
1641
begyndte det egentlige murerarbejde,
som udførtes af murermester Rasmus Nielsen.
To murstykker på kirkens sydside, begge 9 alen
høje og 11 alen lange, nåede at blive opført,
men derpå skete en væsentlig ændring af pla
nerne for kirken. De to opførte murstykker
måtte rives ned igen, fordi kongen »bleff ge
sinnt« at ville have døre og vinduer under
hvælvingerne.43 De omtalte hvælvinger skulle
danne et amfiteatralsk underlag for kirkens sto
lestader og hvile på radiære mure, som løb fra
kirkebygningens ydermure. De lave, overhvælvede rum, som opstod mellem de radiære
mure, var åbenbart i den oprindelige plan fra
1640 ikke tænkt udnyttet, men fik nu hver vin
due og dør i ydermuren og skulle vel tjene som
gravkrypter. I stedet for de fire kirkedøre, som
kongen omtalte 1640, fik kirken 26 almindelige
og to store kirkedøre.50
Resten af året rejste ydermurene sig efter den
reviderede plan. Pligtsfolk kørte tømmer til
stilladset ved kirken,51 og klejnsmed Adam
Brandenberg leverede talrige murankre, -stabe
ler og -hager, samt vinduesjern og -stænger.52
1641
må det også være bestemt, at pillerne i
kirkens indre skulle hugges af gotlandsk sand
sten og ikke som tidligere fastlagt, af kampe
sten. Christian IV gav 29. okt. 1641 besked til
lensmanden på Gotland, Holger Rosenkrantz,
om snarest muligt at fremskaffe de gotlandske
sandsten, som var bestilt hos ham til kirken, og
at melde, hvornår de var færdighuggede, så der
kunne sendes skib efter dem.53 De hugne got
landske sandsten til pillerne kørtes maj til sep-
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tember 1642 fra aflosningspladsen ved S. Annæ
bro og op til kirken, hvor 11 pligtsfolk var be
skæftigede bl.a. med at »indbære dii store Gullandsbehuggen stinn til Pillerne«.51
I øvrigt omfattede arbejdet fra maj til okto
ber opbygning af det store stillads inde i kir
ken, som skulle anvendes ved rejsningen af de
indre piller og ved hvælvslagningen. Stilladset
havde 24. okt. nået en sådan højde, at afreg
ningerne ikke taler om at rejse stillads, men om
at bære tømmer op på »den øffuerste Stillingh«.51 Året igennem blev der i øvrigt leveret
talrige murankre m.v. af Jørgen Güntzel.54 Ved
vinterens komme overdækkedes murene, og
der sattes et skur over tårnet.
Også for 1643 udgør pligtsfolkenes afregnin
ger en god kilde til arbejdets fremadskriden.
20. marts – 15. april kørte de gotlandske, hugne
sten til kirken, mens de maj-september trans
porterede tømmer til stilladser, samt jernankre
til de indvendige piller og hvælvene. De store
jernankre, som grovsmed Jørgen Güntzel le
verede efter kontrakt af 11. marts 1643,54 blev
båret ind i kirken og oplagt på murene.
4.-9. sept. transporterede pligtfolkene »wasserklincken«, vandfaste klinker, hvormed de øverste hvælv skulle opmures.51 I kirkens indre rejste
det store stillads sig, udført af tømrer Daniel
Baldthersen af 20 og 16 alen gotlandsk tømmer,
med fodstykker, murbuer, stolper og kryds
bånd, ovenpå beklædt med fyrredeller, »at Muermesteren skal sette Buerne til Huelffuingerne
paa ...«.55 Murermester Rasmus Nielsen havde
i mellemtiden rejst 31 af de 48 hvælvbærende
søjler i kirkerummet. Det drejede sig om 19 af
24 søjler i yderste søjlekrans og alle tolv søjler i
mellemste søjlerække.56 Øverst på det store
stillads var en del af hvælvskabelonerne rejst
med assistance fra pligtsfolkene,51 og Rasmus
Nielsen havde muret seks »Anfanger, som ehr
begyndt till de Øffuerste Huelffuinger Som ehr
muret med Klinker och Seement ... Med Stil
ling och Bower(buer)«.56 Overhvælvningen af
kirkerummet var således godt i gang, og der
arbejdedes ikke mere på kirkens ydermure,
som antagelig havde nået deres fulde, planlagte
højde. I tårnet opførtes to hvælvinger, hvoraf

den nederste blev dækket af et murstensgulv,
og 6. nov. 1643 blev der bestilt otte stk. 12 alen
fyrretømmer til bjælker i tårnet.45 Da arbejdet
sluttede for vinteren, blev der rejst et skur over
tårnet, og alle kirkens mure, samt alle hvælvin
ger i kirken overdækkedes med mursten.48
Herefter gik arbejdet helt i stå, vel under ind
tryk af Torstenssonskrigens trængsler. Da af
regningerne for perioden 27. juli 1640 – 26. maj
1646 fremlagdes af byggekonsortiet, indeholdt
de ingen arbejder efter 1643. Derimod blev der
solgt ud af beholdningerne til kirkens byggeri.
Jacob Madsen havde efter rigshovmesterens or
dre taget beholdningen ved kirken på 200.000
hollandske mursten og 200 læster kalk til sig,57
og han overlod 14. april 1646 40.000 mursten
og 60 læster norsk kalk af dette forråd til den
udvalgte prins Christians fornødenhed.58
1645 foretog tømmermester Hans Ahnemøller en opmåling af det murværk, som bygge
konsortiet havde opført.43 En genpart af
samme, med anførelse af Rasmus Nielsens mu
rermesterløn,
er
signeret
af
Ahnemøller
56
10. april 1645. Det er tydeligt, at der på dette
tidspunkt ikke umiddelbart var planer om at
fortsætte byggeriet, og at regnskabet for byg
geriet kunne afsluttes. Ikke desto mindre ind
gik kirkebygningen som nævnt stadig i pla
nerne for Ny-København 1649 (jfr. fig. 7), så
det har vel været tanken at genoptage byggeriet
på et senere tidspunkt, når rigets finansielle for
hold havde bedret sig.
Nedrivningen. Fra 1643 stod kirken urørt med
stilladserne til hvælvslagningen i sit indre, ind
til 14. febr. 1658, da Albertus Bygmester (Al
bert Matthiassen) fik besked på næste dag at
lade tømmermændene nedtage de stilladser,
som endnu fandtes inden i den runde kirke
uden for Østerport.59
15. juni 1660 fik borgmestre og råd på Chri
stianshavn kongebrev om at måtte hente sten i
S. Anne kirke, som åbenbart tænktes anvendt
som stenbrud.60 Den kom dog siden i hæn
derne på oberst Henrik Rüse, der som ovenfor
nævnt fik skøde på grunden 17. april 1662,28
men allerede tidligere dette år var i besiddelse
af kirkebygningen. 22. febr. rapporterede den
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Fig. 11. S. Anna Rotunda og Nyboder. Udsnit af den hollandske marinemaler Willem van de Veldes tegning af
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svenske gesandt, at Henrik Rüse havde tilhand
let sig den runde kirke »i den hensigt deraf at
ville lade giøre et Vaaningshus«.61 Svenskerens
formulering er blevet udlagt således, at ober

Danmarks Kirker, København

sten påtænkte at indrette sig en bolig i selve den
tolvkantede kirkeruin, men det er usandsyn
ligt.62 Ordene betyder snarere, at våningshuset
skulle bygges af kirkens materialer, og en må

17

254

S. ANNA ROTUNDA

ned efter arbejdede Rüse i al fald flittigt på kir
kens nedbrydning.63 De følgende år lod han
opføre en firelænget gård til sig selv på kirkens
gamle område, ud mod Rigensgade. I hoved
bygningen indgik genbrugte materialer fra
S. Anna Rotunda i form af fire ottekantede
sandstenssøjler (jfr. ndf.).
Andre materialer fra kirken blev anvendt ved
de store byggearbejder, som Rüse fra 1661 ud
førte på Kastellet. Den svenske gesandt indbe
rettede 22. marts 1662, at Københavns borgere
var bedrøvede over at miste kirken til fordel
for et citadel, hvis kanoner kunne bestryge by
ens gader og holde borgerne i skak.63 Jernet,
som var i behold af den nedbrudte kirke, fik
søkvæsthuset 1662 lovning på til dets bygnings
forbedring. Værdien af det lovede jern anslog
kapellan ved Holmens kirke Henric Madsen
Wallensbech til 150 rdl., men »formedelst visse
indløbende Omstændigheder« lykkedes det al
ligevel ikke at få jernet udleveret.64
20. maj 1663 var turen kommet til tårnet, der
var så meget kraftigere end den øvrige kirke, at
Tøjhuset måtte udlevere fire tønder krudt,
hvormed Rüse samme dag lod tårnet sprænge i
luften.65 1664 omtales pladsen, hvor den runde

kirke stod.66 Alle rester af kirken var nu for
svundet, og sløjfningen var uhyre grundig.
Udgravningerne 1925 og 1932 viste, at der ho
vedsageligt kun var svage fundamentspor og
ganske enkelte mursten tilbage af det kæmpe
mæssige bygningsværk.
†Model. Allerede i Christian IV. s brev af
24. juni 1640 omtales den skabelon, som kirken
skal gøres efter.67 Med skabelon kan efter tidens
sprogbrug forstås såvel tegning som model.68
Revisionskommissionen påtalte siden, at den
ikke fik forevist den »Modell«, som kirken
skulle forfærdiges efter.44
En model af kirken indgik i Det kongelige
Kunstkammer.69 Protokollen fra 1737 nævner
som nr. 91 i modelkammeret: »Modellen til
Runde-Kirke, som tilforn har staaet på
St. Anne Kirke-Gaard her i Kiøbenhavn, men i
Beleiringen er blevet afbrudt«. Det er første di
rekte omtale af modellen, men den kan være
blandt de 17 modeller af kirker og huse, der
uden nærmere specifikation optræder i proto
kollen 1773-74.
1775 var modellen forfalden, og ved en auk
tion 8. maj 1811 blev den beskadigede kirkemo
del, sammen med en model til en trappe, solgt
til kattuntrykker og farver Johan Wilhelm
Grundtvig for 3 rdl., 3 sk.
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YDRE
Kirkebygningen (fig. 10, 14-15) var opført over
en tolvkantet grundplan med en omkreds på
312 alen (ca. 197 m) og et tværmål på 100 alen
(ca. 63 m). I vest var tilføjet et kvadratisk tårn
med sider på 12 alen (ca. 7,6 m). To halvcirku
lære trappebygninger sprang 2,9 m frem på
hver side af tårnet, antagelig midt på dets nordog sydside. Hvis de stod i hjørnerne mellem
tårn og kirke, ville de forstyrre de døre og vin-

duer, som fandtes i kirkens to vestfag på hver
side af tårnet.
Ved kirkens tolv hjørner og midt på hver
side fandtes støttepiller, som opdelte murene i
24 fag. Midtpillen i vest var vel udeladt af hen
syn til tårnet, som i øvrigt selv havde fire støt
tepiller.
Kirkemurene var 25½ alen (ca. 16,1 m) høje,
men kun 5 kvarter (ca. 79 cm) tykke. De tynde
mure afstivedes af støttepillerne, som havde
murens fulde højde.
Opmålingerne anfører en horisontal deling af
murene i tre zoner på 10, 10 og 5½ alen. Ind
delingen er antagelig overtaget fra murerens af
regninger og siger ikke noget præcist om stokværkshøjderne. Nederst var der mindre døre
og vinduer, herover de store kirkevinduer. På
Pufendorfs stik er murens øverste parti vist
som en lav attika over en klassisk entablatur,
leddelt ved pilastre i forlængelse af de nedre
støttepiller. Attikaen har i hvert fag beslagværksornamentik (fig. 13). Derimod mangler
attikaen på van de Veldes tegning (fig. 11), og
da van de Veldes tegning som helhed forekom
mer mest pålidelig, bør dens fremstilling nok
tillægges størst vægt.70
Om kirkens øvre afslutning vides i øvrigt
intet. J. L. Wolf nævnte 1654 kirkens tolv
»gavle«, men hermed må han have ment kir
kens sider.71 Den påtænkte udformning af kir
kens tag er uvis.72
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Reconstructed plans by Charles Christensen. 14. Plan of the lower storey.

15. Plan of the second storey.

Materialer og teknik. Kirkens mure havde intet
egentligt fundament, men var opført direkte
ovenpå et kalklag over det faste ler. Kalklaget
bestemtes af Polyteknisk Læreanstalt til for
mentlig at være af en vulkansk cementart fra
Rhinområdet, tras. En prøve heraf indleveredes
til Nationalmuseet (inv.nr. D 75/1953).73 Ifølge
opmålingen 1645 var grunden under kirken 2
alen dyb og 1½ alen tyk. Tårnet, hvis tykkere
mure og større højde krævede en solidere fun
dering, fik et markstensfundament, som blev
påtruffet ved udgravningerne i 1920’rne. Grun
den under tårnet var 3 alen dyb og 3½ alen tyk.
Byggematerialet til kirken var gulbrændte
teglsten, kaldet hollandske mursten, hvis for
mat ud fra enkelte fund på kirketomten kan
bestemmes til 21 × 11 × 4,5 cm.
Et enkelt fragment af en teglsten blev ind
leveret til Nationalmuseet (inv.nr. D 74/1953).
Fragmentet, der er fundet i et par meters dybde
på kirkens grund, er hjørnestykket af en gul
teglsten med mørtel på langside, over- og un
derside.74 Brudstykket måler 14,5 × 6,9 × 4,5
cm. Kortsiden, der er bevaret i fuld højde, bæ
rer ingen mørtelspor, og stenen har antagelig
siddet som binder.

Kortsiden har tydelige spor efter rødfarv
ning, således som det kendes fra de teglsten,
der på denne tid anvendtes ved Rundetårn. Må
ske har S. Anna Rotunda på samme måde haft
murværk i krydsskifte med vekslende bånd af
gule løbere og røde bindere.75
Sandsten skulle efter planerne fra 1640 indgå i
murværket som »lister« omkring kirken, samt
som indfatninger om døre og vinduer.6 Der er
ikke bevaret sandstensdetaljer, som med sikker
hed kan henføres til S. Anna Rotunda. En pro
fileret †buesten, fundet i grunden ved kirken, er
opmålt af Charles Christensen.76
Endelig anvendtes talrige jernankre til at
binde murene sammen indbyrdes og til at kob
le dem med kirkens indre konstruktioner af
søjler og hvælv (jfr. ndf.).
Vinduer og døre. Den opførte bygning havde
vinduer i to stokværk. Forneden var der åb
ninger ind til de lave, overhvælvede kælder
rum, og herover fandtes de store kirkevinduer,
fordelt med et i hvert af kirkens fag. I samme
niveau fandtes også vinduer ind til kongens
stol, antagelig i kirkens mure på hver side af
tårnet.44
Vinduernes udformning vises forskelligt af
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Pufendorf og van de Velde (fig. 3, 11, 13). Pu
fendorfs fladrundbuede vinduer med jernsprosseværk ligner umiddelbart mest Christian IV. s
vanlige vinduesformer, mens van de Velde gen
giver vinduerne med en usædvanlig trekløver
bue. Måske har et særligt stavværk på afstand
givet dette indtryk.
Der var 24 kirkedøre, foruden en »stor« kir
kedør, en »dobbelt« kirkedør samt to døre ved
trappen.34 Placeringen af disse kendes ikke sik
kert. J. L. Wolf beskrev 1654, at der »er uden
paa Kircken en Dør til hver Hvelfning at gaa
ind oc ud aff«.71 Formentlig var de 24 kirkedøre
anbragt i hver sit fag hele kirken rundt, idet
deres placering i de to vestlige fag må have
været forskudt af hensyn til tårnet. De to trap
pedøre førte ind til trappebygningerne ved tår
net. Kongen havde egen hovednøgle hertil,34
og antagelig førte i al fald den ene trappe op til
kongens kirkestol (jfr. nedenfor).
Efter projektet fra 1640 skulle døre og vin
duer have sandstensindfatninger. Antallet af
døre og vinduer forøgedes kraftigt 1641 (s. 251),
og det er muligt, at man i den forbindelse har
indskrænket anvendelsen af sandstenskarme,
således som der var tendenser til i samtidigt
byggeri.77
Tårnet på kirkens vestside havde 26 alen
(ca. 16,4 m) høje mure med en tykkelse på 2½
alen (ca. 158 cm). De solide mure viser, at tår
net var planlagt til større højde. Fire udvendige
støttepiller havde samme højde som tårnet. Ved
byggeriets ophør bestod tårnet af tre stokværk,
hvoraf de to nederste var overhvælvede med
murede hvælv. Ovenpå nederste hvælv var lagt
et murstensgulv.
De to trappebygninger ved tårnet havde for
skellig højde. Den ene havde tårnets fulde
højde, mens den anden kun var 11½ alen høj og
åbenbart ikke skulle være højere. Den førte kun
op til 2. stokværk, og eftersom kongestolen
fandtes i 2. stokværks niveau, og kongen havde
egen nøgle til trappehusets dør, er det sandsyn
ligt, at den lave trappebygning skulle tjene som
kongens private adgangsvej til kongestolen.78
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INDRE
Plan. Kirkens indre rummede et kompliceret
system af mure og funderingspiller, der ud
gjorde underlag for de amfiteatralske stolear
rangementer og for de talrige søjler, som bar
hvælvet.
J. L. Wolf beskrev 1654: »... den Ny under
lige Kircke som staar i Bygning hvis Skabellun
er neden til trind som en Compas med alle sine
Streger hvor der ofver hver Streg er muret oc
giort en Hvelfning paa Jorden paa hvilcken
Hvelfning alle Stolene neder udi samme Kircke
sættes oc giøres skal ...«71 En stjenelignende
struktur i kirkens indre angav også Erik Dahlberg på sit spionkort fra 1658 (fig. 16).
Den bedste kilde til kirkens plan er imidlertid
Hans Ahnemøllers opmåling.43 Heraf fremgår,
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efter de kendte afbildninger og opmålinger ikke
markeret sig i bygningens ydre. Dets placering
er ukendt, men det er rimeligt at rekonstruere

Fig. 17. Søjledelene fra S. Anna Rotunda opstillet se
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at kirken rummede 26 skråmure af 38 alens
længde under de hvælvinger, hvorpå kirkegul
vet skulle hvile. Hertil kom 26 mure mellem
hvælvene på 39½ alens længde, antagelig en ud
muring i hvælvlommerne mellem de langs
gående tøndehvælv. Begge de nævnte mursy
stemer forløb som radier mod bygningens
midte og var højest ud mod ydermuren, mens
deres overside skrånede ind mod kirkens cen
trum. Mellem murene fandtes 22 overhvælvede
rum og 3 delvis overhvælvede rum, hvor
gange førte ind i kirken. 22 »skiver« i hvælvene
samt udmuringer lukkede antagelig rummene
ind mod det åbne, polygonale område, der op
stod centralt i kirken. Dette midtergulv havde
en diameter på omkring 20 alen og indramme
des af det amfiteatralske stolearrangement.
Koret havde sit eget system af mure. To
store mure udsprang i henholdsvis 6 og 4½
alens højde ved ydermuren og forløb 25 alen,
indtil de med en højde på 2 alen ophørte ved
den mellemste søjlerække. Desuden var der fire
mure, hvor gangene førte ind til altret. De var
16 alen lange, 5 alen høje bag til ved muren og
2 alen mod kirkens midte. Koret har at dømme

dets beliggenhed i øst modsat tårnet, der lå i
vest.
Kældre. Kirkens nedre stokværk under det
amfiteatralske gulv omfattede som nævnt 22
overhvælvede rum, som hver havde dør og
vindue ud til det fri. De hvælvbærende mure
var med fundamenter kun 4 alen høje ved kir
kens ydermure og 1½ alen ind mod centrum.
Ideen til at udnytte rummene og forsyne dem
med døre og vinduer fik kongen først 1641,43
og deres formål har sandsynligvis været at fun
gere som gravkrypter, hvis udlejning på læn
gere sigt kunne give kirken betydelige indtæg
ter. Anbringelsen og udformningen af de tre
indgange er uvis. Indgangspartiernes længde
angives til 20 alen, og de har været dækket af et
tøndehvælv på 6 alens bredde.
Søjler. I kirkerummet stod 48 hvælvbærende
søjler i tre koncentriske cirkler på det amfite
atralske gulv. Yderst stod 24 søjler, inklusiv en
særlig søjle ved altret, korresponderende med
24 pilastre ved ydermurene (»Anfanger«), Den
mellemste og den indre søjlekrans skulle hver
bestå af 12 søjler. Den mellemste søjlerække
stod ca. 25 alen fra ydermuren, og de to øvrige
har da haft en afstand på ca. 12½ og 38 alen til
ydermuren. Den inderste søjlerække afsluttede
det amfiteatralske stolearrangement og om
kransede midtgulvet.
Murene under søjlerne støttedes af aftrap
pede funderingsmure, som var 3 alen høje un
der den ydre søjlekrans og 2 alen under den
midterste. De tolv inderste søjler stod på 15
kubikalen fundament.
Materialet var for de fleste søjler sandsten,
men det er muligt, at der også var støbt metal
søjler, som det allerede havde været påtænkt
1636 (jfr. ovf.). I al fald skrev Christian IV
10. maj 1643 til Corfits Ulfeldt, at han skulle
give besked om »huor lange, item huor tunge
och tycke aff Metal dy Pyller er, som der bleff
støbdt y Helssingør til den nii kyrcke vde ued
myn Haffue«.79
Sandstenssøjlernes materiale og form ses af
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de *søjledele, der efter S. Annas nedrivning
1662-63 blev genbrugt til en loggia i oberst
Henrik Rüses nye hovedbygning på kirkens
tomt (fig. 12, 17).
Der er i alt bevaret 20 søjletromler, fire baser
og fire kapitæler, alle af sandsten. De glatte,
ottekantede søjleskafter har et tværmål på
47,5-48 cm og et sidemål på 19-20,5 cm. Søjle
skafterne har været opbygget af tromler med
vekslende højde, som alle har et kernehul på
8,5 cm i kvadrat. Baserne har form som en
facetteret rundstav på rektangulær plint, mens
kapitælerne har dorisk form.
Flere af søjleskafterne bærer indridsede initia
ler og årstal. Størst interesse har en rødmalet
indskrift med året 1650.80 Den viser, at søjlerne
er ældre end Rüses byggeri i 1660’erne.
I Henrik Rüses loggia blev søjledelene sam
mensat til fire lave søjler, som hver havde en
samlet højde på 289 cm, hvoraf skafterne ud
gjorde 237 cm.81 En af disse søjler ses på Char
les Christensens opmåling fig. 18.
Rüses bygning, der efter at have tjent som
officerslazaret ved Garnisons Sygehus endte
sine dage med at lægge lokaler til Dansk Skole
museum, blev nedrevet 1933,82 og søjlerne blev
overdraget Københavns Bymuseum (inv.nr.
1933/143). De opstilledes i første omgang på
Københavns Kommunes oplagsplads ved Hil
lerødgade (fig. 17). De fire oprindelige søjler
med kapitæl og base var her gjort lavere, og de
skaftled, der herved kom i overskud, blev op
stillet som en femte søjle med en over- og un
derplade af uvis proveniens (sml. opmålingen
fig. 18 med fig. 17).83 Søjlerne var senere op
stillet ved Københavns Bymuseum, indtil de
blev nedtaget på grund af vejrligsskader. De
forvitrede søjledele ligger 1986 i adskilt stand
på magasin; flere af søjletromlerne er sprængt i
to eller tre dele ud fra kernehullet.
Søjlerne blev samlede ved hjælp af jernstæn
ger gennem skafternes kernehuller. Jørgen
Güntzel leverede 1642-43 ialt 22 jernstænger i
stenpillerne, samt yderligere otte stænger, hvis
formål ikke nærmere specificeres.54
Søjlernes oprindelige højde ses ikke af de be
varede søjledele, hvis leddelte skafter kunne

forhøjes betydeligt uden problemer, men af
murermester Rasmus Nielsens regning fremgår
højden på de 31 søjler, som han nåede at få
opstillet i kirken.56 Sandstenssøjlerne i den
yderste krans var 9½ alen høje, mens den mel
lemste søjlerække var 12¼ alen høj. Man til
stræbte åbenbart en ensartet hvælvhøjde, idet
søjlerne på det skrånende gulv blev højere ind
mod kirkens midte. I så fald kan hvælvenes
vederlagshøjde beregnes til o. 15 alen.84
Hvælvene i kirken skulle bæres af de 48 søjler
og de 24 pilastre. Denne spinkle konstruktion
skulle muliggøres af et system af jernankre,
som forbandt pillerne indbyrdes og med mu
rene.85 Materialet til hvælvene var vandfaste
klinker.51
Indretning. Altret skulle stå hævet ca. 3 alen
over jorden i en afstand af ca. 12½ alen fra yder
muren, sandsynligvis i kirkens østende. Bag al
tret skulle rejse sig en søjle, bærende et kruci
fiks.
En prædikestol var blevet påbegyndt. Mester
Caspar Fincke havde efter Christian IV. s be
faling arbejdet på »et JerngitterWerck som
skulle brugis udi St. Anna Rotunda till en Predickestoell och en dell deraff allerede forferdiget«. 21.jan. 1649 bestemtes det, at mester
Hans Svitser og to andre smede skulle besigtige
og taksere det udførte arbejde.86
Placeringen af prædikestolen er ukendt, men
den skulle antagelig stå som et gitterværk i
nærheden af altret – en anbringelse, der ligner
placeringen af prædikestolen i Kristianstad
kirke.87
Kirkens stole skulle stå amfiteatralsk på de
skrånende radiærmure og deres hvælv.
Kongens stol fandtes i andet stokværk, hævet
over de almindelige stole og med lys fra særlige
vinduer i kirkens ydermure.44 Dens plads var
antagelig i vest med adgang fra en særlig, 11½
alen høj trappebygning ved tårnet (jfr. ovf.).
SAMMENFATNING
Skønt S. Anna Rotundas tolvkantede kirkebyg
ning er usædvanlig efter danske forhold, savner
den ikke lokale forudsætninger for udformnin-
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gen af enkelte bygningstræk. Kirkens fagdeling
med udvendige stræbepiller og det vedhæftede
vesttårn støtter sig til middelalderlige traditio
ner, og den fremspringende, halvrunde trappe
bygning til kongens stol havde paralleller i
S. Petri og Holmens kirker (jfr. DK.Kbh. By,
1, s. 252 og 2, s. 42). Den formodede gul-røde
afstribning af teglstensmurværket svarede til
Rundetårn og Holmens kirke fra 1640’rne. De
slanke, ottekantede søjler i kirkens indre havde
et klart familieskab til Kristianstad kirkes gra
nitsøjler fra 1618-28.
I dimensioner er særlig slægtskabet med Kri
stianstad kirke iøjnefaldende. Det gælder tvær
målet (»længden«) på 100 alen, den ydre mur
højde på omkring 25 alen og det indre hvælvni
veau på ca. 15 alen.88
Det usædvanlige ved S. Anna Rotunda er
især dens polygonale plan. Det er ikke i sig selv
så særpræget, at den er opført som central
kirke, idet interessen for centralkirker var ud
bredt på Christian IV. s tid, og flere andre dan
ske kirkebygninger fik centraliseret plan, om
end som korskirker.89
Derimod er den runde eller polygonale plan
uden direkte forbilleder på dansk grund. Ideen
til denne planløsning kan være kommet fra ti
dens mange byteoretiske værker, hvor der i de
regelrette idealbyer ofte indgik en rund eller
polygonal centralkirke.90
Påvirkningen
kan
også være kommet fra faktisk opførte bygnin
ger. I den forbindelse har man peget på antikke
forbilleder i runde kirker som S. Stefano Ro
tunda i Rom – vel under indtryk af S. Anna
Rotundas latinske navn og kirkens Colosseumlignende
fremtræden
på
Pufendorfs
stik
(fig. 13). De enkelte dele af bygningens arkitek
tur placerer imidlertid som nævnt snarere kir
ken i renæssancestil med middelalderreminisencer. Kirkens arkitektoniske slægtninge bør sø
ges i den samtidige nederlandske kirkearkitek
tur, hvor f.eks. kirkerne i Willemstadt (15971607) og i den tyske Hanau (1610) er gode ek
sempler
på
protestantiske,
polygonale
centralkirker, omend af langt mindre dimensio
ner end S. Anna Rotunda.91
Et særlig interessant nederlandsk kirkepro

jekt indgår i Petter Nikolaus de Kempes plan til
den nye svenske havneby Göteborg ved Hisin
gen fra 1609. En stor rundbygning med ind
vendig søjlekrans og en lille udbygning mod
sydvest må sandsynligvis opfattes som en
kirke.92 Hermed introduceredes den neder
landske runde centralkirke i Norden med nogle
af de træk, som Christian IV senere tog fat på
at virkeliggøre i S. Anna Rotunda.
Arkitekten til Christian IV. s runde kirke er
ukendt, men det er ovenfor formodet (s. 249),
at Hans Steenwinckel den Yngre kan have stået
for de første projekter inden sin død 1639. Han
var uddannet i Nederlandene og har haft godt
kendskab til forsøgene med polygonale central
kirker. Det samme havde antagelig hans efter
følger, Lennart Blasius, der formentlig kom fra
Holland. Han var dog først i funktion fra 1641,
hvor de overordnede træk ved bygningens plan
forlængst var fastlagt, men herefter stod han
for den praktiske side af byggeriet. Om kon
gens eventuelle medvirken, jfr. s. 249.
S.
Anna Rotunda blev anlagt som den første
kirke i Ny-København og fik eget sogn, der
synes at have omfattet hele den nyanlagte by
del, men den var ikke blot tænkt som en almin
delig sognekirke. Betegnelserne »søfolkenes
kirke« eller »bådsmandskirken« (s. 244) viser,
at den var planlagt med særligt henblik på be
boerne i Nyboder. Denne funktion falder godt
i tråd med Christian IV. s kooperationstanker,
hvor hver befolkningsgruppe så vidt muligt
skulle bo samlet og have egen forsamlingskirke. På samme måde skulle Trinitatis kirke
betjene Universitetets folk og Petri kirke uden
landske manufaktører i kongelig tjeneste.93
Kirkens polygonale form og det amfiteatral
ske stolearrangement var velegnet til at rumme
en stor menighed af søfolk, men der lå for
mentlig også et vist symbolindhold i kirkens
udformning. Det er måske tvivlsomt, om kir
kens indre virkelig lignede et kompas, således
som J. L. Wolf beskrev det 1654. Der er intet
ved det radiære mursystem som svarer til en
kompasrose. Men det ville passe sig godt for en
sømandskirke at føre tankerne i denne retning.
Sikrere er centralkirkeformens forbindelse til
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den protestantiske gudstjeneste, hvor alter og
prædikestol i samme grad skulle have menig
hedens opmærksomhed.94 Christian IV opfat
tede sig selv som protestantismens forkæmper,
og det kunne den nye kirkes arkitektur være
med til at understrege.
Endelig var der formentlig en symbolsk be
tydning i bygningens centralplan og den flittige
forekomst af det hellige tolvtal, som kunne
lede tanken hen på Det himmelske Jerusalem
(Åb. 21, 9-27). Derved ville kirken fremstå som
et led i Christian IV. s bestræbelser på at gøre
København til en virkeliggjort protestantisk
idealby, med kongen selv i spidsen som en
samlende frelserskikkelse.95
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The planning of the quarter New Copenhagen
after 1625 included a church and a cemetery.
The collection of funds for these two projects
commenced in 1636, and foundry trials were
carried out for cast metal columns. Work on
this grand twelve-sided central church, gener
ally called “The Round Church outside the
East Gate” or S. Anna Rotunda, began in 1640,
and building activity continued apace in the
years that followed. The outside walls appear
to have reached full height when in 1643 works
ceased due to lack of money as a result of the
Torstensson War with Sweden (1643-45). For
almost twenty years the church remained un
finished, although it still figured in the local
planning of the New Copenhagen. In 1658
when the Swedes began the siege of Copen
hagen, the scaffolding inside the church was at
last removed, and in 1662 the ruin was acquired
by Colonel Henrik Rüse. The following year
he had the church pulled down and all visible
traces of this large building were wiped out.
In its time the church had been intended for
parishioners in New Copenhagen, east of the
city, particularly for servicemen in the Royal
Navy and their families in the naval quarters of
Nyboder.
The site of the church is not shown on the
first plan of the new town 1627-29 (fig. 5). It
appears for the first time on a revised local plan
c. 1640 (fig. 6), situated on a trapezoid plot near
the rampart. In a new town planning project
by Axel Urup in 1649 (fig. 7) the churchyard
was given a rectangular plan, and the church
became an important point de vue in an east/
west road junction. The cemetery was conse
crated in 1654, but had presumably been aban
doned upon Henrik Rüse’s acquisition of the
parcel in 1662, although part of the land was
still termed S. Anna’s cemetery in 1757 (fig. 9).
The last building plot in the cemetery was de
veloped in 1770.

Two contemporary depictions of the church
are known (figs. 3, 11), the most reliable of
which seems to be the one by Willem van de
Velde. The shape and position of the church is
also shown in several less detailed views and
plans of Copenhagen (figs. 6-8, 16). The in
voices of artisans and survey measurements of
existing walls, from 1645, shed further light on
the design of the building. Ultimately, archae
ological investigations in 1925-32 revealed frag
mentary remains of the church’s foundations
(fig. 10).
The twelve-sided ground-plan of the church
was 312 alen (197 m) in circumference, and 100
alen (63 m) in diameter. To the west was added
a quadratic tower with two projecting staircase
annexes. The walls were divided into twentyfour bays by engaged pillars. The building ma
terial was probably small Dutch bricks, yellow
with red-fired ends. The height of the walls
was 25½ alen (16.1 m) when building operations
came to a standstill. The church had windows
in two storeys; below, small windows in the
crypts, and above, large windows lighting the
interior of the church. There were twenty-four
doors (one in each bay), two large main doors,
and a door in each staircase annexe. The tower
had reached a height of 26 alen (about 16.4 m)
but was projected higher. One of the staircase
annexes had the same height as the tower, the
other terminated by the second storey, and it
was presumably the private stairs to the King’s
pew in the west end of the church.
In the lower storey, a system of twenty-six
walls and forty-eight piers acted as the founda
tion for an amphitheatrical seating arrange
ment, as well as for the columns supporting the
vaulted roof (fig. 10). Between the wall units in
the lower storey were interpolated twenty-two
barrel-vaulted crypts with access by doors in
the outside wall, presumably burial vaults.
There were also three partly vaulted entrances.
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The chancel, probably in the east end of the
church, had its own system of walls. At the
centre of the church was a level polygonal floor
c. 20 alen (12,6 m) in diameter, surrounded by
the raked, amphitheatre-like floor.
The church interior had forty-eight sand
stone columns in three concentric circles on the
raked floor for supporting the vaulted roof
(fig. 15). The twenty-four columns for the
outer circle were only 9½ alen tall, whereas the
twelve columns of the intermediate circle were
12¼ alen tall. The height of the inner circle of
columns is not known, but it might well be
calculated as being about 15 alen, if the vaults of
the ceiling were at the same level. Some pieces
of columns were preserved because they were
re-used in a loggia for Henrik Rüse’s property
(fig. 12). From here they reached the Copen
hagen City Museum in 1933 when the resi
dence was pulled down (fig. 17). The columns
have Doric capitals and octagonal shafts of
drum construction (fig. 18).
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The altar was intended to stand by a column
in the outer circle of columns, and this column
would have carried a crucifix. The pulpit, de
signed in wrought-iron latticework, had been
begun by the master craftsman Caspar Fincke.
The pews were to have been arranged on the
raked floor of the amphitheatre, and the King’s
pew was presumably in the west end of the
church, reached by a private staircase in the
tower.
The architecture of this church combines ele
ments which are familiar in other church pro
jects commissioned by Christian IV (notably
Christianstad Church from 1618-28), with a de
sign and interior arrangement which were
largely inspired by contemporary Netherlan
dish architecture. The great twelve-sided inte
rior, conceived as a central building, was
adapted to the needs of the Lutheran church
service; at the same time the symbolism of its
plan and numbers would serve as a token of
Celestial Jerusalem.
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KIRKEN I DET PROJEKTEREDE
RESIDENSSLOT
NOTER S. 269

Indledning. Enevældens indførelse 1660 har
utvivlsomt givet anledning til overvejelser om
kring opførelsen af et nyt residensslot til erstat
ning for det forældede og forbyggede anlæg på
Slotsholmen. Fra Frederik III.s regeringstid
kendes et udkast til et firfløjet slot, placeret in
den for det nye Kastel, som Henrik Rüse i
1660’erne projekterede ved den gamle S. Annæ
Skanse (DK. Kbh. By, 3, s. 406f.). Herudover
manifesterede kongens og dronningens private
byggeiver sig især på lystslottenes område.
Prægtigst af alle disse var nok dronningens So
phie Amalienborg, opført syd for Kastellet
1666-73 og ligesom de øvrige kongeslotte af et
vist omfang, forsynet med eget kapel (DK.
Kbh. By, 3. s. 170f.). Under Christian V synes
man at have arbejdet mere målbevidst på sa
gen. Generalbygmesteren, Lambert van Haven
sled fra 1681 mere end 10 år med tegninger og
en model til et firfløjet anlæg på Slotsholmen,

bistået af bygmester Hans van Steenwinckel
den yngste (III). Projektet kasseredes dog til
fordel for et udkast af Nicodemus Tessin d.y.
»nach der neuen italienischen Mode«, som
tænktes opført på brandtomten efter det 1689
ødelagte Sophie Amalienborg (DK. Kbh. By,
5, s. 52f. og 6, s. 272). Foruden disse to pro
jekter kendes endnu et forslag til et residensslot
med tilhørende have, antagelig beregnet til
samme beliggenhed, men af væsentlig større
samlet omfang end Tessins.1 På den bevarede
plan er afmærket diverse regeringskontorer og
et bibliotek, men ingen kirke. Et slotskapel
kendes heller ikke i Armand de Balagnys slotsmodel, som 1702 nævnes i Modelkammerets
tilgangsliste.2
Blandt de forskellige projekter skyder endnu
et forslag sig ind, omfattende to planer og to
facadetegninger, samt en tilhørende redegørelse
for rummenes anvendelse.3 Forslaget er imid
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lertid hverken dateret eller signeret. En krono
logisk grænse til tiden efter 1660 markeres ved
omtalen af lokaler til Krigs- og Admiralitetskollegiet, foruden Skatkammeret. De angivne
målestokkes opdeling i københavnske alen (og
fod) kunne desuden tyde på, at projektet er ud
ført før 1683, hvor den danske alen ved en kon
gelig forordning indførtes som standardmål,
fastlagt af Ole Rømer som en forkortelse af den
hidtil gældende sjællandske (synonym med den
københavnske) alen.4 Tilstedeværelsen af de
førnævnte regeringskollegier stedfæster projek
tet til København. En nærmere bestemt lokali
tet fremgår ikke.5 At dømme efter påskrifter og
den ledsagende forklaring har ophavsmanden
været dansk, og Hans van Steenwinckel den
yngstes navn er bragt på bane i denne forbin

Fig.
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delse. Dog savnes mere sikre holdepunkter.
Tegningerne selv røber bygmesterens konser
vatisme og usikkerhed over for et mere tids
svarende formsprog. I teknisk henseende bærer
de samtidig et påfaldende dilettantisk præg.6
Slotsprojektet (fig. 19-20, 22) foreligger for
planernes vedkommende i to versioner, en
større og en mindre af henholdsvis ca. 300 og
240 fods diameter. Kun på den større er et kir
kerum klart markeret (fig. 20, »Z«). De ledsa
gende opstalter er ikke i alle detaljer kongru
ente med planerne og betegner således i realite
ten yderligere to variationer over samme tema
(fig. 19, 22). Anlægget er formet over et græsk
kors med fire ensdannede fløje, der slutter sig
om en kvadratisk gård, forbundet i de indven
dige hjørner gennem trappetårne.7 Åbne gal

Plan
(s.

af

hovedstokværket

267).

Bregentved.

Copenhagen, c. 1660. Plan of the principal floor with the chapel (Z), and royal apartments (D-X and Aa).

med
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lerier mod slotsgården sammenknytter fløjenes
etager i vandret plan. Imod omverdenen er i
den større version (fig. 20) afmærket kvadrati
ske haveanlæg i arealet mellem fløjene. Anlæg
gene hegnes af en mur og hjørnerne markeres
med postamenter, »hvor paa kunde settis fire
pyramider, statuer, peilere eller andet efter allernaadigste behag«.3
De enkelte fløje er i begge planer opbygget
efter omtrent samme skema, og nogen hovedfløj er ikke særligt markeret. I hver fløj flan
keres et trefags midtparti, som på opstalten be
tones med en trekantgavl, af enheder, sat vin
kelret herpå og i den større version vist lavere
end midterdelen. Sidepartierne rummer appar
tementer, sammensat af fem mindre gemakker
(på fig. 20 specificeret som boliger for kongen,
dronningen, prinserne, prinsesserne, fremmede
prinsesser og fyrstelige personer). I sidstnævnte
plan suppleres appartementerne af et (i fire til
fælde tvedelt) større rum i sidepartiernes fulde
dybde. Kirkesalen erstatter dog denne indret
ning i ét af de ialt otte sidepartier.
Kirkesalen (fig. 21) kendes alene fra planen
over residensslottets hovedetage (antagelig
3. stokværk). Kirken ligger i fløjen over for
kompleksets hovedfløj med kongens og dron
ningens lejligheder. I kirkefløjens modsatte
ende er gemakker til fremmede fystelige gæ
ster, samt herimellem rum (på planen »Y«) til
»den høyeste autt.betiens«, dvs. til hofstaben.
Det er uvist, men næppe sandsynligt, at kir
kens tilstedeværelse har afspejlet sig i eksteri
øret. Dette kendes dog alene fra en opstalt
(fig. 19) af en ikke nærmere specificeret fløj (vel
hovedfløjen?).
Kirkesalen udgøres af et kvadratisk rum
(ca. 62 × 62 fod, 19,5 × 19,5 m) lagt vinkelret på
midterpartiet og i den modsatte ende udvidet
med to fremspringende partier i analogi med de
øvrige fløje. I disse er på planen markeret to
kvadratiske rum, afskærmet mod kirken med
en balustrade eller skærmvæg. Et omløbende
søjlebåret galleri udgår herfra og forløber rundt
på salens øvrige tre vægge. Kirken inddeles
herigennem i tre »skibe« af ens bredde, der des
uden gennem støtteveksel i galleriets søjler er

Fig. 21. Plan af kirken (»Z«), samt trappe (»A«), gal
leri

(»B«),

gennemgangsrum

under

tårnet

(»L«),

1:300 (s. 268). Detalje af fig. 20. – Plan of the chapel
(Z),

staircase

(A),

gallery

(B)

and

passage

room

below

the tower (L). Detail of fig. 20.

struktureret i mindre kvadratiske fag.8 Rum
mets inddeling afføder samtidig en betonet
længdeakse, parallelt med selve sidepartiets ori
entering. Adgangen til salen er markeret med
to døre fra hofstabens rum i midterpartiet.
Endvidere er en sideindgang vist ved det ene
hjørnerum, formidlet via et rum i hjørnetårnet.
For kongefamilien har den korteste adgangsvej
været via det åbne galleri til denne dør eller ad
trappen, mærket »A« til en eventuel plads på
galleriets overetage. Salen er blevet belyst gen
nem vinduer på tre sider, på gårdfacaden dog
delvis sløret af det foransatte galleri.
Kirkens indretning kan man kun gætte sig
til. Antagelig skulle altret have sin plads på vinduesvæggen mellem de to fremspring, mens de
kvadratiske rum kunne fungere som herskabseller skriftestole. Den angivne balustrade kunne
også for et af rummenes vedkommende mar
kere et fontelukke til indhegning af døbefon
ten.
Sammenfatning. De mange uafklarede spørgs
mål omkring slotsprojektets datering, dets ar
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kitekt og – mere specifikt – selve kirkesalens
indretning, vanskeliggør en præcis vurdering af
kirkens placering i en bredere arkitekturhisto
risk sammenhæng. Den korsformede slotsplan
finder nok ældre paralleller på udenlandsk
grund, men har intet direkte sidestykke her
hjemme.9 Ejheller kan der peges på konkrete
forbilleder for kirkens placering, acentralt i sin
respektive fløj og modsat hovedfløjen i de kon
gelige appartementer. I omfang ville den have
overgået det eksisterende kapel på Københavns
slot (ca. 8,5 × 15-18 m, jfr. DK. Kbh. By , 5,
s. 32), men kun have været halvt så stor som
Lambert van Havens og Tessins projekterede
slotskapeller (henholdsvis ca. 20 × 44 m og 22 ×
50 m, jfr. DK. Kbh. By, 5, s. 55 og 6, s. 272).
Indretningen med omløbende galleri var et vel
kendt træk i 1500- og 1600-rnes protestantiske
fyrstekapel, omend Tessin i sit forslag valgte at
udelade det. Galleriet var almindeligvis velmotiveret ud fra en funktionel betragtning som
forbindelsesvej til de tilstødende gemakker i de
tilfælde, hvor kapellet udfyldte hele fløjens
bredde. Her overflødiggjordes denne funktion
dog af det udvendige, åbne galleri mod slots
gården.
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CHAPEL FOR A ROYAL CASTLE PROJECT
IN COPENHAGEN
Among the many castle projects from the time
of the early absolute monarchy are the plans
and drawings of a royal residence with four
wings in Copenhagen (figs. 19-22). None of
these plans or elevations are dated or signed.
However, rooms are mentioned for state in
stitutions incumbent upon the newly estab
lished absolute monarchy, which set the limit
of the earliest dating to 1660. The Copenhagen
alen is the unit of measurement employed, and
this might suggest a date prior to 1683 when
the Danish alen was introduced as the standard
measure by royal decree. Judging from the na
ture of the annotations they are by the hand of
a Dane. These drawings also reveal his conser
vatism and uncertainty when faced by the re
quirements of contemporary design. Nothing
is known about the site of the castle in Co
penhagen. Prior to 1681 a site on Slotsholmen

would have been a possibility, whereas a site
on what later became the land belonging to the
summer residence, Sophie Amalienborg, or
within the Kastel (first planned in 1661) would
only have been feasible during the first half of
the 1660s.
Two versions are known of the plan of the
castle, both show the principal floor with the
royal apartments. The chapel is shown in the
larger version (fig. 20-21). A gallery supported
by columns is given along three walls. By the
fourth wall, presumably where the altar would
have been, there are two small, square rooms,
possibly royal pews, or a confessional and a
partitioned space for the font. This type of in
terior with a gallery along the walls is usual for
castle chapels of this time. However, it is diffi
cult through the lack of detail to place the cha
pel project in a broader architectural context.

18*

Fig.
er

23.

Nicodemus

placeret

sommeren

i
1697

Tessin

vestfløjen
(s.

275).

til

d.y.:
højre

Projekt
på

til

billedet.

Nationalmuseet.

–

Amalienborg
1:1200.

Nicodemus

slot.

Hovedfacade

Kobberstik

af

Tessin

Younger’s

the

Willem

mod

nord.

Kirken

Swidde

efter

Tessin,

project

for

Amalienborg.

Main facade to the north. The chapel is in the west wing on the right. 1697.

KIRKEN I NICODEMUS TESSIN D.Y.’S
PROJEKTEREDE RESIDENSSLOT
NOTER S. 280

Indledning. Med enevældens indførelse 1660
skærpedes utilfredsheden med Københavns Slot
som nævnt ovf. Fra Frederik III.s og Christian
V.s regeringstid kendes en række projekter til
residensslotte med tilhørende kirkesale.1 Pla
nerne omfatter anlæg på såvel Slotsholmen som
andre lokaliteter i København. Af disse er Lam
bert van Havens projekt o. 1680-87 samt et
usigneret og udateret forslag til et residensslot
på en ikke nærmere angivet lokalitet, beskrevet
ovf. (DK. Kbh. By, 5, s. 52f. og Kbh. By, 6,
s. 266). I 1693-99 arbejdede den svenske arki
tekt Nicodemus Tessin d.y. med et projekt til
et slot på jorderne af det 1689 afbrændte Sophie
Amalienborg nord for København. I anlægget,
som bestod af tre fløje lukket med en lav gal
lerilænge, indgik en mere end to stokværk høj
kirkesal som et hovedelement i slottets vestfløj.
Hverken kirken eller et teater, som udfyldte et

tilsvarende rum i slottets østfløj, var fremhævet
i facaden.
Slottets projektering. I årene fra o. 1680-87
havde Christian V ladet Lambert van Haven,
bistået af Hans van Steenwinckel III, udføre ad
skillige »Modeller och Desseiner« til et nyt slot
på Slotsholmen. Dette materiale fik Tessin lej
lighed til at se og kommentere, da han i for
sommeren 1687 besøgte København (jfr. DK.
Kbh. By, 5, s. 53). I december samme år op
hørte betalingerne til forberedelserne af van
Havens projekt, hvormed arbejdet synes ind
stillet. Det er uvist, men ikke utænkeligt, at
Tessins kritik har fremmet denne udvikling. Få
år efter gled planerne om at opføre en ny kon
gebolig på Slotsholmen dog i baggrunden, da
et større og mere velegnet areal blev ledigt ved
Sophie Amalienborgs brand 19. april 1689.2
Allerede 1690 nævnes det, at Christian V
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blandt flere »considerable« værker havde på
taget sig »Amalienburgs bygning«.3 Bemærk
ningen gælder sandsynligvis blot den af Ole
Rømer 1690 udarbejdede og 1692 godkendte
plan for den tidligere slotshaves sydligste del.4
De storstilede planer, som kort efter skulle sæt
tes i værk, kan dog allerede på dette tidspunkt
have været ved at tage form. Ønsket om at
udnytte Amalienborg have til et residensslot
antydes bl.a. af et usigneret og lidt skematisk
udkast til et anlæg af Amalienborghavens
bredde, som befinder sig blandt Christian V.s
øvelsestegninger.5 1693 fik planerne en mere
konkret karakter. Et brev fra Tessin til den
svenske resident i Paris, Daniel Cronström, da
teret 23. aug. 1693, omtaler en forespørgsel fra
den danske konge vedrørende dels Stockholm
slot, som var under nyopførelse efter tegninger
af Tessin, dels et slot, »que l'on pretend de faire
commencer a battir à Copenhagen« (som man
vil begynde at bygge i København).6 Kort tid
efter må Tessin have fået den officielle anmod
ning om at udarbejde tegningerne til det danske
slot. I en memorial 8. nov. 1693 udbad han sig
således oplysninger om den grund, hvorpå
slottet skulle bygges, samt retningslinier for
anlæggets indretning og udstyr.7 Heri indgik

også spørgsmålet om »quel endroit l’on voudroit employer pour l’eglise ou la chapelle«
(hvilket sted man ville benytte til kirken eller
kapellet). Det danske svar var bilagt en skitse
over området, hvoraf det fremgik, at slottet
skulle ligge nord for den eksisterende have. Det
var angivet, hvilke materialer, der skulle bru
ges, samt hvordan slottet i hovedtræk skulle
indrettes. Om kapellet hed det blot, at det
kunne være to etager højt og optage hele byg
ningens bredde. Dets placering var ikke præci
seret.
6.
juni 1694 rejste Tessin til København for at
præsentere sit projekt.8 Opholdet i residenssta
den faldt ud til gensidig tilfredshed. Tessin blev
overvældet med æresbevisninger og hans pro
jekt
»entièrement
approuvés«
(fuldstændig
godkendt).9
Det approberede projekt omfattede 30 teg
ninger.10 Sættet omtales endnu 1742, men synes
siden tabt. Af Tessins formentlig tilsvarende
sæt er bevaret planer til underetage og 1. sal.
Hertil kommer en kopi af en opstalt til en af
sidelængerne med snit af havefløjen, som blev
bestilt fra Danmark i vinteren 1694-95,11 en
række detailtegninger beregnet til modelarbej
det (jfr. ndf.), samt diverse beliggenhedsplaner
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lem Swidde 1697 til en publikation, som skulle
udbrede kendskabet til Tessins projekt. Swiddes død hindrede værkets fuldendelse. Men det
udsendte stik gav anledning til kritik fra de tre
franske arkitekter Charles Perrault, Andre Le
Nôtre og Pierre Bullet.14 Til såvel det for
svundne tegningssæt som modeltegningerne
findes følgeskrivelser. Tessins arbejde kan dertil
følges gennem bevarede notater. Divergenser i
det tilfældigt overleverede tegningsmateriale af
føder dog stadig ubesvarede spørgsmål (jfr.
s. 276).
Projektet opgives. Udover arbejderne med
henholdsvis kobberstik og model synes der
ikke at være taget skridt til at sætte slotsbyggeriet i gang. Da Stockholm slots brand 7. maj
1697 betød, at der skulle udarbejdes planer til et
helt nyt anlæg, blev den unge og ambitiøse
Karl XII mere utilbøjelig til at låne sin hofarki
tekt ud. Dertil kom, at økonomiske og politi
ske problemer havde gjort Christian V betæn
kelig over de udgifter, som opførelsen af et nyt
residensslot måtte medføre. I hans testamente
af 5. april 1698 nævnes det dog, at det udskudte
byggeri forhåbentlig ville blive gennemført un
Fig. 25. Nicodemus Tessin d.y.’s slotsprojekt ind
der hans søn.15 Men dette ønske gik ikke i op
tegnet på kort over Amalienborgkvarteret o. 1695.
fyldelse. Christian V.s død august 1699 satte
Pladsens sydvestligste del er anlagt efter den af Ole
Rømer 1690 udarbejdede plan, mens den nordøstden endelige stopper for projektet.
ligste er vist, som Tessin tænkte sig stykket udfyldt,
†Model. Som det havde været tilfældet med
som
forgård
for
det
projekterede
slot.
Muligvis
Lambert van Havens slotsprojekt, ønskede
skulle der udover de angivne kanaler omkring hele
kongen, at der skulle fremstilles en model efter
slotsområdet også anlægges en kanal imellem slottet
Tessins. 29. aug. 1694, syv uger efter hjemkom
og forgården. Tegning MN 1987 på grundlag af kort
sten fra København, skrev Tessin til Croni KglBibl., kort over Amalienborgkvarteret o. 1695,
NKS 371 c fol. og to kort over samme område med
ström, at der var afsat penge til en model af det
henholdsvis omgivelser og projekterede arbejder. – Nicodemus Tessin the Younger’s project16
for a royal resi
danske slot. 11. sept. blev der sluttet kontrakt
dence superimposed on a map of the Amalienborg quarter
med den svenske snedker Simon Baumann om
c. 1695. The south-western part of the site is laid out
en halvanden meter høj og over seks meter
according to the plan by Ole Rømer in 1690. The north
eastern part is how Tessin envisaged the plot, namely as a
lang og bred slotsmodel af el og hvidbøg med
forecourt of the projected palace. Possibly, apart from the
zirater af pæretræ. Baumann skulle dog hver
canals around the entire site, yet another canal was to have
ken tage sig af den plastiske udsmykning eller
separated the royal residence from the forecourt.
malerierne i kirken og teatret. To statuer og en
herme blev udført af den franske billedhugger
Claude Jaquin. Mestrene for de øvrige dekora
tioner kendes ikke.17 Arbejdet med modellen
og skitser fra projekteringsfasen.12 Havefacaden
var berammet til to år, men blev først afsluttet
kendes fra en kopi udført af J. C. Böhm 1704.13
maj 1697.18 Den danske arkitekt Johan Conrad
Gårdfacaden er stukket af kobberstikkeren Wil
Ernst, som havde opholdt sig i Stockholm fra
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efteråret 1696, ledsagede værket til København
og sørgede for genopstillingen i et nyopført
modelhus ved Amalienborghaven.19 Modellen
blev allerede 1702 indlemmet i Det kongelige
Kunstkammer.20 1788 blev den overført til
Kunstakademiet, for derpå at forsvinde fra in
ventarierne.21 Den kan dog være identisk med
den meget brøstfældige »Model af Christians
borg Slot« (sic), som 1819 stod i palæet i Kalve
boderne.22
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YDRE
Kirken og hovedslottet. (fig. 26, 28-30) Tessins
slotskompleks er formet som et trefløjet anlæg
med en lav forbindelsesfløj mellem sidelæn
gerne. Dispositionen er overført fra det danske
forslag (s. 273). Men Tessin har gjort sideflø
jene 74 alen dybere, så den indre gård er blevet
større og mere harmonisk, samt vendt anlæg
get, så indgangen er kommet til at ligge mod
nord, modsat byen. Slottets hovedfløj med de
kongelige paradegemakker har derved fået ud
sigt mod syd, udover haven, som på »Versailles
und anderen grossen Wercken« (Versailles og
andre store værker).23 Fløjen er symmetrisk om
midtaksen med appartementer til kongen mod
øst og til dronningen mod vest. Adskilt fra beboelsesarealerne ved et par pragttrapper syd for
sidefløjenes midte føjer sig hertil to rumenhe
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der af samme størrelse: Kirken og teatret. Disse
rum kunne ifølge Tessins forklaring lægges
»auff welcher Seiten man verlangt« (på hvilken
side man kræver).23 Men på planerne er kirken
lagt i dronningesiden, et forhold, som Tessin
gentog i sit projekt til det nye Stockholm slot
fra sommeren 1697.24 Begge udfylder hele flø
jens bredde og to en halv etage i højden. Til
sidesættelsen af det danske ønske om en kun to
etager høj kirkesal (jfr. s. 243) blev begrundet
med, at der i forslaget var taget hensyn til rum
mets proportioner samt forbindelsen fra trap
pen. Da gulvniveauet fulgte den underliggende
mezzanin, var det endvidere umuligt under
gudstjenesten at lade sig forstyrre af udsigten
udenfor.25
Materialer og udvendig murbehandling. Hvilke
byggematerialer, der skulle anvendes til slottets
opførelse, blev aldrig lagt fast. De danske for
skrifter frarådede hugne sten til fordel for tegl
og kalk (puds).26
Slotskirkens tilstedeværelse giver sig på in
gen måde til kende i kompleksets ydre. Samt
lige facader følger samme skema, idet der til
hovedfacaden mod haven er føjet en ekstra
etage med et fladt saddeltag skjult bag et gitter
over murkronen. Mod gården er dette tag for
bundet med hovedgesimsen med et halvtag, en
for nordgavlens vedkommende noget uklar
konstruktion.27 Kirkefløjen har som de øvrige
længer en rusticeret sokkel omfattende kælder,
underetage og mezzanin, samt to overetager
med indbyrdes afvekslende vinduesudformninger. I hovedgesimsen er indføjet en mezzanine
tage. Det tre fag brede indgangsparti, som fø
rer ind til hovedtrappen, markeres ligesom dets
pendant mod øst af tre bueåbninger med en
hermebåret balkon i midten. Herover er korintiske pilastre i kolossalorden, kronet af en balu
strade umiddelbart over mezzaninen.
Et svar fra Tessin på en dansk kommentar til
tegningerne afspejler, at der fra officiel side var
udtrykt ønske om et klokketårn. Dette var Tes
sin voldsomt imod, idet han med henvisning til
samtidig praksis i Frankrig og Italien hævdede,
at et tårn hørte til på et rådhus. Hvis Tessins
slot skulle have haft et tårn, måtte det som på
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Lambert van Havens få år ældre projekt have
været anbragt over hovedfløjen. Tessin havde
dog fundet såvel tårnet som den måde, hvorpå
Lambert van Haven havde markeret kirkefløjen
med høje rundbuede vinduer »sehr garstig«
(meget rædselsfuld) og ville selvsagt undgå at
gentage systemet i sit eget projekt.28

INDRE
Plan (fig. 29-30). Kirkesalen er rektangulær og
omfatter i længden ti af nordfløjens fag, i bred
den fire (ca. 80 × 35 alen eller ca. 50 × 22 m).
Dens placering i vestfløjens nordende bestem
mer orienteringen, som følger den nord-sydgående længdeakse med alter i nord og kon

gestol, orgel samt indgang i syd. Planen kendes
i to versioner, der divergerer mht. udformnin
gen af indgangen, langsiderne og koret. Fig. 29
følger i hovedtræk Tessins redegørelse fra juni
1694 og må sandsynligvis betragtes som den
tidligste. Hertil slutter sig længdesnittet fig. 28,
der dog på enkelte punkter afviger fra planen
over slottet.29 Senere og i andre enkeltheder
svarende til de udarbejdede detaljetegninger er
formentlig fig. 27. De to planer har samme dis
position med to af selve kirkesalens ialt otte fag
afskilret med en skranke som kor, tredelt indgangsfag med forhal flankeret af kongestole, og
kongruens mellem det søjlesmykkede alterparti
og den ligeledes med søjler forsynede forhal.
Altret er dog i den antagelig ældste udgave an
bragt foran en skillevæg, bag hvilken ses to
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rum beskrevet som henholdsvis sakristi og rengøringsrum (med trappe til at lette rengøringen
på altret). I fig. 30 er altret trukket helt tilbage
til nordvæggen, hvorved kirkesalens længde er
øget. De to siderum er tilsvarende formind
sket. På samme måde er i fig. 30 forhallen ud
videt, mens trapperne til orgelpulpituret er
trukket ind til indgangsvæggen.
Vægge og loft. (fig. 28-30). Væggenes opbyg
ning fremgår af planerne, Tessins følgeskrivelse
og det ufuldendte tværsnit fig. 27. Langvæg
gene er i begge projekter gennembrudt af ni fag
vinduer i to stokværk. De otte fag giver lys til
selve gudstjenesterummet, mens det sidste be
lyser de lukkede stole mod syd. Mellem de un
derste vinduer er ifølge de to planer henholds
vis korintiske pilastre og frisøjler, og sandsyn
ligvis tilsvarende halvsøjler (fig. 29-30), som
bærer et kraftigt entablement.29 Den øvre vinduesrække er med stikkapper indskudt i det
langsgående tøndehvælv, der dækker salen, og
adskilt af gjordbuer. Udformningen af de to
kortsider kendes kun fra planerne. På den sene
er foran væggene til sakristi og rengøringsrum
angivet et par rektangulære partier (ca. 2 × 1
alen), som kan være podier for statuer eller lig
nende.
Skitsen fig. 28, som bortset fra den mang
lende angivelse af søjlernes orden samt den ved
vestvæggen placerede prædikestol (jfr. ndf.)
svarer til Tessins følgeskrivelse, giver et sum
marisk indtryk af de forskellige udsmykninger
på langvæggene. Kronede skjolde, flankeret af
putti over de nedre vinduer, modsvarer rankebærende putti ved de øvre. Begge zoner har
paneler med forskellig ornamentik. Øverst på
entablementet er en blomsterprydet frise, som
mellem vinduerne afbrydes af legemsstore
skikkelser med skjolde. Disse skulle ifølge Tes
sins forklaring repræsentere apostle, en om
stændighed, der dog er i modstrid med figurer
nes antal (på længdesnittet og den tidlige plan
to gange ni, på den sene plan to gange otte).
Tøndehvælvet er i midten smykket med et
spejlformet felt, som utvivlsomt har været be
regnet til et – formentlig – illusionistisk maleri.
En malet udsmykning i kirkesalen er som ovf.
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nævnt omtalt i Baumanns kontrakt om slotsmodellen (s. 274). Hvælvets øvrige flader, der
leddeles af gjordbuerne, har et mønster af diagonaltstillede kassetter med indsatte rosetter
(jfr. fig. 28).
Trapper og forbindelsesveje (fig. 27-28). Adgan
gen til kirken foregik via vestfløjens hoved
trappe. Herfra ledte en halvanden etage høj ve
stibule med et søjleflankeret indgangsparti ind
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cering som en isoleret enhed for enden af den
ene sidefløj har gjort det overflødigt at indsætte
pulpiturer af kommunikationsmæssige hensyn,
som det kendes fra andre slotskirker (jfr. DK.
Kbh. By, 5, s. 33, 77, 80 og 140).
Indretningen (fig. 29-30) fremgår kun af pla
nerne samt Tessins summariske beskrivelse.
Det rektangulære alterbord er på det tidlige ud
kast anbragt direkte på gulvet, flankeret af søj
ler og omgivet af en tresidet skranke, mens det
på den sene plan er placeret på et trinpodium
op mod den lukkede endevæg og indfattet af en
firkantet, nicheformet opbygning med søjler.
En skranke herimellem adskiller alterpartiet fra
den øvrige sal. Altrets eventuelle overbygning
er ukendt.30 En døbefont er ikke markeret, hvor
imod prædikestolen ses midtfor den vestvendte
langside. Trappen hertil er på begge planer an
givet skjult i murlivet, dvs. et vindue; ifølge
Tessins forklaring for at undgå, at opgangen,
som det normalt er tilfældet, sidder som en de
formitet på stolens ene side. Kirkens stole om
fatter dels stader på gulvet i blokke adskilt af
midtergangen samt i det sene projekt, af gan
gen til prædikestolen, dels lukkede stole. Tessin
nævner tilstedeværelsen af kongestole ved såvel
indgangen som altret. Foran de øvrige stole er
på begge planer angivet to rektangulære afluk
ker (ca. 5 × 3 alen), som kan være de, forment
lig på grund af kirkerummets længde, nødven
dige ekstra stole. Orglet er som nævnt anbragt
på et pulpitur over indgangen.
Sammenfatning. Tessins slotsprojekt er for fa
cadernes vedkommende – som flere steder
fremhævet – afledt af Gianlorenzo Bernini’s
projekter til henholdsvis Louvre og Palazzo
Chigi i Rom fra 1660’ernes midte.31 Det var
også Bernini’s Louvre, som Tessin trak frem,
da han i 1693 skulle forklare, hvorfor han ikke
havde ladet kapellet på Stockholm slot fremstå
i facaden.32 Rumligt set er Amalienborgprojektet dog snarest fransk. Det store lyse enhedsrum med de todelte vægge er typisk for den
Tessin’ske pragtsal. Systemet var tilstræbt i den
ombyggede kirkesal på det nedbrændte Stock
holm slot, men blev først gennemført i kirken
på det nye.33 Væginddelingen i Tessins projek

terede slotskirke kan med de parvist sammen
stillede søjler og gjordbuer samt det kraftige
entablement minde om et pulpitur og som så
dan give rummet en visuel udvidelse. Men Tes
sin har elimineret alt, hvad der kunne forstyrre
udsynet og hindre en god akustik. Kirken i det
projekterede residensslot er en både liturgisk og
æstetisk integritet.
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THE CHAPEL IN NICODEMUS TESSIN THE YOUNGER’S
PROJECT FOR A ROYAL RESIDENCE
Dissatisfaction over the antiquated condition of
Copenhagen Castle reached a peak by the time
the absolute monarchy was established in 1660,
and a number of projects for new royal resi
dences took shape. The Swedish architect, Ni
codemus Tessin, the Younger, had seen the ex
isting proposals during his visit to Copenhagen
in the summer of 1687. In 1693 he was re
quested to draw up a proposal for the castle to
be built north of Copenhagen, on the derelict
site of Sophie Amalienborg, destroyed by fire
in 1689. Tessin proposed a three-winged build
ing with a low entrance wing to the north (i.e.
facing away from Copenhagen). The project
was presented in June 1694, and approved.
Some details, however, seem to have been al
tered later on. For example, there are two dif
ferent plans for the chapel in the west wing
(counterbalanced by the theatre in the east
wing). The first plan corresponds with Tessin’s
covering letter of 6. June 1694, submitted with
his proposal; the second plan seems to be
somewhat later. In both cases, the chapel is a
lengthy room, the altar wall to the north em
bellished by columns is congruent with the or
gan loft supported by columns to the south. In
the presumably earlier proposal, the altar
stands in front of a partition behind which is
concealed the sacristy and storeroom; whereas,
in the later proposal, the altar is fitted between
the two rooms.

The chapel is unidentifiable from the outside,
although its interior occupies the full width of
the wing and it is two and a half storeys in
height. Tessin had criticised the marking of the
chapel by a tower, seen in the earlier projects,
and obviously did not want to repeat the dispo
sition in his own proposal. The entrance to the
chapel is by the main staircase in the west
wing, and through a vestibule one and a half
storeys high. The interior of the chapel itself is
a typical room for preaching, with a low barrel
vault and walls enriched by engaged columns
and pilasters. In both projects the longitudinal
walls are broken by nine window bays in two
storeys.
The model made in 1694-97, now lost, has
been based on Tessin’s project. A copper en
graving of the castle’s facade was executed in
1697. The project, however, had been delayed
for financial and political reasons, and aban
doned completely upon the death of Christian
V in 1699. His immediate heirs preferred the
royal residence in Slotsholmen. Nevertheless,
the Danish project played an important role as
a transitional link between the rebuilding by
Tessin of Stockholm Castle in the 1690s (de
stroyed in a fire 1697), and the present Castle
built there during the next decades by the same
architect. The ideas proposed for the interior of
the chapel in the projected Amalienborg were
implemented in Stockholm Castle.

CHRISTIAN VI.S PROJEKTEREDE
RUNDKIRKE I NY-KØBENHAVN O. 1736
NOTER S. 285

Med de store byudvidelser, som fra 1600’rnes
begyndelse sprængte rammen omkring det
gamle København, opstod også et behov for
flere kirker. Mens Christianshavn hurtigt fik en
sognekirke (jfr. DK. Kbh. By, 2, s. 470f), viste
det sig vanskeligt at gennemføre et civilt kirke
byggeri i byens nordligste del. Beboerne i dette
område var fordelt mellem S. Nikolaj og Trini
tatis sogne (jfr. DK. Kbh. By, 1, s. 459f. og 2,
s. 227f.), men søgte i praksis også til nærmere
beliggende stands- og institutionskirker (s. 9).
Udover Christian IV (s. 239) skulle både Fre
derik IV og Christian VI have overvejet at lade
en sognekirke opføre i forstæderne mod nord,
men først 1736 spores mere konkrete planer
derom.1
Den tidligste omtale af en ny kirke findes i et
brev fra Christian VI til oversekretæren i Dan
ske Kancelli, Johan Ludvig Holstein, dateret
27. okt. 1736.2 Da der tre dage efter indledtes en
8-dages jubelfest til minde om reformationen,
efter et program, som netop Holstein havde
bidraget til at lægge med sine i forsommeren
udarbejdede »Uforgribelige Tanker om Jubelfe
sten«,3 har det været nærliggende at sætte den
nye kirke i forbindelse med jubilæet og opfatte
den som en mindekirke, i parallel til den 1749
grundlagte Frederikskirke, som opførtes til
minde om Oldenborgernes 300-års jubilæum
(DK.Kbh.By, 5, s. 468).4 Programmet for ju
belfesten 1736 omfattede dog ingen nedlæggelse
af grundstenen til en ny kirke,5 et forhold, som
måske også kan skyldes problemet med at finde
en passende placering.
I brevet til Holstein nævner kongen, at den
påtænkte kirke kunne få plads i Gothersgade,
men at stedet ikke var det bedste.6 Der synes
ikke bevaret samtidige alternativer.7 Men ifølge

senere kilder skulle kirken have ligget i Store
Kongensgade, »midt i (...) eller paa noget des
lige bequemt Sted«, og planerne have været så
fremskredne, at betjeningen af den nye kirke
var anført i bestallingen for prædikanter og be
tjente ved S. Nikolaj.8
I 1736 har der næppe været mulighed for at
udnytte en tomt efter hovedstadens brand
1728.9 Under forudsætning af at der har været
kalkuleret med en af kronen ejet grund, kan der
ud fra henvisningerne til henholdsvis Gothers
gade og Store Kongensgade være tale om enten
et hjørne af Rosenborg have, muligvis det
østre, ret upåagtede parti, hvor Kronprinsesse
gade 65 år senere blev ført igennem,10 eller en
del af de kongelige haver på Amalienborg, må
ske den grund, som lå imellem Bredgade (da
værende Norgesgade) og Store Kongensgade.
Denne, der tilhørte kongens ugifte søster Char
lotte Amalie, blev i 1749 udset til byggegrund
for Frederikskirken (DK. Kbh. By, 5, s. 472f.).
Amalienborgkvarteret fik dog først sin endelige
form med Frederiksstadens bebyggelse fra år
hundredets midte.11
Som bygmester for den nye, endnu unavn
givne kirke, nævner Christian VI den kun 35 år
gamle,
nyudnævnte
hofbygmester
Nicolai
Eigtved, som i september året før var vendt
hjem fra en 12-årig uddannelsesrejse. Eigtved
havde fået Fyn og Jylland som sit distrikt, un
der forudsætning af at kongen ikke havde brug
for hans tjeneste andetsteds.12 15. aug. 1736
havde han sammen med Lauritz de Thurah faet
overladt indretningen af de kongelige gemak
ker på Christiansborg. Men projektet til den
nye sognekirke var hans første selvstændige
opgave. Antagelig har han allerede i efteråret
1736 indledt arbejdet. Hans tegninger har såle
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des dannet grundlag for en †model, udført af
snedkermester J. J. Reusse ifølge regning af
7. jan. 1738.13 Til modellen hørte en særlig †tagværksmodel, en »Couple, worinnen ins grosse
angedeutet wird wie das Bindwerck zu verfer
tigen (ist)«.14 For denne model stod tømrerme
ster J. P. Eisborg. Hele modellen blev depone
ret hos Eigtved selv og er siden forsvundet.15
Om kirkens udformning vides meget lidt. Af
regnskaberne vedrørende modellen fremgår, at
det drejede sig om »einer runden Kirche« med
en kuppel. Associationerne til Eigtveds 13 år
yngre forslag til Frederikskirken er både nær
liggende og oplagte. Tegningerne fra 1736 var
Eigtveds første lejlighed til at udmønte den vi
den om centralkirker, som han havde indsamlet
i henholdsvis Italien og Tyskland.16 Muligvis
har han allerede under uddannelsesrejsen været
klar over Christian VI.s planer om at opføre en
ny kirke i København. Under alle omstændig
heder kan hans ideer fra det ældre kirkeprojekt
udmærket være genoptaget i hans første Frederikskirkeforslag. Dette blev approberet kun
godt en måned efter, at kirken i Frederiksstaden
tidligst omtales (jfr. DK. Kbh. By, 5, s. 469f.).
Efter 1738 synes kilderne tavse om den af
Christian VI planlagte rundkirke. Arbejdet med
den nye kongebolig på Slotsholmen, som blev
indledt 1733, har sandsynligvis bidraget til at
aflede kongens tanker og givet Eigtved nok at
gøre – ikke mindst med projekteringen af en
anden kirke, slotskirken på Christiansborg
(DK. Kbh. By, 5, s. 122f.). Planerne om en
rundkirke i Ny-København blev atter stillet i
bero.
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CHRISTIAN VI’S PROJECTED CHURCH
IN NEW COPENHAGEN
Due to the sharp growth of Copenhagen in the
beginning of the seventeenth century the old
city boundaries were broken, and the need
arose for more churches. However, it proved
difficult to build a church for the civilian po
pulation. In a letter dated 27. October 1736
from Christian VI to J. L. Holstein, First Secre
tary of the Danish Chancellery, mention is
made of a church planned in the thoroughfare
of Gothersgade, or some other more suitable
position. This church has been linked with the
festivities for the bicentenary of the Reforma

tion held shortly after. It was to have been built
by Nicolai Eigtved, architect to the Court,
who had recently returned to Denmark. Ac
cording to surviving invoices, a †model, as
well as a separate †roof construction were
made after his plans and drawings. The bills
reveal that it would have been a round church,
and it seems likely that its design has resembled
Eigtved’s proposal for Frederikskirken thirteen
years later. But little more is known about the
project which appears soon to have been drop
ped.
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Rettelser og tilføjelser til orgelredaktionerne skyldes Ole Olesen.

Vor Frue kirke. Bd. 1, s. 34, linie 14 f.n. (vedr.
Hans Holst) og 1624 flyttede til København,
læs: 1622.
S. 38, linie 13 f.n. Tilføj: 1642 erhvervede
kirken sig en ny messehagel (jfr. RA. Acta consistorii, 1634-45, 12. febr. 1642).
S. 45, linie 12 f.n. På Stikket af Christian IV.s
Kroning ..., læs: Det instrument, der ses på
stikket af Christian IV.s kroning, er ikke kir
kens hovedorgel, men et mindre kororgel. Ho
vedorglet var 1557 placeret midt i kirken på
eller ved hovedskibets sydmur (jfr. Niels Friis:
Domkirken Vor Frue Kirkes orgel, 1965, s. 6
og 8).
S. 61, linie 4 f.n. (vedr. †epitafium nr. 38
over Marie Jensdatter Schytte). Tilføj: Af byfo
gedens bo fremgår, at epitafiet udførtes af
»Giert Stenhugger«, hvis præcise identitet ikke
lader sig fastslå, sammen med maleren Remmert Pieters. Sidstnævnte krævede af boet be
taling, bade for epitafiet og for to kontrafejer,
der måske også har været indsat i gravmonu
mentet. Forfatteren til den latinske indskrift var
en vis Jens Jensen (jfr. Hans H.Fussing: Råd
mand Lauritz Hansens bo 1628, i PersHistT.
13,1, 1952, s. 25f.).
S. 69, linie 3 f.n. (vedr. †epitafium nr. 67
over Hans Svane). Tilføj: Stenhugger Daniel
Hoffmann modtog betaling for epitafiets op
sætning i henhold til kontrakt (jfr. LA. Køben
havns Byting. Pantebog nr. 4 1667-80, fol.
36v.).
S. 99, linie 18 f.o. (vedr. gravsten nr. 144).
Lorenzen: Vor Frue Kirke, S. 55, Fig. 14, læs:
fig. 13.

S. 187, linie 14 f.o. Tilføj: Dåbsfad, 58 cm i
tvm., af engelsk tin. Fadet, der på fanen har
indskriften: »den 7de juni 1829 VFK«, graveret
med skriveskrift (initialerne dog med kapitæ
ler), blev sandsynligvis anskaffet til kirken i
forbindelse med indvielsen og her anvendt
sammen med den midlertidige træfont. Da fon
ten overførtes til Kastelskirken (DK. Kbh. By
2, s. 440) og her forsynedes med et nyt fad, er
det ovennævnte tilsyneladende blevet kasseret.
1986 erhvervedes det fra privateje til kirken.
Under bunden stempel for engelsk tin, mester
mærke for Ephraim Benjamin Reisz († 1827) og
årstallet 1780, sidstnævnte det år, tinstøberen
blev optaget i lauget. Det glatte fad med en
enkel bølgekant langs randen er beslægtet med
en række fade, udført o. 1830 af A.C.Dahlgren
i Frederiksborg amt, jfr. DK. Frborg. s. 1028,
1250, 1301, 1329, 2561 (Esbønderup, Valby,
Vejby, Tibirke, Dråby). Linie 2 f.n. C.J.Starup,
læs: C.I. Starup. 1928, læs: 1931.
S. 188, linie 7 f.o. Tilføj: Malerier. 1) Portræt
af Sophia Magdalene Schiern, g.m. stiftsprovst
H.G.Clausen. Olie på lærred. 65 × 51 cm.
Ifølge påskrift på rammens bagside udført af
C.G.Kratzenstein Stub (1783-1816). 2) Portræt
af stiftsprovst H.G.Clausen. Olie på lærred. 65
× 51 cm. Ifølge påskrift på rammens bagside
udført af C.A.Jensen. 3) Portræt af professor
H.N.Clausen. Olie på lærred. 17 × 13,5 cm.
Ifølge påskrift på rammens bagside udført af
C.A.Jensen. 4) Portræt af C.F. Hansen. Olie på
lærred. 65 × 49,5 cm. Tilskrevet C.A. Jensen.
Portrætterne nr. 1-3 opbevares i boks i kirken,
nr. 4 er ophængt i søndre skriftestol.
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Fig. 31. Plan af S. Petri kirkes krypt med indtegnede begravelser. Antagelig mellem 1692 og 1723 med senere

Plan of the crypt of S. Peter’s Church with tombs
indicated. Probably between 1692 and 1723 with later endorsements.

påtegninger (s. 290). 1:300. S. Petri kirkes embedsarkiv. –
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af
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1815

(s. 291). 1:300. S. Petri kirkes einbedsarkiv. – Plan of S. Peter’s Church »the proposed change«. Drawing by J.A. Meyer
1815.
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33.
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Proposal for a pulpit. Drawing by J. A. Meyer 1815.

S.Petri kirke. Bd. 1, s. 258, linje 16 f.n. Tilføj:
Kryptens udformning efter udvidelsen 1692,
men endnu før tilføjelsen 1723 af de to hvæl
vingsfag i nordøst, fremgår af fig. 31, der tillige
viser kryptsystemet under hele kirken. Tegnin
gen blev sammen med en yngre (o. 1800?) begravelsesplan fremdraget i S. Petri kirkes em
bedsarkiv umiddelbart før redaktionens afslut
ning september 1988. Professor Hans Munk
Hansen takkes for venligst at have gjort DK
opmærksom på planerne.
S. 261, linie 14 f.o. Tilføj: En †altertavle, der
må have været ældre end den 1628 anskaffede
tavle, erhvervedes o. 1640 til Christian IV.s kir
ke på Christianshavn (DK. Kbh. By 2, s. 476).
S. 264, linie 5 f.o. Tilføj: *Prædikestol, o.

1600, o. 1640 overtaget af kirken på Christians
havn ligesom altertavlen. 1699 skænket til
Kærby kirke, Gjerlev herred, Randers amt (jfr.
DK. Kbh. By 2, s. 480).
S. 265, linie 1 f.n. Tilføj: 1674 udførte billed
huggeren Christian Nerger våbener til Peder
Schumacher Griffenfelds stol (jfr. LA. Petri
Kirkes Arkiv, 1. kirkeværges rgsk. 21. nov.
1674). 1680 nævnes pagernes (lukkede) stol (jfr.
E.Marquard: Kongelige Kammerregnskaber fra
Frederik III.s og Christian V.s Tid, 1918, s.
230).
S. 312, linie 16 f.n. Tilføj: 1754 skænkede en
unavngiven kvindelig velgører et alterklæde af
karmoisinrødt fløjl (jfr. Kiøbenhavnske Danske
Post-Tidender, 1754).
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S. 316, fig. 54 og 55 er byttet om. Linie 6
f.n. Tilføj: 1754 skænkede en unavngiven kvin
delig velgører en messehagel, tillige med et al
terklæde (jfr. ovf.).
S. 320, linie 10 f.n. Tilføj: *Pengetavler, 1)
174(7?), mahognifinering med indlagt elfenben
og grønfarvet ben. På skydelåget med versaler i
indlagt elfenben: »Kapellanens Tavel«. På op
standeren hvidstafferet versalindskrift : »Anno
Capelanens tavle 174(7?)«. 2)-5) Ensdannede,
rektangulære tavler med glatte skydelåg og påskruede pengesprækker. På opstanderne gulstafferede frakturindskrifter, hhvs.: »Für das
Quästhaus«, »Brandt=Tafel«, »Sct.Petri Kirchen-Schule« og »Für die Armen«. Samtlige
tavler er i Nationalmuseets 3. afd. (Inv.nr. F
42-46). Linie 6 f.n. Tilføjelse vedr. †pengetavler.
Disse kunne være identiske med to, nu for
svundne tavler, der siden november 1919 er re
gistreret som bortkomne i Nationalmuseets 3.
afd. (Inv. nr. F 40-41). Begge var på opstan
Fig. 34. Hans Detlev Martens: Interiør af S. Petri
kirke, set mod nordøst. 1820 (s. 291). Schleswigderne forsynede med drevne relieffer af sølv
Holsteinisches Landesmuseum, Gottorp. – Hans Det
med fremstillinger på forsiden af henholdsvis
lev Martens: Interior of S. Petri, seen to the north-east.
S. Peter og Bønnen i Getsemane Have, på bag
1820.
siden et laurbærkranset profilportræt (Christian
VII?).
S. 325, linie 13 f.o. Tilføj: Kontrakten var
ledsaget af fire tegninger, alle udført af Meyer,
tilføj: (fig. 33), idet dog allerede kontrakten af
daterede 1. marts 1815 og – for de tre af dem – forsynede28.marts
med litrabetegnelserne
»A«-»C« (fig.
1815 tog det forbehold,
at »det på teg
32-33 og Bd.1, fig.66 (litr. »A« og »C«, samt
ningen angivne maleri en basrelief bortfalder«.
den ikke betegnede plan af kirkens tilstand 1807
Himlen var også oprindelig tænkt af en enklere
er 1988 fremdraget fra S.Petri kirkes embedsarform med ophæftede fløjlsdraperier.
kiv af professor Hans Munk Hansen, som her
S. 332, linie 17 f.o. Tilføj: Det fremgår i det
ved takkes for venligst at have gjort DK op
mindste af Hans Ditlev Martens’ interiørbillede
mærksom på disse tegninger)). Linie 16 f.o.
af kirken fra 1820 (fig. 34). Linie 19 f.o. Kor
Tilføjelse og korrektion: Af tegningen fig.32
rektion og tilføjelse vedr. †Nordre pulpitur. 1817
(plan af kirken ,»saaledes som den foreslaaes
fik Meyer imidlertid overdraget arbejdet med
forandret«) fremgår dog, at trappehuset ud for
opførelsen af et nyt nordpulpitur, og kirken
nordre korsarms nordøsthjørne tænktes beva
søgte samtidig om et lån på 1.000-1.200 rdl. for
ret, måske med henblik på det pulpitur, der
at kunne fuldføre opgaven (jfr. Kirkekollegiets
skulle opføres her som erstatning for det gamle
forhandlingsprotokol, 28. juli 1817 og Haupt(jfr.nedf.).
protokol, 5.sept. 1817). Det må derfor være
S. 331. Billedtekst til fig. 66. J.A. Meyers ud
dette nyopførte pulpitur, i opbygningen be
kast til altertavle 1816. Tegning i NM. Læs:
slægtet med det søndre (Bd.1, fig.65), som ses i
...1815. Tegning i LA.
baggrunden af Martens’ billede (fig. 34). Hvor
S. 331, linie 4 f.n. efter J.A.Meyers tegning,
dan adgangsforholdene hertil har været, er
uvist. Måske har man en tid benyttet trappehu
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set ved nordre korsarms nordøsthjørne, endnu
Erichsen: Det forsvundne gravmæle, i Fest
gengivet på Meyers plan fra 1807, måske har
skrift til Olaf Olsen, 1988, s. 318). Som det
der i lighed med søndre pulpitur været en ind
fremgår af den ovennævnte tegning, var epita
vendig trappe.
fiet indsat i en niche i kirkegårdsmuren. Over
S. 333, linie 2 f.n. Sauer og Walter, læs:
en sarkofaglignende plint, hvorpå hvilede en al
W.Sauer, Inh. (aber) Dr. Oscar Walcker. Orglet
legorisk kvindefigur, formentlig en personifi
kation af Arkitekturen, rejste sig en vasekronet
rummer ældre pibemateriale.
S. 337, linie 8 f.o. Tilføj: En supplerende
obelisk eller pyramide, på forsiden prydet af et
kilde til kapellernes indretning er en ældre beovalt laurbærkranset indskriftfelt. Monumen
gravelsesplan i S. Petri kirkes embedsarkiv
tet, der i sin udformning var præget af den
gryende nyklassicisme, var iflg. E.C.Haubers
(muligvis udført o. 1760, men forsynet med se
Københavnsbeskrivelse
fra 1777 udfærdiget af
nere påskrifter. Gengivet i udsnit hos John
Erichsen: Det forsvundne gravmæle, i Fest
J.C.Petzold (Beschreibung der königlichen dä
skrift til Olaf Olsen, 1988, fig. 8).
nischen Residenz-Stadt Kopenhagen, 1777, s.
S. 379, billedunderskrift til fig. 93: (s. 274),
27).
S. 410, linie 5 f.n. Tilføjelse og rettelse: *Ki
læs: (s. 374).
S. 380, linie 11 f.n. (vedr. begravelse nr.1).
steplade, jfr. tilføjelse til s. 433.
S. 433, linie 10 f.o. Tilføjelse: *Kisteplade nr.
Tilføj: Til en aldrig udført gravsten i kapellet
over lægen Henricus Callisen udførte Jørgen
73a. 1795. Christian Gottlieb Kratzenstein, læge
Hansen Koch tre udkast, signeret og dateret
og fysiker, født 30. jan. 1723 i Wernigerode,
død 7. juli 1795 på Frederiksberg. Gravsat i den
1824 (RA. Statens Civile Bygningsadministration. Tegningssamlingen).
gamle urtegård. Kisteplade af tin, formet som
en forenklet skriftrulle med blomsterrosetter i
S. 388, linie 5 f.n. årstallet 1775, læs: 1776.
hjørnerne. Dansk
indskrift –med
kur
S. 391, linie 5 f.o. Tilføj: En detaljeret og – hvad angår indtegningen
af gravstederne
mere graveret
præcis begravelses
fra tiden mellem 1692 og 1723, omend med se
siv. I Danmarks tekniske Museum, Helsingør
nere tilføjelser. Tegningen suppleres af en nyere
(mus.nr. FS. 58A).
S. 439, efter linie 4 f.o. Tilføj: †Kisteplade:
plan (o.1800) med en udformning og numme
37a. 1753. Johannes Bartholomæus Bluhme,
rering, svarende i hovedtræk til denne. Begge i
født 1. nov. 1681, død 25. okt. 1753. Tysk ind
S. Petri kirkes embedsarkiv (jfr. tilføjelse til
skrift, jfr. Kiøbenhavnske Danske Post-Tidens. 258).
der, 2. nov. 1753.
S. 404, linie 14 f.o. portrætrelief i hvid mar
mor, tilføj: udført af H.W.Bissen 1857 (afstøb
ning på Ny Carlsberg Glyptotek I.N.2595).
Sankt Nicolai kirke. Bd. 1, s. 531, linie 17 f.n.
Sandstenstavlen er i dag erstattet af en kopi af
Tilføjelse og korrektion vedr. †oblatskrin nr. 2.
kunststen. Originalens placering er uvis.
Læs: (†)Oblatskrin, formet som en »bordyret
S. 408, linie 8 f.o. Tilføjelse og rettelse vedr.
bog«
med sølvbeslag (...). Skrinets låg eller
*epitafium over Nicolai Eigtved: Efter fremdra
forside udgøres af en rektangulær *træplade
gelsen af den svenske arkitekt C.W. Carlbergs
(fig. 35) (19,7 × 14,2 cm) med maleri af Kristus
tegning (Röhsska Konstslöjdmuseet, Göteborg)
på korset, flankeret af kartouchesmykkede ind
fra 1777 af Eigtveds epitafium ved muren på S.
skriftfelter med bibelsprog, samt påskriften:
Petri kirkegård må den som epitafium benæv
»Disses Ostien Buchlein hat Peter Gagelmann
nede kalkstensplade (fig. 119), sandsynligvis
auf S.Nicolaen Alter sampt sovile Ostien als
identificeres som et fragment af den gravsten,
ierlich und notich solang ehr lebt. Anno 1671«,
som Eigtveds enke lod lægge på gravstedet
alt i versaler. Indfattet i sekundær ramme. Kø
samtidig med epitafiets opsætning (jfr. John
benhavns Bymuseum (inv. 1917:202).
S. 544, efter linie 12 f.o. Tilføj: *Pengebøsser
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1)-2), med indgraveret årstal 1785, af kobber.
Ca. 23 cm høj. Begge har klokkeformet kor
pus, hvælvet hængslet låg med pengetrakt,
samt pånittet låsetøj og bærehank. På begges
låg indgraveret med skriveskrift: »St. Nicolai
Pleie Commissions Tavle-Bösse For Sognets
Fattige. Ao 1785«. På siden graveret hhvs.
»No. 1« og »No. 4«. Over sidstnævnte endvi
dere Københavnsstempel med årstallet 1762.
Københavns Bymuseum (inv. Rhfv.nr. 269 og
1918:176).
S. 550, linie 9 f.o. Tilføjelse vedr. †sangværk:
Klokkespillet, der omfattede i alt 36 klokker,
støbtes i Hoorn af kanon- og klokkestøber Jo
han Nicolaas Derck. Som mellemmand op
trådte metalhandleren Johan Smit fra Amster
dam (jfr. Bent Gammeltoft-Hansen: Gamle
klokkespil i København, Svendborg 1986 (pri
vattryk), s. 12-39).
S. 551, linie 13 f.o. Korrektion og tilføjelse
vedr. †klokke nr. 7, 1657: 1613 eller tidligere,
støbt af Borchart Gelbgiesser (Quellichmeyer)
(†1613) og skænket af kirkeværgerne Henrik
Berner (†1632) og Herman Wandelen. Jfr. også
klokkerne i Frederiksborg slotskirke (DK.
Frborg. s. 1876) og Skivholme (DK. Århus s.
1961f.), begge støbt 1613 af Borchart Gelbgies
ser og forsynede med næsten enslydende ind
skrifter.
S. 577, efter linie 6 f.o. Tilføj: Peter Helt,
borgmester, døbt 1. okt. 1683, død 20. febr.
1752. Bisat 28. febr. 1752. Norden koret 18. For
kistepladens tekst, jfr. Kiøbenhavnske Danske
Post-Tidender, 28. febr. 1752.

Helligåndskirken. Bd.1, s. 684, linie 17 f.n. Gørslev kirke, tilføj: Bjæverskov herred, Præstø
amt.
S. 685, linie 17 f.n. Korrektion vedr. † døbe
font nr. 2: *Døbefont, 1846, af zink med for
gyldte bronceornamenter og -skrift. Signeret
H.Dalhoff 1846. 1895 skænket til Humlebæk
kirke, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg
amt (jfr. DK. Frborg. s. 856 og fig. 2).
S. 689, linie 9 f.n. Korrektion vedr. orgel:
1877, helt nybygget af Knud Olsen (jfr. Knud
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Olsens orgelfortegnelse). Facaden tilkom 1879,
hvilket fremgår af årstal på sidetårnenes top
stykker.
S. 697, linie 6 f.o. Tilføjelse vedr. lysekrone,
o. 1610: Det er måske denne krone eller en gan
ske tilsvarende, der 1696 registreres i forstuen
til kongens gemak på Rosenborg. Herfra skal
den 1707 være afleveret til Københavns slot, jfr.
DK. Frborg. s. 1925, note 229. På Københavns
slot fandtes endvidere »en af sølv forgyldt lyse
krone med et urværk udi og en pelikan oveni
kronen, derunder en rød sten udi en forgyldt
stjerne«. Denne krone udlåntes allerede 1666 fra
Rosenborg og registreredes 1679 i Højesteret.
Dens videre skæbne er ukendt. En anden krone
med krucifiks og urværk hang ligeledes i salen
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indtil 1731, hvor den kasseredes. Jfr. Harald
Langberg: Rettens sæde, i Højesteret 1661-1969,
I, 1961, s. 133f.

Holmens kirke. Bd. 2, s. 46, billedtekst til fig.
27. Tegning 1770 i Rigsarkivet, læs: Tegning,
signeret Schottman (Johan Bernhardt Schottmann, murermester) 1776.
S. 80, billedtekst til fig. 49-51 (s. 804 og 85),
læs: (s. 80, 81 og 85). Linie 5 f.o. 1615, læs:
1617. (Note 11, s. 215: 1615, læs 1617).
S. 81, linie 13 f.n. Tilføjelse vedr. kalke: Den
hollandske menighed, der siden 1686 havde
holdt gudstjeneste i Holmens kirke, anvendte i
tidsrummet 1688-1720 en rigt udsmykket kalk
fra 1648, som herefter kom til Frederiksborg
slotskirke (jfr. DK. Frborg. s. 1816 og fig. 95).
S. 82, linie 17-18 f.n. laec, læs: dec. WeiDnd,
læs: Weiland.
S. 94, linie 9 f.o. Korrektion og tilføjelse
vedr. prædikestol: *Prædikestol (fig. 36) med
stafferet årstal 1642 på gesimsfrisen, men sna
rere udført o. 1619 til den ældste kirke, nu i
Holbæk kirke, Rougsø herred, Randers amt.
Stolen omfatter i dag foruden selve kurven, en
ottekantet himmel, et opgangspanel, samt et
rygskjold. Sidstnævnte, der bærer det staffe
rede årstal 1664, samt våbenskjolde for de lo
kale kirkepatroner, generalløjtnant Niels Rosenkrantz (død 1676) og hustru Berte Skeel,
kan være tilføjet i forbindelse med prædikestolens overførsel til Holbæk (ifølge en synsberetning fra 1702 erhvervedes stolen fra Hol
mens kirke af den salige patron, dvs. Niels Rosenkrantz, jfr. Sven Fritz: Historien om en præ
dikestol, i Jyllandsposten, 9. sept. 1965).
Prædikestolen, som vil blive detaljeret be
skrevet i forbindelse med DK.s udgivelse af
Holbæk kirke, er antagelig blevet stafferet (eller
snarere nystafferet) i forbindelse med kirkens
udvidelse 1641f. Storfelternes malede evangelistfremstillinger, der ligesom hænge- og top
stykkernes englehoveder, samt himlens Helligåndsdue alle er af høj teknisk kvalitet, udførtes
efter Jan Dircksens (virksom i København o.
1611-18) kobberstik efter George Pencz med

Fig. 36. Prædikestol, antagelig o. 1619 med senere til
føjelser

(s.
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fremstilling af Luther og Melanchton, flankeret
af de fire evangelister, og to englehoveder (gen
givet i Sigrid Christie: Den Lutherske Ikono
grafi i Norge inntil 1800, II, Oslo 1973, fig.
411).
Stolens oprindelige placering i Holmens
kirke kendes ikke med bestemthed. Det er dog
sandsynligt, at den i 1640’rne var placeret over
for kongestolen, som tilsyneladende havde sin
plads i korgangens nordre side, dvs. på det
sydvestre hjørne, hvor den nuværende prædi
kestol er anbragt. Stolen har i så fald antagelig
haft sit opgangspanel til højre i stedet for, som i
dag, til venstre. I sin nuværende tilstand bærer
panelet da også præg af at have været en del
større (nothuller i den oprindelige bund tyder
på, at stolen tidligere har haft en underbaldakin
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eller bøjler). Den ottekantede himmel, som an
tagelig var placeret mod korsskæringens syd
vesthjørne, var oprindelig prydet med syv top
stykker mellem hjørnespir (i dag er kun fem
opsat, jfr. NM2, restaureringsrapport ved
Frode Nielsen, 1926).
S. 101, linie 2 f.n. Tilføj: I kontrakten næv
nes, at stolene skulle udføres efter den skabe
lon, som mester Lennart (Blasius) havde leveret
og som snedker Henrik Balche havde hos sig.
Sammesteds beskrives de forskellige arbejder
på stolene og deres udformning. Jfr. RA. Da.
Kanc. Rtk.afdl. B.189. Kontraktbøger 5. dec.
1641 og B.190. Akter ang. afsluttede akkorder
og kontrakter, samt bilag til kontraktbøger. 5.
okt. 1641, signeret af Henrik Westphal, Henrik
Balche og Lennart Blasius.
S. 111, linie 9 f.o. Mekanikken blev pneuma
tisk, læs: Mekanikken blev mekanisk med en
barkermaskine til lettelse af tangenttrykket, jfr.
Niels Friis: Holmens Kirkes Orgel, 1956, s. 23.
S. 115, linie 13 f.n. Korrektion og tilføjelse
vedr. †pengetavler: På Københavns Bymuseum
opbevares seks pengetavler, hidrørende fra
Holmens kirke. Af disse, der tildels kunne være
identiske med de ovf. omtalte, har de fem påmalede indskrifter i sort fraktur på den hvidmalede
opstander:
»For
Fattigvæsenet«,
»Brandtavle«, »For Døvstumme«, »Cor. 13.16.
Galat, 6.9.«, »For Kirken«, mens den sjette har
indskrift med sort skriveskrift på hvid bund:
»Brand Tavle«. Inv.nr. Rhfv. 90 a-f. Linie 11
f.n. Tilføj: *Pengebøsse (nr. 1a), messing, 1696.
På siden med reliefversaler: »Holmens Kirckes
Bösse Vor Cappelannen 1696«. Københavns
Bymuseum, inv. 1942:22. Linie 7 f.n. Tilføj:
*Pengebøsser (nr. 5-6) nyere, af malet jernblik.
Københavns Bymuseum, inv.nr. Rhfv. 270.
S. 129, linie 11 f.n. (vedr. epitafium over
Hans Hansen Osten og Abel Cathrine von der
Wisch). Tilføj: Allerede februar 1674 havde hun
dog fået tilladelsen til at lade epitafiet opsætte,
jfr. Kbh.Dipl.VI, 632.
S. 151, linie 18 f.n. (vedr. epitafium nr. 3), d.
i Kbh. 28. dec. 1731, 51 år 6 mdr, læs: 1730, 51
år 3 mdr.
S. 193, linie 17 f.n. (vedr. †kisteplade nr. 5),
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1729 stiftsbefalingsmand ... , læs: 1724 stiftsbefalingsmand over Trondhiem Stift. 1735 stifts
befalingsmand over Aarhuus Stift, læs: over
Agerhuus Stift. 1740 stiftsbefalingsmand over
Agerhuus Stift, læs: over Aarhuus Stift. 1753
gehejmekonferensråd ..., læs : 1751. Linie 12
f.n. Tilføj: *Kisteplade, af bly, skjoldformet,
62,5 x 30 cm. Indskrift med graveret skrive
skrift med usammenhængende bogstaver, navn
med skønskriftbogstaver. Under indskriften
graveret bladranke stukket gennem krone. Nu
værende placering ukendt (jfr. indberetning fra
1966 i NM2).
S. 203, linie 17 f.n. (e. †kisteplade nr. 38).
Tilføj: 1754. Andreas Rosenpalm, admiral, f.
1679, avancerede støt gennem graderne for om
sider 1722 at blive admiral, ridder af Danne
brog og patron for Holmens kirke. 1733 bragte
han som »chef d’Escadre« Christian VI til og
fra Norge og ligeledes 1749 Frederik V. 1746
blev han medlem af Admiralitetskollegiet og
1751 opnåede han generaltitlen. D. 19. jan.
1754. Jfr. Kiøbenhavnske Danske Post-Tiden
der, 1. febr. 1754.

Trinitatis kirke. Bd. 2, s. 312, linie 14 f.n.: Tilføj:
†Maleri. 1696 skænkede maleren og hofpræsten
Gaspard Antoine de Bois-Clair til kirken et
maleri af S. Timotheus, »en Mand med tre Re
ligioner«.
S. 373, linie 11 f.n. Tilføj efter 1683: I sin
rejsedagbog fra 1687 noterer den svenske hofar
kitekt Nicodemus Tessin d.y., at han i kirken
så tre epitafier, hvoraf de to var udført af Lam
bert van Haven, »aber sehr schlecht vorgestellet«. Jfr. Ragnar Josephson: Tessin i Danmark,
1924, s. 179. Det kan have været epitafierne
over grev Mogens Friis (t 1675) og rigsmarskal
J.C.Körbitz († 1682), men intet sikkert vides
herom, jfr. Vilhelm Lorenzen: Lambert van
Haven (Meddelelser fra Foreningen til gamle
Bygningers Bevaring, III. Rk.,1), 1936, s. 29.
S. 392, note 181. Korrektion: Dispositionen
afveg på flere punkter fra kontraktens ordlyd,
jfr. Niels Friis: Trinitatis Kirkes Orgler og Or
ganister, i HistMeddKbh. 4, II, s. 95.
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Kastelskirken. Bd. 2, s. 405, linie 9 f.o. Kastelskirkens sogn blev oprettet 1.november 1902
med yderligere udvidelse 1921, læs: 1.jan. 1916
skete en udvidelse af sognet, og 1. aug. 1930
ændredes sognegrænserne.
S. 446, linie 1 f.n. Tilføjelse vedr. †orgel nr. 2:
Orglet byggedes af Hartvig Jochum Müller,
København, jfr. Niels Friis: Orgelbygning i
Danmark, 2. udg. 1971, s. 137f.
S. 447, linie 15 f.n. Tilføj: Orglet opsattes
1924 i Filips kirke, og en del af piberne er genanvendt i denne kirkes nuværende orgel, byg
get 1971 af Poul-Gerhard Andersen. Yderligere
oplysninger findes i Den danske Orgelregi
strant.

Vor Frelsers kirke. Bd. 2, s. 478, linie 14 f.o.
Korrektion vedr. berettelsessæt nr. 2. Jean Henri
de Moos, læs: Moor.
S. 512, linie 6 f.n. Tilføj: Forinden havde
Ernst 24. jan. 1725 udarbejdet et memorandum
med tilhørende overslag vedrørende altertav
len, jfr. DK. Kbh. By 5, s. 82 og 6, s. 299.
S. 528, linie 8 f.o. Korrektion vedr. Lambert
van Havens tegninger til et spir (fig. 35-36):
Fremdragelsen af en række tegninger til det nye
slot i København, heriblandt en opstalt af tår
net (Bregentved) udelukker, at de omtalte spir
tegninger hidrører fra van Havens forslag til
Vor Frelsers kirke. Om tårntegningen på Bre
gentved, jfr. Hakon Lund, i Christiansborg
slot, I, 1975 , s. 176f. og fig. 196. Desuden DK.
Kbh. By 5, s. 55 og note 172.
S. 583, linie 9 f.o. Tilføjelse vedr. Botzenorglets disposition, se: Erik Eriksen: Botzenorglet i Vor Frelsers kirke, København 1686. En
hidtil overset disposition, i Organist-Bladet,
1969, s. 3-10.
S. 584, linie 1 f.n. Busch & Søn, læs: A.H.
Busch & Sønner.
S. 596, linie 10 f.o. †Lysekroner, læs † Lyse
kroner. Linie 5 f.n. Tilføj: *Lysesaks, 1695, af
støbejern. På det ene blad indgraveret med
skriveskrift: »1695 Denne Sax hörer til Christianshafns Kircke 27 August«. Københavns By
museum, inv.nr. 1937:123.

Reformert kirke. Bd. 3, s. 87, linie 11 f.n. Kor
rektion vedr. orgel: o. 1725?, læs: 1728. Linie 3.
f.n. Korrektion: Orgelfacaden stammer også
fra slotskirken.
S. 89, linie 8 f.n. Korrektion: Voglers dis
positionsprincipper var ganske vist radikale,
men kan ikke betegnes som vanvittige.
S. 90, linie 20 f.n. Korrektion: Daniel Köhne
døde inden orglets færdiggørelse, og intonationsarbejdet blev udført af dennes efterfølger,
A.H.Busch. Jfr. Niels Friis: Orgelbyggeren
Daniel Köhne, i Orglet, 1972, 1, s. 14. Linie 18
f.n. Tilføjelse: Vedr. orglet og orgelfacaden, se
endvidere DK. Kbh. By 5, s. 90-92 (Køben
havns slotskirke).
S. 92, linie 6 f.n. (vedr. Tårnur, 1762): i 1918 i
forbindelse, læs: i 1918 sat i forbindelse.

Garnisonskirken. Bd. 3, s. 267, linie 21 og 16 f.n.
J.Starup, læs: I.Starup.
S. 268, linie 7 f.o. det indre pibeværk udføres
af 1000 pd. bly og 300 pd. tin, læs: det indre
pibeværk af en legering med forholdet 1000 pd.
bly til 300 pd. tin.
S. 284, linie 3 f.n. (vedr. †tårnur). Tilføj: For
mentlig er uret identisk med det sejrværk, som
1704 skulle overføres fra Sønderborg slots søn
dre tårn til Garnisonskirken, jfr. RA. Rtk.
2211.56.
Relations- og resolutionsprotokoller,
8. april 1704, 15. maj 1704.
S. 287, linie 10 f.n. Tilføjelse og korrektion
vedr. †klokke nr. 2: det ligger nær at formode,
at den er kommet til kirken efter 1718, læs:
Klokken blev allerede 1704 overført fra Sønder
borg slot ligesom tårnuret (jfr. ovf.). RA. Rtk.
2211.56. Relations- og resolutionsprotokoller,
8. april og 15. maj 1704.

Frederiksberg slotskirke. Bd. 3, s. 390, linie 5 f.o.
*Orgel, læs †Orgel. Linie 14 f.o. Korrektion:
Oplysningen om, at instrumentet skulle være
identisk med orglet fra Abel Cathrines stiftelse
kan ikke bekræftes. Måske er Botzens orgel
identisk med det positiv, der 1802 repareredes
af Johan Nicolai Scheer og overførtes fra Blaa-

TILFØJELSER OG RETTELSER

gaard seminarium til Brahetrolleborg semina
rium. Jfr. RA. DaKanc. Skolekommissionen
1789-1814, Forhandlingsprotokol 1802 nr. 906.
Linie 20 f.o. bygget o. 1610, læs: bygget 1610.

Frederiksberg kirke. Bd. 3, s. 463, linie 9 f.n.
Brystværk, læs: Overværk.
S. 465, billedtekst til fig. 49, fotografi fra o.
1880 af maleri i privateje, læs: gengivet efter
fotografi af †maleri fra o. 1880. Linie 4 f.n.
(vedr. trompet 8’). Tilføj: denne stemme var
senere tilføjet og af bedre metalkvalitet end det
øvrige pibeværk. Tilføjelse vedr. ombygninger
og reparationer: 1845 repareredes og omdispo
neredes orglet af Jens Gregersen, København.
Jfr. RA. Rtk. 256.73. Bygningsadministrationen. Journalsager, 9. aug. 1845.
S. 469, linie 5 f.o. Erik Paulsen, læs: Erik
Pauelsen.
S. 491, linie 11 f.n. (vedr. kirkegårdsmonument nr. 22 over Carl Wilhelm Heber). Tilføj:
Udført efter tegning af H.E. Freund. Kunst
akademiets Bibliotek.
S. 492, linie 15 f.o. (vedr. kirkegårdsmonument nr. 27, Meldahls gravsted). Tilføj: Monu
mentet er udført efter tegning af G.F.Hetsch,
signeret og dateret 1843. Kunstindustrimuseet.
S. 494, linie 12 f.n. (vedr. kirkegårdsmonument nr. 39 over Henrich Thalbitzer), læs: Mo
numentet forsvundet. Venligst meddelt af Ka
rin Kryger 1987, Nationalmuseets gravminde
registrant.

Vartov kirke. Bd. 4, s. 46, linie 19 f.n. før den
1890 (...) testamenteredes, læs: 1886. Jfr. DK.
Kbh. By 5, s. 741.
S. 53, linie 2 f.o. Udgår: hvilket sandsyn
liggør, at det ikke var nyt 1755.
S.
67, note 153, linie 3 f.o. Udgår: Disposi
tionen minder (...) omdisponering. Note 156
linie 1 f.o. Udgår: i hvis besiddelse (...) træpi
ber fra orglet. Linie 1 f.n. Tilføj: Se endvidere
Ole Olesen: Vartov kirkes første orgel, i Fest
skrift Henrik Glahn, 1979, s. 199-213.
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Christians kirke. Bd. 4, s. 81, før linie 14 f.n.
Tilføjelse: Foruden Eigtveds projekt I og II kan
endnu et udkast til en kirke antagelig sættes i
forbindelse med de tidlige overvejelser om
kring projekteringen af Frederiks tyske kirke. I
et læg med tegninger, hidrørende fra Rente
kammeret og indeholdende materiale, fortrins
vis vedr. Sukkerhuset på Christianshavn, men
også med enkelte planer af Saltværksgrunden,
findes to udaterede og usignerede etageplaner
af en kirke (fig. 37) (RA. Kort- og tegningssamlingen, Rentekammerafd. 339,41. Venligst
meddelt DK af cand.phil. Ebbe Hædersdal).
Den rektangulære bygning (ca. 36 × 21 alen)
er på den ene langside suppleret med et frem
springende indgangsparti. En portal, lagt i
bygningens tværakse, fører direkte ind i kir
kerummet, der er orienteret efter længdeaksen
med alter, korskranke og prædikestol ved den
ene kortside. Et omløbende, pillebåret galleri
omkring de tre øvrige sider opdeler rummet i
tre »skibe«. To trappeanlæg i hjørnerne af den
anden kortside formidler adgangen til galleriet
og loftet. Et spejlhvælv er antydet over kirkens
midte. Et mindre rum ved koret, modsvarende
trapperummet kan være tænkt som sakristi el
ler dåbsrum (forneden) og en særskilt herskabs
stol (kongestol?) foroven. Rummets vigtigste
lyskilde er vinduerne i de to langsider. To min
dre lysåbninger, skævt placeret i underetagens
kortsider, oplyser trapperum og kor. Den spe
cielle vinduesplacering kunne tolkes som et in
dicium på, at kirken ikke var tænkt fritlig
gende, men snarere skulle anbringes mellem
eksisterende (eller planlagt) bebyggelse. I
samme retning tyder den asymmetriske plan
uden fremspring modsat indgangspartiet, lige
som koncentrationen af pilaster- eller liséndekoration på indgangsfacaden røber, at kun
denne var skueside.
Til trods for den afgørende forskel i byg
ningens orientering har kirkeplanen en påfal
dende lighed med Eigtveds ubenyttede projekt
II af 4. april 1753 (jfr. s. 81 og fig. 5). Det
gælder den rektangulære plan (her dog 42 × 24
alen) med fremspringende indgangsparti, der i
begge planer bemærkelsesværdigt nok har
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samme bredde (24 alen). Ikke mindst dette sid
ste bestyrker formodningen om, at den ano
nyme tegning er indgået i projekteringen af
Frederiks tyske kirke. Omstændighederne om
kring planens tilblivelse, dens datering og op
havsmand har det i denne forbindelse ikke væ
ret muligt at opklare. Det er næppe sandsyn
ligt, at vi her har at gøre med entreprenørernes
planer, nævnt 28. dec. 1751, men kasseret som
for dårlige og for kostbare i forhold til den
eksisterende byggesum på 40.000 rdl. Det ano
nyme projekt er nemlig i areal omtrent 1/3
mindre end Eigtveds projekt II, der netop
kunne opføres for de indsamlede midler. Over
ensstemmelsen med planen i Eigtveds projekt
og navnlig indgangspartiets bredde kunne tyde
på, at begge var udformet udfra samme præ
misser, dvs. til en tænkt placering på den de
cember 1749 erhvervede Saltværksgrund og i
modsætning til det approberede forslag, »ude
af syne« og »mellem huse«, dvs. vel indpasset i
den eksisterende bebyggelse på Strandgades
sydside. Den traditionsbundne orientering efter
længdeaksen kunne på samme måde tolkes som
et bevidst modspil til Eigtveds radikale løsning
med det tværstillede kirkerum, indrettet med
prædikestolsalter. Under alle omstændigheder
må den anonyme tegning dateres før monar
kens endelige godkendelse af Eigtveds projekt I
19. maj 1753.
S. 182, linie 15 f.o. Pneumatisk, læs: Pneu
matiske. Linie 16 f.o. 32, læs: 33. Orglet op
stilledes 1976. Alle prospektpiber fornyedes. Li
nie 2 f.n. sponbælge, læs: spanbælge.
S. 183, linie 1 f.o. H.I.Müller, læs: H.J.Mül
ler. Korrektion: Orglet omdisponeredes o. 1799
af J.N. Scheer efter G.J. Voglers anvisninger, jfr.
DK. Kbh. By 2, s. 629, note 80. Linie 2 f.o.
Korrektion: Oppenhagens arbejde ved orglet
var antagelig en istandsættelse, der ikke indbe
fattede ændringer ved orglets disposition eller
øvrige opbygning.
S. 184, linie 2 f.o. venstre, læs: højre. Linie
12 f.o. og under sidetårnene er der gennem
gange, læs: og under det nordre sidetårn er der
gennemgang.
S. 216, linie 16 f.n. (vedr. sarkofager over

Sophie Moltke, A.H.Moltke og M.E.Moltke).
De tre stenkister skal være leveret af billedhug
geren Nicolai Dajon efter tegning af C.F.Harsdorff, læs: sandsynligvis efter egne tegninger.
S. 219, linie 1 f.o. dødens genius, læs: Re
nomméet.

Christiansborg slotskirke. Bd. 5, s. 11, venstre
spalte, linie 3 f.n. hofkapellan, læs: kapelme
ster.
S. 49, venstre spalte, linie 15 f.n. Køben
havns slotskirke, læs: Københavns slot.
S. 64, note 150. Korrektion: 1627 Frederik
Christian, 1633 Anna Cathrine, læs: 1628 Maria
Cathrine.
S. 79, venstre spalte, linie 20 f.o. Også orglet
(...) navnetræk, læs: Orgelfacaden var marmo
reret og forgyldt, prospektpiberne var prydet
med gyldne labier og det kongelige navneciffer,
ligeledes i guld.
S. 82, højre spalte, linie 15 f.o. (vedr. †Projekt
til altertavle). Korrektion og tilføjelse: At
dømme efter indholdet af Ernsts memorandum
drejer det sig snarere om et – fra sammenhæn
gen løsrevet – overslag vedrørende nyopsæt
ningen af Tessins alter i Vor Frelsers kirke (DK.
Kbh. By 2, spec. s. 512f.), hvortil arbejdet net
op indledtes i begyndelsen af 1725. Dette alter
indeholdt netop de nedenfor beskrevne elemen
ter. Hertil kommer, at de i Ernsts memoran
dum nævnte guldsmede Johan Kohlmann og
Johan Heinrich Muhle begge medvirkede.
Sidstnævnte betaltes 1715 for arbejde på kapitæ
lerne efter overslag fra Wilh. von Platen. Ernsts
overslag, der måske udførtes af arkitekten i
hans egenskab af generalbygmester, dannede
optakten til et mere detaljeret overslag, udar
bejdet af J.C.Heimbrodt efter aftale med overlandbygmester Krieger, der netop i 1720’erne
synes at have overtaget flere af Ernsts forret
ninger.
S. 87, billedtekst til fig. 53. Plan (s. 85). 1-75,
læs: 1:75.
S. 92, venstre spalte, linie 17 f.o. Korrektion:
En del af de originale prospektpiber er bevaret,
dog uden de omtalte gulddekorationer.
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Fig.

37.

Etageplaner

af

kirke.

Formentlig

udkast

til

Christians

kirke,

ud

ført før maj 1753 (s. 297). 1:300. RA. – Interior plan of a church. Probably a
proposal for Christian’s Church, drawn before May 1753.

S. 103, billedtekst til fig. 59, 1:900, læs:
1:1500.
S. 106, billedtekst til fig. 61, 1-600, læs: 1:600.
S. 223, højre spalte, linie 4 f.o. orgelværket,
læs: orglets bælgeværk.
S. 279, note 259. 61, læs: 57.

S. Ansgars kirke. Bd. 5,
P.G.Frosell, læs: P.H.Frosell.

s.

309,

note

16,

S. 391, højre spalte, linie 3 f.o. Tilføj: I ven
stre hånd sværdet. Linie 4 f.o. (S. Kjeld), læs:
klædt i kordragt med præstestola. Bog i højre
hånd, over venstre arm tæppe til at lægge over
knæene under korbønnen.
S. 392, venstre spalte, linie 5 f.o. (vedr. den
hellige Vilhelm af Æbelholt), læs: Iklædt kor
dragt med korskjorte. I højre hånd abbedsta
ven, i venstre hånd en bog, samt over armen et
tæppe, svarende til S. Kjelds (jfr. ovf.).

300

KØBENHAVN BY

S. 408, højre spalte, linie 12 f.n. (vedr. †oval
bakke) en gave fra kirkens daværende præst,
læs: en gave til.
S. 424, højre spalte, linie 13 f.n. (vedr. †kinesisk stol), læs: Stol, »kinesisk«, tidligere an
vendt, når biskoppen skærtorsdag konsekreredede de hellige olier. Nu i præsternes kontor.
S. 442, note 39, udført 1970 af Jørgen Dahlerup efter tegning af Benjamin Dahlerup, læs:
tegnet og udført 1970 af Jørgen Dahlerup.

Frederiks kirke (Marmorkirken). Bd. 5, s. 483.
Korrektion vedr. engelsk billedtekst til fig. 17,
frontispice, læs: frontispiece.
S. 555, højre spalte, linie 22 f.o. Carlo Borromeos S. Agnese, læs: Carlo Rainaldis og
Francesco Borrominis S. Agnese.
S. 560, venstre spalte, note 35, lensgreve
Hans Henning Moltke, læs: Hans Hemming
Moltke.
S. 573, højre spalte, linie 12 f.o. 1771, læs:
1772.
S. 574, venstre spalte, linie 18 f.o. J.F.Grund,
læs: J.G.Grund.
S. 615, venstre spalte, efter linie 14 f.o. Tilføj:
8a. Marmorkirken, set fra syd. Laveret tusch
tegning. 10,5 × 15,9 cm. Signeret uden for ram
men: »Holm d 12de Juni 1836«. Indsat i Fre
derikke Bruns album (nr. 148), Bakkehusmu
seet. Jfr. venlig meddelelse fra Erik Housted.
Linie 5 f.n. Tilføj: En laveret tuschtegning (11 ×
16,4 cm) af samme motiv, men usigneret er
indsat i Adelgunde Elise von Scholtens stam
bog, KglBibl. NyKglSaml. 4736,4. Venligst
meddelt af samme.
S. 736, højre spalte, linie 7 f.n. sølvsmeden
Anton Michelsen, læs: sølvsmedefirmaet Anton
Michelsen.
S. 737, billedtekst til fig. 247. Korrektion:
M: ældre orgel, læs: O; N: Arkivrum med
bygningsmodeller, læs: P; O: arkivrum, læs:

Q.

S. Clemens kirke. Bd. 6, s. 11, billedtekst til fig.
4. Korrektion: brick-build, læs: brick- built.

Kirken i Børnehuset på Christianshavn. Bd. 6, s.
65, venstre spalte, linie 11 f.n. †Orgel, læs: *Orgel. Orglet, der antagelig var anskaffet 1864
(jfr. note 41) overflyttedes senere til kirkesal II,
hvor det ses på litografi 1893 (fig. 53). Nu i
Almind kirke, Lysgård herred, Viborg amt.
Yderligere oplysninger findes i Den danske Or
gelregistrant.
S. 65, højre spalte, linie 12 f.n. Tilføjelse
vedr. †orgel nr.1: Knud Olsen-orglet afløste
muligvis Ramus-orglet, da dette flyttedes til
kirkesal II. Linie 11 f.n. Tilføjelse (vedr. †orgel
nr. 2): Bygget 1913 af I.Starup, København,
som del af en leverance på to orgler til Ny
borgs fængsler. Jfr. I.Starup: Orgelfortegnelse.
Det er uvist, hvornår orglet opstilledes i kirke
salen, hvor dets tilstedeværelse først omtales
1928 i forbindelse med nedtagning og flytning
til Vridsløselille straffeanstalt; her lå det 1934
opmagasineret på et loft (I. Starup & Søns ar
kiv). Senere opsattes det i Statens arbejdshus’
forsamlingshus, Sdr. Omme, hvor det anvend
tes ved gudstjenester for de indsatte. Det blev
nedtaget 1967 og er nu destrueret (iflg. med
delelse fra fængselsinspektør Jens Birk, Sdr.
Omme).
S.
67, engelsk billedtekst til fig. 53. Litograph, læs: Litograph. Note 38. 1864 var kirken
under reparation, men det vides ikke, hvad der
skete ved den lejlighed, læs: Istandsættelser i
kirken 1864 skete formentlig i forbindelse med
kirkesalens indretning før indvielsen november
1864.

Abel Cathrines Stiftelses kirke. Bd. 6, s.167, en
gelsk billedtekst til fig. 150, demolishion, læs: de
molition.

Almindelig Hospitals kirkesal. Bd. 6, s.201, bil
ledtekst til fig. 183. Tilføj: Tegningen befinder
sig på Københavns Rådhus.
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AC, guldsmed, IV 178.
AD, mestermærke, se Dragsted, Arent.
AEM, se Meinert, Andreas Evald.
AH, se Hansen, Anders.
AH, mestermærke, se Halberstadt, Amsel.
AK, V 404.
AK, se Krøyer, Axel J..
AM, mestermærke, se Michelsen, Anton.
AMW, se With, Jesper Pedersen.
Abbestée, familien (1690), III 42.
Abbestée, Michel (Michael) (d. 1698), handels
mand, kirkeældste, III 32, 130, 132.
Abel Cathrine Wolfsdatter von der Wisch (162776), legatstifter, VI 159, 295, g.m. Hans
Hansen Osten.
Abildgaard, Nicolai (1743-1809), maler, V 237,
574, 582.
Abrahams, arkitekt, III 142 note 33.
Absalon (d. 1201), ærkebiskop, V 19.
Acharius, Gustav (1801-73), instrumentmager,
VI 105, 107 note 51.
Ackermann, Joseph (1842), gesandtskabspræst,
V 358.

Adam (1640), klejnsmed, VI 251.
Adeler, Cort (1622-75), generaladmiral, V 314.
Adler, mægler, V 355.
Adler, Georg Christian (d. 1789), IV 214.
Adler, Johan Georg Christian (1756-1834), ori
entalist, IV 214, 247, 280 note 83.
Adler, Johan Gunder (1784-1852), kabinetssek
retær, V 231.
Adrian, Isac, kobbersmed, IV 127, 1362.
Adrian, Jacob (1755-1831), kobbersmedemester,
III 124, g.m. Anne Marie Pohlmann (17711847), III 124.
Adzer, Daniel Jensen (1732-1808), medaillør, V
469.
d’Agar, Jacques (1642-1715), hofmaler, III 24.
Agnelli, advokat, V 414.
Agricola (1750), løjtnant, V 482, 561 note 54.
Ahlefeldt, Anna Joachimine, g.m. F.L. Danneskiold-Laurvigen (s.d.).
Ahnemøller, Hans (1645), tømrermester, VI
252, 254, 257.
Aird, Alexander (1856), ingeniør, V 593, 594.
Albek, Nicoline, g.m. Matthias Thye (s.d.).

ALBEL – APPLEBY

Albel, Barbra Agnete (o. 1850), III 308.
Alberti, Leone Battista (1404-72), it. arkitekt, III
350.
Albertus Bygmester, se Mathiesen, Albert.
Alexandra, kong Edward VII af Englands dron
ning, III 162.
Alien, se Allien.
Allien, Daniel P. (-1781-89-), snedker, III 256,
2662.
Als, Peder (1726-76), maler, III 254.
Alversen, Henrik (-1668-88-), billedsnider, III
1722, 215, 216.
Amalie Magdalene Christiane Caroline rigsgrevinde af Leinigen-Westerburg, g. m.
Christian Lerche (s.d.).
Amberg, Henriette Adelaide Francisca (d.1785)
IV 222.
Amberg, Jesinius Johan Christoph (o. 1781-85),
IV 222.
Ambrosius (o. 340-397), biskop, kirkelærer, V
697 note 136, 713.
Ambrosius, Jørgen (1723), klejnsmed, III 281.
Ambrosiussen,
Alexander
Wolfgang
(18641938), gørtler, IV 2262, g.m. Johanne Kri
stine (1863-1930), IV 226.
Ambrosiussen, Johanne Kristine, g.m. Alexan
der Wolfgang Ambrosiussen (s.d.).
Ambus, P.J. (1767), klejnsmed, III 281.
Amthor (1691), major, III 156.
Amundin, C. (1922), gørtler, III 262.
d’Anchamp (1830), forstander, V 338 note 33.
And, Lisebet Axelsdatter g.m. Søren Hansen
Benzon (s.d.).
Anders (1753), smed, III 425.
Anders, Maren (1661), VI 42.
Andersdatter, Guri (1691-1763), IV 203.
Andersen, Adam (1759), VI 157.
Andersen, Anders (1743), smed, III 460.
Andersen, Andrea, g.m. Gottlieb Bindesbøll
(s.d.).
Andersen, H. (-1893-94-) snedker, V 665, 680,
735, 746.
Andersen, H.C. (1805-75), digter, IV 17.
Andersen, Jacob, hollandsk-luthersk præst, se
Andreæ, Jacob.
Andersen, Just, V 419.
Andersen, Jørgen (1640), VI 249f.
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Andersen, Marie Sidse, g.m. Heinricy (s.d.).
Andersen, Marinus (1895-1985), arkitekt, III
188, 210, 228, 253, 262, 296.
Andersen, N.C. (1782), etatsråd, IV 212.
Andersen, Poul-Gerhard (1904-80), orgelbyg
ger, IV 52, 67 note 157, 182, V 265, 266, VI
164.
Andersen, Skifter (1884), skibsbygmester, IV
58.
Andreae, A.H., V 388 note 111.
Andreas, Andreas (1638), sværdfeger, V 50.
Andreæ, Jacob (1690), hollandsk-luthersk præst,
III 33, 167.
Angel, Karen, g.m. Peter Frederik Suhm (s.d.).
Angell, familien, IV 279 note 36.
Angelo, G.N. (1767-1816), kobberstikker, VI
132.
Angibaud, Elie, III 121, g.m. Gabrielle Ducros
(d. 1745), III 120, 121.
Anna, g.m. Niels Andersen Petz (s.d.).
Anna Cathrine, kong Christian IV.s dronning,
VI 241, 244.
Anna Sophie, kong Frederik IV.s dronning, III
216, 241, V 64 note 151, (72), VI 110.
Anne (1727), vaffelkone, g.m. Peder Larsen
(s.d.).
Ansgar (o. 801-65), ærkebiskop, V 308, 360, 639,
676, 680, 707*.
Anthon, Georg David (1714-81), arkitekt, IV 80,
862, 1122, 120, 124, 1363, 140, 267, 272 note
104, V 10, 475, 478, 491f., 492-96, 500-508,
512f., 516f., 518-20, 522-24, 525f., 527, 528,
531, 533, 536, 556, 558, 563-69.
Anthoni, slægten, IV 44.
Anthoni, Hans Christoph (d. 1690), sølvsmed,
IV 44.
Antonetty, C., V 357.
Antonietti, gipserer, V 274 note 101.
Appel, Caroline C.F. (d. 1821), III 120.
Appel, Charlotte D. (d. 1833), III 120.
Appleby, familien, IV 243.
Appleby, Anna, g.m. John Brown (s.d.).
Appleby, Peter (1709-74), skibsbygger, IV 99,
2094, 210, 211, 219, 242, 243, 278 note 27-28,
g.m. Anna Pattridge (1712-63), IV 209, 210.
Appleby, Peter (1740-1807), grosserer, skibsre
der, IV 210, 211.

20*
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Appleby, Sophia Louise (1796-97), IV 209.
Arboe, Peter, urmager, IV 67 note 147.
Arcangelo di Cola da Camerino (1420’erne), it.
maler, V 429.
Arff, madame, VI 163.
Argand, Aimé (1828), V 2692.
Arnbek, Christof(f)er (d.1765), stenhugger, V
535.
Arnolfo di Cambio (d.1302), it. billedhugger og
arkitekt, V 437.
Arthur-Nielsen, I., arkitekt, V 385 note 67.
Arup, Erik (1876-1951), historiker, IV 13.
Ascanius, Peder (1723-1803), zoolog, IV 228,
247.
Aschoff, J.G. (1769), III 103.
Astrup, Caroline Gustave Andrea von, g.m. Pe
ter Thomsen (s.d.).
Astrup, Jens (d.1807), IV 229.
Astrup, Mette Marie (1760-1834), skuespillerin
de, III 310.
Athanasius (o. 297-373), biskop, kirkelærer, V
697 note 136, 712.
Aubry, Claude-Guillot (1703-71), fr. arkitekt, V
510.
dAuchamp, François Louis (1766-1847), III 310,
VI 60.
Augustinus (353-430), kirkelærer, V 685, 699
note 136, 713.
Axelsen, slægten, III 240.
BT, se Bonnesen, E.P. og Tøndering, Andrea
Johanne.
Bach, Johan Sebastian (1685-1750), ty. kompo
nist, V 11, 158.
Bache, Otto (1839-1927), maler, V 677.
Baciccio, se Gaulli, Giovanni Battista.
Bacquet, Suzanne Annette (d. 1843), III 120.
Badstüber, Paul (1732), kobbertækker, III 417, V
162 note 21.
Bager, Bente, VI 163.
Baggesen, Jens (1764-1826), digter, V 251.
Bagschwerdt, Lars Rasmussen, se Bagsværd,
Lars Rasmussen.
Bagsværd, Lars Rasmussen (-1757-59-), smede
mester, IV 126, 127, 131, 160, 163, 166, 180,
186, 2482.
Bahecke, G.H. (1752), stenhugger, V 484.

Bahneberg, C. (d.1842), kancelliråd, III 491.
Bahr, Jacob (1704), messingarbejder, V 38.
Balagny, Armand de (d. 1705), officer, arkitekt,
VI 266.
Balche, Hans (-1658-74-), hofsnedker, V 29, 46,
49, 512, 65 note 153.
Balche, Henrik (1628-89), hofsnedker, VI 295.
Balcke, Christopher (1772), urmager, III 284.
Baldthersen, Daniel (1643), tømrer, VI 252.
Balfour, David, IV 268.
Balle, Nicolai Edinger, (1744-1816), biskop, III
134 note 39, 274, V 307, 320, 707, 711* VI
111.
Balle, P.M. (1750), stadskonduktør, IV 80, 97.
Balle, Søren (1732), stadskonduktør, VI 113.
Ballin, Mogens (1871-1914), maler, kunsthånd
værker, V 419, 432.
Bals, snedker (1759), VI 189.
Bang, Alexine (d.1802), IV 238.
Bang, Carl Peter Frederik (d.1906), grosserer,
IV 198.
Bang, Herman (1857-1912), forfatter, V 198.
Bang, Jacob Nicolai Hass (1814-50), cand.
theol., IV 198, 202.
Bang, Jens (1737-1808), læge, arkitekt, VI 56,
86, 132.
Bang, Johan August Rettig (o. 1740-1814), guld
smed, V 37.
Bang, Leila, født Petersen (1826-91), IV 198.
Bang, Paul (1941), guldsmed, V 407.
Barbet, Jonas, se Barbette, Josias.
Barbette, Josias (1657-1731), emaillemaler, III
43.
Barch, N.J. (1760), perlestikker, VI 180.
Barchmann, Jacob (1742), kommiteret, V 475,
484, 513.
Barfod, Povl Frederik (1811-96), forfatter, politi
ker, III 497, g.m. Emilie Birkedal (1813-97),
III 497.
Barfoed, Erik (1928), III 198.
Barger, Christopher (1688), maler, III 28.
Bargum, Henning Fr., købmand, V 530.
Barnekow, Anna (1882-1969), IV 225.
Barnekow, Brita (1868-1936), malerinde, IV
225, (226).
Barnekow, C.R.M.I. von (1767-1830), oberst
løjtnant, III 310.

BARNEKOW – BENZON

Barnekow, Chr. (1837-1917), komponist, IV
203, 224, 2252, g.m. Laura With (1832-1920),
IV 225,(226).
Barnekow, Mathilde (1863-67), IV 225.
Barnekow, Thora (1865-68), IV 225.
Barnekow, Viggo (1872-1944), legationsråd, IV
225, (226).
Barnekow, Aage (1866-67), IV 225.
Barnewitz, Frederik von, V 313.
Barum, Peter, III 409.
Barüel, Anne D. E. (d. 1814), III 120.
Barüel, Anne E. (d. 1808), III 120.
Barüel, Claude P. (d. 1795), III 120.
Barüel, Jean Mathieu, se Barüel, Johan Mathias.
Barüel, Johan Mathias (1770-1840), malerme
ster, III 120, 124.
Barüel, Simon (d. 1798), III 120.
Basballe, Christian (o. 1721-90), stadskonduktør,
IV 2402, g.m. Elisabeth Caroline von Dumreicher (1748-78), IV 239, 240.
Basilius (o. 330-379), kirkelærer, V 697 note
136.
Basse, A. (1931), billedhugger, III 96.
Basse, Peder Nielsen (1725), tømrermester, IV 21.
Bath, Johan Nicolai (1807), urmager, III 285.
Bau, Waldemar (1900), snedker, III 139 note 2,
note 9.
Baudissin, Wolf greve (1876), V 674.
Bauer, Christian Carl Frederik (1771-72), IV 198.
Bauer, Susanne (d. 1773), IV 198.
Baumann, I., IV 281 note 64.
Baumann, Simon (1694), svensk snedker, VI
274, 277.
Baumbach, Claes (1958), billedhugger, III 2282.
Baumgarten (1768), kontrollør, III 257.
Baumgarten, H.H. (1806-75), mekaniker, IV 99.
Baumüller, Johannes (d. 1763), stenhugger, V
535.
Baur, J.H. (1804), V 246.
Baur, Wilhelm (1920), ty. reformert præst, sko
leleder, III 135 note 78.
Bayer, Christian Frederik (1841-1933), maler, V
613, 617.
Bech, Hendrich (1765), billedskærer, IV 276
note 45.
Bech, Juliane Marie, g.m. Frederik von Lowzow (s.d.).
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Bech, Michael Peter (1771), urmager, IV 186,
277 note 58.
Beche, Zacharias (1757), VI 183.
Beck, Anne Cathrine (1768-69), IV 202.
Beck, Carl Friedrich (d. 1764), IV 202.
Beck, Christine Wilhelmine, g.m. Heinrich Be
vers (s.d.).
Becker, C. (1852), stenhuggermester, V 593.
Becker, John, V 742.
Becker, Peter Friedrich (1763-1829), grosserer,
IV 206, g.m. Mette Cathrine (1752-1827), IV
206.
Beek, Johann (d. 1762), stenhugger, V 535.
Beenfeldt, Ulrich Ferdinandt (1714-82), maler,
III 468, 469.
Begtrup, Holger (1859-1937), højskoleforstan
der, IV 276 note 54.
Behncke, Johan Christopher Traugott (o.17721826), IV 2602, g.m. Dorthea Maria Ludwigsen (0.1773-1843), IV 2603, (261), 281
note 71.
Behncke, Johanne Christiane (o.1809-11), IV
260.
Behncke, Maria Magdalene, g.m. Christian von
Thonboe (s.d.).
Bekker (1753), proviantinspektør, VI 157.
Bekmann (1772), kancelliråd, VI 120.
Bendtsdatter, Gundel, g.m. Rasmus Boesøn
(s.d.).
Bendtzen, Jørgen, maler, III 47.
Bendz, Wilhelm (1804-32), maler, III 469, V
326, 611, 614.
Benedikt af Nursia (480-543), ordensstifter, V
685, 713.
Bensen, Cecilie (1862), III 452, 4532.
Bensen, Isaak (1862), bådebygger, III 452, 4532.
Bentsen, Hans (o. 1565-1622), rådmand, III
2323, g.m. Karen Mogensdatter Schou, III
232.
Bentsen, Ivar (1876-1943), arkitekt, IV 19, VT 174.
Bentzon, se også Benzon.
Benzon, våben, III 2322.
Benzon, Hans Sørensen til Sohngaardsholm
(1657-1715), kommerceråd, III 157, 2173,
2182, 226*, 2292, 231, 2322, 240, (260), 3023,
3033, 304, g.m. Elisabeth Lasson (1671-1714),
III (226*), 232, 240, 302, 303.
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Benzon, Severin til Havnø (-1716-24-), III 217,
219, 226, 232, 260.
Benzon, Søren Hansen (1653), III 2322, g.m. Lisebet Axelsdatter And, III 232.
Berain, Jean (1637-1711), fr. arkitekt, V 98 note
160, note 161.
Berckentin, C.A. von, lensgreve (1694-1758),
gehejmeråd, IV 10, 200, 245, V 475, 484.
Berens, Lovise Emilie (1801-03), IV 259.
Berg (1869), slotsforvalter, III 394 note 28.
Berg, Andreas (d.1764), stadsmusikant, IV 25,
267 note 21.
Berg, Erik Frandsen (1721), snedker, III 380.
Berg, H.Chr. (1889), billedskærer, III 139 note
30.
Berg, Jens (o. 1736), snedker, VI 133.
Berg, John G. (1832), maler, III 394 note 23.
Berg, Knud Poul (1894-1973), kunsthandler, IV
2282.
Berg, Ole (o. 1727-63), maler, IV 275 note 27.
Berg, Otto Niels Christian (1864-1936), antikvi
tetshandler, IV 227, 2282, g.m. Valborg Es
ther Liebmann (1872-1936), IV 228.
Berg, Sofie N.E. (1857-1937), IV 2282.
Berg, Urban (1746), blikkenslager, III 240.
Bergen, Anne Susanne (1777-80), IV 198.
Bergen, Georg Wilhelm von (1758-1842), krigsråd, støbemester, IV 198, g.m. Louise Grü
ner (1768-1844), IV 198.
Bergen, Johann Christian Gottlob von (17741804), IV 198.
Bergen, Johann Daniel von (1734-60), byg
ningsinspektør, IV 197, 198.
Bergen, Johann Friedrich von (1764-65), IV 198.
Bergen, Johann Jürgen von (1689-1765), bøsse
mager, kirkeforstander, IV 99, 197, 198, 199,
g.m. Anna Christina Jacobi, IV 198.
Bergen, Johann Wilhelm von (1726-91), rustmester, IV 198, g.m. Ellen Sophie Broberg
(1738-80), IV 198.
Berger (1754), tømrermester, IV 130.
Berger, Albrecht (o. 1761-65), IV 222.
Berger, Johan Chilian Just von (1723-91), læge,
konferensråd, IV 222, 241, 246, 263, 279
note 39, VI 175, g.m. Sara Margrethe von
Ramdohr (o. 1722-80), IV 222.
Berger, Johan Wilhelm von (d. 1779), IV 222.

Bergmann (1821), orgelbygger, V 336.
Bergnehr, Leocadie, g.m. Carl Ludvig Gerlach
(s.d.).
Bergsøe, Vilhelm (1835-1911), forfatter, V 607.
Bering, Jens Pedersen, graver, III 266.
Berkenhout, I.I. (1768-1821), ty. reformert
præst, III 123, g.m. I. Braamhorst, III 123.
Berling, Polly (1825-95), kammerherreinde, V
404, 417.
Berner, Henrik (d. 1632), hofsnedker, kirke
værge, VI 153, 293.
Berner, Andreas (1775), billedhugger, IV 100.
Berner, Jacob (1689), garnisonspræst, III 166.
Berner, fru, født Sporon (d. 1838), III 120.
Bernhard af Clairvaux (1091-1153), V 676, 713*.
Bernini, Gianlorenzo (1598-1680), it. arkitekt,
billedhugger, III 4422, 444, VI 280.
Bernstorff, familien, IV 244.
Bernstorff, Elisabeth Johanne Eleonora baro
nesse (1709-68), IV 228, 245.
Bernstorff, Johan Hartvig Ernst greve (1712-72),
statsminister, IV 78, 86, 176, 242, 2452, 246,
V 475, 478, 484, 486, 494, 500, 504f., 508,
527, 540, 573, 701.
Bertelsen, Claus (d. 1724), fasanmester, III 410.
Bertouch, Carl Rudolph (o.1709-65), kammer
herre, IV 218.
Beschung, Morten (1702), remmesnider, III 408.
Bessel, Anna Joachimine, g.m. Johannes Outzen (s.d.).
Bestie, Georg (1855-1933), etatsråd, IV 2212,
g.m. Caroline Sophie Hassert (1852-1916),
IV 221.
Bestie, Johanne Caroline Marie (d. 1883), IV

221.
Bevers, Heinrich (1761-1842), tal- og klasselotterikollektør, IV 262, g.m. Christine Wilhelmine Beck (1767-1845), IV 262.
Bevers, Sophie Henriette (1800-08), IV 259.
Bianco, Christian Peder (d.1813), vinhandler, V
307, 309, 321, 322, 342, 3752.
Biar (d. 1687), fabrikant, III 101.
Bielefeldt, Marie Elisabeth von (o.1690-1774),
IV 237.
Bielefeldt, Sigismund Jacob von (o.1712-76),
oberst, IV 2372, g.m. Marie Sophie (o.171878), IV 237.

BILLE – BORNEMANN

Bille, C. St. A. (1828-98), redaktør, politiker, V
644f.
Bindesbøll, Michael Gottlieb (1800-56), arki
tekt, III 498, V 3223, 342, 572, 573, 588, 591,
622 note 58, 643, g.m. Andrea Andersen
(1819-99), III 498.
Bindesbøll, Thorvald (1846-1908), arkitekt, III
484, 497, 4982.
Bing, Hanne, se Ring, Hanne.
Binzer, Ina, se With, Ina.
Birch, Andreas (1758-1829), biskop, VI 111.
Birch, Antoinette Thomasine, g. m. Michael
Frederik Liebenberg (s.d.).
Birch, Niels (1755), inspektør, V 532.
Birckenfeld, J.L., IV 281 note 64.
Birkedal, Emilie, g.m. Povl Frederik Barfod
(s.d.).
Bischoff (1773), stolemager, VI 119.
Bissen, Herman Wilhelm (1798-1868), billedhug
ger, III 311, 484, 490, V 193, 197, 226, 2272,
2282, 231, 2324, 2362, 237*, 238, 594, 600,
676, VI 292.
Bissen, Vilhelm (1836-1913), billedhugger, III
484, 497, V 711, 754.
Biörn (Børner) Christian (d.1763),stenhugger,
IV 124, 271 note 96, 274 note 2, V 535.
Biørn, se Bjørn, Andreas.
Bjelke, Jørgen, V 314.
Bjerg, Johannes (1866-1955), billedhugger, V
687, 711.
Bjerregaard, Martha, g.m. Christen Noe (s.d.).
Bjørn (Bjørnsen), slægten (o. 1770), VI 209.
Bjørn, Andreas (1703-50), købmand, IV 97,
268, V 469.
Blankensteiner & Søn (1826), købmandsfirma,
V 266.
Blankensteiner, Johannes G. (1817), forstander,
V 331, 340 note 66.
Blasius, Lennart (d. 1644), arkitekt, VI 249, 251,
260, 295.
Bless, Johan Peder (1825-80), maler, V 752.
Blichfeldt, C.A., billedskærer, V 680, 748.
Blichfeldt, Emil (1849-1908), arkitekt, V 652.
Bloch, Carl (1834-90), maler, V 677.
Bloch, F., V 738.
Bloch, Laura, g.m Svend Hersleb Grundtvig
(s.d.).
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Bloch, Oline Sophie Frederikke, født Hadsund
(1798-1848), III 493.
Block, Hinrich (1750), bygningsforvalter, V
482, 528.
Blondel, Jacques François (1705-74), fr. arkitekt,
teoretiker, V 486.
Blondel, Jean François (1681-1756), fr. arkitekt,
V 486.
Bluhme, Johannes Bartholomæus (1681-1753),
VI 292, g.m. Ida Amalia Jönsen, VI 292.
Blücher, H.H. (-1912-15-), smed, IV 160, 163.
Blücher-Altona, grevinde, født Ferall (1802-85),
V 329.
Blædel, Nicolai Gottlieb (1816-79), præst ved
Garnisonsk., III 160, 164, VI 198.
Bo, Jørgen (f. 1919), arkitekt, III 95.
Bobé, Louis (1867-1951), historiker, III 367, IV
190, 192, 194.
Bock (1842), smedemester, V 368, 417.
Bocksen (1762), snedker, IV 185.
Bodtzen, Peter Petersen, se Botzen, Peter Peter
sen.
Boertmann, Peter (1761), tømmerhandler, ju
stitsråd, V 319.
Boesøn, Rasmus (1694), IV 44, g.m. Gundel
Bendtsdatter (1694), IV 44.
Bohlmann, Reinhard (-1759-61-), snedker, IV
163, 174, 180.
Bohinenseyde, I.A. (1770), forgylder, IV 136.
Bois-Clair, Gaspard Antoine de (1654-1704),
maler,hofpræst, III 29, 37, 39, VI 295.
Boldt (1943), ciselør, V 423.
Bolting, Marie, maler, V 613.
Boman, Agnes Susanne, g.m. Georg Anders
Heinricy (s.d.).
Bombelles, Ida de grevinde, født Brun (17921857), V 332.
Bonfils (1754), handelsmand, IV 128.
Bonnesen, Ertmann Peter (1809-77), skibsbyg
mester, IV 229, 2302, g.m. Claudine Marie
Bonnesen (1811-86), IV 230.
Borch, Christopher (1817-96), no. billedhugger,
IV 47.
Borch, Martin (1852-1937), arkitekt, V 362.
Borgo di Primo, Ernestine Charlotte del (d.
1813), IV 228.
Bornemann, Henrik (d. 1710), biskop, III 167.
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BORNHOLDT- BROCK

Bornholdt, P. (1893), etatsråd, V 680.
Borris, Andreas (1693-1758), guldsmed, VI 133.
Borromini, Francesco (1599-1667), it. arkitekt,
III 351, 358, V 146, 555.
Borup, Gotthilf (d. 1879), billedhugger, V 350,
356, 3572, 3672, 368, 372.
Bottelet, Jacob (d. 1830), III 120.
Botzen, brdr. (Johan Petersen og Peter Petersen)
(o. 1680-o.1708), orgelbyggerfirma, III 390,
IV 67 note 151, VI 169 note 18, 296.
Botzen, Henrik Johansen (1680-1757), organist,
III 268.
Bouchardon, Edmé (1698-1762), fr. billedhug
ger, V 561, note 45.
Boullé, Etiénne-Louis, fr. arkitekt, V 508.
Boxen, Michael, kleinsmed, IV 126.
Boye, Casper Johs. (-1847-53-),præst ved Gar
nisonsk., III 164.
Boye, Frederich (d. 1734(?)), III 2782, g.m. Anna
Maria Petersen Aarhuus (d. efter 1718), III
278.
Boyssel, Sophie Amalie de, g.m. Hans Gottlob
von Grevenkop (s.d.).
Bracht, Christian van (d. 1720), hoflakerer, III
172.
Bradt, J.G. (1741-70), kobberstikker, arkitekt, V
782.
Bradt, Marie Gertrude, g. m. Carsten Peder
Casse (s.d.).
Braem, Corfitz (1760), IV 268 note 30.
Braem, Gothard Albert (1710-88), militær forvaltningsembedsmand, konferensråd, V
532.
Brahe, Tycho (1546-1601), astronom, IV 9.
Bramante, Donato (o. 1444-1514), it. arkitekt, V
555.
Bramsen, Harriet Christine, g.m. Peter Nicolai
Heering (s.d.).
Bramsted, Johan (1688), kirkeældste, III 32.
Brandenburger, Ernst (d. 1713), bygningsin
spektør, III 346, 388, V 68.
Brandt, Carl Joakim (1817-89), præst, IV 56, V
638, 674f., 676, 678, 682, 683, 685, 707, 732,
735, 736, 754.
Brandt, Enevold greve (1738-72), hofforlystelseschef, V 541.
Brandt, P. (1687), III 128.

Brasenhauer, Ditlev (-1683-1737-), guldsmed,
III 247, IV 44, VI 54.
Brask, Christen Christensen, urtekræmmer, III
143 note 19.
Braun, se også Breuen, F.
Braun, Elisabeth, IV 126.
Braun, Johannes (1851-1923), præst, V 404, 417.
Braun, R., guldsmed, V 4122.
Bray, François de (-1663-71-), stukkatør, mar
morerer, V 305.
Bredal, Niels Andreas (1841-88), maler, V 617.
Bredenbech, H. (1837), maler, III 244, 253, 269,
272, 273.
Bredsdorff, Eline Cathrine, g.m. Johan Martin
Christian Lange (s.d.).
Breitendich, Frederik Christian (1702-75), orga
nist, III 268, V 1582, 159, 161.
Breitendich, Henrich (d.1739), organist, III 267,
268.
Brenno, Carlo Enrico (d. 1745), stukkatør, V
1392, 167 note 111.
Brenøe, Anna, g.m. Nicolai Peter Nielsen
(s.d.).
Brettschneider, guldsmed, V 416.
Breuen, F. (-1761-65-), stenhugger, IV 136, V
530, 534, 536, 546, VI 182.
Bricka, C.F. (1845-1903), historiker, rigsarkivar,
III 484, 498.
Brilli, Bernardo, it. ornamentbilledhugger, V
274 note 101.
Brings, H.D. (1748), kandestøber, III 236.
Broberg, Christian (1739), grovsmed, V 165
note 65.
Broberg, Ellen Sophie, g.m. Johan Wilhelm
von Bergen (s.d.).
Broca, Jean (d. 1801), fr. reformert præst, III
120, 123, g.m. Jeanne Elizabeth Pauline Eyraud (d. 1812), III 123.
Broca, Jean Pierre Jacques (1783-1801), stud.
med., III 123.
Broca, Marie Henriette Pauline (1784-1808), III
120, 123.
Brochmand, Hans (1621-64), biskop, V 305.
Brochmand, Jesper (1585-1652), biskop, V 709.
Brock, Else, g.m. Peter Fenger (s.d.).
Brock, Ludvig (1829-1903), billedhugger, gyldenlæderfabrikant, IV 39, 543.

BROCK – C. N.
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Brock, Rasmus, købmand, IV 242.
Brockam, Henrich (d. 1697), bygmester, sten

Bullet, Pierre (1639-1716), fr. arkitekt, VI 274.
Bundgaard, Anders (1864-1937), billedhugger,

hugger, diakon ved Reformert k., III (26),
27, 30, 32, 35, 43, (44), 46, 472, 136 note 21,
137 note 13, g.m. Engelke, III 137 note 13.
Brockdorff, Christian Ulrich greve (1724-1808),
V 528.
Brockenhuus, Elisabeth Ide Mariane, g.m. Fre
derik von Lowzow (s.d.).
Brorson, Chr.Fr. (1815-47), præst ved Garni
sonsk., III 164, 2432, 309, 311.
Brorson, Hans Adolph (1694-1764), biskop, sal
medigter, V 686, 707, 710f.
Brosseronde, Simon de, fransk gesandt, V 339
note 37.
Brown, familien, IV 242, 243.
Brown, Alexander (1768), IV 209.
Brown, David (1759), handelsmand, IV 243.
Brown, David (1764-69), IV 209.
Brown, John (1727-1808), grosserer, skibsreder,
IV 209, 243, 278 note 27, g.m. Anna Ap
pleby (d. 1798), IV 209.
Brown, William (o. 1758-88), IV 209, 243.
Bruguier, Marie Jacobée (1716-93), III 120, 121.
Bruhn, F.C., overslotsgartner, V 482.
Brummer (1758), ty. reformert præst, III 99.
Brun, Frederike (1765-1835), forfatterinde, V
251.
Brun, Ida, se Bombelies, Ida de.
Brun, Johan Nordal (1745-1816), biskop, forfatter,
V 707, 711*.
Brunelleschi, Filippo (1377-1446), it. arkitekt, III
413.
Bruns, familien (1690), III 43.
Bruns, Niclas (1688), kirkeældste, III 32, 131.
Brusa, Joseph (1842), guldsmed, V 406.
Bruun, Søren Larsen (1756), smed, IV 126.
Bruus, J. (-1842-53-), maler, IV 185, 197.
Brückner, Christopher (-1687-88-), tømrerme
ster, III 28, 30.
Brøtterup, Jens (o. 1752-1832), snedker, V 583,
584.
Brøtterup, Jens (1857), snedker, VI 1022.
Braamhorst, I., g.m. I.I.Berkenhout (s.d.).
Buchardt, E.J., maler, IV 127.
Buchwald, Joh. Heinrich von (d. 1876), lektor,
III 493, g.m. Emilie Voigt (d. 1849), III 493.

III 484.
Bundsen, Anders (1759), IV 1322.
Buntzen, Johan (d. 1807), dispachør, mægler, III
306, 307.
Burchardt, E.J. (1759), malermester, IV 131.
Burckart, snedker, VI 75.
Burmeister, C.C. (1821-98), mekaniker, IV 98f.
Busch, A.H. & Sønner, orgelbyggerfirma
(1878-1941),III 466, V 266, VI 296.
Busch, Jens Lassen (1777-1822), islandsk køb
mand, III 307.
Busch, Johan Frederik (1825-83), maler, V 613,
616.
Busck, M.O. (1773), hjulmager, III 283.
Bühler, Franz (1759), stenhugger, IV 160, 271
note 96, 274 note 2.
Byssing, Rasmus (1632-80), præst, IV 76.
Bähr, George (1666-1738), ty. arkitekt, V 146,
556.
Bärens, Johann Georg (1732-1802), kammerråd,
IV 200, g.m. Magdalene Margrethe Schäffer
(1737-1808), blomstermalerinde, IV 200,
246.
Bärens, Johann Henrich (1695-1769), konferens
råd, IV 200, g.m. Sophie Catharine (16991771), IV 200.
Bærentzen, E.D. (1799-1868), portrætmaler, III
469.
Böchnerin, Maria Elisabeth, g.m. Hinrich Portuns (s.d.).
Bøe, Frants (1820-91), no. maler, V 613, 616.
Böhm, J. C. (1704), VI 274.
Böhme, familien, IV 275 note 25.
Böhndel, C.C.A. (1779-1847), maler, litograf, V
244 (fejlagtigt: C.G.A).
Bönecke, Peter Christian (1841-1914), arkitekt,
V 362.
Bønnelycke, Asta (1964), III 242, 3784.
Börner, Christian, stenhuggersvend, se Biørn,
Christian.
C.A.Th., se Thortsen, C.A.
CB (o. 1843), V 410.
CL, se Lorentzen, Christian.
C.N. (1861), V 613.

310

CO – CHRISTENSEN

CO, mestermærke (o. 1720), V 407.
C W, se Werum, Chr..
Cadart, havearkitekt, III 170.
Callisen, A. P. (1843), professor, læge, IV 227.
Callisen, Henrich (1740-1829), læge, VI 292.
Callisen, Ida (1820-37), IV 199.
Callisen, Julie C.M. (o.1822-42), IV 228.
Callundborg, Svend (1734), gørtler, III 409.
Camilly, Pierre Blouet de (-o. 1726-28-), fr. di
plomat, V 314.
Canchy, Louis (-1764-68-), billedhugger, V 536,
546.
Canevale, Isidor (1730-86), arkitekt, VI 131.
Carl (1680-1729), prins af Danmark, V 474.
Carl, hertug af Bevern (1774), III 282.
Carl, prins af Sverige, V 9, g.m. Ingeborg,
prinsesse, hertuginde af Västergötland, V 9.
Carlberg, C.W. (1746-1814), sv. arkitekt, VI
292.
Carlsen, Severin Peter (1866-1933), husejer, IV
206, (208), g.m. Anna Dorthea Hansen
(1885-1960), IV 207, (208).
Caroline (1793-1881), arveprinsesse, V 602, 610.
Caroline Amalie, kong Christian VIII. s dron
ning, IV 245, V 92.
Caroline Mathilde, kong Christian VII.s dron
ning, IV 245, V 92.
Carpentier, Antoine Matthieu le (1756), fr. arki
tekt, V 510.
Carpentier, François J. (d. 1821), III 120.
Carpentier, Henriette J. (d. 1830), III 120.
Carpentier, Suzanne C. (d. 1833), III 120.
Carstens, Nicolai (o. 1743-1820), guldsmed, VI
136.
Carøe, Marie Vilhelmine (f. 1905), IV 198.
Caspar, Wolf (1755), stenhuggersvend, IV 271
note 96.
Caspersen, H., smedemester, V 359.
Casse, Andreas Peter (1740-77), IV 195.
Casse, Anna Cathrine, g.m. Ernst Jürgensen
(s.d.).
Casse, Botella (1745-64), IV 195.
Casse, Carsten Eberhardt (1801-42), IV 196.
Casse, Carsten Peter (1775-1828), urtekræmmer,
IV
195, 196, g.m. Marie Gertrude Bradt
(1774-1850), IV 196.
Casse, Cornelia Margrethe (1739-96), IV 196.

Casse, Georg Peter (1799-1844), oliemøllerme
ster, IV 196.
Casse, Hanna (1735-71), IV 195.
Casse, Hans Hendrik (1803-04), IV 196.
Casse, Hans Peter (1736-78), IV 195.
Casse, Johan Andreas (1783-84), IV 195.
Casse, Johann (1745-1814), justitsråd, overkontrollør, IV 196, g.m. Juliane Birgitte (17511838), IV 196.
Casse, Peter (1697-1782), rådmand, IV 78, 80,
88, 121, 122, 1323, 136, 1943, 195, 196, 197,
241, 258, V 482, g.m. Maria Catharina (Ca
tharine) (1709-77), IV 195, 197.
Casse, Peter, glarmester, IV 196, g.m. Benedicte
Margrethe Lund (1776-1848), IV 196.
Catharina II (1729-96), russisk kejserinde, IV
246.
Caylus, Anne Claude Philippe de Tubières, grev
de (1692-1765), V 516.
Chamilly, François Bouton de (-1699-1702-), fr.
gesandt, V 306, 314.
Charlotte Amalie, kong Christian V.s dron
ning, III 223, 25, (262), 30, (312), (32), 35, 37,
40, (44), 47, 483, 96, V 30, 46, 512, (65 note
159).
Charlotte Amalie (1706-82), prinsesse af Dan
mark, V 72, 78, 156, 468, 471, 472, 602, VI
157, 284.
Chateauneuf, Alexis de (1799-1853), ty. arkitekt,
V 388 note 111.
Chemnitz, Johan Hieronymus Johansen (17301800), ty. præst ved Garnisonsk., III 234,
2362, 246, 262.
Choiseul, Étienne François hertug af (1719-85),
statsmand, V 510.
Chrestoffersen, Lars (1711), III 445, g.m. Lene
Michelsdatter (1711), III 445.
Christen (1683), præst ved Garnisonsk., VI 74.
Christensen (1894), sølvvarefabrikant, III 508
note 47.
Christensen, Albert Wilhelm (d. 1851), IV 232.
Christensen, C.F. (1818), V 333.
Christensen, Christen (1806-45), medaillør, V
232, 236.
Christensen, I.Th. (1879), grosserer, V 665.
Christensen, Lars (1759), stolemager, IV 275
note 30.

CHRISTENSEN – CLEMENT

Christensen, Marcus (1643), præst, VI 245.
Christensen, Matthias (1724), snedker, III 268.
Christensen, Nicolaj (1771-1832), sølvsmed, V
257.
Christensen, Niels (-1723-34-), smed, III 417,
454, 505 note 32.
Christensen, Svend (1733), kandestøber, III 247.
Christensen, Søren (d. før 1720), kantor, III 262,
264.
Christensen, V. (1894), juvelerer, III 445.
Christensen, Wilhelmine Dorothea Marie (184849), IV 232.
Christian II, konge af Danmark 1513-23, III 207,
V 10, 23, 24, 25, 35, 36, 442, VI 36.
Christian III, konge af Danmark 1536-59, IV 8,
V 82, 10, (12), 25, 33, 35, 42, 442, 59 note 36,
VI 40.
Christian IV, konge af Danmark 1588-1648, III
165, 232, 341, 342, 413, 441, IV 83, 132, (14),
62 note 28 , 764, V 352, 38, (41), 442, (46), 482,
492, 61 note 81, 64 note 150, 3042, 309 note
10, 313, 464, 601, VI (39), 40, 41, 42, 61, 239,
241, 243, 244, 245, 250, 251, 254, 256-61,
284, 287, 290.
Christian V, konge af Danmark 1670-99, III
(23), 242, 252, 31, (32), 37, 40, (100), 128,
(165), 1663, (1672), (168), 172, 183, 229, 342,
402, 404, 407, IV 763, V 12, 24, 36, 39, 46,
512, (53), (54), 62 note 103, 67, 101, 153, 278
note 202, (305), VI 266, 272, 274.
Christian VI, konge af Danmark 1730-46, III
240, 245, 254, 343, 365, 414, 431, 4483, 451,
475, IV 9, 168, 270 note 69, V 11, 12, (722),
91, 95 note 102, (99), 104, 1062, (107), 108,
(111), 112, (113), (116), (120), 1222, 1272, 128,
1293, (140), 142, 146, 148, 1503, 151, 152, 153,
(154), (1562), 161, 464, 556, VI (90), 121, 140,
157, 272, 284, 285, 295.
Christian VII, konge af Danmark 1766-1808, III
(158), 366, 387, 440, IV 86, 112, 188, 245, V
93, 133, 161, (186), 193, 465, 469, 528, 530,
539f., 579, VI (59), (94), 193.
Christian VIII, konge af Danmark 1839-48, V
177, 230, 232, 250, 602, 613, VI 102.
Christian IX, konge af Danmark 1863-1906, III
161, 1622, (246), IV 54, V 12, 200, 254, 255-6,
256, 747.
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Christian X, konge af Danmark 1912-47, III
(370), 381, V (8), 9, 12, 466.
Christian (1603-47), udvalgt prins, V 26, 47, 49,
64 note 150, 304, VI 252, g.m. Magdalene
Sibylle (1617-68), kursachsisk prinsesse, V
26.
Christian Julius (1777), VI 111.
Christiane Sophie Charlotte (1733-57), prinsesse
af Brandenburg-Culmbach, V 156.
Christiansen, Helmuth, arkitekt, IV 269 note
53.
Christine, kong Hans’ dronning, VI 34.
Christoffer af Bayern, konge af Danmark
1440-48, V 23.
Christophersen,
Catrine
Margrete
Consz
(1739), III 474.
Christophersen, Einar (-1958-59-), murerme
ster, III 229.
Christophersen, Poul (1756), hjulmager, VI 183.
Chrysostemos (o.350-407), kirkelærer, V 697 note
136, 713.
Cicignon, Frederik Christoph de (d. 1719), ge
neralmajor, III 305.
Claesen,
Caroline
Dorothea
Tugendreich
(o. 1762-1803), IV 217.
Claesen, Jessinius (o.1720-92), konferensråd, IV
217.
Clage, David (1635), bygningsskriver, VI 261
note 1.
Classen, Johan Frederik (1725-92), industri
grundlægger, legatstifter, IV 229, 242, 279
note 42, g.m. Anna Elisabeth Fabritius
(1735-86), IV 229.
Claudi, P. (1716), kantor, III 218, 244.
Clausen, Christian Frederik (1820-90), guld
smed, IV 48.
Clausen, H.G. (1759-1840), stiftsprovst, VI 287,
g.m. Sophia M. Schiern, VI 287.
Clausen, H.N. (1793-1877), professor, VI 287.
Clausen, Mads, (-1606-35-), guldsmed, VI 140.
Clausen, Matthis, se Clausen, Mads.
Clausing, W. (1898), ty. maler, V 384 note 52.
Claussen, Jon C.G. (1750-1801), skolemand, VI
112.
Claussen, Sophus (1865-1931), forfatter, V 710.
Clautoft, Peter, opkøber, IV 128.
Clément, frøken (d. 1842), III 120.
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CLÉMENT – DAL

Clément, Daniel Louis (d. 1843), graver, III 119,
120.
Clement, G.F. (1867-1933), maler, III 470.
Clément, Guillaume L. (d. 1835), III 120.
Clementin, Peter (d.1848), kirkeværge v. Garnisonsk., III 162, 264.
Clemmensen, Andreas (1688), smed, III 29.
Clemmensen, Andreas (1852-1928), arkitekt, V
201, 362, 686.
Clemmensen, Christen (1750), snedker, VI91, 92.
Clemmesen, Thycho, billedhugger, III 229.
Clerc, Louis-Augustin Le, se Le Clerc, Louis
Augustin.
Cloetta, C. (1886), chokoladefabrikant, III 142
note 34.
Cloppenburg, Debora, g.m. Conrad Alexander
Fabritius de Tengnagel (s.d.).
Closias, Andreas (d. 1770), kandestøber, VI 182.
Coffre, Bénoit Le, se Le Coffre, Bénoit.
Colas, Theodorus (d. 1687), kantor, III 22, 136
note 9.
Colbjørnsen, Johanne Edvardine Ane (d. 1787),
IV 238.
Collin, familien, III 484.
Collin, Anna Cathrine (o.1758-90), IV 234.
Collin, Jonas (1776-1861), finansdeputeret, III
495,
V 229, 230, 232, 234, 588, 591, g.m.
Henriette Christine Birckner, født Hornemann (1772-1845), III 495.
Collin, Jonna, g.m. Nicolai Neiiendam (s.d.).
Collin, Niels (1767), fabriksejer, III 458.
Collin, Theodor (1815-1902), III 495.
Colsmann (1770), ty. reformert præst, III 99.
Coning, Jacob (d. 1724), maler, III 42, g.m. Do
rothea Ehrensburg (1690), III 42.
Conradi, Johan Christian (1709-79), arkitekt, IV
105, 124, 128, 130, 203, 204, 205, 275 note
35,
VI 78, 194, 195, 204, g.m. Charlotte
Amalie Schou (1711-62), IV 204.
Conradi, Susanna Christina Agneta (1745-62),
IV 204.
Conradsen, Harald (1817-1905), medaillør, V
198, 233, 234.
Conradt-Eberlin, Adolf Emanuel (1822-1903),
birkedommer, III 498, g.m. Julie Alfrida
Gade (1835-1920), III 498.
Constantin-Hansen, Carl Christian (1802-80), hi

storiemaler, III 484, 497, g.m. Magdalene
Købke (1825-98), III 497.
Contant d’Ivry, Pierre (1698-1777), fr. arkitekt,
V
510.
Corfixen, Nicoline Lovise, g. m. Frederik Chri
stian Schäffer (s.d.).
Cormaillon, Charles Damas de (d. 1712), ge
neral, III 160, 181, 1822, 185, 305.
Courmenin, Louis Deshayes de, se Deshayes,
Louis baron de Courmenin.
Coutouly, Pierre-Charles de (d. 1805), dr. med.,
III 120, 122.
Cramer, Laurentius Johannes (d. 1796), kirke
ældste, IV 228.
Cronstern, Carl Friederich (o. 1736-73), kap
tajn, IV 228.
Cronstern, Gabriel (o. 1740-67), legationsråd, IV
228.
Cronström, Daniel (1693), svensk resident, VI
273, 274.
Croy Havré, Marie Charlotte Sabine de, se Verac, Marie Charlotte Sabine Josephie de.
Crozat, Louis-Antoine baron de Thiers, V 504,
508, 510, 512, 516.
Crüger, Simon (o. 1687-1760), læge, VI 175.
Czernin (1845), grevinde, V 417.
D(B)H, se Brasenhauer, Ditlev.
D.S. (16..), se Schilling, Didric.
Daemens, Gilles Vilhelm (o. 1767), kommerceråd, VI 193, 195.
Dahl, N.P. (1869-1936), kirkeminister, V 8.
Dahl, Peder (1746-89), skibskaptajn, III 310.
Dahlberg, Erik greve (1625-1703), arkitekt, felt
herre, VI 254, 257.
Dahlerup, Benjamin (1898-1962), maler, grafi
ker, V 442 note 39, VI 300.
Dahlerup, Jørgen (f. 1930), guldsmed, V 442
note 39, VI 300.
Dahlerup, Vilhelm (1836-1907), arkitekt, V 578,
617, 648, 726 note 16.
Dahlgren, Andreas Christian (1796-1846), tin
smed, VI 287.
Dajon (1766), materialforvalter, IV 272 note 102.
Dajon, Nicolai (1748-1823), billedhugger, IV
216, V 582, VI 298.
Dal, J. Tidemand, se Tidemand-Dal.

DALHOFF – DUMREICHER

Dalhoff, H. (1846), VI 293.
Dalhoff, Jørgen Balthasar (1800-90), guldsmed,
V 227, 356.
Dalhoff, K.P., gørtler, V 269.
Dalsgaard, Christen (1824-1907), maler, IV 42.
Dam, Claus van (1651), klokkestøber, IV 59.
Damas de Cormaillon, Charles, se Cormaillon,
Charles Damas de.
Damin, Joachim (1689), snedker, III 28, 33, 46.
Dance, George (1741-1825), eng. arkitekt, VI 94,
131.
Daniel (1638), handskemager, V 50.
Danneskiold-Laurvig, Ferdinand Anton, V 339
note 37.
Danneskiold-Laurvig, F.L. lensgreve (1717-62),
III
260, g.m. Anna Joachimine Ahlefeldt
(1717-95), III 260.
Danneskiold-Samsøe, Frederik greve (1703-70),
statsminister, IV 122.
Danti, Pierre (1688), kirkeældste, III 312, 32, 130,
132.
Dantzer, J.P. (1829), stenhugger, III 315.
David, C.N. (1793-1874), finansminister, V 640.
Davidsen, Marie Sophie, g.m. Johann Salomon
Wahl (s.d.).
Davidsen, Ove T. (1922), vinhandler, V 385
note 59.
Decker, Christian Friederich (1691-1767), orga
nist, III 463.
Decker, Paul (d. 1713), V 98 note 160.
Delff, A. (-1797-1800-), murermester, III 97,
106.
Demant, J. A., VI 221 note 14.
Demant, Peter Ulrik Frederik (1802-62), orgel
bygger, III 268, IV 67 note 152, V 266, VI
104f., 212.
Dendas, Peter, kræmmer, III 42 .
Denne, Klaus Jensen (1516), III 290, VI 36.
Derck, Johannes Nicolaas (1736), holl. kanonog klokkestøber, VI 293.
Deshayes, Louis, baron de Courmenin (1629),
fransk gesandt, V 59 note 42, 309 note 10.
Deuntzer, Johan Caspar (1857), murermester,
VI 100.
Diderichsen, Henny (1855-1936), billedhugger,
III 496.
Dierichssøn, Poul (1691), III 156.

Dietrich, Louise, født Ræber (d. 1843), III 120.
Dircksen, Jan (-1602-18-), kobberstikker, VI 33,
294.
Dorf, Alfred Th. (1875-1963), dansk præst i
USA, III 509 note 67.
Dorothea, kong Christian III.s dronning, V (8),
(44), 59 note 36.
Dorph, Anton (1831-1914), maler, V 677, 729,
753.
Dose, Cai (d. 1768), arkitekt, III 414.
Drachmann, Holger (1846-1908), digter, III 498.
Dragsted, Alfred (1856-1918), guldsmed, IV 156.
Dragsted, Arent Nicolai (1821-98), guldsmed, V
4092, 736, 737, 738, 739, 741, 742.
Dragsted, Aage (1886-1942), guldsmed, juvele
rer, III 445.
Drechsel, Georg Adam (1740), marmorerer, V
148, 166 note 96, 170 note 160.
Dreier, Heinrich Hansen (1744-1809), urmager,
V 337.
Dreier, Marie (1950), III 378.
Drejer, Peter (1724), tømrermester, V 69, 70, 93
note 32.
Drexel, Johannes (d. 1759), stenhugger, IV 271
note 96, V 535.
Dreyer, Andreas, schoutbynacht, III 42, g.m.
hustru, III 42.
Dreyer, Carl Th. (1888-1968), filminstruktør, III
484, 502.
Dreyer, Diderich (1691), hospitalsforstander, IV
44, g.m. Margrete Plum (1691), IV 44.
Dreyer, M. (1957), III 450.
Dreyer, Peter (1725), tømrer, IV 21.
Drost, Hans Jørgen (1689), maler, III 322 note
32.
Ducerceau, Jacques Androuet (o. 1520-84), fr.
arkitekt, VI 270 note 9.
Ducros, Gabrielle, g.m. Ehe Angibaud (s.d.).
Due, A.Chr. (1889), maler, III 139 note 29.
Dulsmann, Johan Friderich (d. 1755), stenhug
gersvend, IV 130, 271 note 96.
Dulsmann, Wilhelm (1755), stenhuggersvend,
IV 124, 271 note 96.
Dumreicher, Anna Gubissa (Sybilla), IV 280
note 45.
Dumreicher, Anna Maria Philippine von (1761),
IV 240.
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DUMREICHER – ERDMANN

Dumreicher, Anna Sybilla, g.m. Berthel Horup
(s.d.).

Egede, Poul Hansen (1708-89), hospitalspræst,
biskop, IV 56.

Dumreicher, Carl Otto (1879-1965), bibliotekar,
cand. theol., IV 2402, g.m. Johanne Wilhelmine Cathrine (1867-1958), IV 240.
Dumreicher, Elisabeth Carolina, g.m. Christian
Basballe (s.d.).
Dumreicher, Jacob, IV 2652.
Dumreicher, Johan Heinrich (1703-61), kom
mandørkaptajn, havnebygmester, kirkeæld
ste, IV 78, 80, 84, 85, 87, 122, 124, 125, 134,
136, 138, 141, 1502, 194, 2382, 2404, 241, 265,
271 note 68, note 74, 272 note 101, 275 note
35, 280 note 45, g.m. Helena Christiane
Lugge (1727-86), IV 238, 240.
Dumreicher, Johan Jacob (1728-85), kasserer, IV
238, 240, 278 note 21.
Dungan, agent, IV 217, g.m. Mary O’Connel
(o.1738-89), IV 217.
Durand, J.N.L. (1760-1834), fr. arkitekt, V 387
note 99, VI 94.
Dusart, Felix (d. 1735), arkitekt, III 94, 142 note
40, 412, 413, 414, 416, 441.
Duvier, Aug. (-1893-1907-), glarmester, III 250,
V 727.
Dübel, Jochum (1672), snedker, III 322 note 21.
Dyrhauge, Jens (1760), tømrermester, III 287,
324 note 38.
Dyrkopf, Levin (o. 1790-1843), guldsmed, III
234.
Dürvetter, J. (-1837-40-), snedker, III 444, 458,
510 note 23.
Däcker, Christof (d.1761), stenhugger, V 535.
Daa, Claus (1579-1641), rigsadmiral, IV 13.

Eggers, Anna Dorothea, g.m. Christian Jürgensen (s.d.).
Egholm (1785), stolemager, IV 275 note 30.
Ehbisch, Friederich (o. 1672-1748), billedhug
ger, stukkatør, III 245, 358, 366, 442, 4432,
444, IV 40, 274 note 4, V 713, 74, 75 , 83, 842,
852, 86.
Ehrensburg, Dorothea, g.m. Jacob Coning
(s.d.).
Ehrenschild, Conrad Bierman von, diplomat, V
313.
Eigtved, Hans (1764), murermester, III 476.
Eigtved, Nicolai (1701-54), oberst, arkitekt, IV
65 note 110, 78, 802, 815, 84, 983, 100, 102,
104, 1083, 112, 120, 122, 124, 128, 130, 136,
137, 1382, 139, 1403, 141, 1502, 194, 241, 245,
246, 269 note 50, 274 note 7, 275 note 35, V
100, 101, 104, 120, 1223, 124, 126, 127, 1294,
130, 1362, 1394, 140, 145-47, 1503, 153, 159,
1612, 319, 464, 470, 472-78, 480-86, 490-94,
497-500, 502, 504, 505, 508, 514-22, 524,
528, 531-33, 552, 554-57, 562-69, 722, VI
172, 174f., 177, 178, 241, 284, 285, 297f. g.m.
Sophie Christiane Walther (1726-95), IV 275
note 35, V 528, 532f., 540, 541.
Eisborg, J.P. (1738), tømrermester, VI 285.
Ekstrøm, Eris (1903-52), III 501.
Elisabeth, kong Christian II.s dronning, V (44),
VI 36.
Elking, Cecilie (1760-1855), III 102.
Elking, Elisabeth (d. 1841), III 120.
Elking, Mary (d. 1837), III 120.
Ellen, g.m. Hendrich Fischer (s.d.).
Ellen, g.m. Jørgen Willumsen (s.d.).
Elo, M.S. (1927), billedhugger, V 438.
Eisborg, N.M. (d. 1840), III 138 note 14.
Engel, Johs. (1875-1955), provst, III 470.
Engelbrecht, Niels (1979), V 385 note 67.
Engelke, g.m. Henrich Brockam (s.d.).
Enghoff, H. (1842), snedkermester, V 357, 358,
4232.
Enna, Aug. (1859-1939), komponist, III 501.
Ens, Wappen (1696), III 104.
Erdmann, Carl Christian, hertug af Würtemberg-Oels (1716-92), V 156.

EB, se Brock, Else.
EB, spejlmonogram, Christians k., IV 162.
Ebbesen (1800), ty. kateket, III 236.
Echter, Julius, fyrstbiskop, IV 62 note 28.
Eckersberg, C.W. (1783-1853), maler, III 192,
300, 311*, 312, 443, 444, V 602, 607, 608,
609, 611, 614, 625 note 135.
Eckert, H. (1857), tapetmager, VI 102.
Edelberg, Peter Lorentz (o. 1862-65), IV 214.
Edward VII, konge af England, III 162.
Eegberg, H.H. (1723-84), maler, III 187.
Egede, Hans (1686-1758), missionær, V 711.

ERHARD – FABRITIUS
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Erhard, Johan (1759), IV 132.

Ewald, Enevold (1696-1754), præst, VI 110, 121

Erichsen, fru (1750), teglværksejer, V 482.
Erichsen, Lars (-1725-42-), murermester, IV 21,
25, V 70, 92 note 112, 113, 155.
Erichsen, Lauritz (d.1796), IV 209.
Erichsen, Vigilius (1722-82), hofportrætmaler,
justitsråd, IV 217, 2462, 263, 280 note 52.
Erichson, Henrich N. (1794-1832), mægler, III
307.
Erik af Pommern, konge af Danmark 1412-39,
V 22.
Eriksen, Jens (1746), maler, III 240.
Erlach, Johann Fischer von (1656-1723), østr. ar
kitekt, V 146, 555.
Erlach, Philip von, arkitekt, IV 272 note 101.
Erlewein, Johan Sebastian, murermester, V 324,
342, 3562, 357, 359.
Ernst August, hertug af Cumberland (18451923), V 9, g.m. Thyra hertuginde af Cum
berland (1853-1933), V 9.
Ernst, E.L. (1857), maler, VI 101.
Ernst, Friedrich (d. 1766), IV 205.
Ernst, Johan Conrad (1666-1750), arkitekt, III
179, 220, 227, 346, 351, V 57, 684, 69, 70, 81,
82, 86, 134, VI 90, 274, 298.
Erslev, Jacob, forlagsboghandler, III 500.
Erslev, Kristian (1852-1930), historiker, III 484,
500, g. m. Anna Hude, historiker (18581934), III 500.
Erstad, Troels (1911-49), havearkitekt, IV 100.
Erstad-Jørgensen, Erik (1871-1945), arkitekt, III
498, IV 100.
Eskildsen, Dorothea Marie (d. 1803), IV 206.
Esmarck, F.C. (1753), kabinetssekretær, V 475,
530, 562 note 63.
Essen, Michael von, geheimekonferensråd, IV
261.
Essendrop, Gertrud Cathrine Elizabeth, g.m.
Peter Vilhelm Jacobsen (s.d.).
Essington, William (1738-67), fabrikant, IV 198.
Estrup, J.B.S. (1825-1913), konseilspræsident, V
597, 650.
Estrup, Peder (1756-1818), rektor, provst, V 274
note 122.
Euch, Johannes von (1834-1922), biskop, V 308,
361, 398, 406, 409, 412, 4242, 429, 4342, 436,
437, 4382, 4392.

note 9.
Ewald, Johannes (1743-81), digter, IV 279 note
36.
Evald, Mathias (d.1797), IV 217.
Evald Nielsen (1961), sølvsmed, III 447.
Ewaldsen, Christian (1891), III 470.
Evens, Otto (1826-95), billedhugger, V 713,
754.
Ewert, tømrermester, V 624 note 117.
Ewert, J(o)han (1772), maler, III 255, 269.
Ewertz, J. (-1791-1800-), maler, III 271, 323 note
15.
Eyck, Hubert van (o. 1370-1426), nederl. maler,
V 431.
Eyck, Jan van (1390-1441), nederl. maler, V 431.
Eylers, Albertine (d. 1777), III 120.
Eyraud, Jeanne Elizabeth Pauline, g.m. Jean
Broca (s.d.).
Eyraud, Pierre Paul (1717-83), fr. reformert
præst, III 120, 121, g.m. Marie Mourier (d.
1806), III 121.
F.C.H.W., se Lerche, Vincents.
FL, monogram (o. 1720), V 407.
Faber, madame, VI 163.
Fabricius, Johan Georg (d. 1714), stadsmajor, III
305.
Fabritius, familien, IV 242.
Fabritius, Christopher (1710-87), hofjuveler,
mønt- og stadsguardein, III 387, IV 43, 152,
V 331, VI 101, 118, 157.
Fabritius, Frederik, d.æ. (1683-1755), sølvsmed,
V 255.
Fabritius, Frederik, d.y. (1740-1829), guardein,
guldsmed, III 229, 230, 237, 247, 448, IV 45,
V 37, VI 136.
Fabritius, Jacob (-1827-31-), guardein, III 239,
VI 181.
Fabritius, Johanne (o.1762-65), IV 229.
Fabritius, Karen, g.m. Niels Johnsen (s.d.).
Fabritius, Michael (1697-1746), agent, justits
råd, IV 97, 98, 2292, 230, 2423, V 134, g.m.
Anna Maria Köster (1705-75), IV 2293, 2302,
242.
Fabritius, Pouline, g.m. J.F.Gyldenstjerne von
Sehested (s.d.).
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FABRITIUS – FOG

Fabritius, Susanna Jacoba, g.m. Fr. Chr. Kaas
(s.d.).
Fabritius de Tengnagel, familien, IV 242.
Fabritius de Tengnagel, Adolphine (d. 1717),
kammerherreinde, III 305.
Fabritius de Tengnagel, Conrad Alexander
(1731-1805), konferensråd, handelsmand, IV
229,
242, 244, g.m. Debora Cloppenburg
(1739-1814), IV 229.
Falck (1750), købmand, rådmand, V 482, 559
note 16.
Falsen, C.M. (1719-99), sekretær i fattigvæsenet,
justitsråd, IV 64 note 84.
Fechtel, Poul (d. efter 1590), møntmester, IV 63
note 65, VI 33.
Feilner, Tobias Christoph (1829), keramikfabri
kant, V 378.
Fenger, familien, IV 242.
Fenger, Andreas (o.1764-1806), regimentskirurg, IV 213.
Fenger, Andreas Evald (o.1809-25), IV 214.
Fenger, Carl Emil (1814-84), læge, politiker, IV
214, V 6432, 644, 690 note 7, g.m. Ida Louise
Plockross (1827-82), IV 214.
Fenger, Christian Noe (1799-1805), IV 213.
Fenger, Elisabeth Kirstine (o. 1799-1823), IV 213.
Fenger, Emil (o.1856-67), IV 214.
Fenger, Hanne Ely (d.1802), IV 213.
Fenger, Ingeborg (d.1864), IV 214.
Fenger, Johanne Helene (1808-09), IV 204.
Fenger, Johanne Marie Christine (o.1818-73), IV
214.
Fenger, Ludvig (1833-1905), arkitekt, IV 64 note
99, V 572, 6432, 650, 686, 691 note 24, VI
94.
Fenger, Maria Christine, g.m. Mouritz With
(s.d.).
Fenger, Marie Helene (o.1820-24), IV 213f.
Fenger, Nicolai Ernst (o.1763-98), grosserer, IV
213.
Fenger, Peter (d.1857), IV 214.
Fenger, Peter (o.1719-74), grosserer, IV 2135,
(2144), 2422, 269 note 61, g.m. Else Brock
(o.1737-1811), IV 213, 214, 242.
Fenger, Peter (o.1759-79), IV 213.
Fenger, Peter (1799-1878), præst, V 643.
Fenger, Rasmus (o.1741-1825), præst, IV 213,

2144, g.m. Marthe Helene Meinert (o.17751856), IV 214.
Fenger, Rasmus (o.1767-1829), sæbesyder, IV
214,
g.m. Christine Lorenze Meinert
(o.1779-1834), IV 214.
Fenger, Zacharias (o. 1766-84), IV 213.
Ferdinand I, østr. kejser, V 358, 393, (399),
(400), 401, 4022, 4143, 4162, 417, 430, 431.
Ferdinand, arveprins (1792-1863), III 343, V 602,
603, 610, g.m. arveprinsesse Caroline (17931881), III 343.
Fern, Maria, g.m. Karel van Mander III (s.d.).
Fertling, Andreas (1760), smed, IV 249.
Fiellerup, Jens Larsen (1722), stolemager, III
262.
Filarete, Antonio (ca. 1400-69), it. arkitekt, bil
ledhugger, III 413.
Finck, Nicolai (-1688-89-), tømrer, III 28, 104.
Fincke, Caspar (o.1584-1655), kunstsmed, VI
259.
Fischer, familien, III 103.
Fischer, Hendrich (d. før 1733), III 255, g.m.
Ellen (1733), III 255.
Fischer, Johan Michael (-1757-59-), arkitekt,
kirkeinspektør, IV 124, 126, 136, 148, 150,
160, 184, 270 note 82.
Fischer, Johan Olfert (se Fischer, Olfert).
Fischer, M. (1773), stenhugger, III 332 note 4, V
542, 574.
Fischer, Michael (1755), kirkebygningsinspek
tør, IV 271 note 96.
Fischer, Olfert (1747-1829), viceadmiral, direk
tør, III 124, 126.
Fischer, Olfert Fas (1700-61), viceadmiral, direk
tør, III 124.
Fischer, Wilhelmine Louise (1815-93), III 492.
Fistaine (d. 1841), major, III 121.
Fistaine, C.G. (d. 1836), III 121.
Fjeldskov, N.W. (1826-1903), billedhugger, IV
65 note 113.
Fleischer, jomfru, Teglgården (1720’rne), III
409.
Floramonti, Francesco (-1677-79-), hannoveransk ambassadør, V 314.
Floris, Cornelis, V 59 note 36.
Flügel, arkitekt, V 387 note 95.
Fog, B.J. (1819-96), biskop, V 676, 685.

FOGH – FRIEDRICH
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Foltmar, Christoffer (1718-59) miniaturemaler,
organist, VI 120.
Foltmar, Johannes (o. 1714-94), organist, VI 120.
Fonnesbech, C.A. (1817-80), hofjægermester,
minister, V 647.
Fontaine, P.F.L., fr. arkitekt, V 387 note 99.
Fontenay, Robert T. de (d. 1823), III 120.
Fontenay, Rosalie J. (d. 1840), III 120.
Fortling, Jacob (1711-61), arkitekt, stenhugger,
IV 124, 125, 126, 128, 147, 1482, 275 note 35,
V 148, 166 note 96, 170 note 160, 475, 483,
484-85, 528, 532f., 534, VI 182, g.m. Anne
Christine Hellesen (o.1724-72), V 540, 541.
Fossati, Christoforo Lorenzo (-1757-72-), gip
ser, III 250, IV 126, 1312, 172.
Fossum, toldassistent, IV 208.
Fossum, Zelma Martha Vilhelmina (o.1855-68),
IV 208.
Fraenckel, Liepmann (1774-1857), miniaturema
ler, V 358.
Franck, Andreas (-1714-21-), oberst, vicekommandant III 218, 219, 260, 302, 305, g.m.
hustru (d. 1711), III 305.
Francke, August Hermann (1663-1727), teolog,
pædagog, VI 109.
Frandsen Berg, Erik, se Berg, Erik Frandsen.
Frankenau, Rasmus (1767-1814), digter, læge, V
183.
Frantz I, østr. kejser, V 337.
Frantz II, østr. kejser, V 321.
Frechland, Axeline, g.m. Nikolai Falkman Pe
tersen (s.d.).
Frechland, Jens (d.1826), præst, III 494, g. m.
Ane Kirstine Nissen (d. 1834), III 494.
Frederik I, konge af Danmark 1523-33, IV 8, VI
36.
Frederik II, konge af Danmark 1559-88, IV 8, V
26, 61 note 79.
Frederik III, konge af Danmark 1648-70, III 165,
254, 342, IV 762, V 8, 12, 28, 30, 36, 37, 54,

286, 287, 342, 343, 345, 359, 380, 3912, 404,
407, 4103, 415, 441, 450, IV 21, 22, V 242, 29,
352, 37, 50, 64 note 151, 67, 68, (722), 81, 82,
84, (85), 99, 101, VI 72, (109), 110, (112),
(113), 248, 284.
Frederik V, konge af Danmark 1746-66, III 240,
462, IV 783, (805), 81, 844, 86, 87, 883, 94,
(98), 104, 118, (131), (137), (148), 158, 174,
175, 184, 1872, (194), 240, (242), 245, 2462,
(265), V 12, (102), (130), 161, 246, 463, 464,
468-70, 473-75, 478, 481-83, 492, 504, 510,
512, 514, 526, 528-32, 536, 562 note 64, 579,
VI 171, (174), (175), 206, 295.
Frederik VI, konge af Danmark 1808-39, III 159,
161, 265, 343, 366, IV 91, 93, V 9, 177, 186,
(197), 250, (252), 256, 257,258, (323), (585),
588, 602, VI 61, 94, 101, 104.
Frederik VII, konge af Danmark 1848-63, V 9,
177, 183, 600, 613.
Frederik VIII, konge af Danmark 1906-12, III
162, V 12.
Frederik IX, konge af Danmark 1947-72, III 279,
V 8, 9, 12.
Frederik, hertug (d. 1657), V 64 note 150.
Frederik, arveprins (1753-1805), III 161, 343, IV
246.
Frederiksen, Alfred (1934), billedskærer, III 390.
Freile, Anders Andersen (1719), løjtnant, han
delsmand, III 275, g.m. Maren Hansdatter,
III 275.
Freund, Conrad (d. 1882), præst, V 4042.
Freund, Georg Christian (1821-1900), billedhug
ger, V 713.
Freund, Herman Ernst (1786-1840), billedhug
ger, V 197, 198, 226, 2283, 229, 2302, 2312,
2323, 233, 234, 236, 252, 368, VI 297.
Freund, Victor, V 232.
Frey, Magnus (d. 1768), stenhugger, V 535.
Freytag (Fridag), Burchard Philipp von, greve
(1728), østr. gesandt, V 306.
Fribert, Urban (1728), V 97 note 127.
Friderichsen, Friderich (1747), kandestøber, III
247.
Friderichsen, Poul, kgl. rejsebager, VI 134.

60 note 73, 313, VI 71, 239, 247, 266, 272.
Frederik IV, konge af Danmark 1699-1730, III
167, (185), 188, 193, 207, 226, 269, 273, 280,

Friderichsen, Vilhelm (1841-1913), arkitekt, V
362, 578.
Friedrich Carl, prins af Bevern, III 160.

Fogh (1725), rådmand, VI 75.
Fogh, Lars Nielsen (1716), bådsmand, III 218.
Folmer, Rider (1733), murermester, V 162 note

21.
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FRIIJS – GERCKEN

Friijs, C.E. lensgreve (1817-96), konseilspræsi
dent, V 692 note 40.
Friis, Achton (1871-1939), maler, IV 102.
Friis, F.F. (1793-1865), bygningsinspektør, arki
tekt, III 443, 4542, 483, V 572, 594, 623 note
88.

Friis, Johannes (-1829-47-), urmager, III 284, 513
note 241.
Friis, Mogens greve (1623-95), rentemester, VI
295.
Friis, Niels, orgelhistoriker, V 160.
Friis, Peder (1763-1831), arkitekt, fontæneme
ster, VI 93.
Frisoni, Donato Giuseppe (1715), arkitekt, V
143, 144.
Frobenius, Theodor (1885-1972), orgelbygger,
III 390, V 266.
From, Ane, g.m. Magnus Svardalin (s.d.).
From, Hans Christian (1811-79), maler, V 616.
Frost (1759), urtekræmmer, IV 132.
Frost, Karen Hansdatter, g.m. Mathias Pedersen
Nostrup (s.d.).
Frølich, Lorenz (1820-1908), maler, V 612, 650,
677.
Fumars, Etienne (1743-1806), professor, III 121,
122.
Fumars, Marie H. de (d. 1816), III 121.
Funch, A. (-1847-60-), urmager, III 285, 513
note 241.
Furttenbach, Joseph (1649), III 440, IV 62 note
28.
Fussing, H.N. (1838-1914), arkitekt, III 454.
Fædderholt, maler, V 269.
Fäsch, Johann Rudolph, arkitekt, III 440, V 148.
Fölckersam, Friedrich Woldemer von (16781745), generalmajor, III 305.
GI(?), mestermærke(?), V 405.
G & S, V 334.
G.S.J., V 421.
Gabriel, Ange-Jacques (1698-1782), arkitekt, V
486, 492-97, 502, 508, 516, 518, 520-22, 524,
525, 556, 558, 5625.
Gade, Julie Alfrida, g.m. Adolf Emanuel Conradt-Eberlin (s.d.).
Gade, Niels W. (1817-90), komponist, organist,
III 267.

Gagelmann, Pieter (1671), VI 292.
Galizin (1842), fyrstinde, V 4162, 440.
Gamst, H. (1852), klokkestøber, III 287.
Garde, Harald (1861-1933), arkitekt, V 653, 735.
Garde, Jean G. Mazar de la (d. 1783), III 120.
Garde, Jeanne Henriette Rodolphine Mazar de la,
se Verrayon, Jeanne Henriette Rudolphine.
Garde, Juliane Henriette Mazar de la, g.m. P.A.
Ross (s.d.).
Garde, Marie L. Mazar de la (d. 1839), III 120.
Garde, Sophie R. Mazar de la (d. 1783), III 120.
Garde, Thomas Wilhelm (1920), kontreadmiral,
III 126.
Gardette, Pierre Claude la (o. 1743-82), fr. kob
berstikker, V 514.
Garnier, Charles (1825-98), fr. arkitekt, V 736
note 16.
Gaulli, Giovanni Battista (1639-1709), it. maler,
III 361.
Gebauer, Chr. David (1777-1831), maler, IV 281
note 69, g.m. Mariane Høgh (d. 1827), IV
260.
Gedde, Christian (1729-98), ingeniørofficer, IV
19, 124, 164.
Gedde, Samuel Christoph (1691-1766), ingeni
ørofficer, VI 129, 149.
Gedeler, Gottfried von (1700), arkitekt, V 144.
Geelmuyden, Nicolay Schwartz, kgl. generaladjudant, III 122, g.m. Judithe Henriette Jor
dan (1713-97), III 121, 122.
Geertz-Hansen, Kjeld (f. 1905), sognepræst v. S.
Ansgars k., V 395, 407, 421, 423, 437, 440.
Gehren, Carl Christian von (-1790-93-), ty. re
formert præst, III 97, 1322.
Geisler, Chr. (1930), organist, III 286.
Gelert, Johannes (1852-1923), billedhugger, V
676, 713.
Geliert, Christian Fürchtegott (1715-69), ty. dig
ter, III 132.
Genge, Augusta Dorothea, g.m. J.F.Matthiesen
(s.d.).
Geoffrin (o. 1754), madame, V 504.
Gercken, Andreas (1710-54), sten- og billedhug
ger, V 484.
Gercken, Diderik (1692-1748), stenhugger, bil
ledhugger, III 172, 218, 2192, 220, 221, 226,
V 712, 75, 812, 82.

GERDSEN – GRUND

Gerdsen, Casper (1730), klejnsmed, III 99.
Gerlach, Carl Ludvig (d. 1893), syngemester
ved Det kgl. Teater, IV 208, g.m. Leocadie
Bergnehr (d. 1919), IV 208.
Gerlach, Johanne Louise (1807-76), V 2082.
German, M., III 274.
Gersdorff, Nicolay (1688-1765), stiftamtmand,
III
458, g.m. Louise v. Boinebourg (16971748), III 458.
Gertz, M.C1. (1844-1929), filolog, III 484, 499,
g.m. Anna Catharina Møller (1853-1918), III
500.
Getreuer, C.P. (1710-80), maler, IV 54.
Gianelli, Dominicus (1764), billedhugger, V
536.
Gianelli, Peter Leonhard (1767-1807), medaljør,
V 583.
Gibbs, James, IV 267 note 16, 272 note 100.
Giedde, Christian (o.1732-96), proviantforval
ter, IV 228.
Giedde, Ragna, født Angel (o.1755-91), IV 228.
Giede, Marie, g.m. Rasmus Langeland (s.d.).
Gierach, Heinrich (1764), hofbilledhugger, V
536.
Giert (1628), stenhugger, VI 287.
Gieseman, Friderich (d. 1782), økonom ved Fre
deriks Hospital, III 158, 306.
Gige, Lorentz (1772), gørtler, III 279.
Giging, Lorenz (1724), gørtler, III 243.
Giøde, Peder (1720’erne), berider, III 409.
Glahn, Gunnar (1897-1966), arkitekt, V 3642,
370, 386 note 87, 441.
Glahn, V. (1847-1908), præst, III 450, 454, 470.
Glaser, Michael (1786), klejnsmed, IV 263, g.m.
hustru, IV 263.
Glass, Frederik (1816), snedkermester, orgel
bygger, VI 104 note 49, note 51.
Gloerfelt, Louise, g.m. F.C.Prehn (s.d.).
Glomsøe, Niels (d. 1736), præst, III 468*
Glæsel, Edvard (1858-1915), landskabsgartner,
III 499, g.m. Ellen Mygind (1876-1962), III
499.
Gobisch, Benjamin (d. 1764), stenhugger, V
535.
Godske, Peder (1555), lensmand, V 25.
Godskesen, Marius (1861-1937), borgmester, III
499, g.1.m. Elisabeth Rump (1865-1913), III
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499, g.2.m. Augusta Lassen (1875-1967), III
499.
Goes, Johan de (1659), kejserlig gesandt, baron,
V 3052.
Goldmann, Nicolai (1699), III 347.
Goltzius, Hendrick (1558-1617), nederl. maler
og kobberstikker, III 272.
Gondolatzsche, Johann Gottlob (o. 1730-88) ju
stitsråd, IV 227.
Gorrisen (Görrison), Frederik (1740), borgme
ster, V 134.
Gottlob, Kaj (1887-1976), arkitekt, VI 94.
Gottscheer, Martin (1690), østr. jesuiterpræst, V
306.
Graffenberger, J.A., IV 281 note 64.
Grage, B. (1939), stenhugger, III 135 note 79.
Gram, Laurits (1696), præst i Børnehuset, VI 55.
Grandmaison, havearkitekt, III 170.
Graumann, runddrejer, V 583.
Green, Carl Emanuel (1830-1913), sølvsmed, IV
46, V 741.
Green, Elias (d. o. 1736), marmorerer, III 380, V
792, 85.
Greger, H.I. (d. 1820), major, III 307.
Gregersen, Jens Johan (1804-64), orgelbygger,
III 94, 390, V 266, VI 164, 297.
Gregor (I) den Store (540-604), pave, V 713.
Gregor VI, pave, V 406.
Gregor XVI, pave, V 358, 393, 4082, 416, 4172,
431.
Gregoriussen, J. (-1739-41-), drejer, III 248, 332
note 43.
Grevenkop, Hans Gottlob von (o.1701-64),
oberst, IV 238, g.m. Sophie Amalie de
Boyssel (o.1714-62), IV 238.
Grieg, Edvard (1843-1907), no. komponist, V
750.
Griffenfeld, Peder Schumacher greve (1635-99),
rigskansler, V 305, VI 290.
Grims, H., kollektør, IV 88, 268.
Groth, Simon (1828-1904), guardein, kemiker,
III 449, IV 45, V 255, 404, 4112, 412, 737,
738, 739, 744.
Grothaus, Albert Gabriel (1728-41), ty. sogne
præst ved Garnisonsk., III 236.
Grund, Johann Gottfried (1733-96), billedhug
ger, IV 136, V 574, VI 87.

21*
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GRUNDTVIG – HALL

Grundtvig, Frederik Lange (1854-1903),præst i
Amerika, folklorist, IV 40*.
Grundtvig, Johan Wilhelm (1811), kattuntrykker
og farver, VI 254.
Grundtvig, Ludvig August (1868-1913), profes
sor, dr.jur., III 499.
Grundtvig, N.F.S. (1783-1872), præst, forfatter,
historiker, III 497, IV 104, 11*, 12, 19, 20, 35,
40*, 464, 472, 48, 51, 57, 582, 91, 922, 934,
172, 178, 180, 186, 192, 244, 269 note 63, V
464, 605, 638f., 644, 655, 674f., 676, 680,
707,
711* 732, 738, 741, 752*, 754, 757,
758, g.m. Asta komtesse Kragh-Juel-VindFrijs (1826-90), IV 46, V 736, 741.
Grundtvig, Svend Hersleb (1824-83), folkeminde
forsker, III 493, 497, g.m. Laura Bloch (183791), III 497.
Grüder, Hermann, dansk apostolsk præfekt, V
308, 404, 417.
Grüner, Louise, g.m. Georg Wilhelm von Ber
gen (s.d.).
Gröger, Friedrich Carl (1766-1838), maler, V
268.
Grönevoldt (1769), kobbersmed, IV 127.
Grøngaard, Anna Maria, g.m. Carl Wilder
(s.d.).
Grønnander, Johan (d. 1802), tinsmed, VI 137.
Grønwald (1758), kobbersmed, VI 183.
Graae, Rolf, arkitekt, V 688, 751.
Graahed, Jens (1769), kobbersmed, IV 127.
Gude, Henrik (1667-1730), schoutbynacht, III
266, 304, 305, g.m. Elisabeth Gude (d.
1734), III 304.
Gude, Jacob (1754-1810), embedsmand, VI 110.
Guderding (1724), blytækker, V 71.
Gudmandsen, Jens (1753), kirkeværge, III 425,
460.
Gudmundsen-Holmgreen,
Johan
(1858-1912),
maler, billedhugger, V 438, 687, 711.
Guione, Giulio (d. 1771), stukkatør, V 139, 167
note 111.
Gustav III, konge af Sverige, V 9.
Gyldenløve, Christian (1674-1703), V 60 note
59, 314.
Gyldenløve, K.F., se Gyldenløve Christian.
Gyldenløve, Ulrik Frederik (d. 1704), V 469.
Gylding, Jørgen (1725-65), maler, V 402.

Gyllembourg, Thomasine, født Buntzen (17731856), forfatter, III 344.
Gyntelberg, Nicolai (1626-61), arkitekt, kunstkammerforvalter, VI 270 note 6.
Günther, A.V. (1904), murermester, V 311 note
81, 385 note 63.
Günther, Christoffer (1731-90), apoteker, VI
1353, 1363, 137, 138.
Günther, Frederik (1581-1655), oversekretær i
Tyske Kancelli, V 304.
Günther, I.C. (1877), murermester, V 362.
Güntzel, Jørgen (-1642-43-), grovsmed, VI 252,
259.
Gütike, Johann (d. 1765), stenhugger, V 353.
Gärtner, Friedrich von, ty. arkitekt, V 378, 379,
388 note 111.
Göricke, A. (1906), justitsråd, III 466.
Göricke, Christian Georg Wilhelm (-1809-19-),
ty. præst ved Garnisonsk., III 236, IV 156.
Göthe, Eosander von (d. 1719), sv.-ty. arkitekt,
V 175 note 232.
Götsche, A.E. (1759), malermester, IV 127, 131.
H.B., se Bentsen, Hans.
H C D (1879), III 4462.
H.C.S.T. (1700), VI 55.
H.F.H., se Hassert, Hermann Ferdinand.
HH, se Holm, Hans.
H.V.L.T.L., se Lerche, Vincents.
Hack (1775), smedemester, V 574.
Hacquart, Philip (o. 1616-98), læge, V 305.
Hafniæ, Mathias, se Clausen, Mads.
Hagemann, Antonie, V 743.
Hagemann, Gunnar, V 743.
Hagemann, Gustav Adolph (1842-1926), inge
niør, industrileder, V 743.
Hagemann, P.C. (1810-53), arkitekt, III 98, V
593.
Hagemann, Poul, V 743.
Hagen, G.B. (1920), arkitekt, III 126.
Hagen, Peter M. (1841), V 356.
Hagen, Peter Terpager (1808), guldsmed, IV 45.
Hager, Johan W. Fr., kantor, IV 278 note 22.
Halberstadt, Amsel, guldsmed, V 411.
Hald, J. Pedersen (1781), maler, VI 212.
Hall, C.C. (1812-88), politiker, premierminister,
V 647.

HALL – HANSEN

Hall, G. (1786), tømrer, III 104.
Hall, Peter Elias (1805-91), præst, III 425, 470*
Hailing (1777), urmager, VI 198.
Hamberg, Per Gustaf, III 40.
Hamburger, Agnete, født Barnekow (18711904), IV 225, (226).
Hamburger, Carl L.H. (1796-1853), ty. refor
mert præst, III 104, 125.
Hamm, F. (1883), klokkestøber, V 756f.
Hammer, Abel Cathrine, g.m. kammerråd,
amtsforvalter Lange (s.d.).
Handberg, Ane Margrethe, g.m. Ole Johansen
Winstrup (s.d.).
Hannibal, Lauritz (-1882-83-), V 673.
Hannover, Emil (1864-1923), kunsthistoriker, V
685, 700 note 170.
Hans W., se Larsen, Hans W..
Hans, konge af Danmark 1481-1513, V 232.
Hansdatter, Anne (1691), III 156.
Hansdatter, Elisabeth, g.m. Thøger Lasson
(s.d.).
Hansdatter, Maren, g.m. Anders Andersen
Freile (s.d.).
Hansdatter, Margrethe, g.m. Jens Jensen (s.d.).
Hansen, slægten, III 240.
Hansen, våben, IV 236.
Hansen, Aksel (1853-1933), billedhugger, III
497, V 676, 713.
Hansen, Anders (d. 1665), præst, IV 46.
Hansen, Anne Dorthea, g.m. Severin Peter
Hansen (s.d.).
Hansen, Anne Sophie, g.m. Hans Georg Krog
(s.d.).
Hansen, Arentsine Caroline (1848-1943), IV 209.
Hansen, C.B. (-1842-94-), møbelfabrikant, V
425, 746, 747.
Hansen, C.F. (1756-1845), arkitekt, IV 100, V 7,
11, 178*, 1792, 1833, 184, 1863, 189, 190, 191,
192, 193, 198, 2002, 201, 202, 214-15, 218,
220, 224, 225-28, 230-32, 238, 258, 2592,
266, 268-2, 269, 273 note 98, note 100, 280
note 273, 322, 572, 584-87, 597, 599, 605, VI
93f., 97, 102 note 31, note 36-38, note
48,114, 132, 287.
Hansen, C.F. (1774), amtmand, IV 234.
Hansen, Christian (1803-83), bygningsinspek
tør, V 366, 572, 573, 594, 602, 640.

321

Hansen, Claudius, arkitekt, III 501.
Hansen, Constantin (1804-80), maler, V 612.
Hansen, Edvard Hannibal, maler, V 618.
Hansen, Emilie (1855-1934), IV
227.
Hansen, Hans (1777-1845), plantør, III 477, 492.
Hansen, Hans Ernst (d. 1800), IV 196.
Hansen, Hans Henrich (1702-74), kurator ved
Christiansk., IV 86.
Hansen, Hans Heinrich (1757-80), IV 195.
Hansen, Heinrich (1821-90), maler, V 670.
Hansen, Johann (d. 1767), stenhugger, V 535.
Hansen, Joseph Theodor (1848-1912), maler, V
618.
Hansen, Julie Johanne Christiane (d. 1895),
skuespillerinde, IV 22.
Hansen, Jørgen Christian (d. 1880), kgl. kam
mersanger, IV 2263, g.m. Erhardine Adolphine Rantzau (d. 1893), IV 226.
Hansen, Karen, g.m. Christian Vilhelm Lund
(s.d.).
Hansen, Lauritz (1783-1837), stadsbedemand, III
490.
Hansen, Lauritz (1893), maler, VI 101.
Hansen, Louise B., g.m. Henrik Meldahl (s.d.).
Hansen, Martha Marie, g.m. Joachim Conrad
Oehlenschläger (s.d.).
Hansen, Mary (f.1899), billedhugger, III 3783.
Hansen, Mette, født Carse (d. 1770), IV 195.
Hansen, Morten (1709), ankersmed, III 388.
Hansen, Nicolaj (1909), borgmester, III 493.
Hansen, Nicolaus (1762), IV 195.
Hansen, Nona (d. 1921), IV 226.
Hansen, Peder (1693), kandestøber, VI 74.
Hansen, Rolf Hoogkerk (1753-91), IV 196.
Hansen, Siegfriede Mathilde Bernutta (d. 1899),
IV 226.
Hansen, Sofie (1937), IV 224.
Hansen, Stephen (o. 1698-1770), generalkrigskommissær, IV 2342, 236, 244, g.m. Doro
thea Sophie Raun (o. 1710-73), IV 234.
Hansen, Theophilus (1813-91), arkitekt, V 201,
387 note 107, 667, 694 note 111.
Hansen, W. (1774), kancelliråd, IV 234.
Hansen, Valborg Julie Alvilda (1882-1957), IV
2062.
Hansen, William (1873-1937), direktør, IV 224.
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HARBOE – HEERING

Harboe, Christine baronesse, født Fuiren
(o.1682-1735), legatstifter, VI 187.
Harboe, Jens (d. 1709), gehejmeråd, III 292.
Harboe, Ludvig (1709-83), biskop, kirkehistori
ker, IV 85, V 307, 320.
Harboe, Mechtele Marie, g.m. F.L.Mourier
(s.d.).
Harboe, Octavie (1822-39), III 120, 125.
Harder, Claus (-1709-26-), snedker, III 347, 358,
360, 379, 382, 3842, 386, 388.
Haren, F. (-1772-73-), maler, forgylder, III 237,
250, 252, 255, 269, 283.
Harras, Jacob (1760), perlestikker, VI 180.
Harsdorff, C.F. (1735-99), arkitekt, hofbygmester, III 254, 3662, 372, 383, 393 note 43, IV
206, 216, 246, 258, 275 note 35, V 156, 1782,
179, 184, 238, 245, 2462, 247-48, 271 note 33,
276 note 174, 387 note 106, 535, 540, 558,
572, 574, 576f., 578, 579, 581-84, 588-89,
598, 601, 605, 621 note 22, note 53, 666, VI
72, 116, 117, 131, 188, 298.
Harsdorff, Maria Margretha, g.m. Jens Karlebye (s.d.).
Hartmann, familien, III 161.
Hartmann, Adam Heinrich (-1710-20-), ty. sog
nepræst ved Garnisonsk., III 218, 236, 254,
260.
Hartmann, August Wilhelm (1775-1850), kan
tor, organist ved Garnisonsk., III 161, 310,
g.m. Christiane Wittendorff (1778-1848), III
310.
Hartmann, J.P.E. (1805-1900), komponist, kan
tor, organist ved Garnisonsk., III 162, 267,
295,
308, V 265, 738, g.m. Emma Zinn
(1807-51), III 295, 310.
Hartmann, Søren Frederik Bruun (1843), kan
tor, organist ved Garnisonsk., III 162.
Hasselriis, Louis (1844-1912), billedhugger, III
496, V 691 note 20.
Hassert, B.E.A. (d. 1900), IV 221.
Hassert, Caroline Sophie,g.m. grosserer Bestle
(s.d.).
Hassert, Hermann Ferdinand (d. 1882), grosse
rer, IV 2212, g.m. Caroline (d. 1887), IV 221.
Hatting, Jørgen (f.1909), historiker, lektor, III
512 note 182.
Hauch, Andreas (1708-82), general, III 160, 305,

306, g.1.m. Sophia von Styrup (1731-60), III
306, g.2.m. Anna Cathrine von der Maase
(1722-86), III 305.
Hauch, Bertel (1671-1741), deputeret i Landeta
tens Generalkommisariat, III 239.
Hauch, Carsten (1790-1872), digter, III 344, 418.
Hauch, Elisabeth, g.m. Jens Christian Hostrup
(s.d.).
Haugsted, Anna Marie, født Sommersted (d.
1846), III 494.
Haugsted, Christian William (d. 1910), III 494.
Haugsted, Frederik Christian (d. 1866), dr.
med., III 494.
Haugsted, Julie Susanne, født Plenge (d. 1855),
III 494.
Hauser, Conrad (1743-1824), konferensråd, III 99.
Haven, Lambert van (1630-95), arkitekt, maler,
V 28, 532, 54, 662 note 172, note 173, 101, 163
note 29, VI 240, 266, 269 note 6, 272-74,
276, 296.
Haven, Peter Nicolai von (1689-1761), møntme
ster, justitsråd, III 448, V 1522, 330, VI 92,
157.
Havning, Thomas (1891-1976), arkitekt, V 202.
Haxthausen, Clemens August baron (1738-93),
officer, III 160, 305, 306, g.m. Charlotte
Amalie Wedell Jarlsberg (1749-71), III 305.
Haxthausen, Frederik Julius v. (1772-1834),
kammerherre, generalmajor, III 489, g.m.
Anna Beate Holck, baronesse (1773-1842),
III 489.
Heber, Carl Wilhelm (1771-1839), præst, III 491,
VI 297.
Heber, Johanne Marie (1777-1857), III 491.
Hedde, Anna Christina (1795-1845), III 492.
Hedemann, Johan Heinrich (1772-1850), gros
serer, IV 263.
Hedvig Sophie af Brandenburg (d. 1683), V (65
note 159).
Heegaard, Anker, klokkestøber, V 674, 757.
Heegaard, M.A., V 339 note 57.
Heering, familien, IV 238.
Heering, Peter Frederik Suhm (1872-96), IV
238.
Heering, Peter Nicolai (1838-1924), grosserer,
IV 156, 186, 237, 238, g.m. Harriet Christine
Bramsen (1846-1913), IV 238.

HEGER – HIELTE

Heger, August Daniel (o. 1774-1835), organist
og komponist, III 140 note 37.
Heger, Christiane Georgine Elisabeth, g.m.
Adam Gottlob Oehlenschläger (s.d.).
Heger, Johan Carl (d. 1836), III 490.
Heger, Karen Margaretha (Kamma), g.m.
Knud Lyne Rahbek (s.d.).
Heggelund, Niels (1716), III 218.
Hegner, Adam (d. 1765), stenhugger, V 535.
Heiberg, Johanne Louise (1812-90), skuespiller
inde, forfatter, III 344.
Heide, Ellen Dagmar (1865-67), IV 203.
Heide, Holger (1863-67), IV 203.
Heide, P.A.C. (1822-66), kancelliråd, IV 203.
Heimbrodt, Johan Christopher (1724), billed
hugger, III 220, 221, VI 298.
Hein, Jochum (Jochim) (-1750-71-), maler, III
250, 254, 257, 266, 3323 note 34, note 4344.
Heinemark, Jonas (1640), tolder, VI 249.
Heinricy, Caroline Christine (d. 1919), IV 202.
Heinricy, Elna Caroline, g.m. J.P. Marke (s.d.).
Heinricy, Friederich A.G. (d. 1904), IV 202.
Heinricy, Georg Albert Vilhelm (1797-1869),
bagermester, IV 2022, 232.
Heinricy, Georg Anders (1865-1951), ingeniør,
IV
202, 221, g.m. Agnes Susanne Boman
(1874-1961), IV 202.
Heinricy, Marie (1870-1940), IV 202.
Heinricy, Marie Catharine, født Sally (o.180745), IV 222, 232.
Heinricy, Marie Sidse, født Andersen (d. 1902),
IV 202.
Heinricy, Victor F.W. (d. 1926), dampmøller,
IV 202.
Heinricy, Vilhelmine Dorthea Sophie (1810-76),
IV 202.
Heise, Chr. Fr. (-1914-31-), guardein, III 4452,
4462, V 256, 258, 409, 739.
Helena, prinsesse (1888-1962 (fejlagtigt 1902)), V
257.
Helgesen, Poul (o. 1485-0. 1535), karmeliterprovincial, reformkatolsk teolog, V 24.
Hell, Maximilian (1769), pater, V 329, 335, 338
note 17.
Helt, Peter (1683-1752), borgmester, VI 293.
Hemert, familien (1690), III 42, 43.
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Hemert, Pieter van (-1688-90-), kirkeældste, III
32, 41, 103, 130, 132.
Hemmert, Jost Simon von (d. 1773), IV 224.
Hemmert, Justine von (d. 1769), IV 224.
Hemmet (1777), kaptajn, VI 163.
Hempel (1775), inspektør, VI 138, 207.
Hendel, Johan Georg (1759), IV 160.
Henius, Paul (1891-1941), læge, IV 206.
Henius, Tita, IV 206.
Henningsen, Hans (1886-1952), maler, III 470.
Henningsen, Peter (o.1737-75), justitsråd, IV
227, V 481, 482.
Henrichsen, Anne (o. 1786-1808), IV 2122.
Henriksen, J.P. (1928), VI 63.
Herbst, Conrad Friedrich von (o.1702-78),
oberstløjtnant, IV 222.
Herbst, D.C. (1794), klokkestøber, III 286.
Herforth, H.H. (1861), major, III 160.
Herholdt, Johan Daniel (1818-1902), arkitekt,
kgl. bygningsinspektør, III 206, 207f., 2992,
324 note 62, 425, 426, V 572, 566f., 694 note
109.
Herman, Jean F. (d. 1824), III 121.
Herman, Marie C. (d. 1831), III 120.
Herman, Pauline C. (d. 1805), III 121.
Herman, Pierre G. (d. 1822), III 120.
Herman, Pierre P. (d. 1816), III 120.
Herman, Sarah (d. 1814), III 120.
Hermann, se Raphaëlis, Hermann, orgelbygger.
Hermann, K.C. (1733), III 448.
Herrig, S.L. (1798), kobbersmed, IV 277 note 8.
Hersleb, Peder (1689-1757), biskop, IV 10, (25),
78, 81, 84, V 128, 306, 473, 474.
Hertel, H.B. (1867), kaptajn, III 367.
Hertz, Henrik (1798-1870), forfatter, III 493.
Hesse, H. (1817-97), mimiker, III 497.
Hetsch, G.F. (1788-1864), arkitekt, III 315, V
183, 2312, 257-59, 263, 266, 268, 269, 308,
332, 342-44, 350, 354, 356, 357, 3592, 3603,
362,
364, 367, 368, 3722, 376, (377), 378,
3792, 380, 382 note 14, note 16, 384 note 40,
note 43, 3192, 392, 393, 396-99, 401, 409,
417-19, 421, 4232, 426, 4282, 440, 572, 588,
589, 591-94, 597, 622 note 56, 623 note 87,
625 note 135, VI 297.
Hielte, Knudine Cathrine (o.1752-1811), IV 228.
Hielte, Ole (o. 1753-1817), IV 228, 244.
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HIERONIMUS – HOLST-HANSEN

Hieronimus (o. 347-420), kirkelærer, V 69 note
136, 713.
Hildebrandt, Zacharias (1688-1757), tysk orgel
bygger, V 1582, 159.
Hildermann, S.G. (1742), bogholder, V 475,
484.
Hilfert, Johannes (1842), snedkermester, V 358,
402.
Hillebrandt, Niels Peter (1877), kantor, klokker,
IV 1582, 263.
Hiller, Johan Albrecht (d. 1728), stadsbygmester, IV 21.
Hindsholm (o.1734), præst, g.m. hustru (1734),
VI 133.
Hinné, Charles, V 390.
Hinné, Francisca (1889), V 390.
Hinné, Minna (1886), V 390.
Hinnerup, Peter Reimer (-1840-63-), guardein,
III 233, 453, IV 48, V 741, VI 101, 208.
Hinrichsen, Søren (1755), murermester, IV 124.
Hiorth, Andreas (1781), drejer, III 256.
Hirschnack, J. (1703), Københavns vicekommandant, III 182.
Hiøring, Anders Mathisen (1609-78), præst, IV
15, 162, 21.
Hjelm (d. før 1817), III 217, g.m. C. (1817), III
217.
Hjort, Niels (1862-1917), skoledirektør, III 500.
Hoben, Levin Ludewig von (d. 1781), komman
dant, III 305.
Hochkerk, Elisabeth, g.m. Johann Hermann
Schäffer (s.d.).
Hoe, Hedevig (o.1750-1800), IV 214.
Hoffman, Gotfred (1672), kgl. ingeniør, IV 76.
Hoffmann (1796), snedker, III 467.
Hoffmann, Daniel, stenhugger, VI 287.
Hoffmann, H.W. (1772), III 216, 243.
Hoffmann, Johannes (1826-95), billedhugger, V
712, 713.
Hoffmann, Therese (1912), V 418.
Hoffmeyer, Henrik (1865-1924), præst, III 470.
Hoffschildt, Christian (d. 1782), bager, IV 2122,
g.m. Sophie Cathrine (d. 1790), IV 212.
Hofman-Bang, slægten, III 312.
Hofman-Bang, Ausa (1882-1920), billedhugger,
III 312.
Hoier, Andreas, se Hojer, Andreas.

Hojer, Andreas (1690-1739), embedsmand, hi
storiker, VI 113.
Holberg, Ludvig (1684-1754), forfatter, V 11.
Holck (1901), præst, IV 95.
Hoick, Anna Beate baronesse, g.m. F. J. von
Haxthausen (s.d.).
Holck, Gustav Frederik (1770), deputeret, overtilsynsførende, V 540.
Holdersen, Rasmus (-1736-38-), hofslagter, III
409, V 315, 317 note 19.
Holfelt, Christian (1733), snedker, III 440, 442.
Holfort, Robert (o.1724-87), kaptajn, IV 217.
Holl, Elias, IV 62 note 28.
Holm, våben, IV 224.
Holm, Anna Margrethe, g.m. Johann Emanuel
Poulowsky (s.d.).
Holm, Charles (d. 1849), IV 222.
Holm, Edvard (1853-1915), historiker, V 724.
Holm, Fridrich (o. 1667-1737), maler, III 99, 393
note 27, 395 note 40, IV 21, V 79, 90.
Holm, Georg (o.1802-67), grosserer, IV 66 note
142, 223.
Holm, H.G.F. (1803-61), maler, III 192, 213,
423, V 383 note 18, 609, 610, 613, 614-15, VI
300.
Holm, H.J. (1835-1916), arkitekt, III 497.
Holm, Hans (1744-1810), sølvsmed, V 257.
Holm, Helge (1750), købmand, V 482.
Holm, Helge (1891-1973), arkitekt, IV 31, 47,
49.
Holm, I.I., maler, V 582.
Holm, J.P.B. (1891), kgl. hoftapetserer, III 242.
Holm, Jacob (1770-1845), grosserer, IV 90, 92,
103, 2222, 2233, 224, 244, 269 note 52, note
63.
Holm, Jens (1776-1859), V 610f., 615.
Holm, Marcus Gotthardt (o.1740-1803), gros
serer, kirkeældste, IV 238.
Holm, P. (1885), hoftapetserer, V 250.
Holmberg, Juliane Sophie, g.m. Mathias Fre
derick Lynge (s.d.).
Holmblad, Julius, generalkonsul, V 740, 755.
Holmblad, L.P. (1815-90), fabrikant, IV 237,
238, V 648.
Holmsted (o. 1770), etatsråd, VI 165.
Holst-Hansen, Hans Peter (d. 1924), IV 226f.,
g.m. hustru (1929), IV 222.

HOLSTEIN – HØRUP

Holstein, Carl (1700-63), oversekretær, V 469.
Holstein, Johan Ludvig, lensgreve til Ledreborg
(1694-1763), oversekretær i Danske Kancelli,
statsminister, IV 802, 81, 84, 87, 103, 153,
158, 176, 194, 245, 268 note 32, V 469, 470,
530, VI 112, 284, g.m. Hedvig Wind (170756) IV 153, 158.
Holstein, Ulrik Adolf (1664-1737), storkansler,
V 88.
Holstein-Holsteinborg, L. lensgreve (1815-92),
konseilspræsident, V 647.
Holsøe, L.C. (1789-1862), præst, III 456, 469.
Holten, Johan von (1740), snedkermester, IV 21,
V 148, 154, 161, 166 note 96, 167 note 109,
173 note 205.
Holtzförster, Bernhard(1736-1816), præst, V337*
Holtzmann, Friedrich (d. 1727), klokkestøber,
III 287, 391, 410.
Holtzmann, Johan Barthold (d. 1757), klokke
støber, III 287, 474, 475, V 270.
Hommel, Mads Sørensen (1620), stensætter, VI
242.
Honoré, Pierre (d. 1835), III 120.
Hooglant, våben, IV 224.
Hooglant, Carl (d. 1765), IV 224.
Hooglant, Simon (1712-89), viceadmiral, kom
mandør, IV 2244, 244, 263, g.m. Anna Kir
stine Østerbye (o.1729-65), IV 224.
Hoppe (1734), frøken, VI 134.
Hornbech, Christian Bernhard (1772-1855), ar
kitekt, V 592, 601, 602, 605, 615.
Hornbolt, William (1641), maler, V 59 note 52.
Hornemann, Christian (1814), maler, V 337.
Horup, Berthel, ingeniørkaptajn, IV 240, g.m.
Anna Sybilla von Dumreicher (1705-89), IV
238, 240.
Hostrup, Jens Christian (1818-92), digter, præst,
III 344, 484, 494, 497, g.m. Elisabeth Hauch
(1832-1903), III 344, 497.
Hou, Axel (1860-1948), maler, III 209, 211.
Hougaard, Poul (1925), arkitekt, III 94.
Howard, John (1726-90), eng. filantrop, fængselsreformator, VI 89, 147.
Howe, Christian Friedrich Sophus Carl (o. 176167), IV 237.
Howe, Samuel Friedrich, kantor, IV 237, 267
note 25.
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Howitz, Edvard (1803), IV 238.
Howitz, Vilhelm Emil (1803-04), IV 238.
Huber, Johan Georg (1737), maler, III 265.
Hude, Anna, historiker, g.m. Kristian Erslev
(s.d.).
Huguetan, Jean Henri, greve af Gyldensteen
(1733), V 140.
Hunderup, Peder (-1726-28-), dansk sognepræst
ved Garnisonsk., III 235, 260.
Huss, Johan, se Johan Huss.
Huth, Heinrich Wilhelm von (1717-1806), ge
neral, V 178, 179, 528.
Hutters, Margrethe, V 441.
Hviding, Elisabeth Charlotte (1814), IV 214.
Hvidt, E.J. (1859), kirkeforstander, IV 93, 142,
192.
Hvidt, Lauritz Nicolai (d. 1885), grosserer, kir
keforstander, IV 214, 2172.
Hvidtfeldt, Poul (o. 1520-92), lensmand, stat
holder i Norge, V 25.
Hviid, Karen (?) (1788), provstinde, III 331 note
31.
Hübner, Johan Christopher (d. 1748), billedhug
ger, III 245, 246, 2482, 250, 440, 442, 443.
Hyllested, Caroline Sigfridia, g.m. Heinrich
Friedrich Schlegel (s.d.).
Hütten, N. von (1691-1751), isenkræmmer, V
92.
Hüttmann, Christian Gerhard, snedker, V 3562.
Hægner, Adam (-1755-58-), stenhuggersvend,
IV 271 note 96, 274 note 2.
Hänig, Christian (d. 1761), stenhugger, V 535.
Hännel, J.F. (d. 1761), billedhugger, VI 180, 182.
Häusser, Elias David (1687-1745), generalbyg
mester, III 220, 260, V 68, 100, 1013, 1022,
1042, 1063, 1082, 1162, 118, 119, 1204, 1212, 1225,
125, 1272, 148, 159, 163 note 27, note 38, 273
note 98, VI 113, 121 note 22, 148, 188.
Høgh, Marianne, g.m. Chr. David Gebauer
(s.d.).
Høgstrøm, frøken (1894), III 239.
Høgstrøm, C.F. (1828), bøssemager, III 239,
g.m. hustru, III 239.
Høier, Marie Elisabeth (o.1717-99), IV 228.
Hørning, C. Rasmussen, smed, IV 126.
Hørup, Viggo (1841-1902), politiker, redaktør,
V 648.
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Høy, Hans Christensen (1805-76), tinsmed, VI
208, 209, 210.
Høyen, N.L. (1798-1870), kunsthistoriker, V
2322, 594, 609, 610.
Høyer, maler, V 582.
Høyer, Anna Chathrina (1757), VI 182.
Haarlem, Michiel Heynrick van, se Michiel
Heynrick van Haarlem.
Hårlemann, Carl (1700-53), sv. arkitekt, V 484.
Haas, Jonas (o.1720-75), kobberstikker, VI 37,
86.
IIS, se Schrader, Johan Jacob.
I S, se Sørensen, Jacob.
IWP, se Plenge, Jørgen Wilhelm.
Ibsen, Søren (1647), snedker, V 62 note 110.
Iken, Dethard (1776), ty. reformert præst, III 97.
Iken, Konrad (1743), ty. reformert præst, III 99.
Ingeborg, prinsesse, hertuginde af Västergötland, g.m. Carl, prins af Sverige (s.d.).
Ingemann, Bernhard Severin (1789-1862), for
fatter, V 606, 687, 707.
Ingerslev, Ingeborg, g.m. Oscar Meyer (s.d.).
Innes, Anne, VI 163.
Innocens VI, pave (1361), V 20.
Irenæus (o. 120-200), kirkelærer, V 712.
Isberg, familien, III 497.
Isberg, Svend Wilh. (1820-95), etatsråd, III 497.
Iselin, familien, IV 242.
Iselin, Marie Margrethe baronesse til Iselingen
(d. 1814), IV 229.
Iselin, Reinhard baron (1714-81), handelsmand,
IV 2292, 242, g.m. Anna Elisabeth Fabritius
(1735-86), IV 2292, 242.
Isenfeld, Nicolai, præst, VI 134.
Ivers, Jacob, se Iversen, Jacob.
Ivers, Marie A., g.m. Johannes Outzen (s.d.).
Iversen, Frits (1918-44), IV 206, (208).
Iversen, Jacob (1753), tømrermester, IV 25, V
163 note 21, 166 note 96, 559 note 16.
Iversen, Jean Viktor (1920-74), IV 207, (208).
Iversen, Jean Viktor Olaf (1891-1971), direktør,
IV 206, 207, (208).
Iversen, Jenny Mathea Alvilda (1890-1973), IV
207, (208).
Iversen, Kristian Sofus Karl (1888-1953), restau
ratør, V 207, (208).

d’Ivry, Contant, se Contant d’Ivry
JA (1894), sølvsmed, III 449.
JAB, se Bang, Johan August Rettig.
JKB, Frederiksberg slotsk. (1768), III 379.
JLZ, se Zinn, Johann Ludwig.
JPW, se With, Jesper Pedersen.
JW, se With, Jesper Pedersen.
Jacob, se Unthartt, Jacob.
Jacobi, Anna Christina, g.m. Johann Jürgen von
Bergen (s.d.).
Jacobi, Elias (d. 1710), præst, III 182, 305.
Jacobsen (1842), kobbersmed, V 384 note 35.
Jacobsen, Ahron (1760), IV 158, 160.
Jacobsen,Asbjørn (1813-79), sølvsmed, VI 101.
Jacobsen, Carl (1842-1914), brygger, mæcen, V
466, 720, g.m. Ottilia Mary Stegmann
(1854-1903), V 466.
Jacobsen, David (1821-87), maler, V 613.
Jacobsen, Erich Lorenz (1771), snedker, III 2502,
252, 255.
Jacobsen, Helge (1882-1946), museumsdirektør,
legatstifter, V 370.
Jacobsen, Hinrich Thomsen (1755), skipper, IV
128.
Jacobsen, I.C. (1811-87), brygger, mæcen, V
640.
Jacobsen, Jutta, V 741.
Jacobsen, Peder (1762), IV 59.
Jacobsen, P. V. (1799-1848), historiker, forfatter,
III 484, 492, g.m. Gertrud Cathrine Eliza
beth Essendrop (1816-72), III 492.
Jacson, Arsen (?) (1817), maler, III 249.
Jagenreuter, Wulf B. (1705), guldsmed, V 372.
Jalfré, Pierre (d. 1721), III 120.
Jancoschi, Michael (d. 1761), stenhugger, V 535.
Janduri, Joseph A. (d. 1813), III 120.
Jansen, Nicolaj (1743), glarmester, III 460.
Janssen, Børge (1867-1933), forfatter, III 100.
Janssen, Ewert (-1655-92-), arkitekt, VI 270 note
6.
Janssen, Poul Ernst (1782-1830), kammerråd,
renteskriver, IV 263.
Jaquin, Claude (1694), fr. billedhugger, VI 274.
Jardin, Louis-Henri (d. 1759), arkitekt, V 528.
Jardin, Nicolas-Henri (1720-99), arkitekt, IV
246, V 782, 130, 468, 469, 478, 492-95, 500,

JARDIN – JÜRGENSEN

5045, 508, 510, 512-18, 522-42, 548, 550,
554-70, 573, 576f., 578, 587, 600, 618 note 6,
621 note 22, 637, 642, 643, 667, 677, 680,
701, 702, 705, 715, 722, VI 194, 204.
Jarl, Viggo (1879-1965), billedhugger, V 687,
708, 709f., 711.
Jelsmar, B. (1931), ciselør, III 379.
Jens (1603), snedker, V 59 note 44.
Jensen, Albert (1847-1913), arkitekt, V 201, 648,
651, 652, 661, 670, 673, 679, 685, 687, 693
note 68, note 70, 708, 722, 735, 746.
Jensen, Birgitte Elisabeth (d. 1778), IV 217.
Jensen, C.A. (1792-1870), maler, VI 2872.
Jensen, Carl Milton (1855-1928), maler, V 618.
Jensen, Christen (1734), murermester, VI 155.
Jensen, Einar V. (1961), maler, III 254.
Jensen, Elisabeth, g.m. Thomas Jensen (s.d.).
Jensen, Georg (1866-1935), sølvsmed, billed
hugger, V 741.
Jensen, J.L. (1823), blomstermaler, V 236.
Jensen, Jens (1628), VI 287.
Jensen, Jens (1706), III 320 note 9, g.m. Margre
the Hansdatter (1706), III 320 note 9.
Jensen, Jens (1738), hofslagter, V 317 note 19.
Jensen, Johannes (1818-73), maler, V 400.
Jensen, N. (1895), dampskibsfører, IV 46.
Jensen, Niels (1766), tapetmager, IV 186.
Jensen, Peder (1770), blytækker, VI 93.
Jensen, Poul Henrik (f. 1905), maler, III 471.
Jensen, Simon (1773), spisemester, VI 61.
Jensen, Søren (1770), snedker, III 506 note 51.
Jensen, Thomas (-1766-78-), kirkeforstander,
bankkontrollør,IV 217, g.m. Elisabeth Jen
sen (o.1737-94), IV 217.
Jerichau, J.A. (1816-83), billedhugger, III 311, V
676.
Jerndorff, August (1846-1906), maler, III 470.
Jesperssøn, Niels (1518-87), biskop, V 38.
Jessen (1726), billedskærer, IV 52.
Jessen, Erling (1970), arkitekt, V 688.
Jochumsen (1853), stenhugger, III 126.
Johan Frederik, kurfyrst af Sachsen (1503-54),
III 195.
Johan Huss (o. 1360-1415), teolog, reformator, V
676, 680, 713.
Johannesen, NN, født Mörck (o.1756-89), kammerrådinde, IV 212.
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Johansen, Andreas (1882), kapellan, V 406.
Johansen, Frederik (d. før 1790), kommandant,
III 305, g.m. Anna Amalie Wolters (d. 1790),
III 305.
Johansen, Hans (1958), smedemester, V 395.
Johansen, Marie, g.m. Claus Hinrichsen Tøn
dering (s.d.).
John Wycliff (o. 1330-84), teolog, reformator, V
680, 713.
Johnsen, Niels (o. 1675-1734), guldsmed, III
4482, VI 79, 92, 184 note 30, g.m. Karen
Fabritius (1738), VI 92.
Jonas, Philip (1742), blytækker, V 167 note 111.
Jonassen, Jonas Henrich (1722-91), guldsmed, III
377, VI 101.
Jonge, Nicolai (1780’erne), III 167.
Jonsen, Christopher (o.1707-72), guldsmed, VI
184 note 30.
Jonsen, Zacharias (1746-88), guldsmed, III 448.
Jordan, fru (d. 1785), III 120.
Jordan, Judithe Henriette, g.1.m. Peter Babtista
Vanino (s.d.), g. 2. m. Nicolay Schwartz
Geelmuyden (s.d.).
Joseph II, østr. kejser, V 307, 320.
Juel, Jens (1745-1802), maler, V 574, 582.
Juel, Niels (1629-97), søofficer, V 314.
Juliane Marie, kong Frederik V.s dronning, III
462, IV 174, 216, 246, V 319, 320, 573.
Junge, Johan Boye (1697-1778), hoftømrerme
ster, vicebranddirektør, III 104, V 163 note
21, 166 note 96, VI 114.
Jungen (1721), kirkeværge, III 219.
Jungen, Johannes (1714), stadsmajor, III 302.
Junies, Dabzac le (1688), III 132.
Jurzick, M. (-1842-43-), gørtler, V 386 note 76,
421, 440.
Juul, Michael (1755), kantor, IV 267 note 21.
Juvarra, Filippo (1676-1736), it. arkitekt, V 486,
498, 520f., 555, 722.
Jürgensen, Adolphe O. (d. 1822), III 120.
Jürgensen, Anna Cathrine (d. 1802), IV 230.
Jürgensen, Christian (1733-91), stadsmægler, IV
2302, 231, g.m. Anna Dorothea Eggers
(1733-1803), IV 23.
Jürgensen, Christian (1742-93), kaptajn, IV 197.
Jürgensen, Christopher Friedrich (d. 1795), IV
226.
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Jürgensen, Ernst (1739-86), grosserer, kirkefor
stander, IV 195, 196, g.m. Anna Cathrine
Casse (d. 1792), IV 196.
Jürgensen, George F. (d. 1806), III 120.
Jürgensen, Hinricha Laurentia (1763-79), IV
230, 231.
Jürgensen, Lydie S. (d. 1817), III 120.
Jürgensen, Marie Kirstine (o. 1718-67), IV 222.
Jürgensen, Nicolay Friedrich (o.1756-70), IV
222.
Jürgensen, Rosalie (d. 1813), III 120.
Jürgensen, Sophie H. (d. 1803), III 120.
Jürgensen, Sophie Henriette, født Hauriet (d.
1852), III 120.
Jürgensen, Urban (Urbain) (1776-1830), urma
ger, III 120, 121, 127.
Jönsen, Ida Amalia, g.m. Johannes Bartholomæus Bluhme (s.d.).
Jørgen, prins af Danmark (1653-1708), V 29, 47,
51.
Jørgensen (1861), graver, III 249.
Jørgensen, A.D. (1840-97), historiker, rigsarki
var, III 484, 497, g. m. Ida Marie (18471937), III 497.
Jørgensen, Axel, V 743.
Jørgensen, Emil (1858-1942), arkitekt, V 311
note 81, 363, 4252, VI 127.
Jørgensen, Frits, V 743.
Jørgensen, Jens (1727), gørtler, V 96 note 121.
Jørgensen, Julius, husmægler, V 691 note 29.
Jørgensen, Lars, snedker, V 745, 746.
Jørgensen, Laurs (1720’rne), fodermester, III
409.
Jørgensen, Rigmor, V 743.
Jørgensen, Sofus (1837-1914), fabrikant, kemi
ker, V 664f.
Jørgensen, Thorvald (1867-1946), arkitekt, V
200, 2014, 216.
Jørgensen, Viggo, V 743.
Jørgensen, Vilhelm C. (1844-1925), ingeniør, in
dustrileder, V 466, 687, 743.
K.A.D. (1700), Børnehusets k., VI 55.
K C H, se Hermann, K.C..
KCN (1931), V 258.
K.M.D., se Karen Mogensdatter Schou, g.m.
Hans Bentsen (s.d.).

Kalko, Jens Peter Hillarius (1831), slagtermester,
III 488.
Kalko, S.C., født Høfner (1831), III 488.
Kalthofft, Peter (1654), arkelimester, III 449.
Karl XII, konge af Sverige, VI 274.
Karl den Store, romersk kejser (742-814), III
412.
Karlebye, Jens (1730-1812), billedhugger, IV
2062, 208, 246, V 156, 574, g.m. Maria Margretha Harsdorff (o.1740-82), IV 206.
Kaslopski, Johann (1823), soldat, V 332.
Kastens, Lambert Daniel (d. 1744), orgelbygger,
III 267, 2683, V 64 note 141, 90, 92, 120, 158,
159, 1613.
Kayser, H.H. (1817-95), tømrermester, V 597.
Kellermann, Joh. G. Wilh. (1800-54), III 494.
Kemerer, Johan Henrich (-1790-1801-), guld
smed, III 229, 232, 2343, 236.
Kempe, Petter Nikolaus de (1609), arkitekt, VI
260.
Kemper und Sohn (1969), ty. orgelbyggerfirma,
V 426, 428.
Kersting, Johan Conrad (1714), ty. reformert
præst, III 472, 48, 143 note 14.
Kettenburg, Philip von (1923), præst, V 4062,
407.
Kierkegaard, Søren (1813-55), filosof, V 687, 707,
709* 710, 711, VI 218.
Kiesling, Wolf Caspar (-1755-59-), stenhugger,
IV 124, 160, 271 note 16, 274 note 2.
Kinast, Johannes (1705-73), præst, III 457, 469.
Kingo, Thomas (1634-1703), biskop, salmedig
ter, V 687, 707, 710, VI 168.
Kinsky, Jos. grevinde (1845), V 417.
Kirchhof, Morten Christensen (d. 1766), guld
smed, IV 162.
Kirchhoff, C., stadsmusikant, IV 267 note 25.
Kirkerup, Andreas (1749-1810), arkitekt, V 178,
179, 534, VI 130f.
Kirkerup, Anna Margrethe, g.m. Jacob Holm
(s.d.).
Kirkerup, J.A. (1753), tømrermester, IV 25.
Kistenmacher, Johan (1758), maler, III 511 note
156.
Kiærskiold, Christiane Marie, g.m. Laurids de
Thurah (s.d.).
Klaba, løjtnant, V 540.
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Klauen, Johan (1734), drejer, VI 134.
Klaumann, Elisabeth, g.m. Frederik Nordlien
(s.d.).
Klein, Louise Augusta (o.1792-93), IV 220.
Klein, Vilhelm (1835-1913), arkitekt, V 572, 598,
599, 606.
Klingraff, Christian Ludvig (1754), gesandt, V
500, 504.
Klint, Kaare (1888-1954), arkitekt, III 462, V
747, VI 174.
Klint, P.V. Jensen (1853-1930), arkitekt, maler,
IV 19.
Klint, Vibeke (f. 1927), designer, væver, V 742.
Klitgaard, Søren Jensen (o. 1725-62), guldsmed,
VI 181.
Klose, Frederik Moritz (-1785-1845-), guld
smed, III 239, VI 208.
Kloster-Lasse, se Laurentius Norvegus.
Klubien, Anton (1834-93), højesteretsadvokat,
V 593, 648.
Kluge (1755), stenhuggersvend, IV 271 note 96.
Klæstrup, P.Chr. (1820-82), tegner, III 160, 163.
Knieper, Hans (d.1587), maler, V 64 note 147.
Knob, Niels (1688), brygger, III 45.
Knud (II) den Hellige, konge af Danmark
1080-86, V 708*.
Knudsen, Caroline (1909), IV 274.
Knudsen, Ludvig H. (1843-1924), arkitekt, III
98,
100, 142 note 34, 188, 206, 207, 2082,
2
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Knuth, baronesse von (1769), VI 164.
Knuth, Eggert Christopher lensgreve (1722-76),
stiftamtmand, V 319.
Knöffel, J.C. (1686-1752), arkitekt, V 556.
Kobbel, Hinrich (1756),tømrerpolerer, mester
svend, IV 85.
Kobiersky (1780), snedker, III 506 note 52.
Koch (1758), justitsråd, IV 128.
Koch, Fritz (1857-1905), arkitekt, IV 142.
Koch, Hal (1904-63), professor, kirkehistoriker,
III 484, 502.
Koch, Jørgen Hansen (1787-1860), arkitekt, III
385, V 246, 277 note 200, 322, 387 note 107,
VI 129, 139, 292.
Koch, Oline, født Winstrup (1820-59), III 496.
Koefoed, Sophus Octavius (1821-50), kancellist,
IV 204, 212.
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Koene, Werner (-1687-90-), ty. reformert præst,
III 22, 32, 42, 44, 452, 462, 473, 48, 132, 134
note 18, note 25, 136 note 3.
Kofoed, Hans Christian (1898-1952), kordegn,
forstander, IV 95.
Kohlmann, Johan,junior (1668-1701), guldsmed,
V 36, 40, 82, VI 298.
Kolberg, Andreas (1817-69), billedhugger, V
232.
Kollemorten, P. (1921), murermester, IV 31.
Kolthofft, Peter (1654), arkelimester, III 408.
Kongslev, C.P. (1840), malermester, III 444.
Koninck, se Coning.
Koppel, Henning (1918-81), sølvsmed, billed
hugger, V 741.
Korb, Hermann, ty. arkitekt, V 146.
Korff, Hans (-1750-54-), teglværksejer, V 481f.
Kornerup, Einar (1943), V 384 note 63.
Kornerup, P.E.I. (1794-1875), kgl. bygningsin
spektør, V 605.
Kost, August (d. 1762), stenhugger, V 535.
Kozlowski, Franziskus (o. 1760-1847), guld
smed, V 334, 406, 407.
Krabbe, Otte (1641-1719), godsejer, kammer
herre, V 29.
Krag, Jens (d. 1300), bisp i Roskilde, IV 8.
Krag, Oluf (1870-1942), indenrigsminister, III
501, g.m. Anna (1870-1968), III 501.
Krag, Otte (1611-66), rigsråd, IV 15.
Krag, Rasmus Andersen (-1726-36-), guldsmed,
III 229, 2352, 2362.
Krag-Juel-Vind-Frijs, Asta, g.m. N.F. S
Grundtvig (s.d.).
Kragerup, G.W., V 440.
Kragh, Niels (1841), købmand, V 356.
Krahe, P.J. (1758-1840),ty. arkitekt, V 246.
Krannert, Johannes (1755), stenhuggersvend, IV
271 note 96.
Krarup, Niels Bygum (1836), forstander, IV
105.
Kratzenstein, Christian Gottlieb (1723-95),
læge, fysiker, VI 293.
Krause, Michael (-1749-60-), murermester, V
481, 482, 512, 533, VI 178.
Kreber, Daniel (o.1668-1760), kaptajn, IV 214.
Kreber, Dorothea Maria, g.m. Josias Jessen
Lorck (s.d.).
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Krebs, A.C. (1805), VI 132.
Kreiten, Alois (1910), guldsmed i Köln, V 413.
Kretz, Johannes Peter (Kretz senior) (1818),
snedkermester, V 321, 327.
Kretz, Peter, junior (1818), snedker, V 327, 333,
336, 337.
Kreutzfeldt, Christian Heinrich (d. 1769), IV
238.
Kreutzfeldt, Frantz Heinrich (o.1737-70), gros
serer, IV 86, 237, 238.
Kreutzfeldt, Gothardt Christian (o.1777-80), IV
238.
Kreutzfeldt, Johanne Magdalene (o.1766-69), IV
238.
Kreutzfeldt, N. Øllegaard, (d.1763), IV 238.
Kreutzfeldt, Peter Heinrich (o.1756-62), IV 238.
Kriegel (Krügel), Johann Friedrich (-1732-38-),
maler, V 139.
Krieger (1771), bygningsforvalter, V 540, 541,
542, 574.
Krieger, A.F., finansminister, V 638, 640, 644,
646, 647, 650f.
Krieger, Johan Cornelius (1683-1755), arkitekt,
III 157, 260, 384, 414, IV 21, 22, 65 note 105,
V 684, 69, 80, 812, 82, 85, 93 note 32, 134,
472, VI 67 note 21, 112, 113, 298.
Krock, Henrik (1671-1738), maler, III 220, 347,
358-61, 368, 373-76, 471, IV 54, V 71, 72,
783, 79, 81, 82, 94 note 74, 125, 130, 1392,
183.
Krog, justitsråd, præsident, IV 280 note 43.
Krog, våben, IV 236.
Krog, Dorothea Sophie, g.m. Adam Gotlob
von Lowzow (s.d.).
Krog, Hans Georg (1720-96), admiral, IV 2343,
2363,
244, 280 note 43, g.m. Anne Sophie
Hansen (1738-82), IV 234, 236, (244).
Krog, Otto Christian (o. 1773-95), løjtnant, IV
234.
Krogh, Christine Cecilie von, g.m. Johan Sigis
mund Møsting (s.d.).
Krogh, Hedvig Cathrine, g.m. Georg Flem
ming Lerche (s.d.).
Krolow, David (1646-1773), krigsfiskal, III 306.
Kruse, Edvard, III 169.
Kruse, Vibeke (d. 1648), VI 40.
Krüger (1832), snedker, IV 180.

Krüger, Valentin (1786), snedker, IV 185, 270
note 72.
Krøll, Bendix Rasmussen, VI 121 note 9.
Krøyer, Axel J. (1723), guldsmed, V 330.
Kupelwieser, Leopold (1844), østr. maler, V
400.
Kutsch, Christian (-1725-27-), snedker, III 3842,
V 712, 72, 862.
Kuur (1734), kaptajnløjtnant, III 460.
Küchler, Albert (1803-86), maler, V 237.
Kyel, A. (1768), malermester, IV 127.
Kyhl (1847), III 513 note 241.
Kyhn, C.I. (1818), VI 102.
Kürsner, Johan. Jodoc. (1694), ty. bogtrykker,
IV 156.
Købke, Christen (1810-48), maler, III 311*, V 612,
613.
Købke, Magdalene, g.m. Carl Christian Constantin-Hansen (s.d.).
Köhler, C. (1886), murermester, III 142 note 34.
Köhler, Caspar Henrik (o.1710-70), IV 212.
Köhne, Daniel (1828-78), orgelbygger, IV 53,
54, VI 296.
Kølle, Claus Anton (1827-72), maler, V 613.
Kölpin, A. (1731-1801), kirurg, IV 279 note 39.
Kønneman (o.1734), kommerceråd, g.m. hu
stru (1734), VI 133.
Könnemann, Georg Chr. (-1725-26-), snedker,
III 243, 257.
Körbitz, J.C. (d. 1682), rigsmarskal, VI 295.
Köster, Anna Maria, g.1.m. Michael Fabritius
(s.d.), g.2.m. Johann Friedrich Wewer
(s.d.), g.3.m. Jean-Baptiste Descarières de
Longueville (s.d.).
Kaare, Jacob (-1755-59-), snedkermester, IV 126,
131, 148, 166, 174.
Kaas, Christian (o.1731-1803), kammerherre,
kommandør, IV 225, g.m. Mette Cathrine
Lund (o.1753-1815), IV 225.
Kaas, Frederik Christian (1725-1803), søofficer,
IV 229, g.m. Susanna Jacoba Fabritius (174162), IV 229.
Kaas, Johan Friedrich (o. 1761-63), IV 229.
LFR, se Römer, Ludvig Ferdinand.
L.H. (1852), V 617.
La Rose (1769), kobbersmed, IV 127.

LAMBERG – LEMOYNE

Lamberg Petersen, Hans (1866-1927), billedhug
ger, III 368.
Langberg, Harald (f. 1919), overinspektør, mag.
art., III 94.
Lange, kammerråd, amtsforvalter, IV 263, g.m.
Abel Cathrine Hammer (1793-1839), IV 263.
Lange, Bertell (d. 1619), bygmester, VI 241.
Lange, Christian (d. 1763), stenhugger, V 535.
Lange, E.H. (1875), guldsmed, V 4042.
Lange, Johan Martin Christian (1818-98), bota
niker, III 498, g.m. Eline Cathrine Bredsdorff (1835-1912), III 498.
Lange, Julius (1838-96), kunsthistoriker, V 228.
Lange, Laurine Birgitte (1791-95), IV 259.
Lange, Niels (-1769-70-), smed, IV 127, 136.
Lange, Philip de (d. 1766), arkitekt, III 48, 98,
99, VI 56, 57, 114, 129, 132, 188.
Lange, Poul David (1785-90), IV 259.
Lange, Søren Læssøe (1760-1828), maler, III 423,
fejlagtigt J. Læssøe Lange.
Lange, Thor (1851-1915), forfatter, V 413.
Lange, Ulrika Julia (1786-95), IV 259.
Langeland, Rasmus (1767-1837), proviantforval
ter, III 488,g.m. Marie Giede (1770-1829), III
487, 488.
Langeland-Mathiesen, A. (1868-1933), arkitekt,
III 294.
Langenau, von, baron (1831), østr. gesandt V
322, 3232, 324, 329, 331, 332, 333, 3372, 341,
342, 384 note 46, 393, 400, 4024, 4102, 414,
424, 431.
Langgaard, Rued (1893-1952), komponist, orga
nist, V 750, 760 note 24.
Larsen, Bertram (-1890-1934-), urmager, III
2843, 287, IV 59, 187, VI 168.
Larsen, Erik (1961), snedkermester, III 254.
Larsen, F. Bertram (1961), urmager, IV 187.
Larsen, Hans W. (f. 1886), billedhugger, III 126.
Larsen, Jens (1749), V 559 note 16.
Larsen, Knud (1865-1922), maler, V 708.
Larsen, O.K. (1867), premierløjtnant, III 367.
Larsen, Ole (1725), murermester, IV 21.
Larsen, P. Helweg (1877-1958), provst, IV 276
note 54.
Larsen, Peder, g.m. Anne, vaffelkone, III 234f.
Lassaulx, Johann Claudius von (1781-1848), V
388 note 111.
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Lassen, Augusta, g.m. Marius Godskesen
(s.d.).
Lassen, Christian (1768-1843), III 489, g.m. Else
Catrine (1785-1863), III 489.
Lassen, Elisabeth, g.m. Benzon, Hans (s.d.).
Lassen, Jens (1724), klejnsmed, III 243, 269.
Lassen, Johan Jørgen (o. 1700-67), maler, V 167
note 111.
Lassen, Mogens (1748), smed, VI 119.
Lasson, Thøger, til Ryslet Vestergaard og Klarup Gaard, assessor, landkommissarius, III
303, g.m. Elisabeth Hansdatter, III 303.
Laugier, Marc-Antoine (1753), fr. arkitekturte
oretiker, V 510.
Laurentius Norvegus, (Kloster-Lasse,egl. Lau
ritz Nielson) (o. 1538-1629), no. jesuit, V
304.
Lauritzen, Alvar (f. 1902), arkitekt, III 472.
Lauritzen, Vilhelm (1894-1972), arkitekt, III 484.
Laursen, Laurs, fra Bakkehuset (d. 1729), III
409, 410, 411.
Laurvig, greve, VI 163.
Lavater, Johan Caspar (1741-1801), reformert
præst, forfatter, III 132.
Lave, Claus Lauritzen (1721), guldsmed, VI 86.
Le Clerc, Louis-Augustin (1688-1771), billed
hugger, IV 270 note 73, V 100, 1203, 121,
1272, 1302, 133, 148, 149, 150, 151, 154, 159,
1613, 166 note 98, 167 note 111, 484, 554.
Le Coffre, Bénoit (1671-1722), maler, III 366.
Ledoux, Claude-Nicolas (1736-1806), fransk ar
kitekt, V 508, VI 94.
Leegaard, P. (1826), skræddermester, VI 102.
Lehmann, F. (-1758-59-), hofsnedker, V 536f.,
552.
Lehmann, Orla (1810-70), politiker, V 594, 613,
626 note 153.
Leijonklo, Anders (1685), svensk minister i Kø
benhavn, III 22.
Leinberger, Christian (1706-70), maler, V 782,
1302, 138, 139, 1403, 167 note 111, 168 note
124.
Lemercier, Jacques (1585-1654), fr. arkitekt, VI
270 note 9.
Lemohn (1778), malermester, VI 91, 197.
Lemoyne, J.-B. (1704-78), fr. billedhugger, V
561 note 45.
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LEMVIG – LORENSEN

Lemvig, Peter (d. 1710), justitsråd, IV 50, g.m.
Maren Worm (1735), IV 50.
Lendorf, Carl (1839-1918), arkitekt, III 424, 425,
426.
Lente, Christian von (1649-1725), gehejmeminister, III 424, 425, 426.
Leonardo da Vinci (1452-1519), it. maler, billed
hugger, III 413.
Leonis, Caspar (1662), V 329.
Leopold, H.N. (1813), snedker, V 337.
Lerche, familien, IV 244.
Lerche, Christian greve (1692-1757), general,
overkrigssekretær, IV 2083, 245, 278 note
25, g.m. Amalie Magdalene Christiane Ca
roline af Leinigen-Westerburg (1713-1800),
IV 190, 2083, 244, 245, 278 note 25.
Lerche, Frederik (1769-77), IV 208, 278 note 25.
Lerche, Georg Flemming (1735-1804), gehejmeråd, IV 278 note 25, g.m. Hedvig Cathrine
Krogh, IV 278 note 25.
Lerche, Vincents til Lerchenfeld (1666-1742),
hofembedsmand, gehejmekonferensråd, III
292, IV 36, 37, 40, 46, g.m. Cathrine Hede
vig Wibe (1669-1731), IV 37.
Levetzau, Iver Rosenkrantz til Restrup (d.
1787), IV 215, g.m. Sophie Moltke (1770-92),
IV 2152, 216* 246, VI 298.
Levin, familien, III 43.
Levin, M. (1858), V 440.
Levy, Moritz (1824-92), nationalbankdirektør,
V 650.
Leyel, Sander (1557), tolder, V 59 note 36.
Libert, Georg Emil (1820-1908), maler, V 609,
610, 616, 751.
Liebe, C. (1820-1900), sagfører, politiker, VI
168, g.m. Ann Sophie (1827-1911), VI 168.
Liebenberg, Francisca Victoria, født Schöpff,
(1806-47), III 492.
Liebenberg, Michael Frederik (1767-1828), konfessionarius, hofpræst, III 469*, 487, g.m. An
toinette Thomasine Birch (1783-1855), III
487.
Liebert, g.m. hustru (o. 1770), VI 208.
Liebmann, Valborg Esther, g.m. Otto Niels
Christian Berg (s.d.).
Liliencron, Emilie von, født Dumreicher (180842), baronesse, IV 2022.

Lilliendahl, Joh. N. (1913), maler, III 250.
Lillienskiold, Montagne de (d. før 1725), III 216,

220, 2212.
Lincker, Georg (-1687-89-), kammersekretær,
III 262, 402, 42, g. m. hustru, III 42.
Lind, Simon (1709), stenhugger, III 388.
Lindberg, Jacob Christian (1797-1857), præst, IV
92.
Linde, Conrad Daniel (1754-1826), justitsråd,
kasserer, III 121, g.m. Juliana Charlotte Putscher, III 121.
Linde, Gabriel (1715-91), kasserer, V 475, 484.
Linde, Nicolai (1765), guldsmed, III 235.
Linde, P. von (1842), ingeniørløjtnant, IV 100.
Lindemann, Christoffer (d. 1761), stenhugger, V
535.
Lindemann, Magdalene Margrethe, g.m. Si
mon Carl Stanley (s.d.).
Linné, Carl von (1707-78), sv. naturforsker, IV
247.
Linnemann, Carl Ingvard (1860-1932), slots
præst, V 8.
Lintrup, Søren (1727), kongelig konfessionarius, V 72.
Locher, Axel (1879-1941), billedhugger, III 496.
Lode, Odvardt Helmoldt von (o. 1726-57), kob
berstikker, IV 84.
Lohmann (1766), stenhugger, III 98.
Londemann, Edvard, adlet 1749: L. de Rosencrone (1680-1749), professor, sognepræst, III
219.
Longhena, Baldassare (1598-1682), it. arkitekt,
III 413.
Longueville, Jean Baptiste Descarières de (16991766), generalmajor, IV 229, 242, g.m. Anna
Maria Köster (1705-75), IV 2293, 2302 (Maria
Wewer), 242.
Lorck, Anna Catharina, g.m. Ludwig Ferdi
nand Römer (s.d.).
Lorck, Josias Jessen (1723-85), præst, IV 24, 77,
78, 853, 862, 87, 128, 130, 144, 162, 194, 2143,
215, 246, 269 note 66, 275 note 25, 278 note
20, g.1.m. Dorothea Maria Kreber (o.17211770), IV 214, g.2.m. Sophie Amalie Müller
(o.1742-87), IV 162, 214, 275 note 25.
Lord, Johan (-1688-89-), maler, III 28, 32.
Lorensen, Pieter (1692), organist, III 55.

LORENT – LUND

Lorent, Fréderic B. (d. 1828), III 120.
Lorentz, Diedrich Carl (1749-1832), IV 229, 232,
g.1.m. Hedewig Margrethe (o.1761-83), IV
232, g.2.m. Thalia Wilhelmine Juliane
(o.1765-92), IV 232.
Lorentz, Hans Friedrich (o.1782-93), IV 232.
Lorentz, Johan (o.1580-1650), orgelbygger, V
28, 493.
Lorentzen, Christian (-1793-1815-), IV 163.
Lorentzen, Christian August (1746-1828), maler,
III 309.
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Lucius I, pave, V 412.

Lorentzen, Eduard (1857), mægler, IV 226.
Lorentzen, H.P. (1849), grosserer, V 593.
Lorentzen, Peder (-1757-65-), snedker, VI 180,
1824, 183.
Lorenzen, Edvard Hvidt (d. 1857), IV 226.
Loria, Isac (1724), III 243.

Ludolf, Conrad (1679-1729), guardein, III 229,
247, 445, IV 44, 162, V 37, 40, VI 54, 79, 86,
117.
Ludwig I, konge af Bayern, V 379.
Ludwigsen, Dorthea Maria, g.m. Johan Chri
stopher Traugott Behncke (s.d.).
Lugge, Helena Christiana, g.m. Johan Heinrich
von Dumreicher (s.d.).
Lumbye, H.C. (1810-74), komponist, IV 226.
Lumholtz, Nicolai, VI 121 note 9.
Lund, Anna Catharina,g.m. J.M.Zøllner (s.d.).
Lund, Benedicte Margrethe, g.m. Peter Casse
(s.d.).
Lund,Birgitte Sophie,g.m. Jørgen Lund (s.d.).
Lund, Carl Conrad (o.1746-1806), rådmand, IV
225.

Loria, Salomon (1724), III 243.
Louise, kong Frederik IV.s dronning, III 391, V
12, 29.
Louise, kong Frederik V.s dronning, III 475, V
12.
Louise, kong Frederik VIII. s dronning, III 162,
3812.
Louise, kong Christian IX.s dronning, III 162.
Louise, prinsesse af Danmark (1726-56), V 156.
Louise Augusta (1771-1843), hertuginde af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg,
V
538.
Louison, Jean C. (d. 1811), III 120.
Loval, J.J., urmager, V 747.
Lowitz, F., V 624 note 111.
Lowzow, Adam Gottlob von (1759-1816), gehejmeråd, IV 2342, 246, g.m. Dorothea So
phie Krog (1767-1804), IV 2342, 236.
Lowzow, Adam Gottlob von (1825-1904), jæ
germester, IV 234, (236), g.m. Maria Louise
(1832-1906), IV 234, 236.
Lowzow, Elert Ditlev von (o.1711-85), general
major, IV 217.
Lowzow, Frederik von (1788-1869), stiftamt
mand, IV 234, g.1.m. Juliane Marie Bech
(o.1788-1813), IV 2342, g.2.m. Elisabeth Ide
Mariane Brockenhuus (o.1798-1827), IV
234.
Lowzow, Juliane Friederikke (o. 1787-96), IV
234.

Lund, Carl Ferdinand (1786-1831), krigsråd, di
striktslæge, IV 198.
Lund, Christian Friedrich (o. 1738-91), IV 225.
Lund, Christian Vilhelm (o. 1701-72),forvalter,
IV 2242, 244, g. m. Karen Hansen (1705-82),
IV 224.
Lund, Christian Vilhelm (o.1765-85), IV 224.
Lund, Friedrich Ulrich (o. 1766-69), IV 224.
Lund, H.C. (1852), klokkestøber, III 287.
Lund, Hans (o.1743-91), IV 225.
Lund, Hans Andreas (o.1771-72), IV 224.
Lund, Hans P. (d. 1821), etatsråd, III 120.
Lund, J.L. (1777-1867), maler, V 198, 232, 236,
237, 583, VI 100f., 106 note 42.
Lund, Jens (1873-1946), billedhugger, III 484,
499, 500.
Lund, Jens Peter (o. 1865), V 613.
Lund, Joachim (1739), grovsmed, V 165 note 65.
Lund, Johan Jürgen Wilhelm (1780), IV 198.
Lund, Jørgen (1744-1823), justitsråd, tøjhusfor
valter, IV 198, g.m. Birgitte Sophie (17601838), IV 198.
Lund, Karen (1769), IV 224.
Lund, L.C. født Tissot (d. 1836), III 120.
Lund, Liebenberg, Johanne Georgine (o.17391812), IV 225.
Lund, Margrethe Eleonora,født Schade (o.17421786), IV 224.
Lund, Mette Cathrine, g.m. Christian Kaas
(s.d.).
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LUND – MARATTI

Lund, Peter Abraham, III 305, g.m. Petronelle
(d. 1779), III 305.
Lund, Poul Frandtzen (1758), billedhugger, IV
148.
Lund, Wilhelmine Frederikke, født Zinn (17841865), IV 233, 234.
Lundbye, Johan Thomas (1818-48), maler, III
3U2*, 3122*, 313, V 612.
Lunding, Christian (fejlagtigt : V.) (1795-1871),
officer, IV 142, 192.
Lunding, Mathias (1728-88), borgmester, kon
ferensråd, VI 163.
Lunøe, Poul (-1926-27-), konservator, III 360.
Luther, Martin (1483-1546), reformator, III 195,
V
61 note 80, 676, 697 note 136, 714* VI
294.
Lübke, Karl Anton (d. 1855), biskop af Osna
brück, V 307, 359.
Lynge, Christiane Rebekka (1801-81), III 487.
Lynge, Mathias Frederick (1766-1823),traktør,
III 487, g. m. Juliane Sophie Holmberg
(1773-1856), III 487.
Lüpke, Karl Anton, se Lübke, Karl Anton.
Lütken, Christian Ludvig (1750-1813), III 488.
Lütken, Johanne Marie, født Schinmeyer (17661832), III 488.
Læssøe, Thorald (1816-78), maler, V 609, 610,
615.
Løffler, Carl (1810-53), maler, V 358, 386 note

88.
Lønborg, Ad. (1835-1916), fotograf, V 752.
Lønholdt, Emil (1878), arkitekt, V 652.
Løser, Jørgen Gerhard (1777-1829), arkitekt, V
277 note 200 (fejlagtigt J.C.), 621 note 51.
Løw og Søn, klokkestøberi, III 474.
Løvenskiold, oberstinde (d. 1734), III 473.
Løwenstern, Joachimine Francisca Wilhelmine
von, g.m. Georg Ludvig von der Schulen
burg (s.d.).
M.C.T., se Troschell, Michael Carl.
MF, se Fabritius, Michael.
MIG – GLA, se Glaser, Michael.
M.H. (o. 1607), guldsmed, VI 140.
MH, se Hutters, Margrethe.
Mac Evoy, Christopher (o.1760-1838), planta
geejer, V 335, 342, 355, 605.

Madsen, Jacob (-1640-43-), VI 249f., 252.
Madsen, Jacob (1750), V 482.
Madsen, Oluf (1624), murermester, IV 62note28.
Madsen, Søren (o. 1769), VI 210.
Magdalene Sibylle, kursachsisk prinsesse, g.m.
Christian, udvalgt prins af Danmark (s.d.).
Magens, Johan Boye (1748-1814), arkitekt, III
424, V 179, 572, 582, 584, VI 79, 93.
Magnus, Johan (1752), VI 129.
Mahling, Seyr (o. 1730), VI 118.
Maire, le (1910), overretssagfører, III 141 note 18.
Maire, Abraham le (1755-1802), graver, III 121.
Maire, Anne M. le (d. 1820), III 120.
Maire, Daniel Fréderic le (1787-1819), maler,
gravør, III 121.
Maire, David-Chrétien le (1789-1843), krigsas
sessor, III 121.
Maire, Emile le (1814-1912), grosserer, III 142
note 34.
Maire, Jean Abraham le (d. 1829), III 120.
Maire, Jean Pierre le (1742-1805), urmager, kir
keældste, III 120.
Maire, Louise D.B.M. le (d. 1829), III 121.
Maire, Louise le (d. 1823), III 121.
Majano, Benedetto da (1442-97), florentinsk bil
ledhugger og arkitekt, V 386 note 80.
Malling, Peder (1781-1865), arkitekt, III
2032,256,
332 note 47, IV 100, V 227, 387
note 107, 584, 591, 592.
Malthe, Rasmus Secher (1829-93), billedhugger,
III 2052.
Mandelberg, Johan Edvard (1730-86), historie
maler, V 156.
Mander, Karel van, III (o. 1609-70), maler, V
305, 313, g.m. Maria Fern, V 313.
Mandrup-Poulsen, Chr. (1930), arkitekt, III 301.
Mangor, Christian Elovius (1739-1801), læge, VI
131.
Mansart, François (1598-1666), fr. arkitekt, VI
270, note 9.
Mansart, Jules Hardouin (1646-1708), fr. arki
tekt, V 143, 522, 555, 556, 558, 722.
Mantzius, Karl (1860-1921), skuespiller, teater
historiker, III 484, 496.
Mantzius, Kristian (1819-79), skuespiller, III 484,
496.
Maratti, Carlo (1625-1713), it. maler, III 361.
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Mandelberg, Johan Edvard (1730-86), historie
maler, V 156.
Mander, Karel van, III (o. 1609-70), maler, V
305, 313, g.m. Maria Fern, V 313.
Mandrup-Poulsen, Chr. (1930), arkitekt, III 301.
Mangor, Christian Elovius (1739-1801), læge, VI
131.
Mansart, François (1598-1666), fr. arkitekt, VI
270, note 9.
Mansart, Jules Hardouin (1646-1708), fr. arki
tekt, V 143, 522, 555, 556, 558, 722.
Mantzius, Karl (1860-1921), skuespiller, teater
historiker, III 484, 496.
Mantzius, Kristian (1819-79), skuespiller, III 484,
496.
Maratti, Carlo (1625-1713), it. maler, III 361.

MARCUSSEN – MEINERT

Marcussen & Reuter (1826-48), orgelbyggerfirma, V 264, 266, 356, 426, 427, 428.
Marcussen & Søn (1848f.), orgelbyggerfirma,
III 463, IV 54, V 2652, 2662, 426.
Marcussen, Jürgen (1781-1860), orgelbygger, III
268, V 64 note 141, 280 note 273.
Maria Theresia (1717-80), østr. kejserinde, V
306, 307, 319, 3203, 329, 333, 335.
Marie (1865-1909), prinsesse af Danmark, V
439.
Marie Amalie, kong Louis Philippe af Frankrigs
dronning,(332), 358, 393, (398), 410.
Marie Sophie Frederikke, kong Frederik VI. s
dronning, III 161, 217, 343, (344).
Marigny, de, markis, se Vandrières.
Marke, J.P., dyrlæge, IV 202, g.m. Elna Caro
line Heinricy (d. 1953), IV 202.
Marot, Daniel (1663-1752), V 98 note 160.
Mars, Hans (1642), glarmester, V 62 note 108.
Marselis, Christoph (1690-1725), III 346, 350,
351, 375, 376, 393 note 5.
Marshall, Andreas (1783-1842), instrumentma
ger, V 265.
Marstrand, Wilhelm (1810-73), maler, III 162.
Martangis, Foulle de (-1679-83-), fr. udsending,
V 314.
Martens, Hans Ditlev Christian (1795-1864),
maler, V 236, 613, 617, VI 291.
Martensen, Hans (1808-84), biskop, IV 942.
Martin, Marie M. (d. 1829), III 120.
Martin, Pierre S. (d. 1830), III 120.
Martini, F.A. (d. 1810), III 120.
Martini, G. Sørensen (1939), tandlæge, IV 212.
Martini, J.F. (d. 1810), III 120.
Martini, Louise J. født Tréville, (d. 1843), III
120.
Masius, H.G. (1653-1712), kgl. hofprædikant,
III 402, 406.
Massmann, Nicolaus Heinrich (o.1745-1816),
præst ved Frederiks tyske Kirke, IV 229,
261.
Mathiesen, Albert (-1650-68-), bygmester, VI
252, 270 note 6.
Mathiesen, Henrik August, urmager, IV 277
note 58.
Mathiesen, Lars (1769-1852), traktør, III 486,
g.1.m. Inger Steenberg (1772-1817), III 486,
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g.2.m. Hanne Hansen (1793-1871), III 486.
Mathiesen, Peter (d. 1761), urmager, III 141 note
65, 474, IV 58, 184, 1872, 277 note 58, VI
120f.
Mathisen, M.A. (1770), urmager, IV 186.
Matthiassen, Albert, se Mathiesen, Albert.
Matthiesen, Hermina Elisabeth (1826-51), IV
262.
Matthiesen, J.F., brødreunitetsagent, IV 262,
g.m. Augusta Dorothea Genge (1799-1851),
IV 262.
Matthiesen, Jonas (1760), billedhugger, IV 186.
Matthiesen, Jürgen, stenhugger, III 332 note 43.
Matthiesen, Lars, traktør, III 403.
Matthiesen, Peder, se Mathiesen, Peter.
Matthiessen, Hjalmar (1948), konservator, III
471.
Matzen, J.B. (o. 1792), hospitalsinspektør, VI
130f., 137.
Mau, Jens Ludwig (d. 1766), stenhugger, V 535.
Maurenbrecher, Florentine, III 124.
Maurenbrecher, Johann Gabriel (1746-1801), ty.
reformert præst, III 97, 992, 124, 1323, 135
note 68, 143 note 1.
Mayor, Balthasar de Fuen, spansk gesandt, V
305.
Mecklenburg, Anna Elisabeth (o.1714-94), IV
228.
Mecklenburg, Friedrich Christian (o.1744-89),
kaptajn, IV 228.
Meel, Johan Heinrich (1687-1727), guldsmed, V
82, 98 note 161, VI 298.
Meier, F.J. (1835-98), kunsthistoriker, V 641.
Meier, Johannes (d. 1721), tysk reformert præst,
III 47, 48.
Meinert, Andreas Evald (1742-1809), kammer
råd, renteskriver, IV 2032, 2044, 212, g.m.
Maren Kirstine Noe (1755-1842), IV 2044.
Meinert, Andreas Meinert Evald (1792-1868),
grosserer, IV 2042, 205.
Meinert, Christine Lorenze, g.m. Rasmus Fen
ger, sæbesyder (s.d.).
Meinert, Dorothea Margretha (1780-1839), IV
204.
Meinert, Ida Mathilde (o.1827-87), IV 2122.
Meinert, Marthe Helene, g.m. Rasmus Fenger,
præst (s.d.).
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Meinert, Nicolai Jonathan (1792-1877), grosse
rer, politiker, IV 204, 2122, g.m. Mette Chri
stine Tang (o.1799-1887), IV 2122.
Meintze, Johan Georg (1755), stenhuggersvend,
IV 271 note 96.
Meisgeyer, Nicolaus (d. 1759), stenhugger, V
535.
Melanchton, Philip, VI 294.
Melbye, Ulrik Chr. (1776-1851), krigsråd, VI
164, g.m. Ane Margrethe (1769-1853), VI
164.
Melchers, Paul, biskop, Osnabrück, V 358.
Meldahl, Carl Eduard (1835-1926), III 492.
Meldahl, Emilie (1821-41), III 492.
Meldahl, Ferdinand (1827-1908), arkitekt, III 383,
384, V 228, 464, 542, 546, 555, 572, 594, 624
note 99, V 638f., 640f., 643-45, 648f., 650f.,
652-55f., 661, 663, 664f., 666f., 669-71, 673,
674*, 675-77, 679-80, 682-83, 685-87, 690702, 705, 707, 721-24f., 729, 735, 740-43,
745-46, 750, 756, g.m. Caroline Amalie Ræder (1838-1906), V 687.
Meldahl, Henrik J. (1776-1840), jernstøber, III
492, g.m. Benedicte Louise (fejlagtigt Luise
B.) Hansen (1796-1845), III 492.
Meller, Johannes Christensen, (d. 1724), stadshauptmand, præsident, III 167, 217.
Meitzer, Hinrich (1733), snedker, III 255.
Memling, Hans (ca. 1433-94), nederl. maler, V
444 note 87.
Mentzel, Joseph Johan (-1742-43-), klejnsmed,
V 1532, 167 note 109, 173 note 205.
Mercier, B. von (1776), legationssekretær, V
338 note 17.
Merweden, Anna Juliane (d. 1749), kammerfrue, III 305.
Merweden, Ernst Christian (d. 1756), hofskriver, III 305.
Mesche, Johan Herman (1727),snedker, V 97
note 126, 98.
Mesler, Johan Christopher (1688), maler, III 28.
Mesnard, Philippe (-1685-92-), fransk reformert
præst, III 222, 24, 44, 45, 463, 47, 132.
Mestmacher, von, minister, III 305, g.m. baro
nesse Juliane Sophie Wedel Tarlsberg (d.
1789), III 305.
Meyer (før 1720), III 279.

Meyer (1860), blikkenslager, III 243.
Meyer Moses (1754), III 242.
Meyer, Abraham (-1788-92-), malermester, III
98, 104, 141 note 64.
Meyer, Arne (f. 1905), maler, III 501.
Meyer, Diederich Ludwig (1757-1804), sukkerraffinadør, IV 260, g.m. Louise Schwartzacker, IV 260.
Meyer, I.C. (1842), snedker, V 357, 358, 359,
3682, 386 note 76, 396, 397, 398, 399, 402,
417, 419, 4212, 423, 425, 428.
Meyer, J. (1850), tømrermester, III 139 note 17.
Meyer, J.A. (o. 1784-1822), kgl. bygningskommissær, IV 48, VI 291.
Meyer, Oscar (1872-1957), grosserer, III 501,
g.m. Ingeborg Ingerslev (1873-1947), III 501.
Meyerhold, Anton (d. 1759), stenhugger, V
535.
Meyn, Peder (1749-1808), stadsbygmester, III
286,
V 179, 324, 378, 572, 574, 582, 584,
588, 621 note 51.
Meynardie, Marte Sejournas de (1725-1805), III
122.
Miani, Hieronimus (-1739-46-), maler, V 140,
168 note 124, 169 note 147.
Michelangelo Buonarotti (1475-1564), it. arki
tekt, maler, billedhugger, V 688.
Michelbecker, Wigand (1636-92), købmand,
skibsreder, III 22.
Michelsdatter, Lene, g.m. Lars Chrestoffersen
(s.d.).
Michelsen, Anton (1809-77), hofjuvelér, V 255,
404, 412.
Michelsen, Anton, guldsmedefirma, III 142 note
34, 377, V 736, 739, 744.
Michelsen, Johan (1671), snedker, III 322 note
19.
Michiel Heynrick van Haarlem (-1520-21-), ne
derl. bygmester, V 23, 44, 48.
Milan, Gabriel Ferdinand (o.1701-77), maler,
forgylder, III 248, V 153, 167 note 109, 173
note 205, VI 119, 180, 182f.
Mindag, Johan Gottlob (d. 1763), stenhugger, V
535.
Mini, Jacob (1787-1847), konditor, III 125.
Mirgelbergen (1755), enke, IV 84.
Modest, familien, III 103.

MODEST – MÜLLER

Modest, Christian Henrich (1757-97), III 122,
g.m. Margretha Møller (1758-1842), III 122.
Modeweg (1788), urmager, IV 277 note 59.
Mogensen, Ove (1711), færgemand, III 354.
Moll, Joachim (d. 1760), stenhugger, V 535.
Moltke, familien, IV 244, 258.
Moltke, Adam Gottlob lensgreve (1710-92),
overhofmarskal, gehejmeråd, IV 84, 246, V
475, 478, 484, 494f., 504, 510, 512, 516, 527,
528, 530, 532, 533, 536, 537f., 540, 562 note
63, 564-70, 573, 574, VI 171, 174, 184 note
14, g.m. Sophia Hedevig Raben, V 574.
Moltke, Adam Ludvig greve (1743-1810), gene
ral, III 288, 314.
Moltke, Adam Wilhelm greve (1785-1864),
statsminister, V 427.
Moltke, Anthon Henrich (1734-92), overhofme
ster, IV 2152, 2163*, 246, VI 298, g.m. Maria
Elisabeth Rosenkrantz (1743-98), IV 215,
216, VI 298.
Moltke, Sophie, g.m. Iver Rosenkrantz Levetzau (s.d.).
Moltzen, S. (1782), tømrermester, III 287.
Momme, O.P. (1854-99), arkitekt, IV 1422.
Monberg, Emmanuel (1877-1938), arkitekt, V
745.
Monod, Adolphe (1802-56), fr. reformert præst,
III 94.
Monod, Gaspard-Joel, præst i Guadaloupe, III
122, g.m. Susanne Madelaine Puerari (173799), III 122.
Monod, Jean (1798), fr. reformert præst, III 942,
122.
Monod, Susanne M. (d. 1799), III 120.
Monrad, Jørgen Herman (1848-1903), præst ved
Frederikskirken, V 685, 752*.
Monrad, Peter Johan (1758-1834), konferensråd,
III 489.
Moor, Jean-Henri de (1688), guldsmed, kirke
ældste, III 28, 32.
Moreelse, Paulus (1571-1638), holl, maler, III
272.
Moritz af Oranien (1567-1625), nederl. stathol
der, III 413.
Morten bygmester, se Weichart, Morten.
Mortensen, Willem (1636), VI 249.
Morup, Clemens Michelsen (1759), IV 162.
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Moth, Mathias (1649-1719), oversekretær i Dan
ske Kancelli, deputeret, III 1752.
Motte, La (1860), blikkenslager, III 243.
Moulin, J.F. (-1764-66-), billedhugger, V 536.
Mourier, Elisabeth C. (d. 1783), III 120.
Mourier, Ferdinand Louis (1754-1831), fr. refor
mert præst, III 120, 124, 125.
Mourier, Jean Ferdinand (1692-1754), fr. refor
mert præst, III 94.
Mourier, Marguerite Antoinette (d. 1844), III
120, 125.
Mourier, Marie, g.m. Pierre Paul Eyraud (s.d.).
Mourier, Sara Frederikke, g.m. Jesper Peter
With (s.d.).
Mouritzdatter, Anna, g.m. Jesper Pedersen
With (s.d.).
Mouvielle, F. (1918), fabrikant, III 140 note 35.
Muhle, Anton Günther (-1703-48-), maler, III
269, 2722, 347, 373, 375, 422, 4542, 505 note
19.
Muhle, Johan Christian (1738), stafferer, III 409.
Muhle, Johan Heinrich, se Meel, Johan Hein
rich.
Munier, Paul (d. 1772), III 120.
Musculus, Johann (-1685-89-), ref. hofprædikant, III 22, 31, 33.
Muusfeldt, Peter Christian (d. 1827), cand. jur.,
løjtnant, III 494.
Müffelmann, H.C. (d.1841), grosserer, IV 260.
Mygind, Ellen, g.m. Edvard Glæsel (s.d.).
Mühlbacher, Friderich (d. 1767), V 535.
Müeller, Augusta Elisabeth, g.m. C.L.Stemann
(s.d.).
Müller, Ferdinand Schauenburg (1810-51), kan
tor, VI 212.
Müller, Frederik (-1687-89-), bygmester, III 262,
272, 29, (30), 31, 32, 332, 128, 130, 131, 132.
Müller, Georg Philip (d. 1706), ingeniørofficer,
III 1762, 179-80, 182, 1832, 184-85, 304, 305.
Müller, Hartvig Jochum (o.1716-93), orgelbyg
ger, III 268, 462, 463, IV 1823, 1832, 1842, 201,
276 note 48, V 161, VI 120, 298.
Müller, Henrik (1609-92), rentemester, VI 241.
Müller, Johann Eberhard (o. 1751-85), regimentsfeltskær, IV 212.
Müller, Maria Charlotte Amalie (o. 1710-71), IV
214.
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Müller, Michel (1733), snedker, III 255.
Müller, Nicolai (-1687-89-), bygmester, III 262,
272, 29, (30), 32, 332, 128, 130, 131, 132.
Müller, P.E. (1776-1834), biskop, IV 93.
Müller, Sophie Amalie, g.m. Josias Jessen Lorck
(s.d.).
Müller, Ulrich Friederich (-1728-47-), hospitalsforstander, IV 22, (25), 35.
Müller, W.A. (1762), III 99, 102.
Mynster, Jacob Peter (1775-1854), biskop, III
344, V 307, 377, 380, 711.
Münter, Frederik (1761-1830), biskop, V 197.
Møinichen, Claus (d. 1710), maler, V 98 note
161.
Møller, se også Müller.
Møller (o. 1800), urmager, IV 277 note 59.
Møller (1906), III 445.
Møller, A.P. (1844-90), arkitekt, IV 54, 68 note
161.
Møller, Aksel (1906-58), borgmester, III 502.
Møller, Anna Catharina, g.m. M.Cl.Gertz
(s.d.).
Møller, Bertel (-1640-41-), snedker, V 28, 46.
Møller, Birgitte (1766-1830), III 310.
Møller, Christian Olsen (1833), guardein, III
234.
Møller, H.P. (1849), tømrermester, III 94.
Møller, Hans (1706), forgylder, III 273.
Møller, Hartvig Jochum, se Müller, Hartvig Jochum.
Møller, Jens Peter (1830), konservator, III 376.
Møller, Julius Ferdinand (d. 1847), cand. theol.,
III 492.
Møller, Ludvig August (1798-1839), kaptajn, III
310.
Møller, Margretha, g.m. Christian Henrich
Modest (s.d.).
Møller, Mathias Evald (d.1794), IV 217.
Møller, Niels (d. 1829), apoteker, III 492.
Møller, Peder Rasmussen (1754), tømrermester,
IV 64 note 82.
Møller, Peter Herman Barclau (d. 1842), stud.
pharm., III 492.
Møller, Secher, V 696 note 120.
Möllmann, maler, V 384 note 52.
Mørch, V. (1870), V 617.
Mørck, A. (1807), snedker, III 266.

Mörck, Christian August (o. 1710-81), overførster i Holsten, IV 212, 222, g.m. Cecilie Fre
derikke (o.1733-86), IV 212.
Mørck, Poul H. (f. 1900), arkitekt, IV 104, 142,
216.
Møsting, Johan Sigismund (1759-1843), gehejmestatsminister, III 491, g.m. Christine Ce
cilie von Krogh (1767-1850), III 491.
Maare, Niels (1890-1967), oberst, civilingeniør,
III 368, 378, 3912, 393 note 19.
Maas, Nicolas (d. 1615), orgelbygger, V 26, 49.
Maase, Anna Cathrine von der, g.m. Andreas
Hauch (s.d.).
NBJASD, Frederiksberg k. (1782), III 448.
NC, se Christensen, Nicolaj.
NELHNNC, Frederiksberg k., III 474.
NRB, Frederiksberg slotsk. (1768), III 379.
Nebelong, J.H. (1847-1931), organist, orgelkonsulent,V 748, 759 note 18.
Nebelong, Niels Sigfred (1806-71), arkitekt, III
188, 191, 2043 2052, 2062, 2U4, 214,216, 228,
243, 2502, 253, 254, 2602, 2612, 264, 269, 301,
IV 12, 22, 29, 42, 63 note 65, 65 note 113, V
572, 573, 593, 594, VI 64, 65.
Nedsted, Jens Poulsen (1637), VI 104.
Neergaard, Elise H. de, født Cramer (17821836), kammerherreinde, IV 206.
Neergaard,Jens Laurentius Bruun de (1804-42),
kammerjunker, IV 206.
Neergaard, Johan Andreas Bruun de (17701846), kammerherre, major, IV 156, 2062.
Neergaard, P.J. (1702-72), krigsråd, IV 211.
Neiiendam, Nicolai (1865-1945), skuespiller, III
484, 500, g.m. Jonna Collin (1872-1938),
skuespiller, III 500.
Nellemose, Knud (f. 1930), billedhugger, V 687,
710.
Nerger, Christian (d. 1708), billedhugger, VI
106 note 14, 290.
Neumann, Chr. (1754), entrepenør, IV 130.
Nicolaisen (1783), regimentskirurg, IV 212.
Niels, biskop, V 23.
Niels (1555), murermester, V 25.
Nielsen, fru, født Herman (d. 1841), III 120.
Nielsen, Anna, skuespillerinde, g.m. Nicolai
Peter Nielsen (s.d.).

NIELSEN – OEHLENSCHLÄGER

Nielsen, Anne, se Rasmussen, Anna.
Nielsen, Carl (1865-1931), komponist, V 12.
Nielsen, Chr. V. (1833-1910), arkitekt, lærer i
perspektiv, V 362.
Nielsen, E. (-1864-1927-), sten- og billedhug
gerfirma, III 143 note 29, V 440, 441 note 6,
535, 597.
Nielsen, Emil (1878-1950), orgelbygger, III 466.
Nielsen, Eske (1643), VI 40.
Nielsen, Evald (1929), sølvsmed, III 377.
Nielsen, Frederik (1846-1907), kirkehistoriker,
biskop, V 682, 727.
Nielsen, H. (1841), harthugger, V 356.
Nielsen, Hans (1743), maler, III 460.
Nielsen, Jonas (d. 1838), III 120.
Nielsen, Nicolai Peter (1795-1860), skuespiller,
III
484, g.1.m. Caroline Walter, g.2.m.
Anna Wexschall, født Brenøe (1803-56), III
484.
Nielsen, Rasmus, murermester, VI 251, 252,
254, 259.
Nielsen, Søren Leth (1955), urmager, III 474.
Nielsen, William G. (1855-1930), inspektør, IV
228, 2292.
Nielsen, Vitus, billedhugger, III 228, 229.
Niemeyer, Andreas (-1710-11-), billedhugger, III
373, 376.
Nietze, Michael (1767), IV 281 note 61.
Nissen (-1753-70), agent, kancelliråd, IV 1282,
VI 157, 165.
Nissen, Ane Kirstine, g.m. Jens Frechland
(s.d.).
Nitze, Michael (1739), grovsmed, V 165 note
65.
Nobile, Pietro (1825), it. arkitekt, V 246.
Noe, Christen, brygger, IV 204, g.m. Martha
Bjerregaard, IV 204.
Noe, Maren Kirstine, g.m. Andreas Evald Mei
nert (s.d.).
Nolte, Anne Marie, g.m. Friedrich Christian
Schaffer (s.d.).
Nordlien, Frederik (1854-1924), generaldirektør,
departementschef, IV 2302, g.m. Elisabeth
Klaumann (1869-1956), IV (230),231.
Normand Guldarbeder, se Normann, Andreas.
Normann, Andreas (d. 1727), guldsmed, III
232, 377, 378, V 38.
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Norrie, Gordon (d. 1966), militærhistoriker,
major, III 175.
Norup, Christian Thomassen, bygningsskriver,
V 170 note 153.
Norup, E. (1931), arkitekt, III 96.
Norup, Nicolaj Christian (1794), V 170 note
153, 184.
Norvegus, Laurentius Nicolai, se Laurentius
Norvegus.
Nostrup, Mathias Pedersen (d. 1750), brænde
vinsbrænder, III 306, g.m. Karen Hansdatdatter Frost (1683-1760), III 306.
Notre, Andre le (1613-1700), fr. arkitekt, VI 274.
Nully, Peter Heiliger de (o. 1749-76), IV 209.
Numsen, Michael (1686-1757), officer, kom
mandant, III 305.
Nybølle (1826), hofsnedker, V 263.
Nyegaard, Erich (1759), kræmmersvend, VI
134.
Nyegaard, Søren (-1772-73-), drejer, III 230,
238.
Nygaard, Peter Petersen (1742), blytækker, V
167 note 111.
Nyrop, Martin (1849-1921), arkitekt, III 484,
499, IV 17, 200.
Næboe, Christian (d. 1827), guardein, V 257.
Næser, Anna, g.m. Emil Poulsen (s.d.).
Næss, Hans Pedersen (1723-95), arkitekt, III
424.
Nøjgaard, Niels (f.1900), præst, III 471.
(O)FW, se Wilcken, Ole Flores.
O’Connel, Mary, g.m. Dungan, agent (s.d.).
Oberberg, Hercules von (-1557-1602-), bygme
ster, V 25.
Oberkampf, I.P.A. (1754), handelsmand, IV
128.
Obstfelder, Sigbjørn (1866-1900), forfatter, III 498.
Oehlenschläger, Adam Gottlob (1779-1850),
digter, III 343, 368, 382, 467, 472, 482, 484,
493, 494, g.m. Christiane Georgine Elisa
beth Heger (1782-1841), III 494.
Oehlenschläger, Joachim Conrad (1748-1827),
organist, slotsforvalter, III 343, 486, g.m.
Martha Marie Hansen (1745-1800), III 486.
Oehlenschläger, Sophie Wilhelmine Bertha, g.
m. Anders Sandøe Ørsted (s.d.).
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OETTINGER – PERRAULT

Oettinger, Johann Friedrich (f.1713), arkitekt, III
260.
Ogier, Charles (1634), fransk gesandt, V 10, 27,
44, 462.
Ogier, Susanne (1762), V 539.
Ohlsson, M. og O. (1930), klokkestøbere, III
2862.
Ohm, Christoph Adrian (1739-1814), pakhus
forvalter, IV 260.
Ohm, Christopher Adrian (1784-1801), IV 260.
Olrik, Henrik (1830-90), maler, V 677, 682,
728f., 753.
Olsen, Andreas (1769), guldsmed, VI 59.
Olsen, F.L. (1894), snedker, VI 100.
Olsen, H. (1876), stenhugger, V 664, 679, 680.
Olsen, Johann David (1766), maler, forgylder,
III 240.
Olsen, Johanne Henriette, født Zinn (17851819), IV 233.
Olsen, Knud (1825-98), orgelbygger, III 2672,
465, V 265, 279 note 260, 748, 749, VI 65,
164, 221 note 14, 300.
Olufsen, Poul (1725), tømrermester, IV 21.
Onserud, Erik (1766-1849), generalmajor, III
310.
Oppenhagen, Hans Frederik (1763-1833), orgel
bygger, IV 53, 183, V 362, 340 note 66, VI
299.
Ording, Carl (f. o. 1747), brygger, III 485, g.m.
Maren Holm (f. o. 1741), III 485.
Ording, Johan, III 485, g.m. Birgitte, III 485.
Ortman, I.S. (1754), materialskriver, IV 271
note 95.
Oschatz, Hans J. (1737), tømrermester, III 287.
Other, Esther (1735-1808), IV 203.
Otto, C. (1886), tømrermester, III 142 note 34.
Ottsen (1742), glarmester, V 173 note 205.
Outzen, Johannes (o.1739-1806), generalkrigskommissær, etatsråd, IV 2122, g.1.m. Maria
A. Ivers (o.1739-83), IV 212, g.2.m. Anna
Joachimine Bessel (o. 1758-1808), IV 212.
Outzen, Louise Christine (o.1773-77), IV 212.
Outzen, Peter (o.1772-79), IV 212.
Overgaard, C.N. (1851-1924), maler, V 677,
682, 685, 728, 735, 758 note 1.
Overskou, Thomas (1798-1873), forfatter, III 496.
Oxelberg, F. (1887), snedker, VI 167.

PA, se Appleby, Peter.
PB (1895(?)), V 407.
PC, se Casse, Peter.
PF, se Fenger, Peter.
P.L. (o.1865), V 613, 617.
P (R?) A (?) (1725), V 314.
PVH, se Hemert, Pieter van.
Pahl, Barthold Peter (1726-1806), sukkermester,
IV 260.
Palladio, Andrea (1508-80), it. arkitekt, V 245,
246, 248.
Palladius, Peder (1503-60),biskop, reformator, V
707, 708f*
Pape, Detleff (1747), guldsmed, V 331, VI 157.
Patte, Pierre (1723-1814), fr. arkitekt, kobber
stikker, V 514.
Pattridge, Anna, g.m. Peter Appleby (s.d.).
Pauelsen, Erik (1749-90), maler, III 469, V 617,
VI 297.
Paulsen, Johan Henning (1875), guldsmed, IV
45.
Paulsen, Ole, tømrermester, VI 113.
Pauner, W.A., murermester, III 229.
Pax, Mogens (1625), IV 61 note 26.
Payngk, landsoverretsprokurator, III 475, g.m.
Augusta Frederikke, III 475.
Pedersen, Hans (1697), snedker, III 175.
Pedersen, Maria (1908), V 758 note 1.
Pedersen, Søren (-1741-50-), snedker, III 257,
332 note 43.
Pelli, Domenico (1656-o.1728), murermester,
entreprenør, III 182, 183, 184.
Pelli, Marcantonio (1729), III 183, 1842, 185, V
69, 702, 71, 72, 93 note 3, VI 148.
Pelt, Carl Rudolph von (d. 1796), oberstløjt
nant, III 309, g.m. Friderica Wilder (d.
1804), III 309.
Pencz, George (o. 1500-50), ty. kobberstikker,
VI 294.
Penther, Johann Friedrich (1693-1749), ty. arki
tekt, V 143.
Percier, Charles (1764-1838), fr. arkitekt, V 387
note 99.
Permoser, Balthasar (1650-1732), ty. billedhug
ger, III 508 note 21.
Perrault, Charles (1626-1703), fr. arkitekt, VI
274.

PETERMANN – PLESSEN

Petermann (1800), brandmajor, III 332 note 36.
Peters, Carl Christian (1822-99), billedhugger,
IV 46, V 198, 233, 235, 676, 712, 713, 740,
743.
Petersen, limfabrikant, IV 262, g.m. Cathrine
Maria Wiith (o.1739-1820), IV 262.
Petersen (1898), orgelbygger, VI 183.
Petersen, porcelænshandler, V 423.
Petersen, Anton (1864), V 382 note 8.
Petersen, Asmus (1742), blytækker, V 167 note
111.
Petersen, C.M. (1902), klejnsmedemester, III
105.
Petersen, Carl V. (1858-1933), arkitekt, V 666f.
Petersen, Hans Christian (1853-1919), billedhug
ger V 673, 679, 680, 682, 689, 714, 735, 745,
746, 750.
Petersen, Hans Jacob (1742), glarmester, V 167
note 109, 173 note 205.
Petersen, Hans Lamberg (1906), billedskærer, III
466.
Petersen, Jacob (1922), snedker, III 262.
Petersen, Jens (d.1864), grosserer, IV 197, 198,
1992, 202.
Petersen, Johan (1740), snedker, V 148, 154, 161,
166 note 96, 167 note 109, 173 note 205.
Petersen, Johan Bernhardt (o.1781-1806), IV
262.
Petersen, Johan Friedrich (1779-1832), tømrer
mester, IV 263.
Petersen, Lorents (1860), major, hofvinhandler,
kirkeværge, III 278.
Petersen, Maria Theresia, født Casse, IV 1962.
Petersen, Nikolai Falkman (1805-48), cand. jur.,
III 494, g.m. Axeline Frechland (1803-82),
III 494.
Petersen, Ove (1830-92), arkitekt, V 648, 726
note 16.
Petersen, Rud. (1871-1961), maler, IV 47.
Petersen, S.H. (1788-1860), kobberstikker, III
423.
Petersen, Vilhelm (1830-1913), arkitekt, V 597,
686.
Petz, Niels Andersen, IV 57, g.m. Anna (1676),
IV 57.
Petzoldt, Johan Christoph (1708-62), billedhug
ger, V 484, VI 177, 292.
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Peymann, Ernst (d. 1823), generalmajor, VI
206.
Pfaff, Georg (1866-1954), arkitekt, III 368, 379.
Pfeiffer, Johan Peter (-1752-60-), stenhugger, V
484, 530, 534, 536, 546.
Pflueg, Christian Carl (1728-1809), arkitekt, of
ficer, VI 193,195.
Pfordten, Erasmus von der (-1696-97-) fortifikationschef, III 175, 179.
Pfützner, Johan Andreas (d. 1764), tømrerme
ster, IV 126, 130, VI 189.
Pheiffer, Johan Christ. (1778), tømrermester, IV
275 note 36.
Phister, Charlotte, født Oehlenschläger (181135), III 489.
Pie, Reyer (1690), kommandørkaptajn, III 42,
g.m. hustru, III 42, 43.
Pieters, Remmert (d. 1699), maler, VI 287.
Pilo, Carl Gustav (1711-93), hofmaler, V 538,
548, 551.
Pipgros, Marcus (o. 1695-1730), guldsmed, VI
117, 118.
Piranesi, Giovanni-Battista (1720-78), it. arki
tekt og kobberstikker, V 247, 508.
Pius X, pave, V 332.
Place (1766), murermester, VI 204.
Place, Mathias de (1769), kirkeældste, kammer
assessor, apoteker, IV 86.
Placette, Jean de la (-1686-88-), fr. reformert
præst, III 22, 44, 45, 47, 102, 131.
Plasman, Conrad (1690), III 42.
Platen, Wilhelm Friedrich von (1667-1732), arki
tekt, hofembedsmand, III 179, 1832, 185-86,
189, 227, 229, 287, 346, 350, 384, V 68, 83,
VI 298.
Platz, E.F. (1773), murermester, III 332 note 45,
IV 124.
Plélo, Louis Robert Hippolyte de Bréhom de
greve (-1729-34-), fr. diplomat, V 306, 314.
Plenge, Jørgen Wilhelm (1733), kandestøber, III
2472.
Plenge-Jørgensen, Anna (1925), V 688.
Plessen, familien, IV 200, 244.
Plessen, Christian Ludvig von (1676-1752),
statsmand, storgodsejer, IV 245.
Plessen, Christian Ludvig Scheel von (17411801), gehejmekonferensråd, amtmand, IV
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PLESSEN – RACHETTE

199, g.m. Agathe Johanne (1743-1829), IV
199.
Plessen, Christian Siegfried von (1716-55), amt
mand, III 166, IV 245, V 78, g.m. Louise
von Berckentin (1725-99), IV 245, 278 note

20.
Plessen, Mogens Scheel von (1778-1819), kam
merjunker, IV 199.
Plessen, V.C. von (1753), overceremonimester,
V 475, 484.
Plockross, Ida Louise, g.m. Carl Emil Fenger
(s.d.).
Ploug, C. (1813-94), forfatter, politiker, III 496.
Plum, Margrete, g.m. Diderich Dreyer (s.d.).
Poehn, Johann Michael (-1756-71-), bygningssekretær, V 528, 535, 540, 557.
Pohlmann, Anne Marie, g.m. Jacob Adrian
(s.d.).
Polykarp, (2. årh.e.Kr.), biskop, V 712.
Pontoppidan, Erik (1698-1764), biskop, III 343,
IV 243, V 484.
Popp, Caroline Emilie Benthine (1853-1934), IV
2062.
Popp, Johan Jørgen (1822-63), billedskærer, IV
2062, g.m. J.C. (1822-1922), IV 2062.
Popp, Julie Octavie (1855-73), IV 2062.
Popp, Julius Johan (1860-1909), IV 2062.
Porta, Antonio della (1700), arkitekt, V 144.
Porta, P. (1886), konditor, III 142 note 34.
Portuns, Hinrich (1719), kgl. vagtmester, III
274, g.m. Maria Elisabeth Böchnerin, III
274.
Poulowsky, Johann Emanuel (o.1789-1852),
tømmerpolerer, IV 205, 206, g.m. Anna
Margrethe Holm (o.1799-1853), IV 206.
Poulsen, Axel (1887-1972), billedhugger, III 311.
Poulsen, D.T. (1930), gartner, III 301.
Poulsen, Emil (1842-1911), skuespiller, III 484,
498, g.m. Anna Næser (1849-1934), III 498.
Pozzo, Andrea (1642-1709), it. maler, arkitekt,
III 371, 376.
Prahl, Jacob S. (1863), guldsmed, V 411.
Prahl, Samuel Jacob Nicolai (fejlagtigt: S.I V.)
(1800-45), guldsmed, VI 101.
Prehn, F.C., kancelliråd, IV 262, g.m. Louise
Gloerfelt (1814-43), IV 262.
Preisler, Edvard (o.1804-07), IV 232.

Preisler, Joachim Daniel (1680-1762), hofklejn
smed, V 71, 83, 84, 166 note 36.
Preisler, Joachim Daniel (1755-1809), skuespil
ler, forfatter, IV 233, 234.
Preisler, Johann Martin (1715-94), kobberstik
ker, IV 232, 233, 246, V 554,g.m. Anna So
phie Schuckmann (1720-1800), IV 232, 233.
Preisler, Johanne Charlotte Sophie, g.m. Johann
Ludwig Zinn (s.d.).
Price, familien, III 484.
Price, Carl (1839-1909), skuespiller, III 495,
g.m. Helga Collin (1840-1918), III 495.
Price, Helga, født Collin, g.m. Carl Price (s.d.).
Price, James (1801-64), artist, III 495.
Price, Karen (1810-88), III 495.
Priebst, Christian Michael Johansen (-1760-74-),
dansk sognepræst ved Garnisonsk., III 236.
Prost, Christian Gottlob (1782), universitets
boghandler, IV 157.
Prytz, Jørgen Jørgensen (-1639-54-), guldsmed,
III 232.
Puerari, Susanne Madelaine, g.m. Gaspard-Joel
Monod (s.d.).
Pufendorf, Esaias (1628-89), VI 254f., 256, 260.
Putscher, Johan Gotlieb (d. 1781), konferensråd,
toldskriver, III 121, g.m. Manon Richebourg
(1718-93), III 120, 121.
Putscher, Juliana Charlotte, g.m. Conrad Da
niel Linde (s.d.).
Putti, IV 280 note 49.
Quade, Camilla, født Petersen (1825-55), IV
198, 202.
Quellichmeyer, Borchart Gelbgiesser (d. 1613),
klokkestøber, VI 2932.
Quellinus, Thomas (1661-1709), billedhugger,
III 227.
Quist, Christopher (1727), snedker, V 84.
Quist, Johan (d.1799), IV 219.
Quist, Lauritz Boye (o.1718-92), IV 222.
Quist, Magdalena (o.1726-99), IV 217.
Quist, Mauritz (o.1714-78), farver, IV 217.
Raben, Chr. Fr. (1728), overhofmester, III 98.
Rach, Johannes (1727-83), maler, III 187.
Rachette, Dominique (1764), billedhugger, V
536.

RADECK – REWENTLOW

Radeck, C.J. (1724), III 268.
Rafn, Aage (1890-1953), arkitekt, IV 12.
Rahbek, Knud Lyne (1760-1830), forfatter, III
484, 490, g.m. Karen Margrethe (Kamma)
Heger (1775-1829), forfatterinde, III 484,
490.
Raiers (?), Christian Christiansen (d. 1690), III
411.
Ramdohr, Sara Margrethe von, g.m. Johan
Chilian Just von Berger (s.d.).
Ramsing, H.-U. (1868-1946), officer, historiker,
VI 33f.
Ramus, Frederik Hoffmann (1798-1873), orgel
bygger, IV 673 note 152, note 153, note 155,
VI 65, 105, VI 300.
Ramus, Joachim Frederik (1685(86)-1769), arki
tekt, matematiker, V 100, 172 note 178, VI
112, 113, 121 note 22, 212.
Rantzau, Christian greve (1662), overstatholder,
V 60 note 59.
Rantzau, Erhardine Adolphine, g.m. Jørgen
Christian Hansen (s.d.).
Rantzau, Henrik, III 100, 104.
Raphaëlis, Hermann (o.1510-83), nederl. orgel
bygger, V 25, 48, 49, 64 note 133.
Rapp, Johan Georg (1769-1820-), orgelbygger,
VI 165.
Rappe, Frederik Christian (d. 1787), oberst, III
305.
Rasch, Christian (1731), murermester, VI 1552.
Rasch, Henrich (d. 1764), stenhugger, V 535.
Raschdorff, J.C. (1823-1914), ty. arkitekt, V
723.
Rasmussen, Anders (1849-1926), landmand, IV
2292.
Rasmussen, Anna, født Nielsen (1844-1935), IV
2292.
Rasmussen (Rosenmand), Christian Henrik
(1899-1971), præst, III 508 note 50.
Rasmussen, Cort Legan (o. 1741-1809), guld
smed, VI 104.
Rasmussen, L. (1945), guldsmed, III 240.
Rasmussen, Lauritz (-1872-1902-), bronzestø
ber, III 94, 508 note 49, 512 note 210, IV 46,
68 note 169, 274 note 14, V 676.
Rasmussen, Niels (1727), snedker, III 264.
Raspe, Amalie (1783-85), IV 206.
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Raspe, Christine Sophie Magdalena (o.1744-71),
IV 206.
Raspe, Dorothea Magdalena (o.1743-1809), IV
206.
Raspe, Dorothea Marie, g.m. Eskildsen (s.d.).
Raspe, Johan Christoph (o.1729-96), fiskehand
ler, IV 206.
Raspe, Johan Daniel (1785-86), IV 206.
Raspe, Johan David (1768-69), IV 206.
Rauch, Franz (1754), købmand, IV 81.
Raun, Dorothea Sophie, g.m. Stephen Hansen
(s.d.).
Rausch, Franz (1759), IV 269 note 60.
Réaumur, R.A.F. de, fr. naturvidenskabsmand,
V 505.
Rebhun, Christian Cornelius (d.1772), kirurg,
IV 228.
Rebolledo, Bernardino de greve (1597-1676),
spansk gesandt, digter, V 304, 305, 3132, 387
note 92.
Regoli, former, V 583.
Rehling, Svend (1893-1957), præst, III 164.
Reilf, Anders Andersen, III 330 note 341.
Reinhard, Andreas (d. 1742), kobberstikker, V
98 note 161.
Reiss, H. (-1723-25-), sadelmager, III 217, 281.
Reissenstein, Johan Martin (1760), klokkestø
ber, III 286.
Reisz, Ephraim Benjamin (d. 1827), tinsmed, VI
287.
Renouard, A. (1886), løjtnant, jernbaneassi
stent, III 142 note 34.
Resen, Hans Poulsen (1561-1638), biskop, VI 39.
Restorff, Conrad Otto August (1767-1807),kap
tajn, III 311.
Rethenbach, Georg (d.1761), stenhugger, V 535.
Retser (?), A. (1733), billedhugger, III 255.
Retti, Leopold Mattia, ty. arkitekt, V 144.
Reusch, Johan Conrad (1750), V 482.
Reusse, J.J. (1738), snedkermester, VI 285.
Reusse, Johan Hinrich (1754), snedker, IV 1382,
g.m. Magdalene Dorothea, IV 138.
Reussin, se Reusse.
Reuter, Andreas (1798-1847), orgelbygger, III
268, V 64 note 141.
Rewentlow, Christian Ditlev, lensgreve til
Christianssæde (1710-75), IV 269 note 61.
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REVENTLOW – ROTHENBORG

Reventlow, Christian Ditlev greve til Christianssæde (1748-1827), statsminister, V 179,
186, 541.
Reventlow,
Ditlev
(1712-83),
overkammerherre, deputeret for finanserne, V 486, 494.
Reventlow, Johan Christoph (1686-1737), gene
ralmajor, III 304, 310.
Reventlow, Johan Ludvig lensgreve (1751-1801),
godsejer, V 541.
Reverdil, Elie-Salomon-François (1732-1808),
kabinetssekretær, V 573.
Riboldt, Wilcken (1661-1711), maler, III 273.
Ricard, Olfert (1872-1929), præst, III 164, 209,
239, 242, 273, 311f.
Richebourg, Manon, g.m. Johan Gotlieb Put
scher (s.d.).
Richenhoff, Johan (1737), gørtler, III 237.
Richter, familien (1690), III 43.
Richter, Carsten, ekvipagemester, III 42, g. m.
hustru, III 42.
Richter, Henriette L.N., født Meldahl, (18181900), III 492.
Richter, Johann Moritz, d. y. (1679), ty. arki
tekt, V 147.
Riesenhof, Johan (1723), gørtler, III 281.
Riis, inspektør, VI 162.
Rimestad, Christian Vilhelm (1816-79), redaktør,
III 496.
Rindfleisch (1742), ty. reformert præst, III 48,
99, 135 note 56.
Ring (Bing?), Hanne (1898), III 242.
Ring, Ferdinand Edvard (1829-86), billledhugger, V 712.
Rink, Anna (1880-1965), III 492.
Ritzmann, I.I. (-1786-1834-), klokkestøber, VI
165, 196, 213.
Robberson, F. (1767), blikkenslager, III 281.
Robbia, Luca della (1400-82), it. billedhugger, V
682.
Roch, Jacob (1710), stenhugger, VI 106 note 14.
Rochefoucauld,
Fréderic-Charles
de
greve
(1633-90), feltmarskal, III 22.
Rode, Helge (1870-1937), forfatter, III 484, 500,
g.m. Edith Nebelong (1879-1956), forfatter,
III 484, 500.
Roed, Jørgen (1808-88), maler, V 612.
Roen, Frantz, klokkestøber, V 64 note 149.

Rogert, Mathilde Elisabeth, g.m. Anders Sandøe Ørsted (s.d.).
Rohl Smith, Carl (1848-1900), billedhugger, V
676, 712.
Rohr, Niels (1753), tømrermester, IV 25.
Romanelli, Vincenzo, it. ornamentbilledhugger,
IV 274 note 101.
Rosborg, Andreas (1767), gørtler, III 281.
Rosen, Anton (1859-1928), arkitekt, IV 19.
Rosenberg, Georg Erdmann (1739-88), arkitekt,
III 215, 216, 229, 2302, 237, 238, 2442, 247,
2522, 254, 279, 282, 2982, 300, 328 note 224,
332 note 45, IV 103, V 514, 518, 528, 554,
573, VI 207.
Rosenberg, Johann Gottfried (1709-76), arki
tekt, V 494, 527.
Rosencrone, Edvard Londemann de, se Londemann, Edvard.
Rosenfalk, C.J. (1815-78), billedhugger, V 605.
Rosenkrantz, Holger (1586-1647), lensmand, VI
251.
Rosenkrantz, Niels (d. 1676), generalløjtnant,
VI 294, g.m. Berte Skeel, VI 294.
Rosenkrantz, Palle til Krenkerup (1587-1642),
lensmand, IV 13.
Rosenpalm, Andreas (1679-1754), admiral, VI
295.
Rosners, Anna Dorothea (1702-68), IV 195.
Rosowsky, Anna Marie, se Wilde, Anna Marie.
Rosowsky, Johan Michael (o. 1722-66), fabri
kant, IV 2262, g.m. Helene (d.1804), IV
2262.
Rosowsky, Samuel (o.1752-75), IV 2262.
Ross, Julie H. (d. 1802), III 120.
Ross, P.A., oberst, III 122, g.m. Juliane Hen
riette Mazar de la Garde (1756-1802), III 122.
Rosselli, Domenico (o.1450), it. billedhugger og
arkitekt, V 386 note 80.
Rosset, Claudi (1687-1767), legatstifter, VI 83-85,
86-87* 135, 138*.
Rostgaard, Frederik (1671-1745), overarkivar, IV
97, 98.
Rostrup, E. (1831-1907), botaniker, III 498.
Rothe, C. (1800-78), stiftsprovst, V 599.
Rothe, Valdemar Henrik (1777-1857), præst, IV
(48).
Rothenborg, Morten Trane (1750), præst, VI 91f.

ROY - SCHACK

Roy, Michel le (-1664-), fr. arkitekt, III 170.
Rozowsky, Benjamin (d.1824), overkrigskommissær, IV 263.
Rubach, Nicolaus (-1755-70-), snedkermester,
IV
126, 131, 136, 148, 154, 158, 166, 174.
Rubens, Peter Paul (1577-1640), nederl. maler,
III 272, 273, IV 37.
Rubow (1916), bagermester, III 135 note 85.
Rude, Olaf (1886-1957), maler, III 501.
Rudolphi, Gotthard Benjamin (1712-64), læge,
IV 201.
Rump, Elisabeth, g.m. Marius Godskesen
(s.d.).
Rung, Henrik (1807-71), komponist, V 11.
Rung, Otto (1874-1945), forfatter, III 501, g.m.
Gertrud (1882-1959), III 501.
Runge, J. (-1826-30-), maler, VI 102, 104.
Ryan, George (1842), grosserer, V 376, 424.
Ryberg, Niels (1725-1804), købmand, VI 213.
Rüde, Vilhelm Jacob (o. 1713-71), maler og for
gylder, III 377, IV 136.
Rüse, Henrik, se Rüsensteen, Henrik.
Rüsensteen, Henrik baron (1624-79), officer,
fæstningsingeniør, V 464, VI 239, 244,
247f., 252, 254, 255, 258f., 266, 269 note 5.
Røding, Siegfried Michael (o.1783-1853), gros
serer, IV 262.
Røjbæk, Ingolf (f. 1914), maler, V 312, 364, 421,
423, 425.
Römer, familien, IV 242.
Römer, Caroline Mathilde (d.1768), IV 220.
Römer, Emilie Wilhelmine (d. 1788), IV 220.
Römer, Frederik Christian (o.1755-1827), sukkerraffinadør, kirkeældste, IV 220, g.m.
Christina Dorothea (o.1756-1813), IV 220.
Römer, Johan Ludvig (o.1785-1801), artilleriløjt
nant, IV 220.
Römer, Juliana (d.1766), IV 220.
Römer, Ludvig Ferdinand (1714-76), sukkerraffinadør, IV 2202, 221, 222, 243, 281 note 62,
g.m. Anna Catharina Lorck (o.1732-70), IV
220.
Römer, Mauritz (d.1769), IV 220.
Rømer, Ole (1644-1710), astronom, fysiker, III
168, IV 97, VI 267, 273.
Rønne, Svend (1869-1938), konservator, III 360,
470, V 364, 392.
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Rørbye, Martinus (1803-48), maler, V 612.
Rørdam, Marie, født Hauch (1834-1915), III 418.
Röschke, Paul Hinrich (1743), gørtler, V 153,
161.
S(?), V 406.
STS, se Thorsteinsson, Sivert.
Sabliere, Rambouillet de la (1688), III 132.
Sachse, Gottlieb (1755), stenhuggersvend, IV
271 note 96.
Sager,kopist, IV 263, g.m. Catharina (o.182252), IV 263.
Saint-Aubain, Marie Magdalene Elisabeth, g.m.
Ole Thestrup (s.d.).
Saldern, Anna Adolphine von, se Tønder, Anna
Adolphine.
Salicath, Constance Frederikke, g.m. Knud
Schroeder (s.d.).
Salinus, Bernhard (1759), maler, IV 127, 1312,
275 note 27.
Salling, Søren, præst i Vonsild, V 280 note 273.
Sally, Marie Cathrine, se Heinricy, Marie Cath
rine.
Salto, Axel (1889-1961), maler, grafiker, kerami
ker, III 484, 5022.
Saly, Jacques-François-Joseph (1717-76), billed
hugger, IV 246,270note81, V 504,561note45.
Sames, Charles E. de (d. 1828), III 120.
Sames, Sara de (d. 1826), III 120.
Samfleth, Antonius (-1567-81-), maler, VI 34.
Sandberg (d. o. 1768), tinsmed, VI 209.
Sarmento, portugisisk chargé d’affaires, V 332.
Sart, Felix du, se Dusart, Felix.
Sarti, J. (1729-1802), kgl. kapelmester, kompo
nist, IV 85.
Scavenius, Christian (1716), justitsråd, III 218.
Scavenius, Hans (-1716-21-), generalfiskal, kan
celliråd, III 217, 219.
Schack, Abel Cath(rine) von baronesse (171062), IV 199.
Schack, Hans greve (1609-76), feltherre, V 60
note 59.
Schack, Hans (1642-1706), generalløjtnant, Kø
benhavns kommandant, III 160, 165, 166,
1752, 176, 181.
Schack, Ludwig Bertram von baron (1739-65),
IV 199.
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SCHADE – SCHULENBURG

Schade, Birgitte Catharina (o.1713-75), IV 224.
Schade, Margrethe Eleonora, se Lund, Margre
the Eleonora.
Schafer (1842), murermester, V 384 note 40.
Schaper, Christian Gotfried (1867), præst, V
598.
Schaper, Gottfried Dietrich (1820), murerme
ster, V 584.
Scheel, Agathe Birgitte (-1743-45-), VI 162f.
Scheel, Hans Heinrich (1668-1738), generalløjt
nant, kartograf, III 240, V 100.
Scheer, Johan Nicolai (o.1751-1804), orgelbyg
ger, III 268, IV 53, VI 164, 297f..
Scheibe, Johan Adolph (1708-76), komponist,
kgl. kapelmester, V 11, 128.
Scheibel, Ellen Christine (1799-1833), III 488.
Scheibel, I.E.B. (1786-1856), III 488.
Schepsel, van, familien (1690), III 42.
Schepsel (Schepselen), Abraham van (1688), III
28.
Schernbein, Steffen (1693), klokkestøber, VI 77.
Scheurmann, præst, se Schürmann.
Schiern, Sophia Magdalena, g.m. H.G. Clausen
(s.d.).
Schilling, Didrich (d. 1695), guldsmed, VI 55.
Schimmelmann, Caroline von, g.m. Senft de
Pilsach (s.d.).
Schimmelmann, Ludvig Heinrich von (174393), generalmajor, III 307, g.m. Henriette de
Schimmelmann, III 307.
Schinckel, se Skinkel.
Schinkel, Karl Friedrich (1781-1841), ty. arki
tekt, V 248, 378, 3792, 380, 388 note 111.
Schirmer, J.C. (1724), murermester, III 219, V
92 note 5.
Schiødte, Søren (1782-1836), hofpræst, III 469,
490.
Schiøtt, jomfru, VI 163.
Schiøtt, August (1823-95), maler, V 268, 752.
Schiøtt, Fr. (1833-1905), arkitekturhistoriker, V
641, 722.
Schlegel, Heinrich Friedrich (1749-1822), justits
råd, kirkeældste, IV 2083, g.m. Caroline
Sigfridia Hyllested (1761-1827), IV 208.
Schliphack, Jochim (1748), snedker, VI 119.
Schmettau, Isabella Eleonora von, g.m. C.L.
Stemann (s.d.).

Schmidt, Daniel (1776), blikkenslager, III 262.
Schmidt, Jacob Christian (o.1717-64), IV 232.
Schmidt, Lauritz H. (1866), pastor, VI 212.
Schmidt, Valdemar (1898), malermester, V 361,
392.
Schmitz, Frantz (-1884-85-), ty. arkitekt, V 361,
389.
Schneider (1778), agent, III 140 note 25.
Schneider, Andreas (1824), stenhugger, III 124.
Schneider, Ludwig (1908), arkitekt, V 362.
Schnitger, Arp (1648-1719), ty. orgelbygger, V
161.
Scholten, Adelgunde Elise von, VI 300.
Scholten, Henrik von (1677-1750), general,
kommandant, III 305, g.m. hustru (d.1744),
III 305.
Schottman, Johan Bernhardt (o. 1734-86), mu
rermester, IV 105, VI 294.
Schottman, gipser, g.m. hustru (1780), IV 275
note 36.
Schou, Charlotte Amalie, g.m. Johan Christian
Conradi (s.d.).
Schou, G. (1759), klejnsmed, VI 180, 182.
Schou, Jochum (1761), fuldmægtig, V 319.
Schou, Karen Mogensdatter, g.m. Hans Bentsen (s.d.).
Schow, Friedrich (o.1727-67), regimentskvartermester, IV 237.
Schrader, Johan Jacob (o. 1718-80), juvelerer,
kgl. emaljemaler, IV 274 note 9, VI 118.
Schroeder, Knud (1877-1955), overlæge, dr.
med., IV 2322, g.m. Constance Frederikke
Salicath (1885-1964), IV 232.
Schroeder, Sonja Micheline Salicetti (1914-64),
vicekonsul, IV 232.
Schrøder (1771), arrestforvarer, VI 92, 93.
Schröder, stenhuggermester, V 574.
Schrøder, Conrad Christian Fredrik (17951867), guldsmed, III 233, 235, 453.
Schubert (1816), glashandler, V 333.
Schuckmann, Anna Sophie, g.m. Johann Mar
tin Preisler (s.d.).
Schulenburg, våben, III 314.
Schulenburg, Georg Ludvig von der (17551828), generalløjtnant, greve, III 160, 289,
314, 315, g.m. Joachimine Francisca Wilhelmine von Løwenstern (1760-1833), III 315.

SCHULIN – SILBERMANN

Schulin, Johan

Sigismund

greve (1694-1750),

statsminister, V 100, 106, 111, 112, 144, 483.
Schultz (1846), urmager, IV 277 note 59.
Schultz, Herman (1723), maler, III 281.
Schultze (1793), kapelmester, III 132.
Schulz, Leopold (1844), ty. maler, V 401.
Schupp, Christian (1711), købmand, III 372.
Schur, Andreas (1752), VI 129.
Schuster, Gottfried (1732), murermester, III 93,
94, V 92 note 7.
Schwabe, Leonhard (d. 1711), snedker, billed
hugger, III 347, 356, 358, 385.
Schwabe, Nikolaj (1607), møntmester, VI 139.
Schwartz, Johann Gottlieb (-1742-43-), hof
smed, V 1532, 167 note 109, 173 note 205.
Schwartzacker, Louise, g.m. Diederich Ludwig
Meyer (s.d.).
Schwarz, Frans (1850-1917), maler, V 677.
Schwarze, Julius Heinrich (o. 1706-75), overlandbygmester, V 484.
Schwensen, A.C. (1819), V 328.
Schübler, Johann Jacob (d. 1741), ty. arkitekt, V
148.
Schürmann (1777), præst, V 328.
Schütt, Cathrine Elisabeth (d. 1768), IV 237.
Schütt, Peter Heinrich (o. 1716-79), arkivar,
bogholder, IV 232, 244.
Schütz, Heinrich (1585-1672), ty. komponist,
kapelmester, V 10, (11), 64 note 143.
Schäffer, Anthon Friedrich (1733-69), berider,
IV 200.
Schäffer, Dietrich (-1732-39-), hofsnedker, III
386, V 102, 104, 105, 1063, 107, 108, 130, 148,
158, 1612, 165 note 65.
Schäffer, Frederik Christian (d. 1893), sygehus
inspektør, IV 200, g.m. Nicoline Lovise
Corfixen (d. 1906), IV 200.
Schäffer, Friderich Christian (1748-1813), kon
gelig overberider, IV 200, g.1.m. Frederikke
Marie Christiane Winkler (d.1785), IV 200,
g.2.m. Anna Marie Nolte (d.1799), IV 200.
Schäffer, Friedrich Christian (1773-1843), borg
mester, IV 200.
Schäffer, Johann Heinrich (1745-66), IV 200.
Schäffer, Johann Hermann (1701-63), kongelig
overberider, IV 2002, 246, g.m. Elisabeth
Hochkerk (1706-75), IV 200.
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Schäffer, Magdalene Margrethe, g.m. Johann
Georg Bärens (s.d.).
Schäffer, Vilhelmine Caroline (1770-1843), IV
200.
Schön, Wilhelm (1729), skræder, III 411.
Schönberg (1757), murersvend, IV 134.
Schønefeldt (d. før 1751), kandestøber, g.m. hu
stru (1751), VI 75.
Schönfeldt, Hans Christoph von (1651-1727),
kommandant, III 302, 325 note 18.
Schøtt, Emilius (1818-63), grosserer, IV 217,
(218).
Schøtt, Hans Marcussen (1816-55), grosserer,
2172, (218), g.m. Maria Magdalena Thonboe
(o.1829-57), IV 217, (218).
Seeboth, Gottlieb (o. 1707-71), ty. præst ved
Garnisonsk., III 157, 158, 320 note 15.
Sehested, Chr. (1666-1740), statsmand, IV 63
note 65.
Sehested, Hannibal (1609-66), skatmester, V 60
note 59.
Sehested, J.F. Gyldenstjerne von, generalløjt
nant, IV 229, g.m. Pouline Fabritius (174162), IV 229.
Sehested, Knud Gyldenstjerne von (d.1763), IV
229.
Sehuus (1732), bygmester, IV 63 note 65.
Seifert, C.L., kgl. hofguldtrækker, III 242.
Seitzberg, Johanne Amalia (o. 1732-72), tegner,
IV 278 note 20.
Séjournas, Marthe (d. 1805), III 120.
Semper, Gottfried (1803-79), ty. arkitekt, V 388
note 111.
Senft de Pilsach baron, preussisk minister, III
307, g.m. Caroline von Schimmelmann, III
3072 (fejlagtigt: Charlotte.).
Serlio, Sebastiano (1475-1554), it. arkitekt, III
413, VI 270 note 9.
Settegast, Josef, ty. maler, V 360, 391, 418.
Siebert, kaptajn, g.m. hustru, VI 162.
Siegler, skrædder, V 4022.
Sigbrit (mor Sigbrit), se Villoms, Sigbrit.
Sigsgaard, Jens (f. 1910), guardein, V 407.
Sihm, Andreas (1710-60), murermester, IV 255,
(26),(282).
Silbermann, Gottfried (1683-1753), ty. orgel
bygger, V 158.

23*
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SIMONSEN – STEGEMEISTER

Simonsen, Andreas (1688), murermester, III 28,
137 note 13.
Simonsen, Lorents (1800-36), præst, IV 92.
Simonsen, Niels (1807-85), maler, V 236.
Sinding, Stephan (1846-1922), billedhugger, V
683, 742, 743, 744.
Siversen, Carl Henrich (o.1753-79), IV 222.
Sivertsen (1771), IV 277 note 58.
Sivertsen, Sivert (d. 1689), maler, III 172, V 46.
Skeel, Berte, g.m. Niels Rosenkrantz (s.d.).
Skibsted, Mikkeline Arnoldine, g.m. Carl Lud
wig Zinn (s.d.).
Skinkel, Morten til Østergård og Breininggård
(d. 1679), III 25, 128, g.m. Helle Urne til
Estvadgård (d. 1688), III 25, 100, 128.
Skovgaard, H.G. (1898-1969), III 378, 452.
Skovgaard, Joakim (1856-1933), maler, billed
hugger, III 484, 498, V 688, 744.
Skovgaard, Niels (1858-1938), maler, billedhug
ger, III 484, 497, IV 20, 186, V 688, 758.
Slange, Niels Pedersen (1656-1737),konferens
råd, historiker, IV 482, 50.
Smidt, Agnes (1874-1952), maler, V 752.
Smidt, Simon, inspektør, VI 133.
Smit, Johan (1736), VI 293.
Smith (1761), blikkenslager, VI 183.
Sode, A. (-1891-1902-), stenhugger, III 105, V
679, 680.
Soeber, Esben (1778), kleinsmed, IV 275 note
36.
Soetmann, Jacob Christopher (o.1712-95), IV
226, g.m. Christine (o.1722-99), IV 226.
Soherr, Johann Adam (-1733-78-), bygningsin
spektør, V 122.
Sommer, von, oberstløjtnant, V 413.
Sonne, Jørgen Valentin (1801-90), maler, III 312*.
Sophie, kong Frederik II.s dronning, V 61 note
79.
Sophie Amalie, kong Frederik III.s dronning, III
166, (170), 1722, 215, 216, 236, 254, VI 266.
Sophie Caroline, fyrstinde af Ostfriesland (170764), III 3052.
Sophie Christiane (1700-70), markgrevinde af
Brandenburg-Kulmbach, III (365).
Sophie Hedvig, prinsesse af Danmark (16771735), III 415, V 156, 157.
Sophie Magdalene, kong Christian VI.s dron

ning, III 431*, IV 245, V 12, 91, 144, VI 117,
118f., 126.
Sophie Magdalene, dronning af Sverige (17461813), V 9.
Soufflot, Jacques-Germain (1713-80), fransk ar
kitekt, V 510, 557.
Souza, William Kallberg, III 496.
Sparkiær, Chr.F. (1740), V 128.
Speer, C. F. (o.1726-97), orgelbygger, hofhofsnedker, III 268, 390, V 160, 161.
Spengler, Juliane Marie, g.m. Ferdinand Louis
Mourier (s.d.).
Spengler,
Lorenz
(1720-1807),
kirkeældste,
kunstkammerforvalter, III 98.
Sponneck, Georg Wilhelm von Hedwiger rigs
greve (1672-1740), general, III 219.
Sponneck, Wilhelm (1815-88), finansminister, V
593.
Spricks, Christina
Meyer (s.d.).

Dorothea,

g.m.

Diederich

Stabno, Chr. (1725), snedker, III 268.
Stackelberg, von, greve, russisk gesandt, V
4023, 439.
Stampe, L., IV 194.
Stanley, Carl Frederik (o.1738-1805), billedhug
ger, III 230, 238, 2442, 246, 250,252, 2822, IV
84, 126, 1362, 202, 210, 211, 270 note 81, 276
note 48, 278 note 28, V 536, 546, 574, 582f.
Stanley, Simon Carl (1703-61), billedhugger,
professor, IV 124, 125, 126, 130, 131, 136,
138, 1482, 166, 1742, 2022, 2462, 269, 275 note
65, V 484, 530, g.1.m. Magdalene Margre
the Lindemann (ca. 1716-63), IV 202, g.2.m.
Maria Margrethe Harsdorff (1739-82), IV
246.
Starup, Immanuel (1862-1944), orgelbygger, III
267, IV 182, 183, V 266, 279 note 260, 427,
749, VI 65, 296, 300.
Steenstrup (1898), orgelbygger, VI 183.
Steenwinckel, Hans II (den Yngre) van (15871639), arkitekt, IV 142, VI 249, 260.
Steenvinckel, Hans III (den Yngste) van (16391700), arkitekt, V 29, 53, 65 note 102, VI 72,
241, 266, 267, 269 note 6, 272.
Steffensen, Otto (1903), konservator, III 241.
Stegemeister, Nicolaus Christoph (1732-66),
guldsmedesvend, IV 197.

STEIN – SUPPLI

Stein, Theobald (1829-1901), billedhugger, III
274, V 198, 233, 234, 439, 676, 682, 687,
707, 713, 714.
Steinbach, H.S. (1841), forstander, V 356, 360.
Steingruber, Johann David, ty. arkitekt, V 146.
Stelling, Conrad (d. 1759), stenhugger, V 535.
Stemann, familien, IV 244.
Stemann, C.L. (1730-1813), statsminister, IV
2052, 228, 245, g.1.m. Augusta Elisabeth
(1739-76), IV 228, 245, g.2.m. Isabella Eleo
nora von Schmettau (1750-1818), IV 245.
Stemann, Helga, født Meldahl (1861-1952), V
687, 688.
Stemann, Sophie Hedewig (d. 1781), IV 205.
Stender, Peter (1739), grovsmed, V 165 note 65.
Stendrup, Jacob (-1747-77-), etatsråd, IV 24, 25,
35 , 38, 422, 562.
Steno, Nicolaus, se Stensen, Niels.
Stensen, Niels (Nicolaus Steno) (1638-86), ana
tom, geolog, V 3052, 306, 3142.
Stephansen, Ole (d. 1791), viceadmiral, IV 228.
Sterck, Johannes (1677), gesandtskabspræst, V
305.
Sterm, S. (1841), V 236.
Stiesdal, Hans, museumsinspektør, cand. mag.,
III 474.
Stilling, Harald Conrad (1815-91), arkitekturma
ler, V 350, 372, 380, 654, VI 178.
Stinck, C.W., V 613.
Stinde, F.J. de (1762), V 534.
Stolberg, Louise grevinde, født Reventlow,
(1746-1824), V 541.
Stolberg-Wernigerode, Christian Ernst, greve af
(1691-1771), V 143, 171 note 163.
Stolp, borgerkaptajn, IV 274 note 16.
Storck, Hans, glarmester, IV 126.
Storck, Hermann Baagøe (1839-1922), arkitekt,
V 362, VI 1662,167.
Storm Petersen, Robert (1882-1949), tegner, ka
baretkunstner, III 484, 501, g.m. Ellen (18911961), III 501.
Stounder, J.P. (d. 1826), III 121.
Stounder, Louise A.A. (d. 1822), III 121.
Stoy, Abraham (d.1734), murermester, V 93
note 33, 162 note 21.
Strauch, Bartolomeus (d. 1768), stenhugger, V
535.
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Stricker, Martin (1645), jesuiterpræst, V 304.
Stricker, Paul (1907), kammerjunker, III 472.
Stroe, Johan (1859), maler, III 249, 273.
Struensee, Johan Friederich greve (1737-72),
læge, statsmand, IV 90, V 539, 573, VI 110.
Strøm, Henning (f. 1928), præst, IV 201.
Stub, Erik (f. 1912), præst v. Frederiksberg
slotskirke, III 378.
Stub, C.G. Kratzenstein (1783-1816), maler, VI
287.
Stubenrauch (-1747-57-), ty. reformert præst, III
97, 99.
Stuckenberg, Th. (1835-1901), arkitekt, V 600.
Stukenbrock, J.A. (1739), oberhauptmann, IV
270 note 69.
Stupman, Carl (1749), maler, VI 121.
Sturm, Leonhard Christoph (1669-1719), ty. ar
kitekturteoretiker, III 347, V 142, 1462, 148.
Sturmberg, Johan Christoffer (d. 1722), stukka
tør, billedhugger, III 347, 350, 358, 359,
3802.
Styrup, Georg Christopher von (1678-1762), ge
neral, III 306.
Styrup, Sophia von, g.m. Andreas Hauch
(s.d.).
Stöcken, Gerhard Christian von, kommandant,
general, V 306, g.m. Francisca Felicita de
Vekene (1725), V 306, 314, 315, 332.
Staarup, Jens Hansen (1756), smed, IV 126.
Suhm, familien, IV 211.
Suhm, Anker Andreas (o.1721-88), konferens
råd, IV 227.
Suhm, Peter Frederik (1728-98), historiker, IV
2184*, 220, 247, 280 note 53, g.m. Karen An
gel (1732-88), IV 218, 220, 247.
Suhm, Ulrich Frederik (1761-78), IV 2182.
Suhm, Ulrik Frederik (1686-1758), admiral, V
469, 471.
Suhr (1800), brandkaptajn, III 332 note 36.
Suhr (1810), grosserer, IV 39.
Suhr, J.C. (1796), tømrermester, III 287.
Suhr, Johan Peter (1712-85), borgmester, VI 127.
Suhr, Theodor (f.1896), biskop, V 364, 436, 441*.
Suhrke, Herman Aug. (1961), grosserer, III 447,
g.m. hustru, III 447.
Suppli, Abr. (d. 1822), III 120.
Suppli, Esther J. (d. 1823), III 120.
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SVANBERG – THIELEMANN

Svanberg (d. før 1846), kandestøber, g.m. hu
stru (1846), VI 102.
Svane, Hans (1606-68), ærkebiskop, VI 287.
Svane, Peder (1766), tømrermester, VI 116.
Svane, W. (1773), tømrermester, VI 116.
Swanenburg, W. (1610), holl. kobberstikker, III
272.
Svanholm, Peder Jørgensen (1768), malerme
ster, IV 127.
Svannekiær, H.J. (1819), maler, V 336.
Svardalin, Magnus (1760-1813), løjtnant, III 310,
g.m. Ane From (1774-1848), III 310.
Svendsen, Anders (1962), snedkermester, V 415.
Svendsen, P. (1773), murermester, VI 116.
Svendsen, S. (1842), snedkermester, V 358.
Svenningsen, Cleophas (1801-53), kantor, in
spektør, IV 262, 281 note 75.
Svenstrup, Harald, III 143 note 27.
Swidde, Willem (1697), kobberstikker, VI 274.
Svitser, Hans (1649), smedemester, VI 259.
Søderberg (1950), antikvitetshandler, V 437.
Sødring, Frederik Hansen (1809-62), landskabs
maler, V 609, 610, 613, 615.
Sønnichsen, Lorents (1708-86), organist, III 463.
Sørensen, Jacob (ca. 1678-1710), guldsmed, III
445, 508 note 29.
Sørensen, Niels (1739), grovsmed, V 165 note
65.
Sørensen, Søren (1724), maler, III 243, 252.
Sørensen, Søren Christian (1888-1916), sogne
præst ved Garnisonsk., III 161.
Sørenson, Søren Friedrich (1784-1874), aktuar,
IV 212, 2322.
Saabye (1831), konsul, V 339 note 37.
Saabye, Aug. (1823-1916), billedhugger, III 484,
498, V 686, 710, 711, 712.
Saabye, Hanne, født Engel (1826-50), III 494.
Taddei, Agostino, it. ornamentbilledhugger, V
274 note 101.
Tadolini, Adamo (1832), it. billedhugger, V 227.
Tambsen, Andres (1735), III 278, g.m. Margretha Christina Petersen Aarhuus, III 278.
Tanevot, Michel (d. 1762), fr. arkitekt, V 508,
510.
Tang, Mette Christine, g.m. Nicolai Jonathan
Meinert (s.d.).

Taulov, T.A. (1843), blikkenslager, V 421, 425.
Tausen, Hans (1494-1561), reformator, V 707,
709*
Tautte, Johan Friedrich (d. 1777), kirkeværge for
Garnisonsk., III 162.
Tegner (1866), tømrermester, III 467.
Tegner, Anna Elisabeth, født Hecht (1881-1911),
III 499.
Tegner, Christian Martin (1803-81), maler, V
616.
Tegner, Rudolph (1873-1950), billedhugger, III
484, 499.
Teilmann, Margrete Mette, g.m. Peder Wormskiold (s.d.).
Tenerani, Pietro (1822), V 252.
Tengnagel, Adolphine Fabritius, se Fabritius de
Tengnagel, Adolphine.
Tengnagel, Conrad Alexander Fabritius de, se
Fabritius de Tengnagel, Conrad Alexander.
Terchelsen, Pouel (1734), konduktør, V 104.
Terlon, Hugues de (-1656-76-), fransk gesandt,
V 3053, 313, 314.
Tersling, Georg (1857-1920), arkitekt, V 652.
Tessin, Henrik (d. 1751), klokkestøber, VI 75,
77, 119, 189.
Tessin, Nicodemus d.y. greve (1654-1728), sv.
arkitekt, III 166, 351, 414, IV 65 note 105, 274
note 4, V 542, 552, 572, 653 note 162, note
168, 146, VI 241, 266, 272-77, 280, 295, 298.
Th. (1898), V 752.
Thalbitzer, Henrich (1767-1818), preussisk gene
ralkonsul, III 494, VI 297, g.m. Sophie Do
rothea Zinn (1774-1851), III 494.
Thanch, F.L. (d. 1820), provst, III 514 note 3.
Theilmann, Aksel (f. 1905), billedhugger, V
3952, 415.
Thestrup, Matthias Friederich (d. 1787), IV 217.
Thestrup, Ole, etatsråd, IV 217, g.m. Maria
Magdalena Elisabeth Saint-Aubain (o. 176187), IV 217.
Thiele, Just Matthias (1795-1874), forfatter, III
160, V 227, 2312, 237, 251.
Thielemann, Chr. (1829), billedhugger, III 315.
Thielemann, Ferdinand (1803-63), konduktør,
V 356, 359.
Thielemann, Johan Christian (1829), snedker
mester, V 269, VI 1023, 104.

THIELO – TRUELSEN

Thielo (1787), organist, VI 120.
Thiers, baron de, se Louis-Antoine Crozat.
Thirslund, Hans (1946), billedskærer, III 462.
Thomas, Johan Philip (d. 1826), bager, IV 262,
g.m. Ane Margrethe (1773-1850), IV 262.
Thomsen, August (1813-86), maler, V 617.
Thomsen, Grimur (1866), kancelliråd, III 246.
Thomsen, Holger Lyhne (1885-1951), overrets
sagfører, III 450.
Thomsen, Peter (f. 1807), præst, IV 263, g.m.
Caroline Gustave Andrea von Astrup (180838), IV 263.
Thonboe, Christian von (1798-1849), kaptajn,
IV 260, 261, g.m. Maria Magdalene
Behncke (o. 1803-29), IV 260, 261.
Thonboe, Maria Magdalena, g.m. Hans Marcussen Schøtt (s.d.).
Thonning, Carl (1855-1926), arkitekt, III 141
note 19.
Thorbensen, Helle (1622), VI 46.
Thorlacius-Ussing, V., III 412.
Thorsteinsson, Sivert, (STS) (1742-99), guld
smed, III 3872, IV 432, 150f., 1522, (153),
1542, 162, VI 181.
Thortsen, C.A. (1798-1878), skolemand, forfat
ter, III 493.
Thorvaldsen, Bertel (1770-1844), billedhugger,
IV 279 note 35, V 183, 193, 197, 198, 225,
2262, 2273, 2282, 2302, 231, 2342, 237, 243,
250, 2512, 252,274 note 110, 3682, 421, 588,
589, 591, 592, 621 note 53, VI 208.
Thranmoes, Johann Michael von (1711-87),
oberstløjtnant, IV 198.
Thun, Joachim A.G. (1842), præst, IV 194.
Thura, Helene (d. 1760), III 333 note 10.
Thura, Laurids (1657-1731), biskop, digter, III
342, 402.
Thurah, Laurids de (1706-59), arkitekt, III 37,
187, 198, 199, 333 note 10, 361, 363, IV 23,
124, 136, 148, 184, 190, 274 note 7, V 76, 100,
120, 1223, 1242, 125, 146, 147, 272 note 37,
3193, 378, 475, 482, 484, 491-92, 500, 502,
504f., 508, 527, 528, 530, 532, 552, 556, 558,
562, 564-70, VI 174-76, 179f., 188, 284, g.m.
Christiane Marie Kiærskiold (1714-60), III
305.
Thuren, Chr.L. (1902), arkitekt, III 105, 425.
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Thye, Mathias (1752-1814), præst, III 310, g. m.
Nicoline Albek (1761-1849), III 310.
Thyme, Winant, IV 258.
Thyra, hertuginde af Cumberland, g.m. Ernst
August af Cumberland (s.d.).
Tidemand-Dal, J. (1934), billedskærer, III 390.
Tietgen, C.F. (1829-1901), bankdirektør, IV 46,
268 note 46, V 464-66, 538, 571, 599, 613,
637-52, 654, 657, 661-64f., 671, 673-76, 680,
682-83, 685, 688, 707, 720, 721, 732, 736,
738, 743, 746-47, 749, 752, 754, 758, g.m.
Laura Jørgensen (1835-1917), V 465, 681,
685, 686, 735, 738.
Tietken (1757), urtekræmmer, III 292.
Tillge, Vilhelm (1843-96), fotograf, IV 17.
Tillitze, J.N. (1905), maler, VI 139.
Timmermann, Dietrich (f.1937), sognepræst
ved S. Ansgar k., V 386 note 69, 387 note
91.
Tissot, L.C., g.m. Lund (s.d.).
Tissot, Marie J. (d. 1821), III 120.
Tommerup, Knud (1664-1730), præst, magister,
III 182, 217, 2182, (219), 235, 248, 254, 260,
274, 303.
Top, Bent Pedersen (1689), garnisonspræst, III
166.
Topstedt, V 432.
Tordenskjold, Peter (1690-1720), søofficer, IV
269 note 61.
Toscanello, Joseph (1732), murermester, III 415.
Treschow, Herman (1739-97), dansk præst ved
Garnisonsk., professor, III 1582.
Tréville, Louise J., se Martini, Louise J.
Tréville, Marie M. (d. 1827), III 120.
Troels-Lund, Troels (1840-1921), historiker, III
484, 500, g.m. Johanna Sigismunda Elisa
beth Tillisch (1843-1917), III 500.
Troels-Lund, Troels (1881-1929), byretsdom
mer, III 500.
Trold, J., se Trolle, Jørgen.
Trolle, Jørgen (d. 1741), præst, VI 160, 163.
Troschell, Michael Carl (1717-83), klokkestøber,
III 475, IV 59, 160, 187, 1882, VI 93, 138, 165,
183, 189, 198, 199 note 25, 213.
True, Paul Nielsen (1755), sværdfeger, IV 53.
Truelsen, Hans Peter (1781-1847), arkitekt, V
3222, 342.
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TRUIDSØN – VARIN

Truidsøn, Niels (o. 1585-1613), guldsmed, V 36.
Tscherning, A.F. (1795-1874), krigsminister, V
594, 623 note 70.
Tscherning, Eilert Peter (1766-1832), inspektør,
oberst, III 308.
Tscherning, Sara Sophie (1804-41), III 310.
Tummerup, Knud, se Tommerup, Knud.
Tusar, J.S. (1813), organist, V 3362.
Tuscher, Carl Marcus (1705-51), maler, V 570
note 230.
Tuxen, Lauritz (1853-1927), maler, V 677.
Tvede, Christian Gotfred (1863-1947), arkitekt,
IV 142, VI 127.
Täntzer, Johan (d. 1690), fuglefænger, III 410.
Tønder, Anna Adolphine, født von Saldern,
(1771-1848), III 310.
Tønder, Frederik (1747-1809), billedhugger, V
583.
Tøndering, Andrea Johanne (1813-77), IV 229f.
Tøndering, Anna Helene (1820-99), IV 230.
Tøndering, Claus Hinrichsen (1769-1821), skibskaptajn, IV 262, g.m. Marie Johansen (17831840), IV 262.
Tørsleff, August (1884-1968), maler, III 472.
Tørsleff, Niels (f. 1912), maler, III 472.
Ubelacker, Friederich (1699), maler, VI 75.
Uldall, P. (1774), højesteretsadvokat, IV 234.
Ulf, Peder Sørensen (-1732-34-), tømrermester,
snedker, III 415, 416, 454.
Ulfeldt, Corfits (1606-64), rigshofmester, VI
249, 251, 254, 258.
Ullitz, Nicolai Andresen (-1766-71-), VI 93.
Unmack, C.R. (1878), arkitekt, IV 64 note 99.
Unmack, J.W. (-1878-79-), tømrermester, V
649, 661, 663, 664, 673, 689.
Unthartt, Jacob (-1553-55-), bygmester, V 252.
Urne, Helle, g. m. Morten Skinkel (s.d.).
Ursin, Frederik (1797-1849), professor, dr. phil.,
III 310.
Urstet, Georg, læge, V 305.
Urup, Axel (1649), ingeniør, VI 247, 248.
Uttenthal (1753), murermester, IV 25.
Utzon-Frank, Einar (1888-1955), billedhugger,
III 312.
Utzon-Frank, Jørgen Bomand (f. 1917), billed
hugger, III 312.

V.L. (o. 1840?), V 615.
WM, mestermærke (?), V 408.
WMF, V 257.
WR, se Jagenreuter, Wulf B.
Wadskiær, Christian Frederik (1713-99), digter,
V 468.
Wagner, F.A.H. (-1878-79-), ingeniør, general
major, V 661, 663.
Wagner, Siegfried (1874-1952), billedhugger, VI
19.
Wahl (1821), tømrermester, IV 102.
Wahl, Johann Salomon (1689-1765), hofmaler,
kongelig kunstkammerforvalter, IV 2012,
246, g.m. Marie Sophie Davidsen (16891760), IV 201.
Walcken, familien (1690), III 43.
Walcken, Philip (1690), silkefarver, III 42, g.m.
hustru, III 42.
Valdemar IV Atterdag, konge af Danmark
1340-75, V 202.
Waldow, Charlotte Louise von (o.1710-63), hof
dame, IV 217.
Walgensteen, Thomas (o. 1627-81), fysiker,
landsdommer, arkitekt, VI 270, note 6.
Vallée, Jean II de la (1620-96), arkitekt, III 414.
Wallensbech, Henrik Madsen (o.1630-62), ka
pellan ved Holmens Kirke, VI 71, 254.
Wallensbek, se Wallensbech, Henrik Madsen.
Wals (d. o. 1743), klejnsmed, III 460.
Walsøe, Carl Ferdinand (1807-75), III 492.
Walsøe, Sara Thomasine Marie, født Fischer
(1812-43), III 492.
Wanckmüller, Matthæus (1754) bygningsin
spektør, IV 123, 130, 1383, 139, 140, 141, 270
note 75, 76, 272 note 106.
Wandel, Christine Amalia (?) (o.1782-1801), IV

220.
Wandelen, Herman, VI 293.
Wandeler (1746), stadslæge, VI 70.
Vandriéres, de, markis de Marigny, directeur
des Bâtiments, V 527.
Vanino, Peter Babtista, købmand, III 121, g.m.
Judithe Henriette Jordan (1713-97), III 121.
Varin, Jean Baptiste (1714-96), fr. kobberstikker,
tegner, V 561 note 45.
Varin, Pierre (d. 1753), fr. billedhugger, bron
zestøber, V 478, 561 note 45, note 171.

VARMING – VIGELAND

Varming, Kristoffer (1865-1936), arkitekt, III
164, 212, 262, 429, 466.
Warming, fru (1841), V 624 note 117.
Wasserfall, Johann Henrich, medlem af det ty
ske presbyterium, III 97.
Wasserschiebe, Joachim (1709-87), deputeret,
kunstsamler, V 504, 512, 531, 573.
Weber, C. (1818-97), malermester, VI 101, 102.
Weber, Carl (1830), tømrermester, V 322.
Wedel Jarlsberg, Charlotte Amalie, g.m. Cle
mens August Haxthausen (s.d.).
Wedel Jarlsberg, Frederik Anton, baron (16941738), V 140.
Wedel Jarlsberg, Juliane Sophie, g.m. von Mestmacher (s.d.).
Weichart, Morten, (Morten bygmester) (-161926-), bygmester, VI 41.
Weidenhaupt, Andreas (1738-1805), billedhug
ger, IV 220, V 574, 582.
Weilbach, Frederik (1863-1937), kunsthistoriker,
III 179.
Weile, L. (1914), bogtrykker, III 141 note 20.
Weinreich, Johan Martin (1738-85), præst, III 424,
469*
Weinreich, Peter Diderich (1732-73), blytækker
mester, IV 258.
Weiss, Cornelius (1733), stenhugger, V 162 note

21.
Weiss, Johan Christopher (1734), murersvend,
III 415, 506 note 49.
Vekene, Francisca Felicita de, g.m. Gerhard
Christian von Stöcken (s.d.).
Velde, Willem van de (o.1611-93), nederl. maler,
VI 254, 255, 256f.
Wellmann, C.W. (-1819-20-), snedker, III 252,
256, 264, 266, 324 note 43, VI 1502, 151.
Wenck, Heinrich (1851-1936), maler, V 618.
Wendt, Christian (1720), inspektør, VI 109f.
Verac, Marie Charlotte Sabine Josephine de,
født de Croy Havré (o.1747-76), IV 229.
Verhagen, Henrik (Heinrich) (1764), falkoner
mester, V 306, 315, 316, 318.
Verhein, Franz (1903), præst, V 424.
Vermehren, F. (1823-1910), maler, IV 56.
Werner, familien (1690), III 43.
Werner, Christian (1690), III 42.
Werner, H.P. (1766), III 104.
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Verrayon, Jeanne Henriette Rodolphine de, født
Mazar de la Garde (1742-1808), III 121, 122.
Verri-Borromeo (1842), grevinde, V 406.
Werrum, Christian, se Werum, Christian.
Werum, Christian (d. 1792), guldsmed, III 229,
2302, 231,232, 2332, 2362, 237-39, 2473.
Ververs, Arent, kobberhandler, V 332.
Westi, familien, III 497.
Westi, P.T.A. (1829-89), grosserer, III 497.
Westphal, Fritz Berhard (1803-44), artist, kostu
mier, IV 263.
Westphal, Henrik, VI 295.
Westrup, Thomas Andreas (1727-1814), guld
smed, VI 181.
Vett, Jørgen Diederich (d.1785), direktør for
Det guineiske Handelsselskab, etatsråd,III
2032, 213, 312, g.m. Dorthe Margrethe Vett
(d. 1809), III 213.
Vette, Heinrich (1727), billedhugger, V 71.
Wewer, Caspar W. (o.1730-1806), etatsråd, IV
229.
Wewer, Johan Frederik (1699-1759), handels
mand, IV 78, 84, 85, 104, 121, 162, 194, 2293,
230, 238, 241, 2423, V 134, g.m. Anna Maria
Fabritius, født Köster (1705-75), IV 1042,
162, 194, 2293, 2302, (238), 242.
Wewer, Matthäus Robert (d. 1774), IV 229.
Weyse, C.E.F. (1774-1842), komponist, IV 67
note 152, V 11, 265, 268, VI 212.
Vianen, Adam van, nederl. guldsmed, III 231.
Wibe, Cathrine Hedevig, g.m. Vincents Lerche
(s.d.).
Vicæus, Johannes (1687), spræst, III 156.
Widemann, familien (1690), III 43.
Wiedewelt, Johannes (1731-1802), billedhugger,
III 254, IV 236, 237, 279 note 42, V 530, 531,
537f., 548, 550, 558 note 5, 569 note 221,
574, 582.
Wiedewelt, Just (1677-1757), billedhugger, III
172, 220, 221, (225), 2262, V 81.
Wieg, madame, VI 162.
Wiegant (1757), skriver, IV 102, 126.
Vien, Joseph (1716-1809), fr. maler, V 504.
Wienberg, C.P. (-1877-92-), murermester, V
664f., 671, 678, 681.
Vigeland, Gustav (1869-1943), billedhugger, III
484, 498.
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VIGNOLA – WITH

Vignola, Giacomo Barozzi de (1507-73), it. arki
tekt, III 350, 361, V 277 note 189, 2452, 2462,
248.
Wijck, Johan Classzen van (d. o.1613), maler, VI
33.
Wilche, Claus (1636), murermester, V 49.
Wilcken, Ole Flores (1689-1751), guldsmed, V
1524, VI 1572.
Wilde, Anna Marie, født Rosowky (o.1762-84),
IV 226.
Wilder, Carl (d. 1765), mægler, skibsværftsejer,
III
308, 309, g.m. Anna Maria Grøngaard
(d. 1786), III 309.
Wilder, Friderica, g.m. Carl Rudolph von Pelt
(s.d.).
Wilder, Lars (o. 1733-1810), skibsværftsejer, III
308, 3092.
Wildt, Sylvester (1921), maler, V 431.
Wilhelm, prins af Hessen (d. 1879), patron for
Garnisonsk., III 160.
Wilhelmi (1759), ty. reformert præst, III 99.
Vilhelmine, prinsesse af Danmark (1808-91), III
343, V 9, 183.
Wilhjelm, Johannes (1868-1938), maler, III 445,
471.
Villars, Pierre de (-1683-85-), fr. udsending, V
313.
Willarst, Abraham Christian (1739), kirke
værge, stadsmajor, III 248.
Villoms, Sigbrit (mor Sigbrit) (d. o. 1532), V 61
note 83.
Willumsen, J.F. (1863-1958), maler, billedhug
ger, V 685, 687, 711.
Willumsen, Jørgen (d. før 1665), IV 20, g.m.
Ellen (1665), IV 20.
Wilster, Cæsar August von (1734-1812), major,
III 315.
Wimmer (1842), graver, IV 192.
Wimmer, jomfru, V 402.
Wimmer, Jacob (1755), kirkebygningsinspektør,
IV 124, 270 note 77, 271 note 96.
Wind, Hedvig, g.m. Johan Ludvig Holstein
(s.d.).
Vind, Joachim Frederik, til Gerdrup (1665), IV
20.
Windfeld-Schmidt, Jørgen (1885-1952), billed
hugger, maler, V 438.

Winge, malermester, IV 127.
Vinkel, Søren Sørensen (1726), maler, III 257.
Winkler, Frederikke Marie Christiane, g.m.
Friedrich Christian Schäffer (s.d.).
Winnicke, Christian (1689), guldsmed, III 229.
Winstrup, Ole Johansen (1782-1867), mekanikus, II 495, g.m. Ane Margrethe Handberg
(1784-1852), III 495.
Winterberg, Sofie Magdalene (1842), VI 162.
Winther, Johan Chr. (d. 1843), guldsmed, VI
181.
Winther, Just C. (1714-70), guldsmed, IV 43.
Viol, Jens Jensen (d. 1809), guldsmed, V 332.
Wipfler, Fr. (1892), V 362, 384 note 52.
Wisch, Abel Cathrine Wolfsdatter van der, se
Abel Cathrine Wolfsdatter van der Wisch.
With, kancelliråd, IV 203.
With, Anna Kirstine (d. 1926), IV 203.
With, August Tancred (1855-1934), politiassi
stent, IV 203.
With, Carl Mourier (1858-1946), kaptajn, IV
203.
With, Caroline Amalie, se With, Ina.
With, Cathrine Maria, g.m. Petersen, limfabrikant (s.d.).
With, Erik (1869-1939), generalløjtnant, III 512
note 192.
With, Hanne (1866-1941), IV 203.
With, Ina (Caroline Amalie), født Binzer (d.
1901), IV 203.
With, Jesper Pedersen (1714-99), kaptajn, IV
2022, 2033, 244, g.m. Anna Mouritzdatter
(d. 1759), IV 202, 203.
With, Jesper Peter (1791-1854), politiker, her
redsfoged, IV 203, g.m. Sara Frederikke
Mourier (1800-71), IV 203.
With, Laura, g.m. Chr. Barnekow (s.d.).
With, Louise (1843-60), IV 203.
With, Louise, født Paludan (1790-1821), IV 203.
With, Mouritz (1747-1810), kaptajn, IV 203, 244,
g.1.m. Maria Christine Fenger (1760-80), IV
203, g.2.m. Magdalena Margretha With
(1770-1818), IV 203.
With, Reinhard Christensen (1824-93), højeste
retsassessor, IV 203.
With, Viggo (1820-73), grosserer, vicekonsul,
IV 203.

WITTENDORFF – WAAGEPETERSEN

Wittendorff, A.P. (1801), kantor ved Garni
sonsk., III 161.
Wittendorff, Christiane, g.m. August Wilhelm
Hartmann (s.d.).
Witthöft, H. (1860), gas- og vandmester, III
2783, 279.
Wiuff, Frideriche Caroline jacobine, født Møller
(1801-51), III 494.
Wiuff, Karen, født Hansen (1777-1835), III 489.
Wiuff, Peter Herman (1777-1856), organist, kir
keværge, III 494.
Wodroff, Johan Conrad (-1703-23-), krigsråd,
garnisonsauditør, kirkeværge, III 219, 247,
248, 302.
Voelker, I.C.Ernst (1783-1838), købmand, IV
262.
Vogelsang, Frantz-Jockel (d.1757), ty. reformert
præst, III 47, 48, 97.
Vogler, Georg Joseph, »Abt Vogler« (17491814), ty. orgelteoretiker, VI 164, 296, 298.
Vogt, Christian (1754), III 216.
Wohak (o. 1817), V 331.
Wohlert, Christian (d. 1777), malermester, VI
156.
Wohlert, Hans Frederich (d. 1786), læge, V 568
note 191, VI 175.
Wohlert, Vilhelm (f. 1920), arkitekt, III 95, V
202, 385 note 66, 395.
Voigt, Christian (1755), stenhuggersvend, III
312, 271 note 96.
Voigt, Emilie, g.m. Joh. Heinrich v. Buchwald
(s.d.).
Voigt, Frederik Marcus, se Voigt, Marcus Frie
derich.
Voigt, Jørgen (1754), slotsforvalter, III 458.
Voigt, Marcus Friederich (1757-1815), slotsfor
valter, anlægsgartner, III 391, 4932.
Voigt, N. (d. 1774), slotsforvalter, III 473.
Voigt, Nicolai (d. 1819), III 493.
Voldmester, Thomas (-1640-41-), bygmester, VI
251.
Wolf, Jochim (1672), snedker, III 322 note 19.
Wolff, B. (1773), snedker, III 238.
Wolff, Dorothea Elisabeth (o.1739-1803), IV
228.
Wolff, Emilie Augusta, født Zinn (d. 1836), III
490.
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Wolff, Henrich (-1755-58-), stenhuggersvend,
IV 271 note 96, 274 note 2.
Volkersen, N.H. (1820-93), mimiker, III 497.
Volkmann, Andr. (1733), snedker, III 255.
Vollmeister, Georg (-1754-81-), hoftømrerme
ster IV 100, 103, 126, 130, 131, VI 148.
Vollmeister, Johann (1769), snedkersvend, IV
86, 270 note 83.
Wolquartz, Markus (1762), præst, VI 165, 208.
Volterra, Daniele da (o. 1509-66), it. maler og
billedhugger, III 271.
Wolters, Anna Amalie, g.m. Frederik Johannsen
(s.d.).
Worm (d. 1714), etatsrådinde, III 305.
Worm, Amdi (1722-91), orgelbygger, V 340
note 65.
Worm, Maren, g.m. højesteretsassessor Lemvig
(s.d.).
Wormskiold, Christian Töger Carl (1790-1829),
justitsråd, III 491.
Wormskiold, Margrete Mette, g.m. Peder
Wormskiold (s.d.).
Wormskiold, Peder (1750-1824), konferensråd,
III
491, g.m. Margrete Mette Teilmann
(1757-1837), III 491.
Worsaae, J.J.A., III 378.
Wren, Christopher (1632-1723), eng. arkitekt, V
557.
Wright, H. (1854-1925), stadsarkitekt, III 209,
IV 31.
Wroblewsky, Daniel (1744-1818), orgelbygger,
III 268, V 335, 336, VI 220.
Wulf, Anna (1915), børnehaveleder, IV 95, 276
note 55.
Wulf, Simon (-1627-28-), murermester, VI 41.
Wurmbrand, Franz Joseph von (1764), østrigsk
gesandt, V 319, 3292.
Wusenbencz, Bernhardt (1567), fuggersk agent,
V 26.
Wycliff, John, se John Wycliff.
Wöldike, Mogens (f.1897), organist, kapelme
ster, V 12, 26.
Waagepetersen, Christian (1787-1840), vinhand
ler, kirkeværge for Garnisonsk., III 1622,
264.
Waagepetersen, L.L. Mozart, kirkeværge ved
Garnisonsk., III 162.
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ZEHLAHN – AARHUUS

Zehlahn, Diederich (-1750-65-), snedker, III
257, 265.
Zeltner, Th. (1884), slotsforvalter, V 199.
Zeppelin, Detlef von (1769-1841), generalmajor,
III 310.
Zeuthen, Christian Olavius (1812-90), maler, V
609, 616.
Ziegenhirt, N.E. (d. 1756), urmager, IV 67 note
147.
Ziegler, Johann Christian von (1772), kaptajn,
VI 197.
Ziesenis, Johan Jürgen (o.1688-1748), maler, III
250.
Zimmermann, Alois (1816-53), præst, V 359,
408.
Zinck, H.O.C. (1746-1832), komponist, orga
nist, V 265.
Zinn, familien, IV 242.
Zinn (1866), grosserer, IV 232.
Zinn, Carl Ludwig (1777-1808), grosserer, IV
233,
234, g.m. Mikkeline Arnoldine Skibsted (1783-1847), IV 233, 234.
Zinn, Charlotte Louise (1755-75), IV 232.
Zinn, Emma, g.m. J.P.E.Hartmann (s.d.).
Zinn, Johann Ludwig (1734-1802), grosserer,
kirkeældste, IV 90, 2323, (2332), 2343, 2422,
244, g.m. Johanne Charlotte Sophie Preisler
(1753-1833), IV 2333, 234.
Zinn, Johanne Henriette, se Olsen, Johanne
Henriette.
Zinn, Sophie Dorothea, g.m. Henrich Thalbitzer (s.d.).
Zinn, Wilhelmine Frederikke, se Lund, Wilhel
mine Frederikke.
Zuber, Christian Joseph (1736-1802), arkitekt, V
3192, 528.

Zuber, Frantz Joseph (1701-71), hoftømrerme
ster, V 163 note 21, 166 note 96, 3193, 326,
329, 481, 482, VI 195.
Zweidorff, Frederik Ludvig Christian (1816-65),
maler, V 609, 610, 616.
Zwingmann, Christian (1827-91), arkitekt, V
599, 641, 642f., 645, 648f., 650, 664, 667.
Zøllner, J.M. (d. før 1773), hoftapetserer, III
248,
283, V 172 note 185, g.m. Anna Ca
tharina Lund (1773), III 283.
Ølsted, Peter Ivar Johannes (1824-87), maler, V
616.
Ørslev, Jacob (-1754-55-), klejnsmed, IV 138.
Ørsted, Anders Sandøe (1778-1860), jurist, III
484, 486, V 593, g.1.m. Sophie Wilhelmine
Bertha Oehlenschläger (1782-1818), III 486,
g.2.m. Mathilde Elisabeth Rogert (17821824), III 486.
Ørsted, H.C. (1777-1851), fysiker, V 265.
Øster, Lorentz (d. 1763), stenhugger, V 535.
Østerbye, Anna Kirstine, g.m. Simon Hooglant
(s.d.).
Østergaard, C.C. (1833), III 234.
Aabye, Mads Nielsen (1757), VI 181f.
Aagesen, Chr. (1724), tømrer, III 268.
Aagaard, Lars (1742), blytækker, V 167 note 111.
Aamundsen, Anders (1760), brændevinsbræn
der, V 534.
Aarestrup, Emil (1800-56), forfatter, V 607.
Aarhuus, Anna Maria, g.m. Frederik Boye
(s.d.).
Aarhuus, Margretha Christina, g.m. Andres
Tambsen (s.d.).
Aarhuus, Rasmus Petersen, III 2783.
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FORTEGNELSE
OVER KUNSTNERE OG HÅNDVÆRKERE M. V.
I nedenstående fortegnelse er optaget de kunstner- og håndværkernavne, som skønnes at have kunst
historisk interesse. De enkelte forekomster må søges gennem personnavneregistret. Opmærksomheden
henledes på, at overgangene mellem de enkelte professioner i ældre tid var glidende; en billedsnider
kan også være kendt som maler eller billedhugger, en bygmester kan optræde både som murme
ster og som arkitekt. Man må derfor se efter flere steder, såfremt man ikke straks finder den person,
man søger.
Arkitekter, bygmestre.

Abrahams, Charles
Amberg, H. G.
Anthon, G. D.
Bassen, Bartholomæus
van
Bernini
Bindesbøll, M. G.
Blasius, Leonhard
Borch, Christen
Borch, Martin
Borromini
Bradt, F. L.
Brandenburger, Ernst
Brummer, Carl
Campen, Jacob van
Conradi, Johan Christian
Dam, Niels
Dose, Kaj
Drewsen, H.
Duncker, Peter de
Eigtved, Nicolai
Ernst, Johan Conrad
Fenger, Ludvig
Frii, Didrik
Friis, F. F.
Groes, Christoffer
Guione, Joseph
Gyntelberg, Nicolaus
Hagemann, P. C.
Hansen, C. F.
Hansen, Christian
Hansen, Heinrich
Hansen, Henning
Hansen, Isaac
Harsdorff, C. F.

Haven, Lambert van
Havning, Thomas
Herløw, Erik
Hetsch, G. F.
Hiller, J. A.
Holm, Hans J.
Holm, Helge
Häusser, E. D.
Jørgensen, Thorvald
Keyser, Hendrik de
Kirkerup, Andreas
Klein, V.
Koch, Jørgen Hansen
Koch,V.
Kramp, Peter Christian
Krieger, J. C.
Lange, Philip de
Magens, B,
Malling, Peder
Marston, E.W.
Mathiesen, Albert
Mathiesen, Niels Banner
Meyer, J. A.
Meyn, Peter
Møller, Anthon
Møller, Viggo Sten
Møller-Jensen, J.
Nebelong, N. S.
Nyrop, Martin
Nystrøm, Arne
Platen, W. F. von
Rosenberg, G. E.
Steenwinkel, Hans van
(I, II, III)
Steenwinkel, Morten van
Stilling, H.C.

Storck, Herman Baagøe
Sørensen, Th.
Tessin, d, y., Nicodemus
Thielemann, Ferdinand
Thura, Lauritz de
Tvede, Gotfred
Tvede, Vilhelm
Billedhuggere,

se stenhuggere.
Blikkenslagere,
plattenslagere.

Hansen, Rasmus
Heitmann, Hans
Blytækkere.

Hansen, David
Schneider, Johan Peter
Bogbindere.

Caspar
Christen
Eckhorst, Urban
Gade, Jørgen
Lamprecht, Wolfgang
Lymann, Andreas
Broderi, se perlestikker.
Bronzestøber,

se klokkestøber.
Bøssemager.

Kierulf, Morten Nielsen
Normand, Poul Nielsen
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Bøssestøber,

se klokkestøber.
Drejer.

Christophersen, Hans
Klaren, Michel
Klauen, Johan
Weil
Gartnere.

Hilcker, J. I.
Staudt, Joseph
Glarmestre, glasmaleri,
glasfabrikation.

Barclay, M.
Berger, Paul
Buhr, Morten
Bulle, Jacob
Duvier, August
Fritzsche, H.
Irgang, J. F.
Johansen, Bertel
Jørgensen, Erik
Linnemann, Otto
Mayers Kunstanstalt
Pedersen, Jens
Schindler, Poul
Steill, J. F. A.
Guld- og sølvsmede,
guardeiner.

Arnsberg, Nicolaj
Bolch, Gotfred
Bordeslohe, Herman von
Borris, Jacob
Brasenhauer, Ditlev
Burmeister, Nicolai
C. I.
Christensen, Fr. Chr.
Christensen, Jens
Christensen, Søren
Christensen, V.
Claus
Clausen, Mathias
Dragsted, Alfred
Dubois, Isak
Enevoldsen, Niels
Fabritius, Christopher
Fabritius, Frederik
(sen., jr.)
Fangel, Eiler

Feiga, Andreas
Friis, Christian
Griis, P. J.
Groth, Simon
Hansemann, J. F.
Hansen, Jørgen
Hass, Gerhard
Haven, Peter Nicolai van
Hermann, C. C.
Holling, Asmus Friderich
Holm, A.
Holm, J.
Hufnagel, Carsten
Isfording, Herman
Jacobsen, Christen
Jensen, Christen
Johnsen, Niels
Kirchhof, Morten
Christensen
Kitzerow, Jacob
Kliffuer, Frands
Klitgaard, Jens Jensen
Kohlmann, Johan
Komløv, Jens Pedersen
Krag, Rasmus Andersen
Krøyer, Aksel Johannes
Kurtz, Poul
Kyblich, Ferdinand
Lamprecht, Hinrich
Langemak, Otto
Langermann, Nicolai
Lesle, Peder
Ludolf, Conrad
Mathisen, Lauve
Michelsen, Anton
Moor, Jean Henri de
Mores, Jacob (sen., jr.)
Muhle, Henrik
Müller, Christian
Gottfried
Müllich, Johan
Norberg, Christian
Normann, Andreas
Næbo, Chr. P.
Olaf
Petersen, Ditlev
Pedersen, Steen
Post, Johan
Reinicke, Henrik
Resenhof, Johan
Rollufsen, Borquart
Rudolph, Andreas Jacob
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Røschke, Johan Henrich
Skyum,C.
Stickman, Johan Thom
sen
Stilcke, Morten
Sunde,Christian Pedersen
Svendsen, Niels
Sørensen, Jacob
Thorsteinsson, Sivert
Thrudsøn, Niels
Trægaard, Alexander
Trægaard, Hans
Weghorst, Philip Lorenz
Werum, Tyge Madsen
Wilcken, O. F.
Winecke, Christian
Winther, Hans Christian
Winther, Johan Christian
Vogel, Jørgen Ernst
Zeise, Christopher
Guldslager.

Meister, Vilhelm
Guldtrækker,

se perlestikker.
Gørtlere, rotgetere.

Dahlhoff & Lehmann
Dalhoff, J. B.
Dalhoff, K. P.
Evens, Johan
Jürgen, Hans
Kassel, Steffen
Knudsen, Hans Jacob
Knudsen, Jacob
Løchte, J. C.
Reckelkam, Jørgen
Resenhof, Johan
Instrumentmager.

Ahl, Jørgen
Kandestøbere.

Cordes, Isach
Gertrud
Grønnander, Johan
Jacob
Lundberg, Erich
Madsen, Søren
Minden, Jacob von
Plenge, Jørgen Vilhelm

104

FORTEGNELSE OVER KUNSTNERE OG HÅNDVÆRKERE M. V.

Kedelsmed.

Anders
Klejnsmede.

Bilefeldt, Jørgen
Caspersen, Gert
Claus
Frederik
Hans
Hansen, Christen
Heye, Didrik
Jensen, Jens
Printzler, O. G.
Timm
Klokkestøbere, bronzestøbere,
bøssestøbere.

Anker Heegaard
Borchard
Borquartsen, Rolluf
Dam, Claus van
Fastenove, Johannes
Fux, Felix
Gamst, I.C.
Gamst, J. C. & H.
Gamst & Lund
Gert
Holtzmann, Friederich
Holtzmann, Johan
Barthold
Hornhaver, Søren Han
sen
Jydsk Jernstøberi og
Maskinfabrik
Jysk Klokkestøberi
Kammer, Hans
Kegge, Oluf
Laurentius, Michael
Lavrinsius, magister
Madsen, Laurits
Michel, Lorentz
Milcke, Jochim von
Petit & Fritzen
Quellichmeyer, Borquart
Quellichmeyer, Hartvig
Rasmussen, Lauritz
Rudolf arkelimester
Schernbein, Steffen
Smit, Johannes
Smithske Jernstøberier
Tessin, Henrik
Troschell, Michael Carl
Vestrinck, Henrik

Kobbersmede.

Badstuber, Poul
Didrich, Ernst
Høvinghoff, Jacob
Morgener, Hans
Videman, Hans

Kobberstikkere.

Bradt, F. L.
Goltzius, Hendrick
Haelwegh, Albert
Hooghe, Romeyn de
Huusman, Johan
Rousselet, G.
Swanenburg, W.

Lygtemager.

Limburger, Emanuel

Malere.

Als, Peder
Bache, Otto
Bertelsen, Peder
Bischel
Bruun, Henrik
Brünniche, Andreas
Pedersen
Bærentzen, E. D.
Coning, Jacob
Cordes
Dichhoff, Jørgen
Ditmar, Henrik
Dorph, A.
Drost, Hans Jørgen
Eddelien, Henrich
Evertsen, Johan
Frum, Tobias
Getreuer, Christian Peter
Getreuer, Zacharias
Getreuers enke
Hans
Harboe, Eleonora C.
Helge
Henningsen, Erik
Hetsch, Christian
Hintze, Nicolaj
Holm, Frederik
Hunæus, A.
Høyer, Christian Fædder
Ingemann, Lucie

Jensen, C. A.
Jerndorff, Aug.
Jonssen, Niels
Juul
Jørgen
Klut, Gabriel
Krock, Heinrich
Krüger, Johan
Laurens
Laurids
Le Brun
Lorentz, Carl Philip
Lund, J.
Lund, J. L.
Mander, Karel van
Matthiesen, Oscar
Milan
Muhle, Antoine
Müller, Adam
Müller, Carl von
Møller, J. P.
Overgaard, C. N.
Paulsen, Julius
Pedersen, Stefan Viggo
Piettersz, Remmert
Quant, Andreas
Rasmus
Rasmussen
Rasmussen, P. H.
Ribolt, Wilcken
Rogge, Jacob
Røjbæk, Ingolf
Schmiegelow, E.
Schnorr von Carolsfeld,
Julius
Skovgaard, Joachim
Steenwinkel, Antoni van
Storch, F. L.
Søren
Tanke, Peter
Thomsen, August C. V.
Thorstensen, Ole
Tranekjær, Jens
Christensen
Weber, C.
Vendt, Poul de
Vermehren, F.
Verner
Winge, Niels
Wohlert, Christian
Wuchters, Abraham
Übelacher, Fr.
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Murmestre.

Ahnemüller, Caspar
Andersen, Jens
Barcki, Mads
Blichfeldt, Samuel
Blom
Bøhme, Johan Christian
Davidsen, David
Erichsen, Lars
Eskildsen, Laurids
Fischer, Hans Frederik
Frech, Andreas
Jacobsen, Niels
Jensen, Niels
Jørgen
Kurtzhals
Langhammer, Daniel
Larsen, Ole
Olsen, Peder
Olufsen, Hans
Pedersen, Søren
Pelli, Dominicho
Rasch, Christian
Rasmus
Scheffel, Jørgen
Schirmer, J. C.
Schottmann, Johan
Bernhardt
Sihm, Andreas
Stoy, Abraham
Sørensen, Matthies
Sørensen, Søren
Thidemand, Jørgen
Timian, Jørgen
Wiedewelt, Hans

Kastens, Lambert Daniel
Køhne, Daniel
Lorentz, Johan
Marcussen
Marcussen & Reuter
Marcussen & Søn
Møller, Hartvig
Olsen, Knud
Oppenhagen, Hans
Frederik
Rasmus, F. H.
Rapp, G.
Sauer, W.
Sauer & Walter
Scheer, J. N.
Speer, Christian
Ferdinand
Starup, C. J.
Starup, L
Søren
Willum
Wulff, Benjamin
Perlestikkere, guldtrækkere.

Dyre, Dorthe Catharine
Ermandinger, Henning
Harras, Jacob
Hjelm, mdm.
Raphael, Jacob
Plattenslager,

se blikkenslager.
Remsnider.

Andersen, Didrik

Nagelsmed, se smed.
Rotgeter, se gørtler.
Orgelbyggere.

Andersen, Poul-Gerhard
Beverlin, Johan
Bodtzen, Johan Petersen
Bodtzen, Peter Petersen
Busch & Søn
Carstensen, Peter
Cavaillé-Coll
Demant
Frietzsch, Hans
Christoph
Frobenius, Th.
Gregersen, J.
Jørgen

Skiffertækker.

Eilersen, Jørgen
Skræddere.

Andersen, Johan
Becker, Henrik Wilhelm
Hans
Isachsen, Evan
Jens
Oluf
Ströver, Johann Adam
Søbøtker, Andreas
Torchildsen, Poul
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Smede, jfr. kleinsmede.

Boumand,
Broderup, Knud Olsen
Dajon, Frederik
Esbach, Peter
Fincke, Caspar
Fröling, Berthel
Heims, Jochim
Jensen, Søren
Mogensen, Niels
Münnich, H. A.
Møller, Detlev
Nietze, Michael
Olsen, Ahrent
Ostersen, Johan Frederik
Pedersen, Laurids
Pedersen, Troels
Rosbierg, Christen Niel
sen
Svitzer, Hans Ulriksen
Søgaard, Jens Nielsen
Sørensen, Christen
Wulff, Valentin
Aalborg, Christen Poulsen

Snedkere, billedskærere.

Alversen, Henrik
Ambrosius
Anders
Balche, Henrich
Bals, Jacob
Barchman, Niels
Berg, H. C.
Chastensen, Engelbredt,
se Melsted
Christopher
Corbianus, Lorentz
Erich, Adolph
Fischer, Heinrich
Gorrisen, Eskild
Grundtvig, Georg
Gønge, Niels
Hans
Hansen, Niels
Harder, Claus
Hennings, Christopher
Hennings, Claus
Henningsen, Christopher
Henrik
Holfeldt, Christian
Holst, Hans
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Holten, Johan von
Hübner, Johan
Ibsen, Jørgen
Ibsen, Søren
Jacobsen, Jocum
Jacobsen, Thomas
Jensen, Peder
Jørgen
Jørgensen, Lorentz
Kasper
Kniphoff, Jochum
Knud
Kock
Koch, Johan
Kock, Jochim
Krag, Johan
Kragh, Søren
Kretz, P.
Krüger, Johan Martin
Krøger, Laurits
Lang, Abraham
Laurids
Lennert
Lewerentz, Jacob
Ludvig
Mads
Mathiessen, Jasper
Melsted, Engelbrecht
Chastensen
Meyer, I. C.
Meyn, Anthon Christian
Meyn, Hans David
Mikkel
Mortensen, Hans
Møller, Knud
Nerger, Christian
Niels
Olsen, Erik
Oluf
Pedersen, Søren
Petersen, Johan
Poul
Quist, Christopher
Schrøder, Abel d. y.
Schultz
Smidt, Matthis
Tegler, Diderik
Troels
Willads
Willum
Woller, Christian
Worm, Tyge Lauritsen

Stenhuggere, billedhuggere.

Baumbach, Claes
Bienaimé, (sen., jr.)
Bienaimé, Pietro
Bissen, H. W.
Bissen, V.
Blom, Frederik
Borup, Gotthilf
Breusegem, Abraham
Brock, Hans
Brockam, Henrik
Bussert, Morten
Carlesi
Cuekelaere, Emmanuel
Dajon, Nicolai
Danzer
Ehbisch, Frederik
Evens, O.
Fischer, M.
Fjeldskov, N. W.
Fortling, Jacob
Franck, Johan
Freund, H. E.
Galli, Pietro
Gercken, Andreas (sen.,
jr.)
Gercken, Diederich
Grund, I. G.
Guldbrandsen, Thor
Gundelach, Johan
Hassel, August
Heimbrodt, Johan
Christoph
Hermann, Joseph
Holbech, Carl Frederik
Hännel, J. F.
Jerichau, J. A.
Jochumsen, Peter Niels
Koch, Georg
Kolberg, A. J.
Lutz, Joseph
Marchetti, Pietro
Nerger, Christian
Pacetti, Giuseppe
Pedersen, Laurids
Peters, C. C.
Petersen, H. Chr.
Petersen, Aage
Pettrich, Ferdinand
Petzold, Johan Christoph
Pfeiffer, Peter
Puget, Pierre

Quellinus, Artus d. y.
Quellinus, Thomas
Raf, Hans
Rasmussen, Mads
Robbertsen, Thomas
Rolfmck, Herman
Rosenfalk, C. J.
Roth, Andreas
Røyer
Salling, Andreas
Scheller
Stanley, C. F.
Stanley, S. C.
Stein, Th.
Sturmberg, Johan
Christopher
Saabye, August V.
Tacca
Tenerani, Giuseppe
Tenerani, Pietro
Thorvaldsen, Albert
Uhna, Christopher
Utzon-Frank, Bomand
Wagner, Siegfred
Warnheim, Erik
Weidenhaupt, Andreas
Weiss, Johan
Wiedewelt, Johannes
Wiedewelt, Just
Vieth, Ernst Ludvig
Wilster, F. C.
Wolff, Emil
Worm, Laurids
Wulf, Jens Andersen
Stukkatører.

Brenno, Carlo Enrico
Guione, Giulio
Hornborstel, Johan
Jäger, Valentin
Sværdfegere.

Johansen, Didrik
Kirsler, Gottfred
Kopper, Hein
Tapetserere.

Kjer, Christian
Zyllner, Johan Martin
Tapetvæver, jfr. væver.

Davidsen, David
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Teglbrændere.

Lauridsen, Jens
Lauridsen, Laurids
Wust, Abraham
Tømrere.

Ahnemüller, Hans
Ambjørnsen, Joen
Andersen, Oluf
Bang, Claus
Bertel
Brückner, Christopher
Christensen, Poul
Goltz, Poul
Hegelund, Niels Mikkel
sen
Hosling, Peder
Husum, Cornelius
Iversen, Jacob
Junge, Johan Boye

Koch, Anders
Kreysig, J. C.
Marker, Bartholomæus
Matzen, Jacob
Meyer, J. M.
Meyer, Martin
Mogensen, Poul
Olsen, Poul
Pfützner, Johan Andreas
Rakel, Jeronymus
Resen, Christen Nielsen
Reusse, Johan Andreas
Thommesen, Lauge
Troelsen, Knud
Wahl, Johan Christopher
Werner, Jørgen

Breitendich, H.
Claus
Friis, Johannes
Hörz, Ph.
Jacob
Jensen, Hans
Klit, Christopher
Matthiesen, Peter
Mercki, Johan
Poul
Schmidt, Jørgen
Schütt, Josias
Sontag, Hans Georg
Steinbuck, Hans
Sørensen, Matthias
Westphalen, Nicolai

Urmagere.

Abel, Peter Michael
Bertram Larsen

Væver,

Jens

jfr. tapetvæver.

PROJEKTEREDE KIRKER
I KØBENHAVN
1600-1750
INDLEDNING
NOTER S. 241

Den lange stilstand i kirkebyggeriet, der over
hele landet var indtruffet ved reformationen,
ophørte i København fra og med Christian IV.s
regeringstid. I de følgende to århundreder plan
lagdes flere nye kirker i residensbyen, rigets
hovedstad, ligesom der gennemførtes en række
ombygninger på allerede eksisterende kirker.
Hovedparten af de københavnske kirkepro
jekter knytter sig til bygninger, der før eller
senere blev opført og er derfor i »Danmarks
Kirker« beskrevet sammen med disse. Tilbage
bliver enkelte projekter, der ikke tidligere har
været genstand for en nærmere behandling i
»Danmarks Kirker«, eftersom de ikke er ind
gået som forarbejder til senere fuldførte kirker.
Ældst er to kirkeprojekter fra Christian IV.s
tid: Kirken ved Gammel Mønt (s. 241) og S. Anna
Rotunda, en tolvkantet monumentalkirke, som
1640 påbegyndtes i den nyanlagte bydel NyKøbenhavn (s. 243). Fælles for de to planlagte
kirker er, at hverken tegninger eller projektbe
skrivelser kendes, og kildematerialet består ho
vedsageligt af oplysninger om det arbejde, der
faktisk blev udført på bygningerne. For Kirken
ved Gammel Mønt er materialet meget spar
somt, mens S. Anna Rotunda kan skildres for
holdsvis udførligt, omend med mange uafkla
rede punkter.
Foruden disse projekter findes yderligere vid
nesbyrd om planlagte kirker fra 1600’rnes første
halvdel, men oplysningerne er her så spar
somme, at de ikke vil blive gjort til genstand

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

16*
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del af 1600’rne forskellige slotsprojekter med
tilhørende kapeller. Af disse er Lambert van
Havens projekt til et nyt residensslot på Slots
holmen o. 1680-87 allerede behandlet i forbin
delse med forgængerne for Christiansborg
slotskirke (DK. Kbh. By, 5, s. 52-57). Hertil
kommer et projekt til et residensslot i København,
udført efter 1660, muligvis af Hans van Steenwinckel III (s. 266). Dets nøjagtige placering
fremgår imidlertid ikke af de bevarede tegnin
ger. 1693f. udarbejdede den svenske hofarkitekt
Nicodemus Tessin d.y. et udkast til et residensslot
på Sophie Amalienborgs grund (s. 272). Heller
ikke dette nåede ud over tegnebordet, men Tes
sins skitser og notater gør det dog muligt at
danne sig et indtryk af den projekterede slots
kirke.
Københavns fortsatte vækst nord og øst for
den gamle bykerne gav i 1700’rne anledning til

flere overvejelser om opførelsen af en ny sog
nekirke. Fra 1736 kendes fra kilderne et projekt
til en rundkirke i Ny-København, udført efter Ni
colai Eigtveds tegninger (s. 284).
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KIRKEN VED MØNTEN O. 1610
NOTER S. 242

Det gamle S. Clare klosterkompleks overgik
efter reformationen til andre formål. Kloster
kirken benyttedes 1574-85 af den tyske menig
hed og blev derefter kanonstøberi, mens andre
bygninger indrettedes til Møntergård. Områ
det gik derfor indtil 1630’rne under betegnelsen
»Mønten« (jfr. s.32f.).1
Christian IV besluttede o. 1610 at opføre en
ny kirke ved Mønten, som dels skulle betjene
den kirketomme nordøstlige del af bykernen,
dels – ifølge J. L. Wolf – skulle tjene »højloflig
Ihukommelse Dronning Anne Catharine, som
da lefvede, til et udødeligt Nafn udi Danmarck«. Bygningens fundament og grundvold
blev lagt, »men som Krigen (1611-13) angick,
fik den Bygning ingen Fremgang, og i midler
Tid Krigen varede, da bortkaldte Vor Herre

den S (alig) høyloflig Dronning aff Verden, der
med bleff det som det tilforn var. Oc samme
Platz til anden Borgerlig Bygninger aff Henrich
Møller forvent oc bebygget«.2
Kirkens planlagte beliggenhed var på et grund
stykke syd for Møntergade, omfattende dele af
grundene matr.nr. 108 og 109-17, Købmager
kvarter (fig. 2). Disse grunde ejedes 1653 af ren
temester Henrik Müller, som opførte 10 vånin
ger herpå.3
Bygningsarbejdet indledtes 27. aug. 1610 og
fortsatte indtil 10. nov. samme år. De medvir
kende murere og kalkslagere betaltes for ar
bejde ved fundamentet til »dend nye Kiercke,
hans Mayt. aff grunnden will lade opmure
weed Mønnten«, efter bygmester Bertell Lan
ges kvittering. Til fundamentarbejdet medgik
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1619 indviedes den nye Holmens kirke, der var
indrettet i Bremerholms gamle ankersmedje.
(DK. Kbh. By, 2, s. 3).6
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for murernes vedkommende 258½ manddage,
for kalkslagernes 191½ manddage.4
Herefter synes arbejdet at være gået i stå, og
1620 blev fundamenterne atter fjernet. Redska
ber til opbrækning af fundamentstenene udle
veredes i januar 1620,5 og 29. april fik stensætter
Madzs Søfrensen Hommel 200 dlr. for at have
optaget fundamentet.4 I stedet for kirken ved
Mønten kunne en midlertidig kirkesal på Bremerholm tages i brug 14. nov. 1617, og 5. sept.
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THE CHURCH BY THE MINT (C. 1610)
King Christian IV decided about 1610 to build a
church near the old Mint (Møntergård), south
of Møntergade (fig. 2). The church was to
serve the east part of Copenhagen. Work on the

foundations began in the autumn of 1610, but
due to the war with Sweden 1611-13 building
activities came to a halt. The foundations were
removed in 1620.
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S. ANNA ROTUNDA
NOTER S. 261

Historisk indledning. Ved planlægningen af byde
len Ny-København nord for den middelalder
lige bykerne i årene efter 1625 var opførelsen af
en kirke og anlæggelsen af en kirkegård et na
turligt led. Allerede 26. april 1625 befalede
Christian IV Københavns bystyre, at det skulle
finde en belejlig plads uden for Østerport til en
kirkegård, »huor och i fremtiden kunde bequemmeligen en kirke settis«.1

I første omgang lader det dog ikke til, at der
blev taget konkrete skridt i denne retning, men
fra 1636 tog planlægningen fastere form, idet
der blev indsamlet penge til kirkebyggeriet (jfr.
ndf.). 1640 begyndte byggearbejderne på en
monumental tolvkantet kirke, og i de følgende
år indtil udgangen af 1643 blev der arbejdet in
tensivt på bygningen, hvis ydermure synes at
have nået fuld højde, inden byggeriet blev stil-
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let i bero på grund af Torstenssonkrigens pen
gemangel. Efter 1643 blev der ikke bygget
mere på kirken, men den indgik stadig i den
reviderede byplan for Ny-København, som
blev fremsat 1649 (s. 247). Først o. 1660 blev
kirkebyggeriet endelig opgivet. 1662 erhverve
des ruinen af oberst Henrik Rüse (Rüsensteen),
som i dette og det følgende år fjernede alle re
ster af bygningen.
Finansieringen af byggeriet skete ved ind
krævning af penge fra sognekirkernes behold
ninger. En erklæring om hver enkelt sognekir
kes kapital og indkomst blev efteråret 1636 af
krævet lensmænd og kapitler i Danmark og
Norge, eftersom der skulle bygges to kirker i
København (S. Anna Rotunda og Trinitatis).2
En indsamling af beløb fra kirkebeholdnin
gerne på Sjælland, Fyn, Lolland-Falster og
Skåne fandt sted foråret 1637.3 20. dec. 1639 op
krævedes halvdelen af beholdningerne ved lan
dets kirker til samme formål.4
Foruden kirkebeholdningerne fik den nye

kirke del i de toldafgifter, der siden 1627 havde
været pålagt af hensyn til byggeriet af skansen
ved S. Annæ Bro, men som efterhånden også
blev udnyttet til finansiering af Nyboder og an
det byggeri i området.5
Forskellige navne blev knyttet til kirken i
Ny-København. 2. juli 1640 omtales den kirke,
der anlægges til søfolket, »Baadtzmandtz kiircken«, og 29. okt. 1641 nævnes den kirke, der
bygges ved Bådsmandsboderne i København.6
Ofte betegnes kirken blot efter sin beliggenhed:
»kirken uden for byen« (24. juni 1640),7 »kirken
ude ved min have« (19. dec. 1640),8 »den ny
kirke uden(for) Østerport« (27. jan. 1647)9
o.s.v. Andre gange er det kirkens form, der er
navngivende, idet den betegnes som den
»runde« eller »trinde« kirke (f.eks. 31. dec.
1636,10 og 27. febr. 1641).11 Det helgennavn,
hvorunder kirken siden skulle blive kendt, op
træder første gang i et kongeligt brev 27. febr.
1641, hvor Christian IV fastslår, at kirken skal
kaldes S. Annæ kirke og bebyggelsen omkring
»per consequens« S. Annæ By.11 Det kan virke
overraskende, at den ivrigt protestantiske
konge opkaldte sin ny kirke efter en katolsk
helgeninde, men navnet er simpelthen overta
get fra den ældre lokalitet S. Annæ Bro, med
forbindelse til det middelalderlige S. Annæ ka
pel, der lå i samme område (jfr. s. 36). Det er
endvidere muligt, at erindringen om den 1612
afdøde dronning Anna Cathrine spillede ind
ved navngivningen (jfr. Kirken ved Mønten,
s. 241).12
I den følgende tid anvendes kirkens officielle
navn af og til, undertiden udbygget med en
latiniseret angivelse af bygningens form:
S. Anna Rotunda (juni 1643 og jan. 1649).13 I
daglig tale viste betegnelsen »den runde kirke«
sig mest populær, og den overførtes endda på
Trinitatis kirke, da denne efter 1660 overtog
den runde kirkes sogn (jfr. ndf.), men i de føl
gende århundreder vandt S. Anna Rotunda ef
terhånden hævd som det rette navn på Chri
stian IV.s ambitiøse kirkeprojekt i Ny-Køben
havn.
Skønt S. Anna Rotunda aldrig blev fuldført,
nåede den at få afstukket sit eget sogn, hvis
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præcise udstrækning inden for Ny-København
dog ikke kendes. Da kirken blev endeligt op
givet 1660, overførtes sognet ved et kongebrev
af 14. juni til Trinitatis kirke med undtagelse af
de bygninger, der i forvejen var lagt til andre
kirker.14 Sidstnævnte bestemmelse førte til 26
års trætter med Vor Frue, S. Nikolaj og Hol
mens kirker, som alle gjorde krav på dele af det
gamle S. Anne sogn. Striden afgjordes omsider
2. marts 1686, og af bestemmelserne ved denne
lejlighed fremgår, at det gamle sogn for
S. Anna Rotunda i al fald må have omfattet den
vestlige del af Ny-København mellem Borger
gade og volden, som nu kom til Trinitatis
kirke.15 Området øst for Borgergade lå under
S. Nikolaj sogn, og det er uvist, om dette af
spejler et oprindeligt forhold (jfr. DK. Kbh. By
1, s. 459f.). Endelig havde Nyboder en særstil
ling, idet Holmens kirke her hævdede sine
gamle rettigheder som sognekirke for flådens
folk. Bestemmelserne herom fra 1617 havde
kirken siden fået stadfæstet og udbygget 1623,
1632 og senest 14. april 1649.16 Opførelsen af
S. Anna Rotunda lå mellem de to sidstnævnte
datoer, og det må i denne mellemperiode have
været tanken, at den ny kirke helt eller delvis
skulle overtage Holmens kirkes betjening af
flådens folk, og i al fald af Nyboder. Det frem
går af nogle af betegnelserne, der anvendtes om
kirken: den kirke, der anlægges til søfolket,
bådsmandskirken eller kirken ved bådsmandsboderne.6 Da byggeriet gik i stå, blev sognepla
nerne åbenbart opgivet, og Holmens kirke
kunne få sine rettigheder bekræftet.
Der udnævntes også en præst til kirken. Al
lerede 17. febr. 1642, da Christian IV forhørte
sig om udgiftsposterne på rigets regnskab,
nævnte han i forlængelse af det kirkelige perso
nale ved Slotskirken og Holmens kirke også –
med et nota bene – »Den Prest Och hans kapel
lan, som skal Boe ued kyrcken ude ued S. Anne
Broe«.17 Året efter, 26. april 1643, blev Marcus
Christensen, sognepræst i Karleby på Falster,
beskikket til præst ved S. Anna Rotunda, og
endnu 1647 nævntes han som designeret præst
ved kirken. Han forblev dog i praksis ved sit
falsterske embede, indtil han 1650 blev præst i
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Fårevejle, og herefter har der næppe været no
gen præst knyttet til S. Anna Rotunda.18 Ved en
enkelt lejlighed kom der dog til at foregå en
kirkelig handling ved den ufuldendte kirkebyg
ning, idet en præst under Københavns belejring
27. aug. 1658 uddelte velsignelsen til byens for
svarere på dette sted.19
Beliggenhed og kirkegård. 26. april 1625 påbød
kongen, at der skulle udvælges en passende
grund uden for Østerport til en kirkegård,
hvor også senere en kirke kunne rejses.1 Kirke
gårdens placering var kun angivet løseligt: den
skulle ligge mellem svovlhuset (som lå omtrent
ved det nuværende hjørne af Fredericiagade og
St. Kongensgade) og »veyen«, og måtte ikke
ligge til hindring for den påtænkte skanse ved
S. Annæ Bro. Den omtalte vej kan være Helsingørvejen, som udgik fra den gamle Øster-
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port, løb i en bue op forbi det nordøstlige
hjørne af Rosenborg Have og fortsatte over
Sortedamsdæmningen nordpå. En nærmere be
stemmelse af kirkegårdens påtænkte placering
er ikke mulig, og der findes ingen oplysninger
om, at kirkegården virkelig blev anlagt.20
1625 havde planerne for Ny-København
endnu næppe taget form. Et par blokhuse var
1624 anlagt ved S. Annæ Bro til sikring af flå
dens leje, og S. Annæ skanse var, som det
fremgår af brevet, projekteret, men først
1627-29 udarbejdedes nærmere planer for den
ny bydel (fig. 5). En forsvarsvold blev udstuk
ket fra den gamle Nørrevold til S. Annæ
skanse, og inden for denne nye voldlinie pro
jekteredes en bydel med en centraliseret grund
plan i bedste overensstemmelse med renæssan
cens byidealer. Byplanen var opbygget om
kring en ottekantet centralplads, hvorfra ligeløbende veje udstrålede, i princippet sigtende
mod forsvarsvoldens bastioner. I praksis lod
denne idealiserede centralplan sig kun dårligt
indpasse i det uregelmæssige areal, der stod til

rådighed. Kun i det nordvestlige parti mellem
Rosenborg og S. Annæ skanse kunne det plan
lagte vejnet udfolde sig, mens de øvrige ¾ af
planen blev ganske uregelmæssige på grund af
hensynet til skansens yderværker, den sumpede
kyst, Rosenborg Have og tilslutningen til det
gamle vejnet i middelalderbyen. Ikke desto
mindre blev den polygonale byplan lagt til
grund ved anlægget af Nyboder, hvis længer
strakte sig mellem tre af de nordgående radial
gader.21 Også i projekteringsfasen for S. Anna
Rotunda kan denne byplan have været gæl
dende, men på det eneste bevarede kort med
polygonalplanen (fig. 5) er placeringen af en
kirke ikke angivet – hverken ved centralplad
sen, hvilket ville være i overensstemmelse med
renæssanceidealerne, eller på kirkens senere
plads i en karré inden for den nyanlagte Øster
vold.
Kirkens beliggenhed er første gang angivet
på en revideret plan for Ny-København fra
o. 1640, det år, hvor byggearbejderne på kirken
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begyndte (fig. 6). Byplanen opererede med en
bibeholdelse af skrågaderne gennem Nyboder,
mens resten af bydelen opdeltes efter skakbræt
princippet med ligeløbende, krydsende gade
net. I den vestlige del lå kirken tæt inden for
Østervold, midt på en åben, trapezformet
plads, hvis vestside blev skråt afskåret af vold
gaden, mens fire ligeløbende gader udmundede
i pladsens retvinklede nordøst- og sydøsthjørne. Kirken lå afskærmet af bebyggelse på
de tre sider ind mod byen, og der er ingen
særlig markering af en kirkegård.22
1649 godkendte Frederik III et nyt byplan
projekt, som var udarbejdet af ingeniør Axel
Urup (fig. 7). Hele Ny-København skulle nu
opdeles i et regelmæssigt skakbrætmønster, og
kun en enkelt skrågade gennem Nyboder måtte
nødtvungent bibeholdes. Ved havnefronten
planlagdes en langsgående kanal parallelt med
kysten, samt en tværkanal med kajgader på
begge sider helt ind til den nuværende St. Kongensgade.
Også kirkens omgivelser ændredes. Pladsen
omkring kirken fik regelmæssig rektangulær
form (o. 120 × 140 m) ved indføjelse af nogle
ekstra parceller, og gadenettet ændredes, så kir
kebygningen kom til at ligge som point de vue
for enden af det retliniede gadeforløb Kanalgaden-Kirkegade.23 Navneændringen af de gamle
Nybodergader Nellikegade, Bjørnegade og Ka
ninstræde til Kirkegade viser klart den centrale
rolle, som den monumentale kirke tænktes til
delt endnu i 1649, skønt byggeriet på dette tids
punkt havde ligget stille i nogle år.
Mens der ikke skete mere med kirkebygge
riet, blev der 23. jan 1654 indviet en kirkegård i
området ved S. Anna Rotunda, som et anneks
til Holmens kirkegård.24 I de følgende år blev
kirkegården flittigt brugt til begravelser, særlig
for mindrebemidlede og flådens mandskab.
1656 skal 403 personer være blevet begravet på
»den runde kirkegård«, svarende til ca. 30,5%
af alle begravelser i København dette år.25 En
stor del af de hollandske soldater, som omkom
under undsætningen af København 1659, blev
antagelig ligeledes jordet her.26 Nogen høj sta
tus som begravelsesplads havde kirkegården
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dog ikke: 16. nov. 1659 blev forstanderen for
Runde kirkes kirkegård pålagt at anvise en
gravplads til en henrettet forbryder på kirke
gården.27
17. april 1662 skødede Frederik III den jord,
hvorpå den runde kirke stod, til oberst Henrik
Rüse, som året før var udnævnt til leder af be
fæstningsarbejderne i København.28 Sydsiden af
jordstykket mod Rosenborg have målte 322
alen, vestsiden mod volden 384 alen, nordsiden
180 og østsiden 358 alen (henholdsvis ca. 202,
241, 113 og 224 m). Grundstykket svarer til den
nuværende karré, der afgrænses af Sølvgade,
Øster Voldgade, Stokhusgade og Rigensgade
(fig. 4). S. Annæ kirkegård, som helt eller del
vist udfyldte dette område, må efter afhændel
sen af grundstykket til en privatperson være
ophørt med at fungere som begravelsesplads.
Det skal formentlig ses i denne sammenhæng,
at Henrik Rüse 13. april 1662 fik besked på at
afmåle to nye kirkegårde, uden for henholdsvis
Nørre- og Østerport.29 En ny Holmens kirke
gård uden for Østerport blev indviet 10. aug.
1666.30
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I slutningen af 1662 fik oberst Rüse til op
gave at udarbejde en ny plan for bebyggelsen af
Ny-København. Hans plan, som i store træk
blev realiseret, repræsenterer en modifikation af
Urups plan fra 1649, idet projekterne til havne
front og kanaler blev opgivet, ligesom to af de
tværgående gader bortfaldt. Endelig rummede
planen den væsentlige ændring, at S. Anna Ro
tunda med tilhørende pladsanlæg og gadenet
definitivt blev opgivet.31 I stedet opstod det før
nævnte grundstykke, som Rüse selv havde er
hvervet i foråret 1662.
Da Rüse var kommet i besiddelse af S. Annæ
kirkeplads, opførte han på den østlige del af
grundstykket mod Rigensgade, omtrent ud for
Fredericiagade, en firfløjet gård til privat be
boelse, med anvendelse af materialer fra den
nedbrudte kirke (jfr. ndf.). Da Henrik Rüse
30. juli 1677 lod gård og grundstykke afhænde
til Generalkommissariatet med henblik på ind
rettelsen af et kvæsthus for landetaten, var hans
gård med tilhørende udhuse og stalde endnu

eneste bebyggelse på grunden, og først 1684
var en ny hospitalslænge syd for Rüses gård
ved at være fuldført.32 Bebyggelsen koncentre
rede sig således om den østlige del af grunden,
som i øvrigt lå øde hen og fortsat gik under
betegnelsen S. Annæ kirkegård.
Trods navnet kan grundstykket ikke have
været benyttet som kirkegård, men brugtes
nærmest som losseplads og lergrav. Da en
runddel ved Rosenborg have 1667 skulle op
fyldes, fik ingeniøren således besked på at tage
materialerne hertil af den jord, som endnu er til
overs på generalmajor Rüses plads, hvor »dend
runde kircke staaet haffuer«33 1682 beskrev et
inventarium pladsen og kirkegården, som til
hørte kvæsthuset og lå »aaben og uindhegnet,
under Fæfode, hvorved Folk er given Lejlighed
Ler der sammesteds at opgrave og i Mængde
med Heste og Vogne til deres Bygnings For
nødenhed at lade bortføre, hvilket ikke saaledes
uden Pladsens Fordærvelse synes at kan tilste
des«.34
I forbindelse med den frygtelige pest i Kø
benhavn 1711 blev kirkegården atter for en kort
periode taget i brug efter sin oprindelige be
stemmelse, uden at det dog ændrede væsentligt
på områdets sædvanlige uordentlige tilstand. I
al fald beskrives ved samme lejlighed en grund,
der lå umiddelbart op til kirkegården, på sydsi
den af Stokhusgade, som et »uopfyldt Sted, af
Vand og mange slemme Ting af Skarn og andet
belagt«.35 Det var omtrent på denne plads, at
Frederik IV. s Stokhuskompleks opførtes
1722-26 (jfr. s. 148).36 På grundstykkets nord
østlige del, nær hjørnet af Stokhusgade og
langs Rigensgade blev 19. maj 1714 oprettet en
plantage, der skulle levere beplantningen til de
københavnske volde.37 Den sydvestlige del af
området beholdt derimod betegnelsen S. Annæ
kirkegård og lå som en åben plads i endnu et
halvt hundrede år (fig. 9). Den tjente delvis
som losseplads, men fungerede også som eksercerområde for byens regimenter.38 1754 gik
enkedronningens køer og græssede på den
gamle kirkegård.39 Den græsklædte grund for
blev ubebygget og beholdt sit kirkegårdsnavn
indtil 1767, hvor den nye Sølvgades kaserne
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opførtes her. Den sidste lille rest af S. Annæ
kirkegård mellem kasernen og Stokhuset blev
1770 overladt landetaten.40
BYGNINGSHISTORIE
Efteråret 1636 indledtes som nævnt bestræbel
serne på at skabe en økonomisk baggrund for
opførelsen af S. Anna Rotunda. Samtidig blev
de tidligste forarbejder udført. Man må derfor
antage, at der på dette tidspunkt har foreligget
et første udkast til kirken, under hvilken form
det så end har været.
I regnskabet for Kronborg hammermølle
indførtes 1636, at kongen »mundtlig os befallett, att forferdige paa Hammermüllenn Sechs
Jernn Stenger, som schall vere indenn vdj di
piller der schall støbis thill dend nii kirke som y
Kiøbenhaffuen schall biugges».41 De seks jern
stænger, der skulle danne kerner ved støbnin
gen af metalsøjlerne, var oprindeligt alle 18 alen
lange og fire tommer tykke, men senere be
stemte kongen, at den ene af dem skulle brydes
i stykker og ændres. Den blev i stedet 16 alen
lang og 5 tommer tyk, forsynet med gennem
boringer for hver »threj Karter« (¾ alen). Ialt
medgik til de seks stænger 8864 kg. gammelt
jern.
Ifølge afregning af 24. dec. 1636 leverede
Willem Mortensen 120.000 Helsingør mursten,
»som er forbruggt thill Enn Ny Giett Offuen,
Pellerne thill dend Runde Kircke schulle støebis
vdj«. I den tilhørende kvittering nævnes lige
ledes ovnen, som pillerne »schulle haffue voren
støbt vdj«.10 Af ordvalget fremgår, at støbnin
gen ikke blev gennemført, og de seks kerne
stænger lå da også ubrugte på hammermøllen
endnu 10. dec. 1640.41 Deres senere skæbne er
uvis, eftersom hammermøllens regnskaber for
de følgende årtier er gået tabt.
Skønt projektet således strandede, i al fald i
første omgang, har det stor interesse ved at vise
Christian IV.s personlige engagement i projek
teringen af den nye kirke. Hans mundtlige be
faling til hammermøllen tyder på, at kongen
selv stod bag de uortodokse eksperimenter med
høje, støbte metalsøjler. Væsentligt er det også,

249

at kirkens runde plan og interiørets slanke søj
ler – to karakteristiske træk ved det senere på
begyndte bygningsværk – allerede indgik i
dette tidlige projekt.
Det egentlige byggeri tog først sin begyn
delse 1640. 24. juni gav Christian IV fra Glück
stadt besked til rigshofmester Corfits Ulfeldt
om at stille byggeriet af Nyboder i bero for
dette år og forvare stenene til kirkebyggeriet,
indtil kongen selv kom til København. Der
kunne dog ikke begyndes på kirken, før kon
gen havde set »Skabelunen«.7 Skabelonen må
repræsentere et forholdsvis nyt projekt, som
kongen endnu ikke havde godkendt, men
grundtrækkene i kirken lå åbenbart nogenlunde
fast. I al fald skrev kongen atter 2. juli, mens
han stadig var i Glückstadt, at Corfits Ulfeldt
skulle bestille gotlandske sandsten til listerne
omkring kirken, samt »tiil wiindeerne (vindu
erne), som bliiffuer temmelige mange, Item tyl
tree Porther Och en liiden dør«. I øvrigt agtede
kongen sig snart til København for at gøre
anordning om kirken »som skall anleggis til
Søefolckitt«. Han bad desuden Corfits Ulfeldt
om at skaffe sten og kalk, »saat(!) leg dermed
kunde giørre En begindelse«.6
Hvem arkitekten til det usædvanlige kirke
projekt var, lader sig ikke aflæse af kilderne. Da
der som nævnt ovf. allerede 1636 må have fore
ligget et udkast, der fastlagde bygningens
grundform og støttestystem, er det nærlig
gende at pege på kongens bygmester Hans van
Steenwinckel den yngre. Derimod er det ude
lukket, at han kan have bidraget til den skabe
lon, der forelagdes sommeren 1640, idet han
allerede august 1639 afgik ved døden. Heller
ikke hans efterfølger, Lennart Blasius kan
komme i betragtning her, eftersom han først
ankom til København 1641. I øvrigt er det
uvist, om skabelonen repræsenterede et radikalt
nyt forslag eller blot viste variationer i detal
jerne af det første udkast. Man må desuden
tage det for givet, at Christian IV selv har med
virket aktivt i fastlæggelsen af forskellige en
keltheder (jfr. forsøgene med metalsøjler s. 249
og anbringelsen af døre og vinduer under kæl
derhvælvene s. 251).
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Da kongen havde godkendt skabelonen, blev
der snart efter – antagelig i slutningen af juli
1640 – indgået kontrakt med et konsortium,
bestående af Jacob Madsen, borger på Christi
anshavn, Jonas Heinemark, tolder i Helsingør
og Jørgen Andersen, borger sammesteds. Jacob
Madsen og Jørgen Andersen var i forvejen
medlemmer af det konsortium, der siden 1636

forestod opførelsen af Nyboder, og de havde
allerede i den forbindelse 8. maj og 8. juli mod
taget ialt 10.000 rdl. til brug ved »kirkens byg
ning ved S. Anne bro«.42 Den nye kontrakt, der
alene drejede sig om kirkens opførelse, er ikke
overleveret. Men af konsortiets afregning
fremgår, at de tre borgere havde forpligtet sig
til at forestå det egentlige murerarbejde og da
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afregningen tager sin begyndelse 27. juli 1640,
angiver dette vel det omtrentlige tidspunkt for
kontraktens indgåelse.43
Kongen havde selv »i begyndelsen« ladet be
koste nogle arbejder »i grunden«.44 Her er for
mentlig tale om fundamentgravningen, som
Thomas Voldmester udenfor det egentlige byg
geregnskab betaltes for i tidsrummet 27. maj
1640 -8. maj 1641.42
Den første omtale af stilladstømmer i bygge
konsortiets afregning er fra 13. aug. 1640,45 men
arbejderne i årets sidste del har snarest omfattet
indsamling af byggematerialer end byggeri på
kirkens mure. I al fald erklærede kongen
26. august, at en kontrakt om murværket i kir
ken kunne vente, indtil den ny bygmester
(Lennart Blasius) ankom,46 og denne havde
endnu 11. dec. ikke indfundet sig i Køben
havn.47 Allerede fra 11. okt. gik et arbejdshold
af overvejende kvindelige pligtsfolk i gang med
at tildække »kirkemuren« med mursten som
værn mod vinterens vejrlig, og da arbejdet var
afsluttet o. 25. nov., lå byggepladsen stille for
dette år.48 Når arbejdet udførtes af pligtsfolk og
ikke som i de følgende år af murermester Ras
mus Nielsens folk, tyder det på, at der endnu
ikke var indgået kontrakt om murerarbejdet.
Bygningen nåede næppe over fundamenthøjde.
Christian IV var imens i gang med at træffe
foranstaltninger til fremskaffelse af pillerne i
kirkens indre. 1. nov. 1640 anmodede han en
række lensmænd om at oplede store kampe
sten, som kunne være tjenlige til at hugge piller
af til en ny kirke i København. Når stenene var
fundet, skulle kongen have besked, så han
kunne sende stenhuggeren ud og tilhugge
dem.49 Lensmændene havde imidlertid svært
ved at finde kampesten af passende størrelse,
og Christian IV måtte i et brev til Corfits Ul
feldt 19. dec. 1640 forklare sig nærmere: Kampestenspillerne behøver ikke være af et stykke,
»som ieg fornemmer, att dii (lensmændene)
leeder Epther. Mens aff saa mange støcker, som
di kan faa dem aff. Ieg uyl nocksom komme
tylrette dermed, naar dii skal brugis«.8
Situationen ved udgangen af 1640 var den, at
fundamenterne var gravet – og den tolvkantede
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grundplan og dens dimensioner derved lagt
fast –, arbejdet med at skaffe materialer igang,
men selve murerarbejdet ikke begyndt. Af
Christian IV.s brev 2. juli fremgår, at kirken
foruden »temmmelig mange« sandstensindfattede vinduer tænktes udstyret med tre store
indgangsporte og en lille dør, ligeledes med
sandstensindfatning. Desuden skulle der være
sandstenslister omkring kirken, og indvendig
var det tanken, at kirkens loft skulle bæres af
granitsøjler. De følgende års byggeri bragte
imidlertid flere væsentlige ændringer af byg
ningens udformning.
1641
begyndte det egentlige murerarbejde,
som udførtes af murermester Rasmus Nielsen.
To murstykker på kirkens sydside, begge 9 alen
høje og 11 alen lange, nåede at blive opført,
men derpå skete en væsentlig ændring af pla
nerne for kirken. De to opførte murstykker
måtte rives ned igen, fordi kongen »bleff ge
sinnt« at ville have døre og vinduer under
hvælvingerne.43 De omtalte hvælvinger skulle
danne et amfiteatralsk underlag for kirkens sto
lestader og hvile på radiære mure, som løb fra
kirkebygningens ydermure. De lave, overhvælvede rum, som opstod mellem de radiære
mure, var åbenbart i den oprindelige plan fra
1640 ikke tænkt udnyttet, men fik nu hver vin
due og dør i ydermuren og skulle vel tjene som
gravkrypter. I stedet for de fire kirkedøre, som
kongen omtalte 1640, fik kirken 26 almindelige
og to store kirkedøre.50
Resten af året rejste ydermurene sig efter den
reviderede plan. Pligtsfolk kørte tømmer til
stilladset ved kirken,51 og klejnsmed Adam
Brandenberg leverede talrige murankre, -stabe
ler og -hager, samt vinduesjern og -stænger.52
1641
må det også være bestemt, at pillerne i
kirkens indre skulle hugges af gotlandsk sand
sten og ikke som tidligere fastlagt, af kampe
sten. Christian IV gav 29. okt. 1641 besked til
lensmanden på Gotland, Holger Rosenkrantz,
om snarest muligt at fremskaffe de gotlandske
sandsten, som var bestilt hos ham til kirken, og
at melde, hvornår de var færdighuggede, så der
kunne sendes skib efter dem.53 De hugne got
landske sandsten til pillerne kørtes maj til sep-
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tember 1642 fra aflosningspladsen ved S. Annæ
bro og op til kirken, hvor 11 pligtsfolk var be
skæftigede bl.a. med at »indbære dii store Gullandsbehuggen stinn til Pillerne«.51
I øvrigt omfattede arbejdet fra maj til okto
ber opbygning af det store stillads inde i kir
ken, som skulle anvendes ved rejsningen af de
indre piller og ved hvælvslagningen. Stilladset
havde 24. okt. nået en sådan højde, at afreg
ningerne ikke taler om at rejse stillads, men om
at bære tømmer op på »den øffuerste Stillingh«.51 Året igennem blev der i øvrigt leveret
talrige murankre m.v. af Jørgen Güntzel.54 Ved
vinterens komme overdækkedes murene, og
der sattes et skur over tårnet.
Også for 1643 udgør pligtsfolkenes afregnin
ger en god kilde til arbejdets fremadskriden.
20. marts – 15. april kørte de gotlandske, hugne
sten til kirken, mens de maj-september trans
porterede tømmer til stilladser, samt jernankre
til de indvendige piller og hvælvene. De store
jernankre, som grovsmed Jørgen Güntzel le
verede efter kontrakt af 11. marts 1643,54 blev
båret ind i kirken og oplagt på murene.
4.-9. sept. transporterede pligtfolkene »wasserklincken«, vandfaste klinker, hvormed de øverste hvælv skulle opmures.51 I kirkens indre rejste
det store stillads sig, udført af tømrer Daniel
Baldthersen af 20 og 16 alen gotlandsk tømmer,
med fodstykker, murbuer, stolper og kryds
bånd, ovenpå beklædt med fyrredeller, »at Muermesteren skal sette Buerne til Huelffuingerne
paa ...«.55 Murermester Rasmus Nielsen havde
i mellemtiden rejst 31 af de 48 hvælvbærende
søjler i kirkerummet. Det drejede sig om 19 af
24 søjler i yderste søjlekrans og alle tolv søjler i
mellemste søjlerække.56 Øverst på det store
stillads var en del af hvælvskabelonerne rejst
med assistance fra pligtsfolkene,51 og Rasmus
Nielsen havde muret seks »Anfanger, som ehr
begyndt till de Øffuerste Huelffuinger Som ehr
muret med Klinker och Seement ... Med Stil
ling och Bower(buer)«.56 Overhvælvningen af
kirkerummet var således godt i gang, og der
arbejdedes ikke mere på kirkens ydermure,
som antagelig havde nået deres fulde, planlagte
højde. I tårnet opførtes to hvælvinger, hvoraf

den nederste blev dækket af et murstensgulv,
og 6. nov. 1643 blev der bestilt otte stk. 12 alen
fyrretømmer til bjælker i tårnet.45 Da arbejdet
sluttede for vinteren, blev der rejst et skur over
tårnet, og alle kirkens mure, samt alle hvælvin
ger i kirken overdækkedes med mursten.48
Herefter gik arbejdet helt i stå, vel under ind
tryk af Torstenssonskrigens trængsler. Da af
regningerne for perioden 27. juli 1640 – 26. maj
1646 fremlagdes af byggekonsortiet, indeholdt
de ingen arbejder efter 1643. Derimod blev der
solgt ud af beholdningerne til kirkens byggeri.
Jacob Madsen havde efter rigshovmesterens or
dre taget beholdningen ved kirken på 200.000
hollandske mursten og 200 læster kalk til sig,57
og han overlod 14. april 1646 40.000 mursten
og 60 læster norsk kalk af dette forråd til den
udvalgte prins Christians fornødenhed.58
1645 foretog tømmermester Hans Ahnemøller en opmåling af det murværk, som bygge
konsortiet havde opført.43 En genpart af
samme, med anførelse af Rasmus Nielsens mu
rermesterløn,
er
signeret
af
Ahnemøller
56
10. april 1645. Det er tydeligt, at der på dette
tidspunkt ikke umiddelbart var planer om at
fortsætte byggeriet, og at regnskabet for byg
geriet kunne afsluttes. Ikke desto mindre ind
gik kirkebygningen som nævnt stadig i pla
nerne for Ny-København 1649 (jfr. fig. 7), så
det har vel været tanken at genoptage byggeriet
på et senere tidspunkt, når rigets finansielle for
hold havde bedret sig.
Nedrivningen. Fra 1643 stod kirken urørt med
stilladserne til hvælvslagningen i sit indre, ind
til 14. febr. 1658, da Albertus Bygmester (Al
bert Matthiassen) fik besked på næste dag at
lade tømmermændene nedtage de stilladser,
som endnu fandtes inden i den runde kirke
uden for Østerport.59
15. juni 1660 fik borgmestre og råd på Chri
stianshavn kongebrev om at måtte hente sten i
S. Anne kirke, som åbenbart tænktes anvendt
som stenbrud.60 Den kom dog siden i hæn
derne på oberst Henrik Rüse, der som ovenfor
nævnt fik skøde på grunden 17. april 1662,28
men allerede tidligere dette år var i besiddelse
af kirkebygningen. 22. febr. rapporterede den
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Fig. 11. S. Anna Rotunda og Nyboder. Udsnit af den hollandske marinemaler Willem van de Veldes tegning af
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svenske gesandt, at Henrik Rüse havde tilhand
let sig den runde kirke »i den hensigt deraf at
ville lade giøre et Vaaningshus«.61 Svenskerens
formulering er blevet udlagt således, at ober

Danmarks Kirker, København

sten påtænkte at indrette sig en bolig i selve den
tolvkantede kirkeruin, men det er usandsyn
ligt.62 Ordene betyder snarere, at våningshuset
skulle bygges af kirkens materialer, og en må
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ned efter arbejdede Rüse i al fald flittigt på kir
kens nedbrydning.63 De følgende år lod han
opføre en firelænget gård til sig selv på kirkens
gamle område, ud mod Rigensgade. I hoved
bygningen indgik genbrugte materialer fra
S. Anna Rotunda i form af fire ottekantede
sandstenssøjler (jfr. ndf.).
Andre materialer fra kirken blev anvendt ved
de store byggearbejder, som Rüse fra 1661 ud
førte på Kastellet. Den svenske gesandt indbe
rettede 22. marts 1662, at Københavns borgere
var bedrøvede over at miste kirken til fordel
for et citadel, hvis kanoner kunne bestryge by
ens gader og holde borgerne i skak.63 Jernet,
som var i behold af den nedbrudte kirke, fik
søkvæsthuset 1662 lovning på til dets bygnings
forbedring. Værdien af det lovede jern anslog
kapellan ved Holmens kirke Henric Madsen
Wallensbech til 150 rdl., men »formedelst visse
indløbende Omstændigheder« lykkedes det al
ligevel ikke at få jernet udleveret.64
20. maj 1663 var turen kommet til tårnet, der
var så meget kraftigere end den øvrige kirke, at
Tøjhuset måtte udlevere fire tønder krudt,
hvormed Rüse samme dag lod tårnet sprænge i
luften.65 1664 omtales pladsen, hvor den runde

kirke stod.66 Alle rester af kirken var nu for
svundet, og sløjfningen var uhyre grundig.
Udgravningerne 1925 og 1932 viste, at der ho
vedsageligt kun var svage fundamentspor og
ganske enkelte mursten tilbage af det kæmpe
mæssige bygningsværk.
†Model. Allerede i Christian IV. s brev af
24. juni 1640 omtales den skabelon, som kirken
skal gøres efter.67 Med skabelon kan efter tidens
sprogbrug forstås såvel tegning som model.68
Revisionskommissionen påtalte siden, at den
ikke fik forevist den »Modell«, som kirken
skulle forfærdiges efter.44
En model af kirken indgik i Det kongelige
Kunstkammer.69 Protokollen fra 1737 nævner
som nr. 91 i modelkammeret: »Modellen til
Runde-Kirke, som tilforn har staaet på
St. Anne Kirke-Gaard her i Kiøbenhavn, men i
Beleiringen er blevet afbrudt«. Det er første di
rekte omtale af modellen, men den kan være
blandt de 17 modeller af kirker og huse, der
uden nærmere specifikation optræder i proto
kollen 1773-74.
1775 var modellen forfalden, og ved en auk
tion 8. maj 1811 blev den beskadigede kirkemo
del, sammen med en model til en trappe, solgt
til kattuntrykker og farver Johan Wilhelm
Grundtvig for 3 rdl., 3 sk.
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YDRE
Kirkebygningen (fig. 10, 14-15) var opført over
en tolvkantet grundplan med en omkreds på
312 alen (ca. 197 m) og et tværmål på 100 alen
(ca. 63 m). I vest var tilføjet et kvadratisk tårn
med sider på 12 alen (ca. 7,6 m). To halvcirku
lære trappebygninger sprang 2,9 m frem på
hver side af tårnet, antagelig midt på dets nordog sydside. Hvis de stod i hjørnerne mellem
tårn og kirke, ville de forstyrre de døre og vin-

duer, som fandtes i kirkens to vestfag på hver
side af tårnet.
Ved kirkens tolv hjørner og midt på hver
side fandtes støttepiller, som opdelte murene i
24 fag. Midtpillen i vest var vel udeladt af hen
syn til tårnet, som i øvrigt selv havde fire støt
tepiller.
Kirkemurene var 25½ alen (ca. 16,1 m) høje,
men kun 5 kvarter (ca. 79 cm) tykke. De tynde
mure afstivedes af støttepillerne, som havde
murens fulde højde.
Opmålingerne anfører en horisontal deling af
murene i tre zoner på 10, 10 og 5½ alen. Ind
delingen er antagelig overtaget fra murerens af
regninger og siger ikke noget præcist om stokværkshøjderne. Nederst var der mindre døre
og vinduer, herover de store kirkevinduer. På
Pufendorfs stik er murens øverste parti vist
som en lav attika over en klassisk entablatur,
leddelt ved pilastre i forlængelse af de nedre
støttepiller. Attikaen har i hvert fag beslagværksornamentik (fig. 13). Derimod mangler
attikaen på van de Veldes tegning (fig. 11), og
da van de Veldes tegning som helhed forekom
mer mest pålidelig, bør dens fremstilling nok
tillægges størst vægt.70
Om kirkens øvre afslutning vides i øvrigt
intet. J. L. Wolf nævnte 1654 kirkens tolv
»gavle«, men hermed må han have ment kir
kens sider.71 Den påtænkte udformning af kir
kens tag er uvis.72
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Nationalmuseet.

14.

Plan

af

Reconstructed plans by Charles Christensen. 14. Plan of the lower storey.

15. Plan of the second storey.

Materialer og teknik. Kirkens mure havde intet
egentligt fundament, men var opført direkte
ovenpå et kalklag over det faste ler. Kalklaget
bestemtes af Polyteknisk Læreanstalt til for
mentlig at være af en vulkansk cementart fra
Rhinområdet, tras. En prøve heraf indleveredes
til Nationalmuseet (inv.nr. D 75/1953).73 Ifølge
opmålingen 1645 var grunden under kirken 2
alen dyb og 1½ alen tyk. Tårnet, hvis tykkere
mure og større højde krævede en solidere fun
dering, fik et markstensfundament, som blev
påtruffet ved udgravningerne i 1920’rne. Grun
den under tårnet var 3 alen dyb og 3½ alen tyk.
Byggematerialet til kirken var gulbrændte
teglsten, kaldet hollandske mursten, hvis for
mat ud fra enkelte fund på kirketomten kan
bestemmes til 21 × 11 × 4,5 cm.
Et enkelt fragment af en teglsten blev ind
leveret til Nationalmuseet (inv.nr. D 74/1953).
Fragmentet, der er fundet i et par meters dybde
på kirkens grund, er hjørnestykket af en gul
teglsten med mørtel på langside, over- og un
derside.74 Brudstykket måler 14,5 × 6,9 × 4,5
cm. Kortsiden, der er bevaret i fuld højde, bæ
rer ingen mørtelspor, og stenen har antagelig
siddet som binder.

Kortsiden har tydelige spor efter rødfarv
ning, således som det kendes fra de teglsten,
der på denne tid anvendtes ved Rundetårn. Må
ske har S. Anna Rotunda på samme måde haft
murværk i krydsskifte med vekslende bånd af
gule løbere og røde bindere.75
Sandsten skulle efter planerne fra 1640 indgå i
murværket som »lister« omkring kirken, samt
som indfatninger om døre og vinduer.6 Der er
ikke bevaret sandstensdetaljer, som med sikker
hed kan henføres til S. Anna Rotunda. En pro
fileret †buesten, fundet i grunden ved kirken, er
opmålt af Charles Christensen.76
Endelig anvendtes talrige jernankre til at
binde murene sammen indbyrdes og til at kob
le dem med kirkens indre konstruktioner af
søjler og hvælv (jfr. ndf.).
Vinduer og døre. Den opførte bygning havde
vinduer i to stokværk. Forneden var der åb
ninger ind til de lave, overhvælvede kælder
rum, og herover fandtes de store kirkevinduer,
fordelt med et i hvert af kirkens fag. I samme
niveau fandtes også vinduer ind til kongens
stol, antagelig i kirkens mure på hver side af
tårnet.44
Vinduernes udformning vises forskelligt af
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Pufendorf og van de Velde (fig. 3, 11, 13). Pu
fendorfs fladrundbuede vinduer med jernsprosseværk ligner umiddelbart mest Christian IV. s
vanlige vinduesformer, mens van de Velde gen
giver vinduerne med en usædvanlig trekløver
bue. Måske har et særligt stavværk på afstand
givet dette indtryk.
Der var 24 kirkedøre, foruden en »stor« kir
kedør, en »dobbelt« kirkedør samt to døre ved
trappen.34 Placeringen af disse kendes ikke sik
kert. J. L. Wolf beskrev 1654, at der »er uden
paa Kircken en Dør til hver Hvelfning at gaa
ind oc ud aff«.71 Formentlig var de 24 kirkedøre
anbragt i hver sit fag hele kirken rundt, idet
deres placering i de to vestlige fag må have
været forskudt af hensyn til tårnet. De to trap
pedøre førte ind til trappebygningerne ved tår
net. Kongen havde egen hovednøgle hertil,34
og antagelig førte i al fald den ene trappe op til
kongens kirkestol (jfr. nedenfor).
Efter projektet fra 1640 skulle døre og vin
duer have sandstensindfatninger. Antallet af
døre og vinduer forøgedes kraftigt 1641 (s. 251),
og det er muligt, at man i den forbindelse har
indskrænket anvendelsen af sandstenskarme,
således som der var tendenser til i samtidigt
byggeri.77
Tårnet på kirkens vestside havde 26 alen
(ca. 16,4 m) høje mure med en tykkelse på 2½
alen (ca. 158 cm). De solide mure viser, at tår
net var planlagt til større højde. Fire udvendige
støttepiller havde samme højde som tårnet. Ved
byggeriets ophør bestod tårnet af tre stokværk,
hvoraf de to nederste var overhvælvede med
murede hvælv. Ovenpå nederste hvælv var lagt
et murstensgulv.
De to trappebygninger ved tårnet havde for
skellig højde. Den ene havde tårnets fulde
højde, mens den anden kun var 11½ alen høj og
åbenbart ikke skulle være højere. Den førte kun
op til 2. stokværk, og eftersom kongestolen
fandtes i 2. stokværks niveau, og kongen havde
egen nøgle til trappehusets dør, er det sandsyn
ligt, at den lave trappebygning skulle tjene som
kongens private adgangsvej til kongestolen.78
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INDRE
Plan. Kirkens indre rummede et kompliceret
system af mure og funderingspiller, der ud
gjorde underlag for de amfiteatralske stolear
rangementer og for de talrige søjler, som bar
hvælvet.
J. L. Wolf beskrev 1654: »... den Ny under
lige Kircke som staar i Bygning hvis Skabellun
er neden til trind som en Compas med alle sine
Streger hvor der ofver hver Streg er muret oc
giort en Hvelfning paa Jorden paa hvilcken
Hvelfning alle Stolene neder udi samme Kircke
sættes oc giøres skal ...«71 En stjenelignende
struktur i kirkens indre angav også Erik Dahlberg på sit spionkort fra 1658 (fig. 16).
Den bedste kilde til kirkens plan er imidlertid
Hans Ahnemøllers opmåling.43 Heraf fremgår,
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efter de kendte afbildninger og opmålinger ikke
markeret sig i bygningens ydre. Dets placering
er ukendt, men det er rimeligt at rekonstruere
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at kirken rummede 26 skråmure af 38 alens
længde under de hvælvinger, hvorpå kirkegul
vet skulle hvile. Hertil kom 26 mure mellem
hvælvene på 39½ alens længde, antagelig en ud
muring i hvælvlommerne mellem de langs
gående tøndehvælv. Begge de nævnte mursy
stemer forløb som radier mod bygningens
midte og var højest ud mod ydermuren, mens
deres overside skrånede ind mod kirkens cen
trum. Mellem murene fandtes 22 overhvælvede
rum og 3 delvis overhvælvede rum, hvor
gange førte ind i kirken. 22 »skiver« i hvælvene
samt udmuringer lukkede antagelig rummene
ind mod det åbne, polygonale område, der op
stod centralt i kirken. Dette midtergulv havde
en diameter på omkring 20 alen og indramme
des af det amfiteatralske stolearrangement.
Koret havde sit eget system af mure. To
store mure udsprang i henholdsvis 6 og 4½
alens højde ved ydermuren og forløb 25 alen,
indtil de med en højde på 2 alen ophørte ved
den mellemste søjlerække. Desuden var der fire
mure, hvor gangene førte ind til altret. De var
16 alen lange, 5 alen høje bag til ved muren og
2 alen mod kirkens midte. Koret har at dømme

dets beliggenhed i øst modsat tårnet, der lå i
vest.
Kældre. Kirkens nedre stokværk under det
amfiteatralske gulv omfattede som nævnt 22
overhvælvede rum, som hver havde dør og
vindue ud til det fri. De hvælvbærende mure
var med fundamenter kun 4 alen høje ved kir
kens ydermure og 1½ alen ind mod centrum.
Ideen til at udnytte rummene og forsyne dem
med døre og vinduer fik kongen først 1641,43
og deres formål har sandsynligvis været at fun
gere som gravkrypter, hvis udlejning på læn
gere sigt kunne give kirken betydelige indtæg
ter. Anbringelsen og udformningen af de tre
indgange er uvis. Indgangspartiernes længde
angives til 20 alen, og de har været dækket af et
tøndehvælv på 6 alens bredde.
Søjler. I kirkerummet stod 48 hvælvbærende
søjler i tre koncentriske cirkler på det amfite
atralske gulv. Yderst stod 24 søjler, inklusiv en
særlig søjle ved altret, korresponderende med
24 pilastre ved ydermurene (»Anfanger«), Den
mellemste og den indre søjlekrans skulle hver
bestå af 12 søjler. Den mellemste søjlerække
stod ca. 25 alen fra ydermuren, og de to øvrige
har da haft en afstand på ca. 12½ og 38 alen til
ydermuren. Den inderste søjlerække afsluttede
det amfiteatralske stolearrangement og om
kransede midtgulvet.
Murene under søjlerne støttedes af aftrap
pede funderingsmure, som var 3 alen høje un
der den ydre søjlekrans og 2 alen under den
midterste. De tolv inderste søjler stod på 15
kubikalen fundament.
Materialet var for de fleste søjler sandsten,
men det er muligt, at der også var støbt metal
søjler, som det allerede havde været påtænkt
1636 (jfr. ovf.). I al fald skrev Christian IV
10. maj 1643 til Corfits Ulfeldt, at han skulle
give besked om »huor lange, item huor tunge
och tycke aff Metal dy Pyller er, som der bleff
støbdt y Helssingør til den nii kyrcke vde ued
myn Haffue«.79
Sandstenssøjlernes materiale og form ses af
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de *søjledele, der efter S. Annas nedrivning
1662-63 blev genbrugt til en loggia i oberst
Henrik Rüses nye hovedbygning på kirkens
tomt (fig. 12, 17).
Der er i alt bevaret 20 søjletromler, fire baser
og fire kapitæler, alle af sandsten. De glatte,
ottekantede søjleskafter har et tværmål på
47,5-48 cm og et sidemål på 19-20,5 cm. Søjle
skafterne har været opbygget af tromler med
vekslende højde, som alle har et kernehul på
8,5 cm i kvadrat. Baserne har form som en
facetteret rundstav på rektangulær plint, mens
kapitælerne har dorisk form.
Flere af søjleskafterne bærer indridsede initia
ler og årstal. Størst interesse har en rødmalet
indskrift med året 1650.80 Den viser, at søjlerne
er ældre end Rüses byggeri i 1660’erne.
I Henrik Rüses loggia blev søjledelene sam
mensat til fire lave søjler, som hver havde en
samlet højde på 289 cm, hvoraf skafterne ud
gjorde 237 cm.81 En af disse søjler ses på Char
les Christensens opmåling fig. 18.
Rüses bygning, der efter at have tjent som
officerslazaret ved Garnisons Sygehus endte
sine dage med at lægge lokaler til Dansk Skole
museum, blev nedrevet 1933,82 og søjlerne blev
overdraget Københavns Bymuseum (inv.nr.
1933/143). De opstilledes i første omgang på
Københavns Kommunes oplagsplads ved Hil
lerødgade (fig. 17). De fire oprindelige søjler
med kapitæl og base var her gjort lavere, og de
skaftled, der herved kom i overskud, blev op
stillet som en femte søjle med en over- og un
derplade af uvis proveniens (sml. opmålingen
fig. 18 med fig. 17).83 Søjlerne var senere op
stillet ved Københavns Bymuseum, indtil de
blev nedtaget på grund af vejrligsskader. De
forvitrede søjledele ligger 1986 i adskilt stand
på magasin; flere af søjletromlerne er sprængt i
to eller tre dele ud fra kernehullet.
Søjlerne blev samlede ved hjælp af jernstæn
ger gennem skafternes kernehuller. Jørgen
Güntzel leverede 1642-43 ialt 22 jernstænger i
stenpillerne, samt yderligere otte stænger, hvis
formål ikke nærmere specificeres.54
Søjlernes oprindelige højde ses ikke af de be
varede søjledele, hvis leddelte skafter kunne

forhøjes betydeligt uden problemer, men af
murermester Rasmus Nielsens regning fremgår
højden på de 31 søjler, som han nåede at få
opstillet i kirken.56 Sandstenssøjlerne i den
yderste krans var 9½ alen høje, mens den mel
lemste søjlerække var 12¼ alen høj. Man til
stræbte åbenbart en ensartet hvælvhøjde, idet
søjlerne på det skrånende gulv blev højere ind
mod kirkens midte. I så fald kan hvælvenes
vederlagshøjde beregnes til o. 15 alen.84
Hvælvene i kirken skulle bæres af de 48 søjler
og de 24 pilastre. Denne spinkle konstruktion
skulle muliggøres af et system af jernankre,
som forbandt pillerne indbyrdes og med mu
rene.85 Materialet til hvælvene var vandfaste
klinker.51
Indretning. Altret skulle stå hævet ca. 3 alen
over jorden i en afstand af ca. 12½ alen fra yder
muren, sandsynligvis i kirkens østende. Bag al
tret skulle rejse sig en søjle, bærende et kruci
fiks.
En prædikestol var blevet påbegyndt. Mester
Caspar Fincke havde efter Christian IV. s be
faling arbejdet på »et JerngitterWerck som
skulle brugis udi St. Anna Rotunda till en Predickestoell och en dell deraff allerede forferdiget«. 21.jan. 1649 bestemtes det, at mester
Hans Svitser og to andre smede skulle besigtige
og taksere det udførte arbejde.86
Placeringen af prædikestolen er ukendt, men
den skulle antagelig stå som et gitterværk i
nærheden af altret – en anbringelse, der ligner
placeringen af prædikestolen i Kristianstad
kirke.87
Kirkens stole skulle stå amfiteatralsk på de
skrånende radiærmure og deres hvælv.
Kongens stol fandtes i andet stokværk, hævet
over de almindelige stole og med lys fra særlige
vinduer i kirkens ydermure.44 Dens plads var
antagelig i vest med adgang fra en særlig, 11½
alen høj trappebygning ved tårnet (jfr. ovf.).
SAMMENFATNING
Skønt S. Anna Rotundas tolvkantede kirkebyg
ning er usædvanlig efter danske forhold, savner
den ikke lokale forudsætninger for udformnin-
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gen af enkelte bygningstræk. Kirkens fagdeling
med udvendige stræbepiller og det vedhæftede
vesttårn støtter sig til middelalderlige traditio
ner, og den fremspringende, halvrunde trappe
bygning til kongens stol havde paralleller i
S. Petri og Holmens kirker (jfr. DK.Kbh. By,
1, s. 252 og 2, s. 42). Den formodede gul-røde
afstribning af teglstensmurværket svarede til
Rundetårn og Holmens kirke fra 1640’rne. De
slanke, ottekantede søjler i kirkens indre havde
et klart familieskab til Kristianstad kirkes gra
nitsøjler fra 1618-28.
I dimensioner er særlig slægtskabet med Kri
stianstad kirke iøjnefaldende. Det gælder tvær
målet (»længden«) på 100 alen, den ydre mur
højde på omkring 25 alen og det indre hvælvni
veau på ca. 15 alen.88
Det usædvanlige ved S. Anna Rotunda er
især dens polygonale plan. Det er ikke i sig selv
så særpræget, at den er opført som central
kirke, idet interessen for centralkirker var ud
bredt på Christian IV. s tid, og flere andre dan
ske kirkebygninger fik centraliseret plan, om
end som korskirker.89
Derimod er den runde eller polygonale plan
uden direkte forbilleder på dansk grund. Ideen
til denne planløsning kan være kommet fra ti
dens mange byteoretiske værker, hvor der i de
regelrette idealbyer ofte indgik en rund eller
polygonal centralkirke.90
Påvirkningen
kan
også være kommet fra faktisk opførte bygnin
ger. I den forbindelse har man peget på antikke
forbilleder i runde kirker som S. Stefano Ro
tunda i Rom – vel under indtryk af S. Anna
Rotundas latinske navn og kirkens Colosseumlignende
fremtræden
på
Pufendorfs
stik
(fig. 13). De enkelte dele af bygningens arkitek
tur placerer imidlertid som nævnt snarere kir
ken i renæssancestil med middelalderreminisencer. Kirkens arkitektoniske slægtninge bør sø
ges i den samtidige nederlandske kirkearkitek
tur, hvor f.eks. kirkerne i Willemstadt (15971607) og i den tyske Hanau (1610) er gode ek
sempler
på
protestantiske,
polygonale
centralkirker, omend af langt mindre dimensio
ner end S. Anna Rotunda.91
Et særlig interessant nederlandsk kirkepro

jekt indgår i Petter Nikolaus de Kempes plan til
den nye svenske havneby Göteborg ved Hisin
gen fra 1609. En stor rundbygning med ind
vendig søjlekrans og en lille udbygning mod
sydvest må sandsynligvis opfattes som en
kirke.92 Hermed introduceredes den neder
landske runde centralkirke i Norden med nogle
af de træk, som Christian IV senere tog fat på
at virkeliggøre i S. Anna Rotunda.
Arkitekten til Christian IV. s runde kirke er
ukendt, men det er ovenfor formodet (s. 249),
at Hans Steenwinckel den Yngre kan have stået
for de første projekter inden sin død 1639. Han
var uddannet i Nederlandene og har haft godt
kendskab til forsøgene med polygonale central
kirker. Det samme havde antagelig hans efter
følger, Lennart Blasius, der formentlig kom fra
Holland. Han var dog først i funktion fra 1641,
hvor de overordnede træk ved bygningens plan
forlængst var fastlagt, men herefter stod han
for den praktiske side af byggeriet. Om kon
gens eventuelle medvirken, jfr. s. 249.
S.
Anna Rotunda blev anlagt som den første
kirke i Ny-København og fik eget sogn, der
synes at have omfattet hele den nyanlagte by
del, men den var ikke blot tænkt som en almin
delig sognekirke. Betegnelserne »søfolkenes
kirke« eller »bådsmandskirken« (s. 244) viser,
at den var planlagt med særligt henblik på be
boerne i Nyboder. Denne funktion falder godt
i tråd med Christian IV. s kooperationstanker,
hvor hver befolkningsgruppe så vidt muligt
skulle bo samlet og have egen forsamlingskirke. På samme måde skulle Trinitatis kirke
betjene Universitetets folk og Petri kirke uden
landske manufaktører i kongelig tjeneste.93
Kirkens polygonale form og det amfiteatral
ske stolearrangement var velegnet til at rumme
en stor menighed af søfolk, men der lå for
mentlig også et vist symbolindhold i kirkens
udformning. Det er måske tvivlsomt, om kir
kens indre virkelig lignede et kompas, således
som J. L. Wolf beskrev det 1654. Der er intet
ved det radiære mursystem som svarer til en
kompasrose. Men det ville passe sig godt for en
sømandskirke at føre tankerne i denne retning.
Sikrere er centralkirkeformens forbindelse til
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den protestantiske gudstjeneste, hvor alter og
prædikestol i samme grad skulle have menig
hedens opmærksomhed.94 Christian IV opfat
tede sig selv som protestantismens forkæmper,
og det kunne den nye kirkes arkitektur være
med til at understrege.
Endelig var der formentlig en symbolsk be
tydning i bygningens centralplan og den flittige
forekomst af det hellige tolvtal, som kunne
lede tanken hen på Det himmelske Jerusalem
(Åb. 21, 9-27). Derved ville kirken fremstå som
et led i Christian IV. s bestræbelser på at gøre
København til en virkeliggjort protestantisk
idealby, med kongen selv i spidsen som en
samlende frelserskikkelse.95
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The planning of the quarter New Copenhagen
after 1625 included a church and a cemetery.
The collection of funds for these two projects
commenced in 1636, and foundry trials were
carried out for cast metal columns. Work on
this grand twelve-sided central church, gener
ally called “The Round Church outside the
East Gate” or S. Anna Rotunda, began in 1640,
and building activity continued apace in the
years that followed. The outside walls appear
to have reached full height when in 1643 works
ceased due to lack of money as a result of the
Torstensson War with Sweden (1643-45). For
almost twenty years the church remained un
finished, although it still figured in the local
planning of the New Copenhagen. In 1658
when the Swedes began the siege of Copen
hagen, the scaffolding inside the church was at
last removed, and in 1662 the ruin was acquired
by Colonel Henrik Rüse. The following year
he had the church pulled down and all visible
traces of this large building were wiped out.
In its time the church had been intended for
parishioners in New Copenhagen, east of the
city, particularly for servicemen in the Royal
Navy and their families in the naval quarters of
Nyboder.
The site of the church is not shown on the
first plan of the new town 1627-29 (fig. 5). It
appears for the first time on a revised local plan
c. 1640 (fig. 6), situated on a trapezoid plot near
the rampart. In a new town planning project
by Axel Urup in 1649 (fig. 7) the churchyard
was given a rectangular plan, and the church
became an important point de vue in an east/
west road junction. The cemetery was conse
crated in 1654, but had presumably been aban
doned upon Henrik Rüse’s acquisition of the
parcel in 1662, although part of the land was
still termed S. Anna’s cemetery in 1757 (fig. 9).
The last building plot in the cemetery was de
veloped in 1770.

Two contemporary depictions of the church
are known (figs. 3, 11), the most reliable of
which seems to be the one by Willem van de
Velde. The shape and position of the church is
also shown in several less detailed views and
plans of Copenhagen (figs. 6-8, 16). The in
voices of artisans and survey measurements of
existing walls, from 1645, shed further light on
the design of the building. Ultimately, archae
ological investigations in 1925-32 revealed frag
mentary remains of the church’s foundations
(fig. 10).
The twelve-sided ground-plan of the church
was 312 alen (197 m) in circumference, and 100
alen (63 m) in diameter. To the west was added
a quadratic tower with two projecting staircase
annexes. The walls were divided into twentyfour bays by engaged pillars. The building ma
terial was probably small Dutch bricks, yellow
with red-fired ends. The height of the walls
was 25½ alen (16.1 m) when building operations
came to a standstill. The church had windows
in two storeys; below, small windows in the
crypts, and above, large windows lighting the
interior of the church. There were twenty-four
doors (one in each bay), two large main doors,
and a door in each staircase annexe. The tower
had reached a height of 26 alen (about 16.4 m)
but was projected higher. One of the staircase
annexes had the same height as the tower, the
other terminated by the second storey, and it
was presumably the private stairs to the King’s
pew in the west end of the church.
In the lower storey, a system of twenty-six
walls and forty-eight piers acted as the founda
tion for an amphitheatrical seating arrange
ment, as well as for the columns supporting the
vaulted roof (fig. 10). Between the wall units in
the lower storey were interpolated twenty-two
barrel-vaulted crypts with access by doors in
the outside wall, presumably burial vaults.
There were also three partly vaulted entrances.

265

ENGLISH SUMMARY

The chancel, probably in the east end of the
church, had its own system of walls. At the
centre of the church was a level polygonal floor
c. 20 alen (12,6 m) in diameter, surrounded by
the raked, amphitheatre-like floor.
The church interior had forty-eight sand
stone columns in three concentric circles on the
raked floor for supporting the vaulted roof
(fig. 15). The twenty-four columns for the
outer circle were only 9½ alen tall, whereas the
twelve columns of the intermediate circle were
12¼ alen tall. The height of the inner circle of
columns is not known, but it might well be
calculated as being about 15 alen, if the vaults of
the ceiling were at the same level. Some pieces
of columns were preserved because they were
re-used in a loggia for Henrik Rüse’s property
(fig. 12). From here they reached the Copen
hagen City Museum in 1933 when the resi
dence was pulled down (fig. 17). The columns
have Doric capitals and octagonal shafts of
drum construction (fig. 18).

Fig.

18.

1933
efter

Søjle
Rüses

Henrik
(s.

259).

af

sandsten,

hus,

som

1:50.

Charles

Nationalmuseet.

The altar was intended to stand by a column
in the outer circle of columns, and this column
would have carried a crucifix. The pulpit, de
signed in wrought-iron latticework, had been
begun by the master craftsman Caspar Fincke.
The pews were to have been arranged on the
raked floor of the amphitheatre, and the King’s
pew was presumably in the west end of the
church, reached by a private staircase in the
tower.
The architecture of this church combines ele
ments which are familiar in other church pro
jects commissioned by Christian IV (notably
Christianstad Church from 1618-28), with a de
sign and interior arrangement which were
largely inspired by contemporary Netherlan
dish architecture. The great twelve-sided inte
rior, conceived as a central building, was
adapted to the needs of the Lutheran church
service; at the same time the symbolism of its
plan and numbers would serve as a token of
Celestial Jerusalem.

Tegning
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Sandstone

genbrugt
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i

nedrevet
MN

1987

opmåling.
column

re

used in Henrik Rüse’s house (demolished in
1933).
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c. 1660. The number of window bays is not identical to that on the plan fig. 20.

KIRKEN I DET PROJEKTEREDE
RESIDENSSLOT
NOTER S. 269

Indledning. Enevældens indførelse 1660 har
utvivlsomt givet anledning til overvejelser om
kring opførelsen af et nyt residensslot til erstat
ning for det forældede og forbyggede anlæg på
Slotsholmen. Fra Frederik III.s regeringstid
kendes et udkast til et firfløjet slot, placeret in
den for det nye Kastel, som Henrik Rüse i
1660’erne projekterede ved den gamle S. Annæ
Skanse (DK. Kbh. By, 3, s. 406f.). Herudover
manifesterede kongens og dronningens private
byggeiver sig især på lystslottenes område.
Prægtigst af alle disse var nok dronningens So
phie Amalienborg, opført syd for Kastellet
1666-73 og ligesom de øvrige kongeslotte af et
vist omfang, forsynet med eget kapel (DK.
Kbh. By, 3. s. 170f.). Under Christian V synes
man at have arbejdet mere målbevidst på sa
gen. Generalbygmesteren, Lambert van Haven
sled fra 1681 mere end 10 år med tegninger og
en model til et firfløjet anlæg på Slotsholmen,

bistået af bygmester Hans van Steenwinckel
den yngste (III). Projektet kasseredes dog til
fordel for et udkast af Nicodemus Tessin d.y.
»nach der neuen italienischen Mode«, som
tænktes opført på brandtomten efter det 1689
ødelagte Sophie Amalienborg (DK. Kbh. By,
5, s. 52f. og 6, s. 272). Foruden disse to pro
jekter kendes endnu et forslag til et residensslot
med tilhørende have, antagelig beregnet til
samme beliggenhed, men af væsentlig større
samlet omfang end Tessins.1 På den bevarede
plan er afmærket diverse regeringskontorer og
et bibliotek, men ingen kirke. Et slotskapel
kendes heller ikke i Armand de Balagnys slotsmodel, som 1702 nævnes i Modelkammerets
tilgangsliste.2
Blandt de forskellige projekter skyder endnu
et forslag sig ind, omfattende to planer og to
facadetegninger, samt en tilhørende redegørelse
for rummenes anvendelse.3 Forslaget er imid
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lertid hverken dateret eller signeret. En krono
logisk grænse til tiden efter 1660 markeres ved
omtalen af lokaler til Krigs- og Admiralitetskollegiet, foruden Skatkammeret. De angivne
målestokkes opdeling i københavnske alen (og
fod) kunne desuden tyde på, at projektet er ud
ført før 1683, hvor den danske alen ved en kon
gelig forordning indførtes som standardmål,
fastlagt af Ole Rømer som en forkortelse af den
hidtil gældende sjællandske (synonym med den
københavnske) alen.4 Tilstedeværelsen af de
førnævnte regeringskollegier stedfæster projek
tet til København. En nærmere bestemt lokali
tet fremgår ikke.5 At dømme efter påskrifter og
den ledsagende forklaring har ophavsmanden
været dansk, og Hans van Steenwinckel den
yngstes navn er bragt på bane i denne forbin

Fig.
de

20.

Projekt

kongelige

til

residensslot

appartementer

i

København

(»D«-»X«,

samt

o.
»Aa«).

1660.
1:900

delse. Dog savnes mere sikre holdepunkter.
Tegningerne selv røber bygmesterens konser
vatisme og usikkerhed over for et mere tids
svarende formsprog. I teknisk henseende bærer
de samtidig et påfaldende dilettantisk præg.6
Slotsprojektet (fig. 19-20, 22) foreligger for
planernes vedkommende i to versioner, en
større og en mindre af henholdsvis ca. 300 og
240 fods diameter. Kun på den større er et kir
kerum klart markeret (fig. 20, »Z«). De ledsa
gende opstalter er ikke i alle detaljer kongru
ente med planerne og betegner således i realite
ten yderligere to variationer over samme tema
(fig. 19, 22). Anlægget er formet over et græsk
kors med fire ensdannede fløje, der slutter sig
om en kvadratisk gård, forbundet i de indven
dige hjørner gennem trappetårne.7 Åbne gal

Plan
(s.

af

hovedstokværket

267).

Bregentved.

Copenhagen, c. 1660. Plan of the principal floor with the chapel (Z), and royal apartments (D-X and Aa).
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lerier mod slotsgården sammenknytter fløjenes
etager i vandret plan. Imod omverdenen er i
den større version (fig. 20) afmærket kvadrati
ske haveanlæg i arealet mellem fløjene. Anlæg
gene hegnes af en mur og hjørnerne markeres
med postamenter, »hvor paa kunde settis fire
pyramider, statuer, peilere eller andet efter allernaadigste behag«.3
De enkelte fløje er i begge planer opbygget
efter omtrent samme skema, og nogen hovedfløj er ikke særligt markeret. I hver fløj flan
keres et trefags midtparti, som på opstalten be
tones med en trekantgavl, af enheder, sat vin
kelret herpå og i den større version vist lavere
end midterdelen. Sidepartierne rummer appar
tementer, sammensat af fem mindre gemakker
(på fig. 20 specificeret som boliger for kongen,
dronningen, prinserne, prinsesserne, fremmede
prinsesser og fyrstelige personer). I sidstnævnte
plan suppleres appartementerne af et (i fire til
fælde tvedelt) større rum i sidepartiernes fulde
dybde. Kirkesalen erstatter dog denne indret
ning i ét af de ialt otte sidepartier.
Kirkesalen (fig. 21) kendes alene fra planen
over residensslottets hovedetage (antagelig
3. stokværk). Kirken ligger i fløjen over for
kompleksets hovedfløj med kongens og dron
ningens lejligheder. I kirkefløjens modsatte
ende er gemakker til fremmede fystelige gæ
ster, samt herimellem rum (på planen »Y«) til
»den høyeste autt.betiens«, dvs. til hofstaben.
Det er uvist, men næppe sandsynligt, at kir
kens tilstedeværelse har afspejlet sig i eksteri
øret. Dette kendes dog alene fra en opstalt
(fig. 19) af en ikke nærmere specificeret fløj (vel
hovedfløjen?).
Kirkesalen udgøres af et kvadratisk rum
(ca. 62 × 62 fod, 19,5 × 19,5 m) lagt vinkelret på
midterpartiet og i den modsatte ende udvidet
med to fremspringende partier i analogi med de
øvrige fløje. I disse er på planen markeret to
kvadratiske rum, afskærmet mod kirken med
en balustrade eller skærmvæg. Et omløbende
søjlebåret galleri udgår herfra og forløber rundt
på salens øvrige tre vægge. Kirken inddeles
herigennem i tre »skibe« af ens bredde, der des
uden gennem støtteveksel i galleriets søjler er

Fig. 21. Plan af kirken (»Z«), samt trappe (»A«), gal
leri

(»B«),

gennemgangsrum

under

tårnet

(»L«),

1:300 (s. 268). Detalje af fig. 20. – Plan of the chapel
(Z),

staircase

(A),

gallery

(B)

and

passage

room

below

the tower (L). Detail of fig. 20.

struktureret i mindre kvadratiske fag.8 Rum
mets inddeling afføder samtidig en betonet
længdeakse, parallelt med selve sidepartiets ori
entering. Adgangen til salen er markeret med
to døre fra hofstabens rum i midterpartiet.
Endvidere er en sideindgang vist ved det ene
hjørnerum, formidlet via et rum i hjørnetårnet.
For kongefamilien har den korteste adgangsvej
været via det åbne galleri til denne dør eller ad
trappen, mærket »A« til en eventuel plads på
galleriets overetage. Salen er blevet belyst gen
nem vinduer på tre sider, på gårdfacaden dog
delvis sløret af det foransatte galleri.
Kirkens indretning kan man kun gætte sig
til. Antagelig skulle altret have sin plads på vinduesvæggen mellem de to fremspring, mens de
kvadratiske rum kunne fungere som herskabseller skriftestole. Den angivne balustrade kunne
også for et af rummenes vedkommende mar
kere et fontelukke til indhegning af døbefon
ten.
Sammenfatning. De mange uafklarede spørgs
mål omkring slotsprojektets datering, dets ar
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kitekt og – mere specifikt – selve kirkesalens
indretning, vanskeliggør en præcis vurdering af
kirkens placering i en bredere arkitekturhisto
risk sammenhæng. Den korsformede slotsplan
finder nok ældre paralleller på udenlandsk
grund, men har intet direkte sidestykke her
hjemme.9 Ejheller kan der peges på konkrete
forbilleder for kirkens placering, acentralt i sin
respektive fløj og modsat hovedfløjen i de kon
gelige appartementer. I omfang ville den have
overgået det eksisterende kapel på Københavns
slot (ca. 8,5 × 15-18 m, jfr. DK. Kbh. By , 5,
s. 32), men kun have været halvt så stor som
Lambert van Havens og Tessins projekterede
slotskapeller (henholdsvis ca. 20 × 44 m og 22 ×
50 m, jfr. DK. Kbh. By, 5, s. 55 og 6, s. 272).
Indretningen med omløbende galleri var et vel
kendt træk i 1500- og 1600-rnes protestantiske
fyrstekapel, omend Tessin i sit forslag valgte at
udelade det. Galleriet var almindeligvis velmotiveret ud fra en funktionel betragtning som
forbindelsesvej til de tilstødende gemakker i de
tilfælde, hvor kapellet udfyldte hele fløjens
bredde. Her overflødiggjordes denne funktion
dog af det udvendige, åbne galleri mod slots
gården.
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CHAPEL FOR A ROYAL CASTLE PROJECT
IN COPENHAGEN
Among the many castle projects from the time
of the early absolute monarchy are the plans
and drawings of a royal residence with four
wings in Copenhagen (figs. 19-22). None of
these plans or elevations are dated or signed.
However, rooms are mentioned for state in
stitutions incumbent upon the newly estab
lished absolute monarchy, which set the limit
of the earliest dating to 1660. The Copenhagen
alen is the unit of measurement employed, and
this might suggest a date prior to 1683 when
the Danish alen was introduced as the standard
measure by royal decree. Judging from the na
ture of the annotations they are by the hand of
a Dane. These drawings also reveal his conser
vatism and uncertainty when faced by the re
quirements of contemporary design. Nothing
is known about the site of the castle in Co
penhagen. Prior to 1681 a site on Slotsholmen

would have been a possibility, whereas a site
on what later became the land belonging to the
summer residence, Sophie Amalienborg, or
within the Kastel (first planned in 1661) would
only have been feasible during the first half of
the 1660s.
Two versions are known of the plan of the
castle, both show the principal floor with the
royal apartments. The chapel is shown in the
larger version (fig. 20-21). A gallery supported
by columns is given along three walls. By the
fourth wall, presumably where the altar would
have been, there are two small, square rooms,
possibly royal pews, or a confessional and a
partitioned space for the font. This type of in
terior with a gallery along the walls is usual for
castle chapels of this time. However, it is diffi
cult through the lack of detail to place the cha
pel project in a broader architectural context.
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NOTER S. 280

Indledning. Med enevældens indførelse 1660
skærpedes utilfredsheden med Københavns Slot
som nævnt ovf. Fra Frederik III.s og Christian
V.s regeringstid kendes en række projekter til
residensslotte med tilhørende kirkesale.1 Pla
nerne omfatter anlæg på såvel Slotsholmen som
andre lokaliteter i København. Af disse er Lam
bert van Havens projekt o. 1680-87 samt et
usigneret og udateret forslag til et residensslot
på en ikke nærmere angivet lokalitet, beskrevet
ovf. (DK. Kbh. By, 5, s. 52f. og Kbh. By, 6,
s. 266). I 1693-99 arbejdede den svenske arki
tekt Nicodemus Tessin d.y. med et projekt til
et slot på jorderne af det 1689 afbrændte Sophie
Amalienborg nord for København. I anlægget,
som bestod af tre fløje lukket med en lav gal
lerilænge, indgik en mere end to stokværk høj
kirkesal som et hovedelement i slottets vestfløj.
Hverken kirken eller et teater, som udfyldte et

tilsvarende rum i slottets østfløj, var fremhævet
i facaden.
Slottets projektering. I årene fra o. 1680-87
havde Christian V ladet Lambert van Haven,
bistået af Hans van Steenwinckel III, udføre ad
skillige »Modeller och Desseiner« til et nyt slot
på Slotsholmen. Dette materiale fik Tessin lej
lighed til at se og kommentere, da han i for
sommeren 1687 besøgte København (jfr. DK.
Kbh. By, 5, s. 53). I december samme år op
hørte betalingerne til forberedelserne af van
Havens projekt, hvormed arbejdet synes ind
stillet. Det er uvist, men ikke utænkeligt, at
Tessins kritik har fremmet denne udvikling. Få
år efter gled planerne om at opføre en ny kon
gebolig på Slotsholmen dog i baggrunden, da
et større og mere velegnet areal blev ledigt ved
Sophie Amalienborgs brand 19. april 1689.2
Allerede 1690 nævnes det, at Christian V
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blandt flere »considerable« værker havde på
taget sig »Amalienburgs bygning«.3 Bemærk
ningen gælder sandsynligvis blot den af Ole
Rømer 1690 udarbejdede og 1692 godkendte
plan for den tidligere slotshaves sydligste del.4
De storstilede planer, som kort efter skulle sæt
tes i værk, kan dog allerede på dette tidspunkt
have været ved at tage form. Ønsket om at
udnytte Amalienborg have til et residensslot
antydes bl.a. af et usigneret og lidt skematisk
udkast til et anlæg af Amalienborghavens
bredde, som befinder sig blandt Christian V.s
øvelsestegninger.5 1693 fik planerne en mere
konkret karakter. Et brev fra Tessin til den
svenske resident i Paris, Daniel Cronström, da
teret 23. aug. 1693, omtaler en forespørgsel fra
den danske konge vedrørende dels Stockholm
slot, som var under nyopførelse efter tegninger
af Tessin, dels et slot, »que l'on pretend de faire
commencer a battir à Copenhagen« (som man
vil begynde at bygge i København).6 Kort tid
efter må Tessin have fået den officielle anmod
ning om at udarbejde tegningerne til det danske
slot. I en memorial 8. nov. 1693 udbad han sig
således oplysninger om den grund, hvorpå
slottet skulle bygges, samt retningslinier for
anlæggets indretning og udstyr.7 Heri indgik

også spørgsmålet om »quel endroit l’on voudroit employer pour l’eglise ou la chapelle«
(hvilket sted man ville benytte til kirken eller
kapellet). Det danske svar var bilagt en skitse
over området, hvoraf det fremgik, at slottet
skulle ligge nord for den eksisterende have. Det
var angivet, hvilke materialer, der skulle bru
ges, samt hvordan slottet i hovedtræk skulle
indrettes. Om kapellet hed det blot, at det
kunne være to etager højt og optage hele byg
ningens bredde. Dets placering var ikke præci
seret.
6.
juni 1694 rejste Tessin til København for at
præsentere sit projekt.8 Opholdet i residenssta
den faldt ud til gensidig tilfredshed. Tessin blev
overvældet med æresbevisninger og hans pro
jekt
»entièrement
approuvés«
(fuldstændig
godkendt).9
Det approberede projekt omfattede 30 teg
ninger.10 Sættet omtales endnu 1742, men synes
siden tabt. Af Tessins formentlig tilsvarende
sæt er bevaret planer til underetage og 1. sal.
Hertil kommer en kopi af en opstalt til en af
sidelængerne med snit af havefløjen, som blev
bestilt fra Danmark i vinteren 1694-95,11 en
række detailtegninger beregnet til modelarbej
det (jfr. ndf.), samt diverse beliggenhedsplaner
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lem Swidde 1697 til en publikation, som skulle
udbrede kendskabet til Tessins projekt. Swiddes død hindrede værkets fuldendelse. Men det
udsendte stik gav anledning til kritik fra de tre
franske arkitekter Charles Perrault, Andre Le
Nôtre og Pierre Bullet.14 Til såvel det for
svundne tegningssæt som modeltegningerne
findes følgeskrivelser. Tessins arbejde kan dertil
følges gennem bevarede notater. Divergenser i
det tilfældigt overleverede tegningsmateriale af
føder dog stadig ubesvarede spørgsmål (jfr.
s. 276).
Projektet opgives. Udover arbejderne med
henholdsvis kobberstik og model synes der
ikke at være taget skridt til at sætte slotsbyggeriet i gang. Da Stockholm slots brand 7. maj
1697 betød, at der skulle udarbejdes planer til et
helt nyt anlæg, blev den unge og ambitiøse
Karl XII mere utilbøjelig til at låne sin hofarki
tekt ud. Dertil kom, at økonomiske og politi
ske problemer havde gjort Christian V betæn
kelig over de udgifter, som opførelsen af et nyt
residensslot måtte medføre. I hans testamente
af 5. april 1698 nævnes det dog, at det udskudte
byggeri forhåbentlig ville blive gennemført un
Fig. 25. Nicodemus Tessin d.y.’s slotsprojekt ind
der hans søn.15 Men dette ønske gik ikke i op
tegnet på kort over Amalienborgkvarteret o. 1695.
fyldelse. Christian V.s død august 1699 satte
Pladsens sydvestligste del er anlagt efter den af Ole
Rømer 1690 udarbejdede plan, mens den nordøstden endelige stopper for projektet.
ligste er vist, som Tessin tænkte sig stykket udfyldt,
†Model. Som det havde været tilfældet med
som
forgård
for
det
projekterede
slot.
Muligvis
Lambert van Havens slotsprojekt, ønskede
skulle der udover de angivne kanaler omkring hele
kongen, at der skulle fremstilles en model efter
slotsområdet også anlægges en kanal imellem slottet
Tessins. 29. aug. 1694, syv uger efter hjemkom
og forgården. Tegning MN 1987 på grundlag af kort
sten fra København, skrev Tessin til Croni KglBibl., kort over Amalienborgkvarteret o. 1695,
NKS 371 c fol. og to kort over samme område med
ström, at der var afsat penge til en model af det
henholdsvis omgivelser og projekterede arbejder. – Nicodemus Tessin the Younger’s project16
for a royal resi
danske slot. 11. sept. blev der sluttet kontrakt
dence superimposed on a map of the Amalienborg quarter
med den svenske snedker Simon Baumann om
c. 1695. The south-western part of the site is laid out
en halvanden meter høj og over seks meter
according to the plan by Ole Rømer in 1690. The north
eastern part is how Tessin envisaged the plot, namely as a
lang og bred slotsmodel af el og hvidbøg med
forecourt of the projected palace. Possibly, apart from the
zirater af pæretræ. Baumann skulle dog hver
canals around the entire site, yet another canal was to have
ken tage sig af den plastiske udsmykning eller
separated the royal residence from the forecourt.
malerierne i kirken og teatret. To statuer og en
herme blev udført af den franske billedhugger
Claude Jaquin. Mestrene for de øvrige dekora
tioner kendes ikke.17 Arbejdet med modellen
og skitser fra projekteringsfasen.12 Havefacaden
var berammet til to år, men blev først afsluttet
kendes fra en kopi udført af J. C. Böhm 1704.13
maj 1697.18 Den danske arkitekt Johan Conrad
Gårdfacaden er stukket af kobberstikkeren Wil
Ernst, som havde opholdt sig i Stockholm fra
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efteråret 1696, ledsagede værket til København
og sørgede for genopstillingen i et nyopført
modelhus ved Amalienborghaven.19 Modellen
blev allerede 1702 indlemmet i Det kongelige
Kunstkammer.20 1788 blev den overført til
Kunstakademiet, for derpå at forsvinde fra in
ventarierne.21 Den kan dog være identisk med
den meget brøstfældige »Model af Christians
borg Slot« (sic), som 1819 stod i palæet i Kalve
boderne.22
BESKRIVELSE AF PROJEKTET
Kendskabet

Oversigt.
planer
et

af

kirkens

tværsnit

af

facadetegning
ningerne

til

slotskirken

underetage,

kirkefløjen

af

denne

repræsenterer

et

med
fløj,

bygger

på

længdesnit

af

hovedtrappen
set

mod

forskellige

samt

gården.

faser

to

salen,

i

en

Teg

udviklin

gen, men kan i store træk dateres udfra Tessins føl
geskrivelse
meren
for

til

1694.

approberede

Beskrivelsen

kirkefløjens

indretning,

de

ydre

afsluttet

og

tegninger

omfatter
indre,

med

en

fra

en

forsom

redegørelse

herunder

kirkesalens

sammenfatning

om

slotskirkens arkitekturhistoriske placering.
Ydre:
og

Kirken

udvendig

og

hovedslottet

murbehandling

(s.

(s.

275),

275).

materialer

Indre:

Plan

(s. 276), vægge og loft (s. 277), trapper og forbindel
sesveje

(s.

277),

indretning

(s.

280).

Sammenfatning

(s. 280).

YDRE
Kirken og hovedslottet. (fig. 26, 28-30) Tessins
slotskompleks er formet som et trefløjet anlæg
med en lav forbindelsesfløj mellem sidelæn
gerne. Dispositionen er overført fra det danske
forslag (s. 273). Men Tessin har gjort sideflø
jene 74 alen dybere, så den indre gård er blevet
større og mere harmonisk, samt vendt anlæg
get, så indgangen er kommet til at ligge mod
nord, modsat byen. Slottets hovedfløj med de
kongelige paradegemakker har derved fået ud
sigt mod syd, udover haven, som på »Versailles
und anderen grossen Wercken« (Versailles og
andre store værker).23 Fløjen er symmetrisk om
midtaksen med appartementer til kongen mod
øst og til dronningen mod vest. Adskilt fra beboelsesarealerne ved et par pragttrapper syd for
sidefløjenes midte føjer sig hertil to rumenhe
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der af samme størrelse: Kirken og teatret. Disse
rum kunne ifølge Tessins forklaring lægges
»auff welcher Seiten man verlangt« (på hvilken
side man kræver).23 Men på planerne er kirken
lagt i dronningesiden, et forhold, som Tessin
gentog i sit projekt til det nye Stockholm slot
fra sommeren 1697.24 Begge udfylder hele flø
jens bredde og to en halv etage i højden. Til
sidesættelsen af det danske ønske om en kun to
etager høj kirkesal (jfr. s. 243) blev begrundet
med, at der i forslaget var taget hensyn til rum
mets proportioner samt forbindelsen fra trap
pen. Da gulvniveauet fulgte den underliggende
mezzanin, var det endvidere umuligt under
gudstjenesten at lade sig forstyrre af udsigten
udenfor.25
Materialer og udvendig murbehandling. Hvilke
byggematerialer, der skulle anvendes til slottets
opførelse, blev aldrig lagt fast. De danske for
skrifter frarådede hugne sten til fordel for tegl
og kalk (puds).26
Slotskirkens tilstedeværelse giver sig på in
gen måde til kende i kompleksets ydre. Samt
lige facader følger samme skema, idet der til
hovedfacaden mod haven er føjet en ekstra
etage med et fladt saddeltag skjult bag et gitter
over murkronen. Mod gården er dette tag for
bundet med hovedgesimsen med et halvtag, en
for nordgavlens vedkommende noget uklar
konstruktion.27 Kirkefløjen har som de øvrige
længer en rusticeret sokkel omfattende kælder,
underetage og mezzanin, samt to overetager
med indbyrdes afvekslende vinduesudformninger. I hovedgesimsen er indføjet en mezzanine
tage. Det tre fag brede indgangsparti, som fø
rer ind til hovedtrappen, markeres ligesom dets
pendant mod øst af tre bueåbninger med en
hermebåret balkon i midten. Herover er korintiske pilastre i kolossalorden, kronet af en balu
strade umiddelbart over mezzaninen.
Et svar fra Tessin på en dansk kommentar til
tegningerne afspejler, at der fra officiel side var
udtrykt ønske om et klokketårn. Dette var Tes
sin voldsomt imod, idet han med henvisning til
samtidig praksis i Frankrig og Italien hævdede,
at et tårn hørte til på et rådhus. Hvis Tessins
slot skulle have haft et tårn, måtte det som på
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Tes

sin the Younger’s project for Amalienborg. Plan of the first floor, made after June 1694.

Lambert van Havens få år ældre projekt have
været anbragt over hovedfløjen. Tessin havde
dog fundet såvel tårnet som den måde, hvorpå
Lambert van Haven havde markeret kirkefløjen
med høje rundbuede vinduer »sehr garstig«
(meget rædselsfuld) og ville selvsagt undgå at
gentage systemet i sit eget projekt.28

INDRE
Plan (fig. 29-30). Kirkesalen er rektangulær og
omfatter i længden ti af nordfløjens fag, i bred
den fire (ca. 80 × 35 alen eller ca. 50 × 22 m).
Dens placering i vestfløjens nordende bestem
mer orienteringen, som følger den nord-sydgående længdeakse med alter i nord og kon

gestol, orgel samt indgang i syd. Planen kendes
i to versioner, der divergerer mht. udformnin
gen af indgangen, langsiderne og koret. Fig. 29
følger i hovedtræk Tessins redegørelse fra juni
1694 og må sandsynligvis betragtes som den
tidligste. Hertil slutter sig længdesnittet fig. 28,
der dog på enkelte punkter afviger fra planen
over slottet.29 Senere og i andre enkeltheder
svarende til de udarbejdede detaljetegninger er
formentlig fig. 27. De to planer har samme dis
position med to af selve kirkesalens ialt otte fag
afskilret med en skranke som kor, tredelt indgangsfag med forhal flankeret af kongestole, og
kongruens mellem det søjlesmykkede alterparti
og den ligeledes med søjler forsynede forhal.
Altret er dog i den antagelig ældste udgave an
bragt foran en skillevæg, bag hvilken ses to
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rum beskrevet som henholdsvis sakristi og rengøringsrum (med trappe til at lette rengøringen
på altret). I fig. 30 er altret trukket helt tilbage
til nordvæggen, hvorved kirkesalens længde er
øget. De to siderum er tilsvarende formind
sket. På samme måde er i fig. 30 forhallen ud
videt, mens trapperne til orgelpulpituret er
trukket ind til indgangsvæggen.
Vægge og loft. (fig. 28-30). Væggenes opbyg
ning fremgår af planerne, Tessins følgeskrivelse
og det ufuldendte tværsnit fig. 27. Langvæg
gene er i begge projekter gennembrudt af ni fag
vinduer i to stokværk. De otte fag giver lys til
selve gudstjenesterummet, mens det sidste be
lyser de lukkede stole mod syd. Mellem de un
derste vinduer er ifølge de to planer henholds
vis korintiske pilastre og frisøjler, og sandsyn
ligvis tilsvarende halvsøjler (fig. 29-30), som
bærer et kraftigt entablement.29 Den øvre vinduesrække er med stikkapper indskudt i det
langsgående tøndehvælv, der dækker salen, og
adskilt af gjordbuer. Udformningen af de to
kortsider kendes kun fra planerne. På den sene
er foran væggene til sakristi og rengøringsrum
angivet et par rektangulære partier (ca. 2 × 1
alen), som kan være podier for statuer eller lig
nende.
Skitsen fig. 28, som bortset fra den mang
lende angivelse af søjlernes orden samt den ved
vestvæggen placerede prædikestol (jfr. ndf.)
svarer til Tessins følgeskrivelse, giver et sum
marisk indtryk af de forskellige udsmykninger
på langvæggene. Kronede skjolde, flankeret af
putti over de nedre vinduer, modsvarer rankebærende putti ved de øvre. Begge zoner har
paneler med forskellig ornamentik. Øverst på
entablementet er en blomsterprydet frise, som
mellem vinduerne afbrydes af legemsstore
skikkelser med skjolde. Disse skulle ifølge Tes
sins forklaring repræsentere apostle, en om
stændighed, der dog er i modstrid med figurer
nes antal (på længdesnittet og den tidlige plan
to gange ni, på den sene plan to gange otte).
Tøndehvælvet er i midten smykket med et
spejlformet felt, som utvivlsomt har været be
regnet til et – formentlig – illusionistisk maleri.
En malet udsmykning i kirkesalen er som ovf.

Fig.

27.

fløjen

i

Nicodemus
det

vest.

Kirkens

højre

(s.

tegninger
lingen,

277).
af

Tessin

projekterede
vestibule

ses

Tegningen
slottets

d.y.:

Længdesnit

Amalienborg
i

midterste

hører

til

trapper.

Nationalmuseet,

slot,

en

af

vest

set

mod

stokværk
gruppe

til

detajl-

Tessin-Hårleman-sam-

Stockholm.

–

Nicodemus

Tessin the Younger: Longitudinal section of the west wing
of the Amalienborg project, seen to the west. The chapel’s
vestibule is seen in the middle storey (on the right). The
drawing

belongs

to

a

group

of

detailed

drawings

of

the

palace staircases.

nævnt omtalt i Baumanns kontrakt om slotsmodellen (s. 274). Hvælvets øvrige flader, der
leddeles af gjordbuerne, har et mønster af diagonaltstillede kassetter med indsatte rosetter
(jfr. fig. 28).
Trapper og forbindelsesveje (fig. 27-28). Adgan
gen til kirken foregik via vestfløjens hoved
trappe. Herfra ledte en halvanden etage høj ve
stibule med et søjleflankeret indgangsparti ind
til kirken. Orgelpulpituret i syd var ifølge den
tidlige plan tilgængeligt fra trapper på begge
sider af indgangen, ifølge den sene fra en en
kelt, som var trukket ind i den lukkede stol til
højre (øst) for indgangsdøren. Kirkesalens pla-
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Fig.
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cering som en isoleret enhed for enden af den
ene sidefløj har gjort det overflødigt at indsætte
pulpiturer af kommunikationsmæssige hensyn,
som det kendes fra andre slotskirker (jfr. DK.
Kbh. By, 5, s. 33, 77, 80 og 140).
Indretningen (fig. 29-30) fremgår kun af pla
nerne samt Tessins summariske beskrivelse.
Det rektangulære alterbord er på det tidlige ud
kast anbragt direkte på gulvet, flankeret af søj
ler og omgivet af en tresidet skranke, mens det
på den sene plan er placeret på et trinpodium
op mod den lukkede endevæg og indfattet af en
firkantet, nicheformet opbygning med søjler.
En skranke herimellem adskiller alterpartiet fra
den øvrige sal. Altrets eventuelle overbygning
er ukendt.30 En døbefont er ikke markeret, hvor
imod prædikestolen ses midtfor den vestvendte
langside. Trappen hertil er på begge planer an
givet skjult i murlivet, dvs. et vindue; ifølge
Tessins forklaring for at undgå, at opgangen,
som det normalt er tilfældet, sidder som en de
formitet på stolens ene side. Kirkens stole om
fatter dels stader på gulvet i blokke adskilt af
midtergangen samt i det sene projekt, af gan
gen til prædikestolen, dels lukkede stole. Tessin
nævner tilstedeværelsen af kongestole ved såvel
indgangen som altret. Foran de øvrige stole er
på begge planer angivet to rektangulære afluk
ker (ca. 5 × 3 alen), som kan være de, forment
lig på grund af kirkerummets længde, nødven
dige ekstra stole. Orglet er som nævnt anbragt
på et pulpitur over indgangen.
Sammenfatning. Tessins slotsprojekt er for fa
cadernes vedkommende – som flere steder
fremhævet – afledt af Gianlorenzo Bernini’s
projekter til henholdsvis Louvre og Palazzo
Chigi i Rom fra 1660’ernes midte.31 Det var
også Bernini’s Louvre, som Tessin trak frem,
da han i 1693 skulle forklare, hvorfor han ikke
havde ladet kapellet på Stockholm slot fremstå
i facaden.32 Rumligt set er Amalienborgprojektet dog snarest fransk. Det store lyse enhedsrum med de todelte vægge er typisk for den
Tessin’ske pragtsal. Systemet var tilstræbt i den
ombyggede kirkesal på det nedbrændte Stock
holm slot, men blev først gennemført i kirken
på det nye.33 Væginddelingen i Tessins projek

terede slotskirke kan med de parvist sammen
stillede søjler og gjordbuer samt det kraftige
entablement minde om et pulpitur og som så
dan give rummet en visuel udvidelse. Men Tes
sin har elimineret alt, hvad der kunne forstyrre
udsynet og hindre en god akustik. Kirken i det
projekterede residensslot er en både liturgisk og
æstetisk integritet.
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THE CHAPEL IN NICODEMUS TESSIN THE YOUNGER’S
PROJECT FOR A ROYAL RESIDENCE
Dissatisfaction over the antiquated condition of
Copenhagen Castle reached a peak by the time
the absolute monarchy was established in 1660,
and a number of projects for new royal resi
dences took shape. The Swedish architect, Ni
codemus Tessin, the Younger, had seen the ex
isting proposals during his visit to Copenhagen
in the summer of 1687. In 1693 he was re
quested to draw up a proposal for the castle to
be built north of Copenhagen, on the derelict
site of Sophie Amalienborg, destroyed by fire
in 1689. Tessin proposed a three-winged build
ing with a low entrance wing to the north (i.e.
facing away from Copenhagen). The project
was presented in June 1694, and approved.
Some details, however, seem to have been al
tered later on. For example, there are two dif
ferent plans for the chapel in the west wing
(counterbalanced by the theatre in the east
wing). The first plan corresponds with Tessin’s
covering letter of 6. June 1694, submitted with
his proposal; the second plan seems to be
somewhat later. In both cases, the chapel is a
lengthy room, the altar wall to the north em
bellished by columns is congruent with the or
gan loft supported by columns to the south. In
the presumably earlier proposal, the altar
stands in front of a partition behind which is
concealed the sacristy and storeroom; whereas,
in the later proposal, the altar is fitted between
the two rooms.

The chapel is unidentifiable from the outside,
although its interior occupies the full width of
the wing and it is two and a half storeys in
height. Tessin had criticised the marking of the
chapel by a tower, seen in the earlier projects,
and obviously did not want to repeat the dispo
sition in his own proposal. The entrance to the
chapel is by the main staircase in the west
wing, and through a vestibule one and a half
storeys high. The interior of the chapel itself is
a typical room for preaching, with a low barrel
vault and walls enriched by engaged columns
and pilasters. In both projects the longitudinal
walls are broken by nine window bays in two
storeys.
The model made in 1694-97, now lost, has
been based on Tessin’s project. A copper en
graving of the castle’s facade was executed in
1697. The project, however, had been delayed
for financial and political reasons, and aban
doned completely upon the death of Christian
V in 1699. His immediate heirs preferred the
royal residence in Slotsholmen. Nevertheless,
the Danish project played an important role as
a transitional link between the rebuilding by
Tessin of Stockholm Castle in the 1690s (de
stroyed in a fire 1697), and the present Castle
built there during the next decades by the same
architect. The ideas proposed for the interior of
the chapel in the projected Amalienborg were
implemented in Stockholm Castle.

CHRISTIAN VI.S PROJEKTEREDE
RUNDKIRKE I NY-KØBENHAVN O. 1736
NOTER S. 285

Med de store byudvidelser, som fra 1600’rnes
begyndelse sprængte rammen omkring det
gamle København, opstod også et behov for
flere kirker. Mens Christianshavn hurtigt fik en
sognekirke (jfr. DK. Kbh. By, 2, s. 470f), viste
det sig vanskeligt at gennemføre et civilt kirke
byggeri i byens nordligste del. Beboerne i dette
område var fordelt mellem S. Nikolaj og Trini
tatis sogne (jfr. DK. Kbh. By, 1, s. 459f. og 2,
s. 227f.), men søgte i praksis også til nærmere
beliggende stands- og institutionskirker (s. 9).
Udover Christian IV (s. 239) skulle både Fre
derik IV og Christian VI have overvejet at lade
en sognekirke opføre i forstæderne mod nord,
men først 1736 spores mere konkrete planer
derom.1
Den tidligste omtale af en ny kirke findes i et
brev fra Christian VI til oversekretæren i Dan
ske Kancelli, Johan Ludvig Holstein, dateret
27. okt. 1736.2 Da der tre dage efter indledtes en
8-dages jubelfest til minde om reformationen,
efter et program, som netop Holstein havde
bidraget til at lægge med sine i forsommeren
udarbejdede »Uforgribelige Tanker om Jubelfe
sten«,3 har det været nærliggende at sætte den
nye kirke i forbindelse med jubilæet og opfatte
den som en mindekirke, i parallel til den 1749
grundlagte Frederikskirke, som opførtes til
minde om Oldenborgernes 300-års jubilæum
(DK.Kbh.By, 5, s. 468).4 Programmet for ju
belfesten 1736 omfattede dog ingen nedlæggelse
af grundstenen til en ny kirke,5 et forhold, som
måske også kan skyldes problemet med at finde
en passende placering.
I brevet til Holstein nævner kongen, at den
påtænkte kirke kunne få plads i Gothersgade,
men at stedet ikke var det bedste.6 Der synes
ikke bevaret samtidige alternativer.7 Men ifølge

senere kilder skulle kirken have ligget i Store
Kongensgade, »midt i (...) eller paa noget des
lige bequemt Sted«, og planerne have været så
fremskredne, at betjeningen af den nye kirke
var anført i bestallingen for prædikanter og be
tjente ved S. Nikolaj.8
I 1736 har der næppe været mulighed for at
udnytte en tomt efter hovedstadens brand
1728.9 Under forudsætning af at der har været
kalkuleret med en af kronen ejet grund, kan der
ud fra henvisningerne til henholdsvis Gothers
gade og Store Kongensgade være tale om enten
et hjørne af Rosenborg have, muligvis det
østre, ret upåagtede parti, hvor Kronprinsesse
gade 65 år senere blev ført igennem,10 eller en
del af de kongelige haver på Amalienborg, må
ske den grund, som lå imellem Bredgade (da
værende Norgesgade) og Store Kongensgade.
Denne, der tilhørte kongens ugifte søster Char
lotte Amalie, blev i 1749 udset til byggegrund
for Frederikskirken (DK. Kbh. By, 5, s. 472f.).
Amalienborgkvarteret fik dog først sin endelige
form med Frederiksstadens bebyggelse fra år
hundredets midte.11
Som bygmester for den nye, endnu unavn
givne kirke, nævner Christian VI den kun 35 år
gamle,
nyudnævnte
hofbygmester
Nicolai
Eigtved, som i september året før var vendt
hjem fra en 12-årig uddannelsesrejse. Eigtved
havde fået Fyn og Jylland som sit distrikt, un
der forudsætning af at kongen ikke havde brug
for hans tjeneste andetsteds.12 15. aug. 1736
havde han sammen med Lauritz de Thurah faet
overladt indretningen af de kongelige gemak
ker på Christiansborg. Men projektet til den
nye sognekirke var hans første selvstændige
opgave. Antagelig har han allerede i efteråret
1736 indledt arbejdet. Hans tegninger har såle
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des dannet grundlag for en †model, udført af
snedkermester J. J. Reusse ifølge regning af
7. jan. 1738.13 Til modellen hørte en særlig †tagværksmodel, en »Couple, worinnen ins grosse
angedeutet wird wie das Bindwerck zu verfer
tigen (ist)«.14 For denne model stod tømrerme
ster J. P. Eisborg. Hele modellen blev depone
ret hos Eigtved selv og er siden forsvundet.15
Om kirkens udformning vides meget lidt. Af
regnskaberne vedrørende modellen fremgår, at
det drejede sig om »einer runden Kirche« med
en kuppel. Associationerne til Eigtveds 13 år
yngre forslag til Frederikskirken er både nær
liggende og oplagte. Tegningerne fra 1736 var
Eigtveds første lejlighed til at udmønte den vi
den om centralkirker, som han havde indsamlet
i henholdsvis Italien og Tyskland.16 Muligvis
har han allerede under uddannelsesrejsen været
klar over Christian VI.s planer om at opføre en
ny kirke i København. Under alle omstændig
heder kan hans ideer fra det ældre kirkeprojekt
udmærket være genoptaget i hans første Frederikskirkeforslag. Dette blev approberet kun
godt en måned efter, at kirken i Frederiksstaden
tidligst omtales (jfr. DK. Kbh. By, 5, s. 469f.).
Efter 1738 synes kilderne tavse om den af
Christian VI planlagte rundkirke. Arbejdet med
den nye kongebolig på Slotsholmen, som blev
indledt 1733, har sandsynligvis bidraget til at
aflede kongens tanker og givet Eigtved nok at
gøre – ikke mindst med projekteringen af en
anden kirke, slotskirken på Christiansborg
(DK. Kbh. By, 5, s. 122f.). Planerne om en
rundkirke i Ny-København blev atter stillet i
bero.
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CHRISTIAN VI’S PROJECTED CHURCH
IN NEW COPENHAGEN
Due to the sharp growth of Copenhagen in the
beginning of the seventeenth century the old
city boundaries were broken, and the need
arose for more churches. However, it proved
difficult to build a church for the civilian po
pulation. In a letter dated 27. October 1736
from Christian VI to J. L. Holstein, First Secre
tary of the Danish Chancellery, mention is
made of a church planned in the thoroughfare
of Gothersgade, or some other more suitable
position. This church has been linked with the
festivities for the bicentenary of the Reforma

tion held shortly after. It was to have been built
by Nicolai Eigtved, architect to the Court,
who had recently returned to Denmark. Ac
cording to surviving invoices, a †model, as
well as a separate †roof construction were
made after his plans and drawings. The bills
reveal that it would have been a round church,
and it seems likely that its design has resembled
Eigtved’s proposal for Frederikskirken thirteen
years later. But little more is known about the
project which appears soon to have been drop
ped.

TILFØJELSER OG RETTELSER
KØBENHAVN BY

Foruden
der

korrektioner

siden

ophavsmænd
dagens
måtte

bringer

redaktionens
etc.

afsnittet

afslutningen

Endvidere,

lys.

Derimod

bringes

være

foretaget

efter

når
ingen

i

første

måtte

række
være

formodede
oplysninger

redaktionens

tilføjelser
fremkommet

tinventargenstande
vedr.

afslutning.

vedr.
eller

restaureringer,

Sådanne

bygninger,

væsentlige

nye

inventar

gravminder
anskaffelse

oplysninger

må

og

oplysninger
af

søges

sidenhen
nyt
i

gravminder,
om

når

dateringer,

er

bragt

for

inventar

mm.,

der

Nationalmuseets

arkiv.

Rettelser og tilføjelser til orgelredaktionerne skyldes Ole Olesen.

Vor Frue kirke. Bd. 1, s. 34, linie 14 f.n. (vedr.
Hans Holst) og 1624 flyttede til København,
læs: 1622.
S. 38, linie 13 f.n. Tilføj: 1642 erhvervede
kirken sig en ny messehagel (jfr. RA. Acta consistorii, 1634-45, 12. febr. 1642).
S. 45, linie 12 f.n. På Stikket af Christian IV.s
Kroning ..., læs: Det instrument, der ses på
stikket af Christian IV.s kroning, er ikke kir
kens hovedorgel, men et mindre kororgel. Ho
vedorglet var 1557 placeret midt i kirken på
eller ved hovedskibets sydmur (jfr. Niels Friis:
Domkirken Vor Frue Kirkes orgel, 1965, s. 6
og 8).
S. 61, linie 4 f.n. (vedr. †epitafium nr. 38
over Marie Jensdatter Schytte). Tilføj: Af byfo
gedens bo fremgår, at epitafiet udførtes af
»Giert Stenhugger«, hvis præcise identitet ikke
lader sig fastslå, sammen med maleren Remmert Pieters. Sidstnævnte krævede af boet be
taling, bade for epitafiet og for to kontrafejer,
der måske også har været indsat i gravmonu
mentet. Forfatteren til den latinske indskrift var
en vis Jens Jensen (jfr. Hans H.Fussing: Råd
mand Lauritz Hansens bo 1628, i PersHistT.
13,1, 1952, s. 25f.).
S. 69, linie 3 f.n. (vedr. †epitafium nr. 67
over Hans Svane). Tilføj: Stenhugger Daniel
Hoffmann modtog betaling for epitafiets op
sætning i henhold til kontrakt (jfr. LA. Køben
havns Byting. Pantebog nr. 4 1667-80, fol.
36v.).
S. 99, linie 18 f.o. (vedr. gravsten nr. 144).
Lorenzen: Vor Frue Kirke, S. 55, Fig. 14, læs:
fig. 13.

S. 187, linie 14 f.o. Tilføj: Dåbsfad, 58 cm i
tvm., af engelsk tin. Fadet, der på fanen har
indskriften: »den 7de juni 1829 VFK«, graveret
med skriveskrift (initialerne dog med kapitæ
ler), blev sandsynligvis anskaffet til kirken i
forbindelse med indvielsen og her anvendt
sammen med den midlertidige træfont. Da fon
ten overførtes til Kastelskirken (DK. Kbh. By
2, s. 440) og her forsynedes med et nyt fad, er
det ovennævnte tilsyneladende blevet kasseret.
1986 erhvervedes det fra privateje til kirken.
Under bunden stempel for engelsk tin, mester
mærke for Ephraim Benjamin Reisz († 1827) og
årstallet 1780, sidstnævnte det år, tinstøberen
blev optaget i lauget. Det glatte fad med en
enkel bølgekant langs randen er beslægtet med
en række fade, udført o. 1830 af A.C.Dahlgren
i Frederiksborg amt, jfr. DK. Frborg. s. 1028,
1250, 1301, 1329, 2561 (Esbønderup, Valby,
Vejby, Tibirke, Dråby). Linie 2 f.n. C.J.Starup,
læs: C.I. Starup. 1928, læs: 1931.
S. 188, linie 7 f.o. Tilføj: Malerier. 1) Portræt
af Sophia Magdalene Schiern, g.m. stiftsprovst
H.G.Clausen. Olie på lærred. 65 × 51 cm.
Ifølge påskrift på rammens bagside udført af
C.G.Kratzenstein Stub (1783-1816). 2) Portræt
af stiftsprovst H.G.Clausen. Olie på lærred. 65
× 51 cm. Ifølge påskrift på rammens bagside
udført af C.A.Jensen. 3) Portræt af professor
H.N.Clausen. Olie på lærred. 17 × 13,5 cm.
Ifølge påskrift på rammens bagside udført af
C.A.Jensen. 4) Portræt af C.F. Hansen. Olie på
lærred. 65 × 49,5 cm. Tilskrevet C.A. Jensen.
Portrætterne nr. 1-3 opbevares i boks i kirken,
nr. 4 er ophængt i søndre skriftestol.
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Fig. 31. Plan af S. Petri kirkes krypt med indtegnede begravelser. Antagelig mellem 1692 og 1723 med senere

Plan of the crypt of S. Peter’s Church with tombs
indicated. Probably between 1692 and 1723 with later endorsements.

påtegninger (s. 290). 1:300. S. Petri kirkes embedsarkiv. –
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1815

(s. 291). 1:300. S. Petri kirkes einbedsarkiv. – Plan of S. Peter’s Church »the proposed change«. Drawing by J.A. Meyer
1815.
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33.
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Proposal for a pulpit. Drawing by J. A. Meyer 1815.

S.Petri kirke. Bd. 1, s. 258, linje 16 f.n. Tilføj:
Kryptens udformning efter udvidelsen 1692,
men endnu før tilføjelsen 1723 af de to hvæl
vingsfag i nordøst, fremgår af fig. 31, der tillige
viser kryptsystemet under hele kirken. Tegnin
gen blev sammen med en yngre (o. 1800?) begravelsesplan fremdraget i S. Petri kirkes em
bedsarkiv umiddelbart før redaktionens afslut
ning september 1988. Professor Hans Munk
Hansen takkes for venligst at have gjort DK
opmærksom på planerne.
S. 261, linie 14 f.o. Tilføj: En †altertavle, der
må have været ældre end den 1628 anskaffede
tavle, erhvervedes o. 1640 til Christian IV.s kir
ke på Christianshavn (DK. Kbh. By 2, s. 476).
S. 264, linie 5 f.o. Tilføj: *Prædikestol, o.

1600, o. 1640 overtaget af kirken på Christians
havn ligesom altertavlen. 1699 skænket til
Kærby kirke, Gjerlev herred, Randers amt (jfr.
DK. Kbh. By 2, s. 480).
S. 265, linie 1 f.n. Tilføj: 1674 udførte billed
huggeren Christian Nerger våbener til Peder
Schumacher Griffenfelds stol (jfr. LA. Petri
Kirkes Arkiv, 1. kirkeværges rgsk. 21. nov.
1674). 1680 nævnes pagernes (lukkede) stol (jfr.
E.Marquard: Kongelige Kammerregnskaber fra
Frederik III.s og Christian V.s Tid, 1918, s.
230).
S. 312, linie 16 f.n. Tilføj: 1754 skænkede en
unavngiven kvindelig velgører et alterklæde af
karmoisinrødt fløjl (jfr. Kiøbenhavnske Danske
Post-Tidender, 1754).
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S. 316, fig. 54 og 55 er byttet om. Linie 6
f.n. Tilføj: 1754 skænkede en unavngiven kvin
delig velgører en messehagel, tillige med et al
terklæde (jfr. ovf.).
S. 320, linie 10 f.n. Tilføj: *Pengetavler, 1)
174(7?), mahognifinering med indlagt elfenben
og grønfarvet ben. På skydelåget med versaler i
indlagt elfenben: »Kapellanens Tavel«. På op
standeren hvidstafferet versalindskrift : »Anno
Capelanens tavle 174(7?)«. 2)-5) Ensdannede,
rektangulære tavler med glatte skydelåg og påskruede pengesprækker. På opstanderne gulstafferede frakturindskrifter, hhvs.: »Für das
Quästhaus«, »Brandt=Tafel«, »Sct.Petri Kirchen-Schule« og »Für die Armen«. Samtlige
tavler er i Nationalmuseets 3. afd. (Inv.nr. F
42-46). Linie 6 f.n. Tilføjelse vedr. †pengetavler.
Disse kunne være identiske med to, nu for
svundne tavler, der siden november 1919 er re
gistreret som bortkomne i Nationalmuseets 3.
afd. (Inv. nr. F 40-41). Begge var på opstan
Fig. 34. Hans Detlev Martens: Interiør af S. Petri
kirke, set mod nordøst. 1820 (s. 291). Schleswigderne forsynede med drevne relieffer af sølv
Holsteinisches Landesmuseum, Gottorp. – Hans Det
med fremstillinger på forsiden af henholdsvis
lev Martens: Interior of S. Petri, seen to the north-east.
S. Peter og Bønnen i Getsemane Have, på bag
1820.
siden et laurbærkranset profilportræt (Christian
VII?).
S. 325, linie 13 f.o. Tilføj: Kontrakten var
ledsaget af fire tegninger, alle udført af Meyer,
tilføj: (fig. 33), idet dog allerede kontrakten af
daterede 1. marts 1815 og – for de tre af dem – forsynede28.marts
med litrabetegnelserne
»A«-»C« (fig.
1815 tog det forbehold,
at »det på teg
32-33 og Bd.1, fig.66 (litr. »A« og »C«, samt
ningen angivne maleri en basrelief bortfalder«.
den ikke betegnede plan af kirkens tilstand 1807
Himlen var også oprindelig tænkt af en enklere
er 1988 fremdraget fra S.Petri kirkes embedsarform med ophæftede fløjlsdraperier.
kiv af professor Hans Munk Hansen, som her
S. 332, linie 17 f.o. Tilføj: Det fremgår i det
ved takkes for venligst at have gjort DK op
mindste af Hans Ditlev Martens’ interiørbillede
mærksom på disse tegninger)). Linie 16 f.o.
af kirken fra 1820 (fig. 34). Linie 19 f.o. Kor
Tilføjelse og korrektion: Af tegningen fig.32
rektion og tilføjelse vedr. †Nordre pulpitur. 1817
(plan af kirken ,»saaledes som den foreslaaes
fik Meyer imidlertid overdraget arbejdet med
forandret«) fremgår dog, at trappehuset ud for
opførelsen af et nyt nordpulpitur, og kirken
nordre korsarms nordøsthjørne tænktes beva
søgte samtidig om et lån på 1.000-1.200 rdl. for
ret, måske med henblik på det pulpitur, der
at kunne fuldføre opgaven (jfr. Kirkekollegiets
skulle opføres her som erstatning for det gamle
forhandlingsprotokol, 28. juli 1817 og Haupt(jfr.nedf.).
protokol, 5.sept. 1817). Det må derfor være
S. 331. Billedtekst til fig. 66. J.A. Meyers ud
dette nyopførte pulpitur, i opbygningen be
kast til altertavle 1816. Tegning i NM. Læs:
slægtet med det søndre (Bd.1, fig.65), som ses i
...1815. Tegning i LA.
baggrunden af Martens’ billede (fig. 34). Hvor
S. 331, linie 4 f.n. efter J.A.Meyers tegning,
dan adgangsforholdene hertil har været, er
uvist. Måske har man en tid benyttet trappehu
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set ved nordre korsarms nordøsthjørne, endnu
Erichsen: Det forsvundne gravmæle, i Fest
gengivet på Meyers plan fra 1807, måske har
skrift til Olaf Olsen, 1988, s. 318). Som det
der i lighed med søndre pulpitur været en ind
fremgår af den ovennævnte tegning, var epita
vendig trappe.
fiet indsat i en niche i kirkegårdsmuren. Over
S. 333, linie 2 f.n. Sauer og Walter, læs:
en sarkofaglignende plint, hvorpå hvilede en al
W.Sauer, Inh. (aber) Dr. Oscar Walcker. Orglet
legorisk kvindefigur, formentlig en personifi
kation af Arkitekturen, rejste sig en vasekronet
rummer ældre pibemateriale.
S. 337, linie 8 f.o. Tilføj: En supplerende
obelisk eller pyramide, på forsiden prydet af et
kilde til kapellernes indretning er en ældre beovalt laurbærkranset indskriftfelt. Monumen
gravelsesplan i S. Petri kirkes embedsarkiv
tet, der i sin udformning var præget af den
gryende nyklassicisme, var iflg. E.C.Haubers
(muligvis udført o. 1760, men forsynet med se
Københavnsbeskrivelse
fra 1777 udfærdiget af
nere påskrifter. Gengivet i udsnit hos John
Erichsen: Det forsvundne gravmæle, i Fest
J.C.Petzold (Beschreibung der königlichen dä
skrift til Olaf Olsen, 1988, fig. 8).
nischen Residenz-Stadt Kopenhagen, 1777, s.
S. 379, billedunderskrift til fig. 93: (s. 274),
27).
S. 410, linie 5 f.n. Tilføjelse og rettelse: *Ki
læs: (s. 374).
S. 380, linie 11 f.n. (vedr. begravelse nr.1).
steplade, jfr. tilføjelse til s. 433.
S. 433, linie 10 f.o. Tilføjelse: *Kisteplade nr.
Tilføj: Til en aldrig udført gravsten i kapellet
over lægen Henricus Callisen udførte Jørgen
73a. 1795. Christian Gottlieb Kratzenstein, læge
Hansen Koch tre udkast, signeret og dateret
og fysiker, født 30. jan. 1723 i Wernigerode,
død 7. juli 1795 på Frederiksberg. Gravsat i den
1824 (RA. Statens Civile Bygningsadministration. Tegningssamlingen).
gamle urtegård. Kisteplade af tin, formet som
en forenklet skriftrulle med blomsterrosetter i
S. 388, linie 5 f.n. årstallet 1775, læs: 1776.
hjørnerne. Dansk
indskrift –med
kur
S. 391, linie 5 f.o. Tilføj: En detaljeret og – hvad angår indtegningen
af gravstederne
mere graveret
præcis begravelses
fra tiden mellem 1692 og 1723, omend med se
siv. I Danmarks tekniske Museum, Helsingør
nere tilføjelser. Tegningen suppleres af en nyere
(mus.nr. FS. 58A).
S. 439, efter linie 4 f.o. Tilføj: †Kisteplade:
plan (o.1800) med en udformning og numme
37a. 1753. Johannes Bartholomæus Bluhme,
rering, svarende i hovedtræk til denne. Begge i
født 1. nov. 1681, død 25. okt. 1753. Tysk ind
S. Petri kirkes embedsarkiv (jfr. tilføjelse til
skrift, jfr. Kiøbenhavnske Danske Post-Tidens. 258).
der, 2. nov. 1753.
S. 404, linie 14 f.o. portrætrelief i hvid mar
mor, tilføj: udført af H.W.Bissen 1857 (afstøb
ning på Ny Carlsberg Glyptotek I.N.2595).
Sankt Nicolai kirke. Bd. 1, s. 531, linie 17 f.n.
Sandstenstavlen er i dag erstattet af en kopi af
Tilføjelse og korrektion vedr. †oblatskrin nr. 2.
kunststen. Originalens placering er uvis.
Læs: (†)Oblatskrin, formet som en »bordyret
S. 408, linie 8 f.o. Tilføjelse og rettelse vedr.
bog«
med sølvbeslag (...). Skrinets låg eller
*epitafium over Nicolai Eigtved: Efter fremdra
forside udgøres af en rektangulær *træplade
gelsen af den svenske arkitekt C.W. Carlbergs
(fig. 35) (19,7 × 14,2 cm) med maleri af Kristus
tegning (Röhsska Konstslöjdmuseet, Göteborg)
på korset, flankeret af kartouchesmykkede ind
fra 1777 af Eigtveds epitafium ved muren på S.
skriftfelter med bibelsprog, samt påskriften:
Petri kirkegård må den som epitafium benæv
»Disses Ostien Buchlein hat Peter Gagelmann
nede kalkstensplade (fig. 119), sandsynligvis
auf S.Nicolaen Alter sampt sovile Ostien als
identificeres som et fragment af den gravsten,
ierlich und notich solang ehr lebt. Anno 1671«,
som Eigtveds enke lod lægge på gravstedet
alt i versaler. Indfattet i sekundær ramme. Kø
samtidig med epitafiets opsætning (jfr. John
benhavns Bymuseum (inv. 1917:202).
S. 544, efter linie 12 f.o. Tilføj: *Pengebøsser
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1)-2), med indgraveret årstal 1785, af kobber.
Ca. 23 cm høj. Begge har klokkeformet kor
pus, hvælvet hængslet låg med pengetrakt,
samt pånittet låsetøj og bærehank. På begges
låg indgraveret med skriveskrift: »St. Nicolai
Pleie Commissions Tavle-Bösse For Sognets
Fattige. Ao 1785«. På siden graveret hhvs.
»No. 1« og »No. 4«. Over sidstnævnte endvi
dere Københavnsstempel med årstallet 1762.
Københavns Bymuseum (inv. Rhfv.nr. 269 og
1918:176).
S. 550, linie 9 f.o. Tilføjelse vedr. †sangværk:
Klokkespillet, der omfattede i alt 36 klokker,
støbtes i Hoorn af kanon- og klokkestøber Jo
han Nicolaas Derck. Som mellemmand op
trådte metalhandleren Johan Smit fra Amster
dam (jfr. Bent Gammeltoft-Hansen: Gamle
klokkespil i København, Svendborg 1986 (pri
vattryk), s. 12-39).
S. 551, linie 13 f.o. Korrektion og tilføjelse
vedr. †klokke nr. 7, 1657: 1613 eller tidligere,
støbt af Borchart Gelbgiesser (Quellichmeyer)
(†1613) og skænket af kirkeværgerne Henrik
Berner (†1632) og Herman Wandelen. Jfr. også
klokkerne i Frederiksborg slotskirke (DK.
Frborg. s. 1876) og Skivholme (DK. Århus s.
1961f.), begge støbt 1613 af Borchart Gelbgies
ser og forsynede med næsten enslydende ind
skrifter.
S. 577, efter linie 6 f.o. Tilføj: Peter Helt,
borgmester, døbt 1. okt. 1683, død 20. febr.
1752. Bisat 28. febr. 1752. Norden koret 18. For
kistepladens tekst, jfr. Kiøbenhavnske Danske
Post-Tidender, 28. febr. 1752.

Helligåndskirken. Bd.1, s. 684, linie 17 f.n. Gørslev kirke, tilføj: Bjæverskov herred, Præstø
amt.
S. 685, linie 17 f.n. Korrektion vedr. † døbe
font nr. 2: *Døbefont, 1846, af zink med for
gyldte bronceornamenter og -skrift. Signeret
H.Dalhoff 1846. 1895 skænket til Humlebæk
kirke, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg
amt (jfr. DK. Frborg. s. 856 og fig. 2).
S. 689, linie 9 f.n. Korrektion vedr. orgel:
1877, helt nybygget af Knud Olsen (jfr. Knud
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Olsens orgelfortegnelse). Facaden tilkom 1879,
hvilket fremgår af årstal på sidetårnenes top
stykker.
S. 697, linie 6 f.o. Tilføjelse vedr. lysekrone,
o. 1610: Det er måske denne krone eller en gan
ske tilsvarende, der 1696 registreres i forstuen
til kongens gemak på Rosenborg. Herfra skal
den 1707 være afleveret til Københavns slot, jfr.
DK. Frborg. s. 1925, note 229. På Københavns
slot fandtes endvidere »en af sølv forgyldt lyse
krone med et urværk udi og en pelikan oveni
kronen, derunder en rød sten udi en forgyldt
stjerne«. Denne krone udlåntes allerede 1666 fra
Rosenborg og registreredes 1679 i Højesteret.
Dens videre skæbne er ukendt. En anden krone
med krucifiks og urværk hang ligeledes i salen
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indtil 1731, hvor den kasseredes. Jfr. Harald
Langberg: Rettens sæde, i Højesteret 1661-1969,
I, 1961, s. 133f.

Holmens kirke. Bd. 2, s. 46, billedtekst til fig.
27. Tegning 1770 i Rigsarkivet, læs: Tegning,
signeret Schottman (Johan Bernhardt Schottmann, murermester) 1776.
S. 80, billedtekst til fig. 49-51 (s. 804 og 85),
læs: (s. 80, 81 og 85). Linie 5 f.o. 1615, læs:
1617. (Note 11, s. 215: 1615, læs 1617).
S. 81, linie 13 f.n. Tilføjelse vedr. kalke: Den
hollandske menighed, der siden 1686 havde
holdt gudstjeneste i Holmens kirke, anvendte i
tidsrummet 1688-1720 en rigt udsmykket kalk
fra 1648, som herefter kom til Frederiksborg
slotskirke (jfr. DK. Frborg. s. 1816 og fig. 95).
S. 82, linie 17-18 f.n. laec, læs: dec. WeiDnd,
læs: Weiland.
S. 94, linie 9 f.o. Korrektion og tilføjelse
vedr. prædikestol: *Prædikestol (fig. 36) med
stafferet årstal 1642 på gesimsfrisen, men sna
rere udført o. 1619 til den ældste kirke, nu i
Holbæk kirke, Rougsø herred, Randers amt.
Stolen omfatter i dag foruden selve kurven, en
ottekantet himmel, et opgangspanel, samt et
rygskjold. Sidstnævnte, der bærer det staffe
rede årstal 1664, samt våbenskjolde for de lo
kale kirkepatroner, generalløjtnant Niels Rosenkrantz (død 1676) og hustru Berte Skeel,
kan være tilføjet i forbindelse med prædikestolens overførsel til Holbæk (ifølge en synsberetning fra 1702 erhvervedes stolen fra Hol
mens kirke af den salige patron, dvs. Niels Rosenkrantz, jfr. Sven Fritz: Historien om en præ
dikestol, i Jyllandsposten, 9. sept. 1965).
Prædikestolen, som vil blive detaljeret be
skrevet i forbindelse med DK.s udgivelse af
Holbæk kirke, er antagelig blevet stafferet (eller
snarere nystafferet) i forbindelse med kirkens
udvidelse 1641f. Storfelternes malede evangelistfremstillinger, der ligesom hænge- og top
stykkernes englehoveder, samt himlens Helligåndsdue alle er af høj teknisk kvalitet, udførtes
efter Jan Dircksens (virksom i København o.
1611-18) kobberstik efter George Pencz med

Fig. 36. Prædikestol, antagelig o. 1619 med senere til
føjelser

(s.
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fremstilling af Luther og Melanchton, flankeret
af de fire evangelister, og to englehoveder (gen
givet i Sigrid Christie: Den Lutherske Ikono
grafi i Norge inntil 1800, II, Oslo 1973, fig.
411).
Stolens oprindelige placering i Holmens
kirke kendes ikke med bestemthed. Det er dog
sandsynligt, at den i 1640’rne var placeret over
for kongestolen, som tilsyneladende havde sin
plads i korgangens nordre side, dvs. på det
sydvestre hjørne, hvor den nuværende prædi
kestol er anbragt. Stolen har i så fald antagelig
haft sit opgangspanel til højre i stedet for, som i
dag, til venstre. I sin nuværende tilstand bærer
panelet da også præg af at have været en del
større (nothuller i den oprindelige bund tyder
på, at stolen tidligere har haft en underbaldakin
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eller bøjler). Den ottekantede himmel, som an
tagelig var placeret mod korsskæringens syd
vesthjørne, var oprindelig prydet med syv top
stykker mellem hjørnespir (i dag er kun fem
opsat, jfr. NM2, restaureringsrapport ved
Frode Nielsen, 1926).
S. 101, linie 2 f.n. Tilføj: I kontrakten næv
nes, at stolene skulle udføres efter den skabe
lon, som mester Lennart (Blasius) havde leveret
og som snedker Henrik Balche havde hos sig.
Sammesteds beskrives de forskellige arbejder
på stolene og deres udformning. Jfr. RA. Da.
Kanc. Rtk.afdl. B.189. Kontraktbøger 5. dec.
1641 og B.190. Akter ang. afsluttede akkorder
og kontrakter, samt bilag til kontraktbøger. 5.
okt. 1641, signeret af Henrik Westphal, Henrik
Balche og Lennart Blasius.
S. 111, linie 9 f.o. Mekanikken blev pneuma
tisk, læs: Mekanikken blev mekanisk med en
barkermaskine til lettelse af tangenttrykket, jfr.
Niels Friis: Holmens Kirkes Orgel, 1956, s. 23.
S. 115, linie 13 f.n. Korrektion og tilføjelse
vedr. †pengetavler: På Københavns Bymuseum
opbevares seks pengetavler, hidrørende fra
Holmens kirke. Af disse, der tildels kunne være
identiske med de ovf. omtalte, har de fem påmalede indskrifter i sort fraktur på den hvidmalede
opstander:
»For
Fattigvæsenet«,
»Brandtavle«, »For Døvstumme«, »Cor. 13.16.
Galat, 6.9.«, »For Kirken«, mens den sjette har
indskrift med sort skriveskrift på hvid bund:
»Brand Tavle«. Inv.nr. Rhfv. 90 a-f. Linie 11
f.n. Tilføj: *Pengebøsse (nr. 1a), messing, 1696.
På siden med reliefversaler: »Holmens Kirckes
Bösse Vor Cappelannen 1696«. Københavns
Bymuseum, inv. 1942:22. Linie 7 f.n. Tilføj:
*Pengebøsser (nr. 5-6) nyere, af malet jernblik.
Københavns Bymuseum, inv.nr. Rhfv. 270.
S. 129, linie 11 f.n. (vedr. epitafium over
Hans Hansen Osten og Abel Cathrine von der
Wisch). Tilføj: Allerede februar 1674 havde hun
dog fået tilladelsen til at lade epitafiet opsætte,
jfr. Kbh.Dipl.VI, 632.
S. 151, linie 18 f.n. (vedr. epitafium nr. 3), d.
i Kbh. 28. dec. 1731, 51 år 6 mdr, læs: 1730, 51
år 3 mdr.
S. 193, linie 17 f.n. (vedr. †kisteplade nr. 5),
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1729 stiftsbefalingsmand ... , læs: 1724 stiftsbefalingsmand over Trondhiem Stift. 1735 stifts
befalingsmand over Aarhuus Stift, læs: over
Agerhuus Stift. 1740 stiftsbefalingsmand over
Agerhuus Stift, læs: over Aarhuus Stift. 1753
gehejmekonferensråd ..., læs : 1751. Linie 12
f.n. Tilføj: *Kisteplade, af bly, skjoldformet,
62,5 x 30 cm. Indskrift med graveret skrive
skrift med usammenhængende bogstaver, navn
med skønskriftbogstaver. Under indskriften
graveret bladranke stukket gennem krone. Nu
værende placering ukendt (jfr. indberetning fra
1966 i NM2).
S. 203, linie 17 f.n. (e. †kisteplade nr. 38).
Tilføj: 1754. Andreas Rosenpalm, admiral, f.
1679, avancerede støt gennem graderne for om
sider 1722 at blive admiral, ridder af Danne
brog og patron for Holmens kirke. 1733 bragte
han som »chef d’Escadre« Christian VI til og
fra Norge og ligeledes 1749 Frederik V. 1746
blev han medlem af Admiralitetskollegiet og
1751 opnåede han generaltitlen. D. 19. jan.
1754. Jfr. Kiøbenhavnske Danske Post-Tiden
der, 1. febr. 1754.

Trinitatis kirke. Bd. 2, s. 312, linie 14 f.n.: Tilføj:
†Maleri. 1696 skænkede maleren og hofpræsten
Gaspard Antoine de Bois-Clair til kirken et
maleri af S. Timotheus, »en Mand med tre Re
ligioner«.
S. 373, linie 11 f.n. Tilføj efter 1683: I sin
rejsedagbog fra 1687 noterer den svenske hofar
kitekt Nicodemus Tessin d.y., at han i kirken
så tre epitafier, hvoraf de to var udført af Lam
bert van Haven, »aber sehr schlecht vorgestellet«. Jfr. Ragnar Josephson: Tessin i Danmark,
1924, s. 179. Det kan have været epitafierne
over grev Mogens Friis (t 1675) og rigsmarskal
J.C.Körbitz († 1682), men intet sikkert vides
herom, jfr. Vilhelm Lorenzen: Lambert van
Haven (Meddelelser fra Foreningen til gamle
Bygningers Bevaring, III. Rk.,1), 1936, s. 29.
S. 392, note 181. Korrektion: Dispositionen
afveg på flere punkter fra kontraktens ordlyd,
jfr. Niels Friis: Trinitatis Kirkes Orgler og Or
ganister, i HistMeddKbh. 4, II, s. 95.
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Kastelskirken. Bd. 2, s. 405, linie 9 f.o. Kastelskirkens sogn blev oprettet 1.november 1902
med yderligere udvidelse 1921, læs: 1.jan. 1916
skete en udvidelse af sognet, og 1. aug. 1930
ændredes sognegrænserne.
S. 446, linie 1 f.n. Tilføjelse vedr. †orgel nr. 2:
Orglet byggedes af Hartvig Jochum Müller,
København, jfr. Niels Friis: Orgelbygning i
Danmark, 2. udg. 1971, s. 137f.
S. 447, linie 15 f.n. Tilføj: Orglet opsattes
1924 i Filips kirke, og en del af piberne er genanvendt i denne kirkes nuværende orgel, byg
get 1971 af Poul-Gerhard Andersen. Yderligere
oplysninger findes i Den danske Orgelregi
strant.

Vor Frelsers kirke. Bd. 2, s. 478, linie 14 f.o.
Korrektion vedr. berettelsessæt nr. 2. Jean Henri
de Moos, læs: Moor.
S. 512, linie 6 f.n. Tilføj: Forinden havde
Ernst 24. jan. 1725 udarbejdet et memorandum
med tilhørende overslag vedrørende altertav
len, jfr. DK. Kbh. By 5, s. 82 og 6, s. 299.
S. 528, linie 8 f.o. Korrektion vedr. Lambert
van Havens tegninger til et spir (fig. 35-36):
Fremdragelsen af en række tegninger til det nye
slot i København, heriblandt en opstalt af tår
net (Bregentved) udelukker, at de omtalte spir
tegninger hidrører fra van Havens forslag til
Vor Frelsers kirke. Om tårntegningen på Bre
gentved, jfr. Hakon Lund, i Christiansborg
slot, I, 1975 , s. 176f. og fig. 196. Desuden DK.
Kbh. By 5, s. 55 og note 172.
S. 583, linie 9 f.o. Tilføjelse vedr. Botzenorglets disposition, se: Erik Eriksen: Botzenorglet i Vor Frelsers kirke, København 1686. En
hidtil overset disposition, i Organist-Bladet,
1969, s. 3-10.
S. 584, linie 1 f.n. Busch & Søn, læs: A.H.
Busch & Sønner.
S. 596, linie 10 f.o. †Lysekroner, læs † Lyse
kroner. Linie 5 f.n. Tilføj: *Lysesaks, 1695, af
støbejern. På det ene blad indgraveret med
skriveskrift: »1695 Denne Sax hörer til Christianshafns Kircke 27 August«. Københavns By
museum, inv.nr. 1937:123.

Reformert kirke. Bd. 3, s. 87, linie 11 f.n. Kor
rektion vedr. orgel: o. 1725?, læs: 1728. Linie 3.
f.n. Korrektion: Orgelfacaden stammer også
fra slotskirken.
S. 89, linie 8 f.n. Korrektion: Voglers dis
positionsprincipper var ganske vist radikale,
men kan ikke betegnes som vanvittige.
S. 90, linie 20 f.n. Korrektion: Daniel Köhne
døde inden orglets færdiggørelse, og intonationsarbejdet blev udført af dennes efterfølger,
A.H.Busch. Jfr. Niels Friis: Orgelbyggeren
Daniel Köhne, i Orglet, 1972, 1, s. 14. Linie 18
f.n. Tilføjelse: Vedr. orglet og orgelfacaden, se
endvidere DK. Kbh. By 5, s. 90-92 (Køben
havns slotskirke).
S. 92, linie 6 f.n. (vedr. Tårnur, 1762): i 1918 i
forbindelse, læs: i 1918 sat i forbindelse.

Garnisonskirken. Bd. 3, s. 267, linie 21 og 16 f.n.
J.Starup, læs: I.Starup.
S. 268, linie 7 f.o. det indre pibeværk udføres
af 1000 pd. bly og 300 pd. tin, læs: det indre
pibeværk af en legering med forholdet 1000 pd.
bly til 300 pd. tin.
S. 284, linie 3 f.n. (vedr. †tårnur). Tilføj: For
mentlig er uret identisk med det sejrværk, som
1704 skulle overføres fra Sønderborg slots søn
dre tårn til Garnisonskirken, jfr. RA. Rtk.
2211.56.
Relations- og resolutionsprotokoller,
8. april 1704, 15. maj 1704.
S. 287, linie 10 f.n. Tilføjelse og korrektion
vedr. †klokke nr. 2: det ligger nær at formode,
at den er kommet til kirken efter 1718, læs:
Klokken blev allerede 1704 overført fra Sønder
borg slot ligesom tårnuret (jfr. ovf.). RA. Rtk.
2211.56. Relations- og resolutionsprotokoller,
8. april og 15. maj 1704.

Frederiksberg slotskirke. Bd. 3, s. 390, linie 5 f.o.
*Orgel, læs †Orgel. Linie 14 f.o. Korrektion:
Oplysningen om, at instrumentet skulle være
identisk med orglet fra Abel Cathrines stiftelse
kan ikke bekræftes. Måske er Botzens orgel
identisk med det positiv, der 1802 repareredes
af Johan Nicolai Scheer og overførtes fra Blaa-
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gaard seminarium til Brahetrolleborg semina
rium. Jfr. RA. DaKanc. Skolekommissionen
1789-1814, Forhandlingsprotokol 1802 nr. 906.
Linie 20 f.o. bygget o. 1610, læs: bygget 1610.

Frederiksberg kirke. Bd. 3, s. 463, linie 9 f.n.
Brystværk, læs: Overværk.
S. 465, billedtekst til fig. 49, fotografi fra o.
1880 af maleri i privateje, læs: gengivet efter
fotografi af †maleri fra o. 1880. Linie 4 f.n.
(vedr. trompet 8’). Tilføj: denne stemme var
senere tilføjet og af bedre metalkvalitet end det
øvrige pibeværk. Tilføjelse vedr. ombygninger
og reparationer: 1845 repareredes og omdispo
neredes orglet af Jens Gregersen, København.
Jfr. RA. Rtk. 256.73. Bygningsadministrationen. Journalsager, 9. aug. 1845.
S. 469, linie 5 f.o. Erik Paulsen, læs: Erik
Pauelsen.
S. 491, linie 11 f.n. (vedr. kirkegårdsmonument nr. 22 over Carl Wilhelm Heber). Tilføj:
Udført efter tegning af H.E. Freund. Kunst
akademiets Bibliotek.
S. 492, linie 15 f.o. (vedr. kirkegårdsmonument nr. 27, Meldahls gravsted). Tilføj: Monu
mentet er udført efter tegning af G.F.Hetsch,
signeret og dateret 1843. Kunstindustrimuseet.
S. 494, linie 12 f.n. (vedr. kirkegårdsmonument nr. 39 over Henrich Thalbitzer), læs: Mo
numentet forsvundet. Venligst meddelt af Ka
rin Kryger 1987, Nationalmuseets gravminde
registrant.

Vartov kirke. Bd. 4, s. 46, linie 19 f.n. før den
1890 (...) testamenteredes, læs: 1886. Jfr. DK.
Kbh. By 5, s. 741.
S. 53, linie 2 f.o. Udgår: hvilket sandsyn
liggør, at det ikke var nyt 1755.
S.
67, note 153, linie 3 f.o. Udgår: Disposi
tionen minder (...) omdisponering. Note 156
linie 1 f.o. Udgår: i hvis besiddelse (...) træpi
ber fra orglet. Linie 1 f.n. Tilføj: Se endvidere
Ole Olesen: Vartov kirkes første orgel, i Fest
skrift Henrik Glahn, 1979, s. 199-213.
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Christians kirke. Bd. 4, s. 81, før linie 14 f.n.
Tilføjelse: Foruden Eigtveds projekt I og II kan
endnu et udkast til en kirke antagelig sættes i
forbindelse med de tidlige overvejelser om
kring projekteringen af Frederiks tyske kirke. I
et læg med tegninger, hidrørende fra Rente
kammeret og indeholdende materiale, fortrins
vis vedr. Sukkerhuset på Christianshavn, men
også med enkelte planer af Saltværksgrunden,
findes to udaterede og usignerede etageplaner
af en kirke (fig. 37) (RA. Kort- og tegningssamlingen, Rentekammerafd. 339,41. Venligst
meddelt DK af cand.phil. Ebbe Hædersdal).
Den rektangulære bygning (ca. 36 × 21 alen)
er på den ene langside suppleret med et frem
springende indgangsparti. En portal, lagt i
bygningens tværakse, fører direkte ind i kir
kerummet, der er orienteret efter længdeaksen
med alter, korskranke og prædikestol ved den
ene kortside. Et omløbende, pillebåret galleri
omkring de tre øvrige sider opdeler rummet i
tre »skibe«. To trappeanlæg i hjørnerne af den
anden kortside formidler adgangen til galleriet
og loftet. Et spejlhvælv er antydet over kirkens
midte. Et mindre rum ved koret, modsvarende
trapperummet kan være tænkt som sakristi el
ler dåbsrum (forneden) og en særskilt herskabs
stol (kongestol?) foroven. Rummets vigtigste
lyskilde er vinduerne i de to langsider. To min
dre lysåbninger, skævt placeret i underetagens
kortsider, oplyser trapperum og kor. Den spe
cielle vinduesplacering kunne tolkes som et in
dicium på, at kirken ikke var tænkt fritlig
gende, men snarere skulle anbringes mellem
eksisterende (eller planlagt) bebyggelse. I
samme retning tyder den asymmetriske plan
uden fremspring modsat indgangspartiet, lige
som koncentrationen af pilaster- eller liséndekoration på indgangsfacaden røber, at kun
denne var skueside.
Til trods for den afgørende forskel i byg
ningens orientering har kirkeplanen en påfal
dende lighed med Eigtveds ubenyttede projekt
II af 4. april 1753 (jfr. s. 81 og fig. 5). Det
gælder den rektangulære plan (her dog 42 × 24
alen) med fremspringende indgangsparti, der i
begge planer bemærkelsesværdigt nok har
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samme bredde (24 alen). Ikke mindst dette sid
ste bestyrker formodningen om, at den ano
nyme tegning er indgået i projekteringen af
Frederiks tyske kirke. Omstændighederne om
kring planens tilblivelse, dens datering og op
havsmand har det i denne forbindelse ikke væ
ret muligt at opklare. Det er næppe sandsyn
ligt, at vi her har at gøre med entreprenørernes
planer, nævnt 28. dec. 1751, men kasseret som
for dårlige og for kostbare i forhold til den
eksisterende byggesum på 40.000 rdl. Det ano
nyme projekt er nemlig i areal omtrent 1/3
mindre end Eigtveds projekt II, der netop
kunne opføres for de indsamlede midler. Over
ensstemmelsen med planen i Eigtveds projekt
og navnlig indgangspartiets bredde kunne tyde
på, at begge var udformet udfra samme præ
misser, dvs. til en tænkt placering på den de
cember 1749 erhvervede Saltværksgrund og i
modsætning til det approberede forslag, »ude
af syne« og »mellem huse«, dvs. vel indpasset i
den eksisterende bebyggelse på Strandgades
sydside. Den traditionsbundne orientering efter
længdeaksen kunne på samme måde tolkes som
et bevidst modspil til Eigtveds radikale løsning
med det tværstillede kirkerum, indrettet med
prædikestolsalter. Under alle omstændigheder
må den anonyme tegning dateres før monar
kens endelige godkendelse af Eigtveds projekt I
19. maj 1753.
S. 182, linie 15 f.o. Pneumatisk, læs: Pneu
matiske. Linie 16 f.o. 32, læs: 33. Orglet op
stilledes 1976. Alle prospektpiber fornyedes. Li
nie 2 f.n. sponbælge, læs: spanbælge.
S. 183, linie 1 f.o. H.I.Müller, læs: H.J.Mül
ler. Korrektion: Orglet omdisponeredes o. 1799
af J.N. Scheer efter G.J. Voglers anvisninger, jfr.
DK. Kbh. By 2, s. 629, note 80. Linie 2 f.o.
Korrektion: Oppenhagens arbejde ved orglet
var antagelig en istandsættelse, der ikke indbe
fattede ændringer ved orglets disposition eller
øvrige opbygning.
S. 184, linie 2 f.o. venstre, læs: højre. Linie
12 f.o. og under sidetårnene er der gennem
gange, læs: og under det nordre sidetårn er der
gennemgang.
S. 216, linie 16 f.n. (vedr. sarkofager over

Sophie Moltke, A.H.Moltke og M.E.Moltke).
De tre stenkister skal være leveret af billedhug
geren Nicolai Dajon efter tegning af C.F.Harsdorff, læs: sandsynligvis efter egne tegninger.
S. 219, linie 1 f.o. dødens genius, læs: Re
nomméet.

Christiansborg slotskirke. Bd. 5, s. 11, venstre
spalte, linie 3 f.n. hofkapellan, læs: kapelme
ster.
S. 49, venstre spalte, linie 15 f.n. Køben
havns slotskirke, læs: Københavns slot.
S. 64, note 150. Korrektion: 1627 Frederik
Christian, 1633 Anna Cathrine, læs: 1628 Maria
Cathrine.
S. 79, venstre spalte, linie 20 f.o. Også orglet
(...) navnetræk, læs: Orgelfacaden var marmo
reret og forgyldt, prospektpiberne var prydet
med gyldne labier og det kongelige navneciffer,
ligeledes i guld.
S. 82, højre spalte, linie 15 f.o. (vedr. †Projekt
til altertavle). Korrektion og tilføjelse: At
dømme efter indholdet af Ernsts memorandum
drejer det sig snarere om et – fra sammenhæn
gen løsrevet – overslag vedrørende nyopsæt
ningen af Tessins alter i Vor Frelsers kirke (DK.
Kbh. By 2, spec. s. 512f.), hvortil arbejdet net
op indledtes i begyndelsen af 1725. Dette alter
indeholdt netop de nedenfor beskrevne elemen
ter. Hertil kommer, at de i Ernsts memoran
dum nævnte guldsmede Johan Kohlmann og
Johan Heinrich Muhle begge medvirkede.
Sidstnævnte betaltes 1715 for arbejde på kapitæ
lerne efter overslag fra Wilh. von Platen. Ernsts
overslag, der måske udførtes af arkitekten i
hans egenskab af generalbygmester, dannede
optakten til et mere detaljeret overslag, udar
bejdet af J.C.Heimbrodt efter aftale med overlandbygmester Krieger, der netop i 1720’erne
synes at have overtaget flere af Ernsts forret
ninger.
S. 87, billedtekst til fig. 53. Plan (s. 85). 1-75,
læs: 1:75.
S. 92, venstre spalte, linie 17 f.o. Korrektion:
En del af de originale prospektpiber er bevaret,
dog uden de omtalte gulddekorationer.
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Fig.

37.

Etageplaner

af

kirke.

Formentlig

udkast

til

Christians

kirke,

ud

ført før maj 1753 (s. 297). 1:300. RA. – Interior plan of a church. Probably a
proposal for Christian’s Church, drawn before May 1753.

S. 103, billedtekst til fig. 59, 1:900, læs:
1:1500.
S. 106, billedtekst til fig. 61, 1-600, læs: 1:600.
S. 223, højre spalte, linie 4 f.o. orgelværket,
læs: orglets bælgeværk.
S. 279, note 259. 61, læs: 57.

S. Ansgars kirke. Bd. 5,
P.G.Frosell, læs: P.H.Frosell.

s.

309,

note

16,

S. 391, højre spalte, linie 3 f.o. Tilføj: I ven
stre hånd sværdet. Linie 4 f.o. (S. Kjeld), læs:
klædt i kordragt med præstestola. Bog i højre
hånd, over venstre arm tæppe til at lægge over
knæene under korbønnen.
S. 392, venstre spalte, linie 5 f.o. (vedr. den
hellige Vilhelm af Æbelholt), læs: Iklædt kor
dragt med korskjorte. I højre hånd abbedsta
ven, i venstre hånd en bog, samt over armen et
tæppe, svarende til S. Kjelds (jfr. ovf.).

300

KØBENHAVN BY

S. 408, højre spalte, linie 12 f.n. (vedr. †oval
bakke) en gave fra kirkens daværende præst,
læs: en gave til.
S. 424, højre spalte, linie 13 f.n. (vedr. †kinesisk stol), læs: Stol, »kinesisk«, tidligere an
vendt, når biskoppen skærtorsdag konsekreredede de hellige olier. Nu i præsternes kontor.
S. 442, note 39, udført 1970 af Jørgen Dahlerup efter tegning af Benjamin Dahlerup, læs:
tegnet og udført 1970 af Jørgen Dahlerup.

Frederiks kirke (Marmorkirken). Bd. 5, s. 483.
Korrektion vedr. engelsk billedtekst til fig. 17,
frontispice, læs: frontispiece.
S. 555, højre spalte, linie 22 f.o. Carlo Borromeos S. Agnese, læs: Carlo Rainaldis og
Francesco Borrominis S. Agnese.
S. 560, venstre spalte, note 35, lensgreve
Hans Henning Moltke, læs: Hans Hemming
Moltke.
S. 573, højre spalte, linie 12 f.o. 1771, læs:
1772.
S. 574, venstre spalte, linie 18 f.o. J.F.Grund,
læs: J.G.Grund.
S. 615, venstre spalte, efter linie 14 f.o. Tilføj:
8a. Marmorkirken, set fra syd. Laveret tusch
tegning. 10,5 × 15,9 cm. Signeret uden for ram
men: »Holm d 12de Juni 1836«. Indsat i Fre
derikke Bruns album (nr. 148), Bakkehusmu
seet. Jfr. venlig meddelelse fra Erik Housted.
Linie 5 f.n. Tilføj: En laveret tuschtegning (11 ×
16,4 cm) af samme motiv, men usigneret er
indsat i Adelgunde Elise von Scholtens stam
bog, KglBibl. NyKglSaml. 4736,4. Venligst
meddelt af samme.
S. 736, højre spalte, linie 7 f.n. sølvsmeden
Anton Michelsen, læs: sølvsmedefirmaet Anton
Michelsen.
S. 737, billedtekst til fig. 247. Korrektion:
M: ældre orgel, læs: O; N: Arkivrum med
bygningsmodeller, læs: P; O: arkivrum, læs:

Q.

S. Clemens kirke. Bd. 6, s. 11, billedtekst til fig.
4. Korrektion: brick-build, læs: brick- built.

Kirken i Børnehuset på Christianshavn. Bd. 6, s.
65, venstre spalte, linie 11 f.n. †Orgel, læs: *Orgel. Orglet, der antagelig var anskaffet 1864
(jfr. note 41) overflyttedes senere til kirkesal II,
hvor det ses på litografi 1893 (fig. 53). Nu i
Almind kirke, Lysgård herred, Viborg amt.
Yderligere oplysninger findes i Den danske Or
gelregistrant.
S. 65, højre spalte, linie 12 f.n. Tilføjelse
vedr. †orgel nr.1: Knud Olsen-orglet afløste
muligvis Ramus-orglet, da dette flyttedes til
kirkesal II. Linie 11 f.n. Tilføjelse (vedr. †orgel
nr. 2): Bygget 1913 af I.Starup, København,
som del af en leverance på to orgler til Ny
borgs fængsler. Jfr. I.Starup: Orgelfortegnelse.
Det er uvist, hvornår orglet opstilledes i kirke
salen, hvor dets tilstedeværelse først omtales
1928 i forbindelse med nedtagning og flytning
til Vridsløselille straffeanstalt; her lå det 1934
opmagasineret på et loft (I. Starup & Søns ar
kiv). Senere opsattes det i Statens arbejdshus’
forsamlingshus, Sdr. Omme, hvor det anvend
tes ved gudstjenester for de indsatte. Det blev
nedtaget 1967 og er nu destrueret (iflg. med
delelse fra fængselsinspektør Jens Birk, Sdr.
Omme).
S.
67, engelsk billedtekst til fig. 53. Litograph, læs: Litograph. Note 38. 1864 var kirken
under reparation, men det vides ikke, hvad der
skete ved den lejlighed, læs: Istandsættelser i
kirken 1864 skete formentlig i forbindelse med
kirkesalens indretning før indvielsen november
1864.

Abel Cathrines Stiftelses kirke. Bd. 6, s.167, en
gelsk billedtekst til fig. 150, demolishion, læs: de
molition.

Almindelig Hospitals kirkesal. Bd. 6, s.201, bil
ledtekst til fig. 183. Tilføj: Tegningen befinder
sig på Københavns Rådhus.
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AC, guldsmed, IV 178.
AD, mestermærke, se Dragsted, Arent.
AEM, se Meinert, Andreas Evald.
AH, se Hansen, Anders.
AH, mestermærke, se Halberstadt, Amsel.
AK, V 404.
AK, se Krøyer, Axel J..
AM, mestermærke, se Michelsen, Anton.
AMW, se With, Jesper Pedersen.
Abbestée, familien (1690), III 42.
Abbestée, Michel (Michael) (d. 1698), handels
mand, kirkeældste, III 32, 130, 132.
Abel Cathrine Wolfsdatter von der Wisch (162776), legatstifter, VI 159, 295, g.m. Hans
Hansen Osten.
Abildgaard, Nicolai (1743-1809), maler, V 237,
574, 582.
Abrahams, arkitekt, III 142 note 33.
Absalon (d. 1201), ærkebiskop, V 19.
Acharius, Gustav (1801-73), instrumentmager,
VI 105, 107 note 51.
Ackermann, Joseph (1842), gesandtskabspræst,
V 358.

Adam (1640), klejnsmed, VI 251.
Adeler, Cort (1622-75), generaladmiral, V 314.
Adler, mægler, V 355.
Adler, Georg Christian (d. 1789), IV 214.
Adler, Johan Georg Christian (1756-1834), ori
entalist, IV 214, 247, 280 note 83.
Adler, Johan Gunder (1784-1852), kabinetssek
retær, V 231.
Adrian, Isac, kobbersmed, IV 127, 1362.
Adrian, Jacob (1755-1831), kobbersmedemester,
III 124, g.m. Anne Marie Pohlmann (17711847), III 124.
Adzer, Daniel Jensen (1732-1808), medaillør, V
469.
d’Agar, Jacques (1642-1715), hofmaler, III 24.
Agnelli, advokat, V 414.
Agricola (1750), løjtnant, V 482, 561 note 54.
Ahlefeldt, Anna Joachimine, g.m. F.L. Danneskiold-Laurvigen (s.d.).
Ahnemøller, Hans (1645), tømrermester, VI
252, 254, 257.
Aird, Alexander (1856), ingeniør, V 593, 594.
Albek, Nicoline, g.m. Matthias Thye (s.d.).

ALBEL – APPLEBY

Albel, Barbra Agnete (o. 1850), III 308.
Alberti, Leone Battista (1404-72), it. arkitekt, III
350.
Albertus Bygmester, se Mathiesen, Albert.
Alexandra, kong Edward VII af Englands dron
ning, III 162.
Alien, se Allien.
Allien, Daniel P. (-1781-89-), snedker, III 256,
2662.
Als, Peder (1726-76), maler, III 254.
Alversen, Henrik (-1668-88-), billedsnider, III
1722, 215, 216.
Amalie Magdalene Christiane Caroline rigsgrevinde af Leinigen-Westerburg, g. m.
Christian Lerche (s.d.).
Amberg, Henriette Adelaide Francisca (d.1785)
IV 222.
Amberg, Jesinius Johan Christoph (o. 1781-85),
IV 222.
Ambrosius (o. 340-397), biskop, kirkelærer, V
697 note 136, 713.
Ambrosius, Jørgen (1723), klejnsmed, III 281.
Ambrosiussen,
Alexander
Wolfgang
(18641938), gørtler, IV 2262, g.m. Johanne Kri
stine (1863-1930), IV 226.
Ambrosiussen, Johanne Kristine, g.m. Alexan
der Wolfgang Ambrosiussen (s.d.).
Ambus, P.J. (1767), klejnsmed, III 281.
Amthor (1691), major, III 156.
Amundin, C. (1922), gørtler, III 262.
d’Anchamp (1830), forstander, V 338 note 33.
And, Lisebet Axelsdatter g.m. Søren Hansen
Benzon (s.d.).
Anders (1753), smed, III 425.
Anders, Maren (1661), VI 42.
Andersdatter, Guri (1691-1763), IV 203.
Andersen, Adam (1759), VI 157.
Andersen, Anders (1743), smed, III 460.
Andersen, Andrea, g.m. Gottlieb Bindesbøll
(s.d.).
Andersen, H. (-1893-94-) snedker, V 665, 680,
735, 746.
Andersen, H.C. (1805-75), digter, IV 17.
Andersen, Jacob, hollandsk-luthersk præst, se
Andreæ, Jacob.
Andersen, Just, V 419.
Andersen, Jørgen (1640), VI 249f.
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Andersen, Marie Sidse, g.m. Heinricy (s.d.).
Andersen, Marinus (1895-1985), arkitekt, III
188, 210, 228, 253, 262, 296.
Andersen, N.C. (1782), etatsråd, IV 212.
Andersen, Poul-Gerhard (1904-80), orgelbyg
ger, IV 52, 67 note 157, 182, V 265, 266, VI
164.
Andersen, Skifter (1884), skibsbygmester, IV
58.
Andreae, A.H., V 388 note 111.
Andreas, Andreas (1638), sværdfeger, V 50.
Andreæ, Jacob (1690), hollandsk-luthersk præst,
III 33, 167.
Angel, Karen, g.m. Peter Frederik Suhm (s.d.).
Angell, familien, IV 279 note 36.
Angelo, G.N. (1767-1816), kobberstikker, VI
132.
Angibaud, Elie, III 121, g.m. Gabrielle Ducros
(d. 1745), III 120, 121.
Anna, g.m. Niels Andersen Petz (s.d.).
Anna Cathrine, kong Christian IV.s dronning,
VI 241, 244.
Anna Sophie, kong Frederik IV.s dronning, III
216, 241, V 64 note 151, (72), VI 110.
Anne (1727), vaffelkone, g.m. Peder Larsen
(s.d.).
Ansgar (o. 801-65), ærkebiskop, V 308, 360, 639,
676, 680, 707*.
Anthon, Georg David (1714-81), arkitekt, IV 80,
862, 1122, 120, 124, 1363, 140, 267, 272 note
104, V 10, 475, 478, 491f., 492-96, 500-508,
512f., 516f., 518-20, 522-24, 525f., 527, 528,
531, 533, 536, 556, 558, 563-69.
Anthoni, slægten, IV 44.
Anthoni, Hans Christoph (d. 1690), sølvsmed,
IV 44.
Antonetty, C., V 357.
Antonietti, gipserer, V 274 note 101.
Appel, Caroline C.F. (d. 1821), III 120.
Appel, Charlotte D. (d. 1833), III 120.
Appleby, familien, IV 243.
Appleby, Anna, g.m. John Brown (s.d.).
Appleby, Peter (1709-74), skibsbygger, IV 99,
2094, 210, 211, 219, 242, 243, 278 note 27-28,
g.m. Anna Pattridge (1712-63), IV 209, 210.
Appleby, Peter (1740-1807), grosserer, skibsre
der, IV 210, 211.
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Appleby, Sophia Louise (1796-97), IV 209.
Arboe, Peter, urmager, IV 67 note 147.
Arcangelo di Cola da Camerino (1420’erne), it.
maler, V 429.
Arff, madame, VI 163.
Argand, Aimé (1828), V 2692.
Arnbek, Christof(f)er (d.1765), stenhugger, V
535.
Arnolfo di Cambio (d.1302), it. billedhugger og
arkitekt, V 437.
Arthur-Nielsen, I., arkitekt, V 385 note 67.
Arup, Erik (1876-1951), historiker, IV 13.
Ascanius, Peder (1723-1803), zoolog, IV 228,
247.
Aschoff, J.G. (1769), III 103.
Astrup, Caroline Gustave Andrea von, g.m. Pe
ter Thomsen (s.d.).
Astrup, Jens (d.1807), IV 229.
Astrup, Mette Marie (1760-1834), skuespillerin
de, III 310.
Athanasius (o. 297-373), biskop, kirkelærer, V
697 note 136, 712.
Aubry, Claude-Guillot (1703-71), fr. arkitekt, V
510.
dAuchamp, François Louis (1766-1847), III 310,
VI 60.
Augustinus (353-430), kirkelærer, V 685, 699
note 136, 713.
Axelsen, slægten, III 240.
BT, se Bonnesen, E.P. og Tøndering, Andrea
Johanne.
Bach, Johan Sebastian (1685-1750), ty. kompo
nist, V 11, 158.
Bache, Otto (1839-1927), maler, V 677.
Baciccio, se Gaulli, Giovanni Battista.
Bacquet, Suzanne Annette (d. 1843), III 120.
Badstüber, Paul (1732), kobbertækker, III 417, V
162 note 21.
Bager, Bente, VI 163.
Baggesen, Jens (1764-1826), digter, V 251.
Bagschwerdt, Lars Rasmussen, se Bagsværd,
Lars Rasmussen.
Bagsværd, Lars Rasmussen (-1757-59-), smede
mester, IV 126, 127, 131, 160, 163, 166, 180,
186, 2482.
Bahecke, G.H. (1752), stenhugger, V 484.

Bahneberg, C. (d.1842), kancelliråd, III 491.
Bahr, Jacob (1704), messingarbejder, V 38.
Balagny, Armand de (d. 1705), officer, arkitekt,
VI 266.
Balche, Hans (-1658-74-), hofsnedker, V 29, 46,
49, 512, 65 note 153.
Balche, Henrik (1628-89), hofsnedker, VI 295.
Balcke, Christopher (1772), urmager, III 284.
Baldthersen, Daniel (1643), tømrer, VI 252.
Balfour, David, IV 268.
Balle, Nicolai Edinger, (1744-1816), biskop, III
134 note 39, 274, V 307, 320, 707, 711* VI
111.
Balle, P.M. (1750), stadskonduktør, IV 80, 97.
Balle, Søren (1732), stadskonduktør, VI 113.
Ballin, Mogens (1871-1914), maler, kunsthånd
værker, V 419, 432.
Bals, snedker (1759), VI 189.
Bang, Alexine (d.1802), IV 238.
Bang, Carl Peter Frederik (d.1906), grosserer,
IV 198.
Bang, Herman (1857-1912), forfatter, V 198.
Bang, Jacob Nicolai Hass (1814-50), cand.
theol., IV 198, 202.
Bang, Jens (1737-1808), læge, arkitekt, VI 56,
86, 132.
Bang, Johan August Rettig (o. 1740-1814), guld
smed, V 37.
Bang, Leila, født Petersen (1826-91), IV 198.
Bang, Paul (1941), guldsmed, V 407.
Barbet, Jonas, se Barbette, Josias.
Barbette, Josias (1657-1731), emaillemaler, III
43.
Barch, N.J. (1760), perlestikker, VI 180.
Barchmann, Jacob (1742), kommiteret, V 475,
484, 513.
Barfod, Povl Frederik (1811-96), forfatter, politi
ker, III 497, g.m. Emilie Birkedal (1813-97),
III 497.
Barfoed, Erik (1928), III 198.
Barger, Christopher (1688), maler, III 28.
Bargum, Henning Fr., købmand, V 530.
Barnekow, Anna (1882-1969), IV 225.
Barnekow, Brita (1868-1936), malerinde, IV
225, (226).
Barnekow, C.R.M.I. von (1767-1830), oberst
løjtnant, III 310.

BARNEKOW – BENZON

Barnekow, Chr. (1837-1917), komponist, IV
203, 224, 2252, g.m. Laura With (1832-1920),
IV 225,(226).
Barnekow, Mathilde (1863-67), IV 225.
Barnekow, Thora (1865-68), IV 225.
Barnekow, Viggo (1872-1944), legationsråd, IV
225, (226).
Barnekow, Aage (1866-67), IV 225.
Barnewitz, Frederik von, V 313.
Barum, Peter, III 409.
Barüel, Anne D. E. (d. 1814), III 120.
Barüel, Anne E. (d. 1808), III 120.
Barüel, Claude P. (d. 1795), III 120.
Barüel, Jean Mathieu, se Barüel, Johan Mathias.
Barüel, Johan Mathias (1770-1840), malerme
ster, III 120, 124.
Barüel, Simon (d. 1798), III 120.
Basballe, Christian (o. 1721-90), stadskonduktør,
IV 2402, g.m. Elisabeth Caroline von Dumreicher (1748-78), IV 239, 240.
Basilius (o. 330-379), kirkelærer, V 697 note
136.
Basse, A. (1931), billedhugger, III 96.
Basse, Peder Nielsen (1725), tømrermester, IV 21.
Bath, Johan Nicolai (1807), urmager, III 285.
Bau, Waldemar (1900), snedker, III 139 note 2,
note 9.
Baudissin, Wolf greve (1876), V 674.
Bauer, Christian Carl Frederik (1771-72), IV 198.
Bauer, Susanne (d. 1773), IV 198.
Baumann, I., IV 281 note 64.
Baumann, Simon (1694), svensk snedker, VI
274, 277.
Baumbach, Claes (1958), billedhugger, III 2282.
Baumgarten (1768), kontrollør, III 257.
Baumgarten, H.H. (1806-75), mekaniker, IV 99.
Baumüller, Johannes (d. 1763), stenhugger, V
535.
Baur, J.H. (1804), V 246.
Baur, Wilhelm (1920), ty. reformert præst, sko
leleder, III 135 note 78.
Bayer, Christian Frederik (1841-1933), maler, V
613, 617.
Bech, Hendrich (1765), billedskærer, IV 276
note 45.
Bech, Juliane Marie, g.m. Frederik von Lowzow (s.d.).
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Bech, Michael Peter (1771), urmager, IV 186,
277 note 58.
Beche, Zacharias (1757), VI 183.
Beck, Anne Cathrine (1768-69), IV 202.
Beck, Carl Friedrich (d. 1764), IV 202.
Beck, Christine Wilhelmine, g.m. Heinrich Be
vers (s.d.).
Becker, C. (1852), stenhuggermester, V 593.
Becker, John, V 742.
Becker, Peter Friedrich (1763-1829), grosserer,
IV 206, g.m. Mette Cathrine (1752-1827), IV
206.
Beek, Johann (d. 1762), stenhugger, V 535.
Beenfeldt, Ulrich Ferdinandt (1714-82), maler,
III 468, 469.
Begtrup, Holger (1859-1937), højskoleforstan
der, IV 276 note 54.
Behncke, Johan Christopher Traugott (o.17721826), IV 2602, g.m. Dorthea Maria Ludwigsen (0.1773-1843), IV 2603, (261), 281
note 71.
Behncke, Johanne Christiane (o.1809-11), IV
260.
Behncke, Maria Magdalene, g.m. Christian von
Thonboe (s.d.).
Bekker (1753), proviantinspektør, VI 157.
Bekmann (1772), kancelliråd, VI 120.
Bendtsdatter, Gundel, g.m. Rasmus Boesøn
(s.d.).
Bendtzen, Jørgen, maler, III 47.
Bendz, Wilhelm (1804-32), maler, III 469, V
326, 611, 614.
Benedikt af Nursia (480-543), ordensstifter, V
685, 713.
Bensen, Cecilie (1862), III 452, 4532.
Bensen, Isaak (1862), bådebygger, III 452, 4532.
Bentsen, Hans (o. 1565-1622), rådmand, III
2323, g.m. Karen Mogensdatter Schou, III
232.
Bentsen, Ivar (1876-1943), arkitekt, IV 19, VT 174.
Bentzon, se også Benzon.
Benzon, våben, III 2322.
Benzon, Hans Sørensen til Sohngaardsholm
(1657-1715), kommerceråd, III 157, 2173,
2182, 226*, 2292, 231, 2322, 240, (260), 3023,
3033, 304, g.m. Elisabeth Lasson (1671-1714),
III (226*), 232, 240, 302, 303.
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BENZON – BIELEFELDT

Benzon, Severin til Havnø (-1716-24-), III 217,
219, 226, 232, 260.
Benzon, Søren Hansen (1653), III 2322, g.m. Lisebet Axelsdatter And, III 232.
Berain, Jean (1637-1711), fr. arkitekt, V 98 note
160, note 161.
Berckentin, C.A. von, lensgreve (1694-1758),
gehejmeråd, IV 10, 200, 245, V 475, 484.
Berens, Lovise Emilie (1801-03), IV 259.
Berg (1869), slotsforvalter, III 394 note 28.
Berg, Andreas (d.1764), stadsmusikant, IV 25,
267 note 21.
Berg, Erik Frandsen (1721), snedker, III 380.
Berg, H.Chr. (1889), billedskærer, III 139 note
30.
Berg, Jens (o. 1736), snedker, VI 133.
Berg, John G. (1832), maler, III 394 note 23.
Berg, Knud Poul (1894-1973), kunsthandler, IV
2282.
Berg, Ole (o. 1727-63), maler, IV 275 note 27.
Berg, Otto Niels Christian (1864-1936), antikvi
tetshandler, IV 227, 2282, g.m. Valborg Es
ther Liebmann (1872-1936), IV 228.
Berg, Sofie N.E. (1857-1937), IV 2282.
Berg, Urban (1746), blikkenslager, III 240.
Bergen, Anne Susanne (1777-80), IV 198.
Bergen, Georg Wilhelm von (1758-1842), krigsråd, støbemester, IV 198, g.m. Louise Grü
ner (1768-1844), IV 198.
Bergen, Johann Christian Gottlob von (17741804), IV 198.
Bergen, Johann Daniel von (1734-60), byg
ningsinspektør, IV 197, 198.
Bergen, Johann Friedrich von (1764-65), IV 198.
Bergen, Johann Jürgen von (1689-1765), bøsse
mager, kirkeforstander, IV 99, 197, 198, 199,
g.m. Anna Christina Jacobi, IV 198.
Bergen, Johann Wilhelm von (1726-91), rustmester, IV 198, g.m. Ellen Sophie Broberg
(1738-80), IV 198.
Berger (1754), tømrermester, IV 130.
Berger, Albrecht (o. 1761-65), IV 222.
Berger, Johan Chilian Just von (1723-91), læge,
konferensråd, IV 222, 241, 246, 263, 279
note 39, VI 175, g.m. Sara Margrethe von
Ramdohr (o. 1722-80), IV 222.
Berger, Johan Wilhelm von (d. 1779), IV 222.

Bergmann (1821), orgelbygger, V 336.
Bergnehr, Leocadie, g.m. Carl Ludvig Gerlach
(s.d.).
Bergsøe, Vilhelm (1835-1911), forfatter, V 607.
Bering, Jens Pedersen, graver, III 266.
Berkenhout, I.I. (1768-1821), ty. reformert
præst, III 123, g.m. I. Braamhorst, III 123.
Berling, Polly (1825-95), kammerherreinde, V
404, 417.
Berner, Henrik (d. 1632), hofsnedker, kirke
værge, VI 153, 293.
Berner, Andreas (1775), billedhugger, IV 100.
Berner, Jacob (1689), garnisonspræst, III 166.
Berner, fru, født Sporon (d. 1838), III 120.
Bernhard af Clairvaux (1091-1153), V 676, 713*.
Bernini, Gianlorenzo (1598-1680), it. arkitekt,
billedhugger, III 4422, 444, VI 280.
Bernstorff, familien, IV 244.
Bernstorff, Elisabeth Johanne Eleonora baro
nesse (1709-68), IV 228, 245.
Bernstorff, Johan Hartvig Ernst greve (1712-72),
statsminister, IV 78, 86, 176, 242, 2452, 246,
V 475, 478, 484, 486, 494, 500, 504f., 508,
527, 540, 573, 701.
Bertelsen, Claus (d. 1724), fasanmester, III 410.
Bertouch, Carl Rudolph (o.1709-65), kammer
herre, IV 218.
Beschung, Morten (1702), remmesnider, III 408.
Bessel, Anna Joachimine, g.m. Johannes Outzen (s.d.).
Bestie, Georg (1855-1933), etatsråd, IV 2212,
g.m. Caroline Sophie Hassert (1852-1916),
IV 221.
Bestie, Johanne Caroline Marie (d. 1883), IV

221.
Bevers, Heinrich (1761-1842), tal- og klasselotterikollektør, IV 262, g.m. Christine Wilhelmine Beck (1767-1845), IV 262.
Bevers, Sophie Henriette (1800-08), IV 259.
Bianco, Christian Peder (d.1813), vinhandler, V
307, 309, 321, 322, 342, 3752.
Biar (d. 1687), fabrikant, III 101.
Bielefeldt, Marie Elisabeth von (o.1690-1774),
IV 237.
Bielefeldt, Sigismund Jacob von (o.1712-76),
oberst, IV 2372, g.m. Marie Sophie (o.171878), IV 237.

BILLE – BORNEMANN

Bille, C. St. A. (1828-98), redaktør, politiker, V
644f.
Bindesbøll, Michael Gottlieb (1800-56), arki
tekt, III 498, V 3223, 342, 572, 573, 588, 591,
622 note 58, 643, g.m. Andrea Andersen
(1819-99), III 498.
Bindesbøll, Thorvald (1846-1908), arkitekt, III
484, 497, 4982.
Bing, Hanne, se Ring, Hanne.
Binzer, Ina, se With, Ina.
Birch, Andreas (1758-1829), biskop, VI 111.
Birch, Antoinette Thomasine, g. m. Michael
Frederik Liebenberg (s.d.).
Birch, Niels (1755), inspektør, V 532.
Birckenfeld, J.L., IV 281 note 64.
Birkedal, Emilie, g.m. Povl Frederik Barfod
(s.d.).
Bischoff (1773), stolemager, VI 119.
Bissen, Herman Wilhelm (1798-1868), billedhug
ger, III 311, 484, 490, V 193, 197, 226, 2272,
2282, 231, 2324, 2362, 237*, 238, 594, 600,
676, VI 292.
Bissen, Vilhelm (1836-1913), billedhugger, III
484, 497, V 711, 754.
Biörn (Børner) Christian (d.1763),stenhugger,
IV 124, 271 note 96, 274 note 2, V 535.
Biørn, se Bjørn, Andreas.
Bjelke, Jørgen, V 314.
Bjerg, Johannes (1866-1955), billedhugger, V
687, 711.
Bjerregaard, Martha, g.m. Christen Noe (s.d.).
Bjørn (Bjørnsen), slægten (o. 1770), VI 209.
Bjørn, Andreas (1703-50), købmand, IV 97,
268, V 469.
Blankensteiner & Søn (1826), købmandsfirma,
V 266.
Blankensteiner, Johannes G. (1817), forstander,
V 331, 340 note 66.
Blasius, Lennart (d. 1644), arkitekt, VI 249, 251,
260, 295.
Bless, Johan Peder (1825-80), maler, V 752.
Blichfeldt, C.A., billedskærer, V 680, 748.
Blichfeldt, Emil (1849-1908), arkitekt, V 652.
Bloch, Carl (1834-90), maler, V 677.
Bloch, F., V 738.
Bloch, Laura, g.m Svend Hersleb Grundtvig
(s.d.).
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Bloch, Oline Sophie Frederikke, født Hadsund
(1798-1848), III 493.
Block, Hinrich (1750), bygningsforvalter, V
482, 528.
Blondel, Jacques François (1705-74), fr. arkitekt,
teoretiker, V 486.
Blondel, Jean François (1681-1756), fr. arkitekt,
V 486.
Bluhme, Johannes Bartholomæus (1681-1753),
VI 292, g.m. Ida Amalia Jönsen, VI 292.
Blücher, H.H. (-1912-15-), smed, IV 160, 163.
Blücher-Altona, grevinde, født Ferall (1802-85),
V 329.
Blædel, Nicolai Gottlieb (1816-79), præst ved
Garnisonsk., III 160, 164, VI 198.
Bo, Jørgen (f. 1919), arkitekt, III 95.
Bobé, Louis (1867-1951), historiker, III 367, IV
190, 192, 194.
Bock (1842), smedemester, V 368, 417.
Bocksen (1762), snedker, IV 185.
Bodtzen, Peter Petersen, se Botzen, Peter Peter
sen.
Boertmann, Peter (1761), tømmerhandler, ju
stitsråd, V 319.
Boesøn, Rasmus (1694), IV 44, g.m. Gundel
Bendtsdatter (1694), IV 44.
Bohlmann, Reinhard (-1759-61-), snedker, IV
163, 174, 180.
Bohinenseyde, I.A. (1770), forgylder, IV 136.
Bois-Clair, Gaspard Antoine de (1654-1704),
maler,hofpræst, III 29, 37, 39, VI 295.
Boldt (1943), ciselør, V 423.
Bolting, Marie, maler, V 613.
Boman, Agnes Susanne, g.m. Georg Anders
Heinricy (s.d.).
Bombelles, Ida de grevinde, født Brun (17921857), V 332.
Bonfils (1754), handelsmand, IV 128.
Bonnesen, Ertmann Peter (1809-77), skibsbyg
mester, IV 229, 2302, g.m. Claudine Marie
Bonnesen (1811-86), IV 230.
Borch, Christopher (1817-96), no. billedhugger,
IV 47.
Borch, Martin (1852-1937), arkitekt, V 362.
Borgo di Primo, Ernestine Charlotte del (d.
1813), IV 228.
Bornemann, Henrik (d. 1710), biskop, III 167.
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BORNHOLDT- BROCK

Bornholdt, P. (1893), etatsråd, V 680.
Borris, Andreas (1693-1758), guldsmed, VI 133.
Borromini, Francesco (1599-1667), it. arkitekt,
III 351, 358, V 146, 555.
Borup, Gotthilf (d. 1879), billedhugger, V 350,
356, 3572, 3672, 368, 372.
Bottelet, Jacob (d. 1830), III 120.
Botzen, brdr. (Johan Petersen og Peter Petersen)
(o. 1680-o.1708), orgelbyggerfirma, III 390,
IV 67 note 151, VI 169 note 18, 296.
Botzen, Henrik Johansen (1680-1757), organist,
III 268.
Bouchardon, Edmé (1698-1762), fr. billedhug
ger, V 561, note 45.
Boullé, Etiénne-Louis, fr. arkitekt, V 508.
Boxen, Michael, kleinsmed, IV 126.
Boye, Casper Johs. (-1847-53-),præst ved Gar
nisonsk., III 164.
Boye, Frederich (d. 1734(?)), III 2782, g.m. Anna
Maria Petersen Aarhuus (d. efter 1718), III
278.
Boyssel, Sophie Amalie de, g.m. Hans Gottlob
von Grevenkop (s.d.).
Bracht, Christian van (d. 1720), hoflakerer, III
172.
Bradt, J.G. (1741-70), kobberstikker, arkitekt, V
782.
Bradt, Marie Gertrude, g. m. Carsten Peder
Casse (s.d.).
Braem, Corfitz (1760), IV 268 note 30.
Braem, Gothard Albert (1710-88), militær forvaltningsembedsmand, konferensråd, V
532.
Brahe, Tycho (1546-1601), astronom, IV 9.
Bramante, Donato (o. 1444-1514), it. arkitekt, V
555.
Bramsen, Harriet Christine, g.m. Peter Nicolai
Heering (s.d.).
Bramsted, Johan (1688), kirkeældste, III 32.
Brandenburger, Ernst (d. 1713), bygningsin
spektør, III 346, 388, V 68.
Brandt, Carl Joakim (1817-89), præst, IV 56, V
638, 674f., 676, 678, 682, 683, 685, 707, 732,
735, 736, 754.
Brandt, Enevold greve (1738-72), hofforlystelseschef, V 541.
Brandt, P. (1687), III 128.

Brasenhauer, Ditlev (-1683-1737-), guldsmed,
III 247, IV 44, VI 54.
Brask, Christen Christensen, urtekræmmer, III
143 note 19.
Braun, se også Breuen, F.
Braun, Elisabeth, IV 126.
Braun, Johannes (1851-1923), præst, V 404, 417.
Braun, R., guldsmed, V 4122.
Bray, François de (-1663-71-), stukkatør, mar
morerer, V 305.
Bredal, Niels Andreas (1841-88), maler, V 617.
Bredenbech, H. (1837), maler, III 244, 253, 269,
272, 273.
Bredsdorff, Eline Cathrine, g.m. Johan Martin
Christian Lange (s.d.).
Breitendich, Frederik Christian (1702-75), orga
nist, III 268, V 1582, 159, 161.
Breitendich, Henrich (d.1739), organist, III 267,
268.
Brenno, Carlo Enrico (d. 1745), stukkatør, V
1392, 167 note 111.
Brenøe, Anna, g.m. Nicolai Peter Nielsen
(s.d.).
Brettschneider, guldsmed, V 416.
Breuen, F. (-1761-65-), stenhugger, IV 136, V
530, 534, 536, 546, VI 182.
Bricka, C.F. (1845-1903), historiker, rigsarkivar,
III 484, 498.
Brilli, Bernardo, it. ornamentbilledhugger, V
274 note 101.
Brings, H.D. (1748), kandestøber, III 236.
Broberg, Christian (1739), grovsmed, V 165
note 65.
Broberg, Ellen Sophie, g.m. Johan Wilhelm
von Bergen (s.d.).
Broca, Jean (d. 1801), fr. reformert præst, III
120, 123, g.m. Jeanne Elizabeth Pauline Eyraud (d. 1812), III 123.
Broca, Jean Pierre Jacques (1783-1801), stud.
med., III 123.
Broca, Marie Henriette Pauline (1784-1808), III
120, 123.
Brochmand, Hans (1621-64), biskop, V 305.
Brochmand, Jesper (1585-1652), biskop, V 709.
Brock, Else, g.m. Peter Fenger (s.d.).
Brock, Ludvig (1829-1903), billedhugger, gyldenlæderfabrikant, IV 39, 543.

BROCK – C. N.
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Brock, Rasmus, købmand, IV 242.
Brockam, Henrich (d. 1697), bygmester, sten

Bullet, Pierre (1639-1716), fr. arkitekt, VI 274.
Bundgaard, Anders (1864-1937), billedhugger,

hugger, diakon ved Reformert k., III (26),
27, 30, 32, 35, 43, (44), 46, 472, 136 note 21,
137 note 13, g.m. Engelke, III 137 note 13.
Brockdorff, Christian Ulrich greve (1724-1808),
V 528.
Brockenhuus, Elisabeth Ide Mariane, g.m. Fre
derik von Lowzow (s.d.).
Brorson, Chr.Fr. (1815-47), præst ved Garni
sonsk., III 164, 2432, 309, 311.
Brorson, Hans Adolph (1694-1764), biskop, sal
medigter, V 686, 707, 710f.
Brosseronde, Simon de, fransk gesandt, V 339
note 37.
Brown, familien, IV 242, 243.
Brown, Alexander (1768), IV 209.
Brown, David (1759), handelsmand, IV 243.
Brown, David (1764-69), IV 209.
Brown, John (1727-1808), grosserer, skibsreder,
IV 209, 243, 278 note 27, g.m. Anna Ap
pleby (d. 1798), IV 209.
Brown, William (o. 1758-88), IV 209, 243.
Bruguier, Marie Jacobée (1716-93), III 120, 121.
Bruhn, F.C., overslotsgartner, V 482.
Brummer (1758), ty. reformert præst, III 99.
Brun, Frederike (1765-1835), forfatterinde, V
251.
Brun, Ida, se Bombelies, Ida de.
Brun, Johan Nordal (1745-1816), biskop, forfatter,
V 707, 711*.
Brunelleschi, Filippo (1377-1446), it. arkitekt, III
413.
Bruns, familien (1690), III 43.
Bruns, Niclas (1688), kirkeældste, III 32, 131.
Brusa, Joseph (1842), guldsmed, V 406.
Bruun, Søren Larsen (1756), smed, IV 126.
Bruus, J. (-1842-53-), maler, IV 185, 197.
Brückner, Christopher (-1687-88-), tømrerme
ster, III 28, 30.
Brøtterup, Jens (o. 1752-1832), snedker, V 583,
584.
Brøtterup, Jens (1857), snedker, VI 1022.
Braamhorst, I., g.m. I.I.Berkenhout (s.d.).
Buchardt, E.J., maler, IV 127.
Buchwald, Joh. Heinrich von (d. 1876), lektor,
III 493, g.m. Emilie Voigt (d. 1849), III 493.

III 484.
Bundsen, Anders (1759), IV 1322.
Buntzen, Johan (d. 1807), dispachør, mægler, III
306, 307.
Burchardt, E.J. (1759), malermester, IV 131.
Burckart, snedker, VI 75.
Burmeister, C.C. (1821-98), mekaniker, IV 98f.
Busch, A.H. & Sønner, orgelbyggerfirma
(1878-1941),III 466, V 266, VI 296.
Busch, Jens Lassen (1777-1822), islandsk køb
mand, III 307.
Busch, Johan Frederik (1825-83), maler, V 613,
616.
Busck, M.O. (1773), hjulmager, III 283.
Bühler, Franz (1759), stenhugger, IV 160, 271
note 96, 274 note 2.
Byssing, Rasmus (1632-80), præst, IV 76.
Bähr, George (1666-1738), ty. arkitekt, V 146,
556.
Bärens, Johann Georg (1732-1802), kammerråd,
IV 200, g.m. Magdalene Margrethe Schäffer
(1737-1808), blomstermalerinde, IV 200,
246.
Bärens, Johann Henrich (1695-1769), konferens
råd, IV 200, g.m. Sophie Catharine (16991771), IV 200.
Bærentzen, E.D. (1799-1868), portrætmaler, III
469.
Böchnerin, Maria Elisabeth, g.m. Hinrich Portuns (s.d.).
Bøe, Frants (1820-91), no. maler, V 613, 616.
Böhm, J. C. (1704), VI 274.
Böhme, familien, IV 275 note 25.
Böhndel, C.C.A. (1779-1847), maler, litograf, V
244 (fejlagtigt: C.G.A).
Bönecke, Peter Christian (1841-1914), arkitekt,
V 362.
Bønnelycke, Asta (1964), III 242, 3784.
Börner, Christian, stenhuggersvend, se Biørn,
Christian.
C.A.Th., se Thortsen, C.A.
CB (o. 1843), V 410.
CL, se Lorentzen, Christian.
C.N. (1861), V 613.
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CO – CHRISTENSEN

CO, mestermærke (o. 1720), V 407.
C W, se Werum, Chr..
Cadart, havearkitekt, III 170.
Callisen, A. P. (1843), professor, læge, IV 227.
Callisen, Henrich (1740-1829), læge, VI 292.
Callisen, Ida (1820-37), IV 199.
Callisen, Julie C.M. (o.1822-42), IV 228.
Callundborg, Svend (1734), gørtler, III 409.
Camilly, Pierre Blouet de (-o. 1726-28-), fr. di
plomat, V 314.
Canchy, Louis (-1764-68-), billedhugger, V 536,
546.
Canevale, Isidor (1730-86), arkitekt, VI 131.
Carl (1680-1729), prins af Danmark, V 474.
Carl, hertug af Bevern (1774), III 282.
Carl, prins af Sverige, V 9, g.m. Ingeborg,
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Carlberg, C.W. (1746-1814), sv. arkitekt, VI
292.
Carlsen, Severin Peter (1866-1933), husejer, IV
206, (208), g.m. Anna Dorthea Hansen
(1885-1960), IV 207, (208).
Caroline (1793-1881), arveprinsesse, V 602, 610.
Caroline Amalie, kong Christian VIII. s dron
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Casse, Johan Andreas (1783-84), IV 195.
Casse, Johann (1745-1814), justitsråd, overkontrollør, IV 196, g.m. Juliane Birgitte (17511838), IV 196.
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Christensen, C.F. (1818), V 333.
Christensen, Christen (1806-45), medaillør, V
232, 236.
Christensen, I.Th. (1879), grosserer, V 665.
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Deshayes, Louis, baron de Courmenin (1629),
fransk gesandt, V 59 note 42, 309 note 10.
Deuntzer, Johan Caspar (1857), murermester,
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Drejer, Peter (1724), tømrermester, V 69, 70, 93
note 32.
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Eggers, Anna Dorothea, g.m. Christian Jürgensen (s.d.).
Egholm (1785), stolemager, IV 275 note 30.
Ehbisch, Friederich (o. 1672-1748), billedhug
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Broca (s.d.).
Eyraud, Pierre Paul (1717-83), fr. reformert
præst, III 120, 121, g.m. Marie Mourier (d.
1806), III 121.
F.C.H.W., se Lerche, Vincents.
FL, monogram (o. 1720), V 407.
Faber, madame, VI 163.
Fabricius, Johan Georg (d. 1714), stadsmajor, III
305.
Fabritius, familien, IV 242.
Fabritius, Christopher (1710-87), hofjuveler,
mønt- og stadsguardein, III 387, IV 43, 152,
V 331, VI 101, 118, 157.
Fabritius, Frederik, d.æ. (1683-1755), sølvsmed,
V 255.
Fabritius, Frederik, d.y. (1740-1829), guardein,
guldsmed, III 229, 230, 237, 247, 448, IV 45,
V 37, VI 136.
Fabritius, Jacob (-1827-31-), guardein, III 239,
VI 181.
Fabritius, Johanne (o.1762-65), IV 229.
Fabritius, Karen, g.m. Niels Johnsen (s.d.).
Fabritius, Michael (1697-1746), agent, justits
råd, IV 97, 98, 2292, 230, 2423, V 134, g.m.
Anna Maria Köster (1705-75), IV 2293, 2302,
242.
Fabritius, Pouline, g.m. J.F.Gyldenstjerne von
Sehested (s.d.).
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Fabritius, Susanna Jacoba, g.m. Fr. Chr. Kaas
(s.d.).
Fabritius de Tengnagel, familien, IV 242.
Fabritius de Tengnagel, Adolphine (d. 1717),
kammerherreinde, III 305.
Fabritius de Tengnagel, Conrad Alexander
(1731-1805), konferensråd, handelsmand, IV
229,
242, 244, g.m. Debora Cloppenburg
(1739-1814), IV 229.
Falck (1750), købmand, rådmand, V 482, 559
note 16.
Falsen, C.M. (1719-99), sekretær i fattigvæsenet,
justitsråd, IV 64 note 84.
Fechtel, Poul (d. efter 1590), møntmester, IV 63
note 65, VI 33.
Feilner, Tobias Christoph (1829), keramikfabri
kant, V 378.
Fenger, familien, IV 242.
Fenger, Andreas (o.1764-1806), regimentskirurg, IV 213.
Fenger, Andreas Evald (o.1809-25), IV 214.
Fenger, Carl Emil (1814-84), læge, politiker, IV
214, V 6432, 644, 690 note 7, g.m. Ida Louise
Plockross (1827-82), IV 214.
Fenger, Christian Noe (1799-1805), IV 213.
Fenger, Elisabeth Kirstine (o. 1799-1823), IV 213.
Fenger, Emil (o.1856-67), IV 214.
Fenger, Hanne Ely (d.1802), IV 213.
Fenger, Ingeborg (d.1864), IV 214.
Fenger, Johanne Helene (1808-09), IV 204.
Fenger, Johanne Marie Christine (o.1818-73), IV
214.
Fenger, Ludvig (1833-1905), arkitekt, IV 64 note
99, V 572, 6432, 650, 686, 691 note 24, VI
94.
Fenger, Maria Christine, g.m. Mouritz With
(s.d.).
Fenger, Marie Helene (o.1820-24), IV 213f.
Fenger, Nicolai Ernst (o.1763-98), grosserer, IV
213.
Fenger, Peter (d.1857), IV 214.
Fenger, Peter (o.1719-74), grosserer, IV 2135,
(2144), 2422, 269 note 61, g.m. Else Brock
(o.1737-1811), IV 213, 214, 242.
Fenger, Peter (o.1759-79), IV 213.
Fenger, Peter (1799-1878), præst, V 643.
Fenger, Rasmus (o.1741-1825), præst, IV 213,

2144, g.m. Marthe Helene Meinert (o.17751856), IV 214.
Fenger, Rasmus (o.1767-1829), sæbesyder, IV
214,
g.m. Christine Lorenze Meinert
(o.1779-1834), IV 214.
Fenger, Zacharias (o. 1766-84), IV 213.
Ferdinand I, østr. kejser, V 358, 393, (399),
(400), 401, 4022, 4143, 4162, 417, 430, 431.
Ferdinand, arveprins (1792-1863), III 343, V 602,
603, 610, g.m. arveprinsesse Caroline (17931881), III 343.
Fern, Maria, g.m. Karel van Mander III (s.d.).
Fertling, Andreas (1760), smed, IV 249.
Fiellerup, Jens Larsen (1722), stolemager, III
262.
Filarete, Antonio (ca. 1400-69), it. arkitekt, bil
ledhugger, III 413.
Finck, Nicolai (-1688-89-), tømrer, III 28, 104.
Fincke, Caspar (o.1584-1655), kunstsmed, VI
259.
Fischer, familien, III 103.
Fischer, Hendrich (d. før 1733), III 255, g.m.
Ellen (1733), III 255.
Fischer, Johan Michael (-1757-59-), arkitekt,
kirkeinspektør, IV 124, 126, 136, 148, 150,
160, 184, 270 note 82.
Fischer, Johan Olfert (se Fischer, Olfert).
Fischer, M. (1773), stenhugger, III 332 note 4, V
542, 574.
Fischer, Michael (1755), kirkebygningsinspek
tør, IV 271 note 96.
Fischer, Olfert (1747-1829), viceadmiral, direk
tør, III 124, 126.
Fischer, Olfert Fas (1700-61), viceadmiral, direk
tør, III 124.
Fischer, Wilhelmine Louise (1815-93), III 492.
Fistaine (d. 1841), major, III 121.
Fistaine, C.G. (d. 1836), III 121.
Fjeldskov, N.W. (1826-1903), billedhugger, IV
65 note 113.
Fleischer, jomfru, Teglgården (1720’rne), III
409.
Floramonti, Francesco (-1677-79-), hannoveransk ambassadør, V 314.
Floris, Cornelis, V 59 note 36.
Flügel, arkitekt, V 387 note 95.
Fog, B.J. (1819-96), biskop, V 676, 685.

FOGH – FRIEDRICH
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Foltmar, Christoffer (1718-59) miniaturemaler,
organist, VI 120.
Foltmar, Johannes (o. 1714-94), organist, VI 120.
Fonnesbech, C.A. (1817-80), hofjægermester,
minister, V 647.
Fontaine, P.F.L., fr. arkitekt, V 387 note 99.
Fontenay, Robert T. de (d. 1823), III 120.
Fontenay, Rosalie J. (d. 1840), III 120.
Fortling, Jacob (1711-61), arkitekt, stenhugger,
IV 124, 125, 126, 128, 147, 1482, 275 note 35,
V 148, 166 note 96, 170 note 160, 475, 483,
484-85, 528, 532f., 534, VI 182, g.m. Anne
Christine Hellesen (o.1724-72), V 540, 541.
Fossati, Christoforo Lorenzo (-1757-72-), gip
ser, III 250, IV 126, 1312, 172.
Fossum, toldassistent, IV 208.
Fossum, Zelma Martha Vilhelmina (o.1855-68),
IV 208.
Fraenckel, Liepmann (1774-1857), miniaturema
ler, V 358.
Franck, Andreas (-1714-21-), oberst, vicekommandant III 218, 219, 260, 302, 305, g.m.
hustru (d. 1711), III 305.
Francke, August Hermann (1663-1727), teolog,
pædagog, VI 109.
Frandsen Berg, Erik, se Berg, Erik Frandsen.
Frankenau, Rasmus (1767-1814), digter, læge, V
183.
Frantz I, østr. kejser, V 337.
Frantz II, østr. kejser, V 321.
Frechland, Axeline, g.m. Nikolai Falkman Pe
tersen (s.d.).
Frechland, Jens (d.1826), præst, III 494, g. m.
Ane Kirstine Nissen (d. 1834), III 494.
Frederik I, konge af Danmark 1523-33, IV 8, VI
36.
Frederik II, konge af Danmark 1559-88, IV 8, V
26, 61 note 79.
Frederik III, konge af Danmark 1648-70, III 165,
254, 342, IV 762, V 8, 12, 28, 30, 36, 37, 54,

286, 287, 342, 343, 345, 359, 380, 3912, 404,
407, 4103, 415, 441, 450, IV 21, 22, V 242, 29,
352, 37, 50, 64 note 151, 67, 68, (722), 81, 82,
84, (85), 99, 101, VI 72, (109), 110, (112),
(113), 248, 284.
Frederik V, konge af Danmark 1746-66, III 240,
462, IV 783, (805), 81, 844, 86, 87, 883, 94,
(98), 104, 118, (131), (137), (148), 158, 174,
175, 184, 1872, (194), 240, (242), 245, 2462,
(265), V 12, (102), (130), 161, 246, 463, 464,
468-70, 473-75, 478, 481-83, 492, 504, 510,
512, 514, 526, 528-32, 536, 562 note 64, 579,
VI 171, (174), (175), 206, 295.
Frederik VI, konge af Danmark 1808-39, III 159,
161, 265, 343, 366, IV 91, 93, V 9, 177, 186,
(197), 250, (252), 256, 257,258, (323), (585),
588, 602, VI 61, 94, 101, 104.
Frederik VII, konge af Danmark 1848-63, V 9,
177, 183, 600, 613.
Frederik VIII, konge af Danmark 1906-12, III
162, V 12.
Frederik IX, konge af Danmark 1947-72, III 279,
V 8, 9, 12.
Frederik, hertug (d. 1657), V 64 note 150.
Frederik, arveprins (1753-1805), III 161, 343, IV
246.
Frederiksen, Alfred (1934), billedskærer, III 390.
Freile, Anders Andersen (1719), løjtnant, han
delsmand, III 275, g.m. Maren Hansdatter,
III 275.
Freund, Conrad (d. 1882), præst, V 4042.
Freund, Georg Christian (1821-1900), billedhug
ger, V 713.
Freund, Herman Ernst (1786-1840), billedhug
ger, V 197, 198, 226, 2283, 229, 2302, 2312,
2323, 233, 234, 236, 252, 368, VI 297.
Freund, Victor, V 232.
Frey, Magnus (d. 1768), stenhugger, V 535.
Freytag (Fridag), Burchard Philipp von, greve
(1728), østr. gesandt, V 306.
Fribert, Urban (1728), V 97 note 127.
Friderichsen, Friderich (1747), kandestøber, III
247.
Friderichsen, Poul, kgl. rejsebager, VI 134.

60 note 73, 313, VI 71, 239, 247, 266, 272.
Frederik IV, konge af Danmark 1699-1730, III
167, (185), 188, 193, 207, 226, 269, 273, 280,

Friderichsen, Vilhelm (1841-1913), arkitekt, V
362, 578.
Friedrich Carl, prins af Bevern, III 160.

Fogh (1725), rådmand, VI 75.
Fogh, Lars Nielsen (1716), bådsmand, III 218.
Folmer, Rider (1733), murermester, V 162 note

21.
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FRIIJS – GERCKEN

Friijs, C.E. lensgreve (1817-96), konseilspræsi
dent, V 692 note 40.
Friis, Achton (1871-1939), maler, IV 102.
Friis, F.F. (1793-1865), bygningsinspektør, arki
tekt, III 443, 4542, 483, V 572, 594, 623 note
88.

Friis, Johannes (-1829-47-), urmager, III 284, 513
note 241.
Friis, Mogens greve (1623-95), rentemester, VI
295.
Friis, Niels, orgelhistoriker, V 160.
Friis, Peder (1763-1831), arkitekt, fontæneme
ster, VI 93.
Frisoni, Donato Giuseppe (1715), arkitekt, V
143, 144.
Frobenius, Theodor (1885-1972), orgelbygger,
III 390, V 266.
From, Ane, g.m. Magnus Svardalin (s.d.).
From, Hans Christian (1811-79), maler, V 616.
Frost (1759), urtekræmmer, IV 132.
Frost, Karen Hansdatter, g.m. Mathias Pedersen
Nostrup (s.d.).
Frølich, Lorenz (1820-1908), maler, V 612, 650,
677.
Fumars, Etienne (1743-1806), professor, III 121,
122.
Fumars, Marie H. de (d. 1816), III 121.
Funch, A. (-1847-60-), urmager, III 285, 513
note 241.
Furttenbach, Joseph (1649), III 440, IV 62 note
28.
Fussing, H.N. (1838-1914), arkitekt, III 454.
Fædderholt, maler, V 269.
Fäsch, Johann Rudolph, arkitekt, III 440, V 148.
Fölckersam, Friedrich Woldemer von (16781745), generalmajor, III 305.
GI(?), mestermærke(?), V 405.
G & S, V 334.
G.S.J., V 421.
Gabriel, Ange-Jacques (1698-1782), arkitekt, V
486, 492-97, 502, 508, 516, 518, 520-22, 524,
525, 556, 558, 5625.
Gade, Julie Alfrida, g.m. Adolf Emanuel Conradt-Eberlin (s.d.).
Gade, Niels W. (1817-90), komponist, organist,
III 267.

Gagelmann, Pieter (1671), VI 292.
Galizin (1842), fyrstinde, V 4162, 440.
Gamst, H. (1852), klokkestøber, III 287.
Garde, Harald (1861-1933), arkitekt, V 653, 735.
Garde, Jean G. Mazar de la (d. 1783), III 120.
Garde, Jeanne Henriette Rodolphine Mazar de la,
se Verrayon, Jeanne Henriette Rudolphine.
Garde, Juliane Henriette Mazar de la, g.m. P.A.
Ross (s.d.).
Garde, Marie L. Mazar de la (d. 1839), III 120.
Garde, Sophie R. Mazar de la (d. 1783), III 120.
Garde, Thomas Wilhelm (1920), kontreadmiral,
III 126.
Gardette, Pierre Claude la (o. 1743-82), fr. kob
berstikker, V 514.
Garnier, Charles (1825-98), fr. arkitekt, V 736
note 16.
Gaulli, Giovanni Battista (1639-1709), it. maler,
III 361.
Gebauer, Chr. David (1777-1831), maler, IV 281
note 69, g.m. Mariane Høgh (d. 1827), IV
260.
Gedde, Christian (1729-98), ingeniørofficer, IV
19, 124, 164.
Gedde, Samuel Christoph (1691-1766), ingeni
ørofficer, VI 129, 149.
Gedeler, Gottfried von (1700), arkitekt, V 144.
Geelmuyden, Nicolay Schwartz, kgl. generaladjudant, III 122, g.m. Judithe Henriette Jor
dan (1713-97), III 121, 122.
Geertz-Hansen, Kjeld (f. 1905), sognepræst v. S.
Ansgars k., V 395, 407, 421, 423, 437, 440.
Gehren, Carl Christian von (-1790-93-), ty. re
formert præst, III 97, 1322.
Geisler, Chr. (1930), organist, III 286.
Gelert, Johannes (1852-1923), billedhugger, V
676, 713.
Geliert, Christian Fürchtegott (1715-69), ty. dig
ter, III 132.
Genge, Augusta Dorothea, g.m. J.F.Matthiesen
(s.d.).
Geoffrin (o. 1754), madame, V 504.
Gercken, Andreas (1710-54), sten- og billedhug
ger, V 484.
Gercken, Diderik (1692-1748), stenhugger, bil
ledhugger, III 172, 218, 2192, 220, 221, 226,
V 712, 75, 812, 82.

GERDSEN – GRUND

Gerdsen, Casper (1730), klejnsmed, III 99.
Gerlach, Carl Ludvig (d. 1893), syngemester
ved Det kgl. Teater, IV 208, g.m. Leocadie
Bergnehr (d. 1919), IV 208.
Gerlach, Johanne Louise (1807-76), V 2082.
German, M., III 274.
Gersdorff, Nicolay (1688-1765), stiftamtmand,
III
458, g.m. Louise v. Boinebourg (16971748), III 458.
Gertz, M.C1. (1844-1929), filolog, III 484, 499,
g.m. Anna Catharina Møller (1853-1918), III
500.
Getreuer, C.P. (1710-80), maler, IV 54.
Gianelli, Dominicus (1764), billedhugger, V
536.
Gianelli, Peter Leonhard (1767-1807), medaljør,
V 583.
Gibbs, James, IV 267 note 16, 272 note 100.
Giedde, Christian (o.1732-96), proviantforval
ter, IV 228.
Giedde, Ragna, født Angel (o.1755-91), IV 228.
Giede, Marie, g.m. Rasmus Langeland (s.d.).
Gierach, Heinrich (1764), hofbilledhugger, V
536.
Giert (1628), stenhugger, VI 287.
Gieseman, Friderich (d. 1782), økonom ved Fre
deriks Hospital, III 158, 306.
Gige, Lorentz (1772), gørtler, III 279.
Giging, Lorenz (1724), gørtler, III 243.
Giøde, Peder (1720’erne), berider, III 409.
Glahn, Gunnar (1897-1966), arkitekt, V 3642,
370, 386 note 87, 441.
Glahn, V. (1847-1908), præst, III 450, 454, 470.
Glaser, Michael (1786), klejnsmed, IV 263, g.m.
hustru, IV 263.
Glass, Frederik (1816), snedkermester, orgel
bygger, VI 104 note 49, note 51.
Gloerfelt, Louise, g.m. F.C.Prehn (s.d.).
Glomsøe, Niels (d. 1736), præst, III 468*
Glæsel, Edvard (1858-1915), landskabsgartner,
III 499, g.m. Ellen Mygind (1876-1962), III
499.
Gobisch, Benjamin (d. 1764), stenhugger, V
535.
Godske, Peder (1555), lensmand, V 25.
Godskesen, Marius (1861-1937), borgmester, III
499, g.1.m. Elisabeth Rump (1865-1913), III
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499, g.2.m. Augusta Lassen (1875-1967), III
499.
Goes, Johan de (1659), kejserlig gesandt, baron,
V 3052.
Goldmann, Nicolai (1699), III 347.
Goltzius, Hendrick (1558-1617), nederl. maler
og kobberstikker, III 272.
Gondolatzsche, Johann Gottlob (o. 1730-88) ju
stitsråd, IV 227.
Gorrisen (Görrison), Frederik (1740), borgme
ster, V 134.
Gottlob, Kaj (1887-1976), arkitekt, VI 94.
Gottscheer, Martin (1690), østr. jesuiterpræst, V
306.
Graffenberger, J.A., IV 281 note 64.
Grage, B. (1939), stenhugger, III 135 note 79.
Gram, Laurits (1696), præst i Børnehuset, VI 55.
Grandmaison, havearkitekt, III 170.
Graumann, runddrejer, V 583.
Green, Carl Emanuel (1830-1913), sølvsmed, IV
46, V 741.
Green, Elias (d. o. 1736), marmorerer, III 380, V
792, 85.
Greger, H.I. (d. 1820), major, III 307.
Gregersen, Jens Johan (1804-64), orgelbygger,
III 94, 390, V 266, VI 164, 297.
Gregor (I) den Store (540-604), pave, V 713.
Gregor VI, pave, V 406.
Gregor XVI, pave, V 358, 393, 4082, 416, 4172,
431.
Gregoriussen, J. (-1739-41-), drejer, III 248, 332
note 43.
Grevenkop, Hans Gottlob von (o.1701-64),
oberst, IV 238, g.m. Sophie Amalie de
Boyssel (o.1714-62), IV 238.
Grieg, Edvard (1843-1907), no. komponist, V
750.
Griffenfeld, Peder Schumacher greve (1635-99),
rigskansler, V 305, VI 290.
Grims, H., kollektør, IV 88, 268.
Groth, Simon (1828-1904), guardein, kemiker,
III 449, IV 45, V 255, 404, 4112, 412, 737,
738, 739, 744.
Grothaus, Albert Gabriel (1728-41), ty. sogne
præst ved Garnisonsk., III 236.
Grund, Johann Gottfried (1733-96), billedhug
ger, IV 136, V 574, VI 87.
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GRUNDTVIG – HALL

Grundtvig, Frederik Lange (1854-1903),præst i
Amerika, folklorist, IV 40*.
Grundtvig, Johan Wilhelm (1811), kattuntrykker
og farver, VI 254.
Grundtvig, Ludvig August (1868-1913), profes
sor, dr.jur., III 499.
Grundtvig, N.F.S. (1783-1872), præst, forfatter,
historiker, III 497, IV 104, 11*, 12, 19, 20, 35,
40*, 464, 472, 48, 51, 57, 582, 91, 922, 934,
172, 178, 180, 186, 192, 244, 269 note 63, V
464, 605, 638f., 644, 655, 674f., 676, 680,
707,
711* 732, 738, 741, 752*, 754, 757,
758, g.m. Asta komtesse Kragh-Juel-VindFrijs (1826-90), IV 46, V 736, 741.
Grundtvig, Svend Hersleb (1824-83), folkeminde
forsker, III 493, 497, g.m. Laura Bloch (183791), III 497.
Grüder, Hermann, dansk apostolsk præfekt, V
308, 404, 417.
Grüner, Louise, g.m. Georg Wilhelm von Ber
gen (s.d.).
Gröger, Friedrich Carl (1766-1838), maler, V
268.
Grönevoldt (1769), kobbersmed, IV 127.
Grøngaard, Anna Maria, g.m. Carl Wilder
(s.d.).
Grønnander, Johan (d. 1802), tinsmed, VI 137.
Grønwald (1758), kobbersmed, VI 183.
Graae, Rolf, arkitekt, V 688, 751.
Graahed, Jens (1769), kobbersmed, IV 127.
Gude, Henrik (1667-1730), schoutbynacht, III
266, 304, 305, g.m. Elisabeth Gude (d.
1734), III 304.
Gude, Jacob (1754-1810), embedsmand, VI 110.
Guderding (1724), blytækker, V 71.
Gudmandsen, Jens (1753), kirkeværge, III 425,
460.
Gudmundsen-Holmgreen,
Johan
(1858-1912),
maler, billedhugger, V 438, 687, 711.
Guione, Giulio (d. 1771), stukkatør, V 139, 167
note 111.
Gustav III, konge af Sverige, V 9.
Gyldenløve, Christian (1674-1703), V 60 note
59, 314.
Gyldenløve, K.F., se Gyldenløve Christian.
Gyldenløve, Ulrik Frederik (d. 1704), V 469.
Gylding, Jørgen (1725-65), maler, V 402.

Gyllembourg, Thomasine, født Buntzen (17731856), forfatter, III 344.
Gyntelberg, Nicolai (1626-61), arkitekt, kunstkammerforvalter, VI 270 note 6.
Günther, A.V. (1904), murermester, V 311 note
81, 385 note 63.
Günther, Christoffer (1731-90), apoteker, VI
1353, 1363, 137, 138.
Günther, Frederik (1581-1655), oversekretær i
Tyske Kancelli, V 304.
Günther, I.C. (1877), murermester, V 362.
Güntzel, Jørgen (-1642-43-), grovsmed, VI 252,
259.
Gütike, Johann (d. 1765), stenhugger, V 353.
Gärtner, Friedrich von, ty. arkitekt, V 378, 379,
388 note 111.
Göricke, A. (1906), justitsråd, III 466.
Göricke, Christian Georg Wilhelm (-1809-19-),
ty. præst ved Garnisonsk., III 236, IV 156.
Göthe, Eosander von (d. 1719), sv.-ty. arkitekt,
V 175 note 232.
Götsche, A.E. (1759), malermester, IV 127, 131.
H.B., se Bentsen, Hans.
H C D (1879), III 4462.
H.C.S.T. (1700), VI 55.
H.F.H., se Hassert, Hermann Ferdinand.
HH, se Holm, Hans.
H.V.L.T.L., se Lerche, Vincents.
Hack (1775), smedemester, V 574.
Hacquart, Philip (o. 1616-98), læge, V 305.
Hafniæ, Mathias, se Clausen, Mads.
Hagemann, Antonie, V 743.
Hagemann, Gunnar, V 743.
Hagemann, Gustav Adolph (1842-1926), inge
niør, industrileder, V 743.
Hagemann, P.C. (1810-53), arkitekt, III 98, V
593.
Hagemann, Poul, V 743.
Hagen, G.B. (1920), arkitekt, III 126.
Hagen, Peter M. (1841), V 356.
Hagen, Peter Terpager (1808), guldsmed, IV 45.
Hager, Johan W. Fr., kantor, IV 278 note 22.
Halberstadt, Amsel, guldsmed, V 411.
Hald, J. Pedersen (1781), maler, VI 212.
Hall, C.C. (1812-88), politiker, premierminister,
V 647.

HALL – HANSEN

Hall, G. (1786), tømrer, III 104.
Hall, Peter Elias (1805-91), præst, III 425, 470*
Hailing (1777), urmager, VI 198.
Hamberg, Per Gustaf, III 40.
Hamburger, Agnete, født Barnekow (18711904), IV 225, (226).
Hamburger, Carl L.H. (1796-1853), ty. refor
mert præst, III 104, 125.
Hamm, F. (1883), klokkestøber, V 756f.
Hammer, Abel Cathrine, g.m. kammerråd,
amtsforvalter Lange (s.d.).
Handberg, Ane Margrethe, g.m. Ole Johansen
Winstrup (s.d.).
Hannibal, Lauritz (-1882-83-), V 673.
Hannover, Emil (1864-1923), kunsthistoriker, V
685, 700 note 170.
Hans W., se Larsen, Hans W..
Hans, konge af Danmark 1481-1513, V 232.
Hansdatter, Anne (1691), III 156.
Hansdatter, Elisabeth, g.m. Thøger Lasson
(s.d.).
Hansdatter, Maren, g.m. Anders Andersen
Freile (s.d.).
Hansdatter, Margrethe, g.m. Jens Jensen (s.d.).
Hansen, slægten, III 240.
Hansen, våben, IV 236.
Hansen, Aksel (1853-1933), billedhugger, III
497, V 676, 713.
Hansen, Anders (d. 1665), præst, IV 46.
Hansen, Anne Dorthea, g.m. Severin Peter
Hansen (s.d.).
Hansen, Anne Sophie, g.m. Hans Georg Krog
(s.d.).
Hansen, Arentsine Caroline (1848-1943), IV 209.
Hansen, C.B. (-1842-94-), møbelfabrikant, V
425, 746, 747.
Hansen, C.F. (1756-1845), arkitekt, IV 100, V 7,
11, 178*, 1792, 1833, 184, 1863, 189, 190, 191,
192, 193, 198, 2002, 201, 202, 214-15, 218,
220, 224, 225-28, 230-32, 238, 258, 2592,
266, 268-2, 269, 273 note 98, note 100, 280
note 273, 322, 572, 584-87, 597, 599, 605, VI
93f., 97, 102 note 31, note 36-38, note
48,114, 132, 287.
Hansen, C.F. (1774), amtmand, IV 234.
Hansen, Christian (1803-83), bygningsinspek
tør, V 366, 572, 573, 594, 602, 640.
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Hansen, Claudius, arkitekt, III 501.
Hansen, Constantin (1804-80), maler, V 612.
Hansen, Edvard Hannibal, maler, V 618.
Hansen, Emilie (1855-1934), IV
227.
Hansen, Hans (1777-1845), plantør, III 477, 492.
Hansen, Hans Ernst (d. 1800), IV 196.
Hansen, Hans Henrich (1702-74), kurator ved
Christiansk., IV 86.
Hansen, Hans Heinrich (1757-80), IV 195.
Hansen, Heinrich (1821-90), maler, V 670.
Hansen, Johann (d. 1767), stenhugger, V 535.
Hansen, Joseph Theodor (1848-1912), maler, V
618.
Hansen, Julie Johanne Christiane (d. 1895),
skuespillerinde, IV 22.
Hansen, Jørgen Christian (d. 1880), kgl. kam
mersanger, IV 2263, g.m. Erhardine Adolphine Rantzau (d. 1893), IV 226.
Hansen, Karen, g.m. Christian Vilhelm Lund
(s.d.).
Hansen, Lauritz (1783-1837), stadsbedemand, III
490.
Hansen, Lauritz (1893), maler, VI 101.
Hansen, Louise B., g.m. Henrik Meldahl (s.d.).
Hansen, Martha Marie, g.m. Joachim Conrad
Oehlenschläger (s.d.).
Hansen, Mary (f.1899), billedhugger, III 3783.
Hansen, Mette, født Carse (d. 1770), IV 195.
Hansen, Morten (1709), ankersmed, III 388.
Hansen, Nicolaj (1909), borgmester, III 493.
Hansen, Nicolaus (1762), IV 195.
Hansen, Nona (d. 1921), IV 226.
Hansen, Peder (1693), kandestøber, VI 74.
Hansen, Rolf Hoogkerk (1753-91), IV 196.
Hansen, Siegfriede Mathilde Bernutta (d. 1899),
IV 226.
Hansen, Sofie (1937), IV 224.
Hansen, Stephen (o. 1698-1770), generalkrigskommissær, IV 2342, 236, 244, g.m. Doro
thea Sophie Raun (o. 1710-73), IV 234.
Hansen, Theophilus (1813-91), arkitekt, V 201,
387 note 107, 667, 694 note 111.
Hansen, W. (1774), kancelliråd, IV 234.
Hansen, Valborg Julie Alvilda (1882-1957), IV
2062.
Hansen, William (1873-1937), direktør, IV 224.
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HARBOE – HEERING

Harboe, Christine baronesse, født Fuiren
(o.1682-1735), legatstifter, VI 187.
Harboe, Jens (d. 1709), gehejmeråd, III 292.
Harboe, Ludvig (1709-83), biskop, kirkehistori
ker, IV 85, V 307, 320.
Harboe, Mechtele Marie, g.m. F.L.Mourier
(s.d.).
Harboe, Octavie (1822-39), III 120, 125.
Harder, Claus (-1709-26-), snedker, III 347, 358,
360, 379, 382, 3842, 386, 388.
Haren, F. (-1772-73-), maler, forgylder, III 237,
250, 252, 255, 269, 283.
Harras, Jacob (1760), perlestikker, VI 180.
Harsdorff, C.F. (1735-99), arkitekt, hofbygmester, III 254, 3662, 372, 383, 393 note 43, IV
206, 216, 246, 258, 275 note 35, V 156, 1782,
179, 184, 238, 245, 2462, 247-48, 271 note 33,
276 note 174, 387 note 106, 535, 540, 558,
572, 574, 576f., 578, 579, 581-84, 588-89,
598, 601, 605, 621 note 22, note 53, 666, VI
72, 116, 117, 131, 188, 298.
Harsdorff, Maria Margretha, g.m. Jens Karlebye (s.d.).
Hartmann, familien, III 161.
Hartmann, Adam Heinrich (-1710-20-), ty. sog
nepræst ved Garnisonsk., III 218, 236, 254,
260.
Hartmann, August Wilhelm (1775-1850), kan
tor, organist ved Garnisonsk., III 161, 310,
g.m. Christiane Wittendorff (1778-1848), III
310.
Hartmann, J.P.E. (1805-1900), komponist, kan
tor, organist ved Garnisonsk., III 162, 267,
295,
308, V 265, 738, g.m. Emma Zinn
(1807-51), III 295, 310.
Hartmann, Søren Frederik Bruun (1843), kan
tor, organist ved Garnisonsk., III 162.
Hasselriis, Louis (1844-1912), billedhugger, III
496, V 691 note 20.
Hassert, B.E.A. (d. 1900), IV 221.
Hassert, Caroline Sophie,g.m. grosserer Bestle
(s.d.).
Hassert, Hermann Ferdinand (d. 1882), grosse
rer, IV 2212, g.m. Caroline (d. 1887), IV 221.
Hatting, Jørgen (f.1909), historiker, lektor, III
512 note 182.
Hauch, Andreas (1708-82), general, III 160, 305,

306, g.1.m. Sophia von Styrup (1731-60), III
306, g.2.m. Anna Cathrine von der Maase
(1722-86), III 305.
Hauch, Bertel (1671-1741), deputeret i Landeta
tens Generalkommisariat, III 239.
Hauch, Carsten (1790-1872), digter, III 344, 418.
Hauch, Elisabeth, g.m. Jens Christian Hostrup
(s.d.).
Haugsted, Anna Marie, født Sommersted (d.
1846), III 494.
Haugsted, Christian William (d. 1910), III 494.
Haugsted, Frederik Christian (d. 1866), dr.
med., III 494.
Haugsted, Julie Susanne, født Plenge (d. 1855),
III 494.
Hauser, Conrad (1743-1824), konferensråd, III 99.
Haven, Lambert van (1630-95), arkitekt, maler,
V 28, 532, 54, 662 note 172, note 173, 101, 163
note 29, VI 240, 266, 269 note 6, 272-74,
276, 296.
Haven, Peter Nicolai von (1689-1761), møntme
ster, justitsråd, III 448, V 1522, 330, VI 92,
157.
Havning, Thomas (1891-1976), arkitekt, V 202.
Haxthausen, Clemens August baron (1738-93),
officer, III 160, 305, 306, g.m. Charlotte
Amalie Wedell Jarlsberg (1749-71), III 305.
Haxthausen, Frederik Julius v. (1772-1834),
kammerherre, generalmajor, III 489, g.m.
Anna Beate Holck, baronesse (1773-1842),
III 489.
Heber, Carl Wilhelm (1771-1839), præst, III 491,
VI 297.
Heber, Johanne Marie (1777-1857), III 491.
Hedde, Anna Christina (1795-1845), III 492.
Hedemann, Johan Heinrich (1772-1850), gros
serer, IV 263.
Hedvig Sophie af Brandenburg (d. 1683), V (65
note 159).
Heegaard, Anker, klokkestøber, V 674, 757.
Heegaard, M.A., V 339 note 57.
Heering, familien, IV 238.
Heering, Peter Frederik Suhm (1872-96), IV
238.
Heering, Peter Nicolai (1838-1924), grosserer,
IV 156, 186, 237, 238, g.m. Harriet Christine
Bramsen (1846-1913), IV 238.

HEGER – HIELTE

Heger, August Daniel (o. 1774-1835), organist
og komponist, III 140 note 37.
Heger, Christiane Georgine Elisabeth, g.m.
Adam Gottlob Oehlenschläger (s.d.).
Heger, Johan Carl (d. 1836), III 490.
Heger, Karen Margaretha (Kamma), g.m.
Knud Lyne Rahbek (s.d.).
Heggelund, Niels (1716), III 218.
Hegner, Adam (d. 1765), stenhugger, V 535.
Heiberg, Johanne Louise (1812-90), skuespiller
inde, forfatter, III 344.
Heide, Ellen Dagmar (1865-67), IV 203.
Heide, Holger (1863-67), IV 203.
Heide, P.A.C. (1822-66), kancelliråd, IV 203.
Heimbrodt, Johan Christopher (1724), billed
hugger, III 220, 221, VI 298.
Hein, Jochum (Jochim) (-1750-71-), maler, III
250, 254, 257, 266, 3323 note 34, note 4344.
Heinemark, Jonas (1640), tolder, VI 249.
Heinricy, Caroline Christine (d. 1919), IV 202.
Heinricy, Elna Caroline, g.m. J.P. Marke (s.d.).
Heinricy, Friederich A.G. (d. 1904), IV 202.
Heinricy, Georg Albert Vilhelm (1797-1869),
bagermester, IV 2022, 232.
Heinricy, Georg Anders (1865-1951), ingeniør,
IV
202, 221, g.m. Agnes Susanne Boman
(1874-1961), IV 202.
Heinricy, Marie (1870-1940), IV 202.
Heinricy, Marie Catharine, født Sally (o.180745), IV 222, 232.
Heinricy, Marie Sidse, født Andersen (d. 1902),
IV 202.
Heinricy, Victor F.W. (d. 1926), dampmøller,
IV 202.
Heinricy, Vilhelmine Dorthea Sophie (1810-76),
IV 202.
Heise, Chr. Fr. (-1914-31-), guardein, III 4452,
4462, V 256, 258, 409, 739.
Helena, prinsesse (1888-1962 (fejlagtigt 1902)), V
257.
Helgesen, Poul (o. 1485-0. 1535), karmeliterprovincial, reformkatolsk teolog, V 24.
Hell, Maximilian (1769), pater, V 329, 335, 338
note 17.
Helt, Peter (1683-1752), borgmester, VI 293.
Hemert, familien (1690), III 42, 43.
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Hemert, Pieter van (-1688-90-), kirkeældste, III
32, 41, 103, 130, 132.
Hemmert, Jost Simon von (d. 1773), IV 224.
Hemmert, Justine von (d. 1769), IV 224.
Hemmet (1777), kaptajn, VI 163.
Hempel (1775), inspektør, VI 138, 207.
Hendel, Johan Georg (1759), IV 160.
Henius, Paul (1891-1941), læge, IV 206.
Henius, Tita, IV 206.
Henningsen, Hans (1886-1952), maler, III 470.
Henningsen, Peter (o.1737-75), justitsråd, IV
227, V 481, 482.
Henrichsen, Anne (o. 1786-1808), IV 2122.
Henriksen, J.P. (1928), VI 63.
Herbst, Conrad Friedrich von (o.1702-78),
oberstløjtnant, IV 222.
Herbst, D.C. (1794), klokkestøber, III 286.
Herforth, H.H. (1861), major, III 160.
Herholdt, Johan Daniel (1818-1902), arkitekt,
kgl. bygningsinspektør, III 206, 207f., 2992,
324 note 62, 425, 426, V 572, 566f., 694 note
109.
Herman, Jean F. (d. 1824), III 121.
Herman, Marie C. (d. 1831), III 120.
Herman, Pauline C. (d. 1805), III 121.
Herman, Pierre G. (d. 1822), III 120.
Herman, Pierre P. (d. 1816), III 120.
Herman, Sarah (d. 1814), III 120.
Hermann, se Raphaëlis, Hermann, orgelbygger.
Hermann, K.C. (1733), III 448.
Herrig, S.L. (1798), kobbersmed, IV 277 note 8.
Hersleb, Peder (1689-1757), biskop, IV 10, (25),
78, 81, 84, V 128, 306, 473, 474.
Hertel, H.B. (1867), kaptajn, III 367.
Hertz, Henrik (1798-1870), forfatter, III 493.
Hesse, H. (1817-97), mimiker, III 497.
Hetsch, G.F. (1788-1864), arkitekt, III 315, V
183, 2312, 257-59, 263, 266, 268, 269, 308,
332, 342-44, 350, 354, 356, 357, 3592, 3603,
362,
364, 367, 368, 3722, 376, (377), 378,
3792, 380, 382 note 14, note 16, 384 note 40,
note 43, 3192, 392, 393, 396-99, 401, 409,
417-19, 421, 4232, 426, 4282, 440, 572, 588,
589, 591-94, 597, 622 note 56, 623 note 87,
625 note 135, VI 297.
Hielte, Knudine Cathrine (o.1752-1811), IV 228.
Hielte, Ole (o. 1753-1817), IV 228, 244.
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HIERONIMUS – HOLST-HANSEN

Hieronimus (o. 347-420), kirkelærer, V 69 note
136, 713.
Hildebrandt, Zacharias (1688-1757), tysk orgel
bygger, V 1582, 159.
Hildermann, S.G. (1742), bogholder, V 475,
484.
Hilfert, Johannes (1842), snedkermester, V 358,
402.
Hillebrandt, Niels Peter (1877), kantor, klokker,
IV 1582, 263.
Hiller, Johan Albrecht (d. 1728), stadsbygmester, IV 21.
Hindsholm (o.1734), præst, g.m. hustru (1734),
VI 133.
Hinné, Charles, V 390.
Hinné, Francisca (1889), V 390.
Hinné, Minna (1886), V 390.
Hinnerup, Peter Reimer (-1840-63-), guardein,
III 233, 453, IV 48, V 741, VI 101, 208.
Hinrichsen, Søren (1755), murermester, IV 124.
Hiorth, Andreas (1781), drejer, III 256.
Hirschnack, J. (1703), Københavns vicekommandant, III 182.
Hiøring, Anders Mathisen (1609-78), præst, IV
15, 162, 21.
Hjelm (d. før 1817), III 217, g.m. C. (1817), III
217.
Hjort, Niels (1862-1917), skoledirektør, III 500.
Hoben, Levin Ludewig von (d. 1781), komman
dant, III 305.
Hochkerk, Elisabeth, g.m. Johann Hermann
Schäffer (s.d.).
Hoe, Hedevig (o.1750-1800), IV 214.
Hoffman, Gotfred (1672), kgl. ingeniør, IV 76.
Hoffmann (1796), snedker, III 467.
Hoffmann, Daniel, stenhugger, VI 287.
Hoffmann, H.W. (1772), III 216, 243.
Hoffmann, Johannes (1826-95), billedhugger, V
712, 713.
Hoffmann, Therese (1912), V 418.
Hoffmeyer, Henrik (1865-1924), præst, III 470.
Hoffschildt, Christian (d. 1782), bager, IV 2122,
g.m. Sophie Cathrine (d. 1790), IV 212.
Hofman-Bang, slægten, III 312.
Hofman-Bang, Ausa (1882-1920), billedhugger,
III 312.
Hoier, Andreas, se Hojer, Andreas.

Hojer, Andreas (1690-1739), embedsmand, hi
storiker, VI 113.
Holberg, Ludvig (1684-1754), forfatter, V 11.
Holck (1901), præst, IV 95.
Hoick, Anna Beate baronesse, g.m. F. J. von
Haxthausen (s.d.).
Holck, Gustav Frederik (1770), deputeret, overtilsynsførende, V 540.
Holdersen, Rasmus (-1736-38-), hofslagter, III
409, V 315, 317 note 19.
Holfelt, Christian (1733), snedker, III 440, 442.
Holfort, Robert (o.1724-87), kaptajn, IV 217.
Holl, Elias, IV 62 note 28.
Holm, våben, IV 224.
Holm, Anna Margrethe, g.m. Johann Emanuel
Poulowsky (s.d.).
Holm, Charles (d. 1849), IV 222.
Holm, Edvard (1853-1915), historiker, V 724.
Holm, Fridrich (o. 1667-1737), maler, III 99, 393
note 27, 395 note 40, IV 21, V 79, 90.
Holm, Georg (o.1802-67), grosserer, IV 66 note
142, 223.
Holm, H.G.F. (1803-61), maler, III 192, 213,
423, V 383 note 18, 609, 610, 613, 614-15, VI
300.
Holm, H.J. (1835-1916), arkitekt, III 497.
Holm, Hans (1744-1810), sølvsmed, V 257.
Holm, Helge (1750), købmand, V 482.
Holm, Helge (1891-1973), arkitekt, IV 31, 47,
49.
Holm, I.I., maler, V 582.
Holm, J.P.B. (1891), kgl. hoftapetserer, III 242.
Holm, Jacob (1770-1845), grosserer, IV 90, 92,
103, 2222, 2233, 224, 244, 269 note 52, note
63.
Holm, Jens (1776-1859), V 610f., 615.
Holm, Marcus Gotthardt (o.1740-1803), gros
serer, kirkeældste, IV 238.
Holm, P. (1885), hoftapetserer, V 250.
Holmberg, Juliane Sophie, g.m. Mathias Fre
derick Lynge (s.d.).
Holmblad, Julius, generalkonsul, V 740, 755.
Holmblad, L.P. (1815-90), fabrikant, IV 237,
238, V 648.
Holmsted (o. 1770), etatsråd, VI 165.
Holst-Hansen, Hans Peter (d. 1924), IV 226f.,
g.m. hustru (1929), IV 222.

HOLSTEIN – HØRUP

Holstein, Carl (1700-63), oversekretær, V 469.
Holstein, Johan Ludvig, lensgreve til Ledreborg
(1694-1763), oversekretær i Danske Kancelli,
statsminister, IV 802, 81, 84, 87, 103, 153,
158, 176, 194, 245, 268 note 32, V 469, 470,
530, VI 112, 284, g.m. Hedvig Wind (170756) IV 153, 158.
Holstein, Ulrik Adolf (1664-1737), storkansler,
V 88.
Holstein-Holsteinborg, L. lensgreve (1815-92),
konseilspræsident, V 647.
Holsøe, L.C. (1789-1862), præst, III 456, 469.
Holten, Johan von (1740), snedkermester, IV 21,
V 148, 154, 161, 166 note 96, 167 note 109,
173 note 205.
Holtzförster, Bernhard(1736-1816), præst, V337*
Holtzmann, Friedrich (d. 1727), klokkestøber,
III 287, 391, 410.
Holtzmann, Johan Barthold (d. 1757), klokke
støber, III 287, 474, 475, V 270.
Hommel, Mads Sørensen (1620), stensætter, VI
242.
Honoré, Pierre (d. 1835), III 120.
Hooglant, våben, IV 224.
Hooglant, Carl (d. 1765), IV 224.
Hooglant, Simon (1712-89), viceadmiral, kom
mandør, IV 2244, 244, 263, g.m. Anna Kir
stine Østerbye (o.1729-65), IV 224.
Hoppe (1734), frøken, VI 134.
Hornbech, Christian Bernhard (1772-1855), ar
kitekt, V 592, 601, 602, 605, 615.
Hornbolt, William (1641), maler, V 59 note 52.
Hornemann, Christian (1814), maler, V 337.
Horup, Berthel, ingeniørkaptajn, IV 240, g.m.
Anna Sybilla von Dumreicher (1705-89), IV
238, 240.
Hostrup, Jens Christian (1818-92), digter, præst,
III 344, 484, 494, 497, g.m. Elisabeth Hauch
(1832-1903), III 344, 497.
Hou, Axel (1860-1948), maler, III 209, 211.
Hougaard, Poul (1925), arkitekt, III 94.
Howard, John (1726-90), eng. filantrop, fængselsreformator, VI 89, 147.
Howe, Christian Friedrich Sophus Carl (o. 176167), IV 237.
Howe, Samuel Friedrich, kantor, IV 237, 267
note 25.
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Howitz, Edvard (1803), IV 238.
Howitz, Vilhelm Emil (1803-04), IV 238.
Huber, Johan Georg (1737), maler, III 265.
Hude, Anna, historiker, g.m. Kristian Erslev
(s.d.).
Huguetan, Jean Henri, greve af Gyldensteen
(1733), V 140.
Hunderup, Peder (-1726-28-), dansk sognepræst
ved Garnisonsk., III 235, 260.
Huss, Johan, se Johan Huss.
Huth, Heinrich Wilhelm von (1717-1806), ge
neral, V 178, 179, 528.
Hutters, Margrethe, V 441.
Hviding, Elisabeth Charlotte (1814), IV 214.
Hvidt, E.J. (1859), kirkeforstander, IV 93, 142,
192.
Hvidt, Lauritz Nicolai (d. 1885), grosserer, kir
keforstander, IV 214, 2172.
Hvidtfeldt, Poul (o. 1520-92), lensmand, stat
holder i Norge, V 25.
Hviid, Karen (?) (1788), provstinde, III 331 note
31.
Hübner, Johan Christopher (d. 1748), billedhug
ger, III 245, 246, 2482, 250, 440, 442, 443.
Hyllested, Caroline Sigfridia, g.m. Heinrich
Friedrich Schlegel (s.d.).
Hütten, N. von (1691-1751), isenkræmmer, V
92.
Hüttmann, Christian Gerhard, snedker, V 3562.
Hægner, Adam (-1755-58-), stenhuggersvend,
IV 271 note 96, 274 note 2.
Hänig, Christian (d. 1761), stenhugger, V 535.
Hännel, J.F. (d. 1761), billedhugger, VI 180, 182.
Häusser, Elias David (1687-1745), generalbyg
mester, III 220, 260, V 68, 100, 1013, 1022,
1042, 1063, 1082, 1162, 118, 119, 1204, 1212, 1225,
125, 1272, 148, 159, 163 note 27, note 38, 273
note 98, VI 113, 121 note 22, 148, 188.
Høgh, Marianne, g.m. Chr. David Gebauer
(s.d.).
Høgstrøm, frøken (1894), III 239.
Høgstrøm, C.F. (1828), bøssemager, III 239,
g.m. hustru, III 239.
Høier, Marie Elisabeth (o.1717-99), IV 228.
Hørning, C. Rasmussen, smed, IV 126.
Hørup, Viggo (1841-1902), politiker, redaktør,
V 648.
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HØY - JARDIN

Høy, Hans Christensen (1805-76), tinsmed, VI
208, 209, 210.
Høyen, N.L. (1798-1870), kunsthistoriker, V
2322, 594, 609, 610.
Høyer, maler, V 582.
Høyer, Anna Chathrina (1757), VI 182.
Haarlem, Michiel Heynrick van, se Michiel
Heynrick van Haarlem.
Hårlemann, Carl (1700-53), sv. arkitekt, V 484.
Haas, Jonas (o.1720-75), kobberstikker, VI 37,
86.
IIS, se Schrader, Johan Jacob.
I S, se Sørensen, Jacob.
IWP, se Plenge, Jørgen Wilhelm.
Ibsen, Søren (1647), snedker, V 62 note 110.
Iken, Dethard (1776), ty. reformert præst, III 97.
Iken, Konrad (1743), ty. reformert præst, III 99.
Ingeborg, prinsesse, hertuginde af Västergötland, g.m. Carl, prins af Sverige (s.d.).
Ingemann, Bernhard Severin (1789-1862), for
fatter, V 606, 687, 707.
Ingerslev, Ingeborg, g.m. Oscar Meyer (s.d.).
Innes, Anne, VI 163.
Innocens VI, pave (1361), V 20.
Irenæus (o. 120-200), kirkelærer, V 712.
Isberg, familien, III 497.
Isberg, Svend Wilh. (1820-95), etatsråd, III 497.
Iselin, familien, IV 242.
Iselin, Marie Margrethe baronesse til Iselingen
(d. 1814), IV 229.
Iselin, Reinhard baron (1714-81), handelsmand,
IV 2292, 242, g.m. Anna Elisabeth Fabritius
(1735-86), IV 2292, 242.
Isenfeld, Nicolai, præst, VI 134.
Ivers, Jacob, se Iversen, Jacob.
Ivers, Marie A., g.m. Johannes Outzen (s.d.).
Iversen, Frits (1918-44), IV 206, (208).
Iversen, Jacob (1753), tømrermester, IV 25, V
163 note 21, 166 note 96, 559 note 16.
Iversen, Jean Viktor (1920-74), IV 207, (208).
Iversen, Jean Viktor Olaf (1891-1971), direktør,
IV 206, 207, (208).
Iversen, Jenny Mathea Alvilda (1890-1973), IV
207, (208).
Iversen, Kristian Sofus Karl (1888-1953), restau
ratør, V 207, (208).

d’Ivry, Contant, se Contant d’Ivry
JA (1894), sølvsmed, III 449.
JAB, se Bang, Johan August Rettig.
JKB, Frederiksberg slotsk. (1768), III 379.
JLZ, se Zinn, Johann Ludwig.
JPW, se With, Jesper Pedersen.
JW, se With, Jesper Pedersen.
Jacob, se Unthartt, Jacob.
Jacobi, Anna Christina, g.m. Johann Jürgen von
Bergen (s.d.).
Jacobi, Elias (d. 1710), præst, III 182, 305.
Jacobsen (1842), kobbersmed, V 384 note 35.
Jacobsen, Ahron (1760), IV 158, 160.
Jacobsen,Asbjørn (1813-79), sølvsmed, VI 101.
Jacobsen, Carl (1842-1914), brygger, mæcen, V
466, 720, g.m. Ottilia Mary Stegmann
(1854-1903), V 466.
Jacobsen, David (1821-87), maler, V 613.
Jacobsen, Erich Lorenz (1771), snedker, III 2502,
252, 255.
Jacobsen, Helge (1882-1946), museumsdirektør,
legatstifter, V 370.
Jacobsen, Hinrich Thomsen (1755), skipper, IV
128.
Jacobsen, I.C. (1811-87), brygger, mæcen, V
640.
Jacobsen, Jutta, V 741.
Jacobsen, Peder (1762), IV 59.
Jacobsen, P. V. (1799-1848), historiker, forfatter,
III 484, 492, g.m. Gertrud Cathrine Eliza
beth Essendrop (1816-72), III 492.
Jacson, Arsen (?) (1817), maler, III 249.
Jagenreuter, Wulf B. (1705), guldsmed, V 372.
Jalfré, Pierre (d. 1721), III 120.
Jancoschi, Michael (d. 1761), stenhugger, V 535.
Janduri, Joseph A. (d. 1813), III 120.
Jansen, Nicolaj (1743), glarmester, III 460.
Janssen, Børge (1867-1933), forfatter, III 100.
Janssen, Ewert (-1655-92-), arkitekt, VI 270 note
6.
Janssen, Poul Ernst (1782-1830), kammerråd,
renteskriver, IV 263.
Jaquin, Claude (1694), fr. billedhugger, VI 274.
Jardin, Louis-Henri (d. 1759), arkitekt, V 528.
Jardin, Nicolas-Henri (1720-99), arkitekt, IV
246, V 782, 130, 468, 469, 478, 492-95, 500,

JARDIN – JÜRGENSEN

5045, 508, 510, 512-18, 522-42, 548, 550,
554-70, 573, 576f., 578, 587, 600, 618 note 6,
621 note 22, 637, 642, 643, 667, 677, 680,
701, 702, 705, 715, 722, VI 194, 204.
Jarl, Viggo (1879-1965), billedhugger, V 687,
708, 709f., 711.
Jelsmar, B. (1931), ciselør, III 379.
Jens (1603), snedker, V 59 note 44.
Jensen, Albert (1847-1913), arkitekt, V 201, 648,
651, 652, 661, 670, 673, 679, 685, 687, 693
note 68, note 70, 708, 722, 735, 746.
Jensen, Birgitte Elisabeth (d. 1778), IV 217.
Jensen, C.A. (1792-1870), maler, VI 2872.
Jensen, Carl Milton (1855-1928), maler, V 618.
Jensen, Christen (1734), murermester, VI 155.
Jensen, Einar V. (1961), maler, III 254.
Jensen, Elisabeth, g.m. Thomas Jensen (s.d.).
Jensen, Georg (1866-1935), sølvsmed, billed
hugger, V 741.
Jensen, J.L. (1823), blomstermaler, V 236.
Jensen, Jens (1628), VI 287.
Jensen, Jens (1706), III 320 note 9, g.m. Margre
the Hansdatter (1706), III 320 note 9.
Jensen, Jens (1738), hofslagter, V 317 note 19.
Jensen, Johannes (1818-73), maler, V 400.
Jensen, N. (1895), dampskibsfører, IV 46.
Jensen, Niels (1766), tapetmager, IV 186.
Jensen, Peder (1770), blytækker, VI 93.
Jensen, Poul Henrik (f. 1905), maler, III 471.
Jensen, Simon (1773), spisemester, VI 61.
Jensen, Søren (1770), snedker, III 506 note 51.
Jensen, Thomas (-1766-78-), kirkeforstander,
bankkontrollør,IV 217, g.m. Elisabeth Jen
sen (o.1737-94), IV 217.
Jerichau, J.A. (1816-83), billedhugger, III 311, V
676.
Jerndorff, August (1846-1906), maler, III 470.
Jesperssøn, Niels (1518-87), biskop, V 38.
Jessen (1726), billedskærer, IV 52.
Jessen, Erling (1970), arkitekt, V 688.
Jochumsen (1853), stenhugger, III 126.
Johan Frederik, kurfyrst af Sachsen (1503-54),
III 195.
Johan Huss (o. 1360-1415), teolog, reformator, V
676, 680, 713.
Johannesen, NN, født Mörck (o.1756-89), kammerrådinde, IV 212.
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Johansen, Andreas (1882), kapellan, V 406.
Johansen, Frederik (d. før 1790), kommandant,
III 305, g.m. Anna Amalie Wolters (d. 1790),
III 305.
Johansen, Hans (1958), smedemester, V 395.
Johansen, Marie, g.m. Claus Hinrichsen Tøn
dering (s.d.).
John Wycliff (o. 1330-84), teolog, reformator, V
680, 713.
Johnsen, Niels (o. 1675-1734), guldsmed, III
4482, VI 79, 92, 184 note 30, g.m. Karen
Fabritius (1738), VI 92.
Jonas, Philip (1742), blytækker, V 167 note 111.
Jonassen, Jonas Henrich (1722-91), guldsmed, III
377, VI 101.
Jonge, Nicolai (1780’erne), III 167.
Jonsen, Christopher (o.1707-72), guldsmed, VI
184 note 30.
Jonsen, Zacharias (1746-88), guldsmed, III 448.
Jordan, fru (d. 1785), III 120.
Jordan, Judithe Henriette, g.1.m. Peter Babtista
Vanino (s.d.), g. 2. m. Nicolay Schwartz
Geelmuyden (s.d.).
Joseph II, østr. kejser, V 307, 320.
Juel, Jens (1745-1802), maler, V 574, 582.
Juel, Niels (1629-97), søofficer, V 314.
Juliane Marie, kong Frederik V.s dronning, III
462, IV 174, 216, 246, V 319, 320, 573.
Junge, Johan Boye (1697-1778), hoftømrerme
ster, vicebranddirektør, III 104, V 163 note
21, 166 note 96, VI 114.
Jungen (1721), kirkeværge, III 219.
Jungen, Johannes (1714), stadsmajor, III 302.
Junies, Dabzac le (1688), III 132.
Jurzick, M. (-1842-43-), gørtler, V 386 note 76,
421, 440.
Juul, Michael (1755), kantor, IV 267 note 21.
Juvarra, Filippo (1676-1736), it. arkitekt, V 486,
498, 520f., 555, 722.
Jürgensen, Adolphe O. (d. 1822), III 120.
Jürgensen, Anna Cathrine (d. 1802), IV 230.
Jürgensen, Christian (1733-91), stadsmægler, IV
2302, 231, g.m. Anna Dorothea Eggers
(1733-1803), IV 23.
Jürgensen, Christian (1742-93), kaptajn, IV 197.
Jürgensen, Christopher Friedrich (d. 1795), IV
226.
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Jürgensen, Ernst (1739-86), grosserer, kirkefor
stander, IV 195, 196, g.m. Anna Cathrine
Casse (d. 1792), IV 196.
Jürgensen, George F. (d. 1806), III 120.
Jürgensen, Hinricha Laurentia (1763-79), IV
230, 231.
Jürgensen, Lydie S. (d. 1817), III 120.
Jürgensen, Marie Kirstine (o. 1718-67), IV 222.
Jürgensen, Nicolay Friedrich (o.1756-70), IV
222.
Jürgensen, Rosalie (d. 1813), III 120.
Jürgensen, Sophie H. (d. 1803), III 120.
Jürgensen, Sophie Henriette, født Hauriet (d.
1852), III 120.
Jürgensen, Urban (Urbain) (1776-1830), urma
ger, III 120, 121, 127.
Jönsen, Ida Amalia, g.m. Johannes Bartholomæus Bluhme (s.d.).
Jørgen, prins af Danmark (1653-1708), V 29, 47,
51.
Jørgensen (1861), graver, III 249.
Jørgensen, A.D. (1840-97), historiker, rigsarki
var, III 484, 497, g. m. Ida Marie (18471937), III 497.
Jørgensen, Axel, V 743.
Jørgensen, Emil (1858-1942), arkitekt, V 311
note 81, 363, 4252, VI 127.
Jørgensen, Frits, V 743.
Jørgensen, Jens (1727), gørtler, V 96 note 121.
Jørgensen, Julius, husmægler, V 691 note 29.
Jørgensen, Lars, snedker, V 745, 746.
Jørgensen, Laurs (1720’rne), fodermester, III
409.
Jørgensen, Rigmor, V 743.
Jørgensen, Sofus (1837-1914), fabrikant, kemi
ker, V 664f.
Jørgensen, Thorvald (1867-1946), arkitekt, V
200, 2014, 216.
Jørgensen, Viggo, V 743.
Jørgensen, Vilhelm C. (1844-1925), ingeniør, in
dustrileder, V 466, 687, 743.
K.A.D. (1700), Børnehusets k., VI 55.
K C H, se Hermann, K.C..
KCN (1931), V 258.
K.M.D., se Karen Mogensdatter Schou, g.m.
Hans Bentsen (s.d.).

Kalko, Jens Peter Hillarius (1831), slagtermester,
III 488.
Kalko, S.C., født Høfner (1831), III 488.
Kalthofft, Peter (1654), arkelimester, III 449.
Karl XII, konge af Sverige, VI 274.
Karl den Store, romersk kejser (742-814), III
412.
Karlebye, Jens (1730-1812), billedhugger, IV
2062, 208, 246, V 156, 574, g.m. Maria Margretha Harsdorff (o.1740-82), IV 206.
Kaslopski, Johann (1823), soldat, V 332.
Kastens, Lambert Daniel (d. 1744), orgelbygger,
III 267, 2683, V 64 note 141, 90, 92, 120, 158,
159, 1613.
Kayser, H.H. (1817-95), tømrermester, V 597.
Kellermann, Joh. G. Wilh. (1800-54), III 494.
Kemerer, Johan Henrich (-1790-1801-), guld
smed, III 229, 232, 2343, 236.
Kempe, Petter Nikolaus de (1609), arkitekt, VI
260.
Kemper und Sohn (1969), ty. orgelbyggerfirma,
V 426, 428.
Kersting, Johan Conrad (1714), ty. reformert
præst, III 472, 48, 143 note 14.
Kettenburg, Philip von (1923), præst, V 4062,
407.
Kierkegaard, Søren (1813-55), filosof, V 687, 707,
709* 710, 711, VI 218.
Kiesling, Wolf Caspar (-1755-59-), stenhugger,
IV 124, 160, 271 note 16, 274 note 2.
Kinast, Johannes (1705-73), præst, III 457, 469.
Kingo, Thomas (1634-1703), biskop, salmedig
ter, V 687, 707, 710, VI 168.
Kinsky, Jos. grevinde (1845), V 417.
Kirchhof, Morten Christensen (d. 1766), guld
smed, IV 162.
Kirchhoff, C., stadsmusikant, IV 267 note 25.
Kirkerup, Andreas (1749-1810), arkitekt, V 178,
179, 534, VI 130f.
Kirkerup, Anna Margrethe, g.m. Jacob Holm
(s.d.).
Kirkerup, J.A. (1753), tømrermester, IV 25.
Kistenmacher, Johan (1758), maler, III 511 note
156.
Kiærskiold, Christiane Marie, g.m. Laurids de
Thurah (s.d.).
Klaba, løjtnant, V 540.

KLAUEN – KREBER

Klauen, Johan (1734), drejer, VI 134.
Klaumann, Elisabeth, g.m. Frederik Nordlien
(s.d.).
Klein, Louise Augusta (o.1792-93), IV 220.
Klein, Vilhelm (1835-1913), arkitekt, V 572, 598,
599, 606.
Klingraff, Christian Ludvig (1754), gesandt, V
500, 504.
Klint, Kaare (1888-1954), arkitekt, III 462, V
747, VI 174.
Klint, P.V. Jensen (1853-1930), arkitekt, maler,
IV 19.
Klint, Vibeke (f. 1927), designer, væver, V 742.
Klitgaard, Søren Jensen (o. 1725-62), guldsmed,
VI 181.
Klose, Frederik Moritz (-1785-1845-), guld
smed, III 239, VI 208.
Kloster-Lasse, se Laurentius Norvegus.
Klubien, Anton (1834-93), højesteretsadvokat,
V 593, 648.
Kluge (1755), stenhuggersvend, IV 271 note 96.
Klæstrup, P.Chr. (1820-82), tegner, III 160, 163.
Knieper, Hans (d.1587), maler, V 64 note 147.
Knob, Niels (1688), brygger, III 45.
Knud (II) den Hellige, konge af Danmark
1080-86, V 708*.
Knudsen, Caroline (1909), IV 274.
Knudsen, Ludvig H. (1843-1924), arkitekt, III
98,
100, 142 note 34, 188, 206, 207, 2082,
2
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Knuth, baronesse von (1769), VI 164.
Knuth, Eggert Christopher lensgreve (1722-76),
stiftamtmand, V 319.
Knöffel, J.C. (1686-1752), arkitekt, V 556.
Kobbel, Hinrich (1756),tømrerpolerer, mester
svend, IV 85.
Kobiersky (1780), snedker, III 506 note 52.
Koch (1758), justitsråd, IV 128.
Koch, Fritz (1857-1905), arkitekt, IV 142.
Koch, Hal (1904-63), professor, kirkehistoriker,
III 484, 502.
Koch, Jørgen Hansen (1787-1860), arkitekt, III
385, V 246, 277 note 200, 322, 387 note 107,
VI 129, 139, 292.
Koch, Oline, født Winstrup (1820-59), III 496.
Koefoed, Sophus Octavius (1821-50), kancellist,
IV 204, 212.
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Koene, Werner (-1687-90-), ty. reformert præst,
III 22, 32, 42, 44, 452, 462, 473, 48, 132, 134
note 18, note 25, 136 note 3.
Kofoed, Hans Christian (1898-1952), kordegn,
forstander, IV 95.
Kohlmann, Johan,junior (1668-1701), guldsmed,
V 36, 40, 82, VI 298.
Kolberg, Andreas (1817-69), billedhugger, V
232.
Kollemorten, P. (1921), murermester, IV 31.
Kolthofft, Peter (1654), arkelimester, III 408.
Kongslev, C.P. (1840), malermester, III 444.
Koninck, se Coning.
Koppel, Henning (1918-81), sølvsmed, billed
hugger, V 741.
Korb, Hermann, ty. arkitekt, V 146.
Korff, Hans (-1750-54-), teglværksejer, V 481f.
Kornerup, Einar (1943), V 384 note 63.
Kornerup, P.E.I. (1794-1875), kgl. bygningsin
spektør, V 605.
Kost, August (d. 1762), stenhugger, V 535.
Kozlowski, Franziskus (o. 1760-1847), guld
smed, V 334, 406, 407.
Krabbe, Otte (1641-1719), godsejer, kammer
herre, V 29.
Krag, Jens (d. 1300), bisp i Roskilde, IV 8.
Krag, Oluf (1870-1942), indenrigsminister, III
501, g.m. Anna (1870-1968), III 501.
Krag, Otte (1611-66), rigsråd, IV 15.
Krag, Rasmus Andersen (-1726-36-), guldsmed,
III 229, 2352, 2362.
Krag-Juel-Vind-Frijs, Asta, g.m. N.F. S
Grundtvig (s.d.).
Kragerup, G.W., V 440.
Kragh, Niels (1841), købmand, V 356.
Krahe, P.J. (1758-1840),ty. arkitekt, V 246.
Krannert, Johannes (1755), stenhuggersvend, IV
271 note 96.
Krarup, Niels Bygum (1836), forstander, IV
105.
Kratzenstein, Christian Gottlieb (1723-95),
læge, fysiker, VI 293.
Krause, Michael (-1749-60-), murermester, V
481, 482, 512, 533, VI 178.
Kreber, Daniel (o.1668-1760), kaptajn, IV 214.
Kreber, Dorothea Maria, g.m. Josias Jessen
Lorck (s.d.).
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Krebs, A.C. (1805), VI 132.
Kreiten, Alois (1910), guldsmed i Köln, V 413.
Kretz, Johannes Peter (Kretz senior) (1818),
snedkermester, V 321, 327.
Kretz, Peter, junior (1818), snedker, V 327, 333,
336, 337.
Kreutzfeldt, Christian Heinrich (d. 1769), IV
238.
Kreutzfeldt, Frantz Heinrich (o.1737-70), gros
serer, IV 86, 237, 238.
Kreutzfeldt, Gothardt Christian (o.1777-80), IV
238.
Kreutzfeldt, Johanne Magdalene (o.1766-69), IV
238.
Kreutzfeldt, N. Øllegaard, (d.1763), IV 238.
Kreutzfeldt, Peter Heinrich (o.1756-62), IV 238.
Kriegel (Krügel), Johann Friedrich (-1732-38-),
maler, V 139.
Krieger (1771), bygningsforvalter, V 540, 541,
542, 574.
Krieger, A.F., finansminister, V 638, 640, 644,
646, 647, 650f.
Krieger, Johan Cornelius (1683-1755), arkitekt,
III 157, 260, 384, 414, IV 21, 22, 65 note 105,
V 684, 69, 80, 812, 82, 85, 93 note 32, 134,
472, VI 67 note 21, 112, 113, 298.
Krock, Henrik (1671-1738), maler, III 220, 347,
358-61, 368, 373-76, 471, IV 54, V 71, 72,
783, 79, 81, 82, 94 note 74, 125, 130, 1392,
183.
Krog, justitsråd, præsident, IV 280 note 43.
Krog, våben, IV 236.
Krog, Dorothea Sophie, g.m. Adam Gotlob
von Lowzow (s.d.).
Krog, Hans Georg (1720-96), admiral, IV 2343,
2363,
244, 280 note 43, g.m. Anne Sophie
Hansen (1738-82), IV 234, 236, (244).
Krog, Otto Christian (o. 1773-95), løjtnant, IV
234.
Krogh, Christine Cecilie von, g.m. Johan Sigis
mund Møsting (s.d.).
Krogh, Hedvig Cathrine, g.m. Georg Flem
ming Lerche (s.d.).
Krolow, David (1646-1773), krigsfiskal, III 306.
Kruse, Edvard, III 169.
Kruse, Vibeke (d. 1648), VI 40.
Krüger (1832), snedker, IV 180.

Krüger, Valentin (1786), snedker, IV 185, 270
note 72.
Krøll, Bendix Rasmussen, VI 121 note 9.
Krøyer, Axel J. (1723), guldsmed, V 330.
Kupelwieser, Leopold (1844), østr. maler, V
400.
Kutsch, Christian (-1725-27-), snedker, III 3842,
V 712, 72, 862.
Kuur (1734), kaptajnløjtnant, III 460.
Küchler, Albert (1803-86), maler, V 237.
Kyel, A. (1768), malermester, IV 127.
Kyhl (1847), III 513 note 241.
Kyhn, C.I. (1818), VI 102.
Kürsner, Johan. Jodoc. (1694), ty. bogtrykker,
IV 156.
Købke, Christen (1810-48), maler, III 311*, V 612,
613.
Købke, Magdalene, g.m. Carl Christian Constantin-Hansen (s.d.).
Köhler, C. (1886), murermester, III 142 note 34.
Köhler, Caspar Henrik (o.1710-70), IV 212.
Köhne, Daniel (1828-78), orgelbygger, IV 53,
54, VI 296.
Kølle, Claus Anton (1827-72), maler, V 613.
Kölpin, A. (1731-1801), kirurg, IV 279 note 39.
Kønneman (o.1734), kommerceråd, g.m. hu
stru (1734), VI 133.
Könnemann, Georg Chr. (-1725-26-), snedker,
III 243, 257.
Körbitz, J.C. (d. 1682), rigsmarskal, VI 295.
Köster, Anna Maria, g.1.m. Michael Fabritius
(s.d.), g.2.m. Johann Friedrich Wewer
(s.d.), g.3.m. Jean-Baptiste Descarières de
Longueville (s.d.).
Kaare, Jacob (-1755-59-), snedkermester, IV 126,
131, 148, 166, 174.
Kaas, Christian (o.1731-1803), kammerherre,
kommandør, IV 225, g.m. Mette Cathrine
Lund (o.1753-1815), IV 225.
Kaas, Frederik Christian (1725-1803), søofficer,
IV 229, g.m. Susanna Jacoba Fabritius (174162), IV 229.
Kaas, Johan Friedrich (o. 1761-63), IV 229.
LFR, se Römer, Ludvig Ferdinand.
L.H. (1852), V 617.
La Rose (1769), kobbersmed, IV 127.

LAMBERG – LEMOYNE

Lamberg Petersen, Hans (1866-1927), billedhug
ger, III 368.
Langberg, Harald (f. 1919), overinspektør, mag.
art., III 94.
Lange, kammerråd, amtsforvalter, IV 263, g.m.
Abel Cathrine Hammer (1793-1839), IV 263.
Lange, Bertell (d. 1619), bygmester, VI 241.
Lange, Christian (d. 1763), stenhugger, V 535.
Lange, E.H. (1875), guldsmed, V 4042.
Lange, Johan Martin Christian (1818-98), bota
niker, III 498, g.m. Eline Cathrine Bredsdorff (1835-1912), III 498.
Lange, Julius (1838-96), kunsthistoriker, V 228.
Lange, Laurine Birgitte (1791-95), IV 259.
Lange, Niels (-1769-70-), smed, IV 127, 136.
Lange, Philip de (d. 1766), arkitekt, III 48, 98,
99, VI 56, 57, 114, 129, 132, 188.
Lange, Poul David (1785-90), IV 259.
Lange, Søren Læssøe (1760-1828), maler, III 423,
fejlagtigt J. Læssøe Lange.
Lange, Thor (1851-1915), forfatter, V 413.
Lange, Ulrika Julia (1786-95), IV 259.
Langeland, Rasmus (1767-1837), proviantforval
ter, III 488,g.m. Marie Giede (1770-1829), III
487, 488.
Langeland-Mathiesen, A. (1868-1933), arkitekt,
III 294.
Langenau, von, baron (1831), østr. gesandt V
322, 3232, 324, 329, 331, 332, 333, 3372, 341,
342, 384 note 46, 393, 400, 4024, 4102, 414,
424, 431.
Langgaard, Rued (1893-1952), komponist, orga
nist, V 750, 760 note 24.
Larsen, Bertram (-1890-1934-), urmager, III
2843, 287, IV 59, 187, VI 168.
Larsen, Erik (1961), snedkermester, III 254.
Larsen, F. Bertram (1961), urmager, IV 187.
Larsen, Hans W. (f. 1886), billedhugger, III 126.
Larsen, Jens (1749), V 559 note 16.
Larsen, Knud (1865-1922), maler, V 708.
Larsen, O.K. (1867), premierløjtnant, III 367.
Larsen, Ole (1725), murermester, IV 21.
Larsen, P. Helweg (1877-1958), provst, IV 276
note 54.
Larsen, Peder, g.m. Anne, vaffelkone, III 234f.
Lassaulx, Johann Claudius von (1781-1848), V
388 note 111.
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Lassen, Augusta, g.m. Marius Godskesen
(s.d.).
Lassen, Christian (1768-1843), III 489, g.m. Else
Catrine (1785-1863), III 489.
Lassen, Elisabeth, g.m. Benzon, Hans (s.d.).
Lassen, Jens (1724), klejnsmed, III 243, 269.
Lassen, Johan Jørgen (o. 1700-67), maler, V 167
note 111.
Lassen, Mogens (1748), smed, VI 119.
Lasson, Thøger, til Ryslet Vestergaard og Klarup Gaard, assessor, landkommissarius, III
303, g.m. Elisabeth Hansdatter, III 303.
Laugier, Marc-Antoine (1753), fr. arkitekturte
oretiker, V 510.
Laurentius Norvegus, (Kloster-Lasse,egl. Lau
ritz Nielson) (o. 1538-1629), no. jesuit, V
304.
Lauritzen, Alvar (f. 1902), arkitekt, III 472.
Lauritzen, Vilhelm (1894-1972), arkitekt, III 484.
Laursen, Laurs, fra Bakkehuset (d. 1729), III
409, 410, 411.
Laurvig, greve, VI 163.
Lavater, Johan Caspar (1741-1801), reformert
præst, forfatter, III 132.
Lave, Claus Lauritzen (1721), guldsmed, VI 86.
Le Clerc, Louis-Augustin (1688-1771), billed
hugger, IV 270 note 73, V 100, 1203, 121,
1272, 1302, 133, 148, 149, 150, 151, 154, 159,
1613, 166 note 98, 167 note 111, 484, 554.
Le Coffre, Bénoit (1671-1722), maler, III 366.
Ledoux, Claude-Nicolas (1736-1806), fransk ar
kitekt, V 508, VI 94.
Leegaard, P. (1826), skræddermester, VI 102.
Lehmann, F. (-1758-59-), hofsnedker, V 536f.,
552.
Lehmann, Orla (1810-70), politiker, V 594, 613,
626 note 153.
Leijonklo, Anders (1685), svensk minister i Kø
benhavn, III 22.
Leinberger, Christian (1706-70), maler, V 782,
1302, 138, 139, 1403, 167 note 111, 168 note
124.
Lemercier, Jacques (1585-1654), fr. arkitekt, VI
270 note 9.
Lemohn (1778), malermester, VI 91, 197.
Lemoyne, J.-B. (1704-78), fr. billedhugger, V
561 note 45.
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LEMVIG – LORENSEN

Lemvig, Peter (d. 1710), justitsråd, IV 50, g.m.
Maren Worm (1735), IV 50.
Lendorf, Carl (1839-1918), arkitekt, III 424, 425,
426.
Lente, Christian von (1649-1725), gehejmeminister, III 424, 425, 426.
Leonardo da Vinci (1452-1519), it. maler, billed
hugger, III 413.
Leonis, Caspar (1662), V 329.
Leopold, H.N. (1813), snedker, V 337.
Lerche, familien, IV 244.
Lerche, Christian greve (1692-1757), general,
overkrigssekretær, IV 2083, 245, 278 note
25, g.m. Amalie Magdalene Christiane Ca
roline af Leinigen-Westerburg (1713-1800),
IV 190, 2083, 244, 245, 278 note 25.
Lerche, Frederik (1769-77), IV 208, 278 note 25.
Lerche, Georg Flemming (1735-1804), gehejmeråd, IV 278 note 25, g.m. Hedvig Cathrine
Krogh, IV 278 note 25.
Lerche, Vincents til Lerchenfeld (1666-1742),
hofembedsmand, gehejmekonferensråd, III
292, IV 36, 37, 40, 46, g.m. Cathrine Hede
vig Wibe (1669-1731), IV 37.
Levetzau, Iver Rosenkrantz til Restrup (d.
1787), IV 215, g.m. Sophie Moltke (1770-92),
IV 2152, 216* 246, VI 298.
Levin, familien, III 43.
Levin, M. (1858), V 440.
Levy, Moritz (1824-92), nationalbankdirektør,
V 650.
Leyel, Sander (1557), tolder, V 59 note 36.
Libert, Georg Emil (1820-1908), maler, V 609,
610, 616, 751.
Liebe, C. (1820-1900), sagfører, politiker, VI
168, g.m. Ann Sophie (1827-1911), VI 168.
Liebenberg, Francisca Victoria, født Schöpff,
(1806-47), III 492.
Liebenberg, Michael Frederik (1767-1828), konfessionarius, hofpræst, III 469*, 487, g.m. An
toinette Thomasine Birch (1783-1855), III
487.
Liebert, g.m. hustru (o. 1770), VI 208.
Liebmann, Valborg Esther, g.m. Otto Niels
Christian Berg (s.d.).
Liliencron, Emilie von, født Dumreicher (180842), baronesse, IV 2022.

Lilliendahl, Joh. N. (1913), maler, III 250.
Lillienskiold, Montagne de (d. før 1725), III 216,

220, 2212.
Lincker, Georg (-1687-89-), kammersekretær,
III 262, 402, 42, g. m. hustru, III 42.
Lind, Simon (1709), stenhugger, III 388.
Lindberg, Jacob Christian (1797-1857), præst, IV
92.
Linde, Conrad Daniel (1754-1826), justitsråd,
kasserer, III 121, g.m. Juliana Charlotte Putscher, III 121.
Linde, Gabriel (1715-91), kasserer, V 475, 484.
Linde, Nicolai (1765), guldsmed, III 235.
Linde, P. von (1842), ingeniørløjtnant, IV 100.
Lindemann, Christoffer (d. 1761), stenhugger, V
535.
Lindemann, Magdalene Margrethe, g.m. Si
mon Carl Stanley (s.d.).
Linné, Carl von (1707-78), sv. naturforsker, IV
247.
Linnemann, Carl Ingvard (1860-1932), slots
præst, V 8.
Lintrup, Søren (1727), kongelig konfessionarius, V 72.
Locher, Axel (1879-1941), billedhugger, III 496.
Lode, Odvardt Helmoldt von (o. 1726-57), kob
berstikker, IV 84.
Lohmann (1766), stenhugger, III 98.
Londemann, Edvard, adlet 1749: L. de Rosencrone (1680-1749), professor, sognepræst, III
219.
Longhena, Baldassare (1598-1682), it. arkitekt,
III 413.
Longueville, Jean Baptiste Descarières de (16991766), generalmajor, IV 229, 242, g.m. Anna
Maria Köster (1705-75), IV 2293, 2302 (Maria
Wewer), 242.
Lorck, Anna Catharina, g.m. Ludwig Ferdi
nand Römer (s.d.).
Lorck, Josias Jessen (1723-85), præst, IV 24, 77,
78, 853, 862, 87, 128, 130, 144, 162, 194, 2143,
215, 246, 269 note 66, 275 note 25, 278 note
20, g.1.m. Dorothea Maria Kreber (o.17211770), IV 214, g.2.m. Sophie Amalie Müller
(o.1742-87), IV 162, 214, 275 note 25.
Lord, Johan (-1688-89-), maler, III 28, 32.
Lorensen, Pieter (1692), organist, III 55.

LORENT – LUND

Lorent, Fréderic B. (d. 1828), III 120.
Lorentz, Diedrich Carl (1749-1832), IV 229, 232,
g.1.m. Hedewig Margrethe (o.1761-83), IV
232, g.2.m. Thalia Wilhelmine Juliane
(o.1765-92), IV 232.
Lorentz, Hans Friedrich (o.1782-93), IV 232.
Lorentz, Johan (o.1580-1650), orgelbygger, V
28, 493.
Lorentzen, Christian (-1793-1815-), IV 163.
Lorentzen, Christian August (1746-1828), maler,
III 309.
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Lucius I, pave, V 412.

Lorentzen, Eduard (1857), mægler, IV 226.
Lorentzen, H.P. (1849), grosserer, V 593.
Lorentzen, Peder (-1757-65-), snedker, VI 180,
1824, 183.
Lorenzen, Edvard Hvidt (d. 1857), IV 226.
Loria, Isac (1724), III 243.

Ludolf, Conrad (1679-1729), guardein, III 229,
247, 445, IV 44, 162, V 37, 40, VI 54, 79, 86,
117.
Ludwig I, konge af Bayern, V 379.
Ludwigsen, Dorthea Maria, g.m. Johan Chri
stopher Traugott Behncke (s.d.).
Lugge, Helena Christiana, g.m. Johan Heinrich
von Dumreicher (s.d.).
Lumbye, H.C. (1810-74), komponist, IV 226.
Lumholtz, Nicolai, VI 121 note 9.
Lund, Anna Catharina,g.m. J.M.Zøllner (s.d.).
Lund, Benedicte Margrethe, g.m. Peter Casse
(s.d.).
Lund,Birgitte Sophie,g.m. Jørgen Lund (s.d.).
Lund, Carl Conrad (o.1746-1806), rådmand, IV
225.

Loria, Salomon (1724), III 243.
Louise, kong Frederik IV.s dronning, III 391, V
12, 29.
Louise, kong Frederik V.s dronning, III 475, V
12.
Louise, kong Frederik VIII. s dronning, III 162,
3812.
Louise, kong Christian IX.s dronning, III 162.
Louise, prinsesse af Danmark (1726-56), V 156.
Louise Augusta (1771-1843), hertuginde af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg,
V
538.
Louison, Jean C. (d. 1811), III 120.
Loval, J.J., urmager, V 747.
Lowitz, F., V 624 note 111.
Lowzow, Adam Gottlob von (1759-1816), gehejmeråd, IV 2342, 246, g.m. Dorothea So
phie Krog (1767-1804), IV 2342, 236.
Lowzow, Adam Gottlob von (1825-1904), jæ
germester, IV 234, (236), g.m. Maria Louise
(1832-1906), IV 234, 236.
Lowzow, Elert Ditlev von (o.1711-85), general
major, IV 217.
Lowzow, Frederik von (1788-1869), stiftamt
mand, IV 234, g.1.m. Juliane Marie Bech
(o.1788-1813), IV 2342, g.2.m. Elisabeth Ide
Mariane Brockenhuus (o.1798-1827), IV
234.
Lowzow, Juliane Friederikke (o. 1787-96), IV
234.

Lund, Carl Ferdinand (1786-1831), krigsråd, di
striktslæge, IV 198.
Lund, Christian Friedrich (o. 1738-91), IV 225.
Lund, Christian Vilhelm (o. 1701-72),forvalter,
IV 2242, 244, g. m. Karen Hansen (1705-82),
IV 224.
Lund, Christian Vilhelm (o.1765-85), IV 224.
Lund, Friedrich Ulrich (o. 1766-69), IV 224.
Lund, H.C. (1852), klokkestøber, III 287.
Lund, Hans (o.1743-91), IV 225.
Lund, Hans Andreas (o.1771-72), IV 224.
Lund, Hans P. (d. 1821), etatsråd, III 120.
Lund, J.L. (1777-1867), maler, V 198, 232, 236,
237, 583, VI 100f., 106 note 42.
Lund, Jens (1873-1946), billedhugger, III 484,
499, 500.
Lund, Jens Peter (o. 1865), V 613.
Lund, Joachim (1739), grovsmed, V 165 note 65.
Lund, Johan Jürgen Wilhelm (1780), IV 198.
Lund, Jørgen (1744-1823), justitsråd, tøjhusfor
valter, IV 198, g.m. Birgitte Sophie (17601838), IV 198.
Lund, Karen (1769), IV 224.
Lund, L.C. født Tissot (d. 1836), III 120.
Lund, Liebenberg, Johanne Georgine (o.17391812), IV 225.
Lund, Margrethe Eleonora,født Schade (o.17421786), IV 224.
Lund, Mette Cathrine, g.m. Christian Kaas
(s.d.).
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LUND – MARATTI

Lund, Peter Abraham, III 305, g.m. Petronelle
(d. 1779), III 305.
Lund, Poul Frandtzen (1758), billedhugger, IV
148.
Lund, Wilhelmine Frederikke, født Zinn (17841865), IV 233, 234.
Lundbye, Johan Thomas (1818-48), maler, III
3U2*, 3122*, 313, V 612.
Lunding, Christian (fejlagtigt : V.) (1795-1871),
officer, IV 142, 192.
Lunding, Mathias (1728-88), borgmester, kon
ferensråd, VI 163.
Lunøe, Poul (-1926-27-), konservator, III 360.
Luther, Martin (1483-1546), reformator, III 195,
V
61 note 80, 676, 697 note 136, 714* VI
294.
Lübke, Karl Anton (d. 1855), biskop af Osna
brück, V 307, 359.
Lynge, Christiane Rebekka (1801-81), III 487.
Lynge, Mathias Frederick (1766-1823),traktør,
III 487, g. m. Juliane Sophie Holmberg
(1773-1856), III 487.
Lüpke, Karl Anton, se Lübke, Karl Anton.
Lütken, Christian Ludvig (1750-1813), III 488.
Lütken, Johanne Marie, født Schinmeyer (17661832), III 488.
Læssøe, Thorald (1816-78), maler, V 609, 610,
615.
Løffler, Carl (1810-53), maler, V 358, 386 note

88.
Lønborg, Ad. (1835-1916), fotograf, V 752.
Lønholdt, Emil (1878), arkitekt, V 652.
Løser, Jørgen Gerhard (1777-1829), arkitekt, V
277 note 200 (fejlagtigt J.C.), 621 note 51.
Løw og Søn, klokkestøberi, III 474.
Løvenskiold, oberstinde (d. 1734), III 473.
Løwenstern, Joachimine Francisca Wilhelmine
von, g.m. Georg Ludvig von der Schulen
burg (s.d.).
M.C.T., se Troschell, Michael Carl.
MF, se Fabritius, Michael.
MIG – GLA, se Glaser, Michael.
M.H. (o. 1607), guldsmed, VI 140.
MH, se Hutters, Margrethe.
Mac Evoy, Christopher (o.1760-1838), planta
geejer, V 335, 342, 355, 605.

Madsen, Jacob (-1640-43-), VI 249f., 252.
Madsen, Jacob (1750), V 482.
Madsen, Oluf (1624), murermester, IV 62note28.
Madsen, Søren (o. 1769), VI 210.
Magdalene Sibylle, kursachsisk prinsesse, g.m.
Christian, udvalgt prins af Danmark (s.d.).
Magens, Johan Boye (1748-1814), arkitekt, III
424, V 179, 572, 582, 584, VI 79, 93.
Magnus, Johan (1752), VI 129.
Mahling, Seyr (o. 1730), VI 118.
Maire, le (1910), overretssagfører, III 141 note 18.
Maire, Abraham le (1755-1802), graver, III 121.
Maire, Anne M. le (d. 1820), III 120.
Maire, Daniel Fréderic le (1787-1819), maler,
gravør, III 121.
Maire, David-Chrétien le (1789-1843), krigsas
sessor, III 121.
Maire, Emile le (1814-1912), grosserer, III 142
note 34.
Maire, Jean Abraham le (d. 1829), III 120.
Maire, Jean Pierre le (1742-1805), urmager, kir
keældste, III 120.
Maire, Louise D.B.M. le (d. 1829), III 121.
Maire, Louise le (d. 1823), III 121.
Majano, Benedetto da (1442-97), florentinsk bil
ledhugger og arkitekt, V 386 note 80.
Malling, Peder (1781-1865), arkitekt, III
2032,256,
332 note 47, IV 100, V 227, 387
note 107, 584, 591, 592.
Malthe, Rasmus Secher (1829-93), billedhugger,
III 2052.
Mandelberg, Johan Edvard (1730-86), historie
maler, V 156.
Mander, Karel van, III (o. 1609-70), maler, V
305, 313, g.m. Maria Fern, V 313.
Mandrup-Poulsen, Chr. (1930), arkitekt, III 301.
Mangor, Christian Elovius (1739-1801), læge, VI
131.
Mansart, François (1598-1666), fr. arkitekt, VI
270, note 9.
Mansart, Jules Hardouin (1646-1708), fr. arki
tekt, V 143, 522, 555, 556, 558, 722.
Mantzius, Karl (1860-1921), skuespiller, teater
historiker, III 484, 496.
Mantzius, Kristian (1819-79), skuespiller, III 484,
496.
Maratti, Carlo (1625-1713), it. maler, III 361.
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LUND – MARATTI

Lund, Peter Abraham, III 305, g.m. Petronelle
(d. 1779), III 305.
Lund, Poul Frandtzen (1758), billedhugger, IV
148.
Lund, Wilhelmine Frederikke, født Zinn (17841865), IV 233, 234.
Lundbye, Johan Thomas (1818-48), maler, III
3112*, 3122*, 313, V 612.
Lunding, Christian (fejlagtigt : V.) (1795-1871),
officer, IV 142, 192.
Lunding, Mathias (1728-88), borgmester, kon
ferensråd, VI 163.
Lunøe, Poul (-1926-27-), konservator, III 360.
Luther, Martin (1483-1546), reformator, III 195,
V 61 note 80, 676, 697 note 136, 714* VI
294.
Lübke, Karl Anton (d. 1855), biskop af Osna
brück, V 307, 359.
Lynge, Christiane Rebekka (1801-81), III 487.
Lynge, Mathias Frederick (1766-1823),traktør,
III 487, g. m. Juliane Sophie Holmberg
(1773-1856), III 487.
Lüpke, Karl Anton, se Lübke, Karl Anton.
Lütken, Christian Ludvig (1750-1813), III 488.
Lütken, Johanne Marie, født Schinmeyer (17661832), III 488.
Læssøe, Thorald (1816-78), maler, V 609, 610,
615.
Løffler, Carl (1810-53), maler, V 358, 386 note
88.
Lønborg, Ad. (1835-1916), fotograf, V 752.
Lønholdt, Emil (1878), arkitekt, V 652.
Løser, Jørgen Gerhard (1777-1829), arkitekt, V
277 note 200 (fejlagtigt J.C.), 621 note 51.
Løw og Søn, klokkestøberi, III 474.
Løvenskiold, oberstinde (d. 1734), III 473.
Løwenstern, Joachimine Francisca Wilhelmine
von, g.m. Georg Ludvig von der Schulen
burg (s.d.).
M.C.T., se Troschell, Michael Carl.
MF, se Fabritius, Michael.
MIG – GLA, se Glaser, Michael.
M.H. (o. 1607), guldsmed, VI 140.
MH, se Hutters, Margrethe.
Mac Evoy, Christopher (o.1760-1838), planta
geejer, V 335, 342, 355, 605.

Madsen, Jacob (-1640-43-), VI 249f., 252.
Madsen, Jacob (1750), V 482.
Madsen, Oluf(1624), murermester, IV 62 note 28.
Madsen, Søren (o. 1769), VI 210.
Magdalene Sibylle, kursachsisk prinsesse, g.m.
Christian, udvalgt prins af Danmark (s.d.).
Magens, Johan Boye (1748-1814), arkitekt, III
424, V 179, 572, 582, 584, VI 79, 93.
Magnus, Johan (1752), VI 129.
Mahling, Seyr (o. 1730), VI 118.
Maire, le (1910), overretssagfører, III 141 note 18.
Maire, Abraham le (1755-1802), graver, III 121.
Maire, Anne M. le (d. 1820), III 120.
Maire, Daniel Fréderic le (1787-1819), maler,
gravør, III 121.
Maire, David-Chrétien le (1789-1843), krigsas
sessor, III 121.
Maire, Emile le (1814-1912), grosserer, III 142
note 34.
Maire, Jean Abraham le (d. 1829), III 120.
Maire, Jean Pierre le (1742-1805), urmager, kir
keældste, III 120.
Maire, Louise D.B.M. le (d. 1829), III 121.
Maire, Louise le (d. 1823), III 121.
Majano, Benedetto da (1442-97), florentinsk bil
ledhugger og arkitekt, V 386 note 80.
Malling, Peder (1781-1865), arkitekt, III
2032,256,
332 note 47, IV 100, V 227, 387
note 107, 584, 591, 592.
Malthe, Rasmus Secher (1829-93), billedhugger,
III 2052.
Mandelberg, Johan Edvard (1730-86), historie
maler, V 156.
Mander, Karel van, III (o. 1609-70), maler, V
305, 313, g.m. Maria Fern, V 313.
Mandrup-Poulsen, Chr. (1930), arkitekt, III 301.
Mangor, Christian Elovius (1739-1801), læge, VI
131.
Mansart, François (1598-1666), fr. arkitekt, VI
270, note 9.
Mansart, Jules Hardouin (1646-1708), fr. arki
tekt, V 143, 522, 555, 556, 558, 722.
Mantzius, Karl (1860-1921), skuespiller, teater
historiker, III 484, 496.
Mantzius, Kristian (1819-79), skuespiller, III 484,
496.
Maratti, Carlo (1625-1713), it. maler, III 361.

MARCUSSEN – MEINERT

Marcussen & Reuter (1826-48), orgelbyggerfirma, V 264, 266, 356, 426, 427, 428.
Marcussen & Søn (1848f.), orgelbyggerfirma,
III 463, IV 54, V 2652, 2662, 426.
Marcussen, Jürgen (1781-1860), orgelbygger, III
268, V 64 note 141, 280 note 273.
Maria Theresia (1717-80), østr. kejserinde, V
306, 307, 319, 3203, 329, 333, 335.
Marie (1865-1909), prinsesse af Danmark, V
439.
Marie Amalie, kong Louis Philippe af Frankrigs
dronning,(332), 358, 393, (398), 410.
Marie Sophie Frederikke, kong Frederik VI. s
dronning, III 161, 217, 343, (344).
Marigny, de, markis, se Vandrières.
Marke, J.P., dyrlæge, IV 202, g.m. Elna Caro
line Heinricy (d. 1953), IV 202.
Marot, Daniel (1663-1752), V 98 note 160.
Mars, Hans (1642), glarmester, V 62 note 108.
Marselis, Christoph (1690-1725), III 346, 350,
351, 375, 376, 393 note 5.
Marshall, Andreas (1783-1842), instrumentma
ger, V 265.
Marstrand, Wilhelm (1810-73), maler, III 162.
Martangis, Foulle de (-1679-83-), fr. udsending,
V 314.
Martens, Hans Ditlev Christian (1795-1864),
maler, V 236, 613, 617, VI 291.
Martensen, Hans (1808-84), biskop, IV 942.
Martin, Marie M. (d. 1829), III 120.
Martin, Pierre S. (d. 1830), III 120.
Martini, F.A. (d. 1810), III 120.
Martini, G. Sørensen (1939), tandlæge, IV 212.
Martini, J.F. (d. 1810), III 120.
Martini, Louise J. født Tréville, (d. 1843), III
120.
Masius, H.G. (1653-1712), kgl. hofprædikant,
III 402, 406.
Massmann, Nicolaus Heinrich (o.1745-1816),
præst ved Frederiks tyske Kirke, IV 229,
261.
Mathiesen, Albert (-1650-68-), bygmester, VI
252, 270 note 6.
Mathiesen, Henrik August, urmager, IV 277
note 58.
Mathiesen, Lars (1769-1852), traktør, III 486,
g.1.m. Inger Steenberg (1772-1817), III 486,
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g.2.m. Hanne Hansen (1793-1871), III 486.
Mathiesen, Peter (d. 1761), urmager, III 141 note
65, 474, IV 58, 184, 1872, 277 note 58, VI
120f.
Mathisen, M.A. (1770), urmager, IV 186.
Matthiassen, Albert, se Mathiesen, Albert.
Matthiesen, Hermina Elisabeth (1826-51), IV
262.
Matthiesen, J.F., brødreunitetsagent, IV 262,
g.m. Augusta Dorothea Genge (1799-1851),
IV 262.
Matthiesen, Jonas (1760), billedhugger, IV 186.
Matthiesen, Jürgen, stenhugger, III 332 note 43.
Matthiesen, Lars, traktør, III 403.
Matthiesen, Peder, se Mathiesen, Peter.
Matthiessen, Hjalmar (1948), konservator, III
471.
Matzen, J.B. (o. 1792), hospitalsinspektør, VI
130f., 137.
Mau, Jens Ludwig (d. 1766), stenhugger, V 535.
Maurenbrecher, Florentine, III 124.
Maurenbrecher, Johann Gabriel (1746-1801), ty.
reformert præst, III 97, 992, 124, 1323, 135
note 68, 143 note 1.
Mayor, Balthasar de Fuen, spansk gesandt, V
305.
Mecklenburg, Anna Elisabeth (o.1714-94), IV
228.
Mecklenburg, Friedrich Christian (o.1744-89),
kaptajn, IV 228.
Meel, Johan Heinrich (1687-1727), guldsmed, V
82, 98 note 161, VI 298.
Meier, F.J. (1835-98), kunsthistoriker, V 641.
Meier, Johannes (d. 1721), tysk reformert præst,
III 47, 48.
Meinert, Andreas Evald (1742-1809), kammer
råd, renteskriver, IV 2032, 2044, 212, g.m.
Maren Kirstine Noe (1755-1842), IV 2044.
Meinert, Andreas Meinert Evald (1792-1868),
grosserer, IV 2042, 205.
Meinert, Christine Lorenze, g.m. Rasmus Fen
ger, sæbesyder (s.d.).
Meinert, Dorothea Margretha (1780-1839), IV
204.
Meinert, Ida Mathilde (o.1827-87), IV 2122.
Meinert, Marthe Helene, g.m. Rasmus Fenger,
præst (s.d.).
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MEINERT – MODEST

Meinert, Nicolai Jonathan (1792-1877), grosse
rer, politiker, IV 204, 2122, g.m. Mette Chri
stine Tang (o.1799-1887), IV 2122.
Meintze, Johan Georg (1755), stenhuggersvend,
IV 271 note 96.
Meisgeyer, Nicolaus (d. 1759), stenhugger, V
535.
Melanchton, Philip, VI 294.
Melbye, Ulrik Chr. (1776-1851), krigsråd, VI
164, g.m. Ane Margrethe (1769-1853), VI
164.
Melchers, Paul, biskop, Osnabrück, V 358.
Meldahl, Carl Eduard (1835-1926), III 492.
Meldahl, Emilie (1821-41), III 492.
Meldahl, Ferdinand (1827-1908), arkitekt, III 383,
384, V 228, 464, 542, 546, 555, 572, 594, 624
note 99, V 638f., 640f., 643-45, 648f., 650f.,
652-55f., 661, 663, 664f., 666f., 669-71, 673,
674*, 675-77, 679-80, 682-83, 685-87, 690702, 705, 707, 721-24f., 729, 735, 740-43,
745-46, 750, 756, g.m. Caroline Amalie Ræder (1838-1906), V 687.
Meldahl, Henrik J. (1776-1840), jernstøber, III
492, g.m. Benedicte Louise (fejlagtigt Luise
B.) Hansen (1796-1845), III 492.
Meller, Johannes Christensen, (d. 1724), stadshauptmand, præsident, III 167, 217.
Meitzer, Hinrich (1733), snedker, III 255.
Memling, Hans (ca. 1433-94), nederl. maler, V
444 note 87.
Mentzel, Joseph Johan (-1742-43-), klejnsmed,
V 1532, 167 note 109, 173 note 205.
Mercier, B. von (1776), legationssekretær, V
338 note 17.
Merweden, Anna Juliane (d. 1749), kammerfrue, III 305.
Merweden, Ernst Christian (d. 1756), hofskriver, III 305.
Mesche, Johan Herman (1727),snedker, V 97
note 126, 98.
Mesler, Johan Christopher (1688), maler, III 28.
Mesnard, Philippe (-1685-92-), fransk reformert
præst, III 222, 24, 44, 45, 463, 47, 132.
Mestmacher, von, minister, III 305, g.m. baro
nesse Juliane Sophie Wedel Tarlsberg (d.
1789), III 305.
Meyer (før 1720), III 279.

Meyer (1860), blikkenslager, III 243.
Meyer Moses (1754), III 242.
Meyer, Abraham (-1788-92-), malermester, III
98, 104, 141 note 64.
Meyer, Arne (f. 1905), maler, III 501.
Meyer, Diederich Ludwig (1757-1804), sukkerraffinadør, IV 260, g.m. Louise Schwartzacker, IV 260.
Meyer, I.C. (1842), snedker, V 357, 358, 359,
3682, 386 note 76, 396, 397, 398, 399, 402,
417, 419, 4212, 423, 425, 428.
Meyer, J. (1850), tømrermester, III 139 note 17.
Meyer, J.A. (o. 1784-1822), kgl. bygningskommissær, IV 48, VI 291.
Meyer, Oscar (1872-1957), grosserer, III 501,
g.m. Ingeborg Ingerslev (1873-1947), III 501.
Meyerhold, Anton (d. 1759), stenhugger, V
535.
Meyn, Peder (1749-1808), stadsbygmester, III
286,
V 179, 324, 378, 572, 574, 582, 584,
588, 621 note 51.
Meynardie, Marte Sejournas de (1725-1805), III
122.
Miani, Hieronimus (-1739-46-), maler, V 140,
168 note 124, 169 note 147.
Michelangelo Buonarotti (1475-1564), it. arki
tekt, maler, billedhugger, V 688.
Michelbecker, Wigand (1636-92), købmand,
skibsreder, III 22.
Michelsdatter, Lene, g.m. Lars Chrestoffersen
(s.d.).
Michelsen, Anton (1809-77), hofjuvelér, V 255,
404, 412.
Michelsen, Anton, guldsmedefirma, III 142 note
34, 377, V 736, 739, 744.
Michelsen, Johan (1671), snedker, III 322 note
19.
Michiel Heynrick van Haarlem (-1520-21-), ne
derl. bygmester, V 23, 44, 48.
Milan, Gabriel Ferdinand (o.1701-77), maler,
forgylder, III 248, V 153, 167 note 109, 173
note 205, VI 119, 180, 182f.
Mindag, Johan Gottlob (d. 1763), stenhugger, V
535.
Mini, Jacob (1787-1847), konditor, III 125.
Mirgelbergen (1755), enke, IV 84.
Modest, familien, III 103.

MODEST – MÜLLER

Modest, Christian Henrich (1757-97), III 122,
g.m. Margretha Møller (1758-1842), III 122.
Modeweg (1788), urmager, IV 277 note 59.
Mogensen, Ove (1711), færgemand, III 354.
Moll, Joachim (d. 1760), stenhugger, V 535.
Moltke, familien, IV 244, 258.
Moltke, Adam Gottlob lensgreve (1710-92),
overhofmarskal, gehejmeråd, IV 84, 246, V
475, 478, 484, 494f., 504, 510, 512, 516, 527,
528, 530, 532, 533, 536, 537f., 540, 562 note
63, 564-70, 573, 574, VI 171, 174, 184 note
14, g.m. Sophia Hedevig Raben, V 574.
Moltke, Adam Ludvig greve (1743-1810), gene
ral, III 288, 314.
Moltke, Adam Wilhelm greve (1785-1864),
statsminister, V 427.
Moltke, Anthon Henrich (1734-92), overhofme
ster, IV 2152, 2163*, 246, VI 298, g.m. Maria
Elisabeth Rosenkrantz (1743-98), IV 215,
216, VI 298.
Moltke, Sophie, g.m. Iver Rosenkrantz Levetzau (s.d.).
Moltzen, S. (1782), tømrermester, III 287.
Momme, O.P. (1854-99), arkitekt, IV 1422.
Monberg, Emmanuel (1877-1938), arkitekt, V
745.
Monod, Adolphe (1802-56), fr. reformert præst,
III 94.
Monod, Gaspard-Joel, præst i Guadaloupe, III
122, g.m. Susanne Madelaine Puerari (173799), III 122.
Monod, Jean (1798), fr. reformert præst, III 942,
122.
Monod, Susanne M. (d. 1799), III 120.
Monrad, Jørgen Herman (1848-1903), præst ved
Frederikskirken, V 685, 752*.
Monrad, Peter Johan (1758-1834), konferensråd,
III 489.
Moor, Jean-Henri de (1688), guldsmed, kirke
ældste, III 28, 32.
Moreelse, Paulus (1571-1638), holl, maler, III
272.
Moritz af Oranien (1567-1625), nederl. stathol
der, III 413.
Morten bygmester, se Weichart, Morten.
Mortensen, Willem (1636), VI 249.
Morup, Clemens Michelsen (1759), IV 162.
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Moth, Mathias (1649-1719), oversekretær i Dan
ske Kancelli, deputeret, III 1752.
Motte, La (1860), blikkenslager, III 243.
Moulin, J.F. (-1764-66-), billedhugger, V 536.
Mourier, Elisabeth C. (d. 1783), III 120.
Mourier, Ferdinand Louis (1754-1831), fr. refor
mert præst, III 120, 124, 125.
Mourier, Jean Ferdinand (1692-1754), fr. refor
mert præst, III 94.
Mourier, Marguerite Antoinette (d. 1844), III
120, 125.
Mourier, Marie, g.m. Pierre Paul Eyraud (s.d.).
Mourier, Sara Frederikke, g.m. Jesper Peter
With (s.d.).
Mouritzdatter, Anna, g.m. Jesper Pedersen
With (s.d.).
Mouvielle, F. (1918), fabrikant, III 140 note 35.
Muhle, Anton Günther (-1703-48-), maler, III
269, 2722, 347, 373, 375, 422, 4542, 505 note
19.
Muhle, Johan Christian (1738), stafferer, III 409.
Muhle, Johan Heinrich, se Meel, Johan Hein
rich.
Munier, Paul (d. 1772), III 120.
Musculus, Johann (-1685-89-), ref. hofprædikant, III 22, 31, 33.
Muusfeldt, Peter Christian (d. 1827), cand. jur.,
løjtnant, III 494.
Müffelmann, H.C. (d.1841), grosserer, IV 260.
Mygind, Ellen, g.m. Edvard Glæsel (s.d.).
Mühlbacher, Friderich (d. 1767), V 535.
Müeller, Augusta Elisabeth, g.m. C.L.Stemann
(s.d.).
Müller, Ferdinand Schauenburg (1810-51), kan
tor, VI 212.
Müller, Frederik (-1687-89-), bygmester, III 262,
272, 29, (30), 31, 32, 332, 128, 130, 131, 132.
Müller, Georg Philip (d. 1706), ingeniørofficer,
III 1762, 179-80, 182, 1832, 184-85, 304, 305.
Müller, Hartvig Jochum (o.1716-93), orgelbyg
ger, III 268, 462, 463, IV 1823, 1832, 1842, 201,
276 note 48, V 161, VI 120, 298.
Müller, Henrik (1609-92), rentemester, VI 241.
Müller, Johann Eberhard (o. 1751-85), regimentsfeltskær, IV 212.
Müller, Maria Charlotte Amalie (o. 1710-71), IV
214.
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MÜLLER – NIELSEN

Müller, Michel (1733), snedker, III 255.
Müller, Nicolai (-1687-89-), bygmester, III 262,
272, 29, (30), 32, 332, 128, 130, 131, 132.
Müller, P.E. (1776-1834), biskop, IV 93.
Müller, Sophie Amalie, g.m. Josias Jessen Lorck
(s.d.).
Müller, Ulrich Friederich (-1728-47-), hospitalsforstander, IV 22, (25), 35.
Müller, W.A. (1762), III 99, 102.
Mynster, Jacob Peter (1775-1854), biskop, III
344, V 307, 377, 380, 711.
Münter, Frederik (1761-1830), biskop, V 197.
Møinichen, Claus (d. 1710), maler, V 98 note
161.
Møller, se også Müller.
Møller (o. 1800), urmager, IV 277 note 59.
Møller (1906), III 445.
Møller, A.P. (1844-90), arkitekt, IV 54, 68 note
161.
Møller, Aksel (1906-58), borgmester, III 502.
Møller, Anna Catharina, g.m. M.Cl.Gertz
(s.d.).
Møller, Bertel (-1640-41-), snedker, V 28, 46.
Møller, Birgitte (1766-1830), III 310.
Møller, Christian Olsen (1833), guardein, III
234.
Møller, H.P. (1849), tømrermester, III 94.
Møller, Hans (1706), forgylder, III 273.
Møller, Hartvig Jochum, se Müller, Hartvig Jochum.
Møller, Jens Peter (1830), konservator, III 376.
Møller, Julius Ferdinand (d. 1847), cand. theol.,
III 492.
Møller, Ludvig August (1798-1839), kaptajn, III
310.
Møller, Margretha, g.m. Christian Henrich
Modest (s.d.).
Møller, Mathias Evald (d.1794), IV 217.
Møller, Niels (d. 1829), apoteker, III 492.
Møller, Peder Rasmussen (1754), tømrermester,
IV 64 note 82.
Møller, Peter Herman Barclau (d. 1842), stud.
pharm., III 492.
Møller, Secher, V 696 note 120.
Möllmann, maler, V 384 note 52.
Mørch, V. (1870), V 617.
Mørck, A. (1807), snedker, III 266.

Mörck, Christian August (o. 1710-81), overførster i Holsten, IV 212, 222, g.m. Cecilie Fre
derikke (o.1733-86), IV 212.
Mørck, Poul H. (f. 1900), arkitekt, IV 104, 142,
216.
Møsting, Johan Sigismund (1759-1843), gehejmestatsminister, III 491, g.m. Christine Ce
cilie von Krogh (1767-1850), III 491.
Maare, Niels (1890-1967), oberst, civilingeniør,
III 368, 378, 3912, 393 note 19.
Maas, Nicolas (d. 1615), orgelbygger, V 26, 49.
Maase, Anna Cathrine von der, g.m. Andreas
Hauch (s.d.).
NBJASD, Frederiksberg k. (1782), III 448.
NC, se Christensen, Nicolaj.
NELHNNC, Frederiksberg k., III 474.
NRB, Frederiksberg slotsk. (1768), III 379.
Nebelong, J.H. (1847-1931), organist, orgelkonsulent,V 748, 759 note 18.
Nebelong, Niels Sigfred (1806-71), arkitekt, III
188, 191, 2043 2052, 2062, 2U4, 214,216, 228,
243, 2502, 253, 254, 2602, 2612, 264, 269, 301,
IV 12, 22, 29, 42, 63 note 65, 65 note 113, V
572, 573, 593, 594, VI 64, 65.
Nedsted, Jens Poulsen (1637), VI 104.
Neergaard, Elise H. de, født Cramer (17821836), kammerherreinde, IV 206.
Neergaard,Jens Laurentius Bruun de (1804-42),
kammerjunker, IV 206.
Neergaard, Johan Andreas Bruun de (17701846), kammerherre, major, IV 156, 2062.
Neergaard, P.J. (1702-72), krigsråd, IV 211.
Neiiendam, Nicolai (1865-1945), skuespiller, III
484, 500, g.m. Jonna Collin (1872-1938),
skuespiller, III 500.
Nellemose, Knud (f. 1930), billedhugger, V 687,
710.
Nerger, Christian (d. 1708), billedhugger, VI
106 note 14, 290.
Neumann, Chr. (1754), entrepenør, IV 130.
Nicolaisen (1783), regimentskirurg, IV 212.
Niels, biskop, V 23.
Niels (1555), murermester, V 25.
Nielsen, fru, født Herman (d. 1841), III 120.
Nielsen, Anna, skuespillerinde, g.m. Nicolai
Peter Nielsen (s.d.).

NIELSEN – OEHLENSCHLÄGER

Nielsen, Anne, se Rasmussen, Anna.
Nielsen, Carl (1865-1931), komponist, V 12.
Nielsen, Chr. V. (1833-1910), arkitekt, lærer i
perspektiv, V 362.
Nielsen, E. (-1864-1927-), sten- og billedhug
gerfirma, III 143 note 29, V 440, 441 note 6,
535, 597.
Nielsen, Emil (1878-1950), orgelbygger, III 466.
Nielsen, Eske (1643), VI 40.
Nielsen, Evald (1929), sølvsmed, III 377.
Nielsen, Frederik (1846-1907), kirkehistoriker,
biskop, V 682, 727.
Nielsen, H. (1841), harthugger, V 356.
Nielsen, Hans (1743), maler, III 460.
Nielsen, Jonas (d. 1838), III 120.
Nielsen, Nicolai Peter (1795-1860), skuespiller,
III
484, g.1.m. Caroline Walter, g.2.m.
Anna Wexschall, født Brenøe (1803-56), III
484.
Nielsen, Rasmus, murermester, VI 251, 252,
254, 259.
Nielsen, Søren Leth (1955), urmager, III 474.
Nielsen, William G. (1855-1930), inspektør, IV
228, 2292.
Nielsen, Vitus, billedhugger, III 228, 229.
Niemeyer, Andreas (-1710-11-), billedhugger, III
373, 376.
Nietze, Michael (1767), IV 281 note 61.
Nissen (-1753-70), agent, kancelliråd, IV 1282,
VI 157, 165.
Nissen, Ane Kirstine, g.m. Jens Frechland
(s.d.).
Nitze, Michael (1739), grovsmed, V 165 note
65.
Nobile, Pietro (1825), it. arkitekt, V 246.
Noe, Christen, brygger, IV 204, g.m. Martha
Bjerregaard, IV 204.
Noe, Maren Kirstine, g.m. Andreas Evald Mei
nert (s.d.).
Nolte, Anne Marie, g.m. Friedrich Christian
Schaffer (s.d.).
Nordlien, Frederik (1854-1924), generaldirektør,
departementschef, IV 2302, g.m. Elisabeth
Klaumann (1869-1956), IV (230),231.
Normand Guldarbeder, se Normann, Andreas.
Normann, Andreas (d. 1727), guldsmed, III
232, 377, 378, V 38.
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Norrie, Gordon (d. 1966), militærhistoriker,
major, III 175.
Norup, Christian Thomassen, bygningsskriver,
V 170 note 153.
Norup, E. (1931), arkitekt, III 96.
Norup, Nicolaj Christian (1794), V 170 note
153, 184.
Norvegus, Laurentius Nicolai, se Laurentius
Norvegus.
Nostrup, Mathias Pedersen (d. 1750), brænde
vinsbrænder, III 306, g.m. Karen Hansdatdatter Frost (1683-1760), III 306.
Notre, Andre le (1613-1700), fr. arkitekt, VI 274.
Nully, Peter Heiliger de (o. 1749-76), IV 209.
Numsen, Michael (1686-1757), officer, kom
mandant, III 305.
Nybølle (1826), hofsnedker, V 263.
Nyegaard, Erich (1759), kræmmersvend, VI
134.
Nyegaard, Søren (-1772-73-), drejer, III 230,
238.
Nygaard, Peter Petersen (1742), blytækker, V
167 note 111.
Nyrop, Martin (1849-1921), arkitekt, III 484,
499, IV 17, 200.
Næboe, Christian (d. 1827), guardein, V 257.
Næser, Anna, g.m. Emil Poulsen (s.d.).
Næss, Hans Pedersen (1723-95), arkitekt, III
424.
Nøjgaard, Niels (f.1900), præst, III 471.
(O)FW, se Wilcken, Ole Flores.
O’Connel, Mary, g.m. Dungan, agent (s.d.).
Oberberg, Hercules von (-1557-1602-), bygme
ster, V 25.
Oberkampf, I.P.A. (1754), handelsmand, IV
128.
Obstfelder, Sigbjørn (1866-1900), forfatter, III 498.
Oehlenschläger, Adam Gottlob (1779-1850),
digter, III 343, 368, 382, 467, 472, 482, 484,
493, 494, g.m. Christiane Georgine Elisa
beth Heger (1782-1841), III 494.
Oehlenschläger, Joachim Conrad (1748-1827),
organist, slotsforvalter, III 343, 486, g.m.
Martha Marie Hansen (1745-1800), III 486.
Oehlenschläger, Sophie Wilhelmine Bertha, g.
m. Anders Sandøe Ørsted (s.d.).
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OETTINGER – PERRAULT

Oettinger, Johann Friedrich (f.1713), arkitekt, III
260.
Ogier, Charles (1634), fransk gesandt, V 10, 27,
44, 462.
Ogier, Susanne (1762), V 539.
Ohlsson, M. og O. (1930), klokkestøbere, III
2862.
Ohm, Christoph Adrian (1739-1814), pakhus
forvalter, IV 260.
Ohm, Christopher Adrian (1784-1801), IV 260.
Olrik, Henrik (1830-90), maler, V 677, 682,
728f., 753.
Olsen, Andreas (1769), guldsmed, VI 59.
Olsen, F.L. (1894), snedker, VI 100.
Olsen, H. (1876), stenhugger, V 664, 679, 680.
Olsen, Johann David (1766), maler, forgylder,
III 240.
Olsen, Johanne Henriette, født Zinn (17851819), IV 233.
Olsen, Knud (1825-98), orgelbygger, III 2672,
465, V 265, 279 note 260, 748, 749, VI 65,
164, 221 note 14, 300.
Olufsen, Poul (1725), tømrermester, IV 21.
Onserud, Erik (1766-1849), generalmajor, III
310.
Oppenhagen, Hans Frederik (1763-1833), orgel
bygger, IV 53, 183, V 362, 340 note 66, VI
299.
Ording, Carl (f. o. 1747), brygger, III 485, g.m.
Maren Holm (f. o. 1741), III 485.
Ording, Johan, III 485, g.m. Birgitte, III 485.
Ortman, I.S. (1754), materialskriver, IV 271
note 95.
Oschatz, Hans J. (1737), tømrermester, III 287.
Other, Esther (1735-1808), IV 203.
Otto, C. (1886), tømrermester, III 142 note 34.
Ottsen (1742), glarmester, V 173 note 205.
Outzen, Johannes (o.1739-1806), generalkrigskommissær, etatsråd, IV 2122, g.1.m. Maria
A. Ivers (o.1739-83), IV 212, g.2.m. Anna
Joachimine Bessel (o. 1758-1808), IV 212.
Outzen, Louise Christine (o.1773-77), IV 212.
Outzen, Peter (o.1772-79), IV 212.
Overgaard, C.N. (1851-1924), maler, V 677,
682, 685, 728, 735, 758 note 1.
Overskou, Thomas (1798-1873), forfatter, III 496.
Oxelberg, F. (1887), snedker, VI 167.

PA, se Appleby, Peter.
PB (1895(?)), V 407.
PC, se Casse, Peter.
PF, se Fenger, Peter.
P.L. (o.1865), V 613, 617.
P (R?) A (?) (1725), V 314.
PVH, se Hemert, Pieter van.
Pahl, Barthold Peter (1726-1806), sukkermester,
IV 260.
Palladio, Andrea (1508-80), it. arkitekt, V 245,
246, 248.
Palladius, Peder (1503-60),biskop, reformator, V
707, 708f*
Pape, Detleff (1747), guldsmed, V 331, VI 157.
Patte, Pierre (1723-1814), fr. arkitekt, kobber
stikker, V 514.
Pattridge, Anna, g.m. Peter Appleby (s.d.).
Pauelsen, Erik (1749-90), maler, III 469, V 617,
VI 297.
Paulsen, Johan Henning (1875), guldsmed, IV
45.
Paulsen, Ole, tømrermester, VI 113.
Pauner, W.A., murermester, III 229.
Pax, Mogens (1625), IV 61 note 26.
Payngk, landsoverretsprokurator, III 475, g.m.
Augusta Frederikke, III 475.
Pedersen, Hans (1697), snedker, III 175.
Pedersen, Maria (1908), V 758 note 1.
Pedersen, Søren (-1741-50-), snedker, III 257,
332 note 43.
Pelli, Domenico (1656-o.1728), murermester,
entreprenør, III 182, 183, 184.
Pelli, Marcantonio (1729), III 183, 1842, 185, V
69, 702, 71, 72, 93 note 3, VI 148.
Pelt, Carl Rudolph von (d. 1796), oberstløjt
nant, III 309, g.m. Friderica Wilder (d.
1804), III 309.
Pencz, George (o. 1500-50), ty. kobberstikker,
VI 294.
Penther, Johann Friedrich (1693-1749), ty. arki
tekt, V 143.
Percier, Charles (1764-1838), fr. arkitekt, V 387
note 99.
Permoser, Balthasar (1650-1732), ty. billedhug
ger, III 508 note 21.
Perrault, Charles (1626-1703), fr. arkitekt, VI
274.

PETERMANN – PLESSEN

Petermann (1800), brandmajor, III 332 note 36.
Peters, Carl Christian (1822-99), billedhugger,
IV 46, V 198, 233, 235, 676, 712, 713, 740,
743.
Petersen, limfabrikant, IV 262, g.m. Cathrine
Maria Wiith (o.1739-1820), IV 262.
Petersen (1898), orgelbygger, VI 183.
Petersen, porcelænshandler, V 423.
Petersen, Anton (1864), V 382 note 8.
Petersen, Asmus (1742), blytækker, V 167 note
111.
Petersen, C.M. (1902), klejnsmedemester, III
105.
Petersen, Carl V. (1858-1933), arkitekt, V 666f.
Petersen, Hans Christian (1853-1919), billedhug
ger V 673, 679, 680, 682, 689, 714, 735, 745,
746, 750.
Petersen, Hans Jacob (1742), glarmester, V 167
note 109, 173 note 205.
Petersen, Hans Lamberg (1906), billedskærer, III
466.
Petersen, Jacob (1922), snedker, III 262.
Petersen, Jens (d.1864), grosserer, IV 197, 198,
1992, 202.
Petersen, Johan (1740), snedker, V 148, 154, 161,
166 note 96, 167 note 109, 173 note 205.
Petersen, Johan Bernhardt (o.1781-1806), IV
262.
Petersen, Johan Friedrich (1779-1832), tømrer
mester, IV 263.
Petersen, Lorents (1860), major, hofvinhandler,
kirkeværge, III 278.
Petersen, Maria Theresia, født Casse, IV 1962.
Petersen, Nikolai Falkman (1805-48), cand. jur.,
III 494, g.m. Axeline Frechland (1803-82),
III 494.
Petersen, Ove (1830-92), arkitekt, V 648, 726
note 16.
Petersen, Rud. (1871-1961), maler, IV 47.
Petersen, S.H. (1788-1860), kobberstikker, III
423.
Petersen, Vilhelm (1830-1913), arkitekt, V 597,
686.
Petz, Niels Andersen, IV 57, g.m. Anna (1676),
IV 57.
Petzoldt, Johan Christoph (1708-62), billedhug
ger, V 484, VI 177, 292.
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Peymann, Ernst (d. 1823), generalmajor, VI
206.
Pfaff, Georg (1866-1954), arkitekt, III 368, 379.
Pfeiffer, Johan Peter (-1752-60-), stenhugger, V
484, 530, 534, 536, 546.
Pflueg, Christian Carl (1728-1809), arkitekt, of
ficer, VI 193,195.
Pfordten, Erasmus von der (-1696-97-) fortifikationschef, III 175, 179.
Pfützner, Johan Andreas (d. 1764), tømrerme
ster, IV 126, 130, VI 189.
Pheiffer, Johan Christ. (1778), tømrermester, IV
275 note 36.
Phister, Charlotte, født Oehlenschläger (181135), III 489.
Pie, Reyer (1690), kommandørkaptajn, III 42,
g.m. hustru, III 42, 43.
Pieters, Remmert (d. 1699), maler, VI 287.
Pilo, Carl Gustav (1711-93), hofmaler, V 538,
548, 551.
Pipgros, Marcus (o. 1695-1730), guldsmed, VI
117, 118.
Piranesi, Giovanni-Battista (1720-78), it. arki
tekt og kobberstikker, V 247, 508.
Pius X, pave, V 332.
Place (1766), murermester, VI 204.
Place, Mathias de (1769), kirkeældste, kammer
assessor, apoteker, IV 86.
Placette, Jean de la (-1686-88-), fr. reformert
præst, III 22, 44, 45, 47, 102, 131.
Plasman, Conrad (1690), III 42.
Platen, Wilhelm Friedrich von (1667-1732), arki
tekt, hofembedsmand, III 179, 1832, 185-86,
189, 227, 229, 287, 346, 350, 384, V 68, 83,
VI 298.
Platz, E.F. (1773), murermester, III 332 note 45,
IV 124.
Plélo, Louis Robert Hippolyte de Bréhom de
greve (-1729-34-), fr. diplomat, V 306, 314.
Plenge, Jørgen Wilhelm (1733), kandestøber, III
2472.
Plenge-Jørgensen, Anna (1925), V 688.
Plessen, familien, IV 200, 244.
Plessen, Christian Ludvig von (1676-1752),
statsmand, storgodsejer, IV 245.
Plessen, Christian Ludvig Scheel von (17411801), gehejmekonferensråd, amtmand, IV
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199, g.m. Agathe Johanne (1743-1829), IV
199.
Plessen, Christian Siegfried von (1716-55), amt
mand, III 166, IV 245, V 78, g.m. Louise
von Berckentin (1725-99), IV 245, 278 note

20.
Plessen, Mogens Scheel von (1778-1819), kam
merjunker, IV 199.
Plessen, V.C. von (1753), overceremonimester,
V 475, 484.
Plockross, Ida Louise, g.m. Carl Emil Fenger
(s.d.).
Ploug, C. (1813-94), forfatter, politiker, III 496.
Plum, Margrete, g.m. Diderich Dreyer (s.d.).
Poehn, Johann Michael (-1756-71-), bygningssekretær, V 528, 535, 540, 557.
Pohlmann, Anne Marie, g.m. Jacob Adrian
(s.d.).
Polykarp, (2. årh.e.Kr.), biskop, V 712.
Pontoppidan, Erik (1698-1764), biskop, III 343,
IV 243, V 484.
Popp, Caroline Emilie Benthine (1853-1934), IV
2062.
Popp, Johan Jørgen (1822-63), billedskærer, IV
2062, g.m. J.C. (1822-1922), IV 2062.
Popp, Julie Octavie (1855-73), IV 2062.
Popp, Julius Johan (1860-1909), IV 2062.
Porta, Antonio della (1700), arkitekt, V 144.
Porta, P. (1886), konditor, III 142 note 34.
Portuns, Hinrich (1719), kgl. vagtmester, III
274, g.m. Maria Elisabeth Böchnerin, III
274.
Poulowsky, Johann Emanuel (o.1789-1852),
tømmerpolerer, IV 205, 206, g.m. Anna
Margrethe Holm (o.1799-1853), IV 206.
Poulsen, Axel (1887-1972), billedhugger, III 311.
Poulsen, D.T. (1930), gartner, III 301.
Poulsen, Emil (1842-1911), skuespiller, III 484,
498, g.m. Anna Næser (1849-1934), III 498.
Pozzo, Andrea (1642-1709), it. maler, arkitekt,
III 371, 376.
Prahl, Jacob S. (1863), guldsmed, V 411.
Prahl, Samuel Jacob Nicolai (fejlagtigt: S.I V.)
(1800-45), guldsmed, VI 101.
Prehn, F.C., kancelliråd, IV 262, g.m. Louise
Gloerfelt (1814-43), IV 262.
Preisler, Edvard (o.1804-07), IV 232.

Preisler, Joachim Daniel (1680-1762), hofklejn
smed, V 71, 83, 84, 166 note 36.
Preisler, Joachim Daniel (1755-1809), skuespil
ler, forfatter, IV 233, 234.
Preisler, Johann Martin (1715-94), kobberstik
ker, IV 232, 233, 246, V 554,g.m. Anna So
phie Schuckmann (1720-1800), IV 232, 233.
Preisler, Johanne Charlotte Sophie, g.m. Johann
Ludwig Zinn (s.d.).
Price, familien, III 484.
Price, Carl (1839-1909), skuespiller, III 495,
g.m. Helga Collin (1840-1918), III 495.
Price, Helga, født Collin, g.m. Carl Price (s.d.).
Price, James (1801-64), artist, III 495.
Price, Karen (1810-88), III 495.
Priebst, Christian Michael Johansen (-1760-74-),
dansk sognepræst ved Garnisonsk., III 236.
Prost, Christian Gottlob (1782), universitets
boghandler, IV 157.
Prytz, Jørgen Jørgensen (-1639-54-), guldsmed,
III 232.
Puerari, Susanne Madelaine, g.m. Gaspard-Joel
Monod (s.d.).
Pufendorf, Esaias (1628-89), VI 254f., 256, 260.
Putscher, Johan Gotlieb (d. 1781), konferensråd,
toldskriver, III 121, g.m. Manon Richebourg
(1718-93), III 120, 121.
Putscher, Juliana Charlotte, g.m. Conrad Da
niel Linde (s.d.).
Putti, IV 280 note 49.
Quade, Camilla, født Petersen (1825-55), IV
198, 202.
Quellichmeyer, Borchart Gelbgiesser (d. 1613),
klokkestøber, VI 2932.
Quellinus, Thomas (1661-1709), billedhugger,
III 227.
Quist, Christopher (1727), snedker, V 84.
Quist, Johan (d.1799), IV 219.
Quist, Lauritz Boye (o.1718-92), IV 222.
Quist, Magdalena (o.1726-99), IV 217.
Quist, Mauritz (o.1714-78), farver, IV 217.
Raben, Chr. Fr. (1728), overhofmester, III 98.
Rach, Johannes (1727-83), maler, III 187.
Rachette, Dominique (1764), billedhugger, V
536.

RADECK – REWENTLOW

Radeck, C.J. (1724), III 268.
Rafn, Aage (1890-1953), arkitekt, IV 12.
Rahbek, Knud Lyne (1760-1830), forfatter, III
484, 490, g.m. Karen Margrethe (Kamma)
Heger (1775-1829), forfatterinde, III 484,
490.
Raiers (?), Christian Christiansen (d. 1690), III
411.
Ramdohr, Sara Margrethe von, g.m. Johan
Chilian Just von Berger (s.d.).
Ramsing, H.-U. (1868-1946), officer, historiker,
VI 33f.
Ramus, Frederik Hoffmann (1798-1873), orgel
bygger, IV 673 note 152, note 153, note 155,
VI 65, 105, VI 300.
Ramus, Joachim Frederik (1685(86)-1769), arki
tekt, matematiker, V 100, 172 note 178, VI
112, 113, 121 note 22, 212.
Rantzau, Christian greve (1662), overstatholder,
V 60 note 59.
Rantzau, Erhardine Adolphine, g.m. Jørgen
Christian Hansen (s.d.).
Rantzau, Henrik, III 100, 104.
Raphaëlis, Hermann (o.1510-83), nederl. orgel
bygger, V 25, 48, 49, 64 note 133.
Rapp, Johan Georg (1769-1820-), orgelbygger,
VI 165.
Rappe, Frederik Christian (d. 1787), oberst, III
305.
Rasch, Christian (1731), murermester, VI 1552.
Rasch, Henrich (d. 1764), stenhugger, V 535.
Raschdorff, J.C. (1823-1914), ty. arkitekt, V
723.
Rasmussen, Anders (1849-1926), landmand, IV
2292.
Rasmussen, Anna, født Nielsen (1844-1935), IV
2292.
Rasmussen (Rosenmand), Christian Henrik
(1899-1971), præst, III 508 note 50.
Rasmussen, Cort Legan (o. 1741-1809), guld
smed, VI 104.
Rasmussen, L. (1945), guldsmed, III 240.
Rasmussen, Lauritz (-1872-1902-), bronzestø
ber, III 94, 508 note 49, 512 note 210, IV 46,
68 note 169, 274 note 14, V 676.
Rasmussen, Niels (1727), snedker, III 264.
Raspe, Amalie (1783-85), IV 206.
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Raspe, Christine Sophie Magdalena (o.1744-71),
IV 206.
Raspe, Dorothea Magdalena (o.1743-1809), IV
206.
Raspe, Dorothea Marie, g.m. Eskildsen (s.d.).
Raspe, Johan Christoph (o.1729-96), fiskehand
ler, IV 206.
Raspe, Johan Daniel (1785-86), IV 206.
Raspe, Johan David (1768-69), IV 206.
Rauch, Franz (1754), købmand, IV 81.
Raun, Dorothea Sophie, g.m. Stephen Hansen
(s.d.).
Rausch, Franz (1759), IV 269 note 60.
Réaumur, R.A.F. de, fr. naturvidenskabsmand,
V 505.
Rebhun, Christian Cornelius (d.1772), kirurg,
IV 228.
Rebolledo, Bernardino de greve (1597-1676),
spansk gesandt, digter, V 304, 305, 3132, 387
note 92.
Regoli, former, V 583.
Rehling, Svend (1893-1957), præst, III 164.
Reilf, Anders Andersen, III 330 note 341.
Reinhard, Andreas (d. 1742), kobberstikker, V
98 note 161.
Reiss, H. (-1723-25-), sadelmager, III 217, 281.
Reissenstein, Johan Martin (1760), klokkestø
ber, III 286.
Reisz, Ephraim Benjamin (d. 1827), tinsmed, VI
287.
Renouard, A. (1886), løjtnant, jernbaneassi
stent, III 142 note 34.
Resen, Hans Poulsen (1561-1638), biskop, VI 39.
Restorff, Conrad Otto August (1767-1807),kap
tajn, III 311.
Rethenbach, Georg (d.1761), stenhugger, V 535.
Retser (?), A. (1733), billedhugger, III 255.
Retti, Leopold Mattia, ty. arkitekt, V 144.
Reusch, Johan Conrad (1750), V 482.
Reusse, J.J. (1738), snedkermester, VI 285.
Reusse, Johan Hinrich (1754), snedker, IV 1382,
g.m. Magdalene Dorothea, IV 138.
Reussin, se Reusse.
Reuter, Andreas (1798-1847), orgelbygger, III
268, V 64 note 141.
Rewentlow, Christian Ditlev, lensgreve til
Christianssæde (1710-75), IV 269 note 61.
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Reventlow, Christian Ditlev greve til Christianssæde (1748-1827), statsminister, V 179,
186, 541.
Reventlow,
Ditlev
(1712-83),
overkammerherre, deputeret for finanserne, V 486, 494.
Reventlow, Johan Christoph (1686-1737), gene
ralmajor, III 304, 310.
Reventlow, Johan Ludvig lensgreve (1751-1801),
godsejer, V 541.
Reverdil, Elie-Salomon-François (1732-1808),
kabinetssekretær, V 573.
Riboldt, Wilcken (1661-1711), maler, III 273.
Ricard, Olfert (1872-1929), præst, III 164, 209,
239, 242, 273, 311f.
Richebourg, Manon, g.m. Johan Gotlieb Put
scher (s.d.).
Richenhoff, Johan (1737), gørtler, III 237.
Richter, familien (1690), III 43.
Richter, Carsten, ekvipagemester, III 42, g. m.
hustru, III 42.
Richter, Henriette L.N., født Meldahl, (18181900), III 492.
Richter, Johann Moritz, d. y. (1679), ty. arki
tekt, V 147.
Riesenhof, Johan (1723), gørtler, III 281.
Riis, inspektør, VI 162.
Rimestad, Christian Vilhelm (1816-79), redaktør,
III 496.
Rindfleisch (1742), ty. reformert præst, III 48,
99, 135 note 56.
Ring (Bing?), Hanne (1898), III 242.
Ring, Ferdinand Edvard (1829-86), billledhugger, V 712.
Rink, Anna (1880-1965), III 492.
Ritzmann, I.I. (-1786-1834-), klokkestøber, VI
165, 196, 213.
Robberson, F. (1767), blikkenslager, III 281.
Robbia, Luca della (1400-82), it. billedhugger, V
682.
Roch, Jacob (1710), stenhugger, VI 106 note 14.
Rochefoucauld,
Fréderic-Charles
de
greve
(1633-90), feltmarskal, III 22.
Rode, Helge (1870-1937), forfatter, III 484, 500,
g.m. Edith Nebelong (1879-1956), forfatter,
III 484, 500.
Roed, Jørgen (1808-88), maler, V 612.
Roen, Frantz, klokkestøber, V 64 note 149.

Rogert, Mathilde Elisabeth, g.m. Anders Sandøe Ørsted (s.d.).
Rohl Smith, Carl (1848-1900), billedhugger, V
676, 712.
Rohr, Niels (1753), tømrermester, IV 25.
Romanelli, Vincenzo, it. ornamentbilledhugger,
IV 274 note 101.
Rosborg, Andreas (1767), gørtler, III 281.
Rosen, Anton (1859-1928), arkitekt, IV 19.
Rosenberg, Georg Erdmann (1739-88), arkitekt,
III 215, 216, 229, 2302, 237, 238, 2442, 247,
2522, 254, 279, 282, 2982, 300, 328 note 224,
332 note 45, IV 103, V 514, 518, 528, 554,
573, VI 207.
Rosenberg, Johann Gottfried (1709-76), arki
tekt, V 494, 527.
Rosencrone, Edvard Londemann de, se Londemann, Edvard.
Rosenfalk, C.J. (1815-78), billedhugger, V 605.
Rosenkrantz, Holger (1586-1647), lensmand, VI
251.
Rosenkrantz, Niels (d. 1676), generalløjtnant,
VI 294, g.m. Berte Skeel, VI 294.
Rosenkrantz, Palle til Krenkerup (1587-1642),
lensmand, IV 13.
Rosenpalm, Andreas (1679-1754), admiral, VI
295.
Rosners, Anna Dorothea (1702-68), IV 195.
Rosowsky, Anna Marie, se Wilde, Anna Marie.
Rosowsky, Johan Michael (o. 1722-66), fabri
kant, IV 2262, g.m. Helene (d.1804), IV
2262.
Rosowsky, Samuel (o.1752-75), IV 2262.
Ross, Julie H. (d. 1802), III 120.
Ross, P.A., oberst, III 122, g.m. Juliane Hen
riette Mazar de la Garde (1756-1802), III 122.
Rosselli, Domenico (o.1450), it. billedhugger og
arkitekt, V 386 note 80.
Rosset, Claudi (1687-1767), legatstifter, VI 83-85,
86-87* 135, 138*.
Rostgaard, Frederik (1671-1745), overarkivar, IV
97, 98.
Rostrup, E. (1831-1907), botaniker, III 498.
Rothe, C. (1800-78), stiftsprovst, V 599.
Rothe, Valdemar Henrik (1777-1857), præst, IV
(48).
Rothenborg, Morten Trane (1750), præst, VI 91f.

ROY - SCHACK

Roy, Michel le (-1664-), fr. arkitekt, III 170.
Rozowsky, Benjamin (d.1824), overkrigskommissær, IV 263.
Rubach, Nicolaus (-1755-70-), snedkermester,
IV
126, 131, 136, 148, 154, 158, 166, 174.
Rubens, Peter Paul (1577-1640), nederl. maler,
III 272, 273, IV 37.
Rubow (1916), bagermester, III 135 note 85.
Rude, Olaf (1886-1957), maler, III 501.
Rudolphi, Gotthard Benjamin (1712-64), læge,
IV 201.
Rump, Elisabeth, g.m. Marius Godskesen
(s.d.).
Rung, Henrik (1807-71), komponist, V 11.
Rung, Otto (1874-1945), forfatter, III 501, g.m.
Gertrud (1882-1959), III 501.
Runge, J. (-1826-30-), maler, VI 102, 104.
Ryan, George (1842), grosserer, V 376, 424.
Ryberg, Niels (1725-1804), købmand, VI 213.
Rüde, Vilhelm Jacob (o. 1713-71), maler og for
gylder, III 377, IV 136.
Rüse, Henrik, se Rüsensteen, Henrik.
Rüsensteen, Henrik baron (1624-79), officer,
fæstningsingeniør, V 464, VI 239, 244,
247f., 252, 254, 255, 258f., 266, 269 note 5.
Røding, Siegfried Michael (o.1783-1853), gros
serer, IV 262.
Røjbæk, Ingolf (f. 1914), maler, V 312, 364, 421,
423, 425.
Römer, familien, IV 242.
Römer, Caroline Mathilde (d.1768), IV 220.
Römer, Emilie Wilhelmine (d. 1788), IV 220.
Römer, Frederik Christian (o.1755-1827), sukkerraffinadør, kirkeældste, IV 220, g.m.
Christina Dorothea (o.1756-1813), IV 220.
Römer, Johan Ludvig (o.1785-1801), artilleriløjt
nant, IV 220.
Römer, Juliana (d.1766), IV 220.
Römer, Ludvig Ferdinand (1714-76), sukkerraffinadør, IV 2202, 221, 222, 243, 281 note 62,
g.m. Anna Catharina Lorck (o.1732-70), IV
220.
Römer, Mauritz (d.1769), IV 220.
Rømer, Ole (1644-1710), astronom, fysiker, III
168, IV 97, VI 267, 273.
Rønne, Svend (1869-1938), konservator, III 360,
470, V 364, 392.
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Rørbye, Martinus (1803-48), maler, V 612.
Rørdam, Marie, født Hauch (1834-1915), III 418.
Röschke, Paul Hinrich (1743), gørtler, V 153,
161.
S(?), V 406.
STS, se Thorsteinsson, Sivert.
Sabliere, Rambouillet de la (1688), III 132.
Sachse, Gottlieb (1755), stenhuggersvend, IV
271 note 96.
Sager,kopist, IV 263, g.m. Catharina (o.182252), IV 263.
Saint-Aubain, Marie Magdalene Elisabeth, g.m.
Ole Thestrup (s.d.).
Saldern, Anna Adolphine von, se Tønder, Anna
Adolphine.
Salicath, Constance Frederikke, g.m. Knud
Schroeder (s.d.).
Salinus, Bernhard (1759), maler, IV 127, 1312,
275 note 27.
Salling, Søren, præst i Vonsild, V 280 note 273.
Sally, Marie Cathrine, se Heinricy, Marie Cath
rine.
Salto, Axel (1889-1961), maler, grafiker, kerami
ker, III 484, 5022.
Saly, Jacques-François-Joseph (1717-76), billed
hugger, IV 246,270note81, V 504,561note45.
Sames, Charles E. de (d. 1828), III 120.
Sames, Sara de (d. 1826), III 120.
Samfleth, Antonius (-1567-81-), maler, VI 34.
Sandberg (d. o. 1768), tinsmed, VI 209.
Sarmento, portugisisk chargé d’affaires, V 332.
Sart, Felix du, se Dusart, Felix.
Sarti, J. (1729-1802), kgl. kapelmester, kompo
nist, IV 85.
Scavenius, Christian (1716), justitsråd, III 218.
Scavenius, Hans (-1716-21-), generalfiskal, kan
celliråd, III 217, 219.
Schack, Abel Cath(rine) von baronesse (171062), IV 199.
Schack, Hans greve (1609-76), feltherre, V 60
note 59.
Schack, Hans (1642-1706), generalløjtnant, Kø
benhavns kommandant, III 160, 165, 166,
1752, 176, 181.
Schack, Ludwig Bertram von baron (1739-65),
IV 199.
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Schade, Birgitte Catharina (o.1713-75), IV 224.
Schade, Margrethe Eleonora, se Lund, Margre
the Eleonora.
Schafer (1842), murermester, V 384 note 40.
Schaper, Christian Gotfried (1867), præst, V
598.
Schaper, Gottfried Dietrich (1820), murerme
ster, V 584.
Scheel, Agathe Birgitte (-1743-45-), VI 162f.
Scheel, Hans Heinrich (1668-1738), generalløjt
nant, kartograf, III 240, V 100.
Scheer, Johan Nicolai (o.1751-1804), orgelbyg
ger, III 268, IV 53, VI 164, 297f..
Scheibe, Johan Adolph (1708-76), komponist,
kgl. kapelmester, V 11, 128.
Scheibel, Ellen Christine (1799-1833), III 488.
Scheibel, I.E.B. (1786-1856), III 488.
Schepsel, van, familien (1690), III 42.
Schepsel (Schepselen), Abraham van (1688), III
28.
Schernbein, Steffen (1693), klokkestøber, VI 77.
Scheurmann, præst, se Schürmann.
Schiern, Sophia Magdalena, g.m. H.G. Clausen
(s.d.).
Schilling, Didrich (d. 1695), guldsmed, VI 55.
Schimmelmann, Caroline von, g.m. Senft de
Pilsach (s.d.).
Schimmelmann, Ludvig Heinrich von (174393), generalmajor, III 307, g.m. Henriette de
Schimmelmann, III 307.
Schinckel, se Skinkel.
Schinkel, Karl Friedrich (1781-1841), ty. arki
tekt, V 248, 378, 3792, 380, 388 note 111.
Schirmer, J.C. (1724), murermester, III 219, V
92 note 5.
Schiødte, Søren (1782-1836), hofpræst, III 469,
490.
Schiøtt, jomfru, VI 163.
Schiøtt, August (1823-95), maler, V 268, 752.
Schiøtt, Fr. (1833-1905), arkitekturhistoriker, V
641, 722.
Schlegel, Heinrich Friedrich (1749-1822), justits
råd, kirkeældste, IV 2083, g.m. Caroline
Sigfridia Hyllested (1761-1827), IV 208.
Schliphack, Jochim (1748), snedker, VI 119.
Schmettau, Isabella Eleonora von, g.m. C.L.
Stemann (s.d.).

Schmidt, Daniel (1776), blikkenslager, III 262.
Schmidt, Jacob Christian (o.1717-64), IV 232.
Schmidt, Lauritz H. (1866), pastor, VI 212.
Schmidt, Valdemar (1898), malermester, V 361,
392.
Schmitz, Frantz (-1884-85-), ty. arkitekt, V 361,
389.
Schneider (1778), agent, III 140 note 25.
Schneider, Andreas (1824), stenhugger, III 124.
Schneider, Ludwig (1908), arkitekt, V 362.
Schnitger, Arp (1648-1719), ty. orgelbygger, V
161.
Scholten, Adelgunde Elise von, VI 300.
Scholten, Henrik von (1677-1750), general,
kommandant, III 305, g.m. hustru (d.1744),
III 305.
Schottman, Johan Bernhardt (o. 1734-86), mu
rermester, IV 105, VI 294.
Schottman, gipser, g.m. hustru (1780), IV 275
note 36.
Schou, Charlotte Amalie, g.m. Johan Christian
Conradi (s.d.).
Schou, G. (1759), klejnsmed, VI 180, 182.
Schou, Jochum (1761), fuldmægtig, V 319.
Schou, Karen Mogensdatter, g.m. Hans Bentsen (s.d.).
Schow, Friedrich (o.1727-67), regimentskvartermester, IV 237.
Schrader, Johan Jacob (o. 1718-80), juvelerer,
kgl. emaljemaler, IV 274 note 9, VI 118.
Schroeder, Knud (1877-1955), overlæge, dr.
med., IV 2322, g.m. Constance Frederikke
Salicath (1885-1964), IV 232.
Schroeder, Sonja Micheline Salicetti (1914-64),
vicekonsul, IV 232.
Schrøder (1771), arrestforvarer, VI 92, 93.
Schröder, stenhuggermester, V 574.
Schrøder, Conrad Christian Fredrik (17951867), guldsmed, III 233, 235, 453.
Schubert (1816), glashandler, V 333.
Schuckmann, Anna Sophie, g.m. Johann Mar
tin Preisler (s.d.).
Schulenburg, våben, III 314.
Schulenburg, Georg Ludvig von der (17551828), generalløjtnant, greve, III 160, 289,
314, 315, g.m. Joachimine Francisca Wilhelmine von Løwenstern (1760-1833), III 315.

SCHULIN – SILBERMANN

Schulin, Johan

Sigismund

greve (1694-1750),

statsminister, V 100, 106, 111, 112, 144, 483.
Schultz (1846), urmager, IV 277 note 59.
Schultz, Herman (1723), maler, III 281.
Schultze (1793), kapelmester, III 132.
Schulz, Leopold (1844), ty. maler, V 401.
Schupp, Christian (1711), købmand, III 372.
Schur, Andreas (1752), VI 129.
Schuster, Gottfried (1732), murermester, III 93,
94, V 92 note 7.
Schwabe, Leonhard (d. 1711), snedker, billed
hugger, III 347, 356, 358, 385.
Schwabe, Nikolaj (1607), møntmester, VI 139.
Schwartz, Johann Gottlieb (-1742-43-), hof
smed, V 1532, 167 note 109, 173 note 205.
Schwartzacker, Louise, g.m. Diederich Ludwig
Meyer (s.d.).
Schwarz, Frans (1850-1917), maler, V 677.
Schwarze, Julius Heinrich (o. 1706-75), overlandbygmester, V 484.
Schwensen, A.C. (1819), V 328.
Schübler, Johann Jacob (d. 1741), ty. arkitekt, V
148.
Schürmann (1777), præst, V 328.
Schütt, Cathrine Elisabeth (d. 1768), IV 237.
Schütt, Peter Heinrich (o. 1716-79), arkivar,
bogholder, IV 232, 244.
Schütz, Heinrich (1585-1672), ty. komponist,
kapelmester, V 10, (11), 64 note 143.
Schäffer, Anthon Friedrich (1733-69), berider,
IV 200.
Schäffer, Dietrich (-1732-39-), hofsnedker, III
386, V 102, 104, 105, 1063, 107, 108, 130, 148,
158, 1612, 165 note 65.
Schäffer, Frederik Christian (d. 1893), sygehus
inspektør, IV 200, g.m. Nicoline Lovise
Corfixen (d. 1906), IV 200.
Schäffer, Friderich Christian (1748-1813), kon
gelig overberider, IV 200, g.1.m. Frederikke
Marie Christiane Winkler (d.1785), IV 200,
g.2.m. Anna Marie Nolte (d.1799), IV 200.
Schäffer, Friedrich Christian (1773-1843), borg
mester, IV 200.
Schäffer, Johann Heinrich (1745-66), IV 200.
Schäffer, Johann Hermann (1701-63), kongelig
overberider, IV 2002, 246, g.m. Elisabeth
Hochkerk (1706-75), IV 200.
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Schäffer, Magdalene Margrethe, g.m. Johann
Georg Bärens (s.d.).
Schäffer, Vilhelmine Caroline (1770-1843), IV
200.
Schön, Wilhelm (1729), skræder, III 411.
Schönberg (1757), murersvend, IV 134.
Schønefeldt (d. før 1751), kandestøber, g.m. hu
stru (1751), VI 75.
Schönfeldt, Hans Christoph von (1651-1727),
kommandant, III 302, 325 note 18.
Schøtt, Emilius (1818-63), grosserer, IV 217,
(218).
Schøtt, Hans Marcussen (1816-55), grosserer,
2172, (218), g.m. Maria Magdalena Thonboe
(o.1829-57), IV 217, (218).
Seeboth, Gottlieb (o. 1707-71), ty. præst ved
Garnisonsk., III 157, 158, 320 note 15.
Sehested, Chr. (1666-1740), statsmand, IV 63
note 65.
Sehested, Hannibal (1609-66), skatmester, V 60
note 59.
Sehested, J.F. Gyldenstjerne von, generalløjt
nant, IV 229, g.m. Pouline Fabritius (174162), IV 229.
Sehested, Knud Gyldenstjerne von (d.1763), IV
229.
Sehuus (1732), bygmester, IV 63 note 65.
Seifert, C.L., kgl. hofguldtrækker, III 242.
Seitzberg, Johanne Amalia (o. 1732-72), tegner,
IV 278 note 20.
Séjournas, Marthe (d. 1805), III 120.
Semper, Gottfried (1803-79), ty. arkitekt, V 388
note 111.
Senft de Pilsach baron, preussisk minister, III
307, g.m. Caroline von Schimmelmann, III
3072 (fejlagtigt: Charlotte.).
Serlio, Sebastiano (1475-1554), it. arkitekt, III
413, VI 270 note 9.
Settegast, Josef, ty. maler, V 360, 391, 418.
Siebert, kaptajn, g.m. hustru, VI 162.
Siegler, skrædder, V 4022.
Sigbrit (mor Sigbrit), se Villoms, Sigbrit.
Sigsgaard, Jens (f. 1910), guardein, V 407.
Sihm, Andreas (1710-60), murermester, IV 255,
(26),(282).
Silbermann, Gottfried (1683-1753), ty. orgel
bygger, V 158.

23*
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SIMONSEN – STEGEMEISTER

Simonsen, Andreas (1688), murermester, III 28,
137 note 13.
Simonsen, Lorents (1800-36), præst, IV 92.
Simonsen, Niels (1807-85), maler, V 236.
Sinding, Stephan (1846-1922), billedhugger, V
683, 742, 743, 744.
Siversen, Carl Henrich (o.1753-79), IV 222.
Sivertsen (1771), IV 277 note 58.
Sivertsen, Sivert (d. 1689), maler, III 172, V 46.
Skeel, Berte, g.m. Niels Rosenkrantz (s.d.).
Skibsted, Mikkeline Arnoldine, g.m. Carl Lud
wig Zinn (s.d.).
Skinkel, Morten til Østergård og Breininggård
(d. 1679), III 25, 128, g.m. Helle Urne til
Estvadgård (d. 1688), III 25, 100, 128.
Skovgaard, H.G. (1898-1969), III 378, 452.
Skovgaard, Joakim (1856-1933), maler, billed
hugger, III 484, 498, V 688, 744.
Skovgaard, Niels (1858-1938), maler, billedhug
ger, III 484, 497, IV 20, 186, V 688, 758.
Slange, Niels Pedersen (1656-1737),konferens
råd, historiker, IV 482, 50.
Smidt, Agnes (1874-1952), maler, V 752.
Smidt, Simon, inspektør, VI 133.
Smit, Johan (1736), VI 293.
Smith (1761), blikkenslager, VI 183.
Sode, A. (-1891-1902-), stenhugger, III 105, V
679, 680.
Soeber, Esben (1778), kleinsmed, IV 275 note
36.
Soetmann, Jacob Christopher (o.1712-95), IV
226, g.m. Christine (o.1722-99), IV 226.
Soherr, Johann Adam (-1733-78-), bygningsin
spektør, V 122.
Sommer, von, oberstløjtnant, V 413.
Sonne, Jørgen Valentin (1801-90), maler, III 312*.
Sophie, kong Frederik II.s dronning, V 61 note
79.
Sophie Amalie, kong Frederik III.s dronning, III
166, (170), 1722, 215, 216, 236, 254, VI 266.
Sophie Caroline, fyrstinde af Ostfriesland (170764), III 3052.
Sophie Christiane (1700-70), markgrevinde af
Brandenburg-Kulmbach, III (365).
Sophie Hedvig, prinsesse af Danmark (16771735), III 415, V 156, 157.
Sophie Magdalene, kong Christian VI.s dron

ning, III 431*, IV 245, V 12, 91, 144, VI 117,
118f., 126.
Sophie Magdalene, dronning af Sverige (17461813), V 9.
Soufflot, Jacques-Germain (1713-80), fransk ar
kitekt, V 510, 557.
Souza, William Kallberg, III 496.
Sparkiær, Chr.F. (1740), V 128.
Speer, C. F. (o.1726-97), orgelbygger, hofhofsnedker, III 268, 390, V 160, 161.
Spengler, Juliane Marie, g.m. Ferdinand Louis
Mourier (s.d.).
Spengler,
Lorenz
(1720-1807),
kirkeældste,
kunstkammerforvalter, III 98.
Sponneck, Georg Wilhelm von Hedwiger rigs
greve (1672-1740), general, III 219.
Sponneck, Wilhelm (1815-88), finansminister, V
593.
Spricks, Christina
Meyer (s.d.).

Dorothea,

g.m.

Diederich

Stabno, Chr. (1725), snedker, III 268.
Stackelberg, von, greve, russisk gesandt, V
4023, 439.
Stampe, L., IV 194.
Stanley, Carl Frederik (o.1738-1805), billedhug
ger, III 230, 238, 2442, 246, 250,252, 2822, IV
84, 126, 1362, 202, 210, 211, 270 note 81, 276
note 48, 278 note 28, V 536, 546, 574, 582f.
Stanley, Simon Carl (1703-61), billedhugger,
professor, IV 124, 125, 126, 130, 131, 136,
138, 1482, 166, 1742, 2022, 2462, 269, 275 note
65, V 484, 530, g.1.m. Magdalene Margre
the Lindemann (ca. 1716-63), IV 202, g.2.m.
Maria Margrethe Harsdorff (1739-82), IV
246.
Starup, Immanuel (1862-1944), orgelbygger, III
267, IV 182, 183, V 266, 279 note 260, 427,
749, VI 65, 296, 300.
Steenstrup (1898), orgelbygger, VI 183.
Steenwinckel, Hans II (den Yngre) van (15871639), arkitekt, IV 142, VI 249, 260.
Steenvinckel, Hans III (den Yngste) van (16391700), arkitekt, V 29, 53, 65 note 102, VI 72,
241, 266, 267, 269 note 6, 272.
Steffensen, Otto (1903), konservator, III 241.
Stegemeister, Nicolaus Christoph (1732-66),
guldsmedesvend, IV 197.

STEIN – SUPPLI

Stein, Theobald (1829-1901), billedhugger, III
274, V 198, 233, 234, 439, 676, 682, 687,
707, 713, 714.
Steinbach, H.S. (1841), forstander, V 356, 360.
Steingruber, Johann David, ty. arkitekt, V 146.
Stelling, Conrad (d. 1759), stenhugger, V 535.
Stemann, familien, IV 244.
Stemann, C.L. (1730-1813), statsminister, IV
2052, 228, 245, g.1.m. Augusta Elisabeth
(1739-76), IV 228, 245, g.2.m. Isabella Eleo
nora von Schmettau (1750-1818), IV 245.
Stemann, Helga, født Meldahl (1861-1952), V
687, 688.
Stemann, Sophie Hedewig (d. 1781), IV 205.
Stender, Peter (1739), grovsmed, V 165 note 65.
Stendrup, Jacob (-1747-77-), etatsråd, IV 24, 25,
35 , 38, 422, 562.
Steno, Nicolaus, se Stensen, Niels.
Stensen, Niels (Nicolaus Steno) (1638-86), ana
tom, geolog, V 3052, 306, 3142.
Stephansen, Ole (d. 1791), viceadmiral, IV 228.
Sterck, Johannes (1677), gesandtskabspræst, V
305.
Sterm, S. (1841), V 236.
Stiesdal, Hans, museumsinspektør, cand. mag.,
III 474.
Stilling, Harald Conrad (1815-91), arkitekturma
ler, V 350, 372, 380, 654, VI 178.
Stinck, C.W., V 613.
Stinde, F.J. de (1762), V 534.
Stolberg, Louise grevinde, født Reventlow,
(1746-1824), V 541.
Stolberg-Wernigerode, Christian Ernst, greve af
(1691-1771), V 143, 171 note 163.
Stolp, borgerkaptajn, IV 274 note 16.
Storck, Hans, glarmester, IV 126.
Storck, Hermann Baagøe (1839-1922), arkitekt,
V 362, VI 1662,167.
Storm Petersen, Robert (1882-1949), tegner, ka
baretkunstner, III 484, 501, g.m. Ellen (18911961), III 501.
Stounder, J.P. (d. 1826), III 121.
Stounder, Louise A.A. (d. 1822), III 121.
Stoy, Abraham (d.1734), murermester, V 93
note 33, 162 note 21.
Strauch, Bartolomeus (d. 1768), stenhugger, V
535.
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Stricker, Martin (1645), jesuiterpræst, V 304.
Stricker, Paul (1907), kammerjunker, III 472.
Stroe, Johan (1859), maler, III 249, 273.
Struensee, Johan Friederich greve (1737-72),
læge, statsmand, IV 90, V 539, 573, VI 110.
Strøm, Henning (f. 1928), præst, IV 201.
Stub, Erik (f. 1912), præst v. Frederiksberg
slotskirke, III 378.
Stub, C.G. Kratzenstein (1783-1816), maler, VI
287.
Stubenrauch (-1747-57-), ty. reformert præst, III
97, 99.
Stuckenberg, Th. (1835-1901), arkitekt, V 600.
Stukenbrock, J.A. (1739), oberhauptmann, IV
270 note 69.
Stupman, Carl (1749), maler, VI 121.
Sturm, Leonhard Christoph (1669-1719), ty. ar
kitekturteoretiker, III 347, V 142, 1462, 148.
Sturmberg, Johan Christoffer (d. 1722), stukka
tør, billedhugger, III 347, 350, 358, 359,
3802.
Styrup, Georg Christopher von (1678-1762), ge
neral, III 306.
Styrup, Sophia von, g.m. Andreas Hauch
(s.d.).
Stöcken, Gerhard Christian von, kommandant,
general, V 306, g.m. Francisca Felicita de
Vekene (1725), V 306, 314, 315, 332.
Staarup, Jens Hansen (1756), smed, IV 126.
Suhm, familien, IV 211.
Suhm, Anker Andreas (o.1721-88), konferens
råd, IV 227.
Suhm, Peter Frederik (1728-98), historiker, IV
2184*, 220, 247, 280 note 53, g.m. Karen An
gel (1732-88), IV 218, 220, 247.
Suhm, Ulrich Frederik (1761-78), IV 2182.
Suhm, Ulrik Frederik (1686-1758), admiral, V
469, 471.
Suhr (1800), brandkaptajn, III 332 note 36.
Suhr (1810), grosserer, IV 39.
Suhr, J.C. (1796), tømrermester, III 287.
Suhr, Johan Peter (1712-85), borgmester, VI 127.
Suhr, Theodor (f.1896), biskop, V 364, 436, 441*.
Suhrke, Herman Aug. (1961), grosserer, III 447,
g.m. hustru, III 447.
Suppli, Abr. (d. 1822), III 120.
Suppli, Esther J. (d. 1823), III 120.
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SVANBERG – THIELEMANN

Svanberg (d. før 1846), kandestøber, g.m. hu
stru (1846), VI 102.
Svane, Hans (1606-68), ærkebiskop, VI 287.
Svane, Peder (1766), tømrermester, VI 116.
Svane, W. (1773), tømrermester, VI 116.
Swanenburg, W. (1610), holl. kobberstikker, III
272.
Svanholm, Peder Jørgensen (1768), malerme
ster, IV 127.
Svannekiær, H.J. (1819), maler, V 336.
Svardalin, Magnus (1760-1813), løjtnant, III 310,
g.m. Ane From (1774-1848), III 310.
Svendsen, Anders (1962), snedkermester, V 415.
Svendsen, P. (1773), murermester, VI 116.
Svendsen, S. (1842), snedkermester, V 358.
Svenningsen, Cleophas (1801-53), kantor, in
spektør, IV 262, 281 note 75.
Svenstrup, Harald, III 143 note 27.
Swidde, Willem (1697), kobberstikker, VI 274.
Svitser, Hans (1649), smedemester, VI 259.
Søderberg (1950), antikvitetshandler, V 437.
Sødring, Frederik Hansen (1809-62), landskabs
maler, V 609, 610, 613, 615.
Sønnichsen, Lorents (1708-86), organist, III 463.
Sørensen, Jacob (ca. 1678-1710), guldsmed, III
445, 508 note 29.
Sørensen, Niels (1739), grovsmed, V 165 note
65.
Sørensen, Søren (1724), maler, III 243, 252.
Sørensen, Søren Christian (1888-1916), sogne
præst ved Garnisonsk., III 161.
Sørenson, Søren Friedrich (1784-1874), aktuar,
IV 212, 2322.
Saabye (1831), konsul, V 339 note 37.
Saabye, Aug. (1823-1916), billedhugger, III 484,
498, V 686, 710, 711, 712.
Saabye, Hanne, født Engel (1826-50), III 494.
Taddei, Agostino, it. ornamentbilledhugger, V
274 note 101.
Tadolini, Adamo (1832), it. billedhugger, V 227.
Tambsen, Andres (1735), III 278, g.m. Margretha Christina Petersen Aarhuus, III 278.
Tanevot, Michel (d. 1762), fr. arkitekt, V 508,
510.
Tang, Mette Christine, g.m. Nicolai Jonathan
Meinert (s.d.).

Taulov, T.A. (1843), blikkenslager, V 421, 425.
Tausen, Hans (1494-1561), reformator, V 707,
709*
Tautte, Johan Friedrich (d. 1777), kirkeværge for
Garnisonsk., III 162.
Tegner (1866), tømrermester, III 467.
Tegner, Anna Elisabeth, født Hecht (1881-1911),
III 499.
Tegner, Christian Martin (1803-81), maler, V
616.
Tegner, Rudolph (1873-1950), billedhugger, III
484, 499.
Teilmann, Margrete Mette, g.m. Peder Wormskiold (s.d.).
Tenerani, Pietro (1822), V 252.
Tengnagel, Adolphine Fabritius, se Fabritius de
Tengnagel, Adolphine.
Tengnagel, Conrad Alexander Fabritius de, se
Fabritius de Tengnagel, Conrad Alexander.
Terchelsen, Pouel (1734), konduktør, V 104.
Terlon, Hugues de (-1656-76-), fransk gesandt,
V 3053, 313, 314.
Tersling, Georg (1857-1920), arkitekt, V 652.
Tessin, Henrik (d. 1751), klokkestøber, VI 75,
77, 119, 189.
Tessin, Nicodemus d.y. greve (1654-1728), sv.
arkitekt, III 166, 351, 414, IV 65 note 105, 274
note 4, V 542, 552, 572, 653 note 162, note
168, 146, VI 241, 266, 272-77, 280, 295, 298.
Th. (1898), V 752.
Thalbitzer, Henrich (1767-1818), preussisk gene
ralkonsul, III 494, VI 297, g.m. Sophie Do
rothea Zinn (1774-1851), III 494.
Thanch, F.L. (d. 1820), provst, III 514 note 3.
Theilmann, Aksel (f. 1905), billedhugger, V
3952, 415.
Thestrup, Matthias Friederich (d. 1787), IV 217.
Thestrup, Ole, etatsråd, IV 217, g.m. Maria
Magdalena Elisabeth Saint-Aubain (o. 176187), IV 217.
Thiele, Just Matthias (1795-1874), forfatter, III
160, V 227, 2312, 237, 251.
Thielemann, Chr. (1829), billedhugger, III 315.
Thielemann, Ferdinand (1803-63), konduktør,
V 356, 359.
Thielemann, Johan Christian (1829), snedker
mester, V 269, VI 1023, 104.

THIELO – TRUELSEN

Thielo (1787), organist, VI 120.
Thiers, baron de, se Louis-Antoine Crozat.
Thirslund, Hans (1946), billedskærer, III 462.
Thomas, Johan Philip (d. 1826), bager, IV 262,
g.m. Ane Margrethe (1773-1850), IV 262.
Thomsen, August (1813-86), maler, V 617.
Thomsen, Grimur (1866), kancelliråd, III 246.
Thomsen, Holger Lyhne (1885-1951), overrets
sagfører, III 450.
Thomsen, Peter (f. 1807), præst, IV 263, g.m.
Caroline Gustave Andrea von Astrup (180838), IV 263.
Thonboe, Christian von (1798-1849), kaptajn,
IV 260, 261, g.m. Maria Magdalene
Behncke (o. 1803-29), IV 260, 261.
Thonboe, Maria Magdalena, g.m. Hans Marcussen Schøtt (s.d.).
Thonning, Carl (1855-1926), arkitekt, III 141
note 19.
Thorbensen, Helle (1622), VI 46.
Thorlacius-Ussing, V., III 412.
Thorsteinsson, Sivert, (STS) (1742-99), guld
smed, III 3872, IV 432, 150f., 1522, (153),
1542, 162, VI 181.
Thortsen, C.A. (1798-1878), skolemand, forfat
ter, III 493.
Thorvaldsen, Bertel (1770-1844), billedhugger,
IV 279 note 35, V 183, 193, 197, 198, 225,
2262, 2273, 2282, 2302, 231, 2342, 237, 243,
250, 2512, 252,274 note 110, 3682, 421, 588,
589, 591, 592, 621 note 53, VI 208.
Thranmoes, Johann Michael von (1711-87),
oberstløjtnant, IV 198.
Thun, Joachim A.G. (1842), præst, IV 194.
Thura, Helene (d. 1760), III 333 note 10.
Thura, Laurids (1657-1731), biskop, digter, III
342, 402.
Thurah, Laurids de (1706-59), arkitekt, III 37,
187, 198, 199, 333 note 10, 361, 363, IV 23,
124, 136, 148, 184, 190, 274 note 7, V 76, 100,
120, 1223, 1242, 125, 146, 147, 272 note 37,
3193, 378, 475, 482, 484, 491-92, 500, 502,
504f., 508, 527, 528, 530, 532, 552, 556, 558,
562, 564-70, VI 174-76, 179f., 188, 284, g.m.
Christiane Marie Kiærskiold (1714-60), III
305.
Thuren, Chr.L. (1902), arkitekt, III 105, 425.

351

Thye, Mathias (1752-1814), præst, III 310, g. m.
Nicoline Albek (1761-1849), III 310.
Thyme, Winant, IV 258.
Thyra, hertuginde af Cumberland, g.m. Ernst
August af Cumberland (s.d.).
Tidemand-Dal, J. (1934), billedskærer, III 390.
Tietgen, C.F. (1829-1901), bankdirektør, IV 46,
268 note 46, V 464-66, 538, 571, 599, 613,
637-52, 654, 657, 661-64f., 671, 673-76, 680,
682-83, 685, 688, 707, 720, 721, 732, 736,
738, 743, 746-47, 749, 752, 754, 758, g.m.
Laura Jørgensen (1835-1917), V 465, 681,
685, 686, 735, 738.
Tietken (1757), urtekræmmer, III 292.
Tillge, Vilhelm (1843-96), fotograf, IV 17.
Tillitze, J.N. (1905), maler, VI 139.
Timmermann, Dietrich (f.1937), sognepræst
ved S. Ansgar k., V 386 note 69, 387 note
91.
Tissot, L.C., g.m. Lund (s.d.).
Tissot, Marie J. (d. 1821), III 120.
Tommerup, Knud (1664-1730), præst, magister,
III 182, 217, 2182, (219), 235, 248, 254, 260,
274, 303.
Top, Bent Pedersen (1689), garnisonspræst, III
166.
Topstedt, V 432.
Tordenskjold, Peter (1690-1720), søofficer, IV
269 note 61.
Toscanello, Joseph (1732), murermester, III 415.
Treschow, Herman (1739-97), dansk præst ved
Garnisonsk., professor, III 1582.
Tréville, Louise J., se Martini, Louise J.
Tréville, Marie M. (d. 1827), III 120.
Troels-Lund, Troels (1840-1921), historiker, III
484, 500, g.m. Johanna Sigismunda Elisa
beth Tillisch (1843-1917), III 500.
Troels-Lund, Troels (1881-1929), byretsdom
mer, III 500.
Trold, J., se Trolle, Jørgen.
Trolle, Jørgen (d. 1741), præst, VI 160, 163.
Troschell, Michael Carl (1717-83), klokkestøber,
III 475, IV 59, 160, 187, 1882, VI 93, 138, 165,
183, 189, 198, 199 note 25, 213.
True, Paul Nielsen (1755), sværdfeger, IV 53.
Truelsen, Hans Peter (1781-1847), arkitekt, V
3222, 342.
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TRUIDSØN – VARIN

Truidsøn, Niels (o. 1585-1613), guldsmed, V 36.
Tscherning, A.F. (1795-1874), krigsminister, V
594, 623 note 70.
Tscherning, Eilert Peter (1766-1832), inspektør,
oberst, III 308.
Tscherning, Sara Sophie (1804-41), III 310.
Tummerup, Knud, se Tommerup, Knud.
Tusar, J.S. (1813), organist, V 3362.
Tuscher, Carl Marcus (1705-51), maler, V 570
note 230.
Tuxen, Lauritz (1853-1927), maler, V 677.
Tvede, Christian Gotfred (1863-1947), arkitekt,
IV 142, VI 127.
Täntzer, Johan (d. 1690), fuglefænger, III 410.
Tønder, Anna Adolphine, født von Saldern,
(1771-1848), III 310.
Tønder, Frederik (1747-1809), billedhugger, V
583.
Tøndering, Andrea Johanne (1813-77), IV 229f.
Tøndering, Anna Helene (1820-99), IV 230.
Tøndering, Claus Hinrichsen (1769-1821), skibskaptajn, IV 262, g.m. Marie Johansen (17831840), IV 262.
Tørsleff, August (1884-1968), maler, III 472.
Tørsleff, Niels (f. 1912), maler, III 472.
Ubelacker, Friederich (1699), maler, VI 75.
Uldall, P. (1774), højesteretsadvokat, IV 234.
Ulf, Peder Sørensen (-1732-34-), tømrermester,
snedker, III 415, 416, 454.
Ulfeldt, Corfits (1606-64), rigshofmester, VI
249, 251, 254, 258.
Ullitz, Nicolai Andresen (-1766-71-), VI 93.
Unmack, C.R. (1878), arkitekt, IV 64 note 99.
Unmack, J.W. (-1878-79-), tømrermester, V
649, 661, 663, 664, 673, 689.
Unthartt, Jacob (-1553-55-), bygmester, V 252.
Urne, Helle, g. m. Morten Skinkel (s.d.).
Ursin, Frederik (1797-1849), professor, dr. phil.,
III 310.
Urstet, Georg, læge, V 305.
Urup, Axel (1649), ingeniør, VI 247, 248.
Uttenthal (1753), murermester, IV 25.
Utzon-Frank, Einar (1888-1955), billedhugger,
III 312.
Utzon-Frank, Jørgen Bomand (f. 1917), billed
hugger, III 312.

V.L. (o. 1840?), V 615.
WM, mestermærke (?), V 408.
WMF, V 257.
WR, se Jagenreuter, Wulf B.
Wadskiær, Christian Frederik (1713-99), digter,
V 468.
Wagner, F.A.H. (-1878-79-), ingeniør, general
major, V 661, 663.
Wagner, Siegfried (1874-1952), billedhugger, VI
19.
Wahl (1821), tømrermester, IV 102.
Wahl, Johann Salomon (1689-1765), hofmaler,
kongelig kunstkammerforvalter, IV 2012,
246, g.m. Marie Sophie Davidsen (16891760), IV 201.
Walcken, familien (1690), III 43.
Walcken, Philip (1690), silkefarver, III 42, g.m.
hustru, III 42.
Valdemar IV Atterdag, konge af Danmark
1340-75, V 202.
Waldow, Charlotte Louise von (o.1710-63), hof
dame, IV 217.
Walgensteen, Thomas (o. 1627-81), fysiker,
landsdommer, arkitekt, VI 270, note 6.
Vallée, Jean II de la (1620-96), arkitekt, III 414.
Wallensbech, Henrik Madsen (o.1630-62), ka
pellan ved Holmens Kirke, VI 71, 254.
Wallensbek, se Wallensbech, Henrik Madsen.
Wals (d. o. 1743), klejnsmed, III 460.
Walsøe, Carl Ferdinand (1807-75), III 492.
Walsøe, Sara Thomasine Marie, født Fischer
(1812-43), III 492.
Wanckmüller, Matthæus (1754) bygningsin
spektør, IV 123, 130, 1383, 139, 140, 141, 270
note 75, 76, 272 note 106.
Wandel, Christine Amalia (?) (o.1782-1801), IV

220.
Wandelen, Herman, VI 293.
Wandeler (1746), stadslæge, VI 70.
Vandriéres, de, markis de Marigny, directeur
des Bâtiments, V 527.
Vanino, Peter Babtista, købmand, III 121, g.m.
Judithe Henriette Jordan (1713-97), III 121.
Varin, Jean Baptiste (1714-96), fr. kobberstikker,
tegner, V 561 note 45.
Varin, Pierre (d. 1753), fr. billedhugger, bron
zestøber, V 478, 561 note 45, note 171.

VARMING – VIGELAND

Varming, Kristoffer (1865-1936), arkitekt, III
164, 212, 262, 429, 466.
Warming, fru (1841), V 624 note 117.
Wasserfall, Johann Henrich, medlem af det ty
ske presbyterium, III 97.
Wasserschiebe, Joachim (1709-87), deputeret,
kunstsamler, V 504, 512, 531, 573.
Weber, C. (1818-97), malermester, VI 101, 102.
Weber, Carl (1830), tømrermester, V 322.
Wedel Jarlsberg, Charlotte Amalie, g.m. Cle
mens August Haxthausen (s.d.).
Wedel Jarlsberg, Frederik Anton, baron (16941738), V 140.
Wedel Jarlsberg, Juliane Sophie, g.m. von Mestmacher (s.d.).
Weichart, Morten, (Morten bygmester) (-161926-), bygmester, VI 41.
Weidenhaupt, Andreas (1738-1805), billedhug
ger, IV 220, V 574, 582.
Weilbach, Frederik (1863-1937), kunsthistoriker,
III 179.
Weile, L. (1914), bogtrykker, III 141 note 20.
Weinreich, Johan Martin (1738-85), præst, III 424,
469*
Weinreich, Peter Diderich (1732-73), blytækker
mester, IV 258.
Weiss, Cornelius (1733), stenhugger, V 162 note

21.
Weiss, Johan Christopher (1734), murersvend,
III 415, 506 note 49.
Vekene, Francisca Felicita de, g.m. Gerhard
Christian von Stöcken (s.d.).
Velde, Willem van de (o.1611-93), nederl. maler,
VI 254, 255, 256f.
Wellmann, C.W. (-1819-20-), snedker, III 252,
256, 264, 266, 324 note 43, VI 1502, 151.
Wenck, Heinrich (1851-1936), maler, V 618.
Wendt, Christian (1720), inspektør, VI 109f.
Verac, Marie Charlotte Sabine Josephine de,
født de Croy Havré (o.1747-76), IV 229.
Verhagen, Henrik (Heinrich) (1764), falkoner
mester, V 306, 315, 316, 318.
Verhein, Franz (1903), præst, V 424.
Vermehren, F. (1823-1910), maler, IV 56.
Werner, familien (1690), III 43.
Werner, Christian (1690), III 42.
Werner, H.P. (1766), III 104.
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Verrayon, Jeanne Henriette Rodolphine de, født
Mazar de la Garde (1742-1808), III 121, 122.
Verri-Borromeo (1842), grevinde, V 406.
Werrum, Christian, se Werum, Christian.
Werum, Christian (d. 1792), guldsmed, III 229,
2302, 231,232, 2332, 2362, 237-39, 2473.
Ververs, Arent, kobberhandler, V 332.
Westi, familien, III 497.
Westi, P.T.A. (1829-89), grosserer, III 497.
Westphal, Fritz Berhard (1803-44), artist, kostu
mier, IV 263.
Westphal, Henrik, VI 295.
Westrup, Thomas Andreas (1727-1814), guld
smed, VI 181.
Vett, Jørgen Diederich (d.1785), direktør for
Det guineiske Handelsselskab, etatsråd,III
2032, 213, 312, g.m. Dorthe Margrethe Vett
(d. 1809), III 213.
Vette, Heinrich (1727), billedhugger, V 71.
Wewer, Caspar W. (o.1730-1806), etatsråd, IV
229.
Wewer, Johan Frederik (1699-1759), handels
mand, IV 78, 84, 85, 104, 121, 162, 194, 2293,
230, 238, 241, 2423, V 134, g.m. Anna Maria
Fabritius, født Köster (1705-75), IV 1042,
162, 194, 2293, 2302, (238), 242.
Wewer, Matthäus Robert (d. 1774), IV 229.
Weyse, C.E.F. (1774-1842), komponist, IV 67
note 152, V 11, 265, 268, VI 212.
Vianen, Adam van, nederl. guldsmed, III 231.
Wibe, Cathrine Hedevig, g.m. Vincents Lerche
(s.d.).
Vicæus, Johannes (1687), spræst, III 156.
Widemann, familien (1690), III 43.
Wiedewelt, Johannes (1731-1802), billedhugger,
III 254, IV 236, 237, 279 note 42, V 530, 531,
537f., 548, 550, 558 note 5, 569 note 221,
574, 582.
Wiedewelt, Just (1677-1757), billedhugger, III
172, 220, 221, (225), 2262, V 81.
Wieg, madame, VI 162.
Wiegant (1757), skriver, IV 102, 126.
Vien, Joseph (1716-1809), fr. maler, V 504.
Wienberg, C.P. (-1877-92-), murermester, V
664f., 671, 678, 681.
Vigeland, Gustav (1869-1943), billedhugger, III
484, 498.
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VIGNOLA – WITH

Vignola, Giacomo Barozzi de (1507-73), it. arki
tekt, III 350, 361, V 277 note 189, 2452, 2462,
248.
Wijck, Johan Classzen van (d. o.1613), maler, VI
33.
Wilche, Claus (1636), murermester, V 49.
Wilcken, Ole Flores (1689-1751), guldsmed, V
1524, VI 1572.
Wilde, Anna Marie, født Rosowky (o.1762-84),
IV 226.
Wilder, Carl (d. 1765), mægler, skibsværftsejer,
III
308, 309, g.m. Anna Maria Grøngaard
(d. 1786), III 309.
Wilder, Friderica, g.m. Carl Rudolph von Pelt
(s.d.).
Wilder, Lars (o. 1733-1810), skibsværftsejer, III
308, 3092.
Wildt, Sylvester (1921), maler, V 431.
Wilhelm, prins af Hessen (d. 1879), patron for
Garnisonsk., III 160.
Wilhelmi (1759), ty. reformert præst, III 99.
Vilhelmine, prinsesse af Danmark (1808-91), III
343, V 9, 183.
Wilhjelm, Johannes (1868-1938), maler, III 445,
471.
Villars, Pierre de (-1683-85-), fr. udsending, V
313.
Willarst, Abraham Christian (1739), kirke
værge, stadsmajor, III 248.
Villoms, Sigbrit (mor Sigbrit) (d. o. 1532), V 61
note 83.
Willumsen, J.F. (1863-1958), maler, billedhug
ger, V 685, 687, 711.
Willumsen, Jørgen (d. før 1665), IV 20, g.m.
Ellen (1665), IV 20.
Wilster, Cæsar August von (1734-1812), major,
III 315.
Wimmer (1842), graver, IV 192.
Wimmer, jomfru, V 402.
Wimmer, Jacob (1755), kirkebygningsinspektør,
IV 124, 270 note 77, 271 note 96.
Wind, Hedvig, g.m. Johan Ludvig Holstein
(s.d.).
Vind, Joachim Frederik, til Gerdrup (1665), IV
20.
Windfeld-Schmidt, Jørgen (1885-1952), billed
hugger, maler, V 438.

Winge, malermester, IV 127.
Vinkel, Søren Sørensen (1726), maler, III 257.
Winkler, Frederikke Marie Christiane, g.m.
Friedrich Christian Schäffer (s.d.).
Winnicke, Christian (1689), guldsmed, III 229.
Winstrup, Ole Johansen (1782-1867), mekanikus, II 495, g.m. Ane Margrethe Handberg
(1784-1852), III 495.
Winterberg, Sofie Magdalene (1842), VI 162.
Winther, Johan Chr. (d. 1843), guldsmed, VI
181.
Winther, Just C. (1714-70), guldsmed, IV 43.
Viol, Jens Jensen (d. 1809), guldsmed, V 332.
Wipfler, Fr. (1892), V 362, 384 note 52.
Wisch, Abel Cathrine Wolfsdatter van der, se
Abel Cathrine Wolfsdatter van der Wisch.
With, kancelliråd, IV 203.
With, Anna Kirstine (d. 1926), IV 203.
With, August Tancred (1855-1934), politiassi
stent, IV 203.
With, Carl Mourier (1858-1946), kaptajn, IV
203.
With, Caroline Amalie, se With, Ina.
With, Cathrine Maria, g.m. Petersen, limfabrikant (s.d.).
With, Erik (1869-1939), generalløjtnant, III 512
note 192.
With, Hanne (1866-1941), IV 203.
With, Ina (Caroline Amalie), født Binzer (d.
1901), IV 203.
With, Jesper Pedersen (1714-99), kaptajn, IV
2022, 2033, 244, g.m. Anna Mouritzdatter
(d. 1759), IV 202, 203.
With, Jesper Peter (1791-1854), politiker, her
redsfoged, IV 203, g.m. Sara Frederikke
Mourier (1800-71), IV 203.
With, Laura, g.m. Chr. Barnekow (s.d.).
With, Louise (1843-60), IV 203.
With, Louise, født Paludan (1790-1821), IV 203.
With, Mouritz (1747-1810), kaptajn, IV 203, 244,
g.1.m. Maria Christine Fenger (1760-80), IV
203, g.2.m. Magdalena Margretha With
(1770-1818), IV 203.
With, Reinhard Christensen (1824-93), højeste
retsassessor, IV 203.
With, Viggo (1820-73), grosserer, vicekonsul,
IV 203.

WITTENDORFF – WAAGEPETERSEN

Wittendorff, A.P. (1801), kantor ved Garni
sonsk., III 161.
Wittendorff, Christiane, g.m. August Wilhelm
Hartmann (s.d.).
Witthöft, H. (1860), gas- og vandmester, III
2783, 279.
Wiuff, Frideriche Caroline jacobine, født Møller
(1801-51), III 494.
Wiuff, Karen, født Hansen (1777-1835), III 489.
Wiuff, Peter Herman (1777-1856), organist, kir
keværge, III 494.
Wodroff, Johan Conrad (-1703-23-), krigsråd,
garnisonsauditør, kirkeværge, III 219, 247,
248, 302.
Voelker, I.C.Ernst (1783-1838), købmand, IV
262.
Vogelsang, Frantz-Jockel (d.1757), ty. reformert
præst, III 47, 48, 97.
Vogler, Georg Joseph, »Abt Vogler« (17491814), ty. orgelteoretiker, VI 164, 296, 298.
Vogt, Christian (1754), III 216.
Wohak (o. 1817), V 331.
Wohlert, Christian (d. 1777), malermester, VI
156.
Wohlert, Hans Frederich (d. 1786), læge, V 568
note 191, VI 175.
Wohlert, Vilhelm (f. 1920), arkitekt, III 95, V
202, 385 note 66, 395.
Voigt, Christian (1755), stenhuggersvend, III
312, 271 note 96.
Voigt, Emilie, g.m. Joh. Heinrich v. Buchwald
(s.d.).
Voigt, Frederik Marcus, se Voigt, Marcus Frie
derich.
Voigt, Jørgen (1754), slotsforvalter, III 458.
Voigt, Marcus Friederich (1757-1815), slotsfor
valter, anlægsgartner, III 391, 4932.
Voigt, N. (d. 1774), slotsforvalter, III 473.
Voigt, Nicolai (d. 1819), III 493.
Voldmester, Thomas (-1640-41-), bygmester, VI
251.
Wolf, Jochim (1672), snedker, III 322 note 19.
Wolff, B. (1773), snedker, III 238.
Wolff, Dorothea Elisabeth (o.1739-1803), IV
228.
Wolff, Emilie Augusta, født Zinn (d. 1836), III
490.
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Wolff, Henrich (-1755-58-), stenhuggersvend,
IV 271 note 96, 274 note 2.
Volkersen, N.H. (1820-93), mimiker, III 497.
Volkmann, Andr. (1733), snedker, III 255.
Vollmeister, Georg (-1754-81-), hoftømrerme
ster IV 100, 103, 126, 130, 131, VI 148.
Vollmeister, Johann (1769), snedkersvend, IV
86, 270 note 83.
Wolquartz, Markus (1762), præst, VI 165, 208.
Volterra, Daniele da (o. 1509-66), it. maler og
billedhugger, III 271.
Wolters, Anna Amalie, g.m. Frederik Johannsen
(s.d.).
Worm (d. 1714), etatsrådinde, III 305.
Worm, Amdi (1722-91), orgelbygger, V 340
note 65.
Worm, Maren, g.m. højesteretsassessor Lemvig
(s.d.).
Wormskiold, Christian Töger Carl (1790-1829),
justitsråd, III 491.
Wormskiold, Margrete Mette, g.m. Peder
Wormskiold (s.d.).
Wormskiold, Peder (1750-1824), konferensråd,
III
491, g.m. Margrete Mette Teilmann
(1757-1837), III 491.
Worsaae, J.J.A., III 378.
Wren, Christopher (1632-1723), eng. arkitekt, V
557.
Wright, H. (1854-1925), stadsarkitekt, III 209,
IV 31.
Wroblewsky, Daniel (1744-1818), orgelbygger,
III 268, V 335, 336, VI 220.
Wulf, Anna (1915), børnehaveleder, IV 95, 276
note 55.
Wulf, Simon (-1627-28-), murermester, VI 41.
Wurmbrand, Franz Joseph von (1764), østrigsk
gesandt, V 319, 3292.
Wusenbencz, Bernhardt (1567), fuggersk agent,
V 26.
Wycliff, John, se John Wycliff.
Wöldike, Mogens (f.1897), organist, kapelme
ster, V 12, 26.
Waagepetersen, Christian (1787-1840), vinhand
ler, kirkeværge for Garnisonsk., III 1622,
264.
Waagepetersen, L.L. Mozart, kirkeværge ved
Garnisonsk., III 162.
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ZEHLAHN – AARHUUS

Zehlahn, Diederich (-1750-65-), snedker, III
257, 265.
Zeltner, Th. (1884), slotsforvalter, V 199.
Zeppelin, Detlef von (1769-1841), generalmajor,
III 310.
Zeuthen, Christian Olavius (1812-90), maler, V
609, 616.
Ziegenhirt, N.E. (d. 1756), urmager, IV 67 note
147.
Ziegler, Johann Christian von (1772), kaptajn,
VI 197.
Ziesenis, Johan Jürgen (o.1688-1748), maler, III
250.
Zimmermann, Alois (1816-53), præst, V 359,
408.
Zinck, H.O.C. (1746-1832), komponist, orga
nist, V 265.
Zinn, familien, IV 242.
Zinn (1866), grosserer, IV 232.
Zinn, Carl Ludwig (1777-1808), grosserer, IV
233,
234, g.m. Mikkeline Arnoldine Skibsted (1783-1847), IV 233, 234.
Zinn, Charlotte Louise (1755-75), IV 232.
Zinn, Emma, g.m. J.P.E.Hartmann (s.d.).
Zinn, Johann Ludwig (1734-1802), grosserer,
kirkeældste, IV 90, 2323, (2332), 2343, 2422,
244, g.m. Johanne Charlotte Sophie Preisler
(1753-1833), IV 2333, 234.
Zinn, Johanne Henriette, se Olsen, Johanne
Henriette.
Zinn, Sophie Dorothea, g.m. Henrich Thalbitzer (s.d.).
Zinn, Wilhelmine Frederikke, se Lund, Wilhel
mine Frederikke.
Zuber, Christian Joseph (1736-1802), arkitekt, V
3192, 528.

Zuber, Frantz Joseph (1701-71), hoftømrerme
ster, V 163 note 21, 166 note 96, 3193, 326,
329, 481, 482, VI 195.
Zweidorff, Frederik Ludvig Christian (1816-65),
maler, V 609, 610, 616.
Zwingmann, Christian (1827-91), arkitekt, V
599, 641, 642f., 645, 648f., 650, 664, 667.
Zøllner, J.M. (d. før 1773), hoftapetserer, III
248,
283, V 172 note 185, g.m. Anna Ca
tharina Lund (1773), III 283.
Ølsted, Peter Ivar Johannes (1824-87), maler, V
616.
Ørslev, Jacob (-1754-55-), klejnsmed, IV 138.
Ørsted, Anders Sandøe (1778-1860), jurist, III
484, 486, V 593, g.1.m. Sophie Wilhelmine
Bertha Oehlenschläger (1782-1818), III 486,
g.2.m. Mathilde Elisabeth Rogert (17821824), III 486.
Ørsted, H.C. (1777-1851), fysiker, V 265.
Øster, Lorentz (d. 1763), stenhugger, V 535.
Østerbye, Anna Kirstine, g.m. Simon Hooglant
(s.d.).
Østergaard, C.C. (1833), III 234.
Aabye, Mads Nielsen (1757), VI 181f.
Aagesen, Chr. (1724), tømrer, III 268.
Aagaard, Lars (1742), blytækker, V 167 note 111.
Aamundsen, Anders (1760), brændevinsbræn
der, V 534.
Aarestrup, Emil (1800-56), forfatter, V 607.
Aarhuus, Anna Maria, g.m. Frederik Boye
(s.d.).
Aarhuus, Margretha Christina, g.m. Andres
Tambsen (s.d.).
Aarhuus, Rasmus Petersen, III 2783.
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